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هـــذا الـكــتــاب

كتابان يف جملد واحدُ ،طبع الكتاب الأول منهما «ال�سفور واحلجاب» للآن�سة نظرية زين الدين لأول مرة
عام (1346هـ1928 /م) ،وما �إن خرج �إىل النور حتى ا�ست�شعر العديد من ُ
الكتاب يف م�ضمونه وتوقيته �أنه
حلقة يف �سل�سلة ت�ستهدف بث ال�شكوك يف الأفكار واملمار�سات الإ�سالمية ،وهو ما كان ماث ًال بو�ضوح يف ذهن
�أبرز معار�ضيها وهو ال�شيخ الغالييني الذي ُطبع كتابه «نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب» لأول مرة عام
(1347هـ1928/م) �أي ُبع ْيد �صدور كتاب «ال�سفور واحلجاب» ب�شهرين ،والذي َّ
�شكك يف �سند الكتاب �إليها،
ُم�سنِده �إىل �أذناب املب�شرين!
ويقع كتاب «ال�سفور واحلجاب» يف �أربعة �أق�سام رئي�سية :الأول «جوالت عامة يف احلرية واحلق وال�شرع
والدين والعقل» وتناولت فيه ركائز م�شروعها الفكري ،والثاين تناولت فيه «الأدلة العقلية يف ال�سفور» ،والثالث
بحثت فيه الأدلة الدينية التي تخللها �أدلة عقلية ،والرابع خ�ص�صته لبحث وجهات النظر املخالفة لل�سفور والرد
عليها .بينما جاء تق�سيم كتاب الغالييني يف �صورة :افتتاحية ومقدمة واثني ع�شر ف� ً
صال� -أطلق عليها ا�سم
النظرات -وخامتة ،وقد �سمح له هذا التق�سيم ب�أن يفند يف كل (نظرة /ف�صل) ق�ضية واحدة من الق�ضايا التي
�أثارتها الكاتبة.
وي�أتي الكتابان يف �سياق الر�أي والر�أي الآخر ،و�سياق م�شروعني فكريني كانا وما زاال يتنازعان العاملني
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�سل�سلة
يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي
الإ�شـراف العـام

�إدارة امل�شـروع

�صالح الدين اجلوهري
�ألفت جافور  -هالة عبد الوهاب -حنان عبد الرازق
اللجنة العلمية

مـحـمـــد عـمـــــارة

حممد كمال الدين �إمام

�صــالح الـديـن اجلوهري

�إبراهــيـم البيـومـي غامن

الإ�شراف على مراجعة الن�صو�ص

�أحـمـد مـحـمـد �شعبان

مــحـــمـــد الـقـا�ســم

مراجعة لغوية :فاطمة الزهراء �صابر  -علياء حممد �أحمد

الإ�شراف على الإخراج الفني

�ألفت جافور
ت�صميم جرافيكي :عاطف عبد الغني
الأعمال التح�ضريية واملتابعة

ب�سمة عبد العزيز ــ هـدى �سـيد ــ �شيماء التـركي

 1434هـ  2012 /م

مكتبة الإ�سكندرية بيانات الفهر�سة � -أثناء  -الن�شر (فان)

زين الدين ،نظرية.1976-1908 ،
ال�سفور واحلجاب  /ت�أليف نظرية زين الدين ؛ تقدمي فاطمة حافظ .نظرات فى كتاب ال�سفور واحلجاب  /ت�أليف م�صطفى
الغالييني ؛ تقدمي فاطمة حافظ – .الإ�سكندرية ،م�صر :مكتبة الإ�سكندرية.2012 ،
�ص� .سم( .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي)
تدمك 978-977-452-184-5

ي�شتمل على �إرجاعات ببليوجرافية

 .1احلجاب وال�سفور .2 .املر�أة يف الإ�سالم .3 .حجاب املر�أة� .أ .الغالييني ،م�صطفى .ب .حافظ ،فاطمة .ج .العنوان.
د .ال�سل�سلة.
			
ديوي – 297.082
ISBN: 978-977-452-184-5

2012623494
رقم الإيداع11548/2012 :

تتقدم مكتبة الإ�سكندرية بال�شكر والتقدير
للوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون )Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC
وم�ؤ�س�سة كارنيجي بنيويورك Carnegie Corporation of New York
على الدعم املادي واملعنوي الذي َّقدمتاه للم�شروع.
© مكتبة الإ�سكندرية2012 ،

جميع حقوق الن�شر الورقي حمفوظة لدار الكتاب امل�صري واللبناين ،وذلك مبوجب اتفاق م َربم
بني مكتبة الإ�سكندرية ودار الكتاب امل�صري واللبناين.

امليالد َّي نْي»
هذا الكتاب �ضمن فعاليات م�شروع «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْ ِي /التا�سع ع�شر والع�شرين ِ

املحتوى
مقدمة ال�سل�سلة

19
25

تقدمي املجلد

الكتاب األول

كتاب «ال�سفور واحلجاب»

حما�ضرات ونظرات مرماها حترير املر�أة
والتجدد االجتماعي يف العامل الإ�سالمي
املقدمة

3
5

�إهداء الكتاب

 .فاحتة الكتاب ،وفيها �سبب و�ضعه

7

الق�سم الأول
جوالت عامة
يف احلرية ،واحلق ،وال�شرع ،والدين ،والعقل

 .حرية الأديان واملذاهب
 .حرية العلم وا�ستقالله

13
15

6

ال�سفور واحلجاب ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب

6

 .حرية ال�سفور وحرية احلجاب
18
 .ال�شرك الأ�صغر
21
 .حرية الدين والعمل يف كتاب اهلل .ال م�سيطر وال وكيل على امل�سلم وامل�سلمة
يف �أمر الدين والعمل به
21
 .خطاب �إىل امل�سيطر .وفيه النف�س ِ
املر�ض َّية ،والنف�س الأمارة بال�سوء.
واجلهاد الأكرب
25
 .نداء �إىل ال�سلطات
27
 .احلرية� ،أ�سا�س احلياة الإن�سانية الراقية .وفيه حرية الفكر ،وحرية الإرادة 37
 .موقفي وخطتي
40
 .خطابي �إىل �إخواين احلجابيني
46
املقد�س عن احلق
 .الدفاع احلر ّ
51
 ال�شرع ما �شرع اهلل تعاىل لعباده52
ومي�سر ،و�أ�سباب البدع املختلفة.
مع�سر ِّ
 .اختالف الأقوال والروايات بني ّ
وفيه �صوت ملحمد عبده ،و�صوت للنع�ساين ،و�صوت للفقيه
53
 .احلجر على العقول .وفيه �صوت جاهر للأفغاين ،و�صوت ل�سيدي
حميي الدين العربي ،و�صوت للغالييني ،و�صوت �صارخ ملحمد عبده 64
 .نداء �إىل ق�ضاة االجتماع ،وفيه قاعدتان �شرعيتان ،وقاعدتان قانونيتان،
وو�صف القر�آن
70

7

حمتوى الكتاب الأول

 .الدين والعقل مت�آزران مت�ضامنان يف احلق ال يفرتقان
 العقل �شرع من داخل ،وال�شرع عقل من خارج .امل�سلم لي�س �أكمل من امل�سلمة دي ًنا و�إميانًا ،فالرجل خرق �أحكام
الدين ويرائي فيه
 انتحال عذر للرجل ،ولومه يف وقت واحد .املر�أة �أ�صلح من الرجل يف الفطرة عق ًال؛ هو يرجحها بالقوة اجل�سدية،
وهي ترجحه بالنف�س العاقلة املر�ضية
 عبارات للفيل�سوف �إ�ستوارت فيها لنا عربة البنات �أ�صلح من البنني كيف عامل الرجال الأقدمون ن�ساءهم؟ احلمامة خري من الن�سر ،واحلمل خري من ال�سبع با�ستور و�أمثاله ،خري من �أتيال و�أمثاله روح املر�أة ،ن�صري الرجل يف اجلهاد الأكربرجالهن؟
 كيف تريد امل�سلمات �أن يكونّ
وتعدد الزوجات وا�ستبداده
 ترجيح الرجل يف الإرث ،وال�شهادة ّبالطالق ،حجج عليه ال له
 -بقية �آيات اهلل و�أحاديث ر�سوله يف كمال عقل املر�أة

7

74
75
76
83
86
90
94
96
100
103
104
108
110
119

8

ال�سفور واحلجاب ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب

 .للم�سلمة مثل ما للم�سلم يف �إدراك احلق وبيانه

8

126

الق�سـم الثاين
والتجـدد
الأدلة العقلية يف ال�سـفور وحترير املـر�أة
ّ
االجتماعي ويتخللها �أدلة دينية لأن العقل والدين
مت�آزران مت�ضامنان يف احلق ال يفرتقان

املحجب
 .نظرتان :نظرة �إىل العامل ال�سافر ،ونظرة �إىل العامل ّ
 املفرتي املز ّور على النا�س �إنمّ ا حجته لهم عليه .كيف ينبغي للرجال �أن يكونوا ق ّوامني على الن�ساء؟
 النقاب �إهانة للمر�أة والرجل ملاذا ُ�س ِّمي النقاب ذئ ًبا؟ رد على �أمري ال�شعراء ت�أثري الن�ساء يف �صالح املجتمع بقدر ظهورهن فيه النقاب يح ّرم الرجل �أن يكون ق ّوا ًما على املر�أة .اخلري وال�صالح يف ح ّرية املر�أة
 -نداء �إىل �شباب امل�سلمني يف الأقطار العربية

131
134
138
139
141
142
145
148
150
155

9

حمتوى الكتاب الأول

9

� .إدارة عرفية ظاملة معلنة يف ّ
كل بيت
158
 كيف يكافئ الرجل �أمه وي ّرب بها ؟160
162
 .قانون جائر وحكم ظامل
166
 .املر�أة مر�آة الرجل
167
التكمل العقلي والأدبي يف املدر�ستني؛ املدر�سة ،والعامل
ّ .
 االجتماعات العيلية مراقي العقل والأخالق و�صوت للر�صايف 169175
 االجتماعات العيلية عندنا ورد بال �أ�شواكأمثالهن عربة ملن اعترب ،و�صوت ملحمد عبده
 .يف الراهبات و� ّ
و�صوت للزهاوي
 .ملاذا �أخاطب الرجل �أكرث ّمما �أخاطب املر�أة لتحريرها؟
 .ال�سفور يلد الأمهات املنجبات ،ومناء الأمة ورق ّيها وليدا رقي الأم
 .ر�أي املرحوم �سعد زغلول يف ال�سفور
� .أقوال تافهة للرجال ي�سرتون بها جبنهم يف موقف الإقدام على ما
ي�ؤثرون
 .تعليق ال�سفور على تعميم التعليم والتهذيب ،دور وت�سل�سل باطالن
 .اجلامدات موميات ،واملتجددات نيرّ ات
 .م�ساوئ التقليد والعادة

177
184
189
191
192
199
201
204

10

ال�سفور واحلجاب ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب

10

الق�سم الثالث
الأدلة الدينية يف ال�سفور وحترير املر�أة والتجدّ د االجتماعي
ويتخللها �أدلة عقلية لأن العقل والدين مت�آزران مت�ضامنان يف احلق ال يفرتقان

� .أ�صول الدين وكتب التف�سري
� .آيتا احلجاب والقور يف البيوت املخت�صتان بن�ساء النبي  و�أقوال
املف�سرين الكرام ،ونظرات يل فيها
ّ
املف�سرون جممعون على �أنّ �آية (قَرنَ ) و�آية احلجاب خمت�صتان بن�ساء
ّ .
النبي ،والأدلة على اخت�صا�صهما بهن
 .اجتماع الرجال والن�ساء �أمر واقع ،وقد �أباحه ال�شارع
( .قَرنَ ) �أمر من قار ال من ق َّر
املف�سرين الكرام يف ما يتع ّلق باجلغرافيا ،والتاريخ،
 .ا�ستطراد لأقوال ّ
والفلك ،ونظرات يل فيها
املف�سرين
 .القر�آن م�صباح الهدى ،ومنار احلكمة ،ودليل املعرفةّ ،
ولكن ّ
�أكرثوا من التخ ّيل ،و�أخط ُئوا يف ّ
التفكر ،والفرق بني الأقدمني
واملت� ّأخرين
 .اقرتاح على الأمة
 .الآيتان الكرميتان اللتان ي�ستند �إليهما بع�ض رجالنا يف �سرت الوجوه،
املف�سرين الكرام ،ونظرات يل فيها
و�أقوال ّ

209
210
218
220
225
229

238
245
248

11

حمتوى الكتاب الأول

 دعوة الرجل �إىل الإن�صاف املعنى ال�سامي الذي �أفهمه من كتاب اهلل .الأحاديث ال�شريفة يف ال�سفور
 .ال �إجماع يف �سرت الوجوه
� .سرت الوجوه خوف الفتنة ،اخلوف من وقوع الإثم يف قلب الرجل
والأحاديث ال�شريفة التي ي�ستندون �إليها يف هذا ال�ش�أن ،ونظرات يل
القيا�س على ما فعله �سيدنا عمر  بن�صر بن حجاج قيا�سفا�سد
النقاب يف�سد ،والفتنة اليوم يف النقاب ال يف ال�سفور .و�صوتلل�شيخ الغالييني
 حق للزوجة على زوجها ،وحق للزوج على زوجته� .سرت الوجوه خوف الفتنة ،اخلوف من الرجل �أن تبلغ من نف�سه الفتنة
حد الفجور ،ونظرات يل
 بطالن �سبب احلجاب ،وزوال مانع ال�سفورالتحجب والتخدر والتخدير عندنا وتطويل الأظافر يف ال�صني
 ّ قوالن لل�شيخ عبد القارد املغربي ،وكلمة �إىل �أهل املدن .جمانبة الرجال احلق مع اعرتافهم به

11

265
266
271
276
278
282
286
292
293
299
300
303
308

12

ال�سفور واحلجاب ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب

12

الق�سم الرابع
يف املعار�ضات والردود

1
 .معار�ضة قا�ضي ال�شرع ال�سابق ،ونظرات يل فيها

313

2
 .معار�ضة ال�شيخ �سعيد البغدادي يف ر�سالته« :ال�سيف البارق يف عنق
318
املارق» ،ونظرات يل فيها وردود
321
 فقرات من حما�ضرة الآن�سة عنربة �سالم326
 .نظرات خا�صة �إىل الطالق .ومقابلة بني ما يريده اهلل وما يفتون به
334
 .لي�س ال�سفور من م�سببات الطالق ،بل احلجاب من م�سبباته
336
 .تتمة معار�ضة ال�شيخ والرد عليه
 .خطابي الأخري �إىل ال�شيخ ،وفيه بحث عن تلك اللعبة «�أنا �أعمى
338
ماب�شوف �أنا �ضراب ال�سيوف»
3
 .معار�ضة ال�شيخ �إبراهيم القاياتي الأزهري ،بدع يجور بها على الن�ساء 342
� .أمري ال�شعراء ي�صف امل�سلمات
344
 .براهيني على وجوب تكمل املر�أة عل ًما و�أدبًا يف املدر�ستني :املدر�سة والعامل 345

13

حمتوى الكتاب الأول

13

 .حجج ال�شيخ الأزهري يف منع تعليم امل�سلمة الكتابة ،وعل ًما �آخر غري 354
الغزل .ونظرات يل فيها
.حجج ال�شيخ الأزهري يف وجوب ا�ستتار امل�سلمة عن غري امل�سلمة،
و�سرتها قالمة ظفرها ،وتغليظها �صوتها ،ونظرات يل يف �أقواله ،ويف
الأقوال امل�ستند �إليها
361
 .كلمة للفيل�سوف �سبن�سر فيها لنا عربة
368
 .فقرة جليلة من خطبة الأمري علي خان
370

4
 .معار�ضة ال�شيخ حممد رحيم� .أقواله يف امللب�س ،وعتب عليه وعلى
�أمثاله لرتكهم ال�سنن ولباب الأمور ،وتع ّلقهم بالبدع والق�شور ،وعتب
على الأمة
� .إكراه الن�ساء على الأخذ بالق�شور والبدع� ،أوجب امتهانهن
 .اال�شرتاك مع الآخرين يف امللب�س ال يعني الت�شبه بهم فيه ،فنبينا 
ا�شرتك و�إياهم يف لب�س الربان�س والقالن�س
 .ا�شرتاكنا والإفرجن يف امللب�س لنا فيه من اخلري �أكرث ّمما لهم
 .النقاب موروث عن عبدة الأ�صنام ولي�س من خ�صائ�ص الإ�سالم
 .كتاب اهلل يحبب اال�شرتاك يف امللب�س وي�ؤ ّنب القائلني بعك�س ذلك

371
376
378
380
383
384

14

ال�سفور واحلجاب ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب

 .املقابلة بني ما �أمر اهلل ور�سوله من جهة ،وما قال ابن عابدين من جهة
�أخرى ،ونظرات يل
 .امل�سلم ح ّر يف ملب�سه ،وخري لبا�س كل زمان لبا�س �أهله
 .حف�ش اللبا�س ،ال يلب�س بني النا�س ،ولب�سه كفران لنعم اهلل
 .امل�سلم حر يف لبا�س ر�أ�سه ،ولب�س املظالت �أو الربانيط ،خري من لب�س
القالن�س امل ّرتكة �أو الطرابي�ش
 -كالم ملك من الإ�سالم وملكة

14

388
402
406
407
414

5
 .معار�ضة ال�شيخ م�صطفى الغالييني ،التناق�ض يف �أقواله ،للمر�أة وعليها،
ونظرة يف تناق�ض �أقواله
 .ال حمل للوعيد والتهديد ،والفرق بني ال�شرقي والغربي
 .ال حمل للخوف من حرية املر�أة وا�ستقاللها� ،إنهما حقان حقيقان بها
حجة عليها
 .الرجل يكره املر�أة على التز ّين ثم ي ّتخذ من ذلك ّ
 .لي�س الن�ساء م�صدر ال�شر� ،أكرث اخلري فيهن ،املر�أة �شريكة الرجل يف
احلكم ال�شعبي ،والرجال والن�ساء يف املبايعة �أو حق االنتخاب �سواء
 .يغ�ضب الرجل على املر�أة �إن مل تكن حرة ،وتغ�ضبه �إذا �أرادت �أن
تكون حرة

421
426
430
439
442
450

15

حمتوى الكتاب الأول

 .املر�أة ال تطلب �إال ما خ ّولها �شرع اهلل من احلرية واحلقوق� ،إن يف ذلك
�صالح العيلة واملجتمع ،وبيان لل�شيخ عبد القادر املغربي
� .سيطرة الرجل و�سلطانه املقيدان ،و�سيادة املر�أة
 .لي�س الأعراب �أ�شرف من احل�ضر ،ولي�س �أهل القرى �أ�شرف من �أهل
املدن
ِ .خ ْ�صم يف ال�شباب ،ون�صري يف الكهولة

15

451
456
460
462

النتيجة

 .لو بعث اليوم �أبو حنيفة ح ًّيا واحلرية ت�ؤخذ و ُتعطى

462

16

ال�سفور واحلجاب ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب

16

الكتاب الثاني
كتاب «نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب»
املن�سوب �إىل الآن�سة «نظرية زين الدين»

فاحتة الكتاب

3
7

خال�صة الكتاب والغاية منه

21

النظرة الأوىل يف ا�ستنجاد م�ؤلفي الكتاب بال�سلطات

27

النظرة الثانية يف د�سائ�س الكتاب

35

النظرة الثالثة يف النقاب ،وهل هو م�شروع �أو ال؟

45

النظرة الرابعة يف �أن النقاب ال مينع ترقي املر�أة

59

النظرة اخلام�سة يف م�س�ألة اختالط اجلن�سني

69

املقدمة

17

حمتوى الكتاب الثاين

17

النظـرة ال�ساد�سة

يف عمل املر�أة خارج بيتها

85

النظــرة ال�سابعة

يف الكالم على عقل الرجل وعقل املر�أة

101

النظــرة الثـامنة يف معني والية الرجل على املر�أة .وفيها تف�سري
قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ
[الن�ساء]34 /
111
النظــرة التا�سعة  يف وجوب غ�ض الب�صر ،وعدم �إبداء الزينة ،و�ضرب
اخلمر على اجليوب ،وفيها تف�سري قوله تعـاىل:
ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ...ﱸ
الآية [النور]30 /
127
النظــرة العا�شرة يف وجوب قرار املر�أة يف دارها �إال حلاجة .وفيها
تف�سري قوله تعاىل :ﱹ ﭡ ِ
ﭢ...ﱸ الآيات
[الأحزاب]32 /
141
النظرة احلادية ع�شرة فيما يجب على املر�أة �سرته .وفيها تف�سري قوله
تعاىل :ﱹ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ...ﱸ
الآية [الأحزاب]59 /
173

18

ال�سفور واحلجاب ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب

18

النظرة الثانية ع�شرة يف معني احلجاب .وفيها تف�سري قوله تعاىل:
ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦ...ﱸ الآية [الأحزاب]53 /
اخلامتـــة

179
189

مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُِطلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّيينْ  /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليالِد َّيي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال
ال يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّيينْ املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف
كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة،
ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة
املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت
جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على
تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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هذا ،وتقوم املكتبة �أي�ضً ا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي خالل
بعيدا عن الأ�ضواء ،ومن ثم ال
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال ً
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا .ورمبا كان غياب
هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها
التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�صروه .ورمبا كان
هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض
لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وخارجها.
ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده ،والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد
�إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي ،ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي،
والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود �شـلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي
عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم  -ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال
اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية والإ�سالمية ،ف� ً
ضال عن ال�شباب
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امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو �أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على
املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها
بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء،
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
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غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا املجلد ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقدمي املجلد
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منذ مطلع القرن الع�شرين �شكل احلجاب �إحدى الق�ضايا التي طرحت
نف�سها على خارطة الفكر النه�ضوي الإ�سالمي ،فمع مفتتح القرن الع�شرين َّفجر
تقريبا ،وات�سعت
قا�سم �أمني �سل�سلة معارك احلجاب التي امتدت طيلة القرن ً
لت�شمل �أقطا ًرا يف امل�شرق واملغرب ،وخالل هذه املعارك امتزجت الأبعاد
الدينية وال�سيا�سية واالجتماعية ،لتجعل من ق�ضية احلجاب ق�ضية مركبة الأبعاد
والدالالت ،وتختزل كث ًريا من الر�ؤى والت�ضمينات التي ال ميكن ردها �إىل جمرد
االختالف حول نزع احلجاب.
�ضمن هذا ال�سياق نعر�ض لواحدة من ق�ضايا احلجاب الكربى التي برزت
يف بالد ال�شام خالل الع�شرينيات من القرن الفائت ،وكان قطباها الرئي�سان نظرية
زين الدين وال�شيخ م�صطفى الغالييني .وبالنظر �إىل �أننا نعر�ض لكتابني بينهما
حالة من حاالت ال�سجال الفكري ،فقد �آثرنا �أن ندمج الكتابني م ًعا دون �أن نقدم
دوما احلديث بنظرية زين الدين
لكل كتاب على حدة ،وب�صفة عامة ف�إننا �سنفتتح ً
بح�سبانها �صاحبة الكتاب الذي �أثار املعركة ،ونردف بال�شيخ الغالييني وتعليقاته
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النقدية حول ما �أوردته ،كما �سنتطرق �إىل �أبعاد الأزمة التي �أثارها كتاب نظرية،
وقبيل �أن نعر�ض لذلك نتوقف للتعريف بال�سرية الذاتية وامل�شروع الفكري لكل
منهما.
�أو ًال� -سريتان ذاتيتان متمايزتان
 -1ال�سرية الذاتية لنظرية زين الدين

نظرية زين الدين (1396-1326هـ1976-1908/م) رائدة ن�سائية
لبنانية؛ وريادتها ال تكمن يف �أنها �أول من نادى ب�سفور املر�أة ،فقد �سبقها �إىل
ذلك رواد ورائدات ُكرث ،و�إمنا ريادتها م�ستمدة من كونها �أول امر�أة عربية ُتفرد
كتابًا حول احلجاب تناق�ش فيه خلفياته الدينية والتاريخية و�سياقاته االجتماعية
والثقافية على نحو غري م�ألوف ،وما مييزها ب�شكل حا�سم هو مقاربتها اخلطاب
القر�آين املتعلق بحجاب املر�أة ،وقد قدمت خاللها نق ًدا الذ ًعا ِخلطاب املف�سرين
القدامى ِوخطاب الفقهاء املعا�صرين.
وا�سعا من ال�شهرة ،وهي مل تتجاوز بعد الع�شرين
قدرا ً
�أ�صابت زين الدين ً
عاما ،وذلك مع �إ�صدارها كتابيها« :ال�سفور واحلجاب» (1346هـ1928/م)،
ً
و«الفتاة وال�شيوخ» (1347هـ1929/م) اللذين �أحدثا جد ًال مو�س ًعا عند
�صدورهما ،وجتاوزت �أ�صدا�ؤهما بالد ال�شام حتى عمت م�صر والعراق وبالد
املهجر.

27

تقــدمي

27

وعلى الرغم من �شهرتها وذيوع كتابيها ف�إن املرء ليعجب حني يعلم �أن
ن�صيبها كان �إما الإق�صاء التام من قبل الباحثني الذين �أ َّرخوا للحركة الن�سائية
العربية((( على نحو ما ذهب جورج كال�س يف كتابه «احلركة الفكرية الن�سوية يف
ع�صر النه�ضة 1928-1849م»� ،أو الإ�شارة املقت�ضبة التي ال تتجاوز ب�ضعة �أ�سطر
كتلك التي قدمتها �إمييلي فار�س �إبراهيم يف كتابها «احلركة الن�سائية اللبنانية».
ولي�س احلال ب�أف�ضل مع ُ َّكتاب �سري الن�ساء؛ �إذ ي�ستلفت النظر �أن عمر ر�ضا كحالة
�أغفل ذكر نظرية زين الدين يف م�صنفه اجلامع «�أعالم الن�ساء يف عاملي العرب
والإ�سالم»؛ وتطول القائمة ،ولكننا نقت�صر على ما �أوردنا من مناذج ،مكتفني ببث
الت�سا�ؤالت حول دواعي هذا التجاهل ،وبخا�صة �أنه ي�أتي من قبل فئات ال ميكن
و�صفها باملحافظة �أو التي تعار�ض اخلط الفكري الذي انتهجته نظرية ،ولكن قبيل
�أن نو�ضح ذلك نتوقف للتعريف بنظرية وباملحطات الأ�سا�سية يف حياتها ،وذلك
على �ضوء املعلومات املحدودة املتوافرة عنها ،والتي ال ت�سمح لنا بر�سم �صورة
كاملة عن ن�ش�أتها ،ومراحل منوها الفكري.
متزايدا من احلركة الن�سائية العربية بالتنقيب عن الرموز الن�سائية
((( منذ مطلع الت�سعينيات بدا �أن هناك
اهتماما ً
ً
املغيبة ،و�إعادة التعريف بها ،وذلك يف �إطار �إعادة كتابة التاريخ من منظور ن�سوي ،ويف هذه الأثناء �أعيد اكت�شاف
نظرية زين الدين بو�صفها رم ًزا ن�سائ ًّيا مغي ًبا ،و�أعيد �إ�صدار كتابيها �ضمن �سل�سلة رائدات الكتابة التي �أ�صدرتها دار
املدى بدم�شق (1998م) ،مما كان له �أكرب الأثر يف لفت االهتمام �إليها ،وقد توج االهتمام م�ؤخ ًرا بكتاب �أعدته
عايدة اجلوهري حتت عنوان «رمزية احلجاب :دالالت ومفاهيم» (2007م) وخ�صته ملناق�شة امل�شروع الفكري لنظرية
زين الدين.
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ولدت نظرية �سعيد زين الدين ح�سن �إبراهيم يف بعقلني عام
(1326هـ1908/م) لأ�سرة درزية معروفة من جبل لبنان((( .والدها �سعيد زين
الدين (1954-1877م) ولد يف قرية عني قني بق�ضاء ال�شوف ،تلقى تعليمه
الأو َّيل يف مدر�سة احلكمة ببريوت ،ثم انتقل �إىل املكتب الإعدادي العثماين
لتلقي العلوم واللغة الرتكية ا�ستعدا ًدا لدخول مكتب احلقوق الأعلى يف الآ�ستانة،
وفور ح�صوله على �شهادة «الدكتورية» من املكتب املذكور ا�شتغل بالق�ضاء .وقد
تق َّلب بني عدة منا�صب ق�ضائية يف بريوت وقوزان و�أ�ضنة وحلب والآ�ستانة ،وهو
ما ا�ستلزم �أن يرحتل مع �أ�سرته من �آن لآخر ملتابعة مهام عمله(((.
وعلى الرغم من �أن �سعيد زين الدين قد تلقى تعليمه وا�شتغل بالق�ضاء
يف الآ�ستانة ف�إنه مع ن�شوب احلرب العاملية الأوىل قدم ا�ستقالته من عمله ،وعاد �إىل
وطنه ،و�شارك يف �أعمال مناه�ضة للأتراك؛ حتى ا�ضطر �إىل التخفي خ�شية الوقوع
((( الدروز طائفة دينية يعي�ش �أفرادها يف لبنان و�سورية وفل�سطني ،ويعرف الدروز �أنف�سهم با�سم «املوحدون» ،وهم �إحدى
الفرق التي ان�شقت عن طائفة ال�شيعة الإ�سماعيلية �إبان اخلالفة الفاطمية ،وت�شكل العقيدة الدرزية التي تقوم على
الت�أويل الباطني �أم ًرا ملغ ًزا حتى بالن�سبة �إىل الدروز �أنف�سهم؛ وذلك لأنهم منق�سمون من الناحية الدينية بني ُعقَّال
لهم احلق يف معرفة العقيدة وهم على ثالث درجات ،وجهال يجهلون دقائقها حتى �أنهم مينعون من ذلك قبل
بلوغهم الأربعني واجتيازهم اختبا ًرا ع�س ًريا يف تهذيب النف�س .وعلى الرغم من �أن الدروز يعرتفون باهلل ر ًّبا ،وبالنبي
حممد ر�سو ًال مر�س ًال ،والقر�آن الكرمي كتابًا �سماو ًّيا ،ف�إنهم مينحون القدا�سة ل�شخ�ص احلاكم ب�أمر اهلل الفاطمي ،ولهم
عدد من الكتب املقد�سة،كما �أنهم ي�ؤمنون بتنا�سخ الأرواح ،ولعل هذا ما جعل البع�ض يرتدد يف ن�سبة الدروز �إىل
الإ�سالم ،و�إن كان االجتاه العام �أقرب �إىل اعتبارهم فرقة �إ�سالمية باطنية ،انظر تف�صيالت �أوفى يف :حممد كامل
ح�سني ،طائفة الدروز تاريخها وعقائدها ،القاهرة ،دار املعارف1962 ،م� ،ص .50 ،32
((( عايدة اجلوهري ،رمزية احلجاب مفاهيم ودالالت ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة العربية2007 ،م� ،ص .61
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يف قب�ضتهم ،وبعد انتهاء احلرب ر�شحته ال�سلطات الفرن�سية ملن�صب املدعي العام
يف بريوت فور انتهاء احلرب عام (1918م).
تلقت نظرية تعليمها ال ّ
أويل يف منزلها على يد معلمة خا�صة لقنتها مبادئ
القراءة والكتابة باللغتني العربية والإجنليزية ،و�أ�ضافت �إليهما �شي ًئا من اللغة
الرتكية التي علقت بذهنها �أثناء �إقامة والدها بالآ�ستانة ،وقد التحقت ب�صحبة
�أختها منرية بادئ الأمر مبدر�سة راهبات مار يو�سف يف كركول الدروز ،ثم انتقلتا
�إىل مدر�سة دير راهبات النا�صرة عام (1920م) بعد تو�سط من والدها لدى
امل�سئولني لقبول ابنتيه ،وفيما بعد �سي�صبح التحاق نظرية باملدر�سة �أحد املطاعن
التي ُتوجه �إليها من منتقديها الذين �أثاروا ال�شكوك حول ماهية التنازالت التي
قدمها والدها حتى ت�ستجيب �إدارة املدر�سة �إىل طلبه(((.
تخرجت نظرية من مدر�سة راهبات النا�صرة (1926م) حاملة �شهادتها
املدر�سية ،وحاولت االلتحاق بجامعة الآباء الي�سوعيني يف بريوت لأجل درا�سة
الطب� ،إال �أن �إدارة اجلامعة رف�ضت قبول طلبها .هذا الرف�ض ميكن تف�سريه ب�أحد
عاملني :الأول �أن �شهادتها من مدر�سة راهبات النا�صرة مل تكن توازي وتكافئ
�شهادة البكالوريا الفرن�سية �أو البكالوريا الأهلية (اللبنانية وال�سورية) .والثاين
�سيا�سة اجلامعة التي تق�صر القبول على الطالب امل�سيحيني ،وترف�ض ان�ضمام ما
عداهم من العنا�صر الدينية الأخرى .وهنا مل جتد نظرية ُ ًّبدا �سوى التوجه �شطر
((( نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مراجعة بثينة �شعبان ،دم�شق :دار املدى� ،1998 ،ص .48
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الكلية الأمريكية للبنات ببريوت ،حيث تابعت درا�ستها لب�ضعة �أ�شهر وتوقفت
بعدها ،وقد قيل يف تعليل ذلك �إنها وجدت نف�سها داخل الكلية الأمريكية
حماطة ببيئة �شعبية للغاية ،وهي التي �ألفت الأجواء الأر�ستقراطية يف مدر�سة
راهبات النا�صرة((( .ثم التحقت مبا�شرة بالكلية العلمانية الفرن�سية يف بريوت من
�أجل �إمتام درا�ستها الثانوية ،وح�صلت منها على �شهادة البكالوريا الفرن�سية يف
العلوم العالية والآداب اللغوية عام (1928م) فكانت-وفق رواياتها -من �أوائل
الفتيات اللواتي ح�صلن على هذه ال�شهادة(((.
�أتاحت �أجواء االنفتاح الفكري داخل الكلية العلمانية املجال �أمام نظرية
لالنخراط يف بع�ض الأن�شطة ،حيث �شاركت للمرة الأوىل يف �إلقاء الكلمات
واخلطب؛ ففي ختام العام الدرا�سي 1927م ُطلب منها �أن تلقي كلمة يف حفلني
منف�صلني� :أحدهما �أمام الرجال ،والآخر �أمام الن�ساء ،حيث وقع اختيارها على
تعليم الفتيات ليكون مو�ضو ًعا للحديث .ويبدو �أن اخلطابة �صارت تقلي ًدا م�ألو ًفا
لديها ،فقد حا�ضرت يف العام التايل يف املدر�سة ،واختارت ال�سفور واحلجاب
مو�ضو ًعا ملحا�ضرتها .ومل تكن نظرية ترجتل حما�ضراتها التي �أ�صبحت تلقيها
خارج املدر�سة؛ و�إمنا كانت تقر�ؤها من �أوراق معدة �سلفًا ،و�إعداد املحا�ضرات كان
مير بثالث مراحل :الأوىل كانت تقوم فيها ب�صياغة �أفكارها وت�ضعها على الورق،
((( عايدة اجلوهري ،رمزية احلجاب مفاهيم ودالالت ،مرجع �سابق� ،ص.63
((( نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مرجع �سابق� ،ص .19
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ويف الثانية تقوم با�ست�شارة �أبيها فيما كتبت؛ وهذه اال�ست�شارة تعني �إما �إقرار الأب
على ما خطته الفتاة �أو ن�صحها ب�إدخال تعديالت معينة .وبعد اال�ستقرار النهائي
على الأفكار وال�صياغة النهائية يقوم الوالد بعر�ض هذه املحا�ضرات على �أحد
املخت�صني يف اللغة العربية من �أجل ت�صويبها نح ًوا و�صياغة(((.
تبدو ال�سنوات التي تلت �إ�صدار كتابيها غائمة �إىل حد بعيد؛ فنحن ال نعلم
يقي ًنا ملاذا مل تنخرط يف الكتابة ب�شكل منظم يف ال�صحف املحلية �أو يف املجالت
الن�سائية النا�شئة التي اجتذبت النا�شطات الن�سويات ،وملاذا تقل�ص ح�ضورها يف
املجال العام �إىل حده الأدنى املتمثل يف �إلقاء بع�ض املحا�ضرات العامة املتناثرة
التي تكفلت ال�صحافة بحفظ ن�صو�ص بع�ضها(((� .أو بع�ض امل�شاركات العلمية
املحدودة يف مرحلة ما بعد زواجها((( .والتي ال توجد �شواهد ت�ؤكد ا�ستمرارها
بعد ذلك.
و�إىل جوار ذلك �شاركت نظرية يف بع�ض التجمعات الن�سائية مثل االحتاد
ال�سوري اللبناين الذي ت�أ�س�س عام 1921م ،وح�صل على الرتخي�ص بالعمل يف
((( عايدة اجلوهري ،رمزية احلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .64
(((انظر ن�ص املحا�ضرة التي �ألقتها يف جل�سة جامعة ال�سيدات حتت عنوان «الفنون اجلميلة والأخالق» .املعر�ض،
بريوت� ،أيار -متوز 1931م� ،ص .16
(((�أح�صينا م�شاركة وحيدة رغم البحث ،ورمبا توجد م�شاركات مل ن�ستطع التو�صل �إليها ،وحول هذه امل�شاركة الوحيدة،
انظر :نظرية زين الدين ،حيوية الأمة اللبنانية يف ما�ضيها وحا�ضرها ،يف :ها�شم بديع و�آخرين ،امل�ؤمتر الثقايف الثاين
لرابطة التعليم احلر يف لبنان ،بتاريخ  9-7متوز 1947م� ،صيدا ،املطبعة املخل�صية1947 ،م.
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عام 1924م ،و�شغلت �أمني �سر املجمع الن�سائي الذي ت�ألف عام 1928م ،كما
ؤ�س�سا يف نقابة املر�أة العاملة
انخرطت يف العمل االجتماعي؛ �إذ كانت ع�ض ًوا م� ً
عاما لل�صليب الأحمر اللبناين(((.
(1933م) ،و� ً
أمينا ًّ
ولكن انخراط نظرية يف هذه الأن�شطة يجب �أال يحجب عنا حقيقة دخولها
منذ الثالثينيات يف مرحلة من االنزواء انتهت �إىل العزلة الكاملة؛ ولذلك يتعذر
�أن نر�صد قيامها ب�أي �أن�شطة جمتمعية مع انت�صاف الثالثينيات ،وقد تكون ظروف
دورا يف ذلك؛ فهو �شخ�صية عامة
ارتباطها ب�شفيق احللبي (1935م) لعبت ً
ومعروفة ،كان ي�شغل من�صب رئي�س حمكمة التمييز حني زواجه ،وفيما بعد �أ�صبح
حماف ًظا ملدينة بريوت ،وقد رزقا بثالثة �أبناء ،ومن اجلائز ملن ي�شغل مثل من�صبه �أن
يطلب من زوجته التفرغ لأداء واجباتها الأمومية.
ويتعذر �أن نعزو عزلة نظرية �إىل ظروف زواجها وح�سب؛ لأنها قد ابتعدت
عن ال�ساحة الثقافية قبيل زواجها ،ولذا نرجح وجود عامل �آخر �أكرث جوهرية يتعلق
بطبيعة م�شروعها الفكري واملكون من عدد من الأفكار اجلزئية �أو النظرات -وفق
العنوان الفرعي الذي و�ضعته لكتاب ال�سفور واحلجاب -والتي مل ت�شكل فيما
بينها بناء فكر ًّيا مكتمل الأركان ،وقطب الرحى يف هذه الأفكار كان الدعوة �إىل
فلما �أخذ ال�سفور يف االنت�شار �سري ًعا يف ال�سنوات القليلة
ال�سفور ونزع احلجاب؛ ّ
((( �إ�سماعيل ملحم� ،إعادة قراءة نظرية زين الدين يف الذكرى املئوية ل�صدور كتاب قا�سم أ�مني «حترير املر�أة» ،جريدة
الأ�سبوع الأدبي ،دم�شق 29 ،يناير 2000م.
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التالية كان هذا يعني �أن م�شروعها الفكري قد افتقد الدعوة الأ�سا�س التي قام
ين�شد حتقيقها ،وبغيابها فقد مربر وجوده على ال�ساحة الفكرية.
 -2ال�سرية الذاتية لل�شيخ م�صطفى الغالييني

ولد ال�شيخ م�صطفى بن حممد �سليم بن حميي الدين الغالييني يف مدينة
بريوت عام (1302هـ1885/م) لأ�سرة تعرف بالف�ضل والعلم ،وقد اختلف
حول �أ�صولها ،فبينما �أرجعها البع�ض �إىل الفوايد من قبيلة احلويطات التي متتد
بني العقبة واحلجاز؛ ف�إن البع�ض الآخر يرجح �أن لها �أ�صو ًال تركية ،م�ستدلني ب�أن
الغالييني لقب ملن يعمل يف (الغليون) وهو �أحد �أنواع ال�سفن العثمانية(((.
وقد تلقى تعليمه النظامي الأو ّيل يف املدر�سة الوطنية ببريوت ،كما واظب
على ح�ضور جل�سات العلم يف اجلامع العمري الكبري ودر�س على يد �شيوخ
�أجالء ،فقد تلقى الفقه وعلم الكالم و�أ�صول العقيدة على يد ال�شيخ عبد البا�سط
الفاخوري (ت 1905م) مفتي بريوت ،وقر�أ احلديث على يد ال�شيخ عبد الرحمن
احلوت (ت 1916م) ،ودر�س اللغة العربية والتاريخ على يد ال�شيخ حميي الدين
اخلياط (ت 1914م) ،ويروي ال�شيخ اخلياط �أنه تو�سم يف تلميذه «النبوغ منذ �أول
يوم در�س فيه قواعد اللغة العربية ،ف�إنه ا�ستظهرها حف ًظا وفه ًما يف مدة �شهرين ،مما
((( ح�سان ح ّالق ،عائالت بريوت
http//:www.yabeyrouth.com/pages/index505.htm
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يندر مثيله بني الدار�سني ،وقد تو�سمت فيه التفوه يف اخلطابة لزالقة ل�سانه ور�شاقة
بيانه ،ثم ظل يتدرج يف مدارج النمو بنف�س ع�صامية وهمة ا�ستقاللية �إىل �أن ظهر
كل ما تو�سمت ووقع كل ما تفر�ست»(((.
ارحتل الغالييني �إىل القاهرة عام (1902م) والتحق بالأزهر لطلب العلم،
حيث تتلمذ على يد ال�شيخ حممد عبده (ت 1905م) ،وال�شيخ �سيد بن علي
املر�صفي (ت1931م) قطب اللغة العربية ،ورغم ت�أثره الوا�ضح بهذين العاملني
اجلليلني ف�إن خيبة �أمل �سيطرت عليه نتيجة مناهج التدري�س والقائمني عليها يف
الأزهر؛ ف�أقدم على ن�شر �أربع مقاالت يف جريدة الأهرام ينتقد فيها تدري�س كتب
وحوا�ش ،ويدعو �إىل اعتماد كتب الأولني البعيدة عن
املت�أخرين وجلها �شروح
ٍ
احل�شو والتقليد ،وقد �أثارت دعوته معار�ضة بع�ض ال�شيوخ الذين انربوا للرد عليها
وت�سفيهها .ومن اجلائز �أن تكون تلك الأزمة �أحد الأ�سباب التي وقفت وراء عودته
ال�سريعة �إىل بريوت ،حيث اتخذ له حلقة للتدري�س يف اجلامع العمري الكبري ،ثم
�أ�صبح معل ًما للغة العربية و�آدابها يف الكلية العثمانية الإ�سالمية(((.
كان �أول انخراط لل�شيخ الغالييني يف العمل ال�سيا�سي انت�سابه �إىل
جمعية االحتاد والرتقي العثمانية ،والواقع �أن بع�ض اللبنانيني ا�ستب�شروا خ ًريا من
(((انظر مقدمة ال�شيخ حميي الدين اخلياط لكتاب �أريج الزهر ،يف :م�صطفى الغالييني� ،أريج الزهر� ،صيدا ،بريوت:
املكتبة الع�صرية1960 ،م� ،ص .10
((( ت�أ�س�ست عام 1895م لت�ساند مدر�سة جمعية املقا�صد الإ�سالمية يف توفري املدار�س لأبناء امل�سلمني ،عو�ضً ا عن
مدار�س الإر�ساليات التب�شريية التي ا�ست�شرت �آنذاك.
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الإطاحة بال�سلطان عبد احلميد الثاين و�إعادة العمل بالد�ستور عام (1908م)،
و�أعلنوا ان�ضمامهم للجمعية ،وكان الغالييني �أحد �أع�ضائها الن�شطني يف بريوت،
وهو ما ي�ست�شف من تكليف اجلمعية له للقيام مبهمة خا�صة يف فل�سطني يف
(�سبتمرب 1909م) ،وهناك �أب�صر ال�شيخ توغل الن�شاط ال�صهيوين يف �سائر املدن
الفل�سطينية ،وكتب منو ًها بهذا الن�شاط((( .ومع تبني حقيقة اجلمعية املذكورة
انقلب الغالييني عليها ،وا�ستمر يف البحث عما يلبي طموحاته الوطنية ،فان�ضم
�إىل «اجلمعية العمومية الإ�صالحية» التي ت�أ�س�ست يف بريوت مطلع عام 1914م،
وتبنت الدعوة �إىل �إ�صالح ال�سلطنة على �أ�سا�س فكرة منح الالمركزية للواليات
العربية ،ومل يكد مير على ت�أ�سي�سها �أربعة �أ�شهر حتى �أعلن وايل بريوت العثماين
عن حلها ،و�إغالق النادي الإ�صالحي التابع لها يف �إبريل . ((( 1914
مل يعن ال�صدام بال�سلطات العثمانية �أن الغالييني كان معاد ًيا للدولة
العثمانية� ،أو من �أن�صار الدعوة �إىل ا�ستقالل البالد العربية عنها؛ و�إمنا كان من
امل�ؤمنني ب�ضرورة حفظ كيان الدولة العثمانية ومنا�صرتها �ضد �أعدائها اخلارجيني؛
ولذا تطوع يف اجلي�ش الرابع العثماين �أثناء احلرب العاملية الأوىل ،وعمل خطي ًبا
(((حتدث الغالييني عن م�شاهداته خالل تلك الرحلة وزيارته للمدن الفل�سطينية (القد�س والرملة ونابل�س ويافا) يف
جريدة النربا�س التي كان ي�شرف عليها يف عدد (نوفمرب /ت�شرين الثاين1909 ،م) ،وقد �أوردت جريدة الأ�سبوع
قب�سا منها ،انظر :عبد الرحمن البيطار ،للذكرى �أحوال فل�سطني عام 1909م وبدايات الن�شاط ال�صهيوين،
الأدبي ً
دم�شق ،جريدة الأ�سبوع الأدبي ،ع 8 ،786دي�سمرب2001م.
(((علي معطي ،تاريخ لبنان ال�سيا�سي واالجتماعي درا�سة يف العالقات العربية الرتكية (1918-1908م) ،بريوت،
م�ؤ�س�سة عز الدين للطباعة والن�شر1992 ،م� ،ص .376
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له ،و�شاركه حملته على ال�سوي�س ،وح�ضر انهزامه �أمام اجلي�ش الإجنليزي ،ومل
يلبث �أن عاد �إىل بريوت وظل مقي ًما بها ،ومع جناح اجلي�ش الفرن�سي يف اال�ستيالء
على املناطق اللبنانية تطلع ال�شيخ الغالييني �إىل الذهاب �إىل �سوريا ،حيث ان�ضم
�إىل اجلي�ش العربي الفي�صلي بزعامة امللك في�صل بن احل�سني (ت1933م) �إىل
�أن دخلت �سوريا حتت االنتداب الفرن�سي ،فغادرها �إىل �شرق الأردن ومكث
بها عامني ،وهناك عهد �إليه الأمري عبد اهلل بن احل�سني (ت1950م) �أمري �شرق
الأردن بتعليم ابنيه نايف وطالل مبادئ اللغة العربية و�آدابها(((.
عاد الغالييني جمد ًدا �إىل بريوت و�شارك يف مناه�ضة االنتداب الفرن�سي
بكتابة املقاالت املناوئة له ،ويف تلك الأثناء �سجن مرتني وتعر�ض للنفي خارج
البالد ،وكانت املرة الأوىل حني اتهم بالتحري�ض على مقتل مدير الداخلية
اللبناين املوايل للفرن�سيني �أ�سعد بك خور�شيد (1922م) ،فاعتقل �سبعة �أ�شهر
عمان وما
رغم عدم وجود �أدلة تثبت تلك التهمة((( ،وحني �أفرج عنه توجه �إىل َّ
لبث �أن عاد �إىل بريوت جمد ًدا دون احل�صول على ترخي�ص بذلك من �سلطات
االنتداب التي �ألقت القب�ض عليه جمد ًدا ،و�أودعته ال�سجن الع�سكري �إىل �أن
�أجرب بعدها على مغادرة البالد ،وتوجه �إىل حيفا و�أقام بها مدة.
((( خري الدين الزركلي ،الأعالم ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط ،2002 ،15ج � ،7ص .245 -244
((( حممد �إبراهيم حور ،القب�ض على اجلمر :جتربة ال�سجن يف ال�شعر العربي املعا�صر ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر2004 ،م� ،ص .78 ،77
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عرب هذه املحطات املتالحقة نتبني �أن املرحلة الأوىل من حياة الغالييني
ات�سمت ب�سمات مميزة من بينها احلركية الوا�سعة ،حيث تنقل بني بلدان عربية
عديدة يف فرتة وجيزة ،والنزوع النقدي املتمثل يف معار�ضته اجلريئة للتعليم
الأزهري ،ويف معركته �ضد اللورد كرومر عام 1908م ،واجلموح الثوري كما ظهر
يف ممار�سة ال�سيا�سة ومقاومة االنتداب ،وقد �أخذ جموحه يخفت تدريج ًّيا -و�إن
مل ِ
ينتف متا ًما -بفعل التقدم يف ال�سن ،وغلبة الطابع الإ�صالحي الرتبوي عليه.
�أما املرحلة الثانية فتميزت باال�ستقرار الذي يتالءم مع تقلده عدة منا�صب ر�سمية
رفيعة ،فقد �شغل من�صب رئي�س جمعية امل�شاريع اخلريية يف بريوت ،ورئي�س
املجل�س العلمي يف بريوت ،وكان ع�ض ًوا يف املجل�س العلمي يف دم�شق ،وتر�أ�س
املجل�س الإ�سالمي ال�شرعي الأعلى يف لبنان ،وجاء اختياره على الرغم من �أنه
مل يكن معم ًما �آنذاك .ويذكر �أن ال�شيخ تعمم وهو يف الثالثة ع�شرة من عمره
حني كان طال ًبا يف املدر�سة الوطنية يف بريوت� ،إال �أنه ا�ضطر �إىل نزعها �أثناء احلرب
العاملية الأوىل؛ ليتخل�ص من �إكراهات مدير �شرطة بريوت الرتكي له كي يقوم
بكتابة و�صايا ال�شهداء من �أهايل بريوت الوطنيني الذين قام ب�إعدامهم.
ورغم �أن م�سلك ال�شيخ الغالييني يعرب عن فهم عميق للدين ال يقف عند
حدود الظواهر ويتعداه �إىل اجلواهر؛ ف�إن مكوثه طوي ًال دون عمامة قد �أ�صبح مثا ًرا
للت�سا�ؤل من قبل �أ�صدقائه وحمبيه الذين ت�ساءلوا عن موانع العودة الرتدائها ،مع
تغري الظروف التي �صاحبت نزعها ،كما كان مو�ض ًعا للغمز والتعري�ض بال�شيخ
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من قبل خ�صومه ومعار�ضيه كما فعلت نظرية زين الدين .وعلى هذا كانت عودة
ال�شيخ الرتداء «العمامة واجلبة» يف احتفالية �ضخمة يف منت�صف عام 1932م
داخل رحاب الكلية العبا�سية ببريوت ،و�شارك فيها عدد كبري من العلماء من
خمتلف �أنحاء العامل العربي؛ وذلك تكرميًا لل�شيخ مبنا�سبة م�ضي ثالثني عا ًما على
ولوجه حقل الرتبية والتعليم .وبعودة ال�شيخ �إىل نادي املعممني دعي لأن يكون
قا�ض ًيا يف املحكمة ال�شرعية يف بريوت ،ثم �أ�صبح م�ست�شا ًرا بها قبيل �أن يلبي نداء
ربه يف ( 6املحرم 1364هـ 21/دي�سمرب 1944م) �إثر �إ�صابته ب�سرطان اجللد.
عا�صر ال�شيخ يف �شبابه زمرة من امل�صلحني ال�شوام ممن ت�أثر بهم ،وال ي�سعنا
هنا �أن نتتبع عالقاته الفكرية بكل امل�صلحني ،و�إمنا �سنكتفي بذكر �أكرثهم ت�أث ًريا،
وي�أتي يف مقدمة ه�ؤالء ال�شيخ جمال الدين القا�سمي (ت 1914م) الذي جمعته
أ�سا�سا للت�شاور الفكري يف بع�ض امل�سائل ،وقد ترك
به �صداقة �شخ�صية كانت � ً
القا�سمي �آثا ًرا فكرية على الغالييني ،فقد كتب منتق ًدا العادات االجتماعية
ال�ضارة التي ت�سربت �إىل امل�ساجد يف م�ؤلفه «�إ�صالح امل�ساجد من البدع والعوائد»،
وجر ًيا على هذا ال�سياق كتب الغالييني منتق ًدا العادات االجتماعية ال�ضارة.
وكان الغالييني من املعجبني بنهج القا�سمي الفكري وكتاباته ،فقد نوه يف كتابه
«�أريج الزهر» بكتاب القا�سمي «دالئل التوحيد» ،ودعا ال�شباب �إىل قراءته وعده
«من خري الكتب التي �أخرجت للنا�س يف هذا الع�صر ،من حيث �إثباته وجود
اخلالق بالأدلة العلمية وال�شواهد الفل�سفية ،ناق�ضً ا بذلك مذهب الإحلاد»(((.
((( مصطفى الغالييين ،أريج الزهر ،مرجع سابق ،ص .106
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ومن ه�ؤالء عبد احلميد الزهراوي (ت 1916م) الذي تت�شابه حياته
ال�سيا�سية مع حياة الغالييني يف عدد من املحطات ،فكالهما انخرط يف ال�سيا�سة
و�أيد انقالب االحتاد والرتقي يف بدايته ثم انقلب عليه ،وقد �أ�سهم الزهراوي
يف ت�أ�سي�س حزب االئتالف ،والذي �ضم �إىل ع�ضويته ال�شيخ الغالييني .كما
كان �أحد كتاب جملة «النربا�س» التي �أ�صدرها ور�أ�س حتريرها ال�شيخ الغالييني
عامي (1910-1909م)� .أما من الناحية الفكرية فقد امتد بينهما خط فكري
ناظم ،فقد حمل الزهراوي ب�شدة على بدع املت�صوفة يف كتابه «الفقه والت�صوف»،
و�شاركه الغالييني الر�أي يف كتابه «الإ�سالم روح املدنية» حني اعترب الت�صوف
البدعي �أحد عوامل تردي احل�ضارة الإ�سالمية .هذا ف� ً
ضال عن اهتمامهما
امل�شرتك بدرا�سة ال�سرية النبوية وحماولة تقدميها �شخ�صياتها كنماذج حية قابلة
لالقتداء من ال�شباب ،وعلى هذا خ�ص الزهراوي ال�سيدة خديجة  -ر�ضي اهلل
عنها  -بكتاب �أ�سماه «خديجة �أم امل�ؤمنني» ،على حني تناول الغالييني �سرية
النبي حممد  يف م�ؤلفني هما « ُلباب اخليار يف �سرية النبي املختار» ،و«نخبة من
الكالم النبوي».
كما عا�صر الغالييني ع ّالمة ال�شام ال�شيخ طاهر اجلزائري (ت1920م)،
و�إذا كنا مل نتثبت من وجود عالقة مبا�شرة بينهما -على الرغم من عالقة ال�شيخ
الغالييني بكل من القا�سمي والزهراوي وهما من �أع�ضاء حلقة دم�شق الكربى
التي رعاها ال�شيخ اجلزائري -ف�إننا نلم�س وجود و�شائج فكرية بينهما متثلت يف
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الإميان بالدور الهام الذي ميكن �أن ت�ؤديه ال�صحف يف ترقية الأفكار والتمهيد
مهتما مبطالعة ال�صحف ،وكان
حلدوث النه�ضة ،ومن املعلوم �أن اجلزائري كان ًّ
يحث تالمذته و�أن�صاره على �إن�شاء ال�صحف والكتابة فيها .ومن امل�شرتكات
الهامة ما نلحظه من اهتمام الرجلني الزائد بالرتبية والتعليم ،فقد انخرطا يف حقل
التعليم ،وتوجها بالكتابة مبا�شرة �إىل الطالب يف مراحل التعليم الأولية(((.
وخارج دائرة الت�أثري والت�أثر الفكريني بالإ�صالحيني ال�شوام نلمح عالقة
فكرية �أخرى ذات منط مغاير يف حياة ال�شيخ الغالييني� ،أال وهي عالقة التتلمذ
على يد �إمام ع�صره ال�شيخ حممد عبده �إبان طلبه العلم يف اجلامع الأزهر ،ويبدو
الغالييني مت�أث ًرا ب�أفكار الإمام يف م�ؤلفاته الفكرية عمو ًما� ،إال �أن هذا الت�أثر يبدو
�أو�ضح ما يكون يف «الإ�سالم وروح املدنية» حني اختار �أن ي�سلك نهج �أ�ستاذه يف
دفع مطاعن امل�ست�شرقني الغربيني عن الإ�سالم ،ولعل نظرة �سريعة �إىل �صفحة
املو�ضوعات يف «الإ�سالم روح املدنية» ومقارنتها بـنظريتها يف «الإ�سالم والن�صرانية
مع العلم واملدنية» تثبت ذلك كما تثبته النقول املطولة من كتاب الإمام حممد
عبده(((.

((( رغداء حممد �أديب زيدان ،طاهر اجلزائري وحلقة دم�شق الكربى ،دم�شق ،جملة الرتاث العربي ،ع ،108كانون
الأول/دي�سمرب 2008م� ،ص .33
(((انظر :م�صطفى الغالييني ،الإ�سالم روح املدنية ،بريوت ،د.ن1326( ،هـ1908/م)� ،ص � ،68-67ص،105-103
�ص.114-109

41

تقــدمي

41

وقد ظل الغالييني مق ًّرا بف�ضل �أ�ستاذه حتى بعد رحيله حني اختار �أن
يهديه كتابه «�أريج الزهر» الذي افتتحه بقوله« :وقد فكرت فيمن �أهدي �إليه كتابي
هذا فكان �أول من مر بخاطري و�أو�سطه و�آخره �شيخي و�أ�ستاذي عامل ال�شرق
وفيل�سوفه و�إن�سان ناظره الأ�ستاذ الإمام حممد عبده مفتي الديار امل�صرية ،
علي وعلى الأمة
ف�إىل روحه الطاهرة البارة �أهدي هذا الكتاب؛ اعرتا ًفا بف�ضله ّ
جمعاء» (((.
 -3م�ؤلفات «نظرية» و«الغالييني»

يبدو جل ًّيا من �سريتي حياة كل من نظرية زين الدين وال�شيخ م�صطفى
الغالييني وجود تباين يف امل�سار احلياتي لكل منهما ،فال�شيخ فرع ال ينف�صل من
تيار �إ�صالحي عري�ض عم العامل الإ�سالمي ،على حني ت�شكل نظرية حالة منفردة
وا�ستثنائية؛ وذلك لتعذر ن�سبتها �إىل تيار فكري معني ،حتى التيار العلماين؛
النتفاء ال�شواهد التي ت�ؤيد هذا الن�سب من جهتها �شخ�ص ًّيا �أو من جهة رموز هذا
التيار.
ومن جهة ثانية هناك حالة من الالتكاف�ؤ تك�شف عنها ال�سرية الذاتية؛
�إذ بينما تتكثف �سرية نظرية الذاتية يف مرحلة واحدة هي مرحلة �إ�صدارها كتاب
«ال�سفور واحلجاب» وما عداها هي فرتات انقطاع و�سكون مت�صل؛ تبدو حياة
((( املرجع ال�سابق� ،ص.5
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الغالييني ممتدة ومتعددة املراحل ،بحيث تتداخل فيها امل�سارات واالهتمامات
والعطاءات التي ت�صب جميعها يف خدمة امل�شروع الفكري الإ�صالحي الذي
ينتمي �إليه.
.ومتتد حالة الالتكاف�ؤ �إىل الإنتاج الفكري لكل منهما ،فخالل رحلتها
الفكرية الق�صرية خلفت نظرية زين الدين ثالثة م�ؤلفات هي جمموع
�إنتاجها الفكري ،وهي تن�صب حول ق�ضية «ال�سفور واحلجاب» ،وهي:
« -ال�سفور واحلجاب :حما�ضرات ونظرات مرماها حترير املر�أة والتجدد
االجتماعي يف العامل الإ�سالمي» :وقد �صدر يف بريوت عن مطابع قوزما
عام (1346هـ1928/م).
« -الفتاة وال�شيوخ :نظرات ومناظرات يف ال�سفور واحلجاب وحترير العقل
والتجدد االجتماعي يف العامل الإ�سالمي» :وقد �صدر يف بريوت عن
املطبعة الأمريكانية عام (1347هـ1929/م) ،وتناولت خالله الردود على
خال�صا ،ذلك �أنه حوى ق�س ًما كام ًال
معار�ضيها ،وهو لي�س �إبدا ًعا فكر ًّيا ً
�ضمنته الن�صو�ص امل�ؤيدة لها من مقاالت �صحفية ومرا�سالت ومكاتبات
َو َر َدت �إليها.
«ر�سالتان �إىل مقام االنتداب من م�ؤلفة الفتاة وال�شيوخ وال�سفور واحلجاب»:وهو كتيب �صغري �ضم ر�سالتيها �إىل املندوب ال�سامي الفرن�سي ،وقد �سبق
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لها �أن ن�شرتهما �ضمن كتابيها ال�سابقني وقد ر�أت �أن ت�صدرهما ب�شكل
م�ستقل بعد تكاثر الأقوال عن جلوئها �إىل ال�سلطات الفرن�سية ،وقد �صدر
الكتيب يف بريوت عن املطبعة الأمريكانية1929 ،م.
� .أما ال�شيخ م�صطفى الغالييني فقد خلف قائمة مطولة من الآثار الفكرية
تراوحت بني امل�ؤلفات الفكرية والدينية واللغوية والأدبية ،وهذه امل�ؤلفات
ت�شري �إىل تكاملية م�شروعه الفكري الذي اتخذ له �أبعا ًدا تربوية و�إ�صالحية
وفكرية ،كما ت�شي ب�أنه م�شروع ممتد ال ميكن اختزاله وتقلي�صه يف ق�ضية
واحدة ،كما هو احلال بالن�سبة �إىل نظرية زين الدين.
ولنفتتح قائمة م�ؤلفاته بامل�ؤلفات الفكرية ،وهي:

« -الإ�سالم روح املدنية �أو الدين الإ�سالمي واللورد كرومر» :وقد �أ�صدره
على نفقته اخلا�صة يف بريوت عام 1908م ،وطبع يف م�صر طبعة ثانية عام
1926م ،وجاء ت�أليفه ر ًّدا على مطاعن اللورد كرومر التي �أوردها يف كتابه
«م�صر احلديثة» ،ويذكر ال�سيد ر�شيد ر�ضا �أن الغالييني ن�شره دون احل�صول
على موافقة دار املعارف بالآ�ستانة التي كان يتوقع �أن ترف�ض هذا الطلب
حال قيام الغالييني بذلك ،وقد بلغ من �شجاعته -ح�سب تو�صيف ر�ضا -
�أن نقل عن «الأ�ستاذ الإمام» وقد كان ذكره �أو ذكر جملة املنار قبل �إعالن
الد�ستور يف الدولة العثمانية جرمية من �أكرب اجلرائم ،وخط ًرا على من يذكر
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هذا اللقب ،ولوال �صدور الد�ستور العثماين عقب طبعه الكتاب مبا�شرة ملا
�سلم �صاحبه من اخلطر(((.
 «�أريج الزهر» :وقد �صدر يف بريوت (1911م) وهو كتاب �أدبي اجتماعي�ضم جمموع املقاالت التي �أ�صدرها عامي (1910 ،1909م) وعلى الرغم
من �أن طبيعة الكتاب ال تعنى بدرا�سة مو�ضوع حمدد بعمق وا�ستفا�ضة ف�إنه
يعطي يف جمموعه �صورة متكاملة عن الر�ؤية الإ�صالحية لدى الغالييني،
وبخا�صة يف بعديها الرتبوي واالجتماعي.
 «عظة النا�شئني» :وقد �صدرت طبعته الأوىل يف بريوت عام (1912م)،ورام م�ؤلفه من ورائه �إىل تعريف النا�شئة ببع�ض املفاهيم الأ�سا�سية ،مثل:
الدين ،احلرية ،الوطنية ،التعاون .وبالنظر �إىل كون الكتاب موج ًها �إىل فئة
ال�شباب فقد راعى �صاحبه تب�سيط خطابه بالقدر الذي يتالءم مع جمهور
اخلطاب ،متخففًا بذلك من طابع الت�أ�صيل والتنظري الالزمني للتعامل مع
الدرا�سة املفاهيمية املعتادة.
 «نظرات يف ال�سفور واحلجاب» :والذي �صدر عن مطابع قوزما يف بريوتعام (1347هـ1928/م) ،وجاء ر ًّدا على كتاب نظرية زين الدين «ال�سفور
واحلجاب».
((( ر�شيد ر�ضا ،جملة املنار ،القاهرة ،املجلد � ،11شعبان 1326هـ�/سبتمرب 1908م� ،ص .617

45

تقــدمي

45

�أما قائمة امل�ؤلفات الدينية فت�ضم امل�ؤلفات التالية:

 «لباب اخليار يف �سرية املختار» :وقد طبع يف بريوت عام (1910م) ،وطبعطبعة ثالثة مب�صر عام (1924م) ومازال يطبع حتى الآن ،وقد �صدرت
م�ؤخ ًرا ترجمة فرن�سية للكتاب عن املكتبة الع�صرية ببريوت �أعدها حمزة
ملني يحياوي .والكتاب يف �أ�صله هو جمموع درو�س �ألقاها على طالبه يف
الكلية الإ�سالمية ببريوت ،ور�أى جمعها و�إ�صدارها يف كتاب لتعريف
النا�شئة وعوام النا�س ب�أخبار نبيها و�شمائله .وقد ذكر الغالييني يف مقدمته
�أنه �صدر للمرة الأوىل حتت عنوان «خيار املقول يف �سرية الر�سول» �إال �أنه
قام باخت�صاره وتهذيبه و�صدر بعد ذلك حتت عنوان «لباب اخليار»(((.
 «نخبة من الكالم النبوي» :طبعه على نفقته اخلا�صة ،وكانت طبعته اخلام�سةيف بريوت 1929م((( ،وهو عبارة عن جمموعة منتقاة من �أقوال الر�سول
الكرمي مرتبة ح�سب احلروف الهجائية ،وقد قام بتجريدها من كتاب لباب
اخليار ورتبها و�شرحها وقام بن�شرها ليعلمها عوام الأمة ،ويعملوا بها ح�سب
تقدميه للكتاب.

((( م�صطفى الغالييني ،لباب اخليار يف �سرية املختار ،القاهرة ،املطبعة الأهلية1925 ،م� ،ص .3
((( الحظنا �أن �إليان �سركي�س مل يدرج يف م�ؤلفه «معجم املطبوعات العربية» هذا الكتاب �ضمن م�ؤلفات الغالييني،
وقد حاولنا البحث عن تاريخ �صدور الكتاب للمرة الأوىل فلم نوفق يف ذلك ،وكانت �أقدم الطبعات التي توافرنا
عليها هي الطبعة اخلام�سة.
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 «ر�سالة البدعة يف �صالة الظهر بعد اجلمعة»((( :وهي ر�سالة فقهية ق�صريةمل ت�صدر ب�شكل م�ستقل ،و�إمنا ن�شرها على حلقتني يف جملة املنار �ضمن
املجلدين ال�سابع والثامن (فرباير ،مار�س 1905م).
والطائفة الثالثة من امل�ؤلفات تدور حول علوم اللغة والبالغة ،وبيانها كالتايل:

 «الرثيا امل�ضيئة يف الدرو�س العرو�ضية» :وقد �صدر يف بريوت عام 1901م،ولعله �أول م�ؤلفاته على الإطالق.
 «جامع الدرو�س العربية» :وقد �صدر عام  1910وهو مو�سوعة من ثالثة �أجزاءتعد من �أهم كتب النحو التي يتم تدري�سها الآن لطالب اللغة العربية واليزال
يطبع حتى الآن.
 «رجال املعلقات الع�شر»� :صدر ببريوت عام 1912م ،وتناول فيه �شعراء املعلقات�صدره مبقدمة حول تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،وتاريخ
يف الع�صر اجلاهلي ،وقد َّ
اللغة العربية منذ الع�صر اجلاهلي وحتى مطلع القرن الع�شرين(((.
 «�شرح ديوان الر�صايف»( :باال�شرتاك مع ال�شيخ حميي الدين اخلياط)،و�صدرت طبعته الثانية بالقاهرة عام 1925م ،وقد عني برتتيبه وتبويبه ال�شيخ
اخلياط ،و�شرح �ألفاظه الغالييني.
((( ر�شيد ر�ضا ،جملة املنار ،القاهرة ،املجلد  16 ،7ذو احلجة 1322هـ  20/فرباير 1905م� ،ص .941
ر�شيد ر�ضا ،جملة املنار ،القاهرة :املجلد  ،8اجلزء  ،1غرة املحرم 1323هـ  7 /مار�س 1905م� ،ص .24
(((يو�سف �إليان �سركي�س ،معجم املطبوعات العربية واملعربة ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،دون تاريخ� ،ص ،1919
1920م.
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 «ديوان الغالييني» :و�صدر للمرة الأوىل يف حيفا عام 1925م ،و�ضمجمموع ق�صائده حتى ذلك الوقت.
 «نظرات يف اللغة والأدب» :كتبه عام 1927م؛ ر ًّدا على ما ورد من �سقطاتلغوية يف كتاب «املنذر يف النقد اللغوي وعرثات الأقالم» مل�ؤلفه �إبراهيم
املنذر ع�ضو املجمع العلمي بدم�شق.
ثان ًيا -م�شروعان فكريان مت�ضادان

حتيلنا قائمتا امل�ؤلفات بال�ضروة �إىل احلديث عن املعامل وال�سمات الفكرية
املميزة مل�شروعي ال�سيدة نظرية زين الدين ،وال�شيخ م�صطفى الغالييني ،والق�ضايا
الفكرية التي �شكلت حمور اهتمامهما ،ولنبد�أ بال�سيدة نظرية زين الدين.
 -1امل�شروع الفكري لنظرية زين الدين

خ�ضع امل�شروع الفكري لنظرية زين الدين لعدة م�ؤثرات �أ�سهمت يف
ت�شكيله وتوجيهه :امل�ؤثر الأول واحلا�سم هو ت�أثريات الأب الفكرية التي كانت من
القوة والو�ضوح بحيث �أهدت الفتاة باكورة �إنتاجها الفكري «ال�سفور واحلجاب»
�إليه ،حيث ذكرت �أن ما �أتت به من �أفكار لي�س �سوى انعكا�س لأ�شعة نور علم
�أبيها عليها .وهذا الت�أثري الفكري مل يكن �أم ًرا خاف ًيا يف حينه ،فقد و�صف �أحد
ال�صحفيني العالقة الفكرية بينهما بقوله« :ال �ضري على النجمة الالمعة �إذا
ا�ستمدت الأنوار من ذلك الكوكب املنري  -يق�صد �أباها  -الذي احتجب عن
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الأنظار»((( .وما ي�سرتعي االنتباه �أنه يف مقابل هذا الت�شديد من جانبها على دور
الأب ف�إن كتابيها قد خليا من �أي �إ�شارة �إىل دور الأم� ،سواء على �صعيد ت�شكيلها
الفكري �أو الوجداين والنف�سي ،وهو �أمر م�ستغرب من كاتبة ن�سائية ثورية مثلها،
طاملا �أعلنت �أن دور الأم (املر�أة) يف حياة �أبنائها �أقوى من دور الأب (الرجل).
�أما امل�ؤثر الثاين الذي ن�ستطيع �أن نقر باطمئنان �أنه قد ترك �آثاره عليها
فهو التعليم الذي تلقته؛ �إذ تلقت نظرية منذ ال�صغر تعلي ًما دين ًّيا م�سيح ًّيا ورغم
�أنها قد در�ست يف «الكلية العلمانية» ،ف�إن نوعية التعليم الذي كان يتم تلقينه يف
هذه امل�ؤ�س�سات ذات امل�صطلحات الإيهامية هو تعليم ديني حم�ض ،ويبدو ت�أثري
هذا النوع من التعليم يف خطابها الذي تتزاحم فيه املرجعيات� ،سواء �أكانت
مرجعيات دينية (�إ�سالمية ،م�سيحية� ،أو حتى توراتية) �أم مرجعيات علمانية ال
دينية ،ويتجلى يف جتاور االقتبا�سات والن�صو�ص الدينية على قدم امل�ساواة مع
الن�صو�ص العلمانية ال�صريحة دون �شعور من جانبها بتنايف املرجعيات واختالل
�صحيحا �أن درا�ستها يف مدر�سة دينية م�سيحية
الن�ص .من جهة �أخرى قد يكون
ً
قد جعل لديها تقب ًال �أو على الأقل عدم نفور من بع�ض امل�سائل التي تثري
احل�سا�سية الإ�سالمية املعتادة ،مثل :االقتبا�س عن الكتب ال�سماوية الأخرى
وبخا�صة التوراة� ،أو عدم اال�ستياء من التب�شري امل�سيحي الذي كتبت عنه ب�ضع
((( نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مرجع �سابق� ،ص .16
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�صفحات يف كتابها الثاين «الفتاة وال�شيوخ» ،و�أبدت خاللها �إعجابًا وتقدي ًرا ملا
�شيده املب�شرون من م�ؤ�س�سات تعليمية ونه�ضة علمية يف منطقة ال�شام.
وميكن �أن ن�ضيف �إىل هذين امل�ؤثرين الفكريني ما ميكن �أن يكون قد
ترك �أث ًرا عليها من الفقه الدرزي ،فاملعلوم �أن الفقه الدرزي يختلف عن الفقهني
ال�سني واجلعفري يف بع�ض امل�سائل ،مثل :التعدد الذي يعد من املحرمات يف
الفقه الدرزي ،والطالق الذي ال ي�صبح واق ًعا �إال بحكم من قا�ضي املذهب،
وعدم جواز �إعادة الزوج ملطلقته بعد �صدور حكم القا�ضي بالتفريق ،واملعلوم
�أن طلب التفريق يكون بيد املر�أة والرجل �سواء ب�سواء ،ومن ثبت اعتدا�ؤه على
زوجته فرمبا دفع عط ًال و�ضر ًرا قد يبلغ ن�صف �أمواله �أحيانًا((( .ورمبا تكون تلك
الآراء الفقهية الدرزية جتاه املر�أة قد �شكلت دعامة دينية ا�ستندت �إليها يف دعوتها
حلقوق املر�أة من منظور ديني.
حتت ت�أثري هذه امل�ؤثرات ت�شكل البناء الفكري لل�سيدة نظرية زين الدين؛
وكما �أ�سلفنا ف�إنه لي�س بناء متكامل الأركان املعرفية؛ و�إمنا هو جملة �أفكار جزئية،
ونظرات خاطفة ُج ُّلها م�ستوحى من م�صادر فكرية متنوعة ،ولي�س نتاج عملية
توليد و�إبداع فكري خال�ص ،وهذه الأفكار مل متنح فر�صة للتطور واالختمار مب�ضي
الزمن بفعل انزواء �صاحبتها وعزلتها الفكرية ،وعلى الرغم من هذا ف�إنها متتعت
متجان�سا وغري متناق�ض .وقد �شكلت
ن�سيجا فكر ًّيا
باالت�ساق بحيث �شكلت ً
ً
((( مر�سيل ن�صر ،املوحدون الدروز يف الإ�سالم ،بريوت :الدار الإ�سالمية1997 ،م� ،ص.54-51
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الأفكار املتعلقة بال�سفور وحترير املر�أة ع�صب هذه الأفكار وعمودها الفقري ،و�إىل
جوارها وجدت بع�ض الأفكار الأخرى املكملة ،وهي ت�شكل الأر�ضية الفكرية
التي عاجلت نظرية ق�ضايا املر�أة انطالقًا منها ،وهي تتعلق بق�ضية النه�ضة وكيفية
جتاوز امل�أزق احل�ضاري ،والعالقة مع الغرب ،واملوقف من االنتداب والوطنية،
واحلرية ،والعلمانية.
�أ -ق�ضية النه�ضة

تعد ق�ضية النه�ضة والإ�صالح و�سبل جتاوز امل�أزق احل�ضاري الق�ضية
املركزية التي �شغلت �أذهان امل�صلحني واملفكرين والكتاب �آنذاك ،فلم يكن
با�ستطاعة �أحد منهم �أن يغفل عنها ،وبدورها قاربت نظرية ق�ضية النه�ضة من
منظور �أنثوي �سفوري؛ �إذ ر�أت �أن علة النهو�ض هي منح املر�أة حريتها وعلى
ر�أ�سها ال�سفور .وهي تقارن بني جتربتي النه�ضة يف ال�شرق والغرب ،وت�ستخل�ص
من التجربة الغربية �أن «رقيهم وقد �أفلتوا من ربقة التقاليد �إمنا ولدته حرية املر�أة
�أي حرية الأم ،و�أن ت�أخرنا �إمنا هو نا�شئ عن ا�ستعبادنا �أنف�سنا بالتقاليد ،وا�ستعبادنا
الأم حتى بليت مبا بليت به من العقم العقلي»(((.
وتفند نظرية حجج القائلني ب�أن النه�ضة تتحقق عرب اال�شتغال بتحقيق الرقي
يف العلوم والآداب والفنون ومباراة الأمم الناه�ضة يف املكت�شفات واملخرتعات ،وما
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،الطبعة احلالية� ،ص .48
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�إن ينجز ال�شرق �شي ًئا من ذلك ميكن عندئذ اال�شتغال مب�سائل حترير املر�أة والتجدد
االجتماعي؛ فتذهب �إىل �أنه« :ال يقوم بناء بال �أ�سا�س ،وال ميكن الو�صول �إىل
�أعلى ال�سلم �إال بال�صعود درجة درجة ،و�أ�سا�س البناء لرقي الأمة حترير الأم ،و�أول
درجة من �سلم الرقي هو ال�سفور؛ لأن احلجاب يورث ن�صف الأمة ال�شلل ،والأمة
امل�شلول ن�صف �أع�ضائها ال ت�ستطيع �أن تباري وت�ستويل وت�سبق وتفوز»(((.
�إذا كان �شرط النهو�ض – ح�سب نظرية  -هو حترير املر�أة /الأم ،و�آيته
�سفورها؛ ف�إن التحرير ال يتحقق �إال بنبذ اجلمود والتقليد� -آفتي ال�شرق املوروثني
منذ قرون -اللذين �أورثا الأمة قعو ًدا وت�ضحية باللباب واجلواهر يف مقابل االحتفاء
بالق�شور والأعرا�ض((( .ومن الوا�ضح �أن نظرية مل تكن تعني اجلمود والتقليد على
عمومه ،و�إمنا ق�صدت اجلمود والتقليد الفقهيني على وجه التحديد؛ لذلك نراها
تردف بقولها« :نحتاج الآن يف هذا الع�صر الراقي الذي تتنازع فيه الأمم البقاء
ب�أ�شد قواها �إىل احلريات ..فا�سمحوا لنا بك�سر كل قيد مل يكن �إال بدعة غريبة
�أحدثها بع�ض الفقهاء ،ومل تكن من كتاب اهلل �أو �سنة ر�سوله»(((.
الوجه الآخر لرف�ض التقليد واجلمود كان الدعوة �إىل فتح باب االجتهاد
و�إعمال العقل ،و�إعادة النظر يف املوروثات الفقهية والتف�سريية وعلى الأخ�ص
((( املرجع ال�سابق� ،ص .49
((( املرجع ال�سابق� ،ص .374
((( املرجع ال�سابق� ،ص .375
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املتعلقة باملر�أة ،وما مييز دعوة نظرية لالجتهاد رف�ضها الدعاوى التي تق�صر االجتهاد
على الرجال دون الن�ساء� ،أو على حاملي العلم ال�شرعي دون غريهم من امل�سلمني
فقد ارت�أت �أن االجتهاد حق لكل م�سلم .ومن هنا �شرعت يف ممار�سة حقها
االجتهادي ،وانتقدت التفا�سري الرتاثية ،وحاولت تقدمي تف�سري حديث للخطاب
القر�آين املتعلق بحجاب املر�أة.
ب -العالقة مع الغرب

و�إذا كان االجتهاد �أحد �سبيلني يف�ضيان �إىل النه�ضة؛ ف�إن ال�سبيل الآخر
لبلوغها هو اقتفاء �أثر الغرب يف نه�ضته والإميان بتفوق منوذجه احل�ضاري فــ «ال
�صالح لل�شرق املن�شود �إذا بقي معمى عن احلق بجموده وغروره ..ومل يعرف مزايا
الغرب يف مدنيته احلديثة و�أ�صوله االجتماعية ،ومل ي�أخذ عن الغرب كل ما �صلح
وجتدد ،ومل يلق عن عاتقه كل ما بلي وف�سد حمتف ًظا بكل �صالح ،وال يتم ال�صالح
وال�سعادة يف العامل ما مل تتعارف فيه ال�شعوب والأمم رجا ًال ون�ساء وي�ستووا مدنية
ورق ًّيا ،وما مل يزيلوا ما بينهم من �سوء التفاهم»((( وح�سب نظرية ف�إن اقتفاء الغرب
لي�س خيا ًرا �ضمن خيارات ح�ضارية �أخرى ،و�إمنا يرتفع عن رتبة اخليارات حتى
ي�صبح مقت�ضى �أمر اهلل تعاىل لل�شرق ،بحيث توجب خمالفته الهوان واخل�سران
«فلي�ستيقظ ال�شرق رجا ًال ون�ساء ،وليم�ش م�شية الغرب الر�شيدة احلثيثة خمتا ًرا
((( نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مرجع �سابق� ،ص .113
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وم�صلحته ت�ضطره واهلل بذلك ي�أمره؛ و�إن يت�أخر فالبد للزمان من �سوقه� .إنا �إذا
خالفنا �أمر اهلل وق�ضاء العقل ومقت�ضى امل�صلحة وحكم الزمان متعرثون ال حمالة
يف طريقنا ،واقعون يف ح�ضي�ض الهوان� ،أو �سائرون ولكن من خ�سران ويا للأ�سف
�إىل خ�سران»(((.
مبثل هذا الغلو يف الدعوة �إىل اقتفاء �أثر الغرب وحماولة �صبغ هذه
الدعوة مب�سوح دينية ال ميكن التدليل عليها �شر ًعا �أنكرت نظرية وجود �أي تنازع
يف البلدان العربية -الواقعة حتت نري اال�ستعمار الغربي �آنذاك -بني احل�ضارة
الن�صرانية واحل�ضارة الإ�سالمية ،ذاهبة �إىل �أن هذه الدعوة قام بها كتاب غربيون
ليبذروا بذور ال�شقاق واخلالف بني �أرباب احل�ضارتني ،ومن هنا دعت ال�شرقيني
�إىل عدم ت�أييد تلك الدعوة .وح�سب نظرية ف�إن ال�شرق العربي مل يذق �سوى
مرارة نزاع واحد هو «نزاع احلرية والعبودية ،نزاع بني الظلمات والنور» ،وهو نزاع
بعيد كل البعد عن ال�صفة الدينية« ،فلي�س هناك ن�صرانية وال �إ�سالمية ،و�إمنا وطنية
عربية خال�صة من كل �شائبة من �شوائب التع�صب الذميم»(((.
ا�صطدمت دعوة نظرية �إىل اقتفاء الغرب وحماكاته مبا �أ�شاعه امل�شككون
يف �صالحية االقتبا�س املطلق عن الغرب ،ا�ستنا ًدا �إىل تهافت منوذجه الأخالقي
وخمالفته النموذج الإ�سالمي .وبطبيعتها ال�سجالية املعروفة قابلت نظرية دعوى
((( املرجع ال�سابق� ،ص .62
((( املرجع ال�سابق� ،ص.76
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ه�ؤالء بقولها الذي يحمل �إهانة مبطنة« :ال يليق بالإن�سان �أن يكون كالذباب
يرتك الر�ؤو�س ويقع على الأذناب ،هو ال يجر�ؤ �أن يفاخر الأمم ال�سافرة يف املعارف
العلمية وال�صناعية �إذ �إن �آثارها حم�سو�سة فريميهم بنق�ص الأخالق والآداب .و�إن
العاقل ال ينظر من الثمار �إال ما طاب و�صلح ،تلك هي الثمار التي تعرف منها
ال�شجرة� .أما مناظري فك�أين به يجهل �أو يتجاهل ذلك ،يريد �أن يعرف ال�شجرة مما
يرى حتتها من ثمرات �ساقطة»(((.
ج -املوقف من االنتداب

ات�ساقًا مع هذا الت�أييد اجلارف للح�ضارة الغربية ومن رف�ض الإقرار بوجود
تنازع بني ال�شرق والغرب� ،أظهرت نظرية ت�أيي ًدا مماث ًال لالنتداب الفرن�سي الذي
�أقرته ع�صبة الأمم على لبنان عام (1920م) ،هذا الت�أييد يعزو بالأ�سا�س �إىل
قناعاتها الفكرية� ،إال �أن انتماءها العائلي قد يكون له يد فيه؛ ذلك �أن دروز جبل
لبنان قد انق�سموا حيال م�س�ألة االنتداب �إىل فريقني :فريق �أيد االنتداب َّ
وت�شكل
بالأ�سا�س من �آلِ جنبالط ،ومن املعروف �أن بع�ض �أفراد عائلة «زين الدين» كان
حليفًا لهم ،ورمبا يكون ذلك قد �أثر على موقف العائلة� .أما الفريق الآخر الذي
كان عماده �آل ر�سالن فقد وقف موقفًا مناوئًا من االنتداب(((.
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .135
((( هدى رزق ،لبنان بني الوحدة واالنف�صال 1927 -1919م ،بريوت ،بي�سان للن�شر والتوزيع1998 ،م� ،ص.21
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لقد ذهبت نظرية �إىل املدى الأبعد يف ت�أييدها لالنتداب((( ،الذي هو
ح�سب تو�صيفها �شجرة با�سقة غر�ستها ع�صبة الأمم يف لبنان دانية القطوف ملن
�شاء �أن يقتطف(((� .أما فرن�سا الدولة املنتدبة فما كان ا�سمها يرد �إال م�صحوبًا
بعبارة «�أم النور واملدنية واحلرية» .هذه التو�صيفات و�أ�شباهها توحي ب�أنها مل تنظر
لالنتداب بو�صفه �إحدى ال�صياغات اال�ستعمارية التي ابتدعتها ع�صبة الأمم،
انتقا�صا من ال�سيادة القومية ،و�إمنا اعتربته ر�سالة متدينية غربية غايتها
ومل تر فيه ً
االرتقاء بال�شرق �إىل م�ستوى الأمم الراقية ،ويف �سبيل بلوغ هذه الغاية ال ب�أ�س من
االعرتاف بو�صاية فرن�سا -والغرب -على ال�شرق الذي يرفل يف �أدنى درجات
املدنية .ومن هذا املنطلق خاطبت نظرية �سلطات االنتداب بقولهاِ �« :إنك � ِأنت
الو�صية علينا لكي ُتعيدينا �إىل م�ستوى الأمم الراقية ،ول�سنا نحن �أو�صياء عليك
لننزلك �إىل م�ستوانا»(((.
وح�سب ر�أيها ف�إنه يف حال م�ضي العملية التمدينية �إىل غايتها املف�ضية �إىل
ترقي اللبنانيني �إىل احلد الذي ي�ؤهلهم لإدارة بالدهم «فالدولة املنتدبة -وتاريخها
((( ينفرد �إ�سماعيل ملحم بذكر رواية تخالف ما كتبته نظرية يف كتابيها خالل حقبة الع�شرينيات ،تتعلق مبوقفها من
االنتداب الفرن�سي يف �أواخر �أيامه يف لبنان؛ فعندما �ألقت ال�سلطات الفرن�سية عام (1943م) القب�ض على رئي�س
اجلمهورية اللبنانية ب�شارة اخلوري ورئي�س وزرائه ريا�ض ال�صلح وعدد من الوزراء كانت نظرية زين الدين ،وجنالء
�صعب من �أبرز الن�ساء اللواتي �شاركن يف التظاهرات املنددة بذلك ،انظر� :إ�سماعيل ملحم� ،إعادة قراءة نظرية زين
الدين يف الذكرى املئوية ل�صدور كتاب قا�سم �أمني (حترير املر�أة) ،جريدة الأ�سبوع الأدبي ،دم�شق 29 ،يناير2000م.
((( نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مرجع �سابق� ،ص .65
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .35
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�شاهد ولنا من �أقوال رجالها الكرام م�ساندُ -ت َ�س ّر مبا �أنتج غر�سها و�أنتجت عنايتها
من خري ،وتدع ال�شجرة لأهلها ممتدة الأ�صول والفروع يانعة الثمار ،ويكتب لها
الدهر علينا من الف�ضل مثل ما كتب لها على غرينا ممن �أولتهم من الأمم حرية
وا�ستق ً
الال»(((.
كانت قناعة نظرية �أن فرن�سا لن متاطل يف الرحيل عن لبنان عند ا�ستحقاقه
ذلك ،وعليه لي�س هناك ما يدعو �إىل مقاومة االنتداب بالقوة امل�سلحة �أو ب�أي �شكل
من �أ�شكال املعار�ضة ،ولي�س هذا فح�سب و�إمنا ينبغي «�أن نتخذ �إىل �إثبات الر�شد
�سبي ًال ونعرف فرن�سا وجمعية (ع�صبة) الأمم �أ ًّما و�أبًا ،و�أن نقدم لهما ما يجب على
الأبناء ليقدما لنا ما يجب على الأمهات والآباء؛ فال ننكرنَّ لهما ما ع�شنا من
احلب وال�صداقة والوالء حقوقًا ،وال نظهرن يف حركة من حركاتنا ما ي�سمى بغري
الوفاء �أو ي�سمى عقوقًا»((( .مبثل هذه اال�ستعارات التي ت�ضفي على االنتداب هالة
من االحرتام والتقدي�س وترفعه �إىل مقام الوالدية تك�شف نظرية زين الدين عن
ر�ؤية للعالقات بني لبنان وفرن�سا ال ت�سودها الندية املفرت�ض وجودها بني الدول
ذات ال�سيادة ،وهذه اال�ستعارات تنم عن �أن ت�شربها لأفكار وقيم احلداثة مل يكن
عميقًا ،فقيم احلداثة هي قيم و�ضعية ال تخ�ضع لالعتبارات الأخالقية املطلقة،
وت�ؤمن ب�أن العالقات الدولية مبا هي دائرة من دوائر املجال العام ال ت�ؤ�س�س على
((( نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مرجع �سابق� ،ص .66-65
((( املرجع ال�سابق� ،ص .66
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مبادئ الأ�سرة� ،أو �أي من التنظيمات االجتماعية التقليدية غري احلداثية ،وترى
يف ذلك تخلفًا ح�ضار ًّيا.
لقد امتلكت نظرية �شجاعة كافية لتجهر مبوقفها من م�س�ألة االنتداب
الذي مل ي�شاطرها فيه �إال فئة قليلة ،حيث ذهبت �إىل �أن فرن�سا ُت�ستمال �إىل ما
ين�شد اللبنانيون بالوفاء والوالء وال�صداقة ال باجلفاء والعداء ،وقد اعتاد ال�شرقيون
�سلوك الطريق الثاين مرا ًرا ،ومل يجر يف نهاية املطاف �سوى الويالت ،والآن عليهم
�أن ي�سلكوا الطريق الأول عن قناعة واختيار ولي�س عن �إكراه ،وال ينبغي �أن يعد
خروجا عن مبادئ الوطنية؛ �إذ لي�ست الوطنية املثمرة احلقة يف الأعمال
ذلك ً
ذات الطابع احلما�سي الدعائي التي ال تلبث �أن تتال�شى ،و�إمنا الوطنية احلقة ما
كانت م�ستندة �إىل العقل واملنطق و ُبعد النظر الذي يخول لها اال�ستقرار(((.
د -احلرية

ت�شكل احلرية �أحد املفاهيم املحورية يف منظومة نظرية زين الدين الفكرية،
فهي املدخل الذي اتخذته ملقاربة ق�ضايا النه�ضة والتجديد واالجتهاد واملر�أة.
وهي تنظر �إليها بو�صفها روح الدين و�أ�س كل نه�ضة ومولدة احلقائق (((؛ بل �إن
قيمتها ترتفع حتى ت�ضاهي احلياة نف�سها ،ولوالها ملا �أ�صبحت احلياة على الوجه
((( املرجع ال�سابق� ،ص.67
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .39
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الذي نعلمه بل ال�ستحالت حياة �أخرى ميكانيكية هزلية مثل لعب الأطفال(((.
واحلرية بهذا املعنى ممار�سة �إن�سانية من�ضبطة بالعقل «فهي ال تتجلى بنورها ال�ساطع
�إال يف الإن�سان وعلى قدر عقله� .أما احليوان فال ميلك عق ًال ليملك �إرادة وحرية
فكر فنزعاته حيوانية حم�ضة ال �أثر للحرية فيها»(((.
انطالقًا من هذا التعريف تنتقل نظرية لبحث م�س�ألة �أ�صل احلرية
وعالقتها بالدين؛ فتذهب �إىل �أن «الكتب املنزلة» هي منبع احلرية و�أ�صلها ،و�أن
جميع الأديان قد قد�ستها ودعت �إىل احرتامها ،وعلى ر�أ�س هذه الأديان دين
الإ�سالم «الذي بني على احلرية يف الفكر والإرادة والقول والعمل .ال م�سيطر
على امل�سلم يف �أمر دينه �إال عقله و�إرادته ،وبالتايل ال و�صاية مل�سلم على �آخر يف
الدين ،وال حجة بينه وبني النا�س؛ �إمنا احلجة بينه وبني اهلل»((( .وقد بحثت نظرية
منظومة الآيات القر�آنية الداعية للحرية ،وتوقفت طوي ًال �أمام التنديد الإلهي لكل
املعاين التي حتد من حرية الإن�سان ،مثل :الهيمنة ،وال�سيطرة ،والإكراه ،والوكالة،
وغريها .وتو�صلت �إىل �أن احلرية هي �أ�سا�س االعتقاد يف الإ�سالم ،وبدونها تنتفي
م�سئولية امل�سلم يف االختيار والفعل اللذين هما �أ�سا�س املحا�سبة يوم البعث(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .38
((( املرجع ال�سابق� ،ص .39
((( املرجع ال�سابق� ،ص .21
((( اعتربت �أماين �صالح ما ذهبت �إليه نظرية زين الدين يف هذه امل�س�ألة واحدة من �أبرز مناطق التجديد واالجتهاد
التي قدمتها ،انظر مراجعة �أماين �صالح لكتاب «ال�سفور واحلجاب» يف :دورية املر�أة واحل�ضارة ،القاهرة2002 ،م،
العدد � ،3ص.258
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انتقلت نظرية من هذا الت�أ�سي�س النظري ملفهوم احلرية �إىل مقاربة واقع
احلرية يف البلدان الإ�سالمية ،فر�أت �أن تقييد حرية امل�سلمات بالنقاب لي�س
له �أ�صل يف الدين ،و�أنه يتم تربيره فقه ًّيا على �أر�ضية �أن منح الن�ساء حريتهن
يف ال�سفور له م�ضاره املحتملة من انت�شار الفنت ،واالختالط غري املحمود .وترد
نظرية على القائلني بذلك بحجة عقلية دامغة قوامها «�إن جاز تقييد حرية املرء
دف ًعا لل�ضرر املحتمل وقوعه� ،أفيجوز �أن متنع الأطفال من امل�شي خو ًفا عليهم من
ال�سقوط؛ فيبقوا مقعدين يف �أرجلهم»(((.
احلرية �إذن لدى نظرية تت�أ�س�س وفق الأ�س�س الدينية ومنافحتها عنها كان
انطالقًا من املرجعية الدينية ،وهذا يعني بو�ضوح �أنها مل تذهب مذهب الو�ضعيني
الغربيني يف القول ب�أنها تت�أ�س�س على مبد�أ احلق الطبيعي ،وهذه م�س�ألة جوهرية ال
اقتبا�سا مطو ًال لرئي�س اجلامعة الأمريكية يف بريوت حول احلرية
ينفيها �أنها قدمت ً
ن�صو�صا �أخرى حول تاريخ الف�صل
الدينية وفق املذهب الإجنيلي� ،أو �أنها �أوردت ً
بني الدين والعلم((( .ويبدو �أن نظرية اعتقدت �أن انطالقها من الأر�ضية الإ�سالمية
ال يعني �أنها يجب �أن تغفل واقع اخلربة التاريخية الغربية ،وتتنكر لها ،ومن هنا
ن�صو�صا واقتبا�سات وتعلق عليها؛ فك�شفت بذلك عن معرفة عميقة
راحت تنقل ً
بدالالت مفهوم احلرية يف الأدبيات الغربية جتلت يف متييزها بني حرية الإرادة
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .198
((( املرجع ال�سابق� ،ص .18 - 17
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وحرية الفكر ،ويف تقدميها تعريفًا دقيقًا لكل منهما ،وذلك بالإحالة املبا�شرة �إىل
تعريفات علماء االجتماع الغربيني(((.
�شكل اال�ستناد �إىل اخلربة الغربية �أ�سا�س تناولها مل�س�ألة حرية املعتقد،
فقد طبعت طبعة مت�ساحمة بل ومت�ساهلة جتاه كل الأديان واملعتقدات دون متييز
بني دين و�آخر ،ودافعت عن (حق) الآخر يف ن�شر دينه ما دام هذا حقًّا ن�ص
عليه القر�آن الكرمي للم�سلم ،وبذات املنطق انتقدت ر�ؤية الفقه الإ�سالمي لأهل
الذمة من خالل وقوفها طوي ًال �أمام ن�ص لل�شيخ ابن عابدين (ت 1836م)(((،
دعا خالله �إىل التمييز يف امللب�س وامل�سكن بني امل�سلمني و�أهل الأديان الأخرى
املقيمني يف دار الإ�سالم(((.
هـ -العلمانية

يحملنا خطاب ال�سيدة نظرية زين الدين ومواقفها املعلنة التي قد تكت�سي
بالطابع الإ�سالمي �أحيانًا وبالطابع العلماين �أحيانًا �أخرى �إىل حماولة اكت�شاف
حدود العلمانية يف خطابها ،واملرجعية النهائية التي ينطلق منها.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .40
((( هو ال�شيخ الع ّالمة حممد �أمني عابدين (ت1836م) كان فقيه الديار ال�شامية ،و�إمام احلنفية يف ع�صره ،واملرجع عند
اختالف الآراء يف الق�ضاء والفتوى يف زمنه .من �أهم م�ؤلفاته «رد املحتار على الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار» يف
الفقه احلنفي املعروف بحا�شية ابن عابدين ،وقد متت ترجمته �إىل اللغة الفرن�سية ،واع ُترب �أحد املراجع القانونية التي
كان يعود �إليها القانونيون يف فرن�سا يف القرن التا�سع ع�شر.
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .389 - 388
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مزدوجا ،حيث تتقاطع خالله
ب�صفة عامة ،يحمل خطاب نظرية طاب ًعا
ً
املرجعيتان الإ�سالمية والغربية؛ ويبدو ح�ضور املرجعية الإ�سالمية يف مقدمة
كتاب «ال�سفور واحلجاب» ،والتي �ضمنتها �إعالن �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل و�أن
حمم ًدا عبده ور�سوله((( ،ويف ر�سالتها املوجهة للمندوب ال�سامي الفرن�سي التي
كانت عبارتها الأوىل�« :إين فتاة م�سلمة لبنانية �شرقية»(((.
ولكن �إىل �أي مدى ظل الن�ص حمتف ًظا مبرجعيته الإ�سالمية بعد �إقحام
مرجعية مناوئة لها هي املرجعية العلمانية ،وكان دخولها عرب اال�ستخدام املكثف
لآلية التنا�ص ومبوجبها تقوم با�ستح�ضار ن�صو�ص كثرية ملفكرين غربيني� ،إ�ضافة
�إىل املواقف املعلنة ب�ش�أن املوا�ضيع املطروحة ،والإحالة �إىل تقدم املجتمعات
الغربية الذي يعود �إىل احلرية و�إطالق العقل ،واتخاذ ذلك قرائن يف النقا�ش ويف
دح�ض �آراء املعار�ضني.
�إن �أول ما ي�سرتعي االنتباه يف هذا ال�سياق �أن مفهوم العلمانية مل
�صريحا يف كتابات نظرية� ،إال �أن املفهوم و�إن غاب مبنى ف�إنه كان حا�ض ًرا
يرد ً
معنى وبقوة ،بحيث مل حتجبه كرثة النقول من الن�صو�ص الإ�سالمية (القر�آن،
الأحاديث النبوية) ،وب�إمكاننا يف معر�ض التدليل �أن ن�ستح�ضر ما كتبته نظرية
((( املرجع ال�سابق� ،ص .9
((( نظرية زين الدين ،ر�سالتان �إىل مقام االنتداب من م�ؤلفة «الفتاة وال�شيوخ» و «ال�سفور واحلجاب» ،بريوت ،املطبعة
الأمريكانية1929 ،م� ،ص .1
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حول ال�صراع الذي دار بني رجال الدين ورجال العلم «امل�ستنريين» ،والذي �أدى
بر�أيها �إىل «حترر العلم وا�ستقالله ،فاعرتف النا�س كلهم ب�أن للعلم �سلطانًا منف� ً
صال
عن �سلطان الدين ،قائلني �أنه ال يجوز اخللط بني ال�سلطانني؛ لأن الفائدة منهما
كليهما �إمنا تتم با�ستقالل الواحد عن الآخر»(((.
هكذا يبتدئ خطاب نظرية يف �صفحاته الأوىل بالإحالة �إىل العلمانية
واحلديث املبا�شر عن الف�صل بني جمايل الدين والعلم الذي �أدى �إىل حقن
اخلالف بني �أرباب الدين و�أرباب العلم و�أطلق العلم من عقاله .ويتجلى الوجه
وا�ضحا حني تتحدث عن جمال عمل ال�شرائع ،فتذهب �إىل �أنها «ال
العلماين ً
تقيدنا تقيي ًدا ثاب ًتا �إال يف عالقاتنا مع خالقنا  ..و�أما �أمور دنيانا وقواعد حياتنا
واملعامالت والعالقات بيننا فهي تابعة مبقت�ضى امل�صلحة والزمان»(((.
تدفع �آراء نظرية البع�ض لالعتقاد بانف�صالها عن املرجعية الإ�سالمية
وتبنيها املطلق للعلمانية ،وهو ما ترف�ضه الباحثة الن�سوية املغربية فاطمة الزهراء
�أزرويل التي تذهب �إىل �أنها «منغر�سة يف املرجعية الإ�سالمية» ،وهي ت�شكل
املرجعية الأ�سا�س التي تنطلق منها ،ولكنها بر�أيها لي�ست �إ�سالمية �صرفة؛ فقد
خالطتها بع�ض الظالل العلمانية ،حيث كانت من �أوائل من دعا �إىل علمانية ال
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .16
((( نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مرجع �سابق� ،ص .76
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تتنكر للدين((( .وتتفق مع هذا الطرح الباحثة الن�سوية ذات التوجه الإ�سالمي
�أماين �صالح حني تذهب �إىل �أن نظرية مل تكن تدعو �إىل ف�صل الديني عن املدين
ف� ً
صال بائ ًنا؛ و�إمنا دعت �إىل �إقامة املدين على �أ�س�س ال�شرعية الدينية ،لكنها يف
الوقت نف�سه دعت �إىل نزع القدا�سة عن االجتهادات الب�شرية يف الدين(((.
 -2امل�شروع الفكري والر�ؤية الإ�صالحية للغالييني

يف اجلهة املقابلة ينه�ض ال�شيخ الغالييني مب�شروع فكري مغاير مل�شروع
نظرية زين الدين ،ويرتبط م�شروعه بو�شائج قوية بامل�شروع الإ�صالحي الإ�سالمي
الذي و�ضحت معامله يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،وهناك �شواهد
ت�ؤكد ذلك� ،أهمها انطالقه من املرجعية الإ�سالمية ،ودعوته �إىل فتح باب االجتهاد،
و�إىل مواجهة عوامل التخلف يف البيئة الإ�سالمية ،وا�شتباكه مع امل�شاريع امل�ضادة
للم�شروع الإ�سالمي.
ويت�سم امل�شروع ب�سمة تربوية وا�ضحة و�إليها ترد معظم اهتمامات الغالييني
الفكرية من اعتناء باللغة العربية واهتمام بال�سرية النبوية والتوجه نحو ال�صحافة.
واالهتمام بالرتبية له ما يربره فقد �آمن رجال الإ�صالح الإ�سالمي ب�أن الرتبية هي
((( فاطمة الزهراء �أزرويل ،امل�س�ألة الن�سائية يف اخلطاب العربي احلديث من التحرير �إىل التحرر ،القاهرة ،املجل�س الأعلى
للرتجمة2004 ،م� ،ص.307
((( انظر مراجعة �أماين �صالح لكتاب «ال�سفور واحلجاب» يف :دورية املر�أة واحل�ضارة ،القاهرة2002 ،م ،العدد ،3
�ص.258
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علة النه�ضة ،من جانب �آخر كان النت�شار مدار�س الإر�ساليات الأجنبية يف بالد
ال�شام منذ القرن التا�سع ع�شر �أثره احلا�سم يف دفع الإ�صالحيني ال�شوام على وجه
اخل�صو�ص �إىل االهتمام بالرتبية باعتبارها �أداة مهمة للحفاظ على الهوية .وما
ي�ستلفت النظر �أن الغالييني قد �سعى يف �شبابه �إىل حتقيق التوازن بني العنا�صر
الثالث :الرتبية وال�سيا�سة والفكر ،باعتبارها مداخل متفاوتة �إىل النه�ضة� ،إال �أن
خال�صا ،وذلك
كفة الرتبية قد رجحت مب�ضي الوقت ،حتى انتهى م�شروعه تربو ًّيا ً
مع ابتعاده عن ال�سيا�سة وتقل�ص م�ؤلفاته الفكرية واكتفائه مبمار�سة التدري�س،
وتويل بع�ض املنا�صب الق�ضائية يف �أخريات حياته.
كان للرتبية نتائجها احلا�سمة على الغالييني وم�شروعه الفكري؛ �إذ دفعته
�صوب االهتمام بالق�ضايا العملية والواقعية ،وباعدت بينه وبني الق�ضايا الفكرية
النظرية التي ال جتد لها �سن ًدا يف الواقع ،فلم يكن م�سلكه م�سلك املفكر التنظريي
الذي يبحث يف املفاهيم املجردة وت�شكلها التاريخي ودالاللتها املعرفية و�شبكة
عالقاتها ،و�إمنا انطلق من �أنه م�صلح تربوي ق�ضيته الأ�سا�سية كيفية تطبيق هذه
املفاهيم على �أر�ض الواقع عرب حتويلها �إىل �إجراءات عملية ميكن �أن ي�أخذ بها
النا�شئة ،وهو ما مار�سه على نطاق وا�سع يف كتابيه «�أريج الزهر» و«عظة النا�شئني».
�إىل جوار هذه ال�صفة الرتبوية يت�سم امل�شروع بطابعه النقدي الذي
يبلغ حد ال�سجال �أحيانًا ،فهو م�شروع حيوي قائم على التفاعل واال�شتباك مع
امل�شروعات الفكرية امل�ضادة ،وتتولد �أفكاره �إىل حد بعيد عرب هذا االحتكاك .وقد
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حاول الغالييني �أن ي�ؤ�س�س نزوعه النقدي على �أ�س�س دينية ،فذهب �إىل �أن للنقد
�أ�صو ًال دينية را�سخة ،فلواله ملا بعث اهلل الأنبياء والر�سل؛ �إذ الغاية من �إر�سال
الر�سل انتقاد العادات والأخالق لريجع النا�س عما �ألفوه من الباطل في�صلح
معا�شهم .والأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الإ�سالم-كما يردف -هما فرعا
االنتقاد �أو هما االنتقاد بعينه ،وهما ال يقفان عند حدود ال�شريعة؛ و�إمنا يتعديان
�إىل ما �سواها ومبا ي�ؤدي �إىل �إ�صالح املجتمع ،وهكذا تو�صل �إىل �أن النقد لي�س
�إال علة تقدم الأمم «فما من �أمة حطت عنها �أعباء الك�سل ورمت ب�إهمالها �إىل
�أق�صى مكان �إال كان االنتقاد هو الداعي الأكرب وال�سبب الأقوى يف تقدمها؛
ولذلك نرى مقدار ارتقائها �إىل �أوج ال�سعادة يف املعرفة الدينية واملدنية بكرثة عدد
املنتقدين فيها واقتدارهم على معرفة موا�ضع النقد ليظهروها وحذقهم مبحال العلة
فيخرجوها»(((.
وقد تناول ال�شيخ يف كتاباته معظم الق�ضايا والإ�شكاالت التي برزت يف
ع�صر النه�ضة� ،إال �أن تركيزه قد ان�صب على ق�ضايا �أ�سا�سية هي :العالقة بني
الدين واملدنية ،والرتبية ،والنه�ضة و�شروطها.
�أ -الدين واملدنية

�شغلت ق�ضية العالقة بني الإ�سالم واملدنية ال�شيخ الغالييني الذي �أفرد
لها كتابًا بحث خالله ماهية الدين واملدنية والعالقة بينهما ،والإ�سالم -وفق
((( م�صطفى الغالييني� ،أريج الزهر ،مرجع �سابق� ،ص .67
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تعريفه -هو دين يتقرب به �إىل اهلل تعاىل و�شريعة �أي معامالت و�أحكام �صاحلة
للتعامل يف كل زمان ومكان ،وهو يت�أ�س�س على �أ�س�س خم�س هي :التوحيد
والعدل-كقيمتني مطلقتني متجاوزتني -والعلم الذي ينفع الإن�سان يف دنياه ،ومد
يد املعونة �إىل الفقراء والبائ�سني ،وت�سهيل الراحة وحفظ حريات من كانوا حتت
حكمه على اختالف جن�سياتهم و�أديانهم ومذاهبهم – ك�إجراءات ت�ستهدف
حت�سني احلياة((( ،وهذه الأ�س�س هي لب الدين وحقيقته ال�سامية ،ولكن مما ي�ؤ�سف
له �أن «حقيقة الدين وجوهره �صارت ال�ضمحاللها كل �شيء ،وغلبت عليها
�أعمال �أهل الدين حتى �سرتتها عن �أعني الناظرين؛ ف�أ�صبحت حمجوبة بتلك
الأعمال»((( ولهذا ف�إن غاية �أرباب الإ�صالح من امل�سلمني هي العودة بالدين �إىل
ب�ساطته الأوىل ،و�إزالة ما علق به من ممار�سات �أدعياء التدين(((.
�أما املدنية فهي لي�ست �إعالء ما هو دنيوي على ح�ساب ما هو ديني
وغيبـي؛ و�إمنا هي «�أخالق فا�ضلة تثمر ائتالف الأفراد واحتاد اجلماعات ،و�سعي
وعمل َي ِل َدان عمران البالد وارتقاء احلالة االجتماعية»((( .وبهذا الربط بني املدنية
والأخالق يكون الغالييني قد ربط بني املدنية والدين؛ �إذ الأخالق مثلها مثل
الدين ذات من�ش�أ غيبـي .وهو مييز بني وجهني من �أوجه املدنية :الأول يطلق
((( م�صطفى الغالييني ،الإ�سالم روح املدنية ،مرجع �سابق� ،ص .29
((( املرجع ال�سابق� ،ص .35
((( املرجع ال�سابق� ،ص .38
((( م�صطفى الغالييني ،عظة النا�شئني� ،صيدا ،بريوت ،املكتبة الع�صرية1975،م� ،ص .139
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عليه املدنية ال�صحيحة وتعني لديه اكت�ساب العلوم واملعارف وال�صناعات
واالخرتاعات وكل ما يفيد املرء يف دنياه ،والثاين هو املدنية املنفلتة عن القيم
وال�شرائع والتي جتد �سندها يف احلرية املطلقة التي تبيح للمرء �إتيان الفواح�ش
دون خ�شية من عقاب .وي�ؤ�س�س على هذا التمييز موقف الإ�سالم من املدنية حني
يذهب �إىل املطابقة الكاملة بني الدين ال�صحيح واملدنية ال�صحيحة بقوله« :املدنية
ال�صحيحة هي الدين ال�صحيح؛ ف�إن مل يكن كل منهما عني الآخر فهما �شقيقان
�أبوهما احلق و�أمهمها احلقيقة»(((� ،أما املدنية املنفلتة فهذه يعار�ضها الإ�سالم  -كما
تعار�ضها الأديان جمي ًعا  -لأ�سباب منها حب اال�ستئثار باملنافع واحتكارها ،ومنها
البخل واالنتحار ،ومنها احلرية يف �إتيان الفواح�ش واملنكرات مثل اخلمر والقمار
والربا(((.
وتت�أ�س�س مدنية الدين الإ�سالمي على �أ�س�س قر�آنية ونبوية ،فالقر�آن الكرمي
يوجب على املرء �أن ي�أخذ ب�أ�سباب دنياه ،و�أحكامه تدعو �إىل املواءمة بني الدنيا
والآخرة؛ ولذلك لي�س هناك حكم واحد من �أحكامه يناق�ض املدنية .من جهة
ثانية ف�إن الر�سول الكرمي حث �أ�صحابه على العمل ملا فيه �سعادة الدارين بقوله:
اعمل لدنياك ك�أنك تعي�ش �أب ًدا ،واعمل لآخرتك ك�أنك متوت غ ًدا؛ ولذلك ف�إن
الإ�سالم هو الدين الوحيد الذي يرافق العقل ويوافق املدنية .ويف�سر ال�شيخ
((( املرجع ال�سابق� ،ص .72
((( م�صطفى الغالييني ،الإ�سالم روح املدنية ،مرجع �سابق� ،ص .61،60
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الغالييني ما عليه امل�سلمون من انحطاط ،وبني ما ي�أمرهم به دينهم من متدن ٍّ
وترق
ب�أن َمن �أراد �أن يقف على حقيقة الدين عليه �أن يبحث يف قواعده الأ�سا�سية
و�أوامره ونواهيه الواردة يف كتابه ،ف�إن �أراد �أحدهم �أن يحكم على الدين الإ�سالمي
فال يجوز له �أن ينظر �إىل �أفعال امل�سلمني ثم يحكم على دينهم ب�أفعالهم–كما فعل
كرومر -لأن الإ�سالم حمجوب بامل�سلمني((( وبذات املنطق ال يجوز �أن ننظر �إىل
متدن دول الن�صرانية ثم نقول �إن هذا من �آثار دينهم؛ لأنه ال ي�ستدل ب�أفعال �أمة
على دينها ،ولأن التمدن والقواعد امل�سيحية الداعية �إىل االهتمام بالآخرة على
ح�ساب الدنيا يقفان على طريف نقي�ض؛ ولذلك مل ت�ستطع الأمم امل�سيحية �أن
ترقى �سلم املدنية �إال بعد �أن ف�صلت الدين عن ال�سيا�سة(((.
ب -الرتبية

حظيت الرتبية باهتمام ال�شيخ الغالييني الذي ورثه من �أ�سالفه
ومعا�صريه من امل�صلحني الإ�سالميني ،والرتبية لديه مفهوم ال ميكن تقلي�صه عند
حدود تلقني مبادئ العلوم؛ و�إمنا هي مفهوم وثيق االرتباط بالأخالق والف�ضائل،
�إذ هي «تنمية الأخالق الفا�ضلة يف النف�س وتعهدها بالرعاية والإر�شاد لتكون
ملكة را�سخة فيها فتثمر الف�ضيلة واخلري» ،وما من نبي �إال وقد �أتى قومه من باب
الرتبية ،حتى �إذا �أثمرت فيهم نه�ض القوم ونزعوا �أردية اجلهل والف�ساد .وعلى
((( املرجع ال�سابق� ،ص .75
((( املرجع ال�سابق� ،ص .97
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الرتبية يتوقف نهو�ض الأمم ،فما من �أمة تقدمت وعال �ش�أنها �إال كان وراء ذلك
رجال تربوا تربية عظيمة وعرفوا انحطاط �أمتهم وعملوا من �أجل تخلي�صها منه،
وما من �أمة انحطت �إال ب�سبب تخلي رجال الرتبية فيها عن ت�أدية دورهم ،واملثال
الأو�ضح على ذلك الأمة العربية التي �أو�صلها �ضعف الرتبية وف�ساد الأخالق �إىل
ما هي عليه احلال من االنحدار والرتدي(((.
وغاية الرتبية «�أن نوجد بوا�سطة التهذيب والرتبية يف نفو�س الن�شء �شعو ًرا
لطيفًا وعاطفة �شفافة يجربانه على القيام بالواجب نحو الأمة والوطن والنا�س
�أجمعني» ،فمن�ش�أ القيام بالواجب لي�س جرب ال�سلطة �أو قوم ي�أمرونه بذلك ،و�إمنا
من�ش�ؤه الوجدان الذي رباه املعلم وزكاه العلم ،ووفق هذا املعنى هي ممار�سة ممتدة
ومالزمة للإن�سان ،وال انقطاع لها يف �أي مرحلة من مراحل حياته.
ويق�سم الغالييني الرتبية �إىل ثالثة �أدوار ،هي :الرتبية املنزلية ،والرتبية
ِّ
املدر�سية ،والرتبية العملية ،ولعل ما يعنينا هنا الرتبية العملية التي تعني لديه
االنتقال من دوري الرتبية الأولني �إىل دور ثالث هو �أ�شد هذه الأدوار و�أجدرها
باالعتناء ،وهو دور اجلهاد يف معرتك احلياة وال�سعي والعمل ،وتكون باملحافظة
على ما مت اكت�سابه يف الدورين ال�سابقني من �أخالق فا�ضلة باالبتعاد عن �أهل
ال�سوء واالنكباب على ال�سعي والعمل والتح�صيل .وتقع امل�سئولية الرتبوية يف
((( م�صطفى الغالييني� ،أريج الزهر ،مرجع �سابق� ،ص .31
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هذا الدور على عاتق احلكومة التي يعتقد الغالييني �أن لها وظيفة تربوية �أخالقية
ينبغي �أن ت�ضاف �إىل وظائفها ال�سيا�سية املعتادة ،وي�شرح ماهية هذه الوظيفة وكيفية
حتققها بقوله« :والرتبية يف هذا الدور هي للحكام �أكرث منها للآباء ،فيجب على
القوة احلاكمة �أن تبحث عن ال�شرور و�أ�صحابها ،وتنقب عن موا�ضع قتل ال�شرف
والعفة و�إهالك الأج�سام و�إتالف الأموال فتقفلها ،و�إن مل تفعل �ضاع م�ستقبل
ال�شبان ،ورجعوا بخفي حنني بعد عناء الرتبيتني ...وال يظنن ظان �أن احلكومة ال
تقدر �أن متنع ال�شخ�ص من عمل ي�ضر بنف�سه ال غري ،بل هي مفو�ضة يف منعه من
كل ما ي�ضر به وبغريه� .أال ترى �أنها لو ر�أت �أح ًدا يريد �أن يقتل نف�سه فهل تدعه
يفعل ما ي�شاء �أو متنعه من ذلك؟ ال�شك �أنها متنعه فكذلك لو ر�أته يعاطي القمار
وال�شرور فهي متنعه منها ،ف�إن مل يكن املنع ح ًّبا مبن يعاطي هذه الأمور فهو احلر�ص
على �أن ال يراه غريه فيعمل مثل عمله؛ �إذ لو تركوه فعمل غريه بعمله ي�صري
خا�صا»(((.
ال�ضرر عا ًّما ال ًّ
ج  -القابلية والفاعلية

�شكل املجال ال�سيا�سي �أحد املجاالت التي عني بها الغالييني يف ال�شطر
الأول من حياته ،وقد و�ضعته ال�سيا�سة ب�شكل مبا�شر �أمام �س�ؤال التغيري وكيف
يتحقق :من خالل الثورة واالنقالب �أم من خالل الإ�صالح؟ ويبدو �أن ظروف
االنقالب العثماين عام 1908م قد رجحت اخليار الثاين ،ومن هنا حر�ص
((( املرجع ال�سابق� ،ص .41-40
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الغالييني على بيان منا�صرته وانحيازه لطريق الإ�صالح املتدرج .وقد انطلق من
حماولة تعريف مفهوم الثورة وعالقته باالنقالب ،فذهب �إىل �أن «الثورة نهو�ض
يق�صد منه تغيري يف ال�سيا�سة �أو االجتماع والأخالق من قبيح �إىل ح�سن �أو ح�سن
�إىل قبيح ،وقد يعرب عن الغاية الأوىل باالنقالب وعن الثانية بالهيجان ،وقد يخ�ص
القيام لطلب احلق باالنقالب والنهو�ض ملنا�صرة الباطل بالثورة»((( ،ولأول وهلة
يبدو التعريف م�ضطربًا وغري حمدد بعد �إقحام بع�ض التعبريات التي طم�ست
دالالته ال�سيا�سية املبا�شرة ،و�أدخلته يف دائرة اال�ستح�سان والتقبيح ،وزاده ارتبا ًكا
�أن �صاحبه ما لبث �أن وقع يف التناق�ض حني �أعقبه مبا�شرة بقوله�« :إن الثورة للحق
من مطالب الأمم الراقية» ،غاف ًال �أنه قرن لتوه بني الثورة والباطل ،وجعل االنقالب
رديف احلق.
وبقطع النظر عن هذا اال�ضطراب يف الوقوف على معنى الثورة ،مي�ضي
الغالييني قائ ًال �إن الثورة -يف املجال ال�سيا�سي -ال ت�ؤتي ثمارها �إن مل يتقدمها
تغيري �أو «ثورة» �أخرى يف نظام االجتماع والأخالق و�إ�صالح ما درج عليه ال�شعب
من عادات �ضارة؛ وذلك لأنها تغر�س يف الأمة اال�ستعداد ملا يراد �إيجاده فيها،
ولأنه يخ�شى �إن �سكنت ثائرة املطالبني بالقوة عادت الأمة �إىل �أ�شد ما كانت عليه
من الظلم واخلمول ،وثارت �ضد ما يخالف عاداتها و�أنظمتها القدمية ،فتكون الثورة
قد �أدت عك�س املق�صود منها .ويخل�ص �إىل �أن حدوث التغيري يظل ره ًنا بالقابلية
((( املرجع ال�سابق� ،ص.130
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للتغيري ،فبقدر ا�ستعداد الأمة للحكم ال�صحيح والإ�صالح يتحقق لها ذلك ،ف�إن
نالت حقوقها و�أتيح لها الإ�صالح  -غري �أنها مل تنتفع �شي ًئا  -فاعلم �أنها �أمة غري
�صاحلة؛ لأنها مل تقدر فوائد الإ�صالح ،ومل تهيئ الأ�سباب الالزمة الكافية لبقائه
واالنتفاع به(((.
تعد �آراء ال�شيخ الغالييني حول «القابلية» و«الفاعلية» من الآراء التي
ت�سرتعي النظر جلدتها وجر�أتها يف ذلك الوقت على الأقل ،والقابلية  -وفق
تعريفه  -هي اال�ستعداد للرتقي ملا هو �أ�سمى و�أف�ضل� ،أو ملا هو �أحط و�أدنى،
غري �أنها �شائعة اال�ستعمال مع الرتقي ،وهي ا�ستعداد فطري لدى الإن�سان �أو
جمموع ال�شعب قد يكون �ضئي ًال �أو كب ًريا� ،أما الفاعلية فهي امل�ؤثرات والفواعل
من الأ�سباب والو�سائل املادية املف�ضية �إىل الرتقي .وكل عمل البد حل�صوله
من القابلية والفاعلية وغياب �إحداهما يعني بطالن العمل ،ف�إن مل توجد قابلية
الإ�صالح يف ال�شعب فال ميكن �أن يكون راق ًيا مهما كانت الو�سائل قوية ،و�إن
مل توجد الفاعلية فمن العبث حماولة ترقية ال�شعب مهما كانت القابلية عظيمة
م�ستعدا للإ�صالح والرتقية؛ لأن امل�سبب ال يوجد بدون ال�سبب،
ومهما كان
ًّ
فمتى انعدم ال�سبب انعدم امل�سبب ال حمالة ،وهكذا ف�إن الأمم التي يوجد لها
فاعلية ولي�ست فيها قابلية يجب �أن يبث فيها روح الن�شاط حتى تن�شط وت�ستعد
ملا تلقيه �إليها الفاعلية� .أما الأمم التي تعدم الفاعلية فينبغي �أن تر�سل بع�ض �أبنائها
((( املرجع ال�سابق� ،ص .132 ،131
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لطلب العلم ،وتعلم ال�صناعات احلديثة املفيدة ،ويعودوا �إىل قومهم ويبثوا ما
تعلموه ،فيثمر ذلك �سم ًّوا يف املدارك وارتقاء يف العلوم واملعارف(((.
و�إذا ما �أتت الفاعلية ثمارها �أ�صبحت الأمة على درجة ت�ؤهلها لال�ستقالل
عن كل من امل�ساعدات اخلارجية �أو االعتماد على احلكومة يف تدبري �شئونها؛
لأن الأمة التي تعتمد على احلكومة هي «�أمة متقهقرة �ساقطة» ويقابلها «الأمة
احلية الراقية» ،واحلكومة ما هي �إال �صورة م�صغرة للأمة ،وهي «تابعة للأمم رق ًّيا
وانحطا ًطا ،فمتى كانت الأمة منحطة انحطت حكومتها بحكم الق�سر ،ومتى كانت
الأمة راقية ترقت معها بحكم ال�ضرورة� .إن احلكومة هي �صورة �أفراد ال�شعب
املحكوم ومثاله وخال�صته ،ف�إن اتفق �أن احلكومة كانت �أرقى من الأمة فال تلبث
�أن تنحط وتتقهقر �إليه والعك�س بالعك�س»(((.
يعلل فهمي جدعان م�سلك الغالييني الداعي �إىل تقليل االعتماد على
اجلهاز ال�سيا�سي للدولة والتعويل على اجلهود الفردية لأفراد الأمة ،باال�ستناد
�إىل ا�ست�شعاره احلرج من ان�صراف الدولة العثمانية يف هذه احلقبة نحو االهتمام
بامل�س�ألة ال�شرقية وحروبها مع الأوربيني ،وعزوفها بالتايل عن حتقيق التقدم
العمراين ودفع خطر االنحطاط عن �شعوبها ،فكان البد �أن ين�صرف الغالييني
((( املرجع ال�سابق� ،ص .118
((( املرجع ال�سابق� ،ص .114
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وغريه من امل�صلحني لدفع هذا اخلطر عرب تنمية القدرات الفردية والدعوة �إىل
اال�ستقالل الذاتي(((.
د -النه�ضـة

عالج ال�شيخ الغالييني م�س�ألة النه�ضة معاجلة ذات �شقني :ال�شق الأول
بحث خالله يف العوامل التي �أف�ضت �إىل انحطاط مدنية الإ�سالم ودخوله طور
اجلمود والت�أخر احل�ضاريني ،والثاين �ضمنه عنا�صر ر�ؤيته الإ�صالحية املتعلقة
بكيفية النهو�ض.
وفيما يخ�ص ال�شق الأول املتعلق بالعوامل التي �أودت بنه�ضة الإ�سالم
الأوىل ،فهذه ح�صرها يف احلروب ال�صليبية «امل�ش�ؤومة» التي كانت العامل الأكرب
وراء انحطاط امل�سلمني مبا �شغلتهم احلروب واال�ضطرابات ال�سيا�سية فهجروا العلم
والتعلم ،ويلي ذلك يف الأهمية خروج التتار وحتريقهم كتب العلم يف احلوا�ضر
الإ�سالمية ،و�إىل جوارهما وجدت عوامل داخلية �أخرى ممثلة يف �شيوع اجلهل
و�سيادة اخلرافات وت�شتت احلكام وت�صارعهم على النفوذ .وقد امتدت مفعوالت
هذه العوامل �إىل �سائر املجاالت حتى طالت الدين نف�سه ،و�أدت �إىل ا�ضمحالل
حقيقته وحتوله �إىل �شبح ال روح له ،و�ألفاظ �أ�ضاع النا�س معناها؛ �إذ اتخذه بع�ض
املتلب�سني به و�سيلة ال�صطياد عقول العامة و�إفراغ حقائبهم من �أموالهم ،وقد
((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص .454 ،453
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�سرتت �أعمال ه�ؤالء وجه الدين احلقيقي حتى �أ�صبح حمجوبًا بهم(((.
�أما ال�شق الثاين اخلا�ص بعنا�صر ر�ؤيته الإ�صالحية فهذه ميكن �إجمالها
يف النقاط التالية:
 .نبذ التقليد والدعوة �إىل االجتهاد

�صرف ال�شيخ الغالييني جهده نحو نزع ما الت�صق بالدين من ممار�سات
و�آراء «�سخيفة» حجبت وجهه احلقيقي ،واتخذها البع�ض ذريعة للطعن يف
الإ�سالم واتهامه باجلمود وخمالفة املدنية ،وفيما يعتقد ف�إن جهل بع�ض الفقهاء
املت�أخرين هو الذي جر�أ �أمثال كرومر على الطعن به وو�صفه مبا ال ينطبق عليه؛
لأنهم �أو�صدوا الباب دون من يروم �أن ي�أخذ دينه من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله
بحجة �أن الفقهاء املتقدمني قد ا�ستخرجوا تلك الأحكام ،ومل يبق �أمامهم �إال
�أن ي�أخذوا بها ويعت�صموا بها ،وادعوا �أنه ال ميكن �أن ينبغ �أحد لدرجة متكنه من
اال�ستنباط من الكتاب وال�سنة .ويرد الغالييني هذا القول من جهتني :الأوىل
�أن الأحكام ال�شرعية تدور مع امل�صالح العامة ،و�أن حكم الفقهاء الذين ا�ستندوا
فيه �إىل القيا�س واالجتهاد البحت ال ينا�سب �إال الزمان الذي وجدوا فيه ،ولي�س
له �صفة الإطالق وال�صالحية لأي زمان ومكان .والثانية �أن العلماء املتقدمني
�أوجبوا �أن يوجد يف كل ع�صر جمتهدون ي�شرحون للنا�س ما ينا�سبهم من �أحكام
((( م�صطفى الغالييني ،عظة النا�شئني ،مرجع �سابق� ،ص .73
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الدين والدنيا ،وجرموا �أن ي�أخذ �أحد ب�أقوالهم �إن مل تكن م�ستندة �إىل دليل(((.
ويخل�ص من هذا �إىل نتيجة هامة هي «�أن حجر العمل بالكتاب وال�سنة ووجوب
العمل بقواعد الفقهاء من �أعظم الأ�سباب التي �أودت ببقية الروح التي كانت
خمتلجة يف ج�سم الإ�سالم ومرفرة فوق عقول امل�سلمني»(((.
وا�ستعادة تلك الروح ال تكون �إال بالدعوة �إىل �إحياء االجتهاد على قاعدة
امل�صالح املر�سلة((( التي عدها الإمام مالك �أ� ً
صال من �أ�صول �أدلة الت�شريع ا�ستنا ًدا
�إىل �أن م�صلحة العباد ينبغي �أن تراعى و�إن خالفت ظاهر الن�ص؛ لأن حكم اهلل
تعاىل �إمنا �شرع ملنفعة العباد ،وي�شرح الغالييني ذلك بقوله« :يعني بذلك (الإمام
مالك) �أنه �إن وجدت م�صلحة للأمة تخالف الن�ص والإجماع فرتاعى امل�صلحة،
ومراعاتها ال لعدم رعايتهما بالكلية؛ بل لأننا نقول �إن الن�ص والإجماع مبنزلة
العام ،ورعاية امل�صلحة الثابتة بالدليل بع�ض خم�ص�صات هذا العام ،فالعمل بها ال
ينايف العمل بالن�ص والإجماع؛ لأن حديث ال �ضرر وال �ضرار هو مبنزلة �أن يقال
بعد كل حكم ُن�ص عليه �إال �إذا اقت�ضت امل�صلحة خالفه»(((.
((( مصطفى الغالييين ،اإلسالم روح املدنية ،مرجع سابق ،ص .45 ،44
((( املرجع السابق ،ص .47
((( املصلحة هي اخلري أو املنفعة ،واملصلحة املرسلة هي اليت مل يعلم من الشارع دليل بإلغائها وال باعتبارها ،ولكن
استصالحا أو استدالالً مرس ً
ال
حيصل من ربط احلكم هبا جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس .وقد تسمى
ً
مالئما .انظر :قطب مصطفى سانو ،معجم مصطلحات أصول الفقه :عريب إنكليزي ،قدم له وراجعه
أو مناسبًا ً
حممد رواس قلعجي ،دمشق ،دار الفكر2000 ،م ،ص.413
((( مصطفى الغالييين ،اإلسالم روح املدنية ،مرجع سابق ،ص.41
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� .إ�صالح التعليم

احتلت الدعوة �إىل �إ�صالح التعليم موق ًعا مركز ًّيا يف منظومة ال�شيخ
الغالييني الإ�صالحية ،وال عجب يف ذلك فقد كان الرجل من رجال الرتبية
وممن يرون �أن النه�ضة ال تتحقق �إال بها .وكما �أ�سلفنا فقد انتقد اجلمود التعليمي
يف امل�ؤ�س�سة الأزهرية عام 1903م ،ووا�صل انتقاداته بعد ذلك ملمار�سات بع�ض
املنت�سبني �إىل العلم ال�شرعي ممن حرموا اال�شتغال بغري علوم الدين ،قائ ًال�« :أقول
علوم الدين جماراة لهم؛ لأنهم يق�صدون بها �أقوال مت�أخري الفقهاء ،وفيها من
الآراء ما الي�ستند �إىل كتاب وال�سنة»(((.
وتت�أ�س�س ر�ؤية ال�شيخ الغالييني لإ�صالح التعليم على دعامتني :الأوىل
االبتعاد عن تلقي العلم من كتب املت�أخرين من الفقهاء ،وذلك لأن جلها
�شروحات وحوا�ش كتبت بلغة غري ي�سرية ،والعودة �إىل تلقي العلم وتدري�سه من
كتاب الفقهاء املتقدمني لأنها غزيرة العلم و�سهلة امل�أخذ ،والثانية �إزالة التمييز
بني العلوم ال�شرعية والعلوم احلديثة ،لأن «علوم الدين احلقيقية هي كل ما يعني
على فهم الكتاب وال�سنة ،فيدخل يف ذلك علوم الل�سان والأخالق وال�سيا�سات
بفروعها والطب والطبيعيات واجلغرافيا والفلك وجميع ما ي�سمونه اليوم بالعلوم
الكونية �أو الع�صرية»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .48
((( املرجع ال�سابق� ،ص .49
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 .انتقاد البدع والعادات االجتماعية ال�ضارة

مل يقت�صر جهد الغالييني على نقد البنى والأفكار االجتماعية ،و�إمنا
امتد �إىل حماولة ت�صويب املمار�سات االجتماعية املرتتبة على انحراف الفكر،
واملتمثلة يف البدع واخلرافات والعادات االجتماعية .وفيما يخ�ص العادات فقد
حر�ص على �إقامة التمييز بني العادات املوروثة والعادات الوافدة من الغرب،
والتي ت�سللت �إلينا بفعل ولع عوام ال�شرقيني بتقليد الغربيني يف عاداتهم ال�سيئة
من قمار وتهتك وتع ٍّر دون تقليدهم يف املعارف والعلوم وال�صناعات .والتمييز من
جهة �أخرى بني احل�سن والقبيح من العادات املحلية املوروثة ،وح�سب الغالييني
ف�إنه ال يحكم على عادة بال�ضرر �أو القبح �إال بعد معرفة �آثارها ،ف�إن كانت �آثارها
حميدة كانت كذلك والعك�س �صحيح .والعادات ال�سيئة ال ت�ستوي يف ال�ضرر
فهي تختلف قوة و�ضعفًا باختالف �أثرها ،و�سواء �أكانت �شديدة ال�ضرر �أم خفيفته،
ينبغي العمل على �إزالتها؛ لأنها «العامل الأكرب الذي يتوقف عليه ترقية الأمة
وجناحها»� .أما الكيفية التي ُتزال بها العادات ال�ضارة فهذه – بر�أيه  -يكفيها
النقد الذي يقع على عاتق وعاظ امل�ساجد واملر�شدين ،وال �شك �أن يف ذلك
حم ًال للم�س�ألة على وجهها التب�سيطي الذي ميكن عزوه �إىل قناعة ال�شيخ ب�أن
الإن�سان خيرّ بطبعه ،ويكفيه بع�ض الإر�شاد حتى يرد �إىل جادة ال�صواب ،ويقلع
عما �ألفه من العادات القبيحة.
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الوجه االنتقادي الآخر للممار�سات االجتماعية كان موج ًها نحو الت�صدي
للبدع واخلرافات التي الت�صقت بالدين واختلطت به حتى ظنها البع�ض من
قواعده الأ�سا�سية ،وقد خلفت �آثا ًرا �سلبية على الإ�سالم؛ ومن ثم وجب العمل
على ا�ستئ�صالها بكل الو�سائل املمكنة من الوعظ الل�ساين يف امل�ساجد �إىل ن�شر
الر�سائل والكتب واملجالت .ويذهب الغالييني �إىل �أن ن�شر هذه اخلرافات على
اجلرائد واملجالت يفيد الإ�سالم حتى و�إن اطلع عليها �أهل الديانات الأخرى؛
وذلك لأن اطالعهم عليها �شرف للدين و�إثبات �أنه دين ع�صري ال يخالف
املدنية ،ومن �أجل هذه الغاية يقرتح �أال يقت�صر انتقاد البدع واخلرافات على
اجلرائد املحلية ،بل يجب �أن ُتن�ش�أ جرائد باللغات الأوروبية تدافع عن الدين
وتبني احل�شويات والبدع التي د�ست عليه(((.
من خالل هذه القراءة يف امل�شروع الفكري لكل من نظرية والغالييني
يبدو وجود عدد من االختالفات اجلوهرية بينهما يف :املو�ضوعات حمل االهتمام،
ويف زوايا املعاجلة ،وعمق التحليل ،وب�صورة �إجمالية ميكن القول �إنه بينما تبدو
ر�ؤية نظرية ر�ؤية تب�سيطية ترى الواقع وتختزل جزئياته وعنا�صره املتعددة من منظور
�سفوري ،معتقدة �أن نزع احلجاب هو الأداة الوحيدة الكفيلة للنهو�ض بالواقع
املرتدي ،ف�إن ال�شيخ الغالييني يتمتع بر�ؤية مركبة قادرة على ت�شريح بنية الواقع
وحتليله وانتقاده ،وبلورة عنا�صر خطة متكاملة لإ�صالحه والنهو�ض به.
((( م�صطفى الغالييني� ،أريج الزهر ،مرجع �سابق� ،ص .149 -147
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ثالثًا -ال�سياقات العامة لظهور كتاب «ال�سفور واحلجاب»

و�ضعت نظرية زين الدين كتابها عام 1928م يف مرحلة �شهدت فيها
بالد ال�شام ولبنان على الأخ�ص تطورات حا�سمة ،ففي الأول من �سبتمرب عام
1920م �أعلن اجلرنال غورو  Gouraudاملفو�ض ال�سامي الفرن�سي ت�أ�سي�س «دولة
لبنان الكبري» التي �شكلت املنطلق للدولة اللبنانية احلديثة ،ومنذ ت�أ�سي�سها ر�أى
اللبنانيون وج ًها �آخر لفرن�سا يتناق�ض مع وجه «الأم احلنون» و«الدولة املنقذة»
التي روجت لها دعايات الإر�ساليات التب�شريية واملدار�س الأجنبية ،وكتابات
بع�ض املثقفني اللبنانيني الذين اعتقدوا �أن فرن�سا هي التج�سيد احلي ملبادئ
الثورة الفرن�سية يف احلرية والإخاء وامل�ساواة .لقد تبني للبنانيني مدى االختالف
بني ال�صور الذهنية الرومان�سية وبني املمار�سة اال�ستعمارية البغي�ضة القائمة على
التنكيل ،وفر�ض ال�سخرة ،والتجنيد الإجباري ،والرقابة ال�صارمة على الإنتاج
الزراعي ،هذا االختالف الذي عبرّ عنه ن�صري فرن�سا يف لبنان البطريرك املاروين
�إليا�س حويك يف عام 1927م بقوله« :فرن�سا كال�شم�س ،تنري من بعيد ،وحترق من
قريب»(((.
بالرتافق مع هذا �شهد عقد الع�شرينيات الإرها�صات الأوىل لعملية حتدي
املوروث الكثيف من العادات والتقاليد التي تعيق املر�أة ،هذا التحدي كان يتم
(((م�سعود �ضاهر ،الإطار التاريخي لن�ضاالت احلركة الن�سائية يف لبنان 1930-1920م ،ال�صخري ،دورية ثقافات،
2004م ،العدد � ،10ص .139
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با�سم النه�ضة والإحياء الإ�سالمي تارة ،وبا�سم التحديث ومواكبة الأمم الراقية
تارة �أخرى ،واملعلوم �أنه منذ �أن �أثار قا�سم �أمني (ت1908م) يف كتابه حترير املر�أة
(1899م) ق�ضية حقوق املر�أة و�أو�ضاعها االجتماعية التفتت �أنظار امل�شرقيني �إىل
هذه الق�ضية ،ثم ازدادت عنايتهم لها بعد �إ�صدار اللورد كرومر  Cromerكتابه
«م�صر احلديثة» عام 1908م ،والذي اتخذ من تدين �أو�ضاع املر�أة مدخ ًال للطعن
يف الدين الإ�سالمي ،وكان لهذا �صداه لدى الإ�صالحيني ال�شوام الذين وجهوا
عنايتهم �صوب االرتقاء باملر�أة؛ ف�أكرثوا من �إن�شاء مدار�س البنات الوطنية ،وملا
ن�شبت احلرب العاملية الأوىل مل يفت ن�شوبها يف ع�ضد �أن�صار املر�أة ،ومت �إن�شاء نادي
الأعمال اخلريية للفتيات امل�سلمات عام 1917م ،والذي حظي برعاية مبا�شرة
من ال�سيد �أحمد خمتار بيهم ،ورفيقيه حممد الفاخوري وعمر الداعوق(((.
ُيعد نادي الفتيات امل�سلمات من �أوائل التنظيمات الن�سائية التي �أن�شئت
يف لبنان ،وح�سب ال�سيدة عنربة �سالم اخلالدي((( (ت1986م) رئي�سة النادي،
فقد كانت للنادي �أن�شطة تثقيفية للفتيات ،وكانت تعقد به اللقاءات املفتوحة،
ويح�ضرها الرجال ،ولكن مع مراعاة الف�صل املكاين بني الرجال والن�ساء
((( م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .8
((( عنربة �سالم اخلالدي (1986-1897م) ،رائدة ن�سائية لبنانية ،ولدت يف بريوت لعائلة �سنية مرموقة ،تر�أ�ست نادي
الفتيات امل�سلمات ،و�سافرت �إىل �إجنلرتا عام 1924م ب�صحبة �أ�سرتها ،وعقب عودتها خلعت نقابها ،وكان لها بع�ض
الأن�شطة الن�سائية ،وقد �أ�صدرت مذكراتها حتت عنوان «جولة يف الذكريات بني لبنان وفل�سطني» (1978م) ،ولها
بع�ض الرتجمات عن الإجنليزية .نق ًال عن موقع اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
http://ddc.aub.edu.lb/projects/cames/interviews/anbara_salam/index.html
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املتحجبات اللواتي مل مينعهن حجابهن �أن يقمن باخلطابة �أمام احل�ضور ،وممار�سة
بع�ض الأن�شطة الإغاثية لتخفيف العبء عن مت�ضرري احلرب ،وعلى الرغم من
تلك امل�سحة الإ�سالمية الوا�ضحة وعدم ِّ
تخطي الفتيات حاجز التقاليد باملطالبة
ب�أية مطالب فئوية ،ف�إن النادي بات حم ًّال لهجوم عنيف من الفئات املحافظة،
وو�صم �سلوك القائمني عليه باخلروج عن النهج الإ�سالمي القومي(((.
بعد توقف �أن�شطة النادي بوفاة ال�سيد �أحمد خمتار بيهم �أمكن ر�صد
أ�سا�سا
حتول ملحوظ يف الأن�شطة الن�سائية� ،إذ لوحظ �أن ال�صبغة الدينية مل تعد � ً
للتنظيمات الن�سائية التي �صارت تت�ألف وفق قاعدة حقوقية ت�سمح بانخراط
الن�ساء املنتميات �إىل خلفيات عقدية و�أيديولوجية خمتلفة ،وعلى ر�أ�س هذه
الت�شكيالت الن�سوية التي برزت �آنذاك جمعية النه�ضة الن�سائية (1924م) التي
تر�أ�ستها ال�سيدة فيليب ثابت ،واالحتاد الن�سائي ال�سوري اللبناين (1924م)(((.
ويالحظ �أنه حتى ذلك احلني مل تنطلق دعاوى �صريحة ووا�ضحة تدعو
�إىل نزع احلجاب ،فلم تعرف بالد ال�شام والدة �أي بحث نظري مكتمل م�شابه
لبحثي قا�سم �أمني ،على الرغم من �أن امل�س�ألة كانت مطروحة على �سياق البحث
((( ق�سم ال ّتاريخ ال�شّ فهي -درا�سات ال�شرق الأو�سط اجلامعة الأمريك ّية يف بريوت ،مقابلة مع ال�سيدة عنربة �سالم
اخلالدي �أجريت يف  13مار�س 1970م ،ن�ص املحا�ضرة والت�سجيل ال�صوتي لها على الرابط التايل:
http://ddc.aub.edu.lb/projects/cames/interviews/anbara_salam/index.html

((( مقابلة عنربة �سالم ال�سابقة ،وانظر �أي�ضً ا :م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق،
�ص .10
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من خالل الكتابات ال�صحفية ،واملجالت الن�سائية التي �شقت طريقها �إىل لبنان
منذ عام (1908م) حني �صدرت جملة احل�سناء ،وقد تواىل ظهور املجالت
تبا ًعا(((.
وقد عربت �صاحبة جملة اخلدر (1926-1919م) ال�سيدة عفيفة
�صعب((( (ت 1989م) وهي �أول امر�أة حمجبة  -درزية املذهب  -ت�صدر جملة
ن�سائية عن موقف ال يدين احلجاب مبدئ ًّيا؛ لأنه �أمر ديني فتقول�« :أما وقد قدر
لنا �أن منثل رواية حياتنا داخل خدورنا ،وق�ضي علينا باحلجاب ،فنحن نتبعه
حمرتمات ديننا ،مقد�سات �أوامره» ،ولكنها تردف ب�أن احلجاب يجب �أال يقف
عائقًا �ضد التقدم �أو حائ ًال بني املر�أة واملعرفة .وملا كانت «اخلدر» هي جملة ن�سائية
ذات توجه �إ�سالمي فقد كان لزا ًما عليها من �آن لآخر �أن تتطرق �إىل مناق�شة بع�ض
الدعوات التي �أخذت تنت�شر يف العامل العربي وتتبنى رفع النقاب ،وخ�شية من
ولوج هذا الطريق وتوجيه اللوم �إليها بحثت «اخلدر» عن خمرج منا�سب ،فاهتدت
((( نهوند القادري عي�سى� ،إ�شكالية ع�صر النه�ضة يف ال�صحافة الن�سائية (1920- 1892م) ،يف :هدى ال�صدة� ،سمية
رم�ضان� ،أميمة �أبو بكر (حمرر) ،زمن الن�ساء والذاكرة البديلة ،القاهرة ،جمعية املر�أة والذاكرة1998 ،م� ،ص .98
((( عفيفة فندي �صعب (1989-1900م) ولدت يف بلدة ال�شويفات من جبل لبنان ،تخرجت من مدر�سة بروكر التي
�أ�صبحت فيما بعد مدر�سة ال�شويفات الوطنية �أو مدر�سة الق�سي�س طانيو�س �سعد� .أ�صدرت جملة اخلدر وهي يف
التا�سعة ع�شرة من عمرها ،ومار�ست التعليم يف لبنان ويف العراق تفرغت لإدارة مدر�سة ال�صراط التي �أ�س�ستها �سنة
1925م باال�شرتاك مع �شقيقتيها .انظر :نائلة قائد بيه ،عفيفة �صعب جتارب و�أبعاد ،كتاب باحثات حفريات وحتريات
حيوات ن�ساء عربيات ،بريوت2007 ،م ،العدد احلادي ع�شر.
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�إىل �ضرورة ا�ستفتاء عدد من �أدباء امل�سلمني ومثقفيهم يف بحث هذا الأمر(((.
هذه املعاجلة احلذرة التي تقرتب �إىل حد احلفاظ على الو�ضع القائم مل
حتل دون انت�شار ال�سفور ،فمع حلول الن�صف الثاين من الع�شرينيات لوحظ تزايد
احلوادث التي تذكرها ال�صحف ،والتي تفيد خروج بع�ض الن�سوة �سافرات،
وتعر�ضهن للت�ضييق يف ال�شوارع ،وتذكر نظرية زين الدين �أن �سبب ت�أليفها
«ال�سفور واحلجاب» هو ما تعر�ضت له الن�سوة ال�سافرات يف دم�شق عام 1927م
من ت�ضييق ومالحقة و�إقدام املحافظني على ت�أليب ال�سلطات ودفعها ل�سن قانون
يحظر ال�سفور((( ،والواقع �أن ال�سفور كان �آخ ًذا يف االنت�شار ،ذلك �أن بريوت كانت
هي الأخرى على موعد مع اال�ضطرابات ب�سبب ال�سفور ،مع قيام عنربة �سالم
ب�إلقاء حما�ضرة وهي �سافرة و�سط جمع خمتلط من احل�ضور عام 1928م ،فثارت
�ضجة كبرية وطبعت املن�شورات التي تتوعد ال�سافرات ،وتعر�ض املت�شددون
للن�ساء يف ال�شوارع ،حتى و�إن كن حمجبات ،وقاموا ب�ضربهن بحجة �أن خروج
الن�ساء يجر الف�ساد؛ ولذلك ا�ضطرت الن�سوة �إىل التزام منازلهن(((.
و�سط تلك الأجواء ال�ضاغطة و�ضعت نظرية زين الدين كتابًا تناولت
فيه م�س�ألة احلجاب بروح م�شبعة بالتحدي ،ومت�أثرة بال�سجال الدائر حوله ،فكان
((( نائلة قائد بيه ،عفيفة �صعب جتارب و�أبعاد (كتاب باحثات حفريات) ،العدد احلادي ع�شر.
((( نق ًال عن عايدة اجلوهري ،رمزية احلجاب دالالت ومفاهيم� ،ص.56
((( مقابلة عنربة �سالم اخلالدي التي �سبق ذكرها.
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فاحتة معركة ثقافية كربى بني مع�سكرين� :أحدهما ينا�صر ال�سفور ،والآخر ينافح
عن احلجاب ،وقد �ساعد انت�شار ال�صحافة واملجالت على تو�سيع جبهة املعركة،
فكانت لها �أ�صدا�ؤها يف العراق وم�صر وبالد املهجر ،وهو الأمر الذي مل يكن
متاحا من قبل ملعركة قا�سم �أمني.
ً
وقد �أحدث كتاب نظرية �صدمة لل�ضمري الإ�سالمي الذي تعر�ض ملتوالية
من ال�صدمات الفكرية منذ مطلع القرن مع �إ�صدار قا�سم �أمني لكتابيه ،وتزايدت
وتريتها يف الع�شرينيات مع �إ�صدار ال�شيخ علي عبد الرازق لكتابه «الإ�سالم
و�أ�صول احلكم» ( ،)1925و�أعقبه طه ح�سني يف العام التايل ب�إ�صداره «يف ال�شعر
اجلاهلي» ،وعلى ما يبدو ف�إن هذا ال�ضمري ا�ست�شعر يف م�ضمون كتاب «ال�سفور
واحلجاب» وتوقيته �أنه حلقة يف �سل�سلة ت�ستهدف بث ال�شكوك يف الأفكار
واملمار�سات الإ�سالمية ،وهو ما كان ماث ًال بو�ضوح يف ذهن الغالييني الذي يحيل
يف ال�صفحة الأوىل من كتابه �إىل �أن �أذناب املب�شرين ي�ؤلفون الكتب للطعن يف
اللغة العربية والقومية العربية يف �إ�شارة وا�ضحة لكتاب طه ح�سني((( ،ولعل هذا ما
يف�سر لنا اندفاعه يف معار�ضة الكتاب بكل ما امتلك من و�سائل ،ويف�سر لنا �أي�ضً ا
�أ�سباب ات�ساع جبهة املعار�ضة وت�ألفها من فئات عري�ضة �إ�سالمية ووطنية وتنوع
كتاباتها ،وعدم النظر �إىل امل�س�ألة باعتبارها �ش�أنًا داخل ًّيا لبنان ًّيا ،فقد كانت الق�ضية
بو�ضوح هي م�شروعني فكريني يتنازعان العامل العربي� :أحدهما م�شروع النه�ضة
((( م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .10
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الذي يرى يف الإ�سالم الدعامة الأكيدة لتحقيق الإ�صالح والنهو�ض ،وامل�شروع
امل�ضاد له الذي يرى يف التوجه نحو الغرب واقتبا�س نظمه الفكرية واحل�ضارية
والقانونية �سبيل الرتقي.
والواقع �أن نظرية مل ت�ش�أ �أن تعرتف بهذه املالب�سات والأبعاد التي تقف
وراء كتابها ،وف�ضلت �أن حتمل امل�س�ألة على وجهها التب�سيطي حني افرت�ضت �أن
جبهة املعار�ضة مل تت�شكل ومل ت�أخذ طابعها العمومي �إال بعد �أن حمل الغالييني
لواء املعار�ضة؛ فتبعه الباقون ،وما ذلك �إال لأن روح االنتقام قد متلكته بعدما
انتقدته يف كتابها ،وتتلقف عايدة اجلوهري هذا االدعاء بعد �سنوات وتردده يف
كتابها((( ،ورغم �أن االدعاء يقل�ص امل�س�ألة عند حدودها الدنيا وال يف�سر تلك
الغ�ضبة الوا�سعة التي �أثارها الكتاب �شرقًا وغربًا ،لكن ال�س�ؤال يظل م�شرو ًعا
حول الهام�ش ال�شخ�صي الذي رمبا حرك الغالييني لو�ضع كتابه ،لكننا حني
نطالع الكتاب بحثًا عن �أثر هذا العن�صر ال�شخ�صي ال نعرث على �أي نتائج؛ �إذ مل
يتطرق الغالييني ملناق�شة هذا الق�سم من الكتاب �أ� ً
حري�صا على
صال ،وقد كان ً
�أن يبدد هذا االعتقاد حني اختتم كتابه بالقول «وكتابنا هذا مل ن�ؤلفه للدفاع عن
�أنف�سنا و�إمنا �ألفناه  -واهلل ي�شهد  -لدفع مفرتياتهم العامة التي افت�أتوا بها على
((( ينبغي مالحظة �أن عايدة اجلوهري مل تطلع على كتاب الغالييني �أو �أي من الكتابات الأخرى التي دبجها معار�ضو
نظرية ،وذلك بن�ص اعرتافها «و�سوف نقتب�س بع�ض الن�صو�ص التي �أوردتها الكاتبة ،والتي نرى �أنها تلخ�ص �أبرز
احلجج التي ا�ستخدمها اخل�صوم» ،وهو �أمر يثري اال�ستغراب ويطرح ال�شكوك حول مدى حيادية الباحثة ،ودقة
النتائج التي تو�صلت �إليها ،انظر :عايدة اجلوهري ،رمزية احلجاب ،مرجع �سابق� ،ص.259
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الإ�سالم وامل�سلمني وامل�سلمات»(((.
راب ًعا -بنية الكتابني ومنهجهما
 -1كتاب «ال�سفور واحلجاب»

�صدر «ال�سفور واحلجاب» ،للمرة الأوىل يف عام (1346هـ1928/م)،
عن مطابع قوزما البريوتية ،وقد بلغ عدد �صفحاته � 420صفحة .وقد قامت دار
املدى بدم�شق بطبعه جمد ًدا عام 1998م �ضمن �سل�سلة رائدات الكتابة ،وقامت
بت�صديره الدكتورة بثينة �شعبان ،وبلغت عدد �صفحات هذه الطبعة � 302صفحة.
يقع الكتاب يف �أربعة �أق�سام رئي�سية موزعة على النحو التايل:
الق�سم الأول ،وجاء حتت عنوان «جوالت عامة يف احلرية ،واحلق ،وال�شرع،
والدين ،والعقل» وتناولت فيه ركائز م�شروعها الفكري.
الق�سم الثاين  ،وتناولت فيه «الأدلة العقلية على وجوب ال�سفور».
الق�سم الثالث  ،بحثت فيه الأدلة الدينية ،وتخللها �أدلة عقلية اعتقا ًدا منها
بتالزم العقل والدين وعدم افرتاقهما.
الق�سم الرابع ،وخ�ص�صته لبحث وجهات النظر املخالفة لل�سفور ،والرد عليها.
((( م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .190
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وقبيل �أن نتطرق تف�صيل ًّيا �إىل املو�ضوعات التي ناق�شتها يف هذه الأق�سام،
جند من ال�ضروري �أن نتوقف �أمام معامل املنهج عند نظرية باعتباره مدخ ًال منا�س ًبا
لفهم �أبعاد اخلطاب لديها.
انطلقت نظرية من اقرتاب منهجي جوهري �أال وهو حتمية التمييز بني
ما هو وحي مقد�س ال جمال �إطالقًا للت�شكيك ب�صحته (القر�آن الكرمي وال�سنة
املطهرة) ،وما هو قراءة ب�شرية لهذا الوحي ،وهذه ال ميكن االدعاء بتنزيهها عن
اخلط�أ والزلل ،وبالتايل ال ميكن اعتمادها م�صد ًرا لفهم هذا الوحي ،بل من
الواجب التجاوز عنها؛ لأنها قراءات تاريخية تعرب عن مراحل زمنية انق�ضت ،وعن
ارتباطها باملعارف ال�سائدة �آنذاك ،ويف املقابل افرت�ضت وجوب مقاربة ن�صو�ص
الوحي مقاربة ع�صرية ،انطالقًا من التو�سع يف ا�ستخدام العقل ك�أداة جوهرية
لفهم الن�ص ،وذلك مراعاة لظروف الزمان وامل�صلحة .ولكن �إذا كان التمييز بني
ما هو مقد�س مطلق وما هو ب�شري ن�سبي قاعدة منهجية �صحيحة كان ميكن البناء
عليها ،ف�إن الإق�صاء الكلي لقراءات ومناهج علماء ال�سلف يف فهم الن�ص قد
�أفقد الكاتبة الأدوات الالزمة لفهم الن�ص على وجهه ال�صحيح ،وب�سبب ذلك
مل ت�ستطع التمييز بني �صحيح ال�سنة النبوية و�ضعيفها ومو�ضوعها ،فح�شرت يف
كتابها عد ًدا ال يح�صى من الأحاديث املكذوبة ،جلها يدور حول �شكوى الر�سول
 من الكذب والد�س عليه ،و�إعالء قيمة العقل ،وتف�ضيل الن�ساء ،وكانت
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تلك نقطة ال�ضعف الرئي�سية يف كتابها ،والتي اتخذها معار�ضوها((( مدخ ًال النتقاد
الكتاب والطعن يف قدرتها على الإحاطة ب�صحيح الن�ص ف� ً
ضال عن تف�سريه.
من جهة �أخرى ف�إن مقاربة الن�ص القر�آين املتعلق باحلجاب من خالل
ا�ستدعاء بع�ض التفا�سري � -أربعة على وجه التحديد  -واملقارنة بينها من �أجل
�إثبات حالة التعار�ض يف فهم الن�ص والو�صول يف النهاية �إىل حتمية جتاوزها ،يطرح
عدة ت�سا�ؤالت بع�ضها يتعلق بالأ�س�س املنهجية التي اتبعتها من �أجل ترجيح رواية
�أحد املف�سرين وا�ستبعاد الروايات الأخرى ،هذه الأ�س�س التي �أغفلت ذكرها يف
مقدمة بحثها واختزلتها حني التطبيق يف موافقة ظاهر العقل كما يتج�سد يف
املنجزات والك�شوف العلمية ،فراحت تقر�أ روايات املف�سرين لق�صة ذي القرنني
على �ضوء الك�شوف اجلغرافية احلديثة ،وتو�صلت �إىل مناق�ضة التفا�سري لروح
العلم ،واعتربت ذلك مدعاة لتجاوزها ،دون �أن متيز بني ر�ؤى املف�سرين وت�صوراتهم
اخلا�صة مل�سائل غري ذات �صفة عقدية �أو تعبدية ،و�شروحاتهم الدقيقة مل�سائل �إميانية
وت�شريعية ال جمال فيها للتخمينات.
ال تقت�صر الإ�شكاليات املنهجية على مقاربة الن�ص الديني دون منهجية
وا�ضحة ،فهنالك �إ�شكاليات ذات طبيعة �أخرى تتعلق بغياب منهج وا�ضح يف
(((  ممن تناول م�س�ألة الأحاديث املكذوبة وال�ضعيفة لدى نظرية بالتف�صيل ،ال�شيخ �صالح الدين الزعيم يف كتابه «ف�صل
اخلطاب يف احلجاب» ،وال�شيخ �سعيد اجلابي يف كتابه «ك�شف النقاب عن �أ�سرار ال�سفور واحلجاب» ،وقد ذكرت
نظرية طرفًا من ذلك يف كتابها «الفتاة وال�شيوخ».

90

فاطمة حافظ

90

الكتابة� ،إذ على الرغم من و�ضعها خطة للبحث ف�إن خط الكتابة لديها مل يلتزم
بتق�سيم البحث وال باخلطة املو�ضوعة ،فف�صول الكتاب مل ت�سر يف خط م�سرت�سل
متتابع ،بل �شملت مقاطع قد تطول وتق�صر يحمل كل منها عنوانًا ،وتتقاطع فيها
ن�صو�ص كثرية ما بني �أقوال مف�سرين و�أ�شعار وحكم خالدة وحكايات لنا فيها
عرب ،ف� ً
ضال عن املناظرات التي ال تنتهي مع الفقهاء املحافظني .و�إذا كان ذلك
ي�شي ظاهر ًّيا بثقافة الكاتبة و�سعة اطالعها على معارف متنوعة «ف�إنه �أي�ضً ا يوحي
بتجربتها املحدودة يف �إنتاج خطاب متما�سك ومرتبط مبو�ضوعه»(((.
بالإ�ضافة لذلك متتع نظرية مبنظور ثنائي حدي يجعلها تختزل العامل من
حولها على هيئة ثنائيات متعار�ضة ،وهو ما ميكن ا�ست�شفافه من عنواين كتابيها
«ال�سفور واحلجاب» و«الفتاة وال�شيوخ» ،ويف خطابها مناذج ال تعد وال حت�صى عن
«حزب ال�سفور الراقي و�أن�صار احلجاب املت�أخرين» وعن �أن «ال�سفور والعلم واحلرية
�أدعى من احلجاب واجلهل والعبودية �إىل ال�صيانة والكرامة» ،وحول «البحث
العلمي احلر والبحث الديني املقيد» ،ويزداد اال�ستقطاب حدة يف تو�صيفها
لل�صراع احل�ضاري بني ال�شرق والغرب ،ويف نعت ال�شرق بكل نقي�صة ،ومدح
الغرب بكل ف�ضيلة.

((( فاطمة الزهراء �أزرويل ،امل�س�ألة الن�سائية يف اخلطاب العربي احلديث من التحرير �إىل التحرر ،مرجع �سابق� ،ص .290
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ونظ ًرا لغلبة الطابع ال�سجايل على الكتاب فقد كان على نظرية �أن حتيط
عل ًما مبهارات بناء احلجة وكيفية تقوي�ض احلجج امل�ضادة .و�إذا ما ت�أملنا يف كيفية
بناء احلجة لديها لوجدناها ت�سلك ثالث �سبل :الأول ،الإكثار من النقول
واالقتبا�سات التي ميكن �أن ت�ؤيد ما ذهبت �إليه ،وللأ�سف �أدى الإكثار منها
�إىل تفتيت وحدة الن�ص وتغييب النقاط املركزية فيه ،والثاين طرح الت�سا�ؤالت
املفاجئة التي ت�ستهدف �إفحام اخل�صم ،والثالث القيام بعملية ت�أويلية  -قد ال
تكون دقيقة �أحيانًا  -ت�ستهدف طرح الق�ضية حمل النزاع بحيث تبدو مت�سقة
ومتالئمة مع منظورها(((� .أما ما يتعلق بكيفية تعاملها مع اخل�صوم فقد عملت
نظرية على الإحاطة الكاملة بوجهات نظرهم ،وتو�سعت يف ا�ستخدام منهج النقد
بحقهم ،كما جل�أت �إىل ا�ستخدام �آلية �إق�صاء اخل�صوم عرب حذف وجهات نظرهم
�أو ب�سطها ب�شكل خمل ال ي�سمح بالتعرف على ما ذهبوا �إليه ب�شكل دقيق،
وللتدليل على ذلك ن�شري �إىل تخ�صي�صها ق�س ًما كام ًال يف كتابها «الفتاة وال�شيوخ»
عر�ضت فيه الن�صو�ص الكاملة لكل املقاالت والر�سائل والربقيات التي قرظت
«ال�سفور واحلجاب»((( ،على حني �أفردت م�ساحة �صغرية((( لتب�سط فيهما ر�أي
ال�شيخ م�صطفى الغالييني املعار�ض يف كتابه «نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب»
على الرغم من كونه �أهم الكتب التي انتقدتها.
((( انظر على �سبيل املثال ت�أويلها �أن حدود الكف متتد �إىل الكوع� ،أو ت�أويلها ملفهوم اخلدر.
((( يت�ضمن كتاب «الفتاة وال�شيوخ» ثالثة �أق�سام ،وقد خ�صت نظرية الق�سم الثاين منه واملعنون «الكتاب الذهبي» لذكر
ردود الأفعال التي قرظت «ال�سفور واحلجاب».
((( انظر نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .424 - 421
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كذلك وقعت نظرية زين الدين يف فخ التناق�ض الذي يتجاوز تناق�ض
املرجعيات �إىل التناق�ض املنهجي ،فاملعلوم �أنها ا�ستهدفت من وراء كتابها دح�ض
القراءات الب�شرية للن�ص الديني و�إثبات ق�صورها وعدم حجيتها ،ورغم ذلك ف�إنها
حني �أرادت �أن تعقب على ما �أثاره مفتي بريوت من �أن على م�ؤيدي ال�سفور �أن
ي�س�ألوا «�أهل الذكر» قبل خو�ضهم يف هذه امل�س�ألة ،جاء ردها �أن املف�سرين متفقون
على �أن �أهل الذكر هم �أهل الكتابني التوراة والإجنيل((( .ف�أثبتت بذلك عدم
التزامها مبنهجيتها يف نفي احلجية عن القراءات الب�شرية للوحي.
 -2كتاب «نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب»

على اجلانب الآخر يقع كتاب «نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب» يف
� 196صفحة ،وقد �صدر للمرة الأوىل عن مطابع قوزما البريوتية يف (غرة املحرم
1347هـ /يونيو 1928م)� ،أي بعد م�ضي �شهرين تقري ًبا من �صدور كتاب «ال�سفور
واحلجاب» عن ذات املطابع .و�إذا كان كتابا نظرية قد �أعيدت طباعتهما عن دار
املدى الدم�شقية عام 1998م ف�إن كتاب الغالييني مل يطبع مرة �أخرى.
جاء تق�سيم الكتاب على النحو التايل :افتتاحية ومقدمة واثنا ع�شر
ف�صـــ ًال � -أطــلق عليها ا�سم النظرات  -وخامتة ،وقد �سمح له هذا التق�سيم �أن
يفند يف كل (نظرة/ف�صل) ق�ضية واحدة من الق�ضايا التي �أثارتها نظرية ،ف�أثبت
((( نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مرجع �سابق� ،ص.126
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بذلك قدرة على الت�صنيف وبلورة الأفكار ومنع التداخل بينها ،وهو ما افتقدته
ُم ِ
ناظرته يف كتابيها .وبدورنا ميكن �أن ن�صنف هذه النظرات يف ثالث جمموعات:
املجموعة الأوىل تركز على الأفكار ال�سيا�سية ور�ؤية الكاتبة لدور ال�سلطة (املحلية
واالنتدابية) وتقت�صر على النظرة الأوىل .واملجموعة الثانية تفند مقاربات الواقع
االجتماعي والآراء الفكرية وت�ضم النظرات الثانية والثالثة والرابعة واخلام�سة
وال�سابعة� .أما املجموعة الثالثة فتدح�ض الأخطاء التف�سريية ،وت�ضم النظرات من
الثامنة �إىل الثانية ع�شرة ،م�ضا ًفا �إليها النظرة ال�ساد�سة.
ومثلما توقفنا �أمام منهج نظرية ف�إننا نتوقف �أمام معامل املنهج عند
مفتاحا لفهم الكتاب و�أفكاره.
الغالييني باعتبارها ً
كانت نقطة االنطالق لدى الغالييني املُ َ�س َّلمة القائلة بوجود م�ؤامرة
تب�شريية تقف وراء كتاب «ال�سفور واحلجاب» ،و�أنه ُم َ�ؤ َّلف جماعي و�ضعه عدد
من امل�ؤلفني املختلفني يف االنتماءات الفكرية والعقدية ،وبالنظر �إىل �أنه انطلق من
م�س َّلمة يقينية ولي�س فر�ضية فكان لزا ًما عليه �أن يتحقق من �صدقيتها ،ولكنه اجته
مبا�شرة نحو البناء عليها ،فحرم بذلك القارئ من �أن يعرف املالب�سات التي كانت
تقف وراء ت�أليف الكتاب ،وو�ضع عالمات ا�ستفهام عديدة حول �أ�سباب تكتمه
�أمر ال�شخ�صيات التي يفرت�ض �أنها �أ�سهمت يف �صياغته رغم ادعائه معرفته لهم(((،
و�أ�سباب عدم تعليقه على م�س�ألة امل�صادر التي قيل �إن الكتاب نقل عنها ،والتي
((( م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .3
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ادعى �أنها م�صادر تب�شريية مثل كتاب جرج�س �سال((( املب�شر الإجنليزى (ت
1736م) وهذا التكتم فتح بابًا عري�ضً ا �أمام معار�ضيه وبخا�صة نظرية ،لالحتجاج
ب�أنه يكتفي ب�سوق االتهامات دون �أن يورد �أدلة ،وهذا بر�أيهم دليل على بطالن
دعواه.
جاءت معاجلات الكتاب �إ�سالمية يف جمملها� ،إال �أنها مل تبلغ املدى
االنفتاحي الذي بلغته مقاربات �أخرى تنتمي �إىل التيار الإ�صالحي الإ�سالمي،
وعلى ر�أ�سها �أطروحة قا�سم �أمني التي مل ي�ستطع الغالييني �أن يتنكر لها ف�أثنى
عليها يف وقت مبكر((( ،ولعل الفارق احلا�سم بني �أطروحتي قا�سم والغالييني �أن
الأخرية ان�صرفت نحو ت�سويغ وتربير الواقع االجتماعي ،ومل ت�ش�أ �أن تتجاوزه رمبا
حتت خ�شية الوقوع يف فخ التغريب وال�شعور املتنامي يف الع�شرينيات بوجود خطر
يتهدد الهوية الإ�سالمية ،يف حني �أن �أطروحة قا�سم هي �أطروحة حتريرية ت�ستهدف
اال�شتباك مع الواقع االجتماعي وتغيريه لإقرار حقوق الن�ساء التي جاءت بها
ال�شريعة.
من جهة �أخرى جاءت معاجلة الغالييني واعية لأبعاد الرتكيبة العقائدية
املركبة يف جبل لبنان ،فحر�ص يف ال�صفحة الأوىل على نفي ال�صفة الدينية عن
(((مل ت�ستطع الباحثة �إثبات �صحة هذا االدعاء عند مراجعتها للكتاب املذكور ،انظر :جرج�س �سال ،مقالة يف الإ�سالم،
تعريب ها�شم العربي مع ا�ستدراكات وحوا�ش ،بوالق :املطبعة الأمريكانية الإجنليزية ،ط� ،1913 ،3ص .443-433
((( انظر :م�صطفى الغالييني ،الإ�سالم روح املدنية ،مرجع �سابق� ،ص .261
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التب�شري و�إثبات الطابع ال�سيا�سي اال�ستعماري له الذي يتعار�ض مع امل�سيحية
احلقة ،هذا بالإ�ضافة �إىل ثنائه يف موا�ضع عديدة على وطنية امل�سيحيني اللبنانيني
حر�صا على ك�سب ال�شيعة حني
وغريتهم وحما�ستهم((( .كما �أنه مل يكن �أقل ً
نبه �إىل �أن اقتبا�س نظرية عن ال�شيخ يو�سف الفقيه حول تعديل ال�صحابة م�س�ألة
ال�سنة ال ي�أبهون ملن يريد
مق�صودة لإحداث الفتنة بني ال�سنة وال�شيعة ،لكن ُّ
�أن يد�س بينهم وبني �إخوانهم ال�شيعة �أو يف�صلهم عن الدروز وغريهم من الفرق
الإ�سالمية(((.
ويجرنا هذا �إىل احلديث عن كيفية تقوي�ض الغالييني لأطروحات نظرية
وما هي الآليات التي اتبعها يف ذلك ،ويف اعتقادنا �أن االتهام بوقوف التب�شري
خلف الكتاب يعد �أهم �آليات التقوي�ض و�أكرثها ت�أث ًريا يف نف�س القارئ الذي
يطالع يف ال�صفحة الأوىل ذلك الت�أكيد اليقيني ،والذي ال يحتاج من فرط بداهته
�إىل برهنة ،وي�أتي اللجوء املتكرر �إىل العنف اللفظي((( ،ورمي الكاتبة باجلهل
و�أو�صاف �أخرى تقدح يف علمها ك�آلية �أخرى غايتها ت�شكيك القارئ يف �أفكارها،
ويلي ذلك تفنيد الأ�س�س التي �شيدت عليها بناءها التف�سريي ،كما �أن هناك �آلية
((( يف الواقع هذا الكالم لي�س مناورة من الغالييني ال�ستمالة امل�سيحيني يف معركته مع نظرية ،فقد �سبق له يف كتابه
«�أريج الزهر» احلديث عن الأخوة الوطنية التي جتمع بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف الوطن الواحد باعتبارها من
الروابط القومية ،انظر� :أريج الزهر� ،ص.144 ،142
((( م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .23
((( من �أمثلة العنف اللفظي و�صف الغالييني لنظرية بقلة الأدب (�ص  ،)70وال�سذاجة واجلهل (�ص  ،)59وبلغ
العنف مداه يف قوله« :فاقطعي ل�سانك يا من ال تعلمني من �أمر امل�سلمني ومذاهبهم �شي ًئا» (�ص .)124
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�أخرى نطلق عليها «الإقالب احلججي» ،وهي عملية يقوم خاللها ب�إعادة طرح
حجج نظرية ،بحيث ت�ؤدي �إىل نتائج مغايرة ملا تو�صلت �إليه وت�ؤدي عك�س املق�صود
منه((( ،هذا �إىل جوار الآليات املعتادة من طرح الت�سا�ؤالت و�إيراد امل�شاهدات
والتجارب الذاتية وما �إىل ذلك.
وا�ضحا من حتليل بنية الكتابني �أن هناك تباي ًنا يف املنطلقات الفكرية
يبدو ً
ويف املعاجلة والتحليل بني الغالييني ونظرية ،ورغم هذا ف�إننا نلمح وجود بع�ض
الت�شابهات والقوا�سم املنهاجية ،ولعل �أو�ضحها �أن كل منهما �أراد �أن يح�شد كل
ما يقع حتت يديه لي�ضفي احلجية على ر�أيه ،ويتمكن من دح�ض ِ
مناظره ،وقد �أدى
الإفراط يف هذه العملية �إىل ترهل البناء احلججي لديهما ،و�سمح بت�سلل بع�ض
الأدلة الدينية املطعون يف �صدقيتها ،و�إذا كان لنظرية بع�ض العذر يف ذلك ف�إن
املرء ليعجب كيف انزلق ال�شيخ الغالييني �إىل ذلك حني �ساق رواية غواية حواء
لآدم و�إخراجه من اجلنة باعتبارها حقيقة دينية ال تقبل النقا�ش(((.
ومن الت�شابهات املنهاجية الإكثار من النقول واال�ست�شهادات ال�صادرة
عن جهات غربية ،وي�سرتعي االنتباه �أن معظم ا�ست�شهادات الغالييني هي
ن�صو�ص عفَّى عليها الزمن ،ومن �أمثلتها نقله املتكرر عن دائرة املعارف الفرن�سية
((( من �أمثلة الإقالب احلججي ت�أويله مل�س�ألة ر�ؤية اخلاطب وجه خطيبته ،وتعليقه ب�ش�أن لعبة النقاب ،انظر :نظرات يف
كتاب ال�سفور واحلجاب� ،ص .84 ،57
((( م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .110
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يف القرن التا�سع ع�شر ،ومقوالت لفال�سفة وكتاب غربيني تعرب عن البناء الفكري
ال�سائد يف القرن التا�سع ع�شر .ويالحظ �أن بع�ضها �سبق �أن �أورده يف «الإ�سالم روح
املدنية» ،وراح يعيد طرحها بعد ع�شرين عا ًما كاملة((( ،متوق ًعا �أن يحدث ذات الأثر
الذي �أحدثه من قبل ،وقد الحظنا �أنه تنبه �إىل �ضرورة حذف مقوالت الفال�سفة
الغربيني املعروفني ،مثل� :أوج�ست كونت ( Auguste Comteت1857م) ،و�آرثر
�شوبنهاور ( Arthur Schopenhauerت1860م)؛ ل�سهولة تعرف القارئ على
الفا�صل الزمني الذي يف�صل بني هذه املقوالت عن الع�صر الذي يحيا يف �أواخر
العقد الثاين من القرن الع�شرين.
ويرتبط بهذا م�س�ألتان على جانب من الأهمية :امل�س�ألة الأوىل تتعلق مبدى
التطور يف �أفكار الغالييني ب�ش�أن املر�أة يف الفرتة ما بني 1908م �إىل 1928م
�أي الفرتة ما بني �إ�صداره كتابيه «الإ�سالم روح املدنية» و«نظرات يف ال�سفور
واحلجاب» ،وهي م�س�ألة �سنتتبعها �أثناء تناول ق�ضايا الكتاب ،ونكتفي هنا بالقول
�إنه قد حدثت بع�ض االرتدادات الفكرية على �صعيد النقاب وال�سفور ،و�إن حدث
تطور �إيجابي حمدود يف ق�ضية واحدة هي عمل املر�أة الذي رف�ضه رف�ضً ا مطلقًا
يف البداية� ،إال �أن التطورات االجتماعية �أجربته على �أن ي�ضع بع�ض ال�ضوابط
ال�شرعية الالزمة لعمل املر�أة الذي �أ�صبح حقيقة واقعة يف نهاية الع�شرينيات.
((( انظر على �سبيل املثال :م�صطفى الغالييني ،الإ�سالم روح املدنية ،مرجع �سابق� ،ص  ،258ونظرات يف كتاب
ال�سفور واحلجاب� ،ص .95
وانظر �أي�ضً ا مثا ًال �آخر يف :الإ�سالم روح املدنية� ،ص  ،197ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب  ،105ونكتفي بهذين
املثالني رغم وجود عدد من الأمثلة.
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وامل�س�ألة الثانية تدور حول ح�ضور الغرب ،فلم تكن نظرية وحدها التي
ا�ستدعت� /أقحمت الغرب ،فالغالييني بدوره يقوم بعملية ا�ستدعاء مكثف-عن
وعي ودون وعي -يف ق�ضايا وم�سائل ال تتعلق باالجتماع الإ�سالمي ومتتد �إىل
النقا�ش الديني ،وهذا اال�ستدعاء يتم عرب النقول واال�ست�شهادات والإح�صاءات
واملقارنات املنتقاة بعناية؛ لت�ؤدي وظيفتني� :أولهما �إ�ضفاء احلجية على �آراء
الغالييني ،والتلميح �أن ما تذهب �إليه نظرية �أحد �أوجه احل�ضارة الغربية ،وهناك
�أوجه �أخرى تتوافق مع الثقافة الإ�سالمية ،وثانيهما �إثبات �أن ال�شريعة الإ�سالمية
�أج َّلت املر�أة ومنحتها حقوقًا تفوق ما منحته ال�شرائع الدينية الأخرى ،وبهذه
الكيفية يغدو ممك ًنا �أن ُيقحم الغرب يف �أي م�س�ألة حتى و�إن كانت دينية يف ظل
وجود امل�سوغ لذلك.
خام�سا -ق�ضايا الكتابني وحمتواهما الفكري
ً

تطرق كتاب نظرية زين الدين �إىل مناق�شة جملة من الق�ضايا املتعلقة
باملر�أة وو�ضعيتها االجتماعية ،وي�سرتعي االنتباه �أن الغالييني مل يتطرق لكافة
الق�ضايا التي طرحتها نظرية ،حيث ا�ستبعد ما �أثارته حول م�سائل الطالق والتعدد
و�شهادة املر�أة ،والتي عاجلها من قبل يف كتابه «الإ�سالم روح املدنية» ،و�آثر �أن يركز
على الق�ضايا املركزية يف الكتاب ،وهي :الدعوة �إىل ال�سفور ،واختالط اجلن�سني،
وخروج الن�ساء للعمل.
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 -1مقدمتا الكتابني

افتتحت نظرية كتاب ال�سفور واحلجاب مبقدمة �أو�ضحت فيها دواعي
ت�أليفها للكتاب ،ومنهجها يف التناول الذي يجمع بني احلجج العقلية والدينية،
وما يدعو لالنتباه يف هذه املقدمة التي ال تتعدى �صفحتني عبارتها الأخرية التي
ت�ضمنت �إعالن ال�شهادة «و�إين �أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وبكتابه �أعت�صم ،وهو
ح�سبي ونعم الوكيل ،و�أ�شهد �أن حمم ًدا عبده ور�سوله ،ول�سنته ال�سنية �أتبع� ،إنها
دليلي �إىل احلق والهدى ،ونعم الدليل»((( .ويبدو �أنها كانت ُتدرك خطورة اخلطوة
التي تقدم عليها؛ فارت�أت �أن ت�ستبق ب�إعالن ال�شهادة خ�شية اتهامها باملروق(((.
ومن اجلائز �أي�ضً ا �أنها ابتغت �صبغ �أفكارها ال�سفورية ب�صبغة دينية ،والت�أكيد �أن
قراءتها للم�صادر الرتاثية ت�أتي انطالقًا من املرجعية الإ�سالمية ولي�س من خارجها.
�أما ال�شيخ الغالييني فقد ا�ستهل كتابه بافتتاحية ق�صرية بينّ فيها ق�صته
مع كتاب «ال�سفور واحلجاب» ،وملَّح ب�إ�شارة خفية �إىل عالقته بكتاب طه ح�سني
«يف ال�شعر اجلاهلي» ،ومبحاوالت �إثارة الفتنة الطائفية يف لبنان� .أما املقدمة نف�سها
فقد خ�ص�صها ملناق�شة ق�ضية املر�أة عمو ًما وتطورات احلركة الن�سائية يف بالد ال�شام
التي كانت انطالقتها �إ�سالمية على يد بع�ض وجهاء امل�سلمني امل�ستنريين� ،إال �أن
انتهاء احلرب العاملية وما تالها من تطورات �سيا�سية قد �شغلت هذا الفريق عن
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .10 - 9
((( فاطمة الزهراء �أزرويل ،امل�س�ألة الن�سائية يف اخلطاب العربي احلديث من التحرير �إىل التحرر ،مرجع �سابق� ،ص .290
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متابعة الق�ضية الن�سائية؛ ف�أف�سح هذا املجال لت�سلل فريق من غري امل�سلمني وبينهم
بع�ض املب�شرين لالنتظام يف �صفوف احلركة الن�سائية ف�صرفوها عن م�سارها ،و�أغروا
بع�ض �شباب امل�سلمني على طرح ق�ضية املر�أة يف املجتمعات العامة ،بحيث يهونون
م�سائل اختالط املر�أة بالرجل ،ورفع النقاب عن وجهها(((.
وبناء على هذا ميكن القول �إن الوظيفة الأ�سا�سية للمقدمة عند الغالييني
كانت �إقامة الدليل على وجود رابطة ع�ضوية بني التب�شري وق�ضية املر�أة ،وبح�سب
ال�شيخ ف�إن التزامن بني انعقاد م�ؤمتر الهيئات التب�شريية يف القد�س و�صدور كتاب
«ال�سفور واحلجاب» يعد دلي ًال كاف ًيا لإثبات هذه العالقة(((� ،إىل جانب ذلك حتوي
املقدمة بع�ض الر�سائل املهمة ،منها ت�أكيد الت�ضامن بني امل�سلمني وامل�سيحيني
يف لبنان ملواجهة التهديد التب�شريي الذي ي�ستهدفهم جمي ًعا ،والت�شديد على
�أن التب�شري ال يروم �إىل تن�صري امل�سلمني وامل�سيحيني و�إدخالهم يف ال�صبغة
الربوت�ستانتينية ،و�إمنا غايته ت�شتيت عقائد امل�ؤمنني �أ ًّيا كان دينهم ،ودفعهم للإحلاد
واتخاذ الدين مطية للم�ؤامرات ال�سيا�سية.
وحتت عنوان «خال�صة الكتاب والغاية منه» التي �أعقبت املقدمة �أجمل
الغالييني غايات كتاب «ال�سفور واحلجاب» :الطعن يف الإ�سالم يف مقام الدفاع
عنه ب�أ�ساليب مموهة بالباطل وبالكالم املنمق اخلادع ،والدعوة �إىل االختالط
((( م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .9 - 8
((( املرجع ال�سابق� ،ص .15
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وال�سفور واحل�ض على خروج الن�ساء للعمل،كما ناق�ش بع�ض م�سائل املنهج لدى
نظرية تتعلق بـ «ح�شرها» كث ًريا من الآيات القر�آنية ملنا�سبة �أو دون منا�سبة ،ويرجح
�أنها �أرادت من ورائها �أن تثبت ح�سن اطالعها على القر�آن .والثانية ح�شرها كث ًريا
من الأحاديث املو�ضوعة وال�ضعيفة والواهية التي ت�ستوجب �أن يقوم املجتهدون
من ال�سنة وال�شيعة بتمحي�صها وبيان �صحتها ،ويف احلالتني ف�إن هناك معممني
قاموا بجمع هذه الآيات والأحاديت نيابة عن الكاتبة التي ال متكنها معرفتها
الدينية من جمعها مبفردها.
 -2اال�ستنجاد بال�سلطة

يف الق�سم الأول من كتابها تعر�ض نظرية ملعامل �أطروحتها ب�ش�أن نه�ضة
املر�أة ،والتي ترتكز �إىل خم�سة مفاهيم �أ�سا�سية هي( :احلق ،واحلرية ،وال�شرع،
والدين ،والعقل) .وت�شكل احلرية املفهوم املركزي يف هذا ال�سياق؛ �إذ تتخذ منها
الكاتبة مدخ ًال للبحث حني تتحدث عن �أنها جوهر االعتقاد ،و�أن اهلل تعاىل منح
الإن�سان احلرية ليختار معتقده الديني ،و�أنه حرم حمل النا�س على الدخول يف
الدين َعنوة ،وعليه فال م�سيطر وال وكيل على امل�سلم يف �أمر الدين والعمل به
�إال عقله و�إرادته� ،إذ �إن الدين ال يقر ال�سيطرة �أو الوكالة با�سمه كما �أكدت �آيات
القر�آن.
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وي�ضم هذا الق�سم خطابني هامني مت�ضادين� :أحدهما موجه �إىل «امل�سيطر»
ال�شرقي اجلامد الذي يكره الن�ساء على احلجاب /النقاب ،واخلطاب الآخر موجه
�إىل �سلطات االنتداب .تتوجه نظرية بخطابها �إىل امل�سيطر �أو ًال وتعلن فيه رف�ضها
القطعي ل�سيطرته وو�صايته بعبارات قوية مل�ؤها التحدي قائلة« :يا �أيها امل�سيطر ،يا
منتحل الوكالة علينا �إن اهلل  مل يوكلك ،ور�سوله  مل يوكلك ،ونحن مل
نوكلك ،فمن �أين لك هذه الوكالة؟»((( ،ثم توازي بينه وبني عتاة امل�شركني مثل
�أبي جهل و�أبي لهب اللذين �أرادا �أن يكبال حرية النا�س يف اعتناق دين احلق.
يبدو اخلطاب الآخر مغاي ًرا من حيث ال�صياغة واملحتوى ،حيث ميتلئ
بعبارات الإطراء الناعمة والنعت ب�صفات النور واحلرية� ،أما امل�ضمون فيدعو فرن�سا
�أن متار�س ر�سالتها التمدينية على ال�شرق الذي يعي�ش يف ظلمات �أربع ،هي:
ظلمة احلجاب ،وظلمة اجلهل ،وظلمة الرياء ،وظلمة اجلمود ،ولكنها ال تلبث �أن
تردف �أن خطابها لي�س من �أجل �أن حترر ال�سلطات (الأجنبية) املر�أة امل�سلمة
«فاملر�أة امل�سلمة ال تطلب منك �أن حترريها ..فهي حرة يف كتاب اهلل ،حرة يف �أوامر
ر�سوله ،حرة يف ال�شريعة»((( ،و�إمنا هو من �أجل تطبيق القانون على اجلميع ،ولئال
ت�ستجيب لل�ضغوط الرامية لإ�صدار ت�شريع يكره ال�سافرات على احلجاب ،ويحد
من حريتهن.
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .25
((( املرجع ال�سابق� ،ص .27
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مل ي�شفع هذا التو�ضيح يف �إثناء الغالييني عن توجيه االنتقاد �إليها من
جهتني :الأوىل �أنها تو�سعت كث ًريا يف متديد دائرة احلرية ال�شخ�صية على نحو
يجعلها �أقرب �إىل الفو�ضى ،معتق ًدا �أن هذا التمديد ي�ستهدف �أن تتخل�ص الن�ساء
امل�سلمات من و�صاية الرجال عليهن .والثانية م�س�ألة اال�ستنجاد بال�سلطة الأجنبية
منزعجا من الزج بها يف �ش�أن ديني داخلي ،فعرب
التي توقف �أمامها طوي ًال ،وبدا ً
بذلك عن القلق العام الذي قوبل به ت�صرف نظرية.
ومنذ البداية نلمح تباي ًنا يف اخلطابني امل�ستخدمني لو�صف ال�سلطة ،فبينما
هي بو�ضوح ودون مواربة لدى الغالييني «ال�سلطة املحتلة» ،ف�إنها هي «ال�سلطة
احلكيمة» و«�أم النور واحلرية» لدى نظرية ،وهذا التباين لي�س ا�صطالح ًّيا تو�صيف ًّيا
فح�سب ،و�إمنا هو حمدد تنبني عليه الأفكار واملواقف ،وانطالقًا منه يرف�ض ال�شيخ
ا�ستدعاء ال�سلطة ،ويدخل معها يف نقا�ش حول ماهية دور ال�سلطة ونطاقه ،مت�سائ ًال
�أي �سلطة لل�سلطة لتتدخل يف �ش�أن �إ�سالمي حم�ض ال يعنيها((( «�أترين �أن من
حقوق ال�سلطات �أن تتدخل يف �شئون النا�س اخلا�صة ،وعاداتهم �إن مل يكن منها
خرق للنظام وامتهان حلرمات القوانني»(((.
ومي�ضي الغالييني لينفي ما ذكرته نظرية من �أنها مل تكن تعني تدخل
ال�سلطة املنتدبة فعل ًّيا لتحرير املر�أة امل�سلمة ،وحجته �أنها مل تكتف ب�إغرائها يف
((( م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .28 - 27
((( املرجع ال�سابق� ،ص .32
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كتابها على التدخل الفعلي ،و�إمنا رفعت ر�سالتها للمندوب ال�سامي الفرن�سي
«ليتم للدولة املنتدبة االنتدابان ال�سيا�سي والديني»((( ،ولتثبت تو�سل فريق من
امل�سلمني بال�سلطة الأجنبية يف �ش�أن ديني �إ�سالمي.
 -3عقل املر�أة وعملها خارج منزلها

تنتقل نظرية بعد ذلك �إىل مناق�شة عدد من الق�ضايا املرتبطة باملنظور
االجتماعي للمر�أة ،ولكن ما ي�سرتعي االنتباه �أنها ا�ستبقت بتو�ضيح ثالثة
ت�أكيدات �أولية ،هي:
�أنها لي�ست مارقة وال ملحدة ،وعلى مناظريها �أال يبحثوا يف حديثها عنما يدل على ذلك.
�أنها لي�ست من القائالت بالرتجل� ،أو من م�ستح�سنات الطفرة للمر�أةالتي ت�ضيع معها العائلة ،ويفقد الأطفال معها معنى الأمومة(((.
�أنها ال تق�صد فرا ًرا من �سجن احلجاب �إىل احلرية املطلقة التي ال ي�ضبطها�ضابط ،و�إمنا تطلب احلرية امل�شروعة املقننة التي ال تتنافى مع ال�شرع �أو
مبادئ االجتماع.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .29
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .42
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كانت �أوىل الق�ضايا التي طرحتها على �سياق البحث هي عقل املر�أة وهل
هو �أدنى رتبة من عقل الرجل ،وهو ادعاء رف�ضته متا ًما ،ا�ستنا ًدا �إىل �أن التكليف
يكون منه �سبحانه وتعاىل للمر�أة وللرجل ،وال يكون �إال للعاقل ،و�إنه ال يوافق عدل
اهلل �أن يثيب املر�أة �أو يعاقبها مثل الرجل �سواء ب�سواء ما مل يكن عقلها مكتم ًال(((.
وال تكتفي نظرية ب�إيراد الأدلة الدينية ،بل تلج�أ �إىل دح�ض منطق القائلني بدنو
عقل املر�أة حني تت�ساءل :هل ي�صح القول ب�أن جميع الرجال يف�ضلون جميع
الن�ساء؟ وهل ي�صح لأمة را�شدة م�ستخلفة �أن يكون ن�صفها ناق�ص العقل؟ ولكن
�إذا كان عقل املر�أة مواز ًيا لعقل الرجل ،فكيف ميكن تف�سري التفاوت العقلي
بينهما ،والذي هو يف �صالح الرجل ،وهي تذهب �إىل �أن الرجل قد تغلب على
املر�أة بقوته البدنية وحرمها من ا�ستعمال قواها البدنية والفكرية؛ فت�أثر عقلها �سل ًبا
وهو ما �أنتج حالة التفاوت العقلي بينهما ،وقد اعتقد البع�ض خط�أ �أن هذه احلالة
هي مقت�ضى الفطرة.
مبثل هذه املقاربة الن�سوية تناق�ش االدعاء القائل ب�أن اهلل قد ميز الرجل
نب
على املر�أة يف الإرث وال�شهادة والطالق ،فتذهب �إىل �أن هذا اجلواز الإلهي مل ي َ
�إال على ق�ساوة قلب الرجل وما اعتاده من عادات اجلاهلية ،حيث كان يتخذ من
الن�ساء ال�ضعيفات �إماء ويت�سرى بهن ،وقد ت�شربت روحه هذه العادات و�أ�ضحى
من املحال �أن يقلع عنها دفعة واحدة ،و�إال « َل َنفَر الرجال من دين اهلل والنف�ضوا
((( املرجع ال�سابق� ،ص .120
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من حول نبيه  ،(((»فكانت حكمته �سبحانه وتعاىل �أن يرتك �أث ًرا من �سيئ
عادات اجلاهلية طم�أنينة لقلوب �أ�صحابها ،ولكنه جل �ش�أنه �أنزل معها ما يخفف
من وط�أتها ،وميحو مب�ضي الزمن �أثرها ال�سلبي .وات�ساقًا مع هذا ال ترى نظرية يف
الت�شريعات التي ت�ستهدف حظر الطالق و�إلغاء التعدد كالت�شريعات الكمالية
م�سا�سا بال�شريعة الإ�سالمية ،بل العك�س هو ال�صحيح ،فقد اتبع �أتاتورك روح
ً
ال�شريعة ال ظاهرها ،وعلى امل�سلمني �أن يعتنوا بالروح واجلوهر ال الق�شور والظواهر.
و�إذا كان الغالييني قد رف�ض اخلو�ض يف م�سائل التعدد والإرث وغريها،
ف�إنه توقف �أمام االدعاء اخلا�ص ب�أن عقل املر�أة يرجح عقل الرجل يف �أ�صل الفطرة،
وعلى الرغم من �أنه فطن �إىل �أنها تخو�ض يف م�سائل ال عالقة لها مبو�ضوع ال�سفور
الذي تبحث فيه ،وال طائل من ورائها ،لكنه خا�ض معها يف جدل عقيم حول
البنية الت�شريحية لكال العقلني وامل�سارات التاريخية التي �سلكها كل منهما ،ومن
طبيعة هذا اجلدل �أنه ال يت�أ�س�س على �أ�س�س علمية ،وبالتايل يجنح �إىل نتائج غري
منطقية ،من مثل ما كتبه الغالييني من �أنه يف مطلع اخلليقة كان «الذكر والأنثى
يعمالن مت�ساويني يف كثري من الأعمال حتى �إر�ضاع الأوالد ،ثم �شاءت حكمة
اهلل � أن ي�سري كل نوع منفر ًدا يف طريق غري طريق الآخر»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .113
((( م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .107
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ومن امل�سائل التي تثريها نظرية كذلك م�س�ألة عمل املر�أة خارج بيتها،
حيث طالبت ب�ضرورة تهيئة الن�ساء للعمل منذ ال�صغر ،ا�ستعدا ًدا ملا قد يحمله
امل�ستقبل من ال�شدائد ،وما ي�ستلفت النظر �أنها قد جعلت من النقاب حائ ًال دون
العمل ،على حني جعلت ال�سفور �شر ًطا الز ًما له ،وبح�سب نظرية ف�إن خروج
الن�ساء للعمل ال يعني �ضياع العفة ،ويف هذا ال�سياق تقارن بني الراهبات ال�سوافر
اللواتي يعملن ويطعمن الفقراء واليتامى وبني املحجبات اللواتي تكتظ بهن
قاعات املحاكم ال�شرعية ي�س�ألن نفقة تقيهن �شر اجلوع ،الأمر الذي ينبغي �أن
يخ�شى معه الرجال تبذل الن�ساء حتت وط�أة احلاجة(((.
يف اجلهة املعار�ضة يقف ال�شيخ معار�ضً ا دعوى خروج الن�ساء للعمل،
مرب ًرا ذلك ب�أن املر�أة خلقت لت�ؤدي وظيفة املر�أة التي يكمل بها النظام الإن�ساين،
وبالتايل ف�إن الزج بها يف املعامل وامل�صانع ودفعها ملزاحمة الرجل قتل حلريتها،
و�إ�ضعاف ملواهبها ،و�إماتة ال�ستعدادها الأنثوي الفطري ،ويبدو �أنه �أراد �أن ينفر من
فكرة عمل املر�أة؛ لذا عمد �إىل ت�صويره باعتباره طريقًا يف�ضي يف النهاية �إىل �ضياع
ال�شرف والف�ضيلة بل واالنحطاط �إىل درك البهيمية «فـاملر�أة �إذا اعتدت على
الرجل يف �أعماله وزاحمته فيما هو من �ش�أنه انثنى عن العطف عليها وحياطتها
ورعايتها لأنها ت�صري رج ًال مثله ...وال ريب �أن ذلك من �أكرب الدواعي لتقليل
الن�سل ال�شرعي الطاهر ،وبذلك تف�سد البيوت ،وت�ضيع الأعراق بف�ساد الأخالق،
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .179
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وهو العامل الأ�شد �أث ًرا يف نفرة الرجل واملر�أة من الزواج امل�شروع؛ لأنه يهون على
كل منهما �أمر البهيمية»((( .ومن �أجل تفادي هذا امل�صري ينبغي �أال تقدم املر�أة
على عمل خارج بيتها ،ف�إذا عدمت من ينفق عليها فيمكنها عندئذ �أن تعمل
داخل بيتها عم ًال «ينا�سب فطرتها» ،ف�إذا مل تتمكن من ذلك ميكنها �أن ت�شتغل
برتبية النا�شئني يف املدار�س� ،أو يف دور ال�صناعات الن�سائية التي َيقرتح �إن�شاءها
لتكون متنا�سبة مع املر�أة ،وبهذا االقرتاح يكون ال�شيخ – دون �أن ينتبه  -قد
تزحزح عن موقفه ب�ش�أن خروج الن�ساء للعمل ،فها هو ي�صوغ بع�ض اال�شرتاطات
التي جتعله متوافقًا مع الظروف االجتماعية.
 -4ال�سفور واحلجاب :مناق�شات عقلية اجتماعية

�شكلت املناق�شات ال�سابقة مدخ ًال ملناق�شة ق�ضية ال�سفور لدى نظرية،
ومن املنا�سب قبل �أن من�ضي قد ًما يف هذه امل�س�ألة �أن نحدد �أو ًال :ماهية احلجاب يف
ذلك الوقت ،وما هي الأبعاد التي كان يعرب عنها؛ وذلك انطالقًا من �أن الدالالت
امل�صاحبة ملفهوم احلجاب تختلف من ع�صر �إىل ع�صر ،ومن مكان �إىل �آخر.
احلجاب يف الأ�صل هو �أمر اهلل تعاىل للن�ساء ب�سرت �أج�سادهن ،وهذا الأمر
بال�سرت فهم فهو ًما �شتى ،ففي نهايات القرن التا�سع ع�شر وبدايات القرن الع�شرين
على �سبيل املثال فهم بح�سبانه �سرت كامل ج�سد املر�أة مبا يف ذلك وجهها وكفيها،
((( م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .93
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وكان للحجاب من الدالالت ما ي�شري �إىل �أنه لي�س جمرد زي ،و�إمنا هو منظومة
اجتماعية �شاملة تفر�ض على الن�ساء  -وبخا�صة يف املدن  -املكوث يف املنازل،
وتدين كافة �أ�شكال االت�صال بني اجلن�سني ،وحتدد الأدوار االجتماعية بني
اجلن�سني على نحو حا�سم ،بحيث ي�صبح املجال العام هو احليز الذي يتحرك فيه
الرجل ،وي�صبح املجال اخلا�ص الدائرة اخلا�صة باملر�أة ،ومن هنا ا�صطلح البع�ض
على ت�سميته بـ «م�ؤ�س�سة احلجاب».
ويف املقابل مل يكن ال�سفور ي�شري �إىل ك�شف املر�أة وجهها وكفيها فح�سب،
و�إمنا كان يحمل عد ًدا من الدالالت االجتماعية امل�صاحبة ،و�أهمها القدرة على
التحرك داخل املجال العام ،ومما ينبغي االلتفات �إليه �أن ال�سفور مبدلوالته مل
يكن �أم ًرا م�ستنك ًرا على �إطالقه من الناحية الدينية ،فقد �أباح الفقهاء للقرويات
اخلروج للعمل �سافرات ،وتو�سع بع�ضهم و�أجاز ك�شف القدمني رف ًعا للحرج
وتي�س ًريا لهن على �أداء �أعمالهن يف املزارع .وعلى هذا ميكن القول �إنه بينما �سدل
احلجاب �أ�ستاره يف احلوا�ضر الإ�سالمية الكربى مثل �إ�ستانبول والآ�ستانة – اللتني
ت�أ�صلت فيهما م�ؤ�س�سة احلرمي  -وكذلك احلوا�ضر العربية كالقاهرة ودم�شق ،ف�إن
�سائر القرى وقاطنيها من ن�ساء الطبقات الو�سطى والدنيا مل يفر�ض عليهن مثل
هذا احلجاب الكثيف الذي فر�ض على ن�ساء املدن وبخا�صة ذوات الطبقة الراقية.
عاجلت نظرية ثالث ق�ضايا �أ�سا�سية تتعلق بال�سفور ،هي :الدواعي العقلية
لرتجيح ال�سفور ،والقوامة ،وعالقة احلجاب بال�شرف وال�سفور باالختالط ،وقد

110

فاطمة حافظ

110

مهدت بالقول �إنها در�ست واقع «العامل ال�سافر» وواقع «العامل املحجب»؛ فوجدت
�أن بالد ال�سفوريني هي غالبية الأمم ،وقد ن�شط فيها العقل من عقاله ،وا�ستطاعت �أن
حتقق رق ًّيا وتفوقًا ح�ضار ًّيا؛ لأن �أهلها يبنون عاداتهم و�أخالقهم على املنطق والعقل
ناظرين �إىل املنفعة والنتائج احل�سنة املتوقعة� ،أما بالد احلجابيني فقد �أ�صبحت قلة
بني بلدان العامل ،وهي يف منزلة ح�ضارية متدنية ،ومل ت�ستطع �أن حتقق ما ت�صبو
�إليه من الرقي والتقدم ،وما ذلك �إال لأنها تبني �آدابها و�أخالقها على العوائد
والتقاليد املوروثة ،وتدعي �أنها �أحفظ لل�شرف والكرامة((( ،حتت وط�أة هذه التقاليد
املقيتة ال ي�ستطيع البع�ض ممن يرى ف�ضائل ال�سفور �أن يجهر بر�أيه خ�شية التعر�ض
التهامات العامة «التي جتهل م�صلحتها وهي عدوة ملا جتهل ،ت�ستمد حكمها من
�إح�سا�سها ال من عقلها» ،فهو ي�ضحي ب�سعادته و�سعادة جمتمعه و�أمته لإر�ضاء هذا
ال�صنف من النا�س(((.
وت�سعى نظرية �إىل تفكيك متالزمتني �أ�سا�سيتني ،وهما� :أن ال�سفور
قرين االختالط واالبتذال ،و�أن احلجاب قرين ال�شرف والعفاف ،وتنطلق من
�أن ال�سفور ال يعني حت ًما االبتذال ،فالراهبات ال�سافرات هن �أبعد عن التربج
واخلالعة من بع�ض الن�ساء املحجبات بزيهن اخلالب .وكذلك ال يعد �سفور املر�أة
وخروجها للتعليم �أو العمل واختالطها بالرجال عم ًال غري حممود ،فاالختالط
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .131
((( املرجع ال�سابق� ،ص.193
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واقع يف دور العلم الغربية ويف الأماكن الدينية غري الإ�سالمية ،وال ينتج عنه
�ضياع الف�ضيلة �أو العفاف .وعلى هذا ف�إن االختالط – العائلي  -يف ال�شرق
�إذا ان�ضبط باخللق القومي واحلياء ف�إنه يعد داف ًعا للرت ِّقي العقلي� ،أما الف�صل بني
اجلن�سني ف�إن له تداعياته ال�سلبية على �أخالقيات الفرد ،فلو «عر�ض يل ُمناظر ال
يراعي �آداب املناظرة وال يدفع �صدمة الربهان �إال بال�سباب وال�شتائم ،ملا ترددت
يف القول �إن ذلك �إمنا هو نتيجة جفاء خلق ال يدمثه �إال الأدب املكت�سب من
اجتماع اجلن�سني ،وال تلطفه �إال �شواعر املر�أة امل�ؤثرة احل�سا�سة ...وملا ترددت يف
اعتقادي �أن العامل يف جفاء خلقه وف�ساد قلبه وبذاءة ل�سانه هو النقاب احلائل بينه
وبني �أ�سباب �صالحه»(((.
من جهة �أخرى تدح�ض نظرية م�س�ألة ارتباط احلجاب بالعفاف ،معلنة
�أن احلجاب الذي يخفي هوية من ترتديه هو حمفز لبع�ض الن�سوة على �أن يقمن
ب�أعمال تنايف الف�ضيلة وال�شرف ،وتعزز ر�أيها بواقعة �سعي �إحدى الفتيات لالنتحار
بعد انف�ضاح �أمر وجودها مبفردها مع �شابني على ال�شاطئ ،ومبا يحدث يف احلفالت
املختلطة التنكرية ،والتي ترتكب فيها الآثام واملفا�سد ب�سبب ارتداء احل�ضور �أقنعة
تخفي هويتهم.
كذلك تبحث نظرية يف م�س�ألة «احلجاب والقوامة» ،فتذهب �إىل �أن النقاب
يحرم الرجل �أن يكون قي ًما على امر�أته ،فكيف يكون قي ًما �إن مل ي�ستطع مراقبتها
((( املرجع ال�سابق� ،ص .171
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وتتبعها يف حني ت�ستطيع هي ذلك((( .ووفقًا لنظرية ف�إن قوامة الرجل على �أهل
بيته� :أمه وزوجته و�أخته وقريباته هي «�إدارة عرفية ظاملة معلنة يف كل بيت»(((،
ولكن هذا ال يعني �أنها ترف�ض قوامة الرجل يف املطلق ،و�إمنا هي ت�ضع �شرطني
لهذه القوامة� :أن تكون من الرجل على زوجته فقط وتكون بالروح فقط وال متتد
�إىل �سائر الن�ساء ،و�أن يتم تقييدها بامل�صلحة املف�ضية �إىل االرتقاء الأخالقي ال �إىل
اال�ستبداد داخل املنزل(((.
كان من الطبيعي �أن يقوم الغالييني بعملية تفكيك كاملة ملا �أوردته،
حيث خ�ص�ص النظرتني الثالثة والرابعة لبحث ق�ضيتي احلجاب وال�سفور ،و�أول
ما نلحظ �أنه عنونهما بالنقاب ،دون �أن يردف بال�سفور  -رغم �أن احلديث عن
�أحدهما ي�ستدعي بال�ضرورة الآخر -يف احلقيقة جميع عناوين النظرات تخلو من
لفظ ال�سفور ،ويف مفتتح حديثه يعرتف �أنه ال ينكر «وال �أحد ي�ستطيع �أن ُينكر �أن
الإ�سالم �أباح ك�شف الوجه والكفني»((( ،وقيده ب�أمن الفتنة و�أال يجر وراءه مف�سدة
بك�شف غريهما .ورغم هذا ف�إنه يرى �أن الإباحة ال تعني �أن الإ�سالم �أوجب ذلك
�إيجابًا �أو حتى جعله مندوبًا ،فمن �شاء فعله ومن �شاء تركه� .أما بالن�سبة للقيدين
ف�إنهما غري متحققني ،فالفتنة غري م�أمونة لكرثة الف�ساق ،وما ن�شاهده من �أعمالهم
امل�شينة ،واملف�سدة متحققة لأن ال�سفور يجر �إىل ك�شف الأع�ضاء واح ًدا تلو الآخر.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .141
((( املرجع ال�سابق� ،ص .158
((( املرجع ال�سابق� ،ص .138
((( م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .45
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والتفت بعد ذلك �إىل موقف الفقهاء من النقاب ،فذكر �أنهم نظروا �إىل
النقاب فوجدوا �أنه يقي املر�أة نظرات ال�سوء ،ويحفظها من ال�سفهاء؛ ف�أفتوا بجوازه
عم ًال بقاعدة «درء املفا�سد مقدم على جلب امل�صالح»« ،ولي�س ما �أفتوا به هوى وال
جمو ًدا وال تدي ًنا بار ًدا كما زعمت (�أي نظرية) ،بل كان قط ًعا لعرق اخلبث والنظر
و�إبعا ًدا للنفو�س ال�ضعيفة من موارد ال�ضالل»(((.
ويفند ال�شيخ مربرات ودعاوى ال�سفور التي �أوردتها نظرية الواحدة تلو
الأخرى؛ والتي ترتكز يف �أن النقاب ال يقف مان ًعا دون انحراف �سلوك من ترتديه،
فيذهب �إىل �أنه «لي�س النقاب �أو عدمه هو الذي يحول دون ال�سافالت ،ودون ما
يردن الإقدام عليه ،ف�سفالة اخللق ال متنع املر�أة منتقبة كانت �أو غري منتقبة من
عمل ي�شينها؛ لأن الإقدام على املنكر ال يكون يف ال�شوارع والأ�سواق واملتنزهات
العامة ،و�إمنا يكون حيث ي�أمن الف�ساق والفا�سقات �أن تراهم عيون الرقباء ف�أي
دخل للنقاب يف ذلك»(((.
ومي�ضي ال�شيخ ليدح�ض االدعاء اخلا�ص ب�أن النقاب يحول دون تر ِّقي
املر�أة ،و�أن ال�سفور واالختالط هما �شرطا الرت ِّقي ،وهو ادعاء وا ٍه كما ي�صفه؛ لأن
التعليم يكون يف املدر�سة حيث ترفع الفتاة نقابها ،والفتاة ال ت�سدل نقابها �إال وهي
يف طريقها �إىل املدر�سة ،فماذا يف الطريق من علوم من�شورة و�آيات �آداب م�سطورة؟
((( املرجع ال�سابق� ،ص .47
((( املرجع ال�سابق� ،ص .125
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هل فيها �إال ما ي�شوه وجه الأخالق ،وي�صرف وجوه الفتيات وال�سيدات �إىل ما
يجب �صرفه عنها؟((( ،ويفهم من كالم الغالييني �أنه مل يكن يعتقد �أن النقاب
يحول دون خروج املر�أة من بيتها مطلقًا ،بل لها احلق يف ارتياد �أماكن التعليم ،و�أن
تخرج حلاجة م�شروعة.
ويفند الغالييني كذلك ما ذهبت �إليه نظرية ب�ش�أن مفهوم القوامة الذي
�صورته نظرية على �أنه �سيطرة الرجل على املر�أة ،على حني �أن القيام على املر�أة
يف معناه الدقيق هو رعايتها واملحافظة عليها ،ولي�س معناه �سلب �إرادتها وقهرها
وانتقا�ص قدرها ،وهذا املعنى ينقله الغالييني من تف�سري املنار للإمام حممد
عبده ،ليبني �أن املعنى متفق عليه وال خالف عليه بني مف�سرين حمدثني ت�صفهم
نظرية باالنفتاح ومف�سرين قدامى ال تراهم كذلك؟ ويرف�ض الغالييني القول ب�أن
الرجل ينبغي �أن تقت�صر قوامته على املر�أة التي ينفق عليها ،ولتكن قوامته يف
الروح .وهو ما يحتج عليه بقوله �إن �آية القوامة عامة اللفظ واملعنى و�إن كان لنزولها
�سبب خا�ص ،والعربة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب ،ويتهكم ال�شيخ على
ال�شق املتعلق بالروح؛ �إذ �إنها جتعل عالقة الرجل باملر�أة كعالقة الر�ؤ�ساء الروحيني
بالنا�س ،ينفحونهم بالربكات وميدونهم بال�صلوات.
وا�ضحا من خالل حتليل وجهتي النظر �أن نظرية ت�ؤ�س�س �أطروحاتها
يبدو ً
على النظر العقلي املجرد غري امل�ستند �إىل ن�ص �أو اجتهاد �شرعي ،وعلى وجوب
((( املرجع ال�سابق� ،ص .61
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تقليد الأمم الراقية ،على حني ت�شكل العادات والتقاليد عن�ص ًرا �أ�سا�س ًّيا من العنا�صر
وج ُّل
التي ي�ستدعيها الغالييني ليناق�ش على �أر�ضيتها ق�ضيتي احلجاب وال�سفورُ ،
دفاعه عن النقاب هو دفاع اجتماعي ولي�س �شرع ًّيا ،ومنه التذرع بعدم تهي�ؤ الأمة
لل�سفور دون �أن يخربنا كيف ومتى تت�أهل ،وعلى من تقع م�سئولية ت�أهيلها ،ومنه
الطعن يف مرامي دعاة ال�سفور ،واملبالغة يف ت�صوير املفا�سد االجتماعية املتوقعة
يف حال �سفور املر�أة ،و�سرد الق�ص�ص من ال�شرق والغرب التي جتعل منه مقدمة
لفو�ضى خلقية عارمة قد تقو�ض معها ركائز الدولة ،ومل ينتبه ال�شيخ �أنه يجنح
ب�آرائه �صوب الت�شدد حتى بدا �أحيانًا ي�سوغ ويربر لواقع اجتماعي فر�ض قيوده
على الن�ساء وعلى ر�أ�سها النقاب ،فاللواتي «يتقيدن باحلجاب (النقاب) ف�إمنا
قيدتهن به العادة املت�أ�صلة ،ولي�س هناك ما يقيد حرية امل�سلمات غريها»((( ،ووفق
هذا ي�صبح الدفاع عن النقاب دفا ًعا عن عادة اجتماعية مت�أ�صلة �أكرث من الدفاع
عن ال�شريعة ،وعن �أو�ضاع اجتماعية معينة جتعل من الرجل رقي ًبا على املر�أة
وحتركاتها يف مواجهة دعاة حترير املر�أة  -ومن بينهم نظرية  -الذين يريدون «�أن
تكون املر�أة امل�سلمة كا�سرة كل قيد ،راكبة ر�أ�سها ،عاملة مبا توحيه �إليها نف�سها ،غري
ملتفتة �إىل �أب �أو �أخ �أو زوج �أو غريهم من الأولياء ال�شرعيني� ...إنك ال تريدين
�أن يكون لأحد �سلطة على املر�أة ،وترغبني �أن يكون الأمر لها وحدها ال �شريك
((( املرجع ال�سابق.31 ،
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لها تفعل ما ت�شاء ،ال حافظ لها �إال عقلها و�إرادتها ،وال وازع �إال نف�سها ،وال رادع
�إال هواها»(((.
واحلق �أن مقارنة مثل هذه الأفكار مبا �أورده من �آراء ب�ش�أن املر�أة واحلجاب
يف كتابه «الإ�سالم روح املدنية» تك�شف عن وجود بع�ض االختالفات الفكرية،
ينح باجتاه تربير الواقع
فقد كان يبدو �أكرث ج�سارة يف معاجلة الق�ضايا الن�سائية ،فلم ُ
حمل الرجل وزر
االجتماعي القائم ،بل انتقده بعنف ،ويكفي �أن ن�شري �إىل �أنه ّ
انحطاط املر�أة ،وجعل من «جهل الرجل وا�ستبداده وعدم اطالعه على ما �سنته
ال�شريعة املطهرة من احلقوق» �سب ًبا وحي ًدا لتدين مركز املر�أة امل�سلمة وت�أخرها عن
املر�أة الغربية(((.
ويبدو االختالف كذلك يف ق�ضية احلجاب؛ فقد انطلقت معاجلته يف
«الإ�سالم روح املدنية» من �أن ال�سفور هو الأ�صل الذي فر�ضه الإ�سالم ،و�أن
النقاب تال له ،وهو لي�س مما ت�أمر به ال�شريعة ،و�إمنا اقت�ضاه الزمان وامل�صلحة ،يقول
ال�شيخ حرف ًّيا يف تعريف احلجاب «احلجاب هو �سرت جميع �أجزاء املر�أة ما عدا
وجهها ويديها كما قال الر�سول الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم لأ�سماء بنت �أبي
((( لي�س هذا هو الن�ص الوحيد الذي ي�ست�شف منه دفاعه عن و�ضع الرجل و�سيطرته على املر�أة ،بل هناك ن�صو�ص
�أخرى منها قوله�« :أتظنني �أيتها الآن�سة �أن امل�سلم بعد �أن يبيح للم�سلمة ما تريدين ي�ستطيع �أن يكبح جماحها �أو يعود
بها �إىل حمجة ال�صواب والهدى؟ لو كان يف ا�ستطاعته ذلك ال�ستطاع كثري منا �أن يرجعوا بن�سائهم �إىل الأخذ ب�أدب
امللب�س» ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب� ،ص .65
((( م�صطفى الغالييني ،الإ�سالم روح املدنية ،مرجع �سابق� ،ص.212
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بكر ر�ضي اهلل عنهما( :يا �أ�سماء �إن املر�أة �إذا بلغت املحي�ض ال ي�صلح �أن ُيرى منها
�إال هذا وهذا و�أ�شار �إىل وجهه وكفيه) ...هذا هو احلجاب الذي فر�ضه الإ�سالم،
و�أما ما ن�ش�أ بعد ال�صدر الأول فلي�س مما ت�أمر به ال�شريعة ،و�إمنا اقت�ضاه الزمن واملحيط
وامل�صلحة»((( ،وال ينبغي �أن يفهم من هذا �أنه كان من �أن�صار رفع النقاب ،ولكن
يفهم �أنه كان �أكرث تفه ًما للدواعي االجتماعية لل�سفور ،فلم ينكر �أن «يف التحجب
املطلق �ضر ًرا ال ينكر» ،ولكنه ر�آه ناف ًعا من جهة بقاء املر�أة يف �صيانة و�سرت ،هذا
ف� ً
ضال عن ت�ساحمه مع دعاة ال�سفور الذين و�صفهم ب�أنهم «من �أرباب العقول
ال�سامية التي تفكر يف م�صلحة الأمة وخريها»((( ،ولهذا مل يجد غ�ضا�ضة يف �أن
ينقل عن قا�سم �أمني وميتدحه �صراحة ،وهو ما مل يقدم عليه يف كتابه «نظرات يف
كتاب ال�سفور واحلجاب» الذي خال من �أي �إ�شارة �إىل قا�سم ،عدا �أن اجلدل ب�ش�أن
املر�أة تفجر بعد �صدور كتابه «حترير املر�أة».
ويف اعتقادنا �أن هذا الرتاجع وامليل نحو الت�شدد من جانب الغالييني
يرجع �إىل تنامي اخلوف على الهوية الإ�سالمية التي باتت مهددة �آنذاك �أكرث
من �أي وقت م�ضى بفعل اال�ستعمار والتب�شري والتغريب ،وهذا اخلوف قد �أ�صبح
ال�شاغل الأكرب للتيار الإ�صالحي كما يعتقد ر�ضوان ال�سيد ،حيث تراجعت معه
فكرة حتقيق النه�ضة �إىل املرتبة التالية(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .253،255
((( املرجع ال�سابق� ،ص.261
((( انظر :ر�ضوان ال�سيد� ،سيا�سات الإ�سالم املعا�صر :مراجعات ومتابعات ،بريوت ،دار الكتاب العربي1997 ،م� ،ص .249
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 -5قراءة التفا�سري املتعلقة باحلجاب

ت�شكل ق�ضية �إعادة قراءة الن�ص الديني املتعلق باحلجاب الق�ضية الأهم
يف كال الكتابني ،وكانت نظرية يف كتابها ال�سفور واحلجاب قد �أخذت على عاتقها
�أن تبحث يف هذه الق�ضية يف كتب التفا�سري ،وقد تبني لها بعد عملية البحث عدم
طالعت �أقوال
�إجماع املف�سرين على تف�سري متفق عليه ب�ش�أن �آيات احلجاب «لقد ُ
املف�سرين والفقهاء يف ما يتعلق باملو�ضوع ،فلم �أجد منهم �إجما ًعا يف �أمر لأتبعه ،بل
كلما وجدت قو ًال ر�أيت �أقوا ًال �أخرى تخالفه وتناق�ضه ،كنت �أقر�أ الآية وتفا�سريها
وكنت �أرى �إحداثًا وتغي ًريا ال تبدي ًال»((( .ووفقًا لنظرية ف�إن االختالف ال يقت�صر
على الروايات املعتمدة فح�سب ،و�إمنا يف درجة التي�سري والتع�سري؛ فهناك من
ت�شدد حتى طالب املر�أة ب�إخفاء قالمة ظفرها .وهي ترجع االختالف بني الفقهاء
�إىل تبذل الن�ساء يف اجلاهلية ،وظهورهن مك�شوفات ال�صدور ،و�أن بع�ض ه�ؤالء
من املت�شددين والراغبني يف �إظهار التورع الزائد «�أخذوا يبتدعون لل�سرت بدعة تلو
بدعة� ،أو �سنة تلو �سنة ،حتى �أم�سينا يف طوفان من ال�سنن املبتدعة ،وبلغ الأمر �أنهم
مل ُيبقوا جز ًءا من املر�أة يظهر»(((.
وقد مهدت لبحثها يف التفا�سري بالقول �إن الآيات املتعلقة باحلجاب يف
القر�آن الكرمي هي �أربع �آيات� :آيتان خمت�صتان بن�ساء النبي ،وهما الآيتان  33و53
((( نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .54 - 53
((( املرجع ال�سابق� ،ص .58
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من �سورة الأحزاب ،و�آيتان تتعلقان بعموم الن�ساء وهما الآية  31من �سورة النور،
والآية  59من �سورة الأحزاب .ومما يجدر ذكره ابتداء �أنها مل تكن دقيقة يف نقل
ترقيم الآيات؛ فهي ت�شري للآية  33من �سورة الأحزاب بح�سبانها الآية رقم ،32
وت�شري للآية رقم  31من �سورة النور ب�أنها الآية رقم  30من ال�سورة.
وقد وقع اختيار نظرية على �أربعة تفا�سري لتقارن فيما بينها ،ثالثة منها
تنتمي لل�سنة وواحد ينتمي لل�شيعة ،وهي على النحو التايل:
�أ -تف�سري �أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل للبي�ضاوي.
ب -تف�سري القر�آن اجلليل امل�سمى لباب الت�أويل يف معاين التنزيل للخازن.
ج .تف�سري مدارك التنزيل وحقائق الت�أويل للن�سفي.
د .تف�سري جممع البيان للطرب�سي ،وهو تف�سري �شيعي.
ويف مقاربتها لهذه التفا�سري جل�أت �إىل االقتبا�س احلريف الذي ال ي�سمح
ب�أية تعليقات ،ويف مرحلة تالية قامت بالتعليق وب�سطت ر�ؤاها «التف�سريية» ،ولكن
ما ا�سرتعى انتباهنا �أننا حني راجعنا ُنقولها عن هذه التفا�سري ،وقارناها بالتفا�سري
املذكورة وجدنا �أنها قد �شابتها بع�ض الأخطاء على نحو برت فقرة عن �سياقها العام،
بحيث تدل على معنى غري �صحيح مل يرده املف�سر� ،أو حذف بع�ض املعاين
التي ال تريدها� ،أما �أخطرها على الإطالق فهو �إ�ضافة فقرات غري موجودة يف
الن�ص الأ�صلي ،واجلدول التايل يو�ضح املق�صود ب�صورة تف�صيلية ،وفيه نقارن بني
اقتبا�سات نظرية والن�ص الأ�صلي للتف�سري.
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اقتبا�س نظرية

تعليق

«من وقر يقر وقا ًرا �أو من قر
يقر حذفت الأوىل من راءي
اقررن ونقلت ك�سرتها �إىل
القاف فا�ستغني عن همزة
الو�صل» �أو من قار يقار (�أي
م�شى على �أطراف قدميه لئال
ي�سمع �صوتهما)(.)1

اختلقت نظرية فقرة غري
موجودة �أ� ً
صال ،وقامت
بتوظيفها فيما بعد
حني ذهبت �إىل القول
بتناق�ض �أقوال املف�سرين
يف �أمر القرار وجنحت
�إىل ترجيح املعنى الذي
اختلقته.

ﱹﭶ ﭷ
ﭸﱸ

اخلازن� :أي الزمن بيوتكن
وقيل هو �أمر من الوقار �أي
كن �أهل وقار و�سكون َوال
َتبرَ َّ ْج َن(.)2

قيل هو �أمر من الوقار �أي
كن �أهل وقار و�سكون
َوال َتبرَ َّ ْج َن(.)3

انتزعت نظرية االقتبا�س
من �سياقه ،و�أغفلت جز ًءا
يخل باملعنى متا ًما ،وهو
املتعلق بالتزام الن�سوة
بيوتهن.

ﱹﭶ ﭷ
ﭸﱸ

الن�سفيَ :وق َْرنَ مدين وعا�صم
غري هبرية و�أ�صله «اقررن»
فحذفت الراء تخفيفًا و�ألقيت
فتحتها على ما قبلها� ،أو من
قار يقار �إذا اجتمع .والباقون
(ق َْرن) من وقر يقر وقا ًرا� ،أو من
ق ّر يقر ،حذفت الأوىل من راء
اقررن قرا ًرا من التكرار ونقلت
ك�سرتها �إىل القاف (.)4

َوق َْرنَ �أ�صله من قار يقر وقا ًرا،
�أو من قر يقر حذفت الأوىل
من راءي اقررن قرا ًرا من
التكرار ونقلت ك�سرتها �إىل
القاف.

البي�ضاوي« :من وقر يقر
ﱹﭶ ﭷ
ﭸﱸ
وقا ًرا �أو من قر يقر حذفت
[الأحزاب ]33/الأوىل من راءي اقررن ونقلت
ك�سرتها �إىل القاف فا�ستغني
عن همزة الو�صل وي�ؤيده
قراءة نافع وعا�صم بالفتح
من قررت �أقر وهو لغة فيه
ويحتمل �أن يكون من قار يقار
�إذا اجتمع».

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .211
()2عالء الدين علي بن حممد املعروف باخلازن ،من تف�سري القر�آن اجلليل امل�سمى لباب الت�أويل يف معاين التنزيل وبهام�شه
تف�سري مدارك التنزيل وحقائق الت�أويل للإمام الن�سفي ،دار الكتب العربية الكربى ،القاهرة1328 ،هـ  ،ج � ،3ص .498
( )3نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .211
( )4حا�شية تف�سري الن�سفي على اخلازن ،ج� ،3ص .498
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ﱹ ﭹ ﭺ الن�ســفي :والتبـــرج التبخرت
ﭻ ﭼ يف امل�شـــــي و�إظهــار الزينة
ﭽﱸ
تربجا
والتقدي :وال تربجن ً
[الأحزاب ]33/مثل تربج الن�ساء يف اجلاهلية
الأوىل وهي الزمان الذي ولد
فيه �إبراهيم �أو ما بني �آدم ونوح
عليهما ال�سالم �أو زمن داود
و�سليمان .واجلاهلية الأخرى
ما بني عي�ســـى وحممــــد
عليهما ال�ســـالم� ،أو اجلاهلية
الأوىل جاهلية الكفــــر قبل
الإ�سالم ،واجلاهلية الأخرى
ما بني عي�ســــى وحممـــد
عليهما ال�ســـالم� .أو اجلاهلية
الأوىل جاهليــــة الكفر قبل
الإ�سالم ،واجلاهليــة الأخرى
جاهلية الف�سوق والفجور يف
الإ�سالم(.)1
ﱹ ﭹ ﭺ اخلازن :هو التك�سر والتغ ّنج التربج هو التك�سـر والتغ ّنج مرة �أخـــرى تتعمـــد
ﭻ ﭼ والتبخرت وقيل :هو �إظهار الزينة والتبخـــــرت و�إبـراز املحا�سن �إغفـــال �أن التربج قد
()4
يعني �إظهار الزينة.
و�إبراز املحا�سن للرجال( .)3للرجال
ﭽﱸ
�أي ال تتبخرتن يف م�شيتكن
تربجا مثل تربج الن�ساء يف
ً
�أيام اجلاهلية القدمية ،قيل
هي ما بني �آدم ونوح عليهما
ال�سالم ،وقيل الزمان الذي
ولد فيه �إبراهيم ،كانت املر�أة
قمي�صا من
تلب�س در ًعا �أي ً
الل�ؤل�ؤ فتم�شي يف و�سط
الطريق وتعر�ض نف�سها على
الرجال(.)2

( )1حا�شية تف�سري الن�سفي على اخلازن� ،ص .499
( )2نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .212 - 211
( )3اخلازن ،لباب الت�أويل ،ج � ،3ص .426
()4نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .212

اقتبــــا�س غري دقيــق
ا�ســـتبعدت منـــه �أن
التربج يف �أحد معانيه
هو �إظهار الزينة مكتفية
بالتبخرت يف امل�شي.
ويالحظ �أن الن�ســـفي
مل يتطرق مل�س�ألة لبا�س
ن�ســـاء اجلاهليــة التي
�أوردتها.

فاطمة حافظ
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ﱹﮤ ﮥ الن�سفي :اجللباب ما ي�سرت
ﮦ ﮧﱸ الكـــل مثل امللحفـــة عن
[الأحزاب ]59/املبـــــرد .ومعنى ﱹﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﱸ يرخينها
عليهن ،ويغطني بها وجوههن
و�أعطـــــــافهن« ..وذلك �أن
كن يف �أول الإ�سالم
الن�ساء ّ
على هجــرياهن يف اجلاهلية
مبتذالت تبـــــرز املر�أة يف
درع وخمـــــار ال ف�ضـل بني
احلــــرة والأمة ،وكان الفتيان
يتعر�ضون �إذا خرجن بالليل
لق�ضاء حوائجهن يف النخيل
والغيطان للإماء ،ورمبا تعر�ضوا
للحرة حل�سبان الأمة ،ف�أمرن
�أن يخالفــــن بزيهن عن زي
الإماء بلب�س املالحــف و�سرت
الر�ؤو�س والوجــوه فال يطمع
فيهن طامع ،وذلك قوله:
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كن يف �أول
«وذلك �أن الن�ساء ّ
الإ�سالم على هجرياهن يف
اجلاهلية متبذالت تربز املر�أة
يف درع وخمار ال ف�ضل بني
احلرة والأمة ،وكان الفتيان
يتعر�ضون �إذا خرجن بالليل
لق�ضاء حوائجهن يف النخيل
والغيطان للإماء ،ورمبا تعر�ضوا
للحرة حل�سبان الأمة؛ ف�أمرن
�أن يخالفن بزيهن عن زي
الإماء بلب�س اجلالبيب ذلك
�أجدر �أن يعرفن فال يتعر�ض
لهن»(.)2

اقتبا�س مبتور عن �سياقه،
اقتطعت منه ما ي�ؤيد
ر�أيها ،وغ�ضت الطرف
عما يتناق�ض معه.

ﱹﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﱸ �أي �أوىل و�أجدر ب�أن

يعرفن فال يتعر�ض لهن»(.)1

( )1نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .249 - 248
( )2حا�شية تف�سري الن�سفي على اخلازن ،ج� ،3ص.512-511
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ﱹﮗ ﮘ
ﮙﱸ
[النور.]31/

الن�سفي :الزينة ما تزينت به
املر�أة من حلي �أو كحل �أو
خ�ضاب ،واملعـــنى ال يظهرن
موا�ضع الزينة �إذ �إظهار عني
الزينــــة وهي احللي ونحوها
مباح فاملراد بها موا�ضعها �أو
�إظهارها وهي يف موا�ضعها
لإظهار موا�ضعها ال لإظهار
�أعيــــانها ،وموا�ضعها الر�أ�س
والأذن والعنـــق وال�صــــدر
والع�ضــدان والذراع وال�ساق
فهي للإكليــــل والقـــــرط
والقـــالدة والو�شاح والدملج
وال�سوار واخللخال(.)1

�إن موا�ضع الزينة الر�أ�س
والأذن والعنق والع�ضدان
والذراع وال�ســــاق ،فهي
للإكليل والقرط والقالدة
والو�شاح والدملج والأ�سوار
()2
واخللخال

ﱹﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﱸ
[النور]31/

اخلازن� :أي من الزينة قال
�سعيد بن جبري وال�ضحاك
والأوزاعي الوجه والكفان.
وقال ابن م�سعود هي الثياب.
وقال ابن عبا�س هي الكحل
واخلامت واخل�ضاب يف الكف
فما كان من الزينة الظاهرة
يجوز للرجل الأجنبي

امل�ستثنى بقوله �إال ما ظهر ن�ص مقتب�س عن اخلازن
منها الوجه والكفان عن �إال �أن نظرية تن�سبه �إىل
�سعيد بن جبري وال�ضحاك الن�ســـفي ،وقد �أردفنـــا
قول الن�سفي كام ًال ليبدو
والأوزاعي.
الفارق بني التف�سريين.

( )1حا�شية تف�سري الن�سفي على اخلازن ،ج� ،3ص .348
( )2نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .251
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ﱹﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﱸ
[النور]31/
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النظر �إليه لل�ضرورة مثل
حتمل ال�شهادة ونحوه من
ال�ضرورات� ،إذا مل يخف
فتنة و�شهوة ،ف�إن خاف �شي ًئا
من ذلك غ�ض الب�صر ،و�إمنا
رخ�ص يف هذا القدر للمر�أة
�أن تبديه من بدنها؛ لأنه
لي�س بعورة وت�ؤمر بك�شفه يف
ال�صالة و�سائر بدنها عورة(.)1

وقال يف ال�صفحة نف�سها (�إال
ما ظهر منها) �أي الثياب نق ًال
عن ابن م�سعود ...،الكحل
واخلامت واخل�ضاب يف الكف.

ت�ســــتنتج نظــــرية من
هــــذه الأقـــوال الثالثة
وجود حالة تعار�ض بني
املف�ســـرين ،وحتمل ب�شدة
على ر�أي ابن م�سعود.

الن�سفي� :إال ما جـرت العادة
واجلــبلة على ظهــــوره وهو
الوجه والكفــــان والقدمان،
ففي �ســرتها حرج بينِّ  ،ف�إن
املر�أة ال جتـــد ًّبدا من مزاولة
الأ�شياء بيديها ،ومن احلاجــة
خ�صو�صا
�إىل ك�شف وجهها
ً
يف ال�شـــــــــهادة واملحاكمة
والنكاح ،وت�ضطر �إىل امل�شي
يف الطرقات وظهــور قدميها
وخا�صة الفقريات منهن .

�إال ما جرت العادة واجلبلة
على ظهوره وهــــو الوجـــه
والكفـــــان والقدمان ففي
�سرتها حرج بني ف�إن املر�أة ال
جتد ًّبدا من مزاولة الأ�شياء
بيديهــا ومن احلـــــاجة �إىل
ك�شف وجـــهها ،وت�ضطر �إىل
امل�شـــــي يف الطرقات وظهور
قدميها ،فيجوز النظر �إىل وجه
الأجنبية وكفيها وقدميها .

متت �إ�ضافة فقرة مل يكتبها
املف�سر تتعلق بجواز النظر
�إىل وجه الأجنبية وكفها
وقدميــــها ،ويف املقـــابل
حذفت فقرة تتعلق بجواز
الك�شف للفقريات.
وترتب نظرية على الفقرة
التي اختلقتها حكمها ب�أن
«هـــــذا �أقــــل ما ينبغي
ظهـــــــوره من الأع�ضاء،
ويو�سع يف الظهور بح�سب
احلاجة»(.)2

( )1حا�شية تف�سري الن�سفي على اخلازن ،ج� ،3ص .348
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .176
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ﱹﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﱸ
[النور]31/

البي�ضـــــاوي وامل�ستثنى هو
الوجه والكفان لأنها لي�ست
بعورة والأظهر �أن هذا يف
ال�صالة ال يف النظر ،ف�إن كل
بدن احلرة عورة ال يحل لغري
الزوج واملحرم النظر �إىل �شيء
منها �إال ل�ضرورة كاملعاجلة
وحتمل ال�شهادة (.)1

ﱹﮟ
ﮠﮡ
ﮢﱸ
[النور]31/

الن�ســــــفي:ﱹﮟﱸ كانت جيوبهن وا�سعة تبدو
ولي�ضعن من قولك «�ضربت منها �صدورهن وما حواليها
بيدي على احلائط» �إذا وكن ي�ســـــدلن اخلمر من
و�ضعتها عليه ﱹﮠﱸ ورائهــن فتبقــــى مك�شوفة،
جمع خمار ﱹﮡ ﮢﱸ ف�أمرن ب�أن ي�ســــــدلنها من
ب�ضم اجليم مدين وب�صري قدامهن حتى تغطيها(.)5
وعا�صم .كانت جيوبهــــــن
وا�سعة تبدو منها �صدورهن
وما حواليهــــا وكن ي�سدلن
اخلــــمر من ورائهــن فتبقى
مك�شوفة ف�أمرن ب�أن ي�سدلنها
من قدامهن حتى تغطيها(.)4
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وامل�ستثنى بقوله �إال ما ظهر اقتبـــا�س مبتور نزع من
منها هو الوجه والكفان؛ لأنها �سياقه؛ ف�أخـــــل باملعنى
و�صرفه عن مو�ضعه .وقد
لي�ست بعورة (.)2
�أردفته بت�ســـا�ؤل�« :أوبعد
هذا مكابرة وادعاء يف �سرت
الوجوه»(.)3

تظن نظرية �أن الن�سفي
بدل كالم اهلل تعاىل لأن
اجليوب وموا�ضعها تتغري
بتغري الأزياء ،فقد تكون
يف ال�صدور ،وقد تكون يف
غريها .وكان حر ًّيا به �أن
يذكر ذلك ال �أن يعتقد
�أن �إ�سدال ا ُخلمر يكون
من قدام ال من وراء.
على حني �أنه ال يكون �إال

( )1نا�صر الدين �أبي �سعيد البي�ضاوي� ،أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل ،املطبعة العامرية1319 ،هـ ،ج� ،4ص.389
( )2نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .259
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .259
( )4انظر :حا�شية تف�سري الن�سفي على اخلازن ،ج� ،3ص .349 - 348
( )5نظرية زين الدين ،ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .252
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ﱹﮧ
ﮨﱸ

الطرب�سي...:فقد روي �أنـــــه
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
قال« :لعن ال�سلتاء من الن�ساء
واملرهاء ،فال�ســلتاء الــتي ال
تخ�ضب ،واملرهـــــاء التي ال
تكتحل».

«فقد روي �أنه تعاىل لعن
ال�سلتاء من الن�ساء واملرهاء،
فال�سلتاء التي ال تخ�ضب
واملرهاء التي ال تكتحل»(.)1

126

تعليق
ب�أخذ الطرف الأمين من
اخلمار املن�سدل من اخللف
في�ضرب به على الكتف
الأي�سر .وكان قد نتج عن
ت�شدده وت�أويله �أن �أخذ
النا�س مبا قال ،وفر�ضوا
احلجاب على الن�ساء.

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .258
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .259

حتريف متعمد �أعقبته بقولها
«�إن هذه الرواية غري مثبتة،
ف�إذا ُردت �إىل كتاب اهلل مل
توافقه ،فاهلل جل وتعاىل عز
عن �أن يجعل اللعنة على
الن�ساء اللواتي ال يتخ�ضنب
باحلناء وما �أكرثهن �أو يوافق
عدل اهلل � أن ي�ستوجب
عدم الكحل واخل�ضاب
لع ًنا»(.)2
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يف ختام عملية املقارنة حتمل نظرية ب�شدة على املف�سرين جمي ًعا ،بحجة
وجود «فو�ضى من الأقـــاويل والروايــــــات والأباطيل» ،وذهبت �إىل «�أن بع�ض
املف�سرين الكرام كانوا ي�ستعجلون يف اخلط �أحيانًا فال ي�ساعدهم الوقت لإحكام
الرابطة بني القلم والدماغ فقد يكون ما خطوه غري الذي عقلوه»!((( .ومن ثم
تو�صلت �إىل عدد من اال�ستنتاجات ب�ش�أن كيفية التعامل مع هذه التفا�سري� :أولها
�أنه يحق لنا �أن نتخري من �أقوال املف�سرين والفقهاء ما يوجب التي�سري ال ما يوجب
التع�سري «ف�إذا كنا ال نرجع �إىل �أمر اهلل و�سنة ر�سوله ناظرين �إىل �سنن الفقهاء
املبتدعة وحدها فينبغي لنا على الأقل �أن نختار من �أقوال الفقهاء ما فيه التي�سري
والفرج ،ون�ضرب ُعر�ض احلائط مبا فيه التع�سري واحلرج»((( .وثانيها �أننا يجب �أن
ال نظن �أن ما قاله الفقهاء هو ال�شرع ،فـ «ال�شرع ما �شرعه اهلل تعاىل لعباده و�إن هو
�إال الكتاب وال�سنة ...غري �أننا �إذا ح�سبنا كل قولٍ من فقيه �شر ًعا �صا ًحلا دون �أن
نرده �إىل الكتاب وال�سنة ،ودون �أن نرى دلي ًال على القول ،فقد �أ�شركنا ال�شارع
يف �شرعه �أي �إ�شراك»((( .وثالثها وجوب دفع الوهم القائل ب�أن الأذهان املفكرة يف
الدين خمت�صة بالأولني ،فحكمة اهلل  وم�صلحة الأمة ال جتيز ق�صر ال�صالح
على الأولني(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .260
((( املرجع ال�سابق� ،ص .70
((( املرجع ال�سابق� ،ص .53 - 52
((( املرجع ال�سابق� ،ص .69
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أ�سي�سا على ذلك تبنت الدعوة �إىل �ضرورة طرح هذه التفا�سري ،واقرتحت
وت� ً
ت�أليف جلنة لتف�سري القر�آن الكرمي ،بحيث ت�ضم علماء االجتماع والأخالق
واملخت�صني بالعلوم والفنون ،وي�شتغل كل منهم �ضمن دائرة اخت�صا�صه ،حتى
يتوافر لدينا تف�سري ع�صري يواكب العلم والتطور(((.
ح�سب التداعي املنطقي للأفكار كان على نظرية �أن تتبع مقاربتها
القر�آنية مبقاربة �أخرى يف ال�سنة النبوية ،بحثت خاللها يف خم�سة �أحاديث ر�أت
�أنها تدعو لل�سفور ب�شكل �صريح ،وما ي�سرتعي االنتباه يف هذه الأحاديث التي
تنتمي للف�ضاءين ال�سني وال�شيعي �أن معظمها �أحاديث غري �صحيحة باعرتاف
الكاتبة ذاتها((( ،ومل ي�صح منها �إال حديث «�أن �أ�سماء بنت �أبي بكر دخلت
على ر�سول اهلل  ،وعليها ثياب رقاق ف�أعر�ض عنها ،وقال :يا �أ�سماء �إن املر�أة
�إذا بلغت املحي�ض مل ت�صلح �أن يرى منها �إال هذا و�أ�شار �إىل وجهه وكفيه» ،ورغم
ذلك ف�إنها متنحها حجية حني ت�ضمها �إىل �أدلتها الدينية يف الدعوة لل�سفور.
تختم نظرية بحثها حول الأدلة الدينية يف ترجيح ال�سفور با�ستنتاجني
تو�صلت �إليهما� :أحدهما �أنه ال �إجماع يف �سرت الوجوه وفق ما عر�ضت من كتب
التف�سري و�آراء الفقهاء ،وثانيهما �أن التحجب قد انت�شر وعم لي�س لأن الوجه
قيا�سا على ما قام به عمر بن اخلطاب 
والكفني عورة و�إمنا خو ًفا من الفتنة ،وذلك ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص .247
((( املرجع ال�سابق� ،ص .275
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حني قام بنفي ن�صر بن حجاج خ�شية فتنة الن�ساء ،والقيا�س ح�سب نظرية قيا�س
فا�سد ،لكون عمر لي�س مع�صو ًما �أو مرب�أ من الزلل ،و�أنه فعل ما فعل لي�س ا�ستنا ًدا
�إىل ن�ص ديني ،و�إمنا اجتها ًدا منه واالجتهاد يتغري بتغري الزمان(((.
على اجلهة املقابلة ي�ضطلع الغالييني يف كتابه مبهمة ت�صحيح الأخطاء
التي ارتكبتها نظرية يف قراءتها للتفا�سري ،ويف البداية حر�ص على تو�ضيح قاعدة
منهجية مهمة ،وهي �أن �أي تف�سري البد �أن يكون موافقًا للمنقول واملعقول و�أ�صول
اللغة ،راف�ضً ا ب�شدة ما ذكرته نظرية من �أن �أي عقل ميكنه �أن ي�ستقل بفهم كتاب
اهلل وتف�سريه «فكيف ي�ستقل كل عقل بفهم الدين من غري رجوع �إىل �آياته البينات
و�إىل املقدمات التي ميكن �أن تر�شده �إىل فهم الدين فه ًما
�صحيحا»(((.
ً
�أوىل مراجعات ال�شيخ كانت حول الآيتني املتعلقتني بغ�ض النظر وعدم
�إبداء الزينة و�ضرب ا ُخلمر من �سورة النور ،حيث تناول �أو ًال غ�ض الب�صر ،وذهب
�إىل �أن الأمر الإلهي بغ�ض النظر جاء دون متييز بني نف�س مر�ضية ونف�س �أمارة
بال�سوء ،وهو التمييز الذي �أقامته نظرية ،ودون متييز بني الرجال والن�ساء فكالهما
م�أمور به� ،إال �أن الن�ساء قد �أ�ضيف �إليهن الأمر بعدم �إبداء الزينة ،والتي فهمت
منها نظرية جواز ك�شف موا�ضع الزينة ،وهو ما ال ي�سلم به؛ �إذ الآية ال ت�شري
((( املرجع ال�سابق� ،ص .285 - 282
((( م�صطفى الغالييني ،نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .119
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�صراحة �إىل ك�شف �أو غري ك�شف �أو موا�ضع حمددة ،و�إمنا تتحدث عن الزينة
فح�سب.
ويعار�ض الغالييني معنى اجليب الذي ارت�أت نظرية �أنه �شق القمي�ص من
�أحد جهاته ،وبنت عليه اعتقادها ب�أن مو�ضعه يتغري بتغري الأزياء ،واتهامها للإمام
الن�سفي ب�أنه قد غري معنى كالم اهلل ،فهذا حم�ض افرتاء بر�أيه� ،إذ اجليب كما يفهم
من اللغة وكما فهمه املف�سرون هو مدخل الر�أ�س يف القمي�ص ،وملا كانت الن�ساء
تقورنه وا�س ًعا ،فقد �أُمرن ب�ضرب اخلمر عليه ،وهكذا لي�س الن�سفي من بدل كالم
اهلل ،بل نظرية وم�ؤلفو كتابها – املفرت�ضون  -هم املغريون واملحرفون(((.
مل يكن تف�سري معنى اجليب تف�س ًريا ال ميت للغة هو خط�أ نظرية الوحيد
الذي ر�صده الغالييني ،فقد فطن �أنها ال تدرك امل�صطلحات الأ�سا�سية التي
متكنها من فهم ما كتبه املف�سرون ،ف�إذا نقلت عنهم ال ت�ستطيع �أن تدرك مث ًال �أي
الروايات التي رجحها املف�سر و�أيها �ضَ َّعفها ،ي�ضاف لهذا نقلها كالم املف�سرين
نق ًال غري �أمني((( ،بانتزاعها الفقرة التي تروق لها دون بقية الفقرات ،كنقلها تف�سري
البي�ضاوي لقوله تعاىل :ﱹﭶ ﭷ ﭸﱸ [الأحزاب ]33 /مبتو ًرا وحمر ًفا �إذ
�إنه ذكر (قرن) بالقراءتني الفتح والك�سر ،وذكر ا�شتقاق كل منهما ،و�أنها مبعنى
اجتمع ،وملا مل يرقها هذا التف�سري اختلقت لها معنى جدي ًدا مل يقل به �أحد ،وهذا
((( املرجع ال�سابق� ،ص .135 - 134
((( يف احلقيقة مل يتنبه الغالييني �إىل كثري من مغالطاتها يف النقول عن املف�سرين كما �أثبتناها يف اجلدول ال�سابق.
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دليل كاف على جهل نظرية  -وم�ؤلفو كتابها املفرت�ضني � -أو تعمدهم الت�ضليل
والتحريف .وبح�سب الغالييني ف�إن منبع هذا اخلط�أ �أنهم ملا ر�أوا تف�سري «قار يقر
ال يوافق هواهم رجعوا �إىل (القامو�س) للفريوز�آبادي فر�أوا �أنه قال :قار م�شى على
�أطراف قدميه لي ًال لئال ي�سمع �صوتهما ،ففرحوا بهذا التف�سري ،ولو علموا �أنه يثبت
جهلهم باللغة وبا�صطالح القامو�س لعالهم اخلجل� ،إن �صاحب (القامو�س) �إمنا
يف�سر (قار يقور) ال (قار يقار)؛ لأن من قاعدته �أنه �إذا ذكر املا�ضي ومل يردفه
بامل�ضارع فالباب (ف َعل يف ُعل) بفتح العني يف املا�ضي و�ضمها يف امل�ضارع ،فلريجعوا
�إىل مقدمته ليعرفوا ا�صطالحاته»(((.
و�إذا كانت نظرية تذهب �إىل �أن �أمر القرار يتعلق بن�ساء النبي  ،ف�إن
الغالييني ال يوافقها ا�ستنا ًدا �إىل �آية القرار والآية التي ت�سبقها ت�ضمان ثمانية
تكاليف ال يرتاب عاقل يف �أن الن�ساء فيها �سواء ،وهي عدم اخل�ضوع بالقول،
وخماطبة الرجال عند احلاجة مبعروف ،ووجوب القرار يف البيوت �إال حلاجة
م�شروعة ،وعدم التربج عند اخلروج ،و�إقامة ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،و�إطاعة اهلل
ور�سوله ،و�أن يجعلن منازلهن جمال�س يتلى فيها كتاب اهلل ،وبالطبع هذا ال يخ�ص
ن�ساءه �صلوات اهلل عليه رغم �أنهن املخاطبات.

((( املرجع ال�سابق� ،ص .157
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 -6خامتتا الكتابني

تختتم نظرية كتابها بق�سم خا�ص عنونته «املعار�ضات والردود» وتناولت
فيه �آراء خم�سة من معار�ضي ال�سفور جميعهم من ال�شيوخ ،وهم :قا�ضي ال�شرع
ال�سابق  -هكذا دون ذكر ا�سمه ،وال�شيخ �سعيد البغدادي ،وال�شيخ �إبراهيم
القاياتي الأزهري ،وال�شيخ حممد رحيم ،وال�شيخ م�صطفى الغالييني .ويغلب
على هذه املناق�شات الطابع ال�سجايل وعدم مقارعة احلجة باحلجة ،وقد �شابها
الكثري من العبارات التي تخرج عن �سياق املجادلة �إىل ال�سخرية واال�ستهزاء(((،
ولعل هذا الطابع ما جعل باحثًا مثل فهمي جدعان ي�صف اجلدل الذي �أحدثه
الكتاب ب�أنه اتخذ «طابع الف�ضيحة الأدبية»((( ،ومل يكن مناق�شة فكرية هادئة
غايتها تبني الآراء ،وترجيح �أوجه ال�صواب يف م�سائل ح�سا�سة كان ينبغي �أن
تدر�س بروية.
وبدوره مل ي�ش�أ الغالييني التطرق يف كتابه �إىل هذا الق�سم؛ خ�شية اتهامه
دواع �شخ�صية ،وبر�أينا �أن �إهمال الغالييني التعليق
�أنه انطلق يف معار�ضته من ٍ
كان مفي ًدا من ناحية الت�أكيد على �أنه كان يدافع عما ثبت من �شرائع الدين ،دون
((( انظر على �سبيل املثال ما ذكرته نظرية ر ًّدا على ال�شيخ الأزهري من �أن «الأوىل ب�سيدي املر�شد �أن يتحجب ،وي�ضع
النقاب على وجهه مثل الن�ساء؛ ليمتاز عن �سائر احليوانات» ،ال�سفور واحلجاب� ،ص .325
((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم يف العامل العربي احلديث ،مرجع �سابق� ،ص.491
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الدفاع عن رموزه و�شخو�صه مهما علت مكانتهم ومنزلتهم.
�أما خامتة كتابه فقد �أراد �أن يحدد فيها وجه اخلالف بينه وبني م�ؤلفي
«ال�سفور واحلجاب» -املفرت�ضني -وح�صرها يف �أنهم يريدون �إخراج املر�أة من
بيتها �إىل معرتك احلياة� ،سافرة خمتلطة بالرجال؛ فتف�سد فطرتها وتن�سى ما خلقت
لأجله� .أما هو فرييد �أن تظل املر�أة تعمل ما ينا�سب فطرتها ويالئم غريزتها .وال
يفوته �أن يذكر «كلمة حق» يف نظرية ،و�أنها فتاة مهذبة ،طيبة النف�س ،كرمية اخللق،
بعيدة عن التربج واخلالعة ،ولكنها خدعت حني �أغروها بن�سبة الكتاب �إليها؛
فظنت �أنه موافق للدين ،وعليها الآن �أن ترب�أ �إىل اهلل مما ورد فيه.
�ساد�سا� -أبعاد الأزمة وتداعياتها
ً

�أثار كتاب «ال�سفور واحلجاب» فور �صدوره نقا�شات وجداالت وا�سعة،
�شبهها البع�ض مبا �أحدثه كتاب «حترير املر�أة» يف م�صر عام 1899م ،وقد �أوردت
نظرية زين الدين يف كتابها «الفتاة وال�شيوخ» جز ًءا ها ًّما من الردود والنقا�شات
التي تناولت الكتاب ،وهو ما كفل توثيق هذه املعركة الفكرية وحفظها من
االندثار ،ومل يكن دافع الكاتبة للقيام بذلك هو احلفظ �أو التوثيق ،و�إمنا حركتها
الرغبة يف الرد على منتقديها الذين ادعوا �أن كتابها ال ي�ستحق اهتما ًما ،و�أنه مملوء
بالرتهات واحلجج الفارغة؛ ف�أرادت �أن تدح�ض ذلك عمل ًّيا بذكر تقريظ كتابها
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من قبل �أعالم الكتاب وال�شعراء((( ،وجل ه�ؤالء اكتفوا بتقريظ الكتاب والكاتبة
دون التطرق �إىل الق�ضايا املثارة ب�شكل حقيقي� ،إال �أن هناك ثالث مداخالت
حتمل �إ�شارات ميكن التوقف عندها:
املداخلة الأوىل قدمها ال�شيخ علي عبد الرازق (ت1966م) على �صفحات
جملة الهالل (عدد �أغ�سط�س 1928م) ويف مفتتحها قارن م�سرية ال�سفور يف م�صر
وال�شام ،وذهب �إىل �أن م�صر قد ا�ستطاعت �أن تتجاوز البحث النظري يف م�س�ألة
ال�سفور �إىل طور التنفيذ ،حتى �إن امل�صريني �أ�صبحوا ال يت�ساءلون عن ال�سفور
�أهو من الدين �أم ال؟ �أما ال�سوريون فلم يربحوا بعد الطور النظري� ،إال �أن �صدور
«ال�سفور واحلجاب» مثّل بالن�سبة �إليه انتقا ًال من الطور النظري �إىل الطور العملي.
من هذا املنطلق �أعلن ال�شيخ عبد الرازق اغتباطه بالكتاب ،و�أ�شد ما
إ�صالحا ،حتى و�إن كان يف هذا
�أغبطه نهو�ض �شابة فتية بالدعوة �إىل ما تعتقده � ً
الإ�صالح خروج عن امل�ألوف ومعار�ضة لل�شيوخ واملتقدمني .لكن هذه الغبطة مل
متنعه من الإ�شارة �إىل م�س�ألة هامة حيث يقول�« :إن تكن الآن�سة نظرية زين الدين
قد �أرادت بكتابها جمرد الدعوة �إىل ال�سفور عن طريق البحث الديني واجلدل،
فقد اهتدت �إىل طريق من طرق الدعوة املو�صلة �إىل الغاية� .أما �إن تكن �أرادت
بكتابها �أن تخو�ض مع اخلائ�ضني يف غمار املناق�شات الدينية ،فذلك جمال نرجو
((( من ه�ؤالء �أمني الريحاين ،حممد كرد علي ،جربان خليل جربان ،حممد جميل بيهم ،خليل مطران ،معروف
الر�صايف ،ال�شيخ يو�سف الفقيه( ،الفتاة وال�شيوخ� ،ص .)140-139
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�أن ترب�أ الآن�سة بنف�سها عن التوغل فيه� ،إ�شفاقًا على جمهودها الغايل ،ونزعاتها
الكرمية ،و�شبابها املتحم�س� ،أن ت�ضيع يف ذلك املجال التائه العقيم»(((.
املداخلة الثانية لل�شيخ عبد القادر املغربي (ت 1956م) وقد ن�شرت يف
جريدة الأحرار البريوتية ،وجاء فيها �أنه طالع الكتاب فوجده �شبي ًها باملو�سوعة
من حيث الإحاطة باملو�ضوع من جميع �أطرافه ،وت�ضمينه كل ما ميكن �أن يرد
�إىل الذهن من االعرتا�ضات ،ثم الرد عليها بطرق عقلية ودينية .ويعطف ال�شيخ
على فائدتني وجدهما يف الكتاب بعي ًدا عن م�س�ألة ال�سفور ،وهما� :أن الكاتبة يف
عكوفها على درا�سة القر�آن الكرمي والأحاديث النبوية �أثبتت �أن الطائفة الدرزية -
و�إن اختلفت يف تقاليدها وتاريخها عن الفرق الإ�سالمية الأخرى  -تعلن مت�سكها
بعروة الإ�سالم .والفائدة الثانية تنبيهها امل�سلمني جمي ًعا �إىل �أن �ش�أن الإ�صالح
االجتماعي ال يقع �إال عن طريق الدين.
�أما املداخلة الثالثة والأخرية فهي لإ�سماعيل مظهر (ت1962م) ،الذي
انطلق من اعتبار الكتاب «�أقوم كتاب �أ�صدرته كاتبة �شرقية» ،وحث القراء على
قراءته ،ولكن لي�س بو�صفه كتابًا علم ًّيا يف ال�سفور ،بل لأنه �صرخة �أمل نتجت
عن امر�أة حزينة لواقع الن�ساء .وتوجه مظهر �إىل الكاتبة يطلب منها �أن تف�سح
�صدرها للنقد ،حيث وجه �إليها ثالثة انتقادات ،هي :ا�ستخدامها لغة عاطفية يف
حماولة منها للت�أثري على قرائها ،وجلو�ؤها �إىل طرح �أ�سئلة والإجابة عليها ب�إجابات
((( نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مرجع �سابق� ،ص.152
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ا�ستفهامية «�أي بد ًال من �أن جتيب انقلبت �سائلة وقد تهربت يف عدة مواقف من
الإجابة» ،وب�أنها «�إذا واجهت حديثا م�ضا ًّدا لر�أيها  -وما �أكرث �أحاديثها  -زاغت
عن طريقه ،و�أكرثت من التكلم عن الأحاديث املفتعلة ،و�إذا وجدت �أي عقبة
يف �سبيلها حولت وجهها �صوب العلماء الأعالم ،و�صبت على ر�ؤو�سهم جام
غ�ضبها ،لأنهم جامدون ولأنهم ولأنهم.(((»..
ويف اجلهة املقابلة ا�صطف املعار�ضون من ال�شيوخ والوطنيني واملثقفني بل
�أن�صار ال�سفور ممن انتقدوا موقف نظرية من االنتداب((( ،وقد قام بع�ض العلماء
بو�ضع م�ؤلفات تفند ما ذهبت �إليه نظرية ،و�أهمها على الإطالق كتاب «نظرات
يف كتاب ال�سفور واحلجاب» لل�شيخ م�صطفى الغالييني ،ور�سالة «يف م�شروعية
احلجاب» لل�شيخ م�صطفى جنا مفتي بريوت التي ذكر فيها خال�صة �أقوال
املف�سرين والفقهاء املتعلقة باحلجاب ،وف َّند فيها �آراء ال�سفوريني ،وقد مت توزيع هذه
الر�سالة جمانًا يف بريوت((( ،ور�سالة «القول ال�صواب يف م�س�ألة احلجاب» لل�شيخ
�سعيد �إيا�س ،وكتاب «ك�شف احلجاب عن �أ�سرار ال�سفور واحلجاب» لل�شيخ �سعيد
اجلابي((( ،الذي يبدو �أنه انفعل ب�شدة حتى �أنه نظم ق�صيدة عرب فيها عن غ�ضبته
((( نق ًال عن عايدة اجلوهري ،رمزية احلجاب مفاهيم ودالالت� ،ص .246-245
((( من ه�ؤالء ال�سيد خري الدين الأحدب �صاحب جريدة العهد الذي �ضحى مببدئه ال�سفوري -ح�سب تعبري نظرية -
ملا امتدحت دولة االنتداب ،انظر :نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مرجع �سابق� ،ص.64
((( ر�شيد ر�ضا ،جملة املنار ،القاهرة :املجلد  ،29ربيع الآخر 1347هـ�/أكتوبر 1928م� ،ص .475
((( ال�شيخ �سعيد اجلابي (ت 1948م) واعظ �سوري ،ولد يف حماة ،تعلم بها ،و�أقام ب�ضع �سنوات يف �إ�سطنبول ،وات�صل
مدر�سا عا ًّما يف امل�ساجد �إىل �أن تويف� ،شارك يف الثورة ال�سورية
بال�شيخني الأفغاين وحممد عبده ،وعمل يف بلده ً
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من الكاتبة ودعوتها ،جاء فيها:
هــــــذا كتـــــا ُبك ناطــق يف �آدم
َ
الرجال بكل ما هو خمجِ ٌل
و�صف
مه ً
ال «نظـــــريةُ» � ّإن َم ْن �أغ�ضب ِتهم

ال تطلبي للمح�صنات �ســـفو َرهن
النقـــاب و�ســـيل ٌة �إن ُح ّبذت
رف ُع
ِ

قــدح حـــافل
وبنيه وهو بكل
ٍ
وب�أنهــم مل ُي َ
لف فيهـــم عـادل
ٌ
ِ
عن ّ
امل�صون ينا�ضل
ال�شرف
كل ِ

ففي النقاب ّ
نعم احلائل
الغ�ض َ
()1
ُ�ضمت �إليها للفجــو ِر و�سائل

وممن ت�صدى للرد على ما طرحته نظرية من �أهل ال�صحافة والأدب
الأ�ستاذ �سليم حمدان((((ت1968م) يف كتابه «املدنية واحلجاب» الذي ق�سمه
�إىل ق�سمني :عر�ض يف الق�سم الأول لتطور ق�ضية املر�أة على ال�صعيد العاملي،
(1925م)  ،ومن �أهم م�ؤلفاته« :النقد والتزييف» ،و«التبيني يف الرد على املب�شرين» ،و«هداية الع�صريني �إىل حما�سن
الدين» ،الزركلي ،الأعالم ،مرجع �سابق ،ج .3
((( معجم البابطني ل�شعراء العربية يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين ،على �شبكة الإنرتنت:
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=6464

(� )2سليم عبا�س حمدان1968 - 1892( ،م) �شاعر و�أديب لبناين ولد وعا�ش يف لبنان ،والواليات املتحدة الأمريكية
وم�صر ،وفل�سطني ،و�سورية ،هاجر مع �شقيقه �إىل الواليات املتحدة الأمريكية (1907م) حيث عمل بالتجارة ثم
بال�صحافة ،وعاد �إىل لبنان بعد احلرب العاملية الأوىل ،وعمل بالت�أليف والرتجمة �إىل جانب ن�شاطاته ال�سيا�سية
والأدبية ،كما عمل معل ًما يف املدر�سة الداودية ،و�أ�صدر جريدة ال�صفاء ببريوت (1928 – 1927م) التي �أزعجت
االحتالل الفرن�سي باجتاهها املقاوم ،انتقل بعدها �إىل جبل الدروز ،حيث عمل بالتدري�س يف عدد من املدار�س
الر�سمية ،منها مدر�سة «بي�شوب �سكول» املتخ�ص�صة بتعليم العربية لغري الناطقني بها ،من �أهم دواوينه احلمدانيات،
و�أطياف .ارجع �إىل :معجم البابطني ل�شعراء العربية يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين ،على �شبكة الإنرتنت:
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=2892
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والق�سم الثاين خ�ص�صه للحديث حول كتاب «ال�سفور واحلجاب» (ملنتحلته نظرية
زين الدين)!.
وبالإ�ضافة �إىل هذه الكتب ،هناك عدد من املقاالت ال�صحفية التي
دبجها معار�ضو نظرية ،فقد كتب ال�سيد حمب الدين اخلطيب يف جريدة الفتح
مند ًدا بالكتاب ،وذهب �إىل القول �إن رواد التغريب يقفون وراءه ،و�أنهم قاموا
بحملة دعائية �ضخمة للإ�شادة بالكتاب يف م�صر وال�شام والعراق ،كما �أ�شاد
بالكتاب الذي و�ضعه اجلابي للرد على نظرية ،وقد عاود اخلطيب مهاجمة الكاتبة
�إثر �صدور كتابها «الفتاة وال�شيوخ»((( .وممن كتب يف هذا املو�ضوع ال�شيخ حممد
عارف الزين (ت1960م) الدرزي �صاحب جملة «العرفان» التي لعبت دو ًرا يف
بلورة الفكر والهوية الدرزية يف �إطار دولة لبنان الكبري((( ،ويالحظ �أن ال�شيخ مل
يطعن يف وطنيتها� ،أو يرميها بالتع�سف يف قراءة الن�ص القر�آين ،و�إمنا عار�ضها من
جهة �أنه «ال لب�س الربنيطة وال احلجاب وال�سفور مما يبحث عنه ديننا؛ لأنه ال
�صراحة يف الدين ت�ؤيد احلل واحلرمة ،بل ذلك من العادات القومية» ،وبالتايل ال
ينبغي �أن يدخل الدين يف مثل هذه الأمور(((.
(((جمال عبد احلي عمر النجار� ،صحافة االجتاه الإ�سالمي فيما بني احلربني العامليتني ،دار الوفاء ،املن�صورة2000 ،م،
�ص .242
(((رغداء النحا�س ،مئوية جملة «العرفان» (� 5شباط � 5 - 1909شباط � .)2009أحمد عارف الزين :ال�شيخ احلداثي
من جبل عامل.

http://www.saidasea.com/index.php?s=news&nid=5270

((( نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مرجع �سابق� ،ص .20
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وب�صفة عامة ميكن �إجمال االنتقادات التي وج ّهت �إىل نظرية يف �إقحام
ال�سلطات الأجنبية يف �ش�أن ديني ووطني ،وانبهارها باحل�ضارة الغربية وحطها من
�ش�أن املدنية الإ�سالمية ،وب�أنها ترنو �إىل الطعن يف الإ�سالم وتغريب ن�سائه� ،أما من
ناحية امل�آخذ املنهجية فقد قيل �إنها اعتمدت على الأحاديث املو�ضوعة ،ف� ً
ضال
عن جهلها ب�أبجديات البحث ال�شرعي ،وعدم �إحاطتها بقواعد اللغة العربية الذي
جعلها ت�ضع ت�أويالت ال تتحملها اللغة ،وكان ميكن ملثل هذه االنتقادات �أن متر
ب�شكل تلقائي لو مل تخالطها اتهامات ب�أن الكتاب ال ين�سب �إىل م�ؤلفته ،و�إمنا هو
م�ؤلف جماعي �شارك يف ت�أليفه امل�سلم ال�سني وامل�سلم ال�شيعي واملب�شر والن�صراين
والعلماين وامللحد يف م�ؤامرة غايتها و�صم الإ�سالم ب�أنه دين غري متح�ضر ي�ستعبد
الن�ساء ،كما مت الربط بني �صاحبة الكتاب وخمططات التب�شري التي بلغت �أوجها
بانعقاد م�ؤمتر الهيئات التب�شريية بالقد�س يف وقت متزامن مع �صدور الكتاب
(رم�ضان 1346هـ/مار�س�-إبريل 1928م) ،ومما جعل من قبول هذا االتهام ممك ًنا
االدعاء ب�أنه ال ميكن لفتاة يف الع�شرين من عمرها خريجة الراهبات �أن ت�ضع
مثل هذا الكتاب الذي يحتاج �إىل معرفة دينية متعمقة ،هذا بالإ�ضافة �إىل وقوف
عنا�صر ال ميكن و�صفها بالت�شدد الإ�سالمي يف �صف املعار�ضة ،ذلك �أن الت�شكك
قد امتد �إىل الن�سويات اللبنانيات ،مثل :عنربة �سالم اخلالدي التي رف�ضت ن�سبة
الكتاب �إىل نظرية زين الدين.
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�صاحب هذه االتهامات حركة ن�شطة ،فقد طلب املفو�ض ال�سامي الفرن�سي
ترجمة �صفحات من «ال�سفور واحلجاب» �إىل الفرن�سية ،و�أر�سلت املفو�ضية ال�شكر
مل�ؤلفته((( ،كما امتدحت �صحيفتا الب�شري والن�شرة الأ�سبوعية التب�شرييتان نهج
الكتاب يف التعاطي مع ق�ضية املر�أة والق�ضايا االجتماعية ،وعر�ض له الآباء
واملب�شرون يف ال�صحف((( ،ويف اجلهة املقابلة قام بع�ض ال�شيوخ مبهاجمة الكتاب
يف خطب امل�ساجد ،وحاول بع�ض ال�شباب ال�ضغط على املكتبات لعدم بيع
الكتاب ،وادعت نظرية �أنه مت توزيع من�شورات تتوعدها ،وتدعو امل�سلمني لإحباط
امل�ؤامرة التب�شريية ،و�أنها تلقت تهديدات بالقتل ،ح�سبما �صرحت بعد عقود من
انتهاء الأزمة(((.
ومن جهتها �أنكرت نظرية هذا االتهامات قطع ًّيا يف كتابها الثاين «الفتاة
وال�شيوخ» ،حيث ذكرت �أنها اعتكفت يف غرفة منفردة من �أجل التفرغ للكتابة،
ومل تقع عينها خاللها �إال على �أبيها و�أ�ستاذها يف اللغة العربية دون �أن ي�شرتكا
معها يف الت�أليف((( .والتفتت �إىل اتهامات الغالييني التي ت�شكك يف قدراتها
على الكتابة ودنو منزلتها العلمية قائلة�« :أنا ل�ست دونك عل ًما� ،إن �آثار كل منا
فيما كتب دالة على قدره»((( ،و�أ�ضافت �إن من يعلم القراءة والكتابة ال يتعذر
((( املرجع ال�سابق� ،ص .140
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص  ،277 ،233وكلمة الأب الي�سوعي المن�س� ،ص.256
((( عايدة اجلوهري ،رمزية احلجاب ،مرجع �سابق� ،ص .258
((( نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مرجع �سابق� ،ص .22
((( املرجع ال�سابق� ،ص.295
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عليه �أن يجمع الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية التي تعزز ر�أيه .ثم حتولت من
خندق الدفاع �إىل الهجوم فتحدت خ�صمها �أن ي�أتي بربهان يثبت �صدق ادعائه،
واتهمته ب�أنه جمع �أموال امل�سلمني يف امل�ساجد بدعوى حماية الدين ،و�إذا به
يوجهها نحو االنتقام من فتاة م�سلمة(((.
وفيما يخ�ص اال�ستنجاد بال�سلطات الفرن�سية فقد ذكرت نظرية �أن
ال�سيا�سة مل ترد يف ذهنها حني و�ضعت كتابها ،و�أنها ما ق�صدت من خماطبتها
ال�سلطات �إال ت�أمني الدفاع عن املر�أة ،وردت ب�أن �أن�صار ال�سفور هم من طرقوا
�أبواب املفو�ضية �أو ًال ،وت�ساءلت :ملاذا يبيحون لأنف�سهم �أن ي�ستعينوا بال�سلطات
يف كل �ش�أن من �شئونهم ويجرموا خ�صومهم �إن فعلوا ذلك؟ والواقع �أن م�س�ألة
اال�ستنجاد بال�سلطات حتتاج بع�ض التو�ضيح لفهم �أبعاد اال�ستياء الذي �أثارته،
ذلك �أن خماطبتها ال�سلطة الفرن�سية مل تكن واقعة مفردة و�إمنا تعددت املخاطبات؛
فمرة خاطبتها يف مفتتح كتابها «ال�سفور واحلجاب» وقد �أ�سلفنا ذكرها ،ومرة ثانية
وجهت ر�سالة للمفو�ضية الفرن�سية مبنا�سبة �صدور الكتاب ،ومرة ثالثة �إثر �صدور
«الفتاة وال�شيوخ» .وقد الحظنا �أنه بينما اقت�صرت ر�سالتها الأوىل للمفو�ضية على
خم�س �صفحات ف�إن الثانية تعدت الع�شرين �صفحة ،قدمت خاللها حتلي ًال لأبعاد
املعركة الدائرة حول الكتاب ،و�أ�ضافت �أنها تعر�ضت لالنتقاد ب�سبب امتداحها
فرن�سا واحل�ضارة الغربية ،وعدم انتقادها الأن�شطة التب�شريية(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .295
((( راجع :نظرية زين الدين ،ر�سالتان �إىل مقام االنتداب من م�ؤلفة «الفتاة وال�شيوخ» و «ال�سفور واحلجاب» ،مرجع �سابق.
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�أما االنتقادات املتعلقة بالأحاديث املكذوبة؛ فهذه مل تتوقف �أمامها نظرية
طوي ًال ،ومل حت�سمها علم ًّيا  -وما كانت ت�ستطيع  -و�إمنا ح�سمتها بحجة عقلية ،حني
ذكرت �أنها هي الأخرى تتحفظ على بع�ض الأحاديث التي �أوردها خ�صومها «ومبا
�أن ال�سنة ال�سنية جتل عن التناق�ض ...ومبا �أن �إهمال ما نقلت والأخذ مبا رووا،
�أو �إهمال ما رووا والأخذ مبا نقلت� ،أمر البد منه للأمة تنزي ًها لل�سنة ال�سنية عن
التناق�ض ،فلتحكم الأمة و�أمامها كتاب اهلل� :أمن م�صلحة الإ�سالم �أن ينبذوا ما
نقلت الفتاة وي�أخذوا مبا روى معار�ضوها �أم �أن من م�صلحتهم �أن ي�أخذوا مبا نقلت
الفتاة وينبذوا الروايات والأقوال الأخرى»(((.
ينظر الباحثون املعا�صرون �إىل الأزمة الآن من زوايا �أخرى �أكرث هدو ًءا
و�أعمق يف التناول ،هناك توافق عام على �أن نظرية هي م�ؤلفة الكتاب(((؛ لدواعي
وحدة املنهج املتبع ،ووحدة الأ�سلوب ،وات�ساق الأفكار يف كتابيها ،ولتعذر اجتماع
جمموعات غري مت�آلفة �أو متجان�سة على و�ضع كتاب ون�سبته �إىل فتاة .ورغم هذا
متيل الباحثة �إىل �أن عد ًدا من الت�سا�ؤالت مل يتم ح�سمها يف هذه امل�س�ألة ،ومنها
تف�سري ات�ساع جبهة املعار�ضة على هذا النحو الوا�سع ،وت�شكلها من عنا�صر فكرية
متباينة ،ومنها الإخفاق الذريع الذي مني به كتابها الثاين الذي مل ت�ستطع �أن
تربهن خالله على �أنها كاتبة حقيقية متتلك م�شرو ًعا فكر ًّيا ،ومنها وجود �شواهد
((( نظرية زين الدين ،الفتاة وال�شيوخ ،مرجع �سابق� ،ص .286
((( يجمع كل من �أماين �صالح ،فاطمة الزهراء �أزرويل ،عايدة اجلوهري ،بوعلي يا�سني ،م�سعود �ضاهر على �أن الكتاب
يعود لنظرية زين الدين.
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ت�ؤكد �أن هناك من قدم لها يد العون وامل�ساعدة ،ف�أنى لها على �سبيل املثال �أن
تلتقط �أخطاء الغالييني اللغوية قطب اللغة العربية يف كتابها «الفتاة وال�شيوخ»،
وهي التي ال تجُ يد اللغة العربية ،وت�ستعني مبن ي�صوب لها ما تكتب نح ًوا و�صياغة.
وجتاو ًزا مل�س�ألة انتحال الكتاب ،يذهب فريق من الباحثني املعا�صرين
�إىل �أن نظرية هي املمثلة الن�سائية ملدر�سة التجديد الإ�سالمي ،و�أن خطابها هو
امتداد لفكر ال�شيخ حممد عبده (ت )1905وقا�سم �أمني (ت ،)1908يف وقت
�ض ُعف فيه �صوت هذه املدر�سة التنويرية يف م�صر مع ت�أ�سي�س جماعة الإخوان
امل�سلمني((( ،ورمبا تكون �إحاالت نظرية املتكررة �إليهما قد غذت ذلك االعتقاد،
�إال �أن هناك ما يجعل من الت�سليم بذلك متعذ ًرا ،فنظرية ال تنتمي �إىل دائرة العلم
ال�شرعي ،ومل ت�أخذ على عاتقها درا�سته ب�شكل فردي ،واجتهادها يف االطالع
على ب�ضع كتابات تراثية ويف م�سائل بعينها ال يعني �أنها �أحاطت بالعلم ال�شرعي
وبلغت منزلة تكافئ قط منزلة الإمام حممد عبده.
�أما من جهة املقارنة والربط بني م�شروعي قا�سم �أمني ونظرية زين الدين؛
فهناك قوا�سم بينهما تتلخ�ص يف �أنها جعلت ال�سفور علة التقدم والرتقي ،و�أنها
قللت من �ش�أن املدنية الإ�سالمية ،حني ذهبت �إىل �أن العامل ال�سافر �أرقى من
العامل املحجب(((� ،إال �أن نظرية تفرتق يف عدد من الأمور �أهمها النظر �إىل الوجود
((( بوعلي يا�سني ،حقوق املر�أة يف الكتابة العربية منذ ع�صر النه�ضة ،دم�شق ،دار الطليعة اجلديدة1998 ،م� ،ص .94
((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص .491
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الأجنبي ومراميه ،وعدم و�ضوح املرجعية الإ�سالمية ،ورغبتها يف الإطاحة ب�سلطة
الرتاث ،وعدم االن�ضباط املنهجي ،و�إق�صاء اخل�صوم ،وهذه كلها �أمور ترجح وجود
اختالفات جوهرية بني امل�شروعني ،وقد ح�سم هذه امل�س�ألة خطاب نظرية الذي
ي�صف كمال �أتاتورك على الدوام ب�أنه «امل�صلح الأعظم» على حني يجعل من
قا�سم �أمني «امل�صلح الكبري».
بعد �سنوات طويلة من تواري نظرية ودخول كتابها طي الن�سيان ،ثار
الت�سا�ؤل م�ؤخ ًرا حول دواعي هذا الن�سيان ،بل والتجاهل الذي عوملت به
طيلة عقود ،فمن قائل ب�أنه «حم�ض افتئات ذكوري» ،وقد �أ�سهمت فيه بع�ض
الن�سويات ذوات االجتاه التغريبـي ممن �أردن �إ�ضعاف الرافد الإ�سالمي يف احلركة
الن�سوية((( ،ومن قائل يف اجلهة املقابلة �إن الرتكيز على بع�ض الرائدات الن�سويات
يخ�ضع لعملية دقيقة حيث ت�ستبعد من دخلت يف مواجهة مع املجتمع التقليدي
وفككت اخلطاب ال�سائد((( .وبعي ًدا عن م�س�ألة الإق�صاء ف�إننا نعتقد �أن هناك
عوامل مو�ضوعية جعلت من تواجد م�شروع نظرية �أم ًرا متعذ ًرا ،وهي:
 منذ الثالثينيات ت�صاعدت حدة املواجهة مع اال�ستعمار الغربي ،والتيانتهت بت�أ�سي�س الدولة القومية على يد نخب انخرطت يف مقاومة اال�ستعمار،
وبالتايل مل يكن املناخ العام املعادي للغرب يتحمل م�شروعات فكرية تتغزل
((( �أماين �صالح ،دورية املر�أة واحل�ضارة ،مرجع �سابق� ،ص .260
((( عايدة اجلوهري ،رمزية احلجاب ،مرجع �سابق� ،ص.35
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يف اال�ستعمار واحل�ضارة الغربية� ،أو تثني على جهود املب�شرين يف حتقيق النه�ضة
التعليمية.
 يرتبط بهذا جلوء نظرية �إىل االقتبا�س عن التوراة ،وهي م�س�ألة �أ�صبحتتثري ح�سا�سيات كبرية مع بروز م�شكلة التواجد ال�صهيوين يف فل�سطني ،ون�شوء
الدولة العربية.
 مل ت�ستطع نظرية �إثبات قدراتها ككاتبة يف «الفتاة وال�شيوخ» الذي كانتغايته الرد على املعار�ضني بكتاب تربز من خالله قدراتها على الت�أليف .ومن �أجل
هذه الغاية ح�شدت الن�صو�ص الكاملة للمقاالت واخلطابات واملرا�سالت التي
تبادلتها فلم تف بالغر�ض ،فراحت تعيد �سرد �صفحات كاملة من كتابها الأول
لتذكرنا مبا قالت يف املوا�ضع املختلفة� ،إ�ضافة �إىل �إفراطها املعهود يف اال�ست�شهادات
التي ال يربطها رابط ،ف�أدى ذلك �إىل عك�س النتيجة املرجوة؛ �إذ �أثبتت قدرة
حمدودة على �إنتاج ن�ص متما�سك بعي ًدا عن النقل واالقتبا�س.
على �أي حال رغم هذا التجاهل الذي عوملت به ف�إنه من الوا�ضح �أنه يف
طريقه �إىل الزوال؛ ففي عام (2008م) احتفلت بلدة بعقلني اللبنانية مبئوية نظرية
زين الدين يف تظاهرة ثقافية كربى ،وهناك عدد من الدرا�سات احلديثة تناولت
م�شروعها الفكري ،وحملت جميعها ر�ؤى �إيجابية جتاه الكاتبة ،وذهبت �إىل �أنه
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يعد �إحدى عالمات حركة
رغم بع�ض امل�شكالت املنهجية ف�إن جهدها النقدي ُّ
الإ�صالح يف بالد ال�شام يف الع�صر احلديث.
يف ختام هذا اال�ستعرا�ض لأطروحات كتابي «ال�ســفور واحلجــاب»
و«نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب» وبعد ان�ضواء عقود طويلة على �صدورهما؛
ميكن القول �إنهما ي�شكالن �إحدى املحطات املهمة على �صعيد �أزمة احلجاب
التي ال تكاد تهد�أ يف مكان حتى تنبعث جمد ًدا يف مكان �آخر ،وال يبدو �أن الأزمة
يف طريقها �إىل االحتواء ،بل يبدو �أنها يف طور االمتداد ،فقد جتاوزت �إىل العامل
الغربي يف مطلع الألفية اجلديدة .وهو ما يجعل من م�شروع الكتابني م�شرو ًعا غري
منق�ض وقائعه ،وبالتايل هناك �إمكانية لال�ستفادة من بع�ض ما طرح فيهما من �أفكار
ٍ
بهذا ال�ش�أن ،والبناء عليها يف �أعمال �أخرى معا�صرة.
من جهة ثانية ينبغي االلتفات �إىل �أن هذه الأهمية ال تقت�صر على مقاربة
ق�ضية احلجاب ،بل ترتبط مبا ي�سمى قراءة الن�ص الديني من منظور ن�سوي ،وهذه
القراءة ت�شكل �أحد الأ�سباب املهمة وراء بعث احلركة الن�سوية العربية للكتاب يف
هذا التوقيت ،فهناك حماوالت �أخرى معا�صرة ت�ستهدف �إجناز قراءة ن�سوية للن�ص
الديني (قر�آن و�سنة) ومن ال�ضروري بالن�سبة لها االطالع على هذه املحاولة
الأوىل التي �أجنزتها نظرية ،وتقييمها بجدية ،ومتييز عنا�صر القوة وال�ضعف فيها،
ويف املقابل ف�إن جهد الغالييني يف تفكيك هذه الأطروحة يعد جه ًدا نقد ًّيا ها ًّما،
وينبغي اال�ستئنا�س به حني نقارب القراءات الن�سوية املعا�صرة للن�ص.

�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف

الكتاب األول

ال�سفور واحلجاب
تأليف

نظرية زين الدين

حما�رضات ونظرات
مرماها
حترير املر�أة والتجدد االجتماعي
يف العامل الإ�سالمي
ُطبِع لأول مرة يف عام ( 1346هـ 1928/م).

املقدمة

قال اهلل تعاىل :ﱹ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﱸ [طه.]2 /
وقال تعاىل:

ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒﱸ [الن�ساء.]59 /
وقال تعاىل:

ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

وقال تعاىل:

ﱹ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [البقرة]170 /

ﭿ.ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ [الأحزاب]67 - 66 /
وقال تعاىل :ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ [يون�س.]35 /
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وقال تعاىل :ﱹﮦ ﮧ.ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱸ [الزمر]18 - 17 /

وال�س َّن ِةُ .وك ُّل َح ِد ٍ
وقال ر�سول اهلل «ُ :ك ُّل �شَ ي ٍء َمر ُدو ٌد �إىل ِ
يث ال
الك َت ِاب ُّ
اب اهلل َف ُهو ُزخ ُر ٌف».
ي َوا ِفقُ ِك َت َ
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�إهداء الكتاب
إىل أبي /سعيد بك زين الدين
الرئي�س الأول ملحكمة اال�ستئناف يف اجلمهورية اللبنانية

إليك يا أبي

إليك أهدي ،يف معرض شكري آلالئك ،باكورة

آثاري «السفور واحلجاب» .وما هي إال انعكاس ألشعة نور
علمك ،وحرية إرادتك وفكرك ،أنارنا اهلل وأنار األمة باهلدى،
وو َّفقنا ،وو َّفقها إىل الطريق السوي ،والصراط املستقيم.

					

ابنتك نظرية

فاحتة الكتاب

با�سم اهلل �أبتدئ� ،أما بعد  ...فكل م�سلمة ُي ْرفع الغطاء عن ب�صرها
وب�صريتها فرتى ما �أفا�ض اهلل تعاىل عليها يف كتابه من �أنوار احلرية ،وتعلم
عطف نبيه عليها ،وتكرميه �إ َّياها ،وتفهم ما خ ّولها  من احلقوق ال�شرعية
البد لها من �أن تت�ألمَّ نف�سها من مظاهر الظلم واال�ستعباد ،ومما ف�سد من
ّ
التجدد ال�صالح ،واحلق الوا�ضح يف طريق
العادات والتقاليد ،فتنطلق �إىل ّ
احلياة.
بد�أت �أدر�س �ش�ؤون ال�شرق و�أحوال املر�أة فيه ،منذ بد�أت �أفهم
معنى احلق ،واحلرية ،وا�ستقالل الإرادة ،واالعتماد على النف�س ،وعدم
كفاية التقليد يف دين اهلل ،بل عدم جوازه ،فما �أغرب ما ر�أيت فيما در�ست
وما �أكرث ما �ساءين ،وما �أعظم ما كظمت ،حتى حدث يف ال�صيف املا�ضي ما
حدث يف دم�شق من �ضغط حلرية امل�سلمات ،ومنع لهن من ال�سفور والتم ّتع
بالهواء والنور ،فتناولت القلم لأظهر يف حما�ضرة موجزة ما يف نف�سي من �أمل
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ف�إذا بقلمي مي�شي يف �أثر نف�سي ،و�إذا بنف�سي املت�ألمّ ة تطلب املزيد يف البيان،
وقد انف�سح لها جمال للبحث عن �أمرا�ض اجتماعية نهكت((( قوانا ،ونحن
نكابر يف املعقول واملح�سو�س �إخفاء لها ك�أننا �آلينا �أن نع�ضدها((( لتقوى علينا ولو
عاد الغرور باخل�سران .و ّمما يدمي قلبي �أننا ن�شقى مع �أن عقاقري ال�شفاء من ال�شقاء
يف يدنا ،ذلك بتحكيم العقل املطلق� ،أمامه ال�سنة والقر�آن ،ف�أ�ضحت املحا�ضرة
حما�ضرات طافية ،ي�ضيق املتكلم عن �إلقائها ذر ًعا ،واملخاطب عن تلقّيها �سم ًعا.
ومل �أجز لنف�سي يف �سبيل �إيجازها� ،أن �أترك من �شرع اهلل لآلئ بعد �إحرازها،
ولئال تبقى يف حجاب عن �أويل الألباب� ،أودعتها ما يلي من ال�صفحات و�أر�سلتها
�سافرة �إىل الأمة يف طليعة ال�سافرات ،تك ّلم اللواتي �سينفخن فيها روح احلياة.
وقد جعلت حما�ضراتي �أربعة �أق�سام ونتيجة:
الق�سم الأول :جوالت عا ّمة يف احلرية ،واحلق ،وال�شرع ،والدين ،والعقل.
الق�سم الثاين:الأدلة العقلية على وجوب ال�سفور ،والتح ّرر ،والتط ّور يف ما بحثت
من الأمور.
الق�سم الثالث:الأدلة الدينية يف ذلك ويتخللها �أدلة عقلية ،كما يتخلل الأدلة العقلية
�أدلة دينية ،لأن الدين والعقل مت�آزران مت�ضامنان يف احلق ال يفرتقان.
(((نهكت� :أتعبت( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب ،و�سوف
ي�ستعمل الرمز (م) الحقًا للإ�شارة �إىل ذلك).
((( ِّ
نع�ضدهاُ :نعِينها( .م).
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الق�سم الرابع :املعار�ضات يف ما بحثت ،والردود عليها.
وقد جعلت نقد حما�ضراتي حقًّا لكل مفكر ومفكرة .للم�سلمني
وامل�سلمات �آرا�ؤهم يف الأمور اخلا�صة .ولهم ولغريهم �آرا�ؤهم يف الأمور العامة
حيث ت�شرتك امل�صالح ،ويحكم العقل املطلق.
غري �أين �أرجو ّممن ينتقد يف هذا املو�ضوع احليوي رغبة يف الإفادة� ،أن يقر�أ
كتابي وي�ؤثر الإعادة ،ليحيط عل ًما بكل ما يف املحا�ضرات والنظرات ،ف�إن ما ُيرى من
يكمله.
فراغ يف بحث ،فالبحث الآخر ميل�ؤه ،وما يرتاءى من نق�ص يف بحث فغريه ّ
وال يخفى على الرجل الراقي ،ن�صري احلق واملر�أة ،املدرك روح الإ�سالم
وخري الأمة� ،إمنا �سيقر�أ من مالم وعتاب ،يف معر�ض الدفاع �أو اخلطاب ،ال يتناول
�أمثاله� ،إمنا ذلك يتناول رجاله� ،إنَّ املالم والعتاب واحلرج ،على من خالف كتاب
اهلل و�سنة ر�سوله ،وخالف حكم العقل ،ومل يعرف نف�سهّ .
و�ضل عن معامل اخلري،
وجهل م�صلحة الأمة ،وخفيت عليه طرق ال�صيانة والكرامة ،فبخ�س املر�أة حقًّا،
و�سام احلرة رقًّا ،وذلك للمتقهقر �أو للجامد� ،أو للمرائي بالورع البارد.
وليعلم كل من خالف الكتاب َّ
و�ضل عن جادة ال�صواب �أن الفتاة
امل�سلمة ،ال ترجو �إال اخلري للعامل والأمة.
و�إين �أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وبكتابه �أعت�صم ،وعليه �أتكل وهو ح�سبي،
ونعم الوكيل.
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و�أ�شهد �أن حمم ًدا عبده ور�سوله ،ول�سنته ال�سنية �أتبع� ،إنها دليلي �إىل
احلق والهدى ،ونعم الدليل.
نظرية زين الدين

الق�سم الأول
جـوالت عامـة
يف احلرية ،واحلق ،وال�شرع ،والدين ،والعقل

ﱹﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﱸ

[الن�ساء]59 /

جوالت عامة
يف احلرية ،واحلق ،وال�شرع ،والدين ،والعقل
حرية الأديان واملذاهب

�سادتي و�س ّيداتي:
ميجد خالقه .غري �أنّ النا�س اختلفوا يف طرق
منذ خلق الإن�سان �أراد �أن ّ
متجيده لتباين العقول والأهواء ،ف�أثار اختالفهم حربًا بينهم هوانًا ،طاملا َ�سفَكت
دما ًء وي َّتمت �أطفا ًال .ور ّملت ن�سا ًء ،وا�ستعبدت �أحرا ًرا ،وخربت ديا ًرا ،وجعلت
ّ
كل فئة منهم َت ِ�صم الفئات الأخرى بالكفر والإحلاد .فنت كانت ت�شب من �أجل
تعيني الطريق التي يجب �أن يمُ ّجد بها اهلل .ولإكراه النا�س على �سلوكها وحدها
يف متجيده عز وجل.
ولكن تابعو الطريق الواحد على م ّر الأجيال والع�صور ينق�سمون �إىل فرق
تعمل الواحدة منها لإفناء الأخرى ك�أنَّ يف ذلك جمد اهلل .ومازالت احلال على
هذا املنوال ح َّتى �سطعت يف الظلمات التي كانت تكتنف العامل �شم�س احل ّرية
ال�ساطعة وما كان فجرها �إال الكتب املن ّزلة وما كان حجابها من قبل ومن بعد �إال
اجلهل والهوى ،فبددت �أنوارها تلك الظلمات وح ّررت كل دين ّ
وكل مذهب.
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فعاد النا�س �إىل �صوابهم وجتلت لهم احلقائق الدينية ال�صرفة فاتخذوا بع�ضهم
بع�ضً ا �إخوانًا وتبادلوا احرتام املذاهب من حيث �إنهم م ّتفقون على متجيده تعاىل
وعلى �أدب النف�س الذي ير�ضيه ول�سان حالهم يقول خلالق ال�سماوات والأر�ض
ما قاله الإمام النابل�سي:
ٌّ
ِ
ري
وكل �إىل هذا
عباداتنا �شـ َّتى وح�سنك واحد
اجلمــــال ي�شــ ُ

وما قال �شاعر القطرين:
هذي املذاهب ك ّلها نور الهدى ك�أ�ش َّعة ال�شم�س
افرتقن �إىل مدى
َ
وامللتقى يف م�صدر الأنوار

فانتهى  -واحلمد هلل  -التنافر والقتال من �أجل الدين ،وا َّتفق دعاة
املذاهب على ح ّرية العمل يف �سبيل جمد اهلل ،وعلى ال�سالم والت�آخي ون�صرة
ال�صالح ون�شر املح ّبة يف العامل .لأنهم كلهم يف طرقهم املختلفة �صائرون �إىل اهلل،
فك�أنهم بذلك قد فطنوا �إىل قوله تعاىل يف كتابه العزيز :ﱹ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﱸ [البقرة ،]256 /وقال :ﱹﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐﱸ [ال�شورى.]15 /
وقد َّقد�ست احلرية الدينية القوانني الأ�سا�سية يف العامل ك ّله.
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حرية العلم وا�ستقالله

كذلك منذ خلق الإن�سان ،والنا�س فريقان ،فريق فطر على ح ّرية التفكري
واال�ستقالل واجلهاد يف التنقيب واال�ستقراء وحت ِّري احلقائق وقبول نظريات العلم
احلديث للرتقّي من حال �إىل �أ�صلح منها .وفريق ر�أى �أن ال يك ّلف نف�سه عنا ًء يف
حتليل النظريات احلديثة و�آثر البقاء واجلمود على ما وجد �آباءه عليه مقتف ًيا �آثارهم
وعاداتهم كيف كانت هذه الآثار والعادات و�صبغ العلوم كلها من �سيا�سية ودينية
واجتماعية وطبيعية وفلكية وغري ذلك �صبغها ك ّلها ب�صبغة دينية ال تقبل تغي ًريا.
وجعل فيها �أقوال امل�ؤلفني ال�سابقني ك�أنها �أ�صول الدين ،ومل ِ
يكتف مبنع الالحقني
�أن يتف ّهموا �أ�صول دينهم من منابعها احلقَّة بل �أي�ضً ا من تف ّهم هذه الأقوال ومن
حق االختيار وجم ًربا النا�س على العمل مبا يختار
اختيار �أح�سنها ،حا�ض ًرا فيه ّ
للدنيا وللآخرة .و�أخذ يرمي بالكفر واملروق والإحلاد ّ
كل مفكر �أراد حتكيم العقل
والتط ّور واالرتقاء و�إعالن احلقائق التي مل�سها يف دينه ودنياه .ذلك ما كان ي�ضع
النفو�س حتت الكابو�س .مثب ًتا �إ ّياها يف اجلهل والطاعة العمياء ،طاب ًعا فيها املكر
يجمد العقول حاج ًرا عليها �أن تتحرك �إال لتبتدع
واخلبث والرياء .وذلك ما كان ّ
قي ًدا �أو ُغ ًّال جدي ًدا يزيدها �أ�س ًرا وحج ًزا وجمو ًدا وتقيي ًدا.

15

16

ال�سـفور واحلجـاب

16

ولقد دام تنازع هذه الفئة من رجال الدين ،ورجال العلم امل�ستنريين
بتك�سر الن�صال((( الرامية بالكفر والإحلاد ،وبتح ّرر
�أجيا ًال طوا ًال حتى انتهى الأمر ّ
العلم وا�ستقالله بعد ذلك اجلهاد .فاعرتف النا�س كلهم ب�أن للعلم �سلطانًا منف� ً
صال
عن �سلطان الدين ،قائلني �إنه ال يجوز اخللط بني ال�سلطانني لأن الفائدة منهما
تتم با�ستقالل الواحد عن الآخر ،وبا�ستقالل �أ�سلوب البحث العلمي
كليهما �إنمّ ا ّ
احل ّر عن �أ�سلوب البحث الديني املق ّيد .واعرتفت هذه الفئة من رجال الدين كما
اعرتفت دائ ًما الفئة املن ّورة منهم لرجال العلم ،ب�أنه ال ي�ضري جمد اهلل �أن يرتقي
الإن�سان ويتح ّرر فكره وت�ستقل �إرادته ،ويتوىل عقله زمام نف�سه وي�سعى لكل ما فيه
م�صلحته يف الدارين وم�صلحة النا�س .بل اعرتف �أكرث رجال الدين ب�أنّ الأمور
الدينية هي مثل غريها لها ق�شور وظواهر ولها لباب و�سرائر ،و�أنّ االعتناء باللباب
أرباب الدين
وال�سرائر �أحرى منه بالق�شور والظواهر .وعلى هذا القيا�س احرت َم � ُ
أرباب الدين ،وانتهى هذا االحرتام املت َبا َدل
أرباب العلم واحرت َم � ُ
أرباب العلم � َ
� َ
وحترير االثنني ،العلم والدين �إىل نفع االثنني م ًعا .فتط ّور ّ
كل منهما مبا نال الإن�سان
حم�سو�سا مل�سنا بالأيدي عظم
فيهما من ح ّرية التفكري وح ّرية الل�سان والقلم تط ّو ًرا
ً
منافعه للهيئة الب�شرية.
انظروا �إىل العلم القدمي ،تروا �أن م�ضاره قد تزيد على منافعه� ،إذ كان الوهم
واخليال فيه يغلبان احلقيقة يف كثري من الأحيان ،وكان العقل مق ّي ًدا يرهب من
((( ال ِّن�صال  :مفردها نَ ْ�صل وهو حديدة الرمح �أو ال�سهم واملق�صود ما ُيرمى به الدين من جمود( .م).
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التج ّول لك�شفها والل�سان والقلم يرهبان من بيانها ليغلباها على الوهم واخليال
وانظروا �إىل العلم احلديث وهو م�ستند �إىل احلقائق الثابتة املح�سو�سة ،وقد �أطلق فيه
العقل والل�سان والقلم ،تروا كيف اكت�شف به الإن�سان �أ�سرار الطبيعة وجواهرها،
و�سخر لإرادته قواها وا�ستخدم يف منافعه عنا�صرهاّ .ثم �أين مفهوم بع�ض التعاليم
ّ
الدينية عندما كان العقل مقي ًدا حمجو ًرا عليه �أن يدرك �إال بوا�سطة كنه �أوامر
اهلل ولباب الدين و�أين التعاليم احلديثة التي ين�شرها الأجالء من علماء هذا
الزمان الذي �أطلق فيه العقل والل�سان والقلم وك ّلها ترمي �إىل حترير الفكر والعمل
واحرتام الآخرين ،وطلب اخلري ّ
لكل النا�س ،ذلك �إنمّ ا هو روح الدين وخال�صة
خال�صات مبادئه العالية اخلال�صة.
رئي�سا للجامعة
لن�سمع مث ًال ما قاله العامل بيار دودج يف حفلة تن�صيبه ً
الأمرييكية يف بريوت  -واجلامعة معهد �إجنيلي ال�صبغة  -قال:
«�إنّ املذهب الإجنيلي يف نظرنا عبارة عن احل ّرية الدينية ،ولكون معهدنا
�إجنيلي ال�صبغة ف�إننا نرغب يف �أن نرتك لتالمذتنا احلرية التامة يف العبادة واملعتقد
أهمية على الأ�سماء والظواهر  ...ولي�ست
 ...وما ك ّنا يف تربيتنا الروحية لنلقي � ّ
الديانة يف نظرنا هد ًفا غائ ًّيا ن�سعى للو�صول �إليه بالتهذيب ،وال هي قدر من احلقائق
ب�صحته ،بل هي
امللمو�سة التي ميكن تلقينها ،وال هي معتقد ن�صو�ص معرتف َّ
�شيء �أهم من ّ
كل ذلك ،هي ال�شعور بق َّوة روحية ت�ضبط قوى احلياة وحتملها على
طلب اخلري  ...و�أن تكون حياة الروح ظاهرة يف �سلوك الفرد  ...ولهذا �إننا ن�سعى
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لنبث يف نا�شئتنا اجلديدة  -وهي اليوم يف العامل �أجمع ظامئة �أي ظم�أ الرت�شاف
متجددة منرية ال جتعل الديانة �شي ًئا عمل ًّيا يف �سرية
حقائق العلم احلديث حياة ّ
�شبابنا وق َّوة حقيقية يف �إحياء النفو�س وجتديد عمران عاملنا الذي �أزهقته احلرب
الأخرية».
هذا ما قاله الرئي�س املحرتم ،وكم من عامل يف عامل الإ�سالم ّ
مفكر �ألقى
درو�سا ،اخلري واحلكمة وروح الدين فيها،
علينا من مثل هذه التعاليم ال�شريفة ً
حممد عبده مفتي الديار امل�صرية ،در�س
وتلك ر�سالة التوحيد للمرحوم ال�شيخ ّ
لنا نفي�س من تلك الدرو�س.
حرية ال�سفور وحرية احلجاب

كذلك منذ خلق الإن�سان ،والنا�س خمتلفون يف الطريق امل�ؤ ّدي �إىل
حفظ املر�أة ،فذهب بع�ضهم �إىل �أنّ املر�أة ال حتفظ �إال بتذليلها وجتهيلها وا�ستعبادها
وحرمانها ح ّريتها ،وحب�سها حمجوب ًة يف بيتها ،و�سدل النقاب على وجهها ،ال
ن�صيب لها من الهواء والنور م�سن ًدا �إليها نق�ص العقل ونق�ص الدين غري حا�سب
لها عم ًال يف املجتمع �إال خدمة الرجل وبقاء الن�سل ،مذهب مت�شي عليه من قبل
�أكرث الأمم ّثم َّقل دعاته و�أن�صاره ،ف�أم�سوا يف �أيامنا هذه عدة ماليني نحن منها.
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وذهب بع�ضهم عك�س ذلك فاعرتف للمر�أة بكمال العقل والدين ،وقال
�إن �سفورها واحرتامها وتعليمها وحتريرها� ،أحفظ لها و�أ�ضمن ل�سعادة العيلة والهيئة
الب�شرية ،وح�سب �أن لها يف �صالح املجتمع ت�أث ًريا عظي ًما ،فاتبع هذا املذهب نحو
من �ألف وخم�سمائة مليون من النا�س .تبعه بع�ضهم على �أثر رقي العلم وحرية
التفكري عندهم ،وتبعه الآخرون على �أثر ظهور نوابغ تفانوا يف حب املجتمع
الإن�ساين ونفعه وترقيته.
مت�س ًكا باحلجاب ح ّتى
ولقد كان الرو�س ّيون امل�سيح ّيون من � ّ
أ�شد النا�س ُّ
م ّزق حجابهم بطر�س الأكرب ب�أمره الإمرباطوري �سنة  .1726وكان الأتراك
امل�سلمون من �أن�صار احلجاب فم ّزقه امل�صلح الأعظم م�صطفى كمال منذ ب�ضع
�سنوات .ومنذ زمن قريب وقف يف النا�س خطي ًبا فقال« :لقد �أحرزت ن�ص ًرا مبي ًنا
على التقاليد والأعداء ،يرجع ن�صف الف�ضل فيه للجند والن�صف الآخر لتمزيق
احلجاب».
و�إنّ اختالف النا�س يف � ّأي الطريقني �أف�ضل ل�صيانة املر�أة� :أ�سفورها �أم
حجابها؟ كان يحدث النزاع والفنت بينهم .كذلك كان اختالفهم من قبل على
الطريق الأف�ضل لتمجيد اهلل مبعثًا للفنت ،وكذلك كان للفنت مبعثًا ،اختالفهم
رقي الب�شر ونفعهم� ،أهو طريق العلم مطلقًا فيه العقل
على الطريق املو�صل �إىل ّ
والفكر� ،أم طريق الدين مق ّي ًدا فيه العقل والفكر ،ح ّتى كدنا ننتهي ب�إذن اهلل
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يف هذا النوع الثالث من االختالف كما انتهينا يف النوعني الأ ّولني �إىل تبادل
الت�سليم بحرية ال�سفور وحرية احلجاب ،فالذي ر�أى حترير املر�أة و�سفورها �أقرب
للدين و�أحفظ لل�شرف و�أنفع لها وللعيلة والأمة اتبعه ،والذي ر�أى حجابها
وا�ستعبادها �أقرب للدين و�أحفظ لل�شرف و�أنفع للعيلة وللأمة اتبعه.
ّ
حجة بينه وبني �أحد ،له عمله ولغريه
ولكل من الفريقني معتقده ،ال ّ
عمله .ولكن له �إن �شاء �أنْ يقنع الفريق الآخر بالدليل والربهان واحلكمة واملوعظة
احل�سنة.
�أجل ّ
لكل �إن �شاء �أن يقنع الفريق الآخر بالدليل والربهان ولكن لي�س
له �أن يقبل دليله.
قال اهلل

تعاىل :ﱹﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﱸ [النحل.]125 /
ي�صدع.

هذا ما ي�أمر به كتاب اهلل وهذا الأوىل �أن ي ّتبع وبغري احلق يجب �أن ال
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ال�شرك الأ�صغر

�أ ّما بع�ض امل�سلمني �أولئك الذين كانوا ومازالوا يرا�ؤون يف الدين
م�ستمدين منهم ق َّو ًة م�ؤذية
ويك ِّرهون النا�س فيه ومياكرون اجلهلة ب�أنواع التمويه
ّ
يتو�سلون بال�سلطات العاملية
باطلة لل�سيطرة على غريهم من امل�سلمني� ،أو مازالوا ّ
مم ّوهني عليها لت�ضغط العقل ،واحلرية ال�شخ�ص َّية ،وتكره النا�س على البقاء حتت
كابو�سهم �أو �سيطرتهم خاملني جامدين �أو م�سيرّ ين ب�أقوالهم و�آرائهم و�أهوائهم
أخوف ما � ُ
أخاف
كالأنعام� ،إنّ �أولئك مل يفطنوا للحديث ال�شريف القائل�« :إنّ � ّ
رك الأ�صغ ُر .قالوا :ما ُ
عليكم ال�شّ ُ
ال�شرك الأ�صغ ُر يا َ
ر�سول اهلل؟ قال :ال ّرياء»� .أو
مب�سلم».
فلي�س ٍ
مل يفقهوا احلديث ال�شريف القائل« :من ماك َر م�سل ًما َ
حرية الدين والعمل يف كتاب الله
ال م�سيطر وال وكيل على امل�سلم وامل�سلمة يف �أمر الدين والعمل به

�أجل� ،إنّ دين الإ�سالم ُب ِن َي على احل ّرية يف الفكر والإرادة والقول
حجة بينه وبني
والعمل ،ال م�سيطر على امل�سلم يف �أمر دينه �إال عقله و�إرادته ،وال ّ
احلجة بينه وبني اهلل.
النا�س �إنمَّ ا ّ
قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز خماط ًبا نب ّينا  :ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯤ ﯥ ﯦﱸ[ .الغا�شية ]22 /ف�إذا كان اهلل تعاىل يا �أ ّيها امل�سيطر مل
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ِ
يعط نبينا  ال�سيطرة على عباده فهل �أعطاك �إ ّياها؟
وقال َّ
جل وتعاىل:

ﱹ ﮓ ﮔ ﮕﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ [الإ�سراء.]54 /
وقال �سبحانه

وتعاىل :ﱹ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﱸ [يون�س.]108 /
وقال جل جالله :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﱸ [الن�ساء.]80 /
ف�إذا كان اهلل ّ
جل وعال مل ي�سمح لنب ّيه  ب�أن يكون وكي ًال �أو حفي ًظا
على عباده فكيف جتعل من َ
نف�سك على العباد وكي ًال وحفي ًظا؟
وقال ّ
جل جالله:

ﱹ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ

ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ

ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﱸ [ال�شورى.]15 /
فمالك تدعي لنف�سك �سلطانًا على عباد اهلل مل يعطه اهلل ر�سو ًال وال �سلطانًا.
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وقال جلت حكمته :ﱹ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﱸ [النحل.]125 /
وقال َّ
جل علمه :ﱹ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﱸ [الإ�سراء.]84 /
وقال تنزه وتعاىل :ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﱸ [الأنعام.]108 /
فمالك يا �سيدي تق�ضي لنف�سك �أ ّنك املهتدي والأهدى �سبي ًال؟ ومالك
ال تدعو �إىل �سبيل ر ّبك باحلكمة واملوعظة احل�سنة وال جتادلهم بالتي هي �أح�سن
تبدل من احلكمة واملوعظة احل�سنة ال�سباب والإ�ساءة .فال ت�سيء بذلك �إىل
بل ّ
املر�أة امل�سلمة ربة العفاف �أكرث ّمما ت�سيء �إىل اهلل و�إىل الدين و�إىل نف�سك.
ﱹ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ

وقال ّ
جل عدله:
ﰙ ﰚﱸ [ف�صلت.]46 /
وقال �سبحانه وتعاىل:
ﯕﱸ [الإ�سراء.]7 /

ﱹ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﯓ ﯔ
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وقال ع َّز َّ
وجل:
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ﱹ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ

[الإ�سراء.]15 /

وقال جل جالله :ﱹﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﱸ [النجم.]39/
فانظر �إىل �سعيك وعملك يا �س ّيدي وذر غريك يف �سعيه وعمله .وال تكن
من املـرائني .وقال َّ
جل جالله :ﱹ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱸ [البقرة ]256 /وقــال:
ﱹﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [الق�ص�ص ، ]56 /وقال:
ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱸ [يون�س.]99 /
وقال تعاىل:

ﱹﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱸ [يون�س.]99 /
فمالك تعمد �إىل الإكراه ولي�س له يف الدين من �أثر؟ بل �إن اهلل جل
جالله نهى عنه نه ًيا مطلقًا .وكان يعتب نبيه لو �أكره النا�س ح ّتى يكونوا م�ؤمنني.
�أف�أنت تكره النا�س؟
وقال َّ
جل جالله :ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱸ [املائدة]105 /
وقال :ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [العنكبوت.]46 /
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وقال تبارك وتعاىل :ﱹﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﱸ [�آل عمران. ]20 /
خطاب �إىل امل�سيطر

وفيه النف�س املَ ْر ِ�ض َّية والنف�س الأمارة بال�سوء واجلهاد الأكرب

يا �أ ّيها امل�سيطر ،ترى �أن اهلل �أمر برتك �أهل الكتاب �أحرا ًرا� .أفلأهل الكتاب
امتياز على من �أ�سلم ح ّتى حتاول ا�ستعباد فكر امل�سلم و�إرادته وقوله وعمله؟ �ألك
�أن تقوده كر ًها �إىل ما ت�شاء هدى كان �أو � ً
ضالال؟ و� ّأي نفع يف الإكراه؟ �إن الإميان
احلق ت�صديق يف القلب واطمئنان .ال انقياد لإكراه �أو رياء �أو �إذعان(((� .أ�أنت �أم
ربك �أعلم مبن �ضل عن �سبيله �أو مبن كان من املهتدين؟
وتقد�ست .فاحلكمة والنور والهدى يف كتابك وقد ّقد�ست
�إلهي! جللت ّ
�ضل م ّنا �إال �ضعيف الب�صر� ،أو ً
تقدي�سا .ومل َي ُك من ّ
�سالكا طريق ال�شرك
احل ّرية ً
الأ�صغر ،و�إنّ عفوك لأكرب.
يا �أيها امل�سيطر ،يا منتحل الوكالة علينا� ،إنّ اهلل  مل يوكّ لك،
ور�سوله  مل يوكّ لك ،والقانون مل يوكّ لك ،ونحن مل نوكلك ،فمن �أين لك
هذه الوكالة؟
((( �إذعان :انقياد وخ�ضوع( .م).
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ولي�س لك �أن تك ّلف غريك �شي ًئا .احلرية نور احلق فال حتاول �إطفاءه يف
�شد ما حاول �أبو جهل و�أبو لهب و�أعوانهما �إطفاء نور احلق بالأذى
الإن�سان ب�أذاكّ .
فلم يزدد نور احلق �إال انت�شا ًرا� .إذ �إنّ احلق ال�صادق ال ي�ؤذي بل ي�أتي بالربهان.
و�إنّ امل�ؤمن احلق ال يتن ّزل �إىل ال�شرك الأ�صغر بل ي ّتبع كتاب اهلل� .إنه ّمطلع احلرية
والأنوار.
واعلم كما ع َّلمنا �أعاظم �أئمتنا� ،إنّ النف�س نف�سان :حيوانية وناطقة ،و�إنّ
للنف�س مراتب عالية ومراتب �سافلة .فعلى املراتب العالية ت�ستوي النف�س املر�ضية
ويف املرتبة ال�سفلى تزحف النف�س الأ ّمارة بال�سوء ولكن على وجهها ت ّتبع الهوى.
فاخرت لنف�سك �إحدى املرتبتني.
قال ر�سول اهلل �« :أف َْ�ض ُل ا ِجل َها ِد �أَنْ ُيجاهد املر ُء نَ ْف َ�س ُه ال ّتي َبينْ َ َج ْن َبي ِه».
وقال �« :أَ ْع َدى َع ُد ّو َك َن ْف ُ�س َك التي َبينْ َ َج ْن َب ْي َِك».
الأَ ْكبرَ ِ».

وقال  ملَا رجع من بع�ض غزواته« :رج ْع َنا ِمن ا ِجل َهاد الأَ ْ�صغَر �إ َىل ا ِجل َها ِد

�أي اجلهاد مع النف�س الأ ّمارة بال�سوء وخلو�صها عن �شوائب الرياء والهوى،
وال�شهوة والغ�ضب والأذى ،ولن�صرة النف�س العاقلة املطمئنة المْ َ ْر ِ�ض َّية عليها.
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نداء �إىل ال�سلطات

�أيتها ال�سلطات احل ّرة الكرمية� ،أناديك � ٌّأي �أنت و�أين كنت� ،أناديك
لت�سجلي تثبيت الظالم الباقي من الدور املظلم.
لت�سجلي لك ن�شر النور ال ّ
ّ
لقد ُب ِل َي بع�ضنا يف هذا ال�شرق بظلمات �أربع :ظلمة نقاب من ن�سيج،
وظلمة نقاب من جهل ،وظلمة نقاب من رياء ،وظلمة نقاب من جمود ،ف�أم�سينا يف
ظلمات بع�ضها فوق بع�ض ،و�أم�ست النقب ته ّولنا حتى نكاد نخ�شى �أن ي�سدل
ال�شرق نقابًا بيننا وبني حقيقتك النرية ،حقيقتك التي من �أجلها ُلق ِ
ّبت ب�أ ّم املدنية
و�أ ّم النور� .إ َّنا ال نريد �أن تظهري عندنا �إال كما �أنت بوجهك املت�ألق .ذلك ما
يجعل وجودك بيننا نعمة ال تكفر بل ين ّوه بذكرها يف العاملني وت�شكر .وهكذا
تريد املر�أة �أن تظهر.
حررت �أيتها ال�سلطة الفكر ،والإرادة ،والل�سان ،والقلم ،واالعتقاد،
وحررت العبيد ،و� ِ
أزلت اال�ستعباد من الدنيا.
�أ ّما املر�أة امل�سلمة فال تطلب منك �أن حت ّرريها ،فهي كما ال يخفى عليك
حرة يف كتاب اهلل ،ح َّرة يف �أوامر ر�سوله ،ح َّرة يف ال�شريعة ،ح َّرة يف القانون ،ح َّرة
يف مبادئ االجتماع العليا ،ح َّرة يف حقوق الب�شر املعلنة ،ح َّرة مثل ّ
كل �إن�سان،
ح َّرة مثل كل امر�أة ،و�إمنا تطالب �أن يكون للقانون امل�سنون حياة بنفو ٍذ ال َم َر َّد له.
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�إنّ القانون روح ال�سلطة وروح االجتماع الناطقة ،فكما �أن الروح �آمرة
مطلقة على �أع�ضاء اجل�سد ،كذلك القانون �إنمّ ا هو الآمر املطلق على �أع�ضاء
ال�سلطة واالجتماع .وال ي�سوغ لع�ضو من هذا �أو من تلك �أن يخالف �أمر تلك
الروح املَ ْر ِ�ض َّية .وال ي�سوغ �أن يجد الهوى �أو اال�ستبداد �إىل ع�ضو من الأع�ضاء
�سبي ًال ي�ؤدي �إىل اختالل �أو �إبطال يف العمل القانوين في�ؤذي ن�ساء امل�سلمني.
�أقول هذا ونف�سي تقول قول زغلول�« :أح�سب �سالمة الن ّية وال�صدق يف
القول و�أن تقوم املح َّبة بني النا�س مقام القانون».
�شد ما م َّوهوا علينا يف الدور املظلم املا�ضي ب�أنّ الدين يريد �سرت وجوهنا،
َّ
وكان التمويه مقرونًا بالإكراه .لي�س ب�إكراه ق ّيم املر�أة ،وقد يكون له حق يف ذلك
�إذا ارت�آه ،وكم من ق ّيم م�ستنري .يدمى قلبه من ر�ؤية حمارمه مظلومات يف ظلمات
احلجاب على كره منهن ومنه .و�إنمّ ا الإكراه كان من ّ
كل واحد له هوى ،ح ّتى ر�أت
املر�أة امل�سلمة كل رجعي� ،أو ّ
كل ذي هوى م�سيط ًرا وول ًّيا ووكي ًال عليها� .إنه مل
فعد كل رجل
يفرق بني ن�سائه ون�ساء غريه لأن النقاب م�شرتك مانع من
تفريقهن ّ
ّ
نف�سه ق َّواما على الن�ساء جمي ًعا ور�أت املر�أة ّ
كل الرجال ق َّوامني عليها.
من حيث �أتيت �أيتها ال�سلطات احل َّرة من الغرب ،انعك�س علينا يف
الزمن الأخري نور احلرية ونور العلم ال�ساطعان يبددان ظلمات اجلهل واال�ستبداد.
تع ّلمنا فنظرنا �إىل الدين ّ
بكل ما فيه من احلكمة وال�سمو فر�أينا فيه عك�س ما كانوا
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مي ِّوهون به علينا .ر�أينا �أن الدين يريد ك�شف وجوهنا للهواء والنور مثلما يك�شف
�سائر النا�س وجوههم .ويريد ا�ستعمال قوانا التي �أودعها اهلل فيها مثلما ي�ستعمل
�سائر النا�س قواهم التي �أودعها اهلل فيهم .وهنالك الأدلة يف �آيات الكتاب املن ّزل،
واملف�سرين.
ويف �أحاديث ر�سوله  ،ويف �أقوال �أعاظم الفقهاء ّ
ّ
فكل ما ترجوه املر�أة امل�سلمة منك �أيتها ال�سلطات احل َّرة الكرمية �أن ال
متكني �أح ًدا �إذا �أعيدت عليها الك َّرة يف �إحدى زوايا حكمك �أو و�صايتك من
مقد�س حريتك ال�صرفة ال�صادرة عن م�صدر احلق
�أن يتخذ التمويه مدخ ًال �إىل ّ
واحلرية الأعلى ،والتي �أعلنها فيك �أبطال الإن�سانية والإ�صالح وجهابذة العلم
واحلكمة و�أدب االجتماع.
فقد كفى ما �أدخله �إىل هياكل جن�سنا ال�ضعيف من التمويه املغرر به
رجال التقليد فيه والتعقيد ،واجلمود يف �شرقنا احلي بروحه وامل ّيت يف تفكريه،
واملخدر يف الكثري من �أ�ساطريه ،وقد حجبت عنا تلك الأ�ساطري املخرتعة يف
الزمن الأخري نور الوحي الإلهي ،ونور ال�شرع ،ونور العقل ،ونور الطبع ،ونور
الفهم ،ومل تع�ضنا من تلك الأنوار املتلألئة باخلري وال�صالح �إال روايات متناق�ضة
ملفَّقة ،و�أقاويل خمتلفة مز َّوقة ،فقتلوا بقتلنا �شرقهم ،و�أماتوا ب�إماتة حقنا حقهم،
وا�سو ّدت با�سوداد وجوهنا وجوههم ،و�سرتت ب�سرت �أب�صارنا ب�صائرهم ،وخدرت
بحب�سهم �إيانا يف خدورنا((( �ضمائرنا و�ضمائرهم.
((( خدورنا :مفردها خِ ْدر وهو كل ما يواري من بيت ونحوه( .م).
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�أجل �إنها لق�ضية ال تنكر �أنَّ الدين الإ�سالمي ال�صحيح قد حتول اليوم
كما قال امل�صلح الكبري قا�سم �أمني عن �أ�صوله وا�سترت حتت حجب من البدع،
عدة قرون ،وظهر لهذا االنحطاط الديني �أثر عظيم
ووقف منا�ؤه وانقطع ارتقا�ؤه من َّ
يف �أحوال امل�سلمني.
�أيتها ال�سلطة العليا الكرمية �إ ّنا ال نطلب منك تدخ ًال يف اعتقاد �أحد ف�إنّ
اهلل  مل ي�سمح حتى لنبيه � أن يكون م�سيط ًرا �أو وكي ًال �أو حفي ًظا على
عباده ،وحذره من الإكراه يف الدين .وكان يعتبه لو �أكره النا�س حتى يكونوا
م�ؤمنني .فبعد هذا كيف نك ّلفك �أن تتدخلي يف دين و�إميان ،وما �أنت �إال �سلطة
عليا� .إ ّنا مع�شر الن�ساء فطرنا على الطاعة هلل ور�سوله فال نعمل �إال ما ير�ضيهما،
ليت املرائني من الرجال يقفون حيث نقف من حدود الدين فال يطلبون با�سمه،
تدخ ًال ِ
منك لإكراه امل�سلمات على �سرت وجوههن.
وقائدهم الهوىّ ،
تو�سلهم بك ق�ص ًدا �سو ًّيا حقًّا
�أيتها ال�سلطة احلكيمة ،لو كان ق�صدهم من ّ
يتو�سلوا
حلماية دين ،ولو كان لك يف الدين حق �سيطرة و�إكراه ،لوجب عليهم �أن ّ
بك يف �أمور دينية كثرية لي�س فيها �سرت وجه املر�أة فلي�س من �أ�صول الدين �أمر
ب�سرته ،بل يف �أ�صول الدين �أمر بك�شفه ،وما كان �سرته �إال بدعة ابتدعوها ،وعادة
اتبعوها.
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�أجل� ،إنّ �سرت وجه املر�أة لي�س من �شروط الإ�سالم ،وال من �أركانه ،ولي�س
�سفور الوجه من حم ّرماته.
ف�إذا رجعوا �إليك �أيتها ال�سلطة احلكيمة يف �أمر حتجيب الن�ساء امل�سلمات،
فالن�ساء امل�سلمات راجيات منك �أن ت�س�أليهم �أ�سئلة �أربعة:
ال�س�ؤال الأول  -ما هي �شروط الإ�سالم؟

�إنهم جمربون على القول� :شروط الإ�سالم �أربعة ،العقل ،والبلوغ ،وعدم
الإكراه ،والنطق بال�شهادتني.
فقويل لهم حينئذ� :إنكم فقدمت �شر ًطا من �شروط الإ�سالم ،مبا �أنكم ترت�ؤون
الإكراه يف الدين خال ًفا للدين.
ال�س�ؤال الثاين  -ما هي �أركان الإ�سالم؟

البد لهم من القول� :أركان الإ�سالم خم�سة :ال�شهادتان ،و�إقامة
�إنه ّ
ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،و�صوم رم�ضان ،وحج البيت.
فقويل لهم حينئذ ال �أرى من الرجال يف املئة واح ًدا يقيم هذه الأركان؛
فلماذا مل تتو�سلوا بي �أنا ال�سلطة املدنية لأكره النا�س عليها لو جاز يل الإكراه،
واقت�صرمت على املطالبة ب�سرت وجوه الن�ساء مع �أنه لي�س من �أركان الإ�سالم؟
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ال�س�ؤال الثالث -ما هي �أعظم املعا�صي املنهي عنها بن�ص يف القر�آن �صريح وقد و�ضع
اهلل تعاىل عليها عقوبات الرجم �أو احلدّ ؟

�إنهم ال ي�ستطيعون �إال �أن يقولوا :الفح�ش ،وا�ستعمال امل�سكر ،وتعاطي
الربا.
فقويل لهم حينئذ� :إنيّ مذ �أتيت بالدكم ر�أيت لهذه املعا�صي بيو ًتا
مفتوحة ،والرجال على �أهوائهم يرتكبون ما �شا�ؤوا منها ،ومل تتو�سلوا يو ًما لدي
ل�سد �أبوابها� ،أو لإكراه الرجال على اجتنابها ،ك�أنكم مل تهتموا لتلك
با�سم الدين ّ
املعا�صي� ،أو �أدركتم �أنه لي�س لل�سلطة �سلطان لتكره النا�س وت�ضغط ح ّريتهم ،ما
مل تخولها �إ ّياه القوانني املو�ضوعة .ف�أنى تهتمون ب�سفور الوجه و�سفور الوجه لي�س
من املعا�صي .وكيف مل تدركوا �أن لي�س لل�سلطة من �سلطان على احلرية ما مل
تخولها �إياه القوانني؟
ال�س�ؤال الرابع  -ما هي �أ�صول الدين يف الإ�سالم؟ وهل فيها ن�ص ب�سرت وجه املر�أة؟

�إنهم جمربون  -لئال تطلبي الدليل املقنع  -على �أن يقولوا لك� :إنّ
�أ�صول الدين �أربعة :الكتاب ،وال�سنة ،والإجماعّ ،ثم القيا�س  -على مذهب
ال�س ّنيني م ّنا  -والعقل على مذهب ال�شيعيني .و�إنه لي�س يف كتاب اهلل و�س ّنة
ر�سوله من �أ�صول الدين ن�ص �أو ت�صريح ما بتحجيب امل�سلمات� .إال ن�ساء
عليهن يف �أمر احلجاب ممتنع لأ�سباب كثرية ،منها قوله
الر�سول  .و�إنّ القيا�س ّ

33

جوالت عامة يف احلرية واحلق وال�شرع والدين والعقل

حجابهن :ﱹﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱸ [الأحزاب]32 /
تعاىل يف �آية
ّ
و�أن ال �إجماع يف �سرت الوجوه ،بل �إن النبي  يف حديثه لأ�سماء ذكر �صالح
ك�شفها ،و�أنّ الفقهاء انق�سموا �شطرين� .شطر قال ب�سرت وجوه الن�ساء ا�ستح�سانًا منه
�أو ت�أوي ًال .وهذا هو القول الذي نتبعه .و�شطر ا�ستح�سن بالعك�س ك�شفها ومل ي َر يف
الت�أويل �سبي ًال �إىل �سرتها .وهذا القول هو الذي يتبعه ال�سفوريون ،وربمّ ا �أننا نعتقد
�أن احلق يف جانبنا ،نلج�أ �إليك لتكرهيهم على ا ّتباع القول الذي نتبعه.
ٍ
حجتكم يف كفة الدين ،لأنّ
حجة ال�سفوريني من ّ
فحينئذ قويل لهم� :إذن ّ
يوجها �إىل التي�سري الذي يريده اهلل ،ال �إىل التع�سري
الت�أويل واال�ستح�سان يجب �أن ّ
أحق �أن ي ّتبع.
الذي ال يريده ،ولأنّ النبي  يرى ك�شف الوجوه �صا ًحلا وهو � ّ
ولأنّ العقل يق�ضي بذلك ،ولأنّ �شط ًرا من الفقهاء قال به.
�أ ّما �أنا فلكوين �سلط ًة عاملي ًة �أرى �أن ٍّ
لكل �أن ي�ستح�سن يف دينه �أو ي�ؤول
كما يرى ويعتقد ،و�أنه ال يد يل مطلقًا يف هذه الأمور ،فال �أكرهكم على اتباع ما
يتبعون وال �أكرههم على ا ّتباع ما ت ّتبعون.
ا�س�أليهم �أخ ًريا عن احلكمة يف عدم اهتمامهم با�سم الدين لتلك الأمور
ك ّلها ،ويف ح�صر اهتمامهم بتحجيب املر�أة ولي�س حتجيبها من �شروط الإ�سالم ،وال
من �أركانه ،وال �سفورها من حم ّرماته� ،إنهم لعاجزون عن تبيان حكمه� .أ ّما �أنا ففي
دفاعي عن املر�أة �س�أبينّ ما يق�صدون.
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قد يقولون لك �أ ّيتها ال�سلطة املحرتمة �أ ّنك تر�ضني عواطفنا ال ّتخاذك يف
فنعد ذلك عطفًا منك �إلينا وف� ً
ضال
�سرت وجوه امل�سلمات �سلطانًا من �سلطتكّ ،
نقدم لك عليه �شك ًرا دائ ًما جزي ًال.
جمي ًالّ ،
فقويل لهم ٍ
حينئذ :ال ت�شكر ال�سلطات على �سلب احل ّريات� .أنتم �أحرار
يف �سرت وجوه ن�سائكم لي�س لأحد �أن يعار�ضكم يف ح ّريتكم .و�إذا جتاوز على
حدها �أحد ف�إنيّ �أرجعه �إىل حده .ولكن لي�س يل ولي�س من احلق �أن �أر�ضي
ّ
عواطفكم بك�سر عواطف غريكم و�سلب حقوقهم� .إن لل�سلطات كما ّ
لكل من
النا�س �أن تبذل من حقّها ملن تريد �أن تر�ضي عواطفه ،ولكن لي�س لها �أن تبذل
من حق الأفراد لإر�ضاء العواطف� .إنمّ ا على ال�سلطات �أن مت ّهد ال�سبيل �إىل النور
ال �إىل الظالم ،وتفتح الطرق �إىل العدل واحل ّرية ،ال �إىل الظلم واال�ستبداد بالنا�س
ﱹﰗ ﰘ ﰙ ﰚﱸ [ف�صلت.]46 /
تدخل لها
يا �أيتها ال�سلطات الكرمية� ،إنمّ ا لنخاطب فيك �سلطة عاملية ال ّ
حق �أو ح ّرية ،كما
يف �أمور الدين .وال نطلب منك معونة لنيل ما �أنالنا الدين من ّ
يطلبون هم منك املعونة ل�سلبهما منا .و�إنمّ ا نطلب منك و�أنت �سلطة عاملية ،تطبيق
تقدي�سا ،ومنع تقييدها �إال
القانون العاملي امل�سنون الذي ّقد�س احل ّرية ال�شخ�صية ً
بحكم منه �صريح.
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�إنه لظلم �أليم ،وال يخفى عليك �أيتها ال�سلطة املحرتمة� ،أن يجعلنا القانون
�أحرا ًرا ،ويجعلنا اهلل و�شرعه �أحرا ًراّ ،ثم يجر�ؤ بع�ض من �أع�ضائك املح ّليني �أو
من �أع�ضاء املجتمع ،على خرق القانون لتقييد ح ّرية امل�سلمات يف املدن كر ًها
وا�ستبدا ًدا تب ًعا للهوى ،يف حني �أنّ ح ّرية �أخواتهن غري امل�سلمات يف املدن والقرى،
أخواتهن امل�سلمات يف القرى م�صونة بالقانون من ّ
كل تع ّر�ض.
و�
ّ
�أ ّيتها ال�سلطات احلكيمة املحرتمة� ،إذا جا َز �أن َتري �أن يف النقاب م�صلحة
عامة دنيوية ،و�أدبًا عا ًّما اجتماع ًّيا مل ُيدركا يف بالد العامل الراقي ،ف�ضعي � -إن
تريدي ،وي�سمح لك عدلك وح ّريتك  -قانونًا تعينني فيه من يجب �أن ُي�سرت
وجهه ،فيط�أطئ من يتناوله احلكم ر�أ�سه �إطاعة واحرتا ًما .ولكن �أيتها ال�سلطات
وحدهن .فلي�شمل
خمت�صا مب�سلمات املدن
ّ
العاملية العادلة �إنّ �سلطانك لي�س ًّ
غريهن من جميع الطوائف وامللل حيث ال يجوز ح�صر امل�صلحة العامة
قانونك ّ
الدنيوية والأدب العام االجتماعي يف فئة دون �أخرى� .إنك �أنت وحدك ال�سلطة
العاملية وال يد فيها لغريك� .إنك �أنت الو�ص ّية علينا لكي تعلينا �إىل م�ستوى الأمم
الراقية .ول�سنا نحن �أو�صياء عليك لننزلك �إىل م�ستوانا ،فال جتعلي للمرائني �إليك
�سبي ًال ،وذري ك ًّال م ّنا ح ًّرا يف معتقده يختار الطريقة التي يراها �أوفق الطرائق
لدينه و�أحفظها ل�شرفه.
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�أيتها ال�سلطة العادلة
�إنّ دعاة ال�سفور ال يعتدون على دعاة احلجاب .فيجب على دعاة احلجاب
�أن ال يعتدوا على دعاة ال�سفور� .إنّ اهلل ال يحب املعتدين .واهلل �أعلم مبن �أهدى
�سبي ًال.
قال اهلل تعاىل:

ﱹﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑﱸ

[احلجرات.]11 /

�إذن فدعاة ال�سفور ال ي�سخرون بدعاة احلجاب ع�سى �أن يكونوا خ ًريا
منهم ،وال يلمزون �أنف�سهم((( ،ويجب على دعاة احلجاب �أي�ضً ا �أن ال ي�سخروا
بدعاة ال�سفور ع�سى �أن يكونوا خ ًريا منهم ،و�أن ال يلمزوا �أنف�سهم.
يا �أيتها ال�سلطات العاملية الكرمية� .إنّ كل عيل ٍة منا وكل امر�أة منا لها
رئي�س �أو ق ِّيم ،ولي�س احلكم االجتماعي �إال لذلك الرئي�س �أو لذلك الق ّيم� ،إذا
ر�أى اخلري يف ال�سفور ا َّتبعه ،و�إذا ر�أى اخلري يف احلجاب اتبعه ،و�إال انقلب الأمر
فو�ضى.
((( ال يلمزون �أنف�سهم :ال يعيبون �أو ينتق�صون من �أحد فيعر�ضوا �أنف�سهم لردة فعل ذلك ال�شخ�ص فريد عليه باالنتقا�ص
منه( .م).
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�إنّ حرية ّ
كل فرد حمدودة بحدود حرية غريه .فال يجوز لأحد �أن يتجاوز
حده.
حدود غريه ومن جتاوز فالقانون يرجعه �إىل ّ
احلرية �أ�سا�س احلياة الإن�سانية الراقية
حرية الفكر وحرية الإرادة

�سادتي و�س ّيداتي:
قال الكاتب احلكيم املنفلوطي :ال �سبيل �إىل ال�سعادة يف احلياة �إ ّال �إذا
عا�ش الإن�سان فيها ح ًّرا مطلقًا ،ال ي�سيطر على ج�سمه وعقله ونف�سه ووجدانه
وفكره م�سيطر �إال �أدب النف�س.
ويجب �أن يكون �أدب النف�س �أ�سا�س �أدب اجلوارح ،و�أن يكون �أدب
اجلوارح تاب ًعا له و�أث ًرا من �آثاره ،ف�إن �أبى النا�س �إال �أن يجعلوا الريب يف �أدب
احلركات وال�سكنات �أ�سا�س �أعمالهم وعالئقهم((( وميزان قيمهم و�أقدارهم،
فليعلموا �أنّ العامل ُك َّله قد ا�ستحال �إىل م�سرح متثيل ،و�إنهم ال ي�ؤ ّدون فيه غري
وظيفة املمثلني الكاذبني.

((( عالئقهم�ِ :صالتهم( .م).
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احلرية �شم�س يجب �أن ت�شرق يف ِّ
كل نف�س ،فمن ُح ِر َمها عا�ش يف ظلم ٍة
حالكة يت�صل �أولها بظلمة الرحم و�آخرها بظلمة القرب.
احلرية هي احلياة ،ولوالها لكانت حياة الإن�سان �أ�شبه �شيء بحياة اللعب
املتحركة يف �أيدي الأطفال بحركات �صناعية.
وقال ال�شيخ حممد عبده  -رحمه اهلل تعاىل:
«جت ّلت بالإ�سالم للإن�سان نف�سه ح ّرة كرمية ،و�أطلقت �إرادته من القيود
ظن �أنها �شعبة من الإرادة
التي كانت تق ّيدها ب�إرادة غريه �سواء كانت �إرادة ب�شرية ّ
الإلهية �أو �إنها هي ك�إرادة الر�ؤ�ساء وامل�سيطرين� .أو �إرادة موهومة اخرتعها اخليال
ظن يف القبور والأحجار والأ�شجار والكواكب ونحوهاّ .
وانفكت عزميته
كما ُي ّ
من �أ�سر الو�سائط وال�شفعاء ،واملتك ّهنة والعرفاء ،وزعماء ال�سيطرة على الأ�سرار،
ومنحتها حق الوالية على �أعمال العبد فيما بينه وبني اهلل ،الزاعمني �أنهم وا�سطة
النجاة وب�أيديهم الإ�شقاء والإ�سعاد ،وباجلملة فقد �أعتقت روحه من العبودية
للمحتالني والدجالني و�صار الإن�سان بالتوحيد عبد اهلل خا�صة ح ًّرا من العبودية
علي يف احلق ،وال و�ضيع،
لكل ما �سواه ،فكان له من احلق ما للحر على احلر ،ال ّ
وال �سافل ،وال رفيع ،وال تفاوت بني النا�س �إال بتفاوت �أعمالهم ،وال تفا�ضل �إال
بتفا�ضلهم يف عقولهم ومعارفهم .وال يق ّربهم من اهلل �إال طهارة العقل من دن�س
الوهم ،وخلو�ص العمل من العوج والرياء».
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مرح ًبا بك �أيتها احل ّرية القد�س ّية ،حرية الفكر وحر ّية الإرادة ،ف�أنت �أنت
روح الدينِ � ،أنت � ِأنت � ُّأ�س ّ
كل نه�ضة ،و� ِأنت � ِأنت مو ّلدة احلقائق بالبعث .مرح ًبا
وحق نهو�ضنا بال�صور التي نعتقد
بك �أيتها احل ّرية التي تخ ّولنا حق حفظ �شرفنا ّ
�أنها له �أحفظ وللدين �أقرب ،ولنا ولعيالنا ولأمتنا �أنفع.
ِ
انت�صرت يف العامل الراقي .فوقفتي هذه مظهر من
�إ ّن َك لتنت�صرين كما
أ�شد الرجال يف دور
مظاهر ن�صرك ،و�صوتي هذا بوق من �أبواقك ،فلقد كان � ّ
التع�صب املظلم ،دور اال�ستبداد والرياء والظلم يرهبه �أن يقف مثل موقفي ،ليعلن
ّ
كل اخلري للنا�س ،وال�سعادة ّ
عقيدته التي يعتقد �أنها اخلري ّ
كل ال�سعادة للعيلة
والأ ّمة واملجتمع ،وال�شرف ّ
كل ال�شرف للمر�أة.
ذكرت ح ّرية الإرادة وحرية الفكر ،وقد يلتب�س على البع�ض معنياهما� ،إذ
ُ
طاملا بخ�س اجلهل قدرهما ،و�أراد �أن مي�سخ جمالهما ،وخلطهما بالنزعات احليوانية
�سماها اجلهلة ح ّرية.
التي َّ
�إنّ احلرية حملها العقل ،فال تتج ّلى بنورها ال�ساطع �إال يف الإن�سان على
قدر عقله� .أ ّما احليوان فال ميلك عق ًال ليملك �إرادة �أو ح ّرية فكر ،فنزعاته �إ ًذا
حيوانية حم�ضة م�ضرة ال �أثر للح ّرية فيها.
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�إن ح ّرية الإرادة  -كما عرفها علماء االجتماع  -هي ح ّرية الفرد يف حتديد
�أفعاله على مقت�ضى ما حتتمل نف�س ّيته من ت�ص ّور لغايات الآداب املثلى ،وح ّرية
حق الفرد يف �أن يتبع بال خوف وال وجل((( موحيات عقله خلريه وخري
الفكر هي ّ
تدخل ال�سلطات� ،أو كراهية اجلماهري ونزعاتها .ولنا �أن
النا�س ال يعوقه عن ذلك ّ
نقي�س على هاتني احل ّريتني ح ّرية القول واحل ّريات جميعها .فك ّلها ترمي �إىل خري
الإن�سان ،وت�شييد املجتمع.
موقفي وخطتي

�أ ّيها ال�سيدات وال�سادة:
ا ّت�ضح يل من موقفي �أنه موقف دفاع عن ح ّرية املر�أة ،و�إنيّ من اللواتي
ّرجحن ال�سفور مع الذين ّرجحوه على احلجاب .وعم ًال بح ّرية التفكري وحتت راية
ال�سيادة العلمية امل�ستق ّلة� ،أطرح لديكم ّ
كل خواطري وت�أ ّمالتي التي جعلتني
�أرجح ال�سفور ،و�أطلب حترير املر�أة.
و�إنيّ  -و�أنا معرتفة بق�صوري � -أرى �أنّ مذهبي وهو مذهب كثري من
ال�سادة وال�س ّيدات� ،أكرث انطباقًا على روح االجتماع ،و�أ�ضمن حافظ لل�شرف
ونتلم�س �أ�صلح الأ�سباب ل�صونه من ّز ًها حمرت ًما.
الذي ّ
نقد�سه جمي ًعاّ ،
((( َو َجل :خوف وفزع( .م).
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قال بع�ض احلكماء:
«�إنّ التفكري احل ّر �أ�سا�س ّ
كل نه�ضة ،فيجب علينا �أن نف�سح له املجال
لي�سري .فيقاوِم ويقَا َوم �ضمن دائرة الأدب ،وت�صطدم ح ّريته بح ّريات �أخرى
يتم الن�صر للفكر ال�صحيح فال يت�ألق
ا�صطدا ًما معقو ًال �سلي ًما �شريفًا وهكذا �إىل �أن ّ
برق احلقيقة �إال �إذا ت�صادمت الآراء».
ولهذا �أرجو ممن يرى غري ما ر�أيت �أن ينظر يف ملحوظاتي وت�أ ّمالتي وينعم
يتف�ضل عم ًال بح ّرية التفكري ،ببيان ملحوظاته وت�أ ّمالته التي يوحيها �إليه
فيهاّ ،ثم ّ
العقل والدين يف وقفة �آتية ،حتى �إذا �أقنعني مبنطقه ،ور�أيت نتائج مذهبه �أحفظ
لل�شرف ،و�أطبق للدين ،و�أنفع لعائلتي وللأمة �سدلت النقاب حا ًال على وجهي،
ومت�سكت را�ضية ّ
همني
كل الر�ضا باحلجاب ،ولو كان � ّ
أ�شد �أ�شكال اال�ستعباد ،وما ّ
ّ
�أن يكون النور والهواءّ ،
وكل دواعي ال�سعادة يف احلياة فدا ًء للدين ولل�شرف
ولعائلتي وللأمة.
�أ ّما �إذا اكتفى مناظري يف جوابه بالبحث عن املروق والإحلاد ومبا ينايف
�آداب املناظرة ،ف�س�أترفّع عن �سماع كالمه مكتفية بالرجاء من اهلل � أن ي�صلحه
وير�سل �إىل نف�سه �شعا ًعا من نور احل ّرية والهدى� ،إذ �إنّ ذلك النور ال يطلع على
وبدل فيها حجة املجادلة بالتي
نف�س �إ ّال ز ّينها بالعقل والأدب واحرتام النا�سّ .
حجة املجادلة بالإ�ساءة التي يعت�صم بها املرائي العاجز عن بيان
هي �أح�سن من ّ
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الدليل والربهان .وكذلك �إنّ االكتفاء بالقول �إن نظرتي غري �صحيحة دون جمادلة
ودون �إثبات الربهان ٌ
لدليل على عجز قائله ،وعلى عدم �صحة ما يقول.
ذكرت يف حما�ضرة �ألقيتها منذ َّمدة يف الكلية العلمانية حتت عنوان «ملاذا
بالرتجل ول�ست من م�ستح�سنات الطفرة
تتع ّلم الفتاة؟»� ،أنيّ ل�ست من القائالت ّ
م�سخا يتالعب به الغواة .وت�سخر منه فال�سفة االجتماع وتغرق
التي جتعل املر�أة ً
لديه �أ�س ّرة الأطفال بالدموع .و�إنيّ ال �أريد �أن تتن ّزل املر�أة عن مقامها الرفيع �إىل
منزلة ي�ضيع فيها معنى الأمومة والعيلة الب�شرية ،ولك ّني من القائالت مع القائلني:
�إنّ العلم �أدعى من اجلهل �إىل ال�صيانة والكرامة والعفاف ،بل �إمنا هو احلافظ للمر�أة
مقامها ال�سامي ال�شريف.
و�إنيّ الآن يف حما�ضراتي هذه �أعيد قبل ّ
كل �شيء كالمي الذي ذكرت
و�أعتقد �أنّ ال�سفور والعلم واحل ّرية �أدعى من احلجاب واجلهل والعبودية �إىل ال�صيانة
والكرامة والعفاف و�أدرك معنى الأمومة والعيلة الب�شرية و�صالح املجتمع ،لأنّ
الأدب ال يثبت يف نف�س اجلاهل ثبوته يف نف�س العامل وال يثبت يف نف�س العبد
ثبوته يف نف�س احلر .ولأنّ العيلة واملجتمع �إنمّ ا ينتظمان وي�سعدان متى �سادهما العدل
حق مثل نور ال�شم�س � -شام ًال .فال �سعادة وال
واحلق .ومتى كان نور احل ّرية  -وهو ٌّ
�صالح وال انتظام مع اال�ستبداد والظلم وبقاء ن�صف العيلة واملجتمع حمرو ًما ذلك
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النور ،وبقاء الأم مظلومة تر�سف((( بل ترزح((( حتت قيود حجابها حمرومة ح ّريتها
ّ
وكل �أنواع رقيها ،الأمر الذي يحرمها القدرة على ترقية �أوالدها و�إ�سعاد بنيها.
قال امل�صلح الكبري قا�سم �أمني:
ّ
«كل �إ�صالح يف هيئاتنا االجتماعية ال يبد�أ فيه ب�إ�صالح العائلة فهو
عقيم .ولي�س من املمكن حت�سني حالتنا العائلية �إال برتقية �ش�أن املر�أة ،و�إعدادها
�إىل �أن تكون �إن�سانًا تا ًّما».
يعدوا ح ّرية الإرادة وحرية الفكر على الوجه
و�أُجِ ُّل �سادتي الرجال �أن ّ
باحلق،
الذي ب ّينت ،وح ّرية القول ،وال�صراحة فيه ،وبيان احلقائق ،واملطالبة ّ
وال�سعي للخري متر ًدا غري ممدوح.
�إنها حللة جديدة للمر�أة جميلة ،بحق �أن تتخذ بد ًال من الثوب العتيق.
ويل الرجاء منكم �أن ال يثقل عليكم �أن ت�أخذوا حكمة من كالمي �إذا وجدمت فيه
حكمة .فقال ر�سول اهلل « :ا ِحل ْك َم ُة �ضَ ا َّل ُة املُ ْ�ؤ ِمن �أ ّنى َو َج َد َها �أَ َخ َذها».
وعلى كل حال �أرجو من �سادتي الرجال �أن ال ي َّتهموين بخرق النظام،
والفرار من �سجن احلجاب ،ف�إنيّ مل �أفعل ذلك يا �سادتي� ،إنمّ ا �أخوكم �أبي الذي
((( تر�سف :مت�شي بالقيد روي ًدا( .م).
((( ترزح :ت�ضعف وت�سقط( .م).
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خلقه اهلل ح ًّرا مطلقًا  -وهو ال يخ�شى يف �سبيل احلق لومة الالئمني  -هو الذي
عد �سجني مناف ًيا عدل اهلل ،وم�صلحة العيلة واملجتمع ،ووثق ب�شرف نف�سي و�أدبها،
َّ
ف�أر�سلني �سافرة �إىل احلياة والنور .ولدى حتكيمي العقل رجحت ما ر�أى ففعلت.
كيف ي�ستطاع �أيها ال�سادة �أن �أُ َّتهم بالفرار من �سجني؟ �إنّ الفا َّر يختبئ �أو
يتقنع لئال ُي ْعرف� ،أما �أنا فظهوري بوجهي ال�سافر املعروف �أين كنت و�أيان �سرت
ال�سوي و�صراطي امل�ستقيم.
لدليل �صريح على ق�صدي ّ
�أ ّيها ال�سادة:
زار �أحد الأدباء يو ًما �أبي ،ف�أراه �شي ًئا ّمما �أكتب لريى ر�أيه ،ف�أطرى((( ما
كتبت وحكى حكاية .قال :كنت يف �إ�ستانبول يف اليوم العا�شر من حم ّرم  -وهو
�آخر �أ ّيام امل�أ�ساة التي ميثّلها الإيران ّيون تذكا ًرا ال�ست�شهاد احل�سني ومن �صحبه من
�أهل البيت  -عليهم ال�سالم  -وكان هناك خطيب حكيم �أراد �أن يغتنم فر�صة
اجتماع القوم ليحدثهم يف �أمر اجتماعي لهم فيه خري عظيم .ولكن ما كاد ي�صعد
املنرب ح ّتى عال نواح القوم وبكا�ؤهم ظ ًّنا منهم ب�أنّ اخلطيب ّ
�سيذكرهم مبا يعلمون
عن حادثة كربالء .فلم ت�ستطع الآذان �أن ت�سمع من اخلطبة �شي ًئا .حينئذ قام رجل
�صارخا ب�أعلى �صوته� :أيها النا�س لن�ستمع �إىل اخلطيب مت�أ ّملني يف كالمه ّ
لعل لنا
ً
((( ف�أطرى� :أطرى بالغ يف املدح( .م).
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فيه حكمة جديدة �أو كلمة مفيدة ال تت�أثروا من قول قبل �أن ت�سمعوه ،وال حتكموا
يف �أمر قبل �أن تفهموه وتعوه.
ّثم قال الأديب لأبي :ع�سى احلجاب ّيون ال يت�أثرون وال يحكمون �إال مبا
ي�سمعون من هذه املحا�ضرات ويعون.
قلت� ،إ ًذا �أجعل حما�ضراتي مطبوعة ،يقر�ؤها �أولو الألباب على مهل .ف�إذا
�آن�سوا فيها نو ًرا �أ�شعلوا م�صابيح علمهم و�أنار ّ
كل منهم ما حوله من ظالم.
�إنيّ راغبة يف اخلري وال�صالح للمر�أة وللأمة� .أ ّما احلكم يف �صالح ما
ارت�أيت �أو عدم �صالحه فمرجعه الأيام .قال �شاعر النيل حافظ �إبراهيم يف مرثاته
للم�صلح العظيم بل �إمام امل�صلحني قا�سم �أمني:
احلكــم للأيــــــام مرجعـــــــه
وكـــذا طهــــــاة الـــر�أي ترتكه

ت�سل
يف ما ر�أيت فنـــــم وال
ِ
مهل
للدهـــــر ين�ضجـــــه على ِ

قال الأديب وقد ر�أى فهر�ست حما�ضراتي و�ألقى نظرة على نظراتي� :إنّ
ّ
حق لها .ولك ّني �أرى �أن طلبك ذلك ك ّله دفعة
كل ما تطلبينه للمر�أة يف دفاعك ّ
واحدة يه ّول الرجل الذي قد تعود ظلم املر�أة وا�ستعباده �إ ّياها ح ّتى �أ�ضحى يرى
احلق الثاين بعد الأ ّولّ ،ثم الثالث بعد الثاين
ذلك حقًّا له وعد ًال .فلو طلبت ّ
وهلم ج ًّرا ،لكان نيل النتيجة على ما �أرى �أ�ضمن.
ّ
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قلت :مل �أتع ّود احليل يف العملّ ...
حق ر�أيته يف كتاب اهلل و�س ّنة
فكل ّ
ر�سوله� ،أو �أراين �إ ّياه العقل موافقًا للكتاب وال�س ّنة� ،س�أطلبه وللرجل �أن ي�سلم
دفعة واحدة ّ
بكل ما يراه حقًّا �إن �شاء ،وله �أن يتد ّرج �إن �شاء يف �إعطاء احلقوق
يتعجل العطاء
واح ًدا فواح ًدا ،وال ريب �أنّ عقول النا�س متفاوتة ،فمنهم من ّ
ومنهم من ي� ّؤجله .ولكن خري الرب عاجله .وال � ّ
أ�شك يف �أنّ ت�ضامن الرجال يف ظلم
املر�أة قد تفككت عراه يف هذا الع�صر ّ
وحل حم ّله التعاون على �إن�صافها ،و�أ�ضحى
ال�سواد الأعظم من الأمة مع املر�أة ال عليها .ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﱸ [البقرة.]257 /
خطابي �إىل �إخواين احلجابيني

يا �سادتي القائلني ب�إبقاء احلجاب و�إ�سارة املر�أة و�إبقاء التقاليد ،لكم
مذهبكم يف ذلك ،ونحن القائلني بال�سفور وحترير املر�أة ونبذ التقاليد ،لنا يف ذلك
مذهبنا.
�إننا نحرتم مذهبكم ور�أيكم فاحرتموا مذهبنا ور�أينا ،واهلل �أعلم مبن هو
�أهدى �سبي ًال.
قال اهلل �سبحانه وتعاىل :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ [هود.]118 /
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و�إنّ ما ي�شا�ؤه اهلل �سبحانه هو اخلري عينه ،فلو ر�أى اهلل ّ
جل جالله اختالف
النا�س يف املذاهب م�ض ًّرا  -ملا �شاءه� ،أو �أنتم �أعلم منه تعاىل مبا ي�ض ّر وينفع.
�إنّ يف الإ�سالم مذاهب عدة خمتلفة يف الأمور الأ�سا�سية الدينية � ّأي
اختالف ،وبعد �أن كفّر امل�سلمون بع�ضهم بع�ضً ا وحتاربوا ع�صو ًرا �س ّلم بع�ضهم �إىل
بع�ض باحل ّرية يف �أمر الدين واملعتقد ،و�صاروا ك ّلهم كما يجب �أن يكونوا �إخوانًا.
فامل�سلمون �إخوة .ف�أ ّنى ت�س ّلمون بذلك يا �سادتي وال ت�س ّلمون الآن بع�ضكم �إىل
بع�ض باحل ّرية يف امللب�س وباختيار ٍّ
كل منكم الطريق الذي يراه الأ�صلح يف �أمر
الدنيا.
«اخ ِت َال ُف املذاهب ِيف �أ َّمتي َر ْح َم ٌة َل َها».
قال ر�سول اهلل ْ :
�أجل� ،إنّ اختالف املذاهب رحمة للأ ّمة� ،إذ �أنه ي�سوق ّ
كل مذهب �إىل
�إتقان العلم والعمل ويقودهم �إىل �إح�سان االجتهاد ليكونوا يف حلبة التناف�س
للخري والعدل وال�صالح والتكمل �سباقني ،ال هد ًفا ل�سهام الناقدين من مذاهب
احلق يف ت�صادم
الآخرين ،فبمثل ذلك يتكمل العقل وال�شرع ،ويلمع برق ّ
الأفكار ،ولهذه احلكمة التي �أتى بها ر�سول اهلل  ،ت�أ ّلف يف احلكومات
الد�ستورية �أحزاب �سيا�سية حرة قائمة على مبادئ خمتلفة ولك ّنها م ّتفقة يف
ح�سن املقا�صدّ ،
فكل ما ر�أيناه من اخلري وال�صالح يف احلكومات الد�ستورية �إنمّ ا
من�ش�ؤه اختالف تلك الأحزابّ ،
وكل ما ر�أيناه من احلق البارق �إنمّ ا هو �أثر ت�صادم
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الأفكار ،و�إنّ حكومة لي�س فيها �أحزاب خمتلفة املبادئ متفقة املقا�صد ،يحجر فيها
على العقل وحرية الإرادة والفكر وحرية الل�سان والقلم ،لي�ست تلك �إ ّال حكومة
م�ستبدة ال ي�سودها اخلري والعدل وال�صالح .بل يغلب فيها الباطل احلق ،والظلم
العدل ،واجلهل العلم ،والرق احل ّرية ،واجلمود احليلة� ،إذ ال رادع فيها وال وازع وال
معار�ض وال منازع.
�سادتي ،نحن يف زمن غلبت فيه احلقيقة الوهم واخليال ،وال عربة للوهم
جتاه املح�سو�س من احلقائق.
�إننا نرى ب�أعيننا بالد ال�سفوريني ،حيث ن�شط العقل من عقاله ،ونالت املر�أة
ح ّريتها ونرى رق ّيهم فنعتقد كما يعتقدون؛ �إنّ رقيهم وقد �أفلتوا من ربقة التقاليد،
�إنمّ ا و َّلدته حرية املر�أة �أي حرية الأم .و�إن ت�أخرنا �إنمّ ا هو نا�شئ عن ا�ستعبادنا �أنف�سنا
بالتقاليد وا�ستعبادنا الأم حتى بليت مبا بليت من العقم العقلي.
�أنتم تقولون :بد ًال من �أن ن�شتغل ب�إعتاق املر�أة من رقّها ،فلنبا ِر ال�سفوريني
رق ًّيا بالعلوم والفنون ،باالخرتاعات واالكت�شافات ،ببناء البواخر واملواخر ،و�صنع
الط ّيارات وال�سيارات ،و�إن�شاء الت ّلغرافات والتلفونات� ،سلك ّيات وغري �سلك ّيات،
وما �شاكل من ال�صناعات ولن�ستولِ على الأ�سواق التجارية ،ولن�سبقهم َو ْل َن ُف ْق ُهم
ولنغلبهم يف ذلك كله ،نفز باملرغوب ونظفر باملطلوب.
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ونحن نقول :ال يقوم بناء بال �أ�سا�س ،وال ميكن الو�صول �إىل �أعلى ال�س ّلم
�إال بال�صعود درجة درجة ،و�أ�سا�س البناء لرقي الأ ّمة حترير الأم ،و�أول درجة من
�س ّلم الرقي هو ال�سفور ،لأنّ احلجاب يورث ن�صف الأ ّمة ال�شلل والأمة امل�شلول
ن�صف �أع�ضائها ال ت�ستطيع �أن تباري ،وت�ستويل ،وت�سبق وتفوق وتغلب ،وتفوز،
وتظفر.
يتم لنا رقي �إال مبا ذكرت ومبا �س�أذكر تبا ًعا يف حما�ضراتي.
ونقول :ال ّ
�أ ّما ال�شرع والدين ،فهما يف جانبنا ،كما �سرتون ،وقد يكون الهدى يف
�أمر الدنيا �أي�ضً ا يف جانبنا ،وقد يكون يف جانبكم .واهلل �أعلم باملهتدين .و�إنّ �أمامنا
طريقني يف�ضيان �إىل ظهور احلقيقة �ساطعة.
الطريق الأ ّول :هو املجادلة بالتي هي �أح�سن  -وقد فتحت الباب  -ف�إن
غلبتمونا بالربهان و�أقنعتمونا ،فلكم العهد علينا �أننا نلتحق بكم .و�إن غلبناكم
تلتحقون بنا �إن �شئتم.
الطريق الثاين :هو التجربة الفعلية التي تظهر احلقائق حم�سو�سة .فليكن
ّ
كل م ّنا ح ًّرا فيما يعتقد �أنه خري له ولعيلته وللأ ّمة .ولنج ِر يف حلبة ال�سباق �إىل
والتكمل العقلي والأدبي� ،إنّ ذلك  -ال اجلمود
الرقي
ّ
الغر�ض املطلوب من ّ
على التقليد  -ما ي�ستوجب اخلري للأمة .ف�إن �سبقتمونا فلكم العهد علينا �أننا
نلتحق بكم ،و�إن �سبقناكم تلتحقون بنا �إن �شئتم .و�إنّ عملنا يا �سادتي ال ي�ض ّركم،
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وعملكم ال ي�ض ّرنا ،فلنا �أعمالنا ولكم �أعمالكم .و�إن عملنا �صا ًحلا فلأنف�سنا ،و�إن
�أ�س�أنا فعليها .و�إن عملتم �صا ًحلا فلأنف�سكم و�إن �أ�س�أمت فعليها .و�إن اهتدينا ف�إننا
نهتدي لأنف�سنا ،و�إن �ضللنا ف�إنمّ ا ّ
ن�ضل عليها ،و�إن اهتديتم ف�إنمّ ا تهتدون لأنف�سكم،
و�إن �ضللتم ف�إنمّ ا ت�ض ّلون عليها ،وال تزر وازرة وزر �أخرى.
نحن ل�سنا م�سيطرين وال وكالء وال حفَّا ًظا عليكم ،و�أنتم ل�ستم مب�سيطرين
احلجة بيننا وبني اهلل� ،أو
وال وكالء وال حفا ًظا علينا ،وال حجة بيننا وبينكم ،و�إنمّ ا ّ
بينكم وبني اهلل.
�إذا �أردمت �أن مت�شوا �إىل الأمام على الطريق التي تعتقدون �أن لكم وللأ ّمة
فيها اخلري وال�صالح ،فنحن ال ن�ضع �أمامكم حواجز .و�إذا �أردنا نحن �أن من�شي
�إىل الأمام على الطريق التي نعتقد �أن لنا وللأ ّمة فيها اخلري وال�صالح ،فينبغي
يحب
لكم �أن ال ت�ضعوا �أمامنا حواجز .فاهلل خلق ك ًّال م ّنا ح ًّرا وتركه ح ًّرا واهلل ال ّ
املعتدين.
نحن ال ن�سخر بكم وال نلمز �أنف�سنا ع�سى �أن تكونوا خ ًريا م ّنا .فينبغي
بكم �أال ت�سخروا بنا وال تلمزوا �أنف�سكم ع�سى �أن نكون خ ًريا منكم .وما ق�صدنا
الأق�صى ،وما ق�صدكم الأق�صى� ،إال خلري الأ ّمة .فا�سمحوا لذلك اخلري �أن يظهر
�إ ّما يف جانبنا �أو يف جانبكم� .أما منع اخلري كر ًها �أن يظهر فهو حرام .و�إنّ �إكراهنا
على �أن نقيم عقولكم مقام عقولنا يف �أمورنا فنفتكر بها ،وعيونكم مقام عيوننا
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فننظر بها ،و�آذانكم مقام �آذاننا فن�سمع بها ،ذلك مناف ل�س ّنة اهلل يف عباده ولعدله
ولعدل الإن�سان.
ﱹﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒﱸ [الن�ساء.]59 /
الدفاع احلر املقد�س عن احلق

�سادتي و�س ّيداتي:
�أراين ال �أخاطب �إال �آبائي و�أمهاتي و�إخوتي و�أخواتي� .أ َولي�س يل من
الدالة والقربي �أن �أخاطب من ذكرت بل�سان �صريح وقلب مفتوح؟ �أ َولي�س يل �أن
�أ�سلك َّ
�سوي من طرق الإقناع الذى يهديني �إليه العقل واهلل وحرية
كل طريق ّ
الإرادة والفكر ،والغاية هي اخلري للأمة؟
يتم
�إ ّنا يف زمان ّقد�س فيه يا �سيداتي و�سادتي ّ
حق الدفاع عن احلق .وال ّ
الدفاع �إال بتمام احلرية .و� ّأي حق يدافع عنه �أقد�س ّمما عنه �أدافع؟ �أال وهو حرية
املر�أة .ف�إن ر�أيتموين على حق �أعينوين ،و�إن ر�أيتموين على باطل ف�سددوين.
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�أطلقوا يا ق�ضاة االجتماع حرية فكركم كما �أطلقت حرية فكري �إطالقًا.
علي عهد وميثاق �أن ال �أذكر ق�ض ّية
وت�أ ّملوا ما يوحي به �إ ّيل فكري املنطلق ،ولكم ّ
�إال �أثبتها بربهان العقل ،وبالكتاب وال�س ّنة ،و�س�أ�ستمد نو ًرا من �أقوال الفقهاء،
ولك ّني لن �أحجم يف �سبيل احلق عن انتقاد ما �أرى من �أقوالهم �أنه ال يوافق
الكتاب وال�سنة ويخالف الأقوال التي منها ا�ستمددت نو ًرا .لن �أحجم عن نقب
احلق من جنبه.
الباطل حتى يخرج ّ
احلق َو�إنْ َكانَ م ًّرا».
«قل َّ
قال ر�سول اهلل ِ :
ال�شرع ما �شرعه اهلل تعاىل لعباده

�سادتي و�س ّيداتي:
ح�سن ال�شرع وا�ستقباح ما قبح.
مل � َ
أن�س قط واجبي يف ا�ستح�سان ما َّ
ولكني �أقول ب�صوت عالٍ �إنّ ال�شرع يف عرف الفقهاء لي�س ّ
كل ما قاله هذا وذاك
منهم ،يف �أحوال يعلم اهلل بها ،ولكن ال�شرع ما �ش ّرعه اهلل تعاىل لعباده ،و�إن هو �إال
الكتاب وال�س ّنة ،فهما نبعتا اخلري اخلال�ص واحلقيقة ال�صرفة ،وهما م�صدرا الأنوار.
ح�سناه ح�سنّ .
ّ
وكل ما ق ّبحاه قبيح.
فكل ما ّ
غري �أننا �إذا ح�سبنا ّ
كل قولٍ من فقيه �شر ًعا �صا ًحلا دون �أن نر ّده �إىل
الكتاب وال�س ّنة ،ودون �أن نرى دلي ًال على ذلك القول ،فقد �أ�شركنا ال�شارع يف

جوالت عامة يف احلرية واحلق وال�شرع والدين والعقل

53

�شرعه � ّأي �إ�شراك ،واختلط احل�سن بالقبيح � ّأي اختالط .بل ّرجحنا يف كثري من
الأحيان خط�أ النا�س على ال�صواب عينه ،وبدعهم على كتاب اهلل و�س ّنة ر�سوله،
ودخلنا يف فو�ضى ال يجوز �أن ن�سلم لأنف�سنا بالدخول فيها .واتبعنا من مل يكن
�أحق �أن ي ّتبع خال ًفا لقوله تعاىل:
ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﱸ [يون�س.]35 /
الظن مع احتمال اخلط�أ.
�إن حكم االجتهاد �شر ًعا :لي�س �إ َّال غلبة ّ
و�أعيذ مثل ق�ضاة االجتماع �أن ال يقبلوا بالكتاب وال�س ّنة مرج ًعا ،و�أن ال
عدها �أحا�سن الأقوال،
متم�سكني ب�أقاويل �ضعيفة ال ميكن ّ
يح�سبوا للعقل ح�سابًاّ ،
ولي�س ا ّتباعها واج ًبا ،وال ميكن ر ّدها �إىل كتاب اهلل و�س ّنة ر�سوله وال يقبلها العقل
يف الزمن احلا�ضر ،وهي ّ
تخل مب�صلحة الأ ّمة .و�سرتون من ذلك �أمثا ًال عديدة.
اختالف الأقوال والروايات بني مع�سر ومي�سر ،و�أ�سباب البدع
املختلفة ،وفيه �صوت ملحمد عبده و�صوت للنع�ساين ،و�صوت

للفقيه

املف�سرين
أهيء دفاعي عن املر�أة �أيها ال�سادة طالعت �أقوال ّ
ملّا �شرعت � ِّ
والفقهاء يف ما يتع ّلق باملو�ضوع فلم �أجد منهم �إجما ًعا يف �أمر ما لأتبعه ،بل ك ّلما
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وجدت قو ًال ر�أيت �أقوا ًال �أخرى تخالفه وتناق�ضه ،كنت �أقر�أ الآية و�أقر�أ تفا�سريها
وكنت �أرى �أحداثًا وتغي ًريا ال تف�س ًريا ،ور�أيت الروايات متباينة متناق�ضة ب�صورة
يحار معها العقل .مث ًال :ر�أيت كما �سرتون الروايات عن ابن ع ّبا�س  فيما
يتع ّلق بتف�سري :ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [النور،]31 /
ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱸ [الأحزاب ،]59 /ﱹﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﱸ [النور ،]31 /نح ًوا من ع�شر ال تنطبق رواية على رواية ،ك�أنيّ ّ
بكل
واحد من الرواة يريد مبا يروي �أن ي�ؤ َيد ما يرى  -ومل �أ َر رواية م�ستندة �إىل دليل  -وقد
ر�أيت من تلك الروايات ما يوجب ي�س ًرا حمي ًدا .ومنها ما يوجب ع�س ًرا �شدي ًدا،
املف�سرين الأخرى ،فرتاءى يل �أنّ من �أراد م ّنا �أو ن�شد ما
وهكذا كانت �أقوال ّ
يوافق روح الع�صر واالجتماع وم�صلحة الأ ّمة وي�ستوجب التي�سري والرقي اللذين
حتتاج �إليهما ،فله من الأقوال ما ي�شاء .ومن �أراد �أو ن�شد التع�سري والتعقيد فله
�أي�ضً ا منها ما ي�شاء.
قلت :ال بدع �أن تختلف الروايات عن ابن عبا�س وغريه من ال�صحابة
الكرام  -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني  -بح�سب �أهواء الرواة .فقد فعل النا�س مثل
ذلك يف �أحاديث ر�سول اهلل � إذ �أخذ ّ
كل �صاحب هوى يخرتع حديثًا ت�أيي ًدا ملا
ا�س َكثرُ َْت َع َل َّي الكذ َب ُة
يرى .حتى قام �صلى اهلل عليه و�سلم خطي ًبا قال�« :أَ ُّي َها ال َّن ُ
اب اهلل َف�أَنَا ُق ْل ُت ُهَ .و َما َجـا َء ُك ْم ُي َخا ِل ُف
� ...أَ ُّي َها ال َّنا�س َما َجا َء ُك ْم َع ّني ُيوا ِف ُق َك َت َ
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اب اهلل َف َل ْم �أَ ُق ْل ُه ُ ...ك ُّل �شَ ي ٍء َم ْر ُدو ٌد �إلىَ ا ْل ِك َت ِاب َوال�س َّن ِة َو ُك ُّل َح ٍ
ديث َال
ِك َت َ
ذب َع َل َّي ُم َت َع ِّم ًدا َف ْل َي َت َب َّو�أ َم ْق َع َد ُه ِم َن ال َّنارِ».
اب اهلل َف ُه َو ُز ْخ ُر ٌف َ ...ف َم ْن َك َ
ُي َوا ِف ُق ِك َت َ
النبي من بعده كما ّ
قال الإمام علي « :وقد ّ
كذبوا
كذب النا�س على ّ
حجة الإ�سالم الإمام الغزايل الأحاديث غري ال�صحيحة
عليه يف عهده» .وقد ّقدر ّ
ب�سبعني �ألفًا.
�أ ّما املر�أة امل�سكينة فاهلل يعلم مبا نالها من تلك الروايات املخرتعةَّ .
ولعل
ن�صيبها منها مل يكن �أقل من ن�صيبها يف �أقوال بع�ض الفقهاء (�إنهم �أبناء اجلاهل ّية
ولكن اهلل �سبحانه وتعاىل ونب ّيه  للم�ست�ضعفات
وقد ا�ست�ضعفوها فحللوها)ّ .
خري النا�صرين.
يقولون ال �شيء جدي ًدا حتت ال�سماء .نعم ال �شيء جدي ًدا حتت ال�سماء،
ف�سنن اهلل و�آياته يف خملوقاته ال تتغيرّ يف نف�سها ،و�إنمّ ا تتغيرّ بح�سب عقولنا وتختفي
بع�ض منها وتظهر على غريها .وتختفي يف زمانٍ �أو مكانٍ وتظهر يف غريهما،
على ٍ
وكما �أنّ يف زماننا عقو ًال د�أبها التع�سري وعقو ًال د�أبها التي�سري ،كذلك كان الأمر
عند الأقدمني .وكما �أنّ �أهل هذا الزمان ُي ْح ِدثون �أو يبتدعون بد ًعا من القوانني
والعادات والأزياء بح�سب تغيرّ الأزمنة و�أحوال احلياة كذلك كان الأقدمون
يبتدعون �أو ُي ْح ِدثون .ومبا �أنه مل يكن عندهم من �شيء ،خارج عن دائرة الكتب
الفقه ّية� ،أي دائرة ال�شريعة ،كانت تلك البدع ُتدخل فيها.
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يتعجب من قويل ،فقد جاء يف جممع
�أقول «البدع» وال ينبغي لأحد �أن ّ
البحرين� :إنّ البدعة بدعتان :بدعة هدى ،وبدعة �ضالل .فما كان يف خالف ما
�أمر اهلل به ور�سوله فهو يف حيز الذم والإنكار ،وما كان حتت عموم ما ندب اهلل
وح�ض عليه هو �أو ر�سوله ،فهو يف حيز املدح والإيثار .واالبتداع كاالجتهاد فقد
ّ
يخطئ املجتهد �أو املبتدع فيها وقد ي�صيب.
ويرتاءى يل �أ ّنهم ذهبوا �إىل جهة الإحداث �أو االبتداع لقوله  كما
جاء يف كتاب املجمع املذكورَ « :م ْن َ�س َّن ُ�س َّنة َح�سنة َكانَ َل ُه �أَ ْج ُر َها َو�أَ ْج ُر َم ْن َع ِم َل
ِب َهاَ .و َم ْن َ�س َّن ُ�س َّنة َ�سيئة َكانَ َع َل ْي ِه ِو ْز ُر َها َو ِو ْز ُر َم ْن َع ِم َل ِب َها» .فت�سابقوا يف ابتداع
ال�سنن كل بح�سب عقله وهواه ،وكل معتقد �أن �سنته هدى فينال �أجرها و�أجر
من عمل بها.
أبدي،
ولكن� ،أيها ال�سادة� ،إن احل�سن الذي يح�سنه اهلل ور�سوله .ح�سن � ّ
والقبيح الذي يقبحه اهلل ور�سوله قبيح �أبدي� .أ ّما احل�سن الذي يح�سنه النا�س،
عدهما ح�س ًنا
والقبيح الذي يقبحونه ،بح�سب عقولهم و�أحوال زمانهم ،فال ميكن ّ
قبيحا �أبديني ،وال�سيما �إذا مل يح�صل الإجماع على حت�سني الواحد وتقبيح
�أو ً
قبيحا
الآخر� ،إنمّ ا ذلك ّمما يتغيرّ مع الزمان ،ح ّتى �إنّ كث ًريا ما كان احل�سن يف زمانٍ ً
يف غريه ،والقبيح يف زمان ،ح�س ًنا يف غريه .والنافع يف زمان� ،ضا ًّرا يف غريه ،وال�ضار
يف زمان ،ناف ًعا يف غريه .ولهذا ال�سبب و�ضعت القاعدة ال�شرعية «ال ينكر تغيري
الأحكام بتغيري الأزمان».
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وقد كان اهلل  - العامل ال�سرمدي  -قد ن�سخ وغيرّ  ،و�أطلق وق ّيد،
وخ�ص�ص من �آياته يف �سنني قليلة ن ّزلها فيها .وما ذلك �إال ليع ّلمنا �سبحانه
وعمم ّ
ّ
وتعاىل وجوب التط ّور بح�سب الزمان املتغيرّ  ،على م ّر ال�سنني والع�صور.
وقال ر�سول اهلل �« :إ َّنا َم ْع�شَ َر الأنْ ِب َياء �أ ِمرنَا �أنْ َال ُن َك ِّلم ال َّنا�س �إ َّال َع َلى
قَد ِر ُعقُو ِلهِم» فقد تفهم عقولنا يف زماننا من �أحاديثه ال�شريفة ،غري ما فهمته عقول
الأقدمني يف زمانهم منا .والإميان ال يجوز فيه التقليد ،و�إن جاز يف املعامالت.
�أ ّما �سبب اختالف الفقهاء ،وتناق�ض �أقوالهم يف ما يتع ّلق بحجاب املر�أة
عما ي�أتي:
فيلوح يل �أ ّنه ناجت ّ
كن كما قال الن�سفي على هجرياهن يف
�إنّ الن�ساء يف �أول الإ�سالمّ ،
اجلاهل ّية مبتذالت تربز املر�أة يف درع وخمار من�سدل على جنبيها مك�شوفات
أبدانهن ،وكان الرجال يف
وكن �أحيانًا يلب�سن ثيابًا رقاقًا تبدو منها � ّ
ال�صدورَّ ،
ذلك الزمان ،يتع ّر�ضون للن�ساء ،ومل تكن �إذ ذاك حكومة عاملية منظمة ،عاملة
بقوانني عامل ّية زاجرة ،ف�أمر اهلل تعاىل امل�سلمات احلرائر ب�أن :ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﱸ [الأحزاب .]59 /وﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ [النور.]31 /
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وملا ر�أى �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�سماء بنت �أبي بكر يف ح�ضرته وعليها
ثياب رقاق قالَ « :يا �أ�سما ُء �إنَّ املَر�أَ َة َال َي�ص ُل ُح َ�أنْ ُيرى ِم ْن َها �إ َّال هذ َا َو َهذ َا ،م�ش ًريا
فلما ر�أى الفقهاء ذلكم الأمر وتلك الإ�شارة دليلني على
�إىل جهة وجهه وكفّيه»ّ .
املف�سرين ممن
كره الت ّربج ،وعلى وجوب الت�سرت املانع له ،اعتدل بع�ضهم ،وبع�ض ّ
�سيف�صل يف البحث املخ�صو�ص  -وجه املر�أة وكفّيها،
د�أبهم التي�سري ،ف�أبقوا  -كما ّ
وعد بع�ضهم  -عدا الوجه والكفّني  -الذراعني والقدمني والعنق
يف ظهور ّ
والأذنني ما يظهر ،مكتفني ب�سرت ال�صدر وغري ذلك من الأع�ضاء.
�أما غريهم ّ -ممن د�أبهم التع�سري ،والراغبون يف �إظهار الورع والتد ّين� ،أو
يف نيل الأجر من ابتداع ال�سنن  -فقد �أخذوا يبتدعون لل�سرت بدعة تلو بدعة� ،أو
�سنة تلو �سنة ،ح ّتى �أم�سينا يف طوفان من ال�سنن املبتدعة ،وبلغ الأمر �إىل �أنهم مل
يبقوا جز ًءا من املر�أة يظهر ،وبالغ بع�ضهم يف ال�سرت حتى �أخفى قالمة ظفرها(((،
وعد بع�ضهم مال َءتها مما ال يجوز �أن يظهر فلم َي َر �إ َّال جدار البيت
و�أخفت �صوتهاّ ،
�ستا ًرا لها .ومل يكن ق�صدهم  -على ما يرتاءى يل � -إال �إظهار التد ّين والورع
الزائد والتفاين يف �سبيل �إنفاذ �أمر اهلل  ،ور�سوله  ،و�إحداث �سنن جديدة
اعتربوها ح�سنة ،يكون لهم �أجرها و�أجر من عمل بها ّ -
وكل ذلك الأجر على
جدا ،وتبينّ �أنّ ال�سنن احل�سنة ،مل تكن
ح�ساب املر�أة  -ولك ّنهم جتاوزوا احلد ًّ
((( قالمة ظفرها :ما قُطع من طرف ظفرها( .م).
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وي�سرا ،وهي املوافقة لأمر اهلل تعاىل و�س ّنة
�إال ال�سنن التي هي �أكرث اعتدا ًال ً
ر�سوله .
وال �أبحث عن الذين اعت�سفوا الت�أويل اعت�سا ًفا ل�شهو ٍة دفعتهم �إىل ذلك
ثم قالوا هذا من عند اهلل ﱹ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ّ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱸ [البقرة.]79 /
قلت �إذن لنا احلق يف اختيار �أقوال الفقهاء التي ت�ستوجب لنا ي�س ًرا ،بل لنا
احلد ب�أنف�سنا بح�سب الزمان وامل�صلحة ،و�ضرورة احلياة �ضمن دائرة من �أمر
�أن ن�ضع ّ
أحق من الفقهاء �أن ُي َّت َبعا .وك�أنّ اهلل 
اهلل  و�سنن ر�سوله  .فهما دون ريب � ّ
عرف ب�سابق علمه �أنّ قو ًما م ّنا �سيهملون �آياته م ّتبعني �سن ًنا لبع�ض الفقهاء جديدة
ال توافق كتابه و�سنة ر�سوله .فقال ّ
جل جالله مبك ًتا :ﱹ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ [يون�س.]35 /
قال ال�شيخ حممد عبده يف مقالته «الدين الإ�سالمي �أو الإ�سالم»:
«ثم انحرف اجلمهور الأعظم من امل�سلمني عن جادته بالت�أويل ،و�أ�ضافوا
ّ
عليه ما �شاء الهوى من الأباطيل ،هذا كان �ش�أنهم يف ال�سجايا والأعمال .ن�سوا
طهارته ،وباعوا نزاهته� ،أ ّما يف العقائد فتفرقوا �شي ًعا ،و�أحدثوا بد ًعا ،ومل ي�ستم�سكوا
من �أ�صوله �إ ّال مبا ظ ّنوه من �أ�شد �أركانها ،وتوهموه من �أقوى دعائمها ،وهو حرمان
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العقول من النظر فيه ،بل ويف غريه من دقايق الأكوان .واخلطر على الأكوان �أن
تنفذ �إىل �شيء من �سرائر اخللقة ف�صرحوا ب�أنّ ال وفاق بني الدين والعقل ،و�أنّ
أ�شد �أعداء العلم».
الدين من � ّ
املقدمة التي دبجها لكتاب
وقال ال�شيخ حممد بدر الدين النع�ساين يف ّ
ال�شيخ حممد عبده امل�سمى «الإ�سالم والرد على منتقديه» قال:
ّثم قام �آخرون ف�أدخلوا يف الدين من العقائد الفا�سدة والأهواء الباطلة
ما ت�أباه �سماحة الدين الإ�سالمي ،وو�ضعوا لذلك الأحاديث الباطلة على ل�سان
ر�سول اهلل  .والدين مل يدون بعد .وال جمع �شتاته ،و�إنمّ ا هو يف �صدور الرجال
ّممن لقي �صاحب ال�شريعة �أو لقي من لقاه ،فاختلفت العقيدة وت�ش ّعبت امل�سالك
على النا�س.
ُج ّردت الكتب امل�ؤلفة يف الدين ،من �أ�صول الدين ،و�س ّنته ،وحما�سنه،
و�آدابه ،وقوانينه الأخروية واالجتماعية ،وح�شيت من اخلرافات ،والأكاذيب،
والأحاديث املو�ضوعة املفرتاة على �صاحب ال�شريعة ،وق�صر حمل ُة العلم نظ َرهم
�شدد يف �أمرها قو ٌم منهم فقالوا �إنها الدين ،و�إن خالفت
عليها ك�أنها �أ ّم الدين؛ بل ّ
�أ�صول الدين كتابًا و�سنةً ،بال بحث فيها وال تر ٍّو يف �ش�أنها.
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ن�ش�أ عن هذه الأعرا�ض التي ذكرناها وبني كيفية ت�س ّلطها �أمرا�ض قتالة:

( )1احتجاب نور ال�شريعة عن �أنظار العامل الإ�سالمي وراء �ستار التقليد.
(� )2شيوع البدع والإحداث ونزولها منزلة �أ ّمهات امل�سائل الدينية.
()3ا�ستكانة النفو�س لهذه البدع والركوع �أمامها من العلماء جه ًال ومن العامة
تقلي ًدا لهم.
()4قعود �أهل الإميان والنظر ال�صحيح عن بيان حقيقة الدين خو ًفا من علماء
ال�سوء �أن يثريوا العامة عليهم.
()5وقوع امل�سلمني يف احلرية �إذ توجه عليهم اعرتا�ض من �أمر .وقامت عليهم
حجة يف قبحه .ظ ًّنا منهم �أنَّ ما هم عليه هو الدين .ولو علموا ما هو الدين
لأيقنوا �أن االعرتا�ض ُم َت َو َّجه عليهم ال على الدين ،وحا�شا الدين احلنيف
يتوجه عليه اعرتا�ض.
ال�سهل �أن ّ
�إىل �أن قال:
�إنّ �أقرب الطرق ملن يريد �أن يخدم الأمة الإ�سالمية يف مبدئها �أو معادها
خدمة ح�سنة مو�صلة �إىل ال�سعادة احلقيقية� ،أن يزيل ال�ستار عن حما�سن الديانة.
ف�إذا خالطت ب�شا�شتها القلوب ،وح ّلت احلقائق ّ
حمل اخلرافات .وقامت املحا�سن
مقام امل�ساوئ� ،سار امل�سلمون يف طريق ال�سعادة .فلم يلبثوا �أن يحلوا ربوعها .ويف
هذا �أكرب خدمة لنوع الب�شر و�سعادته.
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وقال ال�شيخ يو�سف الفقيه� ،أحد م�ست�شاري حمكمة التمييز ال�شرعية يف
كتابه «حقائق الإميان» حتت عنوان «بطالن تعديل جميع ال�صحابة وجواز البحث
عن �أحوالهم» ما ن�صه بحروفه ،و�إنيّ �أذكره �إكما ًال للبحث العلمي مع فرط �إجاليل
ي�ستحق الإجالل من ال�صحابة والفقهاء قال:
ملن
ّ
ومن عجب �أمرهم �إجماعهم على عدالة جميع ال�صحابة وعددهم عند
فقد النبي  مائة و�أربعة ع�شر �ألف �صحابي هذا مع ما يتلونه يف كتاب اهلل
تعاىل :ﱹﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [التوبة ]101 /وقوله تعاىل:
ﱹ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﱸ [�آل عمران ]144 /وقول النبي « :لتتبعن �سنن من كان قبلكم
�ضب التبعتموهم» وقوله �صلى
�ش ًربا ب�شرب وذرا ًعا بذراع ح ّتى لو دخلوا يف جحر ّ
اهلل عليه و�سلم« :ال ترجعوا بعدي كفا ًرا ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض» وقوله �صلى
اهلل عليه و�سلم�« :إ ّنكم حم�شورون حفاة عراة و�إنه �سيجاء برجال من �أمتي في�ؤخذ
بهم ذات ال�شمال ف�أقول �أ�صحابي فقال� :إ ّنك ال تدري ما �أحدثوا بعدك فهم مل
مرتدين منذ فارقتهم» وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :بينما �أنا على احلو�ض
يزالوا ّ
هلموا �إىل الطريق فينادي منا ٍد �إنهم
�إذ ر�أيتكم زم ًرا تفرق بكم الطرق ف�أناديكم �أال ّ
علي يوم
�ض ّلوا بعدك ف�أقول �أال �سحقًا �أال �سحقًا» وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :يرد ّ
القيامة رهط من �أ�صحابي فيحاذون عن احلو�ض ف�أقول يا رب �أ�صحابي فيقال:
لك مبا �أحدثت َ
�إنك ال علم َ
ارتدوا على �أدبارهم القهقرى»ُ .حكي
بعدك �إنهم ّ
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هذا عن تف�سري الثعلبي ب�سنده �إىل �أبي هريرة �إىل غري ذلك من الأخبار املتفقة
يف هذا املعنى وقد رواها البخاري وم�سلم يف ال�صحيحني وال ريب ب�أنّ املراد بها
العموم من حيث املجموع لعدم انقالب الكل قط ًعا .هذا مع ما كان من كثري
منهم من الأفاعيل واملوبقات وما وقع بينهم من الت�شاجر حتى ا�ستح ّلوا دماء
بع�ضهم وا�ستباحوا الأموال وغري ذلك ّمما يقف عليه املتتبع وال ميكن القول معه
بداللة الفاعل �إال برفع اليد عن ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أعجب من ذلك حملهم
ما رووه عن النبي  من قوله�« :أ�صحابي كالنجوم ب�أ ّيهم اقتديتم اهتديتم»
على عموم ال�صحابة ،ومنهم الزاين ،والكاذب والباغي ،وغري ذلك ّمما ال يخفى
على من تتبع الأثر ،والزم قولهم هذا جواز االقتداء يف مثل ذلك �أي�ضً ا ،و�أعجب
من ذلك حترميهم البحث فيما كان من ال�صحابة وال�صحابة �أنف�سهم مل يحرموا
ذلك بل كانوا ينالون من بع�ضهم بذكر ما كان منه ،هذا مع جتويزهم البحث يف
�أحوال الأنبياء واملر�سلني .وقد ج ّوزوا عليهم القبائح قبل النب ّوة بل وبعدها عند
جماعة منهم عدا الكذب .ون�سبوا �إليهم �أمو ًرا ال تليق مبقام وجوه امل�ؤمنني وقالوا
قبحا عنهم .وما
ال يدخل اجل ّنة من ينتق�ص �أح ًدا منهم ولي�س مب�سلم من روى ً
�أدري ما الذي دعاهم �إىل ذلك وحملهم على ما هنالك مع �أنه مل يقم عليه دليل
والأ�صل يقت�ضي التحليل والعيان �شاهد على كفر البع�ض وف�سق الكثري «�إىل �آخر
ما قال».

63

64

ال�سـفور واحلجـاب

64

احلجر على العقول
وفيه �صوت جاهر للأفغاين ,و�صوت ل�سيدي حميي الدين العربي،
و�صوت للغالييني ،و�صوت �صارخ ملحمد عبده

وقد حلظت من الر�سائل املن�شورة �ضد ال�سفور �أنّ �أكرث علماء زماننا مل
ينقلوا لنا من �أح�سن الأقوال �شي ًئا بل نقلوا ّ
كل ما فيه بدع من التع�سري والتعقيد
ف�إذا اتكلنا على ما يقولون ف�صفقتنا ّ
ال�شك خا�سرة ،ومبا �أنّ العلماء املن�سوبني اليوم
للفقه ال ي�ؤ ّلفون �أرقى طبقة من الأ ّمة ،فينبغي ّ
لكل م�سلم م�ستنري ذي حمية
على م ّلته� ،أن ي�شعل م�صباح عقله ،م ّتج ًها �إىل اجلهة الدينية ،ويقر�أ بنف�سه الكتب
الفقه ّية وير ّدها �إىل الآيات الكرمية والأحاديث ال�شريفة املثبتة ،را ًّدا هذه �أي�ضً ا �إىل
الكتاب ،فريى هنالك غري تلك الأقوال ال�شاذة التي نقلوها لنا .يرى هناك �أقوا ًال
�أخرى يجب �أن ت�ستنري الأ ّمة منها ،فتزيل ما علق بالأذهان ّمما �ألقى على عقول
العامة ظال ًما ً
حالكا.
�أجل �إنّ �أمامنا كتاب اهلل ج ّلت حكمته و�س ّنة ر�سوله  ،و�أمامنا �أقوال
جل ف�ضله �أنعم علينا بنعمة العقل ،فعلينا �أن ّ
الفقهاء املختلفة ،واهلل ّ
نحكم العقل
لرنى � ّأي الأقوال ينطبق على الكتاب وال�س ّنة ،فنحكم �أنه �أح�سن الأحوال ،ذلك
ما ي�ستوجب التي�سري ويوافق م�صلحة الأ ّمة ،ذلك ما يجب علينا �أن ن ّتبعه م�صداقًا
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ﱹﮦ ﮧﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱸ

[الزمر.]18 - 17 /

ولكن �إذا مل نكتف بحرمان �أنف�سنا �إعمالنا العقل لالجتهاد ،بل حرمناها
�أي�ضً ا �إعمالنا �إ ّياه يف التفكري الختيار �أح�سن الأقوال و�إدراك اخلري وال�شر ،متكئني
يف ذلك على ّ
كل ذي عمامة ن�صادفه ،م�سريين مبا يختار ال خميرّ ين مبا نعقل ،فقد
�أطف�أنا بيدنا ذلك النور الروحاين فينا �إطفا ًء با ًّتا وحرمنا �أنف�سنا العقل �أف�ضل نعم
اهلل علينا ،وك ّنا ّممن فاتهم �أمر الدين �إنمّ ا اخت�ص به الإن�سان لأنه عاقل ّ
مفكر ،خال ًفا
إلهي �سائق لذوي العقول ال�سليمة
للحيوان الأعجم و�إنّ الدين يف ال�شرع ،و�ضع � ٌّ
باختياره املحمود� ،إىل ما هو خري لهم بالذات ،و�إنّ اهلل � إنمّ ا خاطب ب�آياته �أويل
الألباب ومن يعقلون ،فمن ا�ستثنى نف�سه من عداد املخاطبني يك ّرمها ومل ينفعها.
دين
وك ّنا ّممن مل يفطنوا لقول ر�سول اهلل « :دين املرء َعق ُل ُه َو َم ْن ال َع ْق َل َل ُه ال َ
يتم َعق ُل ُه» فمن اعتقد �أنه لي�س له عقل تام يعقل �آيات
يتم ُ
دين املرء حتى َّ
َل ُه» و«ال ُّ
اهلل و�أحاديث ر�سوله ،فقد اعرتف بنق�ص يف دينه و�إميانه.
قال ال�شيخ جمال الدين الأفغاين  -رحمه اهلل تعاىل�« :إنّ الدين
الإ�سالمي يكاد يكون منفر ًدا من بني الأديان بتقريع املعتقدين بال دليل ،وتوبيخ
املتبعني للظنون وتبكيت اخلابطني يف ع�شواء العماية والقدح يف �سريتهم ،هذا
الدين يطالب املتدينني �أن ي�أخذوا بالربهان يف �أ�صول دينهم ،وك ّلما خاطب
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خاطب العقل وكلما حاكم حاكم العقل ،تنطق ن�صو�صه ب�أنّ ال�سعادة من نتاج
العقل والب�صرية ،و�إنّ ال�شقاء وال�ضاللة من لواحق الغفلة ،و�إهمال العقل ،وانطفاء
نور الب�صرية»� .إىل �أن قال�« :إنّ املق ّلدين ال يذهبون مذاهب الفكر وال ي�سلكون
طرائق النظر ،و�إذا ا�ستم ّر بهم ذلك تف�شتهم الغباوة بالتدريج ّثم تكاثفت عليهم
البالد حتى ّ
تعطل عقولهم عن �أداء وظائفها العقلية باملرة فيدركها العجز عن متييز
اخلري فيحيط بهم ال�شقاء ،ويتعثرّ بهم البخت ،وبئ�س امل�آل م�آلهم».
فينبغي علينا �أن ال جنعل الوهم ي�ستويل علينا فيمنعنا من النظر يف �أقوال
الأقدمني بعني نقّادة الختيار احل�سن ،ومينعنا من التفكري يف �آيات اهلل و�أحاديث
ر�سوله ،لنعقلها ب�أنف�سنا ونتد ّبرها َّ
ونتذكرها ،فاهلل �سبحانه قد تولىّ �أمرنا بذلك �أم ًرا
�صريحا ،ومنع التقليد يف دينه.
ً
قال �سيدي حميي الدين العربي« :ال يجوز ترك �آية �أو خرب �صحيح لقول
�ضل � ً
�صاحب �أو �إمام ومن يفعل ذلك فقد ّ
ضالال مبي ًنا وخرج عن دين اهلل ...
وما �أوجب اهلل علينا الأخذ بقول �أحد غري ر�سول اهلل  ... وال يجوز �أن يدان
حجة وال برهان ال من كتاب وال �سنة وال �إجماع
اهلل بالر�أي وهو القول بغري ّ
حي وال تقليد م ّيت» .وقال
 ...والتقليد يف دين اهلل ال يجوز عندنا ال تقليد ّ
ال�شيخ م�صطفى الغالييني يف كتابه «الإ�سالم روح املدنية»�« :إن حجر العمل
بالكتاب وال�س ّنة ،ووجوب التقليد ،والعمل بقواعد الفقهاء ،من �أعظم الأ�سباب
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التي �أودت ببقية الروح التي كانت خمتلجة((( يف ج�سم الإ�سالم ومرفرفة فوق
عقول امل�سلمني».
ويجب �أن ندفع عن �أنف�سنا الوهم القائم يف �أنّ الأذهان ّ
املفكرة يف الدين
خمت�صة بالأقدمني ،ف�إن حكمة اخلالق ،وم�صلحة الأ ّمة ال جتيزان �أن نعرتف
ّ
للأ ّولني بعقول �صاحلة للتفكري ومعرفة احل�سن والقبيح ،و�إدراك اخلري وال�ش ّر،
وننكر على �أنف�سنا العقول ال�سليمة ال�صاحلة لذلك ،فاهلل تعاىل  العدل ك ّله،
هو الذي خلقنا كما خلق الأقدمني وهو الذي �أعطانا كما �أعطاهم عقو ًال.
ويجب �أن ال نقبل حجر بع�ض الفقهاء على عقولنا ،م�ست�أثرين بالعقل
مهددين باملروق ّ
كل من ُي ْع ِم ُل م ّنا عقله ،فمن يقبل احلجر على عقله،
لأنف�سهمّ ،
ُينق�ص من نف�سه �شر ًطا من �شروط الإ�سالم ،لأنّ احلجر على العقل يبطل عمله،
و�أول �شرط من �شروط الإ�سالم هو العقل.
ويجب �أن ال نقبل اجلمود يف العقل ،لأنّ اجلمود يف العقل ينتج يف ما ينتج،
اجلمود يف ال�شرع ،واجلمود يف ال�شرع ،ينتج اجلمود فينا ،و�إنّ اجلمود ملظهر من
ب�سد باب االجتهاد حمل اخلالفة
مظاهر املوت� .أال ترون �أنّ جتميدهم ال�شرع ّ
و�سائر الدول اال�سالمية على �أن تقيم مقامه يف املعامالت قوانني غري جامدة
((( مخُ تِلجة :متحركة( .م).
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�سد باب االجتهاد فع ًال ر�شي ًدا ،ور�أ ًيا �سدي ًدا؟
تتبدل راقي ًة مع الزمان؟ فهل كان ّ
ّ
�إنهم فعلوا ذلك ومل ي�ست�شرفوا النتيجة.
فلنخ�ش �أن نجَ ْ ُمد،
نعم� ،إنّ من يجمد ،يح�سب مي ًتا ،فيقوم مقامه حي.
َ
ولن ّتقِ اهلل يف ما نجُ َ ِّمد به ال�شريعة.
لب دين الإ�سالم،
حممد عبده ،ف�أنت من �أدرك ّ
رحمك اهلل يا �شيخنا ّ
وقد قلت يف ر�سالتك «التوحيد»« :عال �صوت الإ�سالم على و�ساو�س الطغام،
وجهر ب�أنّ الإن�سان مل يخلق ليقاد بالزمام ،و�صرف القلوب عن التع ّلق مبا كان
و�سجل احلمق وال�سفاهة على الآخذين
عليه الآباء ،ومبا توارثه عنهم الأبناءّ ،
ب�أقوال ال�سابقني ،ون ّبه على �أنّ ال�سبق يف الزمان ،لي�س �آية من �آيات العرفان
م�سم ًيا لعقولٍ على عقول ،وال لأذهانٍ على �أذهان .وعاب �أرباب الأديان يف
وال ِّ
اقتفائهم �أثر �آبائهم ،ووقوفهم ما ّ
اختطته لهم �سري �أ�سالفهم ،و�أنحى عن التقليد،
وحمل عليه حمل ًة مل ير ّدها عنه القدر ،و�صاح بالعقل �صيحة �أزعجته من �سباته،
وه ّبت به من نومه �إىل �آخر ما قال.
رحم اهلل ذلك ال�شيخ اجلليل ،وهو الذي قال يف فرا�ش موته ،وجوارحه
تت�ألمّ من احلالة التي و�صلنا �إليها:
حممـــ ٌد
ُ
ول�ست �أُبايل �أن يقـــال ّ

حمم ٍ
ــــد
َّ
ولكن دي ًنا مثل ديــن ّ

�أَ َب َّل �أو ّ
اكتظت عليـــــه املـــــ�آ ُمت
�أحاذ ُر �أن تق�ضـــي عليه العمائم
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نعم� ،إنّ اال�سالم قد منحنا احل ّرية يف التفكري تامة ،وجعل الكتاب وال�سنة
مرجعنا ،والعقل قائدنا� ،إنّ الع�صمة لفي الكتاب وال�س ّنة� .أ ّما �أقوال �آبائنا و�أ�سالفنا
ففيها خط�أ وفيها �صواب ،وال ّمميز بينهما �إال العقل ،والعقل ال �سبيل له �إىل التمييز
�إال بالتفكري ،والبحث احل ّر .و�إذا قلنا حترمي البحث فيما كان من ال�صحابة والفقهاء،
وقلنا �إنّ ال�سلف ك ّله �سلف �صالح ،فال يبحث يف �أعماله و�أقواله� ،أنتج ذلك حج ًرا
على العقل ،وجمو ًدا به يجعله كامل ّيت ال يرجى منه عمل يو�صلنا �إىل احلقائق
التي �أراد �سبحانه وتعاىل ونب ّيه � أن يريانا �إياها ،فكم من حقيقة خفيت على
ال�سلف ،ف�أظهرها اخللف� ،أجل �إنّ يف كتاب اهلل حقائق كثرية غفل عنها الأ ّولون،
ومل يغفل عنها املت� ّأخرون� ،إنها تراءت لهم ملمو�سة ال �شبهة فيها و�سرتون من
ذلك �أمثا ًال.
فبعد ّ
تقدم ،وبعد ما �سمعنا من العلماء الأعالم الذين ذكرت
كل ما ّ
�أقوالهم� ،أرى �أن ت�سليمنا بدوام احلجر على العقول� ،أمر غري معقول.
قد يقول قائل :مل ينح�صر دفاعك عن حق املر�أة وح ّريتها ،بل تناول
الدفاع عن حق الرجل وح ّرية عقله.
نعم يا �سادة �إنه تناوله ،لأنّ للمر�أة بع�ض هذا احلق ،فجمود عقل الرجل
واحلجر عليه ،يتناول احلجر على عقل املر�أة وجموده.
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نداء �إىل ق�ضاة االجتماع
وفيه قاعدتان �شرعيتان وقاعدتان قانونيتان .وو�صف للقر�آن

�سادتي و�س ّيداتي من ق�ضاة االجتماع:
ذكرت لكم �أنّ �أقوال الفقهاء ،يف ح ّرية املر�أة وحقوقها متعار�ضة .وال
يخفى عليكم �أنّ �أمامنا من ال�شرع قاعدتني ومن القانون قاعدتني:
فالأوىل من ال�شرع «التي�سري �أوىل من التع�سري» لقوله تعاىل :ﱹ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱸ [البقرة .]185 /ولقول ر�سوله :
« َع ِّل ُموا و َي ّ�س ُروا َو َال ُت َع ِّ�س ُروا َو َب�شِّ ُروا َو َال ُت َنف ُِّروا َو�إذا غ ََ�ض َب � َأح ُدكُ م َفل َْي ُ
�سك ْت»
�أو هي «الفرج �أوىل من احلرج» لقــوله تعاىل :ﱹﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﱸ [احلج.]78 /
ف�إذا كنا ال نرجع �إىل �أمر اهلل و�س ّنة ر�سوله ،ناظرين �إىل �سنن الفقهاء
املبتدعة وحدها .فينبغي لنا على الأقل �أن نختار من �أقوال الفقهاء ،ما فيه التي�سري
والفرج ،ون�ضرب عر�ض احلائط مبا فيه التع�سري واحلرج .لأن اهلل يريد لنا الأول،
وال يريد لنا الثاين.
وقد قال الإمام ال�شافعي  -رحمه اهلل تعاىل�« :إذا ر�أيتم يف �أقوايل ما ال
يوافق كتاب اهلل و�س ّنة ر�سوله فا�ضربوا به عر�ض احلائط».
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القاعدة الثانية�« :إذا تعار�ضت احلجج بال مرجع ت�ساقطت» .ف�إذا مل
يعمل بالقاعدة الأوىل للحكم مبا ي�ستوجب التي�سري والفرج .ربمّ ا �إنّ الأقوال للمر�أة
وعليها قد تعار�ضت فت�ساقطت ،مل يعد للحق مرجع �إال الكتاب وال�س ّنة ،وهما
يفي�ضان للمر�أة نو ًرا.
احلق واحد يا �سادتي والهدى واحد ،فالأقوال فيما �أحدثوه من
االجتهادات وال�سنن ،ال ميكن  -عند اختالفها وتناق�ضها � -أن يكون ّ
كل منها
على هدى ّ ،
وكل منها حقًّا .وال يجوز ترجيح قول على �آخر .فيقت�ضي احلال
احلق عينه� ،إن احلق لكتاب اهلل ّ
ٍ
جل جالله و�س ّنة ر�سوله .
حينئذ الرجوع �إىل ّ
�أ ّما القاعدة الأوىل من القانون .وك�أ ّنها م�ستمدة من احلديث ال�شريف
«ادر�أوا احلدود بال�شبهات» .فهي�« :إ ّنه عند احتمال الأمرين ،من اجتهاد و�أد ّلة،
ي�ؤخذ مبا ينفع املتهم ويعيد له ح ّريت ُه».
و�إنيّ � ُّ
أجل ق�ضاة االجتماع الذين يعطون املتهمني هذا احلق ،عن �أن
يحرموا �أ ّمهاتهم ،وبناتهم ،و�أخواتهم .وزوجاتهم ذلك احلق عينه.
احلق النافع لن�سائكم ،ال
ف�أرجو منكم �أ ّيها الق�ضاة� ،أن ت�أخذوا بقول ّ
عليهن.
بالقول ال�ضار ،و�إ ّال ف�أنتم على الأثمة اجلناة �أعطف منكم ّ
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التو�سع فيه،
القاعدة الثانية« :يف العقوبات يقت�صر على ّ
الن�ص وال يجوز ّ
قيا�سا» .وما حجب املر�أة وحب�سها يف بيتها مدة حياتها� ،إ َّال تعزي ًرا
اجتها ًدا �أو ً
أ�شد التعزير والعقوبات بدون مع�صية منهاّ ،
فكل اجتهاد �أو قيا�س
وعقوبة من � ّ
يعتد به.
تو�س ًعا يف الن�ص لعقوبتها ال ّ
�أرادوا فيه ّ
ف�أرجو منكم يا ق�ضاة املجتمع بعد ا�ستماع دفاعي ك ّله �أن ّ
تتذكروا قول
�أبي بكر ال�صديق  يف خطبة له�« :أ ّيها النا�س �أال �إنَّ �أقواكم عندي ال�ضعيف
القوي حتى �آخذ احلق منه» .و�أن ّ
تفكروا
حتى �آخذ احلق له ،و�أ�ضعفكم عندي َّ
وتدقّقوا ،واملرجع الكتاب وال�س ّنة ،والقائد العقل جمر ًدا عن العادة والتقليد
والهوى ،وبعد ذلك تكملون ،و�أ َما َم ُكم �آية اهلل :ﱹ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﱸ [الن�ساء.]58 /
وقد قال ر�سول اهلل « :الق َُ�ضا ُة َث َالثَة :ا ْث َنانِ يف ال َّنار َو ِ
واحد يف ا َجل َّنة.
ق�ض بِه َو َجار
رف ا َحلق َفقَ�ضى بِهَ ،ف ُه َو يف ا َجل َّن ِةَ .و َرجل َع َ
َر ُجل َع َ
رف ا َحل َّق ولمَ ُ َي ِ
لنا�س َعلى َج ْه ٍل َف ُه َو يف
يف ا ُحلكم ،فه َو يف ال َّنارَ .و َر ُجل لمَ ْ َي ْعرِف ا َحل َّق َفقَ�ضى ِل ِ
ال َّنارِ» .فع�سى �أن تكونوا من ق�ضاة اجل ّنة.
الليل
وقال  يف و�صف القر�آن�« :إذ َا ا ْل َت َب�ست َعل ْي ُك ُم ال ِف نَ ُت َك ِق َط ِع ِ
من َج َعل ُه �أَ َما َم ُه قاد ُه �إىل اجل َنةَ ،و َم ْن َج َعل ُه َخ ْلف ُه �س َا َق ُه �إىل ال ّنارِ.
فعليكم بالقر�آنَ .ف ْ
الدليلُّ ،
ُ
كتاب فيه تف�صيل وبيان وحت�صيل وهو
و ُه َو
يدل َع َلى َخيرْ ِ ٍ
�سبيل ،وهو ٌ
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الف�صل لي�س بالهزل وله ظاهر وباطن .فظاهره حكم َو َب ِاط ُن ُه ِع ْلمَ .ظ ِاهر ُه َ�أنيق،
ابيح ال ُهدى َو َم َنا ُر ا ِحل ْك َم ِة َو َد ُ
ليل
َو َب ِاط ُن ُه َع ٌ
ميقَ .ل ُه جُ ُنوم َو َع َلى جُ ُنو ِم ِه جُ ُنومَ ،م َ�ص ُ
املع ِر َف ِةَ .فل َي ُ
جل َجالٍ َب َ�ص َرهَ ،ول َيف َتح لل�ضياء نَ َظ َرهَ ،ي ُنج ِم ْن َع َطب ،ويتخل�ص ِم ْن
قلب ال َب ِ�صريِ ،كما يمَ �شي املُ�ستن ُري يف الظ ُل َم ِات بال ُّنورِ.
نَ�شَ ب ،ف�إنَّ ال َت ْفك َري حياة ِ
الت ّب ِ�ص».
�سن ال َت ِ
َف َع َليكم ب ُِح ِ
خل�ص َوقل ِة رَ َ
ويقول علماء احلقوق« :ح�سن تطبيق القوانني �أ�ضمن للعدل من
يكملها الق�ضاة و�أولو الأمر بح�سن اجتهادهم
ح�سن �س ّنها» .فالقوانني الناق�صة ّ
وا�ستقامتهم ،والقوانني الكاملة تنق�ص ب�سوء اجتهادهم واعوجاجهم.
فع�سى �أن تكونوا ّممن يظهرون ما عندنا من الكمال ،ال ّممن ينق�صون.
وقال البي�ضاوي� :إنّ النف�س قد تكره ب�سائق العادة ما هو �أ�صلح دي ًنا و�أكرث
حتب ما هو بخالفه ،فليكن نظركم �إىل ما هو �أ�صلح للدين و�أدنى للخري.
خ ًريا ،وقد ّ
و�سفورهن
ويل ملء الثقة �أنكم �ستحكمون بح ّرية الن�ساء امل�سلمات
ّ
أحق منهن بالعقل ،والدين،
�ضمن دائرة الكتاب وال�س ّنة ،ف�إنّ غري امل�سلمات ل�سن � ّ
احلق الأزيل التي يجب �أن تنري ّ
كل �إن�سان.
واحل ّرية ،والنور� .إنّ ذلك من �أنوار ّ
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الدين والعقل مت�آزران يف احلق ال يفرتقان

ال �أنكر عليكم �أ ّيها ال�سادة وال�سيدات� ،أنيّ ملّا با�شرت �إعداد دفاعي
ا�ستندت فيه �إىل العقل فح�سب ،ولك ّني ما قر�أت ذلك الدفاع على �أبي  -وعنده
�أحد ال�شيوخ العلماء امل�ستنريين � -إال ر�أيت عيني ذلك ال�شيخ تلمعان ،ووجهه
يفرت من اال�ستح�سان .غري �أنه قال� :إنّ دفاعك يا ابنتي غري تام ،لأنّ الأد ّلة
الدينية ،مل ت�شرتك مع الأد ّلة العقلية يف هذه الق�ض ّية ،التي يجب �أن ي�شرك فيها
العقل والدين ،فهما مت�آزران يف احلق ال يفرتقان.
قلت :هل يف الدين �أد ّلة منطبقة على ما �أراين العقل من الأد ّلة وهو
مطلق جم ّرد؟ فقال ال�شيخ اجلليلّ :
«كل ال�صيد يف جوف الفرا» ال �أمر يف الدين
القومي �إال قَب َله العقل ال�سليم� ،إذا �أفلت من القيود ،وجت ّرد من الأهواء وما ا�ستح�سن
مثل هذا العقل �أم ًرا �إال كان منطبقًا على �أ�صول الدين ،و�إن جاء يف كتب الفقه
ماال ينطبق على امل�صلحة والعقل ،فلي�س ذلك �إ ّال خط�أ يف االجتهاد ،لأنّ املجتهد
ولكن ّ
كل �شيء مردود
يخطئ وي�صيب ،واالجتهاد يتغيرّ بح�سب املكان والزمانّ ،
�إىل الكتاب وال�س ّنة.
نظرت �إىل �أبي فقال :احلق ما قاله ح�ضرة ال�شيخ .ف�أ�سمعني ال�شيخ
درو�سا تلو
علي ً
ً
در�سا وجي ًزا بدا يل �شعا ًعا من الهدى �ساط ًعا .ما �شرع �أبي يلقي ّ
درو�س� ،آن�ست فيها هدى كث ًريا ،ونو ًرا يلي نو ًرا .ففتحت كتاب اهلل وكتب احلديث
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ال�شريف ،وكتب الفقه والتف�سري و�أطلقت للعقل ح ّريته يف تعقلها  -فكان يل من
كتاب اهلل و�سنن ر�سوله �أنوار هدى يف احل ّرية ،وح ّرية املر�أة وحقوقها ت�ستحي منها
ال�شم�س �إذا طلعت.
العقل �شرع من داخل ،وال�شرع عقل من خارج

رجحت يا �سادتي و�س ّيداتي تقدمي البحث يف الأد ّلة العقلية على البحث
�شرع من
يف الأد ّلة الدينية ،فقد جاء يف احلديث عن الإمام علي « العقل ٌ
داخل وال�شرع ٌ
عقل من خارج» .ويف احلديث ُ«ح ّج ُة اهلل على العبِاد ال ّن ُّبي والحُ ُ ج ُة
ِفي َما َبينْ ال ِع َبا ِد َو َبينْ َ اهلل ال َع ْق ُل».
احلجة بني اهلل والعباد العقل ،فال بدع �أن يكون العقل
فقلت �إذا كانت ّ
حجة النا�س؟
�أرجح ّ
أمت�سك بهذا ال�شرع وفيه
وقلت �إذا كان العقل �شر ًعا من داخل فيكف ال � ّ
لروح الإن�سان حياة؟
وقلت �إذا كان ال�شرع عق ًال من خارج ،فلي�س �إال عق ًال يزيد العقل جوه ًرا
فيتكمل ال�شرع.
َّ
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امل�سلم لي�س �أكمل من امل�سلمة دي ًنا و�إميا ًَنا
فالرجل خرق �أحكام الدين ويرائي فيه

قالوا وما �أدراكم ما قالوا؟ قالوا :الن�ساء ناق�صات العقل والدين ،لي�س
لهن �أن يبحثن يف �أد ّلة هذا .وال يف �أد ّلة ذاك.
ّ
قلت يا �سادتي :لي�س من م�صلحة الأمة الإ�سالمية ،وال من مقت�ضى
�شرفها� ،أن يكون ن�صفها ناق�ص العقل والدين .ولي�س من م�صلحة الرجل �أن يقال
�إنّ �أ ّمه ناق�صة وابنته ناق�صة ،و�أخته ناق�صة ،وزوجته ناق�صة.
وقلت ،يا �سادتي« :العقل نور من اهلل روحاين تدرك به النف�س العلوم
ال�ضرورية والنظرية» .فال ي�ستطيع �أحد �أن يحرم املر�أة هذا النور الروحاين �إ ّال
املنعم به عليها� ،إنه تعاىل م�صدر الأنوار يهدي بنوره من ي�شاء.
وقلت� :إنيّ من عباد اهلل م�ؤمنة�( ،أ�شهد �أن ال �إل َه �إ َال اهلل و�أَ�ش َه ُد �أنَّ
م َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُ�سو ُل ُه).
حُ َ
و�إنيّ م�س�ؤولة عن عملي وجمزية به .قال ر�سول اهلل « :ا َّتقُوا َف َر َا�س َة املُ�ؤْ ِم ِن
َف�إ َّن ُه َي ْن ُظ ُر ِب ُنو ِر اهلل».
و�إنّ «ا ُحل َّج ُة في َما َبينْ َ ال ِع َبا ِد َو َبينْ َ اهلل ال َع ْق ُل».
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حجتي؟
حجته تعاىل و�أفهم ّ
فكيف حترموين �أن �أنظر بنور اهلل و�أن �أفهم ّ
يا �س ّيدي الرجل ينبغي لك  -و�أنت القائل بكمال عقلك ودينك � -أن ال جتعل
حج َ
كحجة الذئب على
تك على املر�أة يف اتهامك �إ ّياها بنق�ص الدين والعقلّ ،
َّ
احلمل ف�أ ّيد �إن ا�ستطعت ،قولك بالربهان .كما �أنيّ عاهدت نف�سي �أن ال �أقول
قو ًال �إ ّال �أ ّيدته بالربهــــان عق ًال ونق ًال عم ً
ال بقوله تعاىل :ﱹ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﱸ [البقرة.]111 /
�إن الثمرة دليل على ال�شجرة .ودليل ال�شيء يف الأمور الباطنة يقوم
مقامه .ومبا �أنّ الدين يف النف�س هو من الأمور الباطنة ،فلننظر �إىل �أعمال االثنني،
الرجل واملر�أة ،فيما يتع ّلق بالدين ،لنعلم �أيهما الناق�ص� ،أو الكامل فيه ،ذلك لأنّ
احل�س الباطني.
العمل الظاهر �صورة من النف�س� ،أو هو دليل ّ
وقد جاء يف احلديث ال�شريف�« :أَ َال �إنَّ اهلل َت َعاىل لمَ ُيدل َع َلى ال َب ِاط ِن
في �إ َّال َبظاه ٍر من ُه ونَ ِاطقٍ عن ُه».
ا َخل ِّ
تعلمون يا �سادتي و�س ّيداتي� ،أنّ الرجال هم الأُىل �س ّنوا قوانيننا و�أنظمتنا،
ف�أعلنتها اخلالفة قبل �إلغائها� .أ ّما املر�أة فلم ي�شركوها ومل ت�شرتك هي يف و�ضع
ٍ
حرف منها.
الدال على درجة
املادي ّ
�إذن� ،إنّ القوانني املو�ضوعة هي عمل الرجل ّ
تع ّلقه بدينه وحر�صه عليه.
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فالدين يا �سادتي و�س ّيداتي ،ح ّرم الربا� ،أ ّما الرجل فقد ح ّلله يف قوانينه،
و�أ�س�س امل�صارف لتعاطيه ،ومنها ما ين�سب �إىل الدولة كامل�صرف ال�سلطاين.
الدين ح ّرم املُ�سكر وبيعه و�شراءه وتقوميه� .أ ّما الرجل فقد �أباح يف قوانينه
�سن لها �أنظمة
�شربه ،وبيعه ،و�شراءه ،وق َّومه ،و� َّأ�س�س ل�شربه و�شرائه وبيعه حانات َّ
خم�صو�صة و�أخذ عن امل�سكر �ضرائب �أدخلها بيت املال.
الدين حرم اخلنزير ومل يجعل له قيمة� .أما الرجل فقد قومه وا�ستوفى
عنه �ضرائب �أدخلها �أي�ضً ا بيت املال.
الدين �أوجب التعزير واحلدود ال�شرعية على �شاربي امل�سكرات ومرتكبي
احلد والتع ّزر ال�شرعيني.
املعا�صي� .أما الرجل فقد �ألغى يف قوانينه ّ
الدين �أوجب قطع يد ال�سارق ،و�إتالف الع�ضو بالع�ضو� ،أ ّما الرجل فقد
حرم يف قوانينه ذلك.
الدين �أوجب رجم من ي�ستحق الرجم من الرجال والن�ساء� .أ ّما الرجل
فقد منع الرجم ،وجعل ما ي�ستوجبه حال ًال ال عقاب عليه يف قوانينه.
الدين و�ضع �أحكا ًما زجرية((( هامة تتعلق باالرتداد� ،أ ّما الرجل فقد منع
عدها �شي ًئا.
تطبيق تلك الأحكام ،وما ّ
((( �أحكا ًما زجرية� :أحكا ًما رادعة (م).
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الدين �أباح �ضرب املتهم بال�سرقة وتعذيبه ما مل يظهر العظم ح ّتى يق َّر،
�أ ّما الرجل فقد ح ّرم يف قوانينه ذلك ،وو�ضع على �ضارب امل ّتهم ّ
ومعذبه العقوبة
الإرهابية.
الدين حرم ال�صور والتماثيل� .أما الرجل ف�أن�ش�أ متاحف كبرية و�أعظمها
و�سن حلمايتها نظا ًما
يف دار اخلالفة ،ملأها من التماثيل يناف�س يف جمعها الأممّ ،
�أعلنته اخلالفة قبل �إلغائها ،وقد �ألف لذلك �إدارة ر�سم ّية .وهذه متاثيل حممد
علي ،و�إبراهيم با�شا ،وم�صطفى كامل ،من�صوبة يف �ساحات م�صر.
الدين و�ضع ال�شريعة ليعمل بها ،و�أقام حكام ال�شرع ليق�ضوا بني النا�س
�سن قوانني و�أنظمة جديدة �أعلنتها اخلالفة قبل �إلغائها.
مبقت�ضاها� .أ ّما الرجل فقد ّ
ّبدل فيها معظم الأحكام ال�شرعية تبدي ًال يجيز املمنوع ،ومينع اجلائز ،وقد �أهمل
متعددة الق�ضاة ،خمتلفة
كث ًريا من تلك الأحكام �إهما ًال .و�أقام حماكم نظامية ّ
الأديان واملذاهب ،لتحكم مبوجب القوانني والأنظمة .وح�صر املحاكم ال�شرعية
يف دائرة من الوظائف �ضيقة ،ال تتناول من وظائفها القدمية �إال قلي ًال قلي ًال� ،أكرثه
يخت�ص بالن�ساء .ك�أنّ الرجل �أبقى ما �أبقى من الأحكام ال�شرعية ق�صد اال�ستمرار
يف العمل مبا قال الرجال القدماء يف �أمر الن�ساء ،واهلل �أعلم مبا يعملون.
الدين �أباح اال�سرتقاق� ،أ ّما الرجل فقد ح ّرمه يف قوانينه ،وو�ضع العقاب
على بائع الأرقاء والإماء و�شاريهم.
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الدين ح ّلل ما ح ّلل ،وح ّرم ما ح ّرم� .أ ّما الرجل فح ّرم احلالل ،وح ّلل
�سن لها قوانني و�أنظمة،
احلرام ،ح ّتى �أنه منذ عهد اخلالفة �شرع يفتح بيو ًتا للفجور ّ
وعينّ لها �أط ّباء ّ
وموظفني ،حيث �أذن للم�سلمات �أي�ضً ا يف ّ
التبذل.
ي�سمح بهذا �سيدي الرجل ،وال تهوله فظاعته الدينية .ولكن ال ي�سمح
للم�سلمة ال�شريفة الر�صينة ،وال ي�سمح لر ّبة النبل والعفاف والكرامة ،ال ي�سمح
لر ّبة اخللق الكرمي ،والأدب الرائع القومي ،ال ي�سمح لأمه وابنته ،وزوجته ،و�أخته �أن
لهن با�ستخدام القوى التي �أودعها اهلل
ي�ستن�شقن الهواء ويرين النور .ال ي�سمح ّ
وجوههن ،وهي يف الدين قوى حرة طليقة.
وقد ال يغيظ بع�ض الرجال ،على ما �أ�سمع� ،أن يرى مق ّنعة ما داخل
بيوت الفجور� ،أو خارجة منها ،جتلب على الإ�سالم عا ًرا ،بقدر ما يغيظه �أن يرى
�س ّيدة �سافرة ت�سعى للك�سب احلالل� ،أو للتكمل العقلي والأدبي ،يف دور العلم،
والأدب ،والفن ،وال�صناعةُ ،تعد نف�سها بذلك ل�ضمان نفعها ،ونفع عائلتها ،و�أمتها.
فيا لتد ّين الرجل من تدين �صحيح ويا لغريته على الدين من غرية
�صادقة! �إنه كامل الدين ،وحفّاظ له! ي�ستخرج من ذلك لنف�سه حق ال�سيطرة
با�سم الدين ،لي�س على ن�سائه فح�سب ،بل على ن�ساء غريه من امل�سلمني ،فبئ�س
اال�ستخراج! وبئ�ست ال�سيطرة! وبئ�س املكر! وبئ�س الرياء.
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ﱹﯤ ﯥ

يا �ســـ ّيدي الرجـــل ،تذكر قـــوله تعــــاىل:
ﯦﱸ [الغا�شية .]22 /ﱹﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ [الإ�سراء.]54 /
يا �سيدي الرجل:
�إ ّنك ال ترى ما فعلت ،وفعلت مرو ًقا و�إحلا ًدا .ولك ّنك ترى الإحلاد �أن
علي
ّ
تتكمل املر�أة �أدبًا ،ونو ًرا ،وعق ًال ،ور�شا ًدا� ،إنيّ �أطيع اهلل والر�سول وويل الأمر َّ
�أبي .ولن �أطيع من يرائي يف دين ر ّبي رياء.
والدين ح ّرم الت�شبيب ،والتغ ّزل ،و�إن�شاده ،وا�ستماعه� .أ ّما الرجل فقد
�أغرق يف ذلك �إغراقًا .وتلك دواوين ال�شعر �شاهدة.
والدين ح ّرم املالهي وا�ستماع �آالتها� ،أ ّما الرجل فقد ح ّلل ذلك حتلي ًال.
ولو �أردت �أن �أ�سرد ّ
كل ما ح ّلل من احلرام ،وح ّرم من احلالل ،ال�ستغرق ذلك
زم ًنا طوي ًال ،ولكن ال �أرى يل غنى عن ذكر خمالفته الدين مبا يفعله بوجهه ،كما
�س�أذكر يف ّ
كل مو�ضع من مو�ضوعي الأدلة البالغة على خمالفته الدين يف �سرت
وجه املر�أة.
فالدين ،يا �س ّيداتي و�سادتي� ،أمر الرجل ب�إرخاء حليته وج ّز �شاربيه ج ًّزا
يلزق بال�شفة ،وذلك بقول ر�سول اهلل ْ �« :أحفُوا ال�شَّ َوار َِب َو َ�أ ْرخُ وا اللحى» وعلى
قولٍ (�أَ ْعفُوا ال ّلحى) .ولهذا ترى امل�سلمني يف العجم ما زالوا يكفّرون من يحلق
حليته ،وقد ورد يف احلديث«َ :ح ْلقُ ال َّر� ِأ�س ُم ْثلة لأَ ْع َدا ِئ ُك ْم َو َج َم ٌال ُلك ْم»� .أ ّما
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الرجل عندنا فقد �أطلق لنف�سه حرية الت�ص ّرف يف ر�أ�سه ووجهه املقيدين بالن�ص،
وفعل عك�س الن�ص ،ف�أخفى اللحية و�أبقى على �شعر ر�أ�سه ،و�أرخى ال�شاربني� ،أو
� ْأحفى اللحية وال�شاربني� ،أو �أبقاهما م ًعا .و�أ ّما وجه املر�أة املطلق مبوجب الن�ص ،فقد
ق ّيده خال ًفا للن�ص ،بالنقاب املظلم� ،سا ًّدا دونها طرق عقلها ومنافذ حياتها.
وبكلمة �أبينّ �أنّ اهلل ج ّلت حكمتهّ ،
غطى وجه الرجل بال�شعر الطويل
والدين �أمر ب�إبقاء ذلك الغطاء� .أ ّما الرجل فقد �أزاله.
وكذلك ج ّلت حكمته خلق وجه املر�أة مك�شو ًفا نق ًّيا ،والدين �أمر ببقائه
مك�شو ًفا جل ًّيا� .أ َما الرجل فقد ّ
غطاه بالنقاب ليجعله خف ًّيا.
ف�أثبت بذلك �أنه يرى نف�سه قو ًّيا كالطائر الكا�سر ،ويرى املر�أة �ضعيفة
كالذبابة ،متم�ش ًّيا على ذلك القول القدمي ال�سقيم�« :إنّ القانون مثل حبائل
العنكبوت ،تخرقها الطيور الكوا�سر .وال يعلق بها �إ ّال الذباب».
�أو �أنه تع ّود ّ
كل خطيئة ،حتى �أم�سى ال يح�سبها �شي ًئا ،فال يهوله من
الأمور �إ ّال ما مل يتع ّود.
ذكرت لك يا �س ّيدي الرجل ما ذكرت من �أعمالك املح�سو�سة التي
خرقت فيها �أحكام الدين وخالفت �أ�صوله .فهل لك �أن تذكر للمر�أة خمالفة
لأ�صول الدين واحدة؟
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ال �أعتقد �أنّ ذلك يف ا�ستطاعتك� .إذن وجب عليك �أن تعرتف ل�ساعتك
ب�أ ّنك ل�ست �أكمل من املر�أة دي ًنا ،ول�ست �أكرم منها عند اهلل .ﱹ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﱸ [احلجرات.]13 /

مرت ب�أن ت�أخذ ن�صف الدين عن
وتذكر �إن كنت نا�س ًيا ال متنا�س ًيا� ،إنَك �أُ َ
املر�أة .وذلك باحلديث ال�شريف القائل« :خُ ُذوا ِن ْ�ص َف ُ
دينكم َع ْن ِ
هذ ِه ا ُحلميرْ ا»
تلك �س ّيدتنا عائ�شة ر�ضي اهلل عنها.
انتحال عذ ٍر للرجل ولومه يف وقت واحد

يا �س ّيدي الرجل:
بعد ك�شف �أعمالك وا�ضطرارك �إىل االعرتاف ب�أ ّنك ل�ست �أكمل من
املر�أة دي ًنا ،ا�ستدرك ما يحتمل ظ ّنه بقويل� :إنيّ ذكرت من �أعمالك ما ذكرت .ال
لتح�سني �أو تقبيح� ،إنمّ ا لأريك �أ ّنك عند البحث يف �أمر املر�أة ترائي يف الدين ريا ًء،
ومت ّوه متوي ًها.
فقد كان يف �أعمالك تلك ما ُي�س َتح�سن وما ي�ستقبح� .أ ّما التبعة يف ذلك
فتابعة لق�صدك .ف�إن كان ق�صدك عدم احرتام الدين ،ف�إ ّنك �آث ٌم ال عذر لك.
و�إذا كنت ّممن اجتهدوا يف الت�أويل للخري ،وكانت �أعمالك تلك ،نتيجة �أق�صى
اجتهادك ،فال ي�س�أل املرء عن اجتهاده بل ُيثاب� .سواء كان يف خط�أ �أم يف �صواب.
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فقد تكون ا�ستندت يا �سيدي ،يف ا�ستباحتك ما منع ،ومنعك ما �أبيح �إىل
ال�سيادة العلمية ،اعتقا ًدا منك �أنّ ذلك ّمما يتع ّلق باملعامالت الدنيو ّية ،وقد اقت�ضته
تطوراتها بح�سب الزمان ،وا�ستوجبته �أ�سباب العمران .قد يكون �أ ّنك ح ّررت
باجتهادك القاعدة اجلليلة القائلة« :ال ُينكر تغيرّ الأحكام بتغيرّ الأزمان» ،من
بع�ض القيود التي توهن قوتها م�ضيق ًة دائرتها ،منق�ص ًة فائدتها ،ف�أخذت باحلكمة
املكنونة يف �آيات اهلل ،م�أو ًال �إ ّياها خري ت�أويل ،تب ًعا للق�صد الإلهي يف التنزيل،
ولي�س الق�صد الإلهي يف �أحكام املعامالت الدنيو ّية� .إ ّال اخلري للب�شر يف الدنيا،
وطرائق اخلري يف الدنيا ملتقلبة ،تختلف بح�سب الأزمنة املتح ّولة ،فلأهل الأزمنة
يتم اخلري
�أن يذهبوا ما �شا�ؤوا من املذاهب يف �سبيل خريهم ونفعهم .وحيث ّ
يتم الق�صد الإلهي� ،إنه ينبوع اخلري والي�سر والرقي للعباد� .أو لي�س
والنفع للنا�س ّ
خ�ص�ص بح�سب
من �أجل ذلك كانت �آيات اهلل �أثناء تنزيلها ُت َن�سخُ  ،و ُت ّعمم ،و ُت ّ
الزمان ،ت�أمي ًنا لنفع الإن�سان؟ �أو لي�س من �أجل ذلك ُج ِع َل َع ُّد �إجماع النا�س
�أ�ص ًال من �أ�صول الدين كالكتاب وال�س ّنة ،وما يح ّله النا�س على الأر�ض حملو ًال
ال�سماء عند غرينا؟
يف ّ
جتددنا على
والبد لنا منه ،فخري لنا �أن يكون ّ
التجدد الزمّ ،
�سادتي� :إنّ ّ
اجتهاد واعتقاد ،من �أن يكون نتيجة خرق يف الدين �أو �إحلاد وهل ْيح ُ�س ُن بنا �أن
جتددهم وو�ضعهم القوانني اجلديدة ،خارقني
نعد اخللفاء ،والدول الإ�سالم ّية يف ّ
ّ
�أحكام الدين �أو ملحدين ،وغري مكرتثني لها �أو مهملني؟ ال لعمري.
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قال ر�سول اهلل  يف و�صف القر�آن« :الق ُْر�آنُ َل ُه ظاهر َو َب ِاطنَ .ف َظ ِاهر ُه
عميقَ ،والت ْفكري ِفي ِه َح َيا ُة َق ْل ِب ِ
الب�صري،
نيق َو َب ِاطن ُه ٌ
ُح ْكمَ ،و َباطن ُة ِع ْل ٌمَ ،ظ ِاهر ُه �أَ ٌ
َك َما يمَ ْ�شي املُ�س َتن ُري يف ُّ
الظ ُل َم ِات بِال ُّنور» .فينبغي للعامل الإ�سالمي �أن ي�شكر لأويل
الألباب جليل ف�ضل لهم ّ
بتفكرهم يف عميق باطن القر�آن ،م�ستخرجني بت�آويلهم
من حكمه لآلئ وجواهر ،ي�صوغونها قالئد جليد الع�صر موافقة ،ولعلمه مطابقة.
وقد يكون يا �سيدي �أ ّنك ّممن ّ
تفكروا يف باطن القر�آن ف�أ ّولوا �آياته ّمما يتع ّلق
الدنيوي ،تار ًكا لل�سيادة الدينية كل ما
باملعامالت الدنيوية خري ت�أويل ،خلري النا�س
ّ
يخت�ص بالعبادات ،لأنها عالقة الب�شر باخلالق ،وهي ثابتة �أب ًدا ،لي�س للمخلوق �أن
ّميد �إىل ت�أويلها ي ًدا .ف�إذا كان ذلك  -وقد يحمد النا�س لك متهيدك ال�سبل للتفكري
احل ّر والتط ّور ،على مثال ما جرى ويجري يف العامل الراقي  -فعالم ترى �سرت وجه
أ�شد عالقة بالدين من تلك
املر�أة  -ومل يكن �إال بدعة ابتدعوها وعادة ا ّتبعوها ّ � -
واعوجاج والتواء؟
وبدلتها؟ �ألي�س ذلك منك �أثر هوى ورياء،
الأمور التي غيرّ تها ّ
ٍ
وهل يطلب الدين من املر�أة � -إذا بقي من�صر ًفا لتمجيد اهلل ،ومل تداخله
تقدم خلالقها غري قلبها و�إميانها ،و�صالح �أعمالها؟ فاهلل جل وتعاىل
البدع � -أن ّ
سرتا يف�سد �أكرث ّمما ي�صلح ،حار ًما �إ ّياها �أن ت�ستخدم القوى
عن �أن ي�سرت وجهها � ً
التي �أودعها �سبحانه فيها قال ر�سول اهلل �« :إنَّ اهلل َي ْن ُظ ُر �إىل ُق ُل ْوب ُِك ْم َال �إ َىل
ُو ُج ُ
وهكم».
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�إنّ وجه املر�أة مطلق حر ،هكذا �إرادة اهلل ،وهكذا �إرادة ر�سوله ،وهكذا
يريده االجتماع .و�سرتى الأد ّلة.
املر�أة �أ�صلح من الرجل يف الفطرة عق ًال
هو يرجحها بالقوة اجل�سدية وهي ترجحه بالنف�س العاقلة املَ ْر ِ�ض َّية

�سادتي و�سيداتي:
لقد تبينّ �أن الرجل لي�س �أكمل من املر�أة دي ًنا .فلنبحث فيما �إذا كان
�أكمل منها يف الفطرة عق ًال.
�س�أذكر هنا ما �أذكر من اجلوالت العامة مثبتة بالأد ّلة .وبالنظر �إىل الظاهر،
�أن املر�أة �أ�صلح عق ًال من الرجل يف الفطرة� .إذ �أن كمال الفعل ال يقا�س �إ ّال
ب�صالحه ،ومن ال يكتفي هنا مبا �أكتفي ،فله يف ق�سم الأدلة العقلية ما يفي.
�سي�ستكرب الرجال هذا املقال ،وال غرو �أن ت�شرتك يف ا�ستكباره ر ّبات
احلجال� ،أي ر ّبات اخللخال .ولكنه حقيقة.
ولكن
ا�ستكرب النا�س ما قاله غاليلو من دوران الأر�ض حول ال�شم�س ّ
قوله كان حقيقة .حقيقة ر�آها فقالها ،ولئن ُر َّدت يف البداية فقد �سادت يف النهاية.
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من الأمور املعلومة يا �سادتي �أن الرجل تغ ّلب على املر�أة بق ّوة ج�سمه
فان�سدت طرق عقلها،
فا�ستعبدها وحرمها ا�ستعمال قواها من حيوانية وناطقةّ .
ف�أ ّدى ذلك �إىل تفاوت بينه وبينها يف �إظهار �آثار العقل ،كما يح�صل التفاوت بني
ّ
فظن من كان ق�صري النظر� ،أنّ احلالة املاثلة
كل غالب ُم�ستعبد ومغلوب ُم�ستعبدّ .
�أمامه ،مقت�ضى الفطرة ،ولو حت ّرى احلقائق .لعقل �أن هذه احلالة لي�ست �إال ل�سبب
عار�ض ،ين�ش�أ من تغ ّلب الرجل على املر�أة وا ّتباعه هواه وا�ستعباده �إ ّياها.
�أ ّما العاقل فلكي يرى احلقيقة ،يجيل نظره يف املا�ضي ويف احلا�ضر ،ال يف
كل �أر�ض من الأر�ضني ويف ّ
مكانه فقط ،بل يف ّ
كل عامل من العاملني.
فالرجل يا �سادتي ح ّر م�ستعب ٌِد للمر�أة منذ ع�صور اهلل �أعلم بها.
�أ ّما املر�أة فلم تنل ح ّرياتها� ،إال يف العامل الراقي ،ومنذ �سنوات معدودات.
�أجيلوا الطرف يف ذلك العامل� ،أفال ترون �أنّ املر�أة ،مع �أنّ ح ّرياتها
مل تكمل بعد ،جتاري الرجل رق ًّيا يف �أمور احلياة ك ّلها؟ فكم من ُم ِ
كت�شفات
ومخُرتعات ،وطبيبات ،ومهند�سات ،وقا�ضيات ،ونائبات ،وحماميات ،ومع ّلمات،
وعاملات ،و�أديبات ،ي�سابقن الرجل يف ميدان العقول .فمن هنا ميكن �أن ت�ست�شرفوا
امل�ستقبل .فتعلموا �أن املر�أة �إذا ق�ضت الزمان الكايف يف دور تكملها العقلي ،نالت
دون ريب ح ّرياتها كاملة ،وجرت يف ميدان احلياة تباري الرجل ،وال يبعد �أن
ت�سبقه �شو ًطا يف ّ
كل ما يعود خلري الإن�سان .وال ق ّوة يف الكون قاهرة .ت�ستطيع
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�أن تقعدها بعد نهو�ضها ،كما �أنه ما من حجاب ي�ستطيع �أن يقاوم �أ�شعة احل ّرية
ال�ساطعة عليها.
انظروا مث ًال �إىل الرومانيني ،وقد كانوا �أعظم �أ ّمة يف العامل ،كيف كانوا وهم
متمتعون باحلرية التامة ،يف �أعلى درجات الرقي التي و�صلت �إليها الإن�سانية يف
ذلك الزمان ،وانظروا �إليهم بعد ا�ستيالء الربابرة عليهم ،و�سلبهم �إ ّياهم ح ّرياتهم،
كيف غ�شيهم ظالم اجلهلّ ،
وانحطوا عق ًال وعل ًما انحطا ًطا تدريج ًّيا انتهى بزوال
ا�سمهم من �سفر احلياة.
وانظروا �إىل اليونان ملّا كانت م�شرق احل ّرية ،كيف كانت م�شرق العقل،
والعلم ،والفل�سفة .وانظروا اليها ملّا ّمتكن غريها من ا�ستعبادها فغربت عنها احل ّرية،
وال�سيما يف ا�ستعباد الرتك ،كيف غ�شيها ظالم من اجلهل حالك .ذلك حال
عبدة ،ذلك حال ّ
ّ
و�سلبت ح ّرياته.
كل �أمة ُم�س َت َ
كل �شعب ت�س ّلط عليه الإقطاع ّيون ُ
�أو ق ّيدت ب�أنواع القيود .وذلك كان حال الأرقَّاء يف العامل� .إنهم كانوا يناهزون
الأحرار عد ًدا .ومل ي�سمع قط عن رقيق �أنه �أفلح قبل �أن يتحرر .ملاذا؟ لأنّ ظلم
احل ّر �إ ّياه كان ينهك قوى عقله ،ومينع �آثارها �أن تظهر.
وانظروا �إىل الأ ّمة الإ�سالم ّية ،و�إىل � ّأي درجة من ال�سمو و�صلت ،ملّا كانت
فيها العقول حر ًة طليقةً ،وانظروا �إليها ملّا ُق ّيد فيها العقل والفكر ،وحرمها ح ّريتها
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يف االجتهاد والتفكري يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ،ويف ّ
كل ما ي�ؤدي �إىل خريها،
كيف جمدت بل كيف تقهقرت.
هكذا املر�أة ،ففي ا�ستعباد الرجل �إ ّياها ،و�سلبه �إياها ح ّريتها ،نراها يف
ظالم من اجلهل حالك ،ولكن يف دور حتريرها يف العامل الراقي ،نراها جتاري
الرجل يف الرقي العقلي وتكاد تباريه .ذلك ّمما يد ّلنا على �أنّ �سبق الرجل للمر�أة
يف �إظهار �آثار العقل مل يكن مقت�ضى الفطرة ،بل م�سب ًبا ب�سبب عار�ض �أحدثه
الرجل ،فقد �أجربها على �إهمال خدمة عقلها حتى �أ�صبح كالأر�ض البائرة التي
ال ي�صلح فيها نبات ،ولكنها �أر�ض ط ّيبة م�سرتيحة �إذا �أُ�صلحت �أعطت �أح�سن
الرزق ،و�أطيب الثمر ،و�أوفر اخلري.
قال ال�شيخ م�صطفى الغالييني يف كتابه «الإ�سالم روح املدنية»�« :إنَ
ولكن ذلك من جهل
املر�أة امل�سلمة اليوم مت� ّأخرة عن �سواها يف العلوم واحل�ضارةّ ،
الرجل ،وا�ستبداده ،وعدم ّاطالعه على ما �س ّنته لها ال�شريعة املطهرة من احلقوق،
فالذنب يف ذلك راجع �إليه».
�صدق ال�شيخ الغالييني .لأ ّنك لو نظرت ،يا �سيدي الرجل� ،إىل العامل
ال�سافر الراقي ،لر�أيت �أنّ تلك املر�أة التي كانت مغمورة بالزينة .مت�سربلة بالأزياء،
حل العقل ّ
منغم�سة يف اللهو ،قد ّ
حل حم ّلها يف ذلك العامل؛ حيث َّ
حمل الق ّوة،
وحل العلم ّ
حمل اال�ستعبادّ ،
وح ّلت احل ّرية ّ
حمل اجلهلَّ ،
وحل االهتمام بزينة
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الروح ّ
حمل االهتمام بزينة اجل�سد .امر�أة جديدة هي املر�أة التي و�صفها امل�صلح
الكبري قا�سم �أمني ب�أنها �شقيقة الرجل و�شريكة الزوج ،ومربية الأوالدّ ،
ومهذبة
النوع.
عبارات للفيل�سوف �إ�ستوارت فيها لنا عربة

وا�سمح يل يا �س ّيدي الرجل ،و�أنت حت�سب امر�أتك ناق�صة العقل والدين،
وقد �أهملت روحها ،وجعلت ج�سمها لعبة مز ّينة للهوك وهواك ،ا�سمح يل �أن �أقر�أ
لك العبارة التي و�ضعها الفيل�سوف الكبري جون �إ�ستوارت ميل يف �صدر كتابه
امل�سمى «احل ّرية» ،وقد طبعه بعد وفاة زوجته ،قال:
ّ
«�إنيّ �أهدي هذا الكتاب �إىل الروح التي �ألهمتني �أح�سن ما و�ضعته فيه
من الأفكار �إىل �صديقتي وزوجتي التي كان غرامها باحلق والعدل �أعظم نا�صر
يل ،والتي كان ا�ستح�سانها من �أكرب املكاف�آت التي �أرجو نيلها على عملي ،كان
ح�صة من العمل ال
لها الف�ضل يف جميع ما كتبته �إىل الآن .ولها يف هذا الكتاب ّ
تنق�ص عن ح�صتي فيه .و�أكرب �أ�سفي �أنّ هذا الكتاب طبع باحلالة التي هو عليها
الآن قبل �أن تعيد النظر فيه .ولو كان يف ا�ستطاعة قلمي �أن يعبرّ عن ن�صف ما دفن
معها من الأفكار العالية والوجدان ال�سامي ،النتفع العامل به �أكرث ّمما ينتفع بجميع
ما �أكتبه� .صاد ًرا عن فكري ووجداين .بدون م�شورة عقلها الفريد».
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هلل �إ�ستوارت ،وهلل زوجته ،و�أكرث من �أمثالهما بيننا ،ك�أنمّ ا هما اللذان
لب دين الإ�سالم فتم�ش ّيا عليه� .أمل ي�ؤثر يف قلبك يا �س ّيدي
�أدركا ،مع من �أدركواّ ،
الرجل ما قاله �إ�ستوارت؟ �أمل ي�سر منه لقلبك �سيال روحي ير ّدك �إىل احلق ،فرت ّد
�إىل زوجتك حقوقها امل�سلوبة� ،أقلها الت�سليم لها بالعقل والدين؟
يا �س ّيدي الرجلّ ،رجحت عقلك من حيث الفطرة على عقل املر�أة
وذلك لي�س من �أمرك ،ولي�س يف ا�ستطاعتك .لأنه �أخفى الأ�شياء عليك .فخالفت
بذلك �أمر ربك ﱹ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [الإ�سراء� ]85 /أمل تعلم �أنّ اهلل خلق العقل ،وهو �أول
خلق من الأرواح على ميني العر�ش ،كما ع ّلمنا �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�إنّ روحك
حجة
�أو عقلك ،لي�س �إال نف�سك وحقيقتك ،ذلك �أخفى الأ�شياء عليك ،كما قال ّ
الإ�سالم الإمام الغزايل؟
�أ ّما �أنا ف�أق ُّر و�أعرتف ب�أنّ ترجيح عقل الرجل من حيث الفطرة على عقل
املر�أة� ،أو ترجيح عقل هذه على عقل هذا ،لي�س من �أمري ،وال يف ا�ستطاعتي ،لأنه
البد يل من الدفاع
علي ،ولكن مبا �أ ّنك ا ّدعيت ما ا ّدعيت ر�أيت �أنه ّ
�أخفى الأ�شياء َّ
عن نف�سي ،وعن بنات جن�سي ،ور�أيت �أنه ال ينبغي للإن�سان �أن يهمل البحث
العلمي يف ما يلوح له من �أ�سرار الطبيعة� ،آخ ًذا بالظواهر .وال تظنن �إثباتي �أنّ املر�أة
�أ�صلح من الرجل عق ًال ،ي�سوقني �إىل طلب ترجيح املر�أة على الرجل منزلة.
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إين لن �أفعل كما فعل الرجل .ولك ّني �أطلب منه �أن يعرتف ب�أنّ املر�أة مثله
� ِّ
حد العدل واالعتدال
عق ًال ومنزلة ،بذلك �أبتعد عن التفريط والإفراط ،الزمة ّ
وامل�ساواة.
�إنَّ الفطرة ،يا �سادتي و�سيداتي ،هي ما تت�صف به روح ّ
حي يف
كل ّ
�أ ّول خلقه ،والروح يف الإن�سان ،من حيث اخلا�صة ،كما يفهم من قول العلماء
واملف�سرين ،روحان :روح ج�سمانية م�شرتكة بني الإن�سان واحليوان ،وروح ناطقة
ّ
ميتاز بها الإن�سان على احليوان� .أ ّما الروح الناطقة فهي تتغيرّ باالكت�ساب ،فرتقى �أو
تتد ّنى ،و�أ ّما الروح اجل�سمان ّية امل�شرتكة ،فهي ال تتغيرّ  ،فال ترقى وال تتد ّنى.
�إنّ مباحثة الرجل مبا�شرة يف الروح الناطقة �أو العقل� ،أهو �أرجح من
حيث الفطرة فيه منه يف املر�أة� ،أم هو �أرجح فيها منه فيه ،لأتو�صل �إىل نتيجة جتلو
احلقيقة� .إذ �أنّ هوى الرجل يثنيه عن الإذعان للحق .فوجب حلمله على الإذعان
للحق �أن �أثبت ق�ضية ت�شبه ق�ض ّيتي ال هوى له فيها يثنيهّ ،ثم �أ ّتخذ تلك الق�ض ّية
مقدمة للقيا�س ،فتظهر النتيجة التي ال مندوحة له عن الإقرار بها� .إذن
امل�س ّلمةّ ،
وجب لكي نعرف الفطرة �أن ندر�س الروح امل�شرتكة ،وهي ال تظهر منفردة �إال يف
احليوانّ ،ثم نقي�س عليها الفطرة يف الروح الناطقة.
انظروا �إىل ذكر و�أنثى من � ّأي نوع كان من احليوان ،تروا �أنّ الذكر �أقوى
ج�س ًما من الأنثى .و�أنّ الأنثى �أ�صلح غريزة من الذكر .ك�أنّ اهلل � أراد �أن يظهر
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عدله ف�أعطى الذكر ّ
احلظ الأوفر من �صالح الغريزة .و�أراد �أي�ضً ا �أن يظهر حكمته
با�ضطراره ك ًّال من الأنثى والذكر لل�شركة ،فيكمل ّ
كل منهما ما نَق�ص يف ِ�صنوه.
فهذا ي�ستفيد من تلك حكمة .وتلك ت�ستفيد من هذا ق ّوة.
�أجل �إنّ اهلل تعاىل جعل الأنثى يف احليوان� ،أ�صلح من الذكر و�أحكم
منه غريزة ،ولوال ذلك لمَ َا ك َّلف اهلل �أنثى الطري بناء الع�ش ،وال يخفى ما يف بناء
الع�ش من دقة ال ميكن �أن تكون �إ ّال بنت حكمة ،وملا ك ّلف تلك الأنثى تربية
ّ
�صغار الن�سل وحفظه ،وهذا ما ي�ستوجب من احلكمة والعناية ق�س ًطا �أوفر من ذاك،
وما ذلك ك ّله �إ ّال من خ�صائ�ص العقل احليواين املعروف بالغريزة التي هي قائدة
احلركات اجل�سدية.
�أ ّما الذكر من الطري فلم يكلفه اهلل ما ي�ستلزم تكليف الأنثى ،من دقة
ق�ش لبناء الع�ش ،والتقاط
وعناية وحكمة� ،إنمّ ا ك ّلفه ما يوافق ق ّوة ج�سمه من جلب َّ
قوت ل�صغار ن�سله.
تلك حالة ثابتة يف روح ّ
كل حيوان ،وقاعدة طبيعية عامة ال تتغيرّ  ،وال
مقدمة �صحيحة يف القيا�س ن�ستنتج منها �أنّ الروح الناطقة �أو
ا�ستثناء فيها .وهي ّ
خ�ص
العقل يرجح فطرة يف املر�أة كما ترجح ق ّوة اجل�سم يف الرجل .ولوال ذلك ملا ّ
اهلل تعاىل الرجل باجلهاد الأ�صغر وهو يقت�ضي قوة من اجل�سم �أكرث ّمما يقت�ضي
من العقل ،وملّا خ�ص املر�أة بالعناية يف تربية ال�صغار وهي تقت�ضي قوة من الروح
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والعقل �أكرث ّمما تقت�ضي من اجل�سم ،مع �أنه �سبحانه وتعاىل ك ّلف االثنني يف غري
ذلك تكاليف ال فرق بينهما فيها.
وهنا �أي�ضً ا ن�س ّبح اهلل تعاىل وقد �أظهر عدله يف �إعطائه الرجل َّ
احلظ الأوفر
من قوى اجل�سم ،واملر�أة احلظ الأوفر من قوى الروح ،كما �أظهر حكمته يف ا�ضطراره
ك ًّال من الرجل واملر�أة �إىل ال�شراكة ،فيكمل ّ
كل منهما ما نق�ص يف �صنوه .وال
بدع �أنه تعاىل عدل يف ق�سمته نعمه بني الذكر والأنثى من الإن�سان ،وهو �أ�شرف
خملوقاته .ف�إنه �سبحانه قد عدل �أي�ضً ا يف ق�سمتها بني الذكر والأنثى من احليوان.
�إنّ النعمة التي �أ�سبغها اهلل على الرجل من ق ّوة اجل�سم حم�سو�سة منظورة.
فال ريب �أنه ّ
جل عدله �أ�سبغ على املر�أة من ق ّوة الروح والعقل ما يعادل نعمته
املنظورة على الرجل.
البنات �أ�صلح من البنني

قلنا يا �سادتي� :إن الفطرة هي ما تت�صف به روح ّ
كل حي يف �أ ّول خلقه
ّ
ي�ستدل على
قبل �أن تتح ّول وتتغيرّ  ،وقبل �أن ترقى �أو تتد ّنى باالكت�ساب� .إذن
فطرة الإن�سان من �أحواله و�أفعاله يف �صغره ،فانظروا �إىل البنني والبنات ،ح ّتى
ال�سن التي يحجر فيها عندنا على ه�ؤالء .ويطلق �أولئك فماذا ترون على الغالب؟.
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�إنكم ترون على الغالب �أولئك يفتقون وه�ؤالء يرتقن� ،أولئك يبعزقون
وه�ؤالء يرتنب� ،أولئك يق�سون وه�ؤالء ير�أفن� ،أولئك يكدرون وه�ؤالء ي�سررن،
ِحن� ،أولئك يف�سدون وه�ؤالء ي�صلحن� ،أولئك يتمردون
�أولئك يتعبون وه�ؤالء ُير َ
وه�ؤالء يطعن� ،أولئك ي�ض ّرون وه�ؤالء ينفعن� ،أولئك يلعبون وه�ؤالء يجددن،
يو�سخون وه�ؤالء ّ
ينظفن� ،أولئك َي ِقحون وه�ؤالء ي�ستحيني .ح ّتى �أم�سى
�أولئك ّ
ويا للأ�سف من �أمثال العرب« :وقاحة الوجه �سالح الفتى» ومن �أقوال الوالدين:
هن عليه الآن .ونحب ال�صبيان ملا يكونون يف امل�ستقبل».
«نحب البنات ملا َّ
فت�أ ّملوا يف �أعمال اجلن�سني واحكموا يف �أ ّيهما ال ّ
أدل على ال�صالح يف
الفطرة والعقل.
قال ر�سول اهلل «ِ :ح ُّبوا �أَ ْو َال َد ُك ُم ُّ
الذ ُك ْور قالوا :والإناث يا ر�سول
ُ
لهن َف ُه َّن ُيح ِّبنب �أَ ْنف َُ�س ُه َّن �إِ َل ْي ُك ْم
اهلل قالَ :ال َح َاج َة �إىل �أَنْ
ِاحلب َّ
يو�صيك ُم اهلل ب ِّ
هِن».
هِن َو َح َنا ِن َّ
ب َِ�ص َال ِح َّ
�إذن لي�س الرجل �أ�صلح من املر�أة عق ًال يف الفطرة ،وما العقل ال�صالح �إال
�شيمة النف�س الناطقة املَ ْر ِ�ض َّية ،وما كان �سبق الرجل املر�أة يف ميدان احلياة والعمل،
�إال ل�سبب العار�ض الذي �أحدثه الرجل ،وهو تقييده قواها ،وغ ّله حركاتها مبا �شاء
من القيود والأغالل ،ظل ًما وعدوانًا ،م�ستن ًدا يف ذلك �إىل قواه اجل�سدية ،دون �أن
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ي�شرك العقل �أو الروح يف �أفعاله ،فكانت �شائن ًة يخجل القلم من �أن يكتبها ،لوال
�أنّ �إظهار احلقيقة يحمله على ذلك.
�أجل �إنّ الإن�سان ملخلوق عجيب! متى غلبت فيه النف�س الأ ّمارة بال�سوء
وهوى و�ش ًّرا ،وظل ًما
فلي�س يف احليوان �أبعد منه عن رقة ال�شعور ،و�أكرث منه غ�ض ًباً ،
و�أذى و�ض ًّرا .و�إذا غلبت فيه النف�س الناطقة املَ ْر�ض َّية ،وهي نفخة فيه من الروح
الإلهية� ،أوقع اهلل املالئكة له �ساجدين ،ولي�س فيهم �ألطف منه �شعو ًرا ،و�أوفر
حكم ًة ونزاه ًة وعد ًال.
و َمن ِمن اجلن�سني كرثت يف �أفراده انت�صارات النف�س الناطقة املر�ضية فهو
الأ�صلح عق ًال.
�إنّ العقول ال�صاحلة توزن بق�سطا�س العدل واحلكمة والنزاهة واخلري
ال مبيزان الظلم ،وال�شر ،واال�ستبداد ،وال�ضري ،و�إ ّال كان �أوفر ن�صيب من العقل
امل�ستبدين امل�ض ّرين.
للأبال�سة وال�شياطني ،وللأ�شقياء الأقوياء ،والظلمة
ّ
كيف عامل الرجال الأقدمون ن�ساءهم؟

�س�أذكر لك يا �س ّيدي الرجل ما �صنع الرجال الأقدمون ب�أ ّمهاتهم وبناتهم
و�أخواتهم وزوجاتهم من الظلم واالعت�ساف� ،شيمة النف�س الأ ّمارة بال�سوء ،ذلك
قبل �أن ت�شرق على نفو�سهم �أنوار الهدى ويبعث اهلل تعاىل نب ّينا مبكارم الأخالق.
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قال ال�شيخ م�صطفى الغالييني يف كتابه «الإ�سالم روح املدنية» ما ّن�صه:
«كانت املر�أة عند العرب قبل �أن ت�شرق على ب�صائرهم �أ�شعة الدين
الإ�سالمي� ،أ�شبه بحيوان يتخذونه للقنية ،فهي �ساقطة االعتبار واملنزلة ،بل �إنمّ ا
يف�ضلون احليوانات عليها .فكانت حالتها عند العرب من ال�صعوبة وال�شدة
كانوا ّ
مبكان �سحيق ،ال يجاريهم يف ا�ضطهادها واحتقارها جما ٍر من الأمم ،ح ّتى �أنهم كانوا
يجعلون البنات� ،إن ولدن لهم ،عالمة على ال�شر ويتطيرّ ون منهن .وكانت عادة
د�سا يف الرتاب ،وكانوا يبيعونها بيع
الو�أد �شائعة عندهم ،فقد كانوا يعدمونها احلياة ًّ
ال�سلعة� ،أو ي�ستبدلون بها بع�ض احليوانات ّ -
كل ذلك خ�شية العار وال�شنار على
زعمهم  -والو�أد عندهم على �أنواع :فكان منهم من يحفر لها حفرة يدفنها فيها
�إىل �أن متوت ،ومنهم من يرميها من مرتفعات عالية ،ومنهم من يغرقها .ومنهم من
يذبحها ،وكانت املر�أة مع ّ
كل هذا اال�ضطهاد ت�سلم نف�سها لعوامل الهالك .ك�أنها
مل تخلق �إال لتموت وكانوا ي�سترتون �إذا ولدت زوجاتهم بن ًتا ،حياء من القوم
ك�أنها ذنب عظيم �أو عار �أبدي .فكانت املر�أة بهذه الأعمال الوح�شية مه�ضومة
احلقوق ك�أنها احليوان الأعجم حني ُي�ساق للذبح .فهي �آلة بيد الرجل يديرها
كما ي�شاء .وقد ظ ّلت على هذا اال�ضطهاد والذل �إىل �أن �أ�شرقت �شم�س الهداية
املحمدية ،والتعاليم القر�آنية ،وكان الرجل �إذا مات وترك امر�أة �ألقى عليها قريبه
ّ
ثوبه ،فمنعها من النا�س ،ف�إن كانت جميلة تزوجها ،و�إن كانت دميمة حب�سها ح ّتى
متوت فريثها .وكان الرجل �إذا �أراد �أن يتز ّوج امر�أة جديدة بهت الأوىل بفاح�شة
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لتفتدي منه مبا �أعطاها لي�صرفه يف �سبيل التزوج بغريها .وكان �أهل يرثب «املدينة
املنورة» �إذا مات الرجل وله زوجة ورثها من يرث ماله ،وكان يع�ضلها �أو يحب�سها
حتى تفتدي منه مبال».
وي�ض ّيق عليها ومينعها من الزواج ّ
تعدد الزوجات �شيو ًعا هائ ًال بال
�إىل �آخر ما و�صف وقالّ .ثم ذكر �شيوع ّ
حد ح ّتى �أنّ بع�ضهم كان له من الزوجات ما يقارب مائة زوجة.
انتظام وال ّ
وبعد �أن �أ�شار ال�شيخ املوما �إليه �إىل ما كانت عليه املر�أة من ال�شقاء ّ
والذل
عند الأمم قال:
«�إ ّنها كانت عند الفر�س حتت �سلطة الرجل املطلقة يحكم عليها باملوت �إن
�شاء ،ويت�ص ّرف بها طبقًا ملا تطيب به نف�سه ك�أ ّنها �سلعة».
وذكر ال�س ّيد جميل بيهم يف كتابه «املر�أة يف التاريخ وال�شرائع» ما ذكره
الغالييني وزاد عليه قائ ًال:
«�إنّ ال�سبارطيني كانوا يقتلون �سبع بنات من ع�شر يولدن لهم ،و�إنّ
الرباهيميني يحرقون الزوجة بالنار �أو يدفنونها مع زوجها �إن مات».
هذه هي �صورة عن عقل الرجل يف فطرته يا �سيدي الرجل .والذي
�أ�صلح فيه من الفطرة ما �أ�صلح هو الدين ،فالف�ضل يف �إ�صالح حالته الدينية ال
لفطرته� .إنّ الدين هو الأ�سا�س الذي قامت عليه �صروح الإ�صالح وال�صالح .و�إنّ
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حترير املر�أة يف العامل الراقي �أقام على هذا الأ�سا�س بنا ًء من ال�صالح عظي ًما ،فهل
لك �أن تريني �أعما ًال ظاملة غا�شمة وقعت من املر�أة مثل الأعمال الظاملة الغا�شمة
التي وقعت من الرجل لتعزو �إليها النق�ص يف عقلها �أي يف نف�سها الناطقة املر�ضية،
وما هي �إال العقل ال�صالح؟
مفتخرا
�أهذا هو العقل الفطري ال�صالح الذي يف�ضل به الرجل املر�أة
ً
به عليها� .إذا وقع �صالح �ضعيف اجل�سم ،يف يد غا�شم قوي ،و�أهانه وظلمه،
فهل يح�سب ذلك الغا�شم الظامل القوي اجل�سم ال�ضعيف الروح� ،أف�ضل
القوي الروح؟ قال
عق ًال من ذلك ال�صالح العاقل املظلوم ،ال�ضعيف اجل�سم ّ
ر�سول اهلل ِ « :ا ْم َر�أ ٌة َ�صالحِ َ ٌة َخيرْ ٌ ِمن �أَ ْل ِف َر ُج ٍل َغيرْ ِ َ�صالح» ويف احلديث عن
اب �أَ ْج َز ُل».
ّ
«ال�س َال َم ُة ِفيه َِّن �أَ ْكثرَ ُ وال َّث َو ُ
حجة الإ�سالم الإمام الغزايلَّ :
هل ر�أيتم يا �سادتي حيوانًا يف الدنيا يعامل �أنثاه كما يعامل الرجل �أنثاه؟
أدهن .هل
هل ر�أيتم حيوانًا قتل �أوالده �أو و�أدها كما قتل الرجل �أوالده الإناث وو� ّ
ر�أيتم �أنثى احليوان تحُ رق �أو ُتدفن ح ّية مع �صنوها �إذا مات؟ هل تخ ّيل املتخ ّيلون
�أنّ الغول الوهمي �صنع ب�أ ّمه ،وب�صنوته ،وبناته ،و�أخواته كما فعل الرجل ب�أ ّمه
و�صنوته وبناته و�أخواته؟ �أيتوقَع �أن يقع فعل كهذا من �صالح يف الفطرة عق ًال.
عق ًال يف�ضل عقل املر�أة؟ هل ترون �أن للنف�س الناطقة املر�ضية �أث ًرا يف �أفعاله تلك؟
حمتاجا �إىل ا�ست�صحاب املر�أة ،واحرتامها ،و�إ�شراكها يف �أعماله،
�أوال ترون الرجل ً
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لتن�صر مبا لها من ف�ضل ر ّبها من ق ّوة احلكمة ،والنف�س الناطقة ،املر�ضية منه ،على
ُ
النف�س الأ ّمارة بال�سوء؟
�إ ّنا ن�ستفظع الآن ما �صنع �آبا�ؤنا الأ ّولون ب�أ ّمهاتهم ،وبناتهم ،وزوجاتهم
و�أخواتهم ،وكانوا يح�سبونه مبقت�ضى العادة الظاملة عد ًال وحقًّا .و�سي�ستفظع �أحفادنا
ما ي�صنع رجال اليوم ،ب�أمهاتهم ،وبناتهم ،وزوجاتهم ،و�أخواتهم ،وهم يح�سبونه
نعجل يف اجتناب ما �سي�ستفظعه
مبقت�ضى العادة الظاملة �أي�ضً ا عد ًال وحقًّا ،فيا ليتنا ّ
�أحفادنا ،وي�ستفظعه الآن امل�ستنريون م ّنا ،ومعا�صرونا من الأمم الراقية .ﱹﰏ ﰐ
ﰑ ﰒﱸ [الن�ساء.]59 /
احلمامة خري من الن�سر واحلمل خري من ال�سبع

يفتخر الرجل ب�أنه كالن�سر الكا�سر ،واملر�أة بني خمالبه كاحلمامة �أو
الدجاجة .ولعمري �إن ك ًّال من احلمامة والدجاجة خري للإن�سان من الن�سر .فهما
�أ�صلح غريزة منه ،و�أف�ضل طب ًعا وعم ًال ،وحقّهما �أن يرجحا عليه منزل ًة وقد ًرا لدى
�أويل الألباب� ،إذ �أ َّنهما لهما خ ٌري ومنافع ،ال �ضرر منهما وال �أذى.
زرت يو ًما حديقة لبيت ،فر�أيت فيها م�شه ًدا ما ر�أيت �أغرب منه ،ر�أيت
يف �إحدى زواياها ن�س ًرا ذك ًرا ،هائل اخللقةّ ،
تطل ال�شرا�سة من عينيه ،ويلمع فيهما
بريق الكرب واخليالء .قوائمه كعمد احلديد ،وخمالبه ك�شفار الفوالذ ،ويف عنقه
ورجليه ال�سال�سل الغليظة خمافة �أن ين�شب خمالبه مبر ّبيه وب�أوالده وبزائريه .ويف
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الزاوية الأخرى طائفة من احلمام والدجاج ،تبي�ض وتف ّرخ ،فيعمد الرجل مر ّبي
الن�سر ،ويف �أخالقهما نوع من ال�شبه� ،إىل فراخها ويقذف بها بال ر�أفة وال حنان،
�إىل ما بني خمالب الطري الكا�سر ،فيم ّزقها ويلتهمها التها ًما ،ويح�شو بها جوفه.
والرجل يختال �أمامه ك�أنه يريد �أن يت�ش ّبه به يف �أعماله نحو �أبناء جن�سه ،فيلتهم
احلق التها ًما.
َّ
الدجاجة واحلمامة تثمران للرجل ،والن�سر امل�ؤذي يتم ّتع بالثمار .هما
امل�ستبد ال�شر�س ّ
يتغذى
الوديعتان يحكم الرجل على فراخهما باملوت ،والن�سر
ّ
ك�س ُر قل ُبهُ ،ت�س َل ُب
بلحوم هذه الفراخ .ممزقًا �إ ّياها ،احلمام ال�ضعيف ُيه�ضم حقّه ،و ُي َ
حق غريه.
ويقد ُ�س ظلمه ويمُ ُنح ّ
ح�شا�ش ُته ،والن�سر القوي ُيراعى جانبهَّ ،
لقد كان لهذا الرجل ثالث بنات رافقنني يف التف ّرج على الن�سر على
إحداهن
يكن مو�سرات((( .فقالت يل �
�إطعامه فراخ الدجاج ،وزغاليل احلمام ،ومل ّ
ّ
أحق بفائدة الفراخ والزغاليل امل�سكينة .ولكن هكذا
ملّا �سرنا يف اجلنينة :نحن � ّ
ق�ضت م�شيئة والدنا ،ق�ضت �أن تكون طعام الن�سر ،ولي�س الن�سر عندنا �إال بال ًء
و�ش ًّرا.
نعم هكذا ق�ضت �إرادة ذلك الرجل ،ر ّبى ن�سره القوي اجلبار ،ليطعمه
أحق منه فيها.
فراخ دجاجه ،وزغاليل حمامته الوديعة املفيدة ،وكانت بناته � ّ
((( مو�سرات :غنيات ذوات �سعة( .م).
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�أفيكون الن�سر الوح�شي خلقه ،الكثري �أذاه ،املفقود خريه �أف�ضل من الدجاجة
الأليفة ،واحلمامة الوديعة ،ولنا من بي�ضهما وفراخهما خري غذاء� ،أو هكذا تنت�صر
امل�ستبدة والنفو�س امل�ؤذية يف الهيئة االجتماعية ،على العقول ال�صاحلة
العقول
ّ
والنفو�س املر�ضية؟
يتحمل �أذى
كان زمان ال �سيادة فيه �إ ّال لق ّوة الأج�سام .وكان ال�ضعيف ّ
قوي غريه� .أ ّما الآن فال�سيادة
القوي القريب منه ،ا�ستحما ًء به من �أذى � ّ
أ�شد يوقعه ّ
للعقول ال�صاحلة ،والأرواح املَ ْر ِ�ض َّية ،والق ّوة للمجتمع ال للفردّ ،
وكل فرد له يف ق ّوة
املجتمع ،ممثّلة بالقانون .ومن ي�ستعمل ق ّوة ج�سدية فردية ،ال ي�س ّنها له القانون ،فهو
ولكن غريه
مذموم ال
ّ
ي�ستحق الكرامة ،ذلك ي�ستعبد امر�أته ،و�أ ّمه ،وابنته ،و�أختهّ ،
يظلمهن لكنه يبلى ب�أظلم منه.
ي�ستعبده ،هو
ّ
تبدلوا احلكمة والنزاهة ،من الق ّوة الفردية.
ال تخافوا يا �سادتي من �أن ّ
فاحلاكم الآن يف الدنيا ،لي�س الأفراد الأقوياء ج�س ًما ،بل النزهاء احلكماء
الراجحون عق ًالّ .
وكل نزيه عادل حكيم ،حقّه حمفوظ ومك ّرم ،فال كرامة اليوم
�إ ّال بالتقوى ،واخلري ،وال�صالح ،وال�سالم.
قال اهلل تعاىل :ﱹﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ [احلجرات.]13 /
ا�س» وقال �صلى اهلل عليه و�سلم:
وقال ر�سول اهلل «َ :خيرْ ُ ال َّن ِ
ا�س َم ْن نَف َع ال َّن َ
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ا�س ِم ْن َي ِد ِه َو َل�سا ِن ِه» وقال «َ :خيرْ ُ ُك ْم َخيرْ ُ ُك ْم ِل ِن َ�سا ِئ ِه َو�أنا
«املُ ْ�س ِل ُم َم ْن َ�س ِل َم ال َّن ُ
َخيرْ ُ ُك ُم ِل ِن َ�سائي».
�إنّ �س َيدنا عي�سى  ،مل يرد �أن ي�صف نف�سه بال�سبع القوي املختال،
بل و�صف نف�سه باحلمل ال�ضعيف الوديع ،قائ ًال« :تع ّلموا م ّني ف�إين ودي ٌع ومتوا�ض ُع
القلب فتجدوا الراحة لنفو�سكم» �إذن احلمل خري من ال�سبع .واهلل  مل ي�صف
نب ّينا  بالبط�ش والق ّوة ،بل و�صفه مبكارم الأخالق قائ ً
ال :ﱹﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﱸ [القلم .]4 /ون�صح له بقوله تعاىل :ﱹﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﱸ [�آل عمران.]159 /
فلن�أخذ من هذا الو�صف وذاك عربة ولنرتك اخليالء لتغلب النف�س
الأ ّمارة.
با�ستور و�أمثاله خري من �أتيال و�أمثاله

امل�ستبدين،
�أتيال ،تيمور لنك ،جنكيز خان ،و�أمثالهم من الفاحتني
ّ
حكموا �أق�سا ًما وا�سعة من العامل ،ودا�سوها بخيلهم ورجلهم ،ود ّمروها مبناجيقهم،
ونريانهم ،وي ّتموا بنيها ،ور ّملوا ن�ساءها ،ب�سيوفهم وفظائعهم ،وا�ستعبدوها بظلمهم
واعت�سافهم� ،إنهم مل ّ
يتمكنوا من ذلك ك ّله� ،إ ّال بعقولٍ كبرية.
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نف�سا،
وبا�ستور ،ذلك الرجل ال�صامت الهادئ ،مل يفتح بال ًدا ،ومل يحكم ً
بنف�س وكل ما فعل �أنه وقف نف�سه خلدمة الإن�سان،
ي�ستبد ٍ
نف�سا ،ومل ّ
ومل ي�ستعبد ً
فانزوى يف غرفة عمله اجلليل ،مع رهط من معاونيه وتالمذته الفتيان والفتيات،
و�أخذوا مكبرّ اتهم يف �أيديهم ،يتح ّرون �أ�سباب الأوبئة الق ّتالة ،التي تفتك بالألوف
من الب�شر ،ح ّتى اكت�شف امليكروب و�أنواعه ،و�أ�سباب منائه ،وو�سائل �إفنائه ،فوقّى
الب�شرية بعقله ،وجهوده و�صربه� ،ش ّر الأمرا�ض الق ّتالة ،والأوبئة الف ّتاكة.
فيا �سادتي الرجالٌّ � ،أي �أ�صلح؟ �أعقل الفاحت امل�ض ّر الظامل ،مد ّمر البالد،
قاتل النفو�س ،م�ستعبد العباد� ،أم عقل با�ستور النافع امل�سامل ،كا�شف امليكروبات،
واقي احلياة؟
ما كان مثل �أتيال بعقله وعمله� ،إ ّال �شيطانًا �أثي ًما ،وما كان مثل با�ستور
بعقله وعمله� ،إال مال ًكا كرميًا .وما كان قائد الأ ّول �إ ّال النف�س الأمارة بال�سوء .وما
كان قائد الثاين �إ ّال النف�س العاقلة املَ ْر ِ�ض َّية.
روح املر�أة ن�صري الرجل يف اجلهاد الأكرب

يا �سادتي الرجال� :إنّ املر�أة ت�ؤثر احلمامة على الن�سر ،واحلمل على ال�سبع،
وبا�ستور و�أمثاله على �أتيال و�أمثاله ،وتريد �أن تكون نافعة مثل من ُت�ؤثر.
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فمن �آثر منكم الن�سر على احلمامة ،وال�سبع على احلمل ،و�آتيال على
با�ستور ،م�ؤث ًرا الراغب يف ظلم املر�أة وا�ستعبادها وقتل قواها ،على الراغب يف
�إن�صافها وحتريرها و�إحياء قواها ،تعترب املر�أة �إيثاره �صاد ًرا عن النف�س الأ ّمارة ،وت�أمل
منه �أن يعمل ل�ساعته ب�أمر ر�سول اهلل  ،فيعلن اجلهاد الأكرب لتغليب النف�س
املر�ضية عليها� .إنه جلهاد قام يف بني الإن�سان ،يف ّ
كل قطر ومكان ،واليزال قائ ًما.
والناظر بعني الب�صرية جم ّردة عن الهوى ،يرى �أنّ الظفر كان للنف�س
الناطقة املر�ضية يف ّ
كل جهاد عاونت فيه روح املر�أة روح الرجل ،وكان الظفر على
قدر ا�شرتاك املر�أة ومعاونتها ،ويرى �أنّ النف�س الأ ّمارة بال�سوء هي احلاكمة املطلقة
املر ِ�ض َّية يف ّ
كل
يف الرجل ،مامل يقم فيه اجلهاد الأكرب .ولها الظفر على النف�س ْ
جهاد ال تعاون فيه روح املر�أة روح الرجل ،وظفرها بن�سبة ابتعاد املر�أة عن املعمعة،
و�إذا �أجلتم على العامل النظر جم ّر ًدا عن الهوى ،ترون ما �أرى.
الن�سا ِء» وال يعني ذلك اخلري �إال
قال ر�سول اهلل �« :أَ ْكثرَ ُ ا َخليرْ ِ فيِ َ
لن�سا ِء ُح ًّبا ا ْز َدا َد
اخلري الروحي .وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال َع ْب ُد ُكلما ا ْز َدا َد ِل َ
فيِ الإميَانِ َف ْ�ض ًال» ،وما احلب الذي يعني ر�سول اهلل � إال تقارب روحه من
أرواحهن ،ذلك ما ي�ؤثّر يف تغليب النف�س املَ ْر ِ�ض َّية على النف�س الأ ّمارة بال�سوء،
�
ّ
فيزيد يف الإميان ف�ض ًال ،فحيث تقاربت �أرواح الن�ساء و�أرواح الرجال ّمت للرجال
الظفر يف اجلهاد الأكرب.
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وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :و َهلْ ُت ْن َ�ص ُرونَ �إِ َّال ب ُِ�ض َعفَا ِئ ُك ْم»� ،أو لي�س
الق�صد من ذلك الن�صر يف اجلهاد الأكرب ،مبعاونة �أرواح الن�ساء امل�ست�ضعفات؟ �إنّ
الن�صر يف احلرب اجل�سمان ّية �أي يف اجلهاد الأ�صغر ال ُيتوقّع مبعاونة ال�ضعفاء من
الن�ساء بل مبعاونة الأقوياء من الرجال.
قال رجل لر�سول اهلل � :إنّ يل زوجة �إذا خرجت �ش ّيعتني ،و�إن ر�أتني
همك للدنيا فالدنيا فانية .و�إن كان للآخرة
يهمك؟ ف�إن كان ّ
مهمو ًما قالت يل ماذا ّ
فتب�سم ر�سول اهلل
زادك اهلل ًّ
هما .و�إن ر�أتني م�سرو ًرا قالت :زاد اهلل يف �سروركّ .
وقال�« :إنَّ هلل ُع َّما ًال يف �أَ ْر ِ�ضه َوت ْل َك املَر�أَ ُة ِم ْن ُع ّمال ا ِهلل».
عمال اهلل .تعمل لن�صرة روح الرجل يف اجلهاد الأكرب.
�أجل � ّإن تلك املر�أة من ّ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ما ِم ْن � ٍ
أحد ُي ْدر ُِك اب َن َتينْ ِ َف ُي ْح ِ�س ُن �إل ْيهما
َما َ�ص ِح َب َتا ُه �إ َّال �أَ ْد َخ ْل َنا ُه ا َّجلنةَ» .وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :من كان له ابنتان
�أو �أختان ف�أح�سن �إليهما ما �صحبتاه كنت �أنا وهو يف اجلنة كهاتني» .وقال
�صلى اهلل عليه و�سلم« :من كان له ابنة ف�أ ّدبها ف�أح�سن ت�أديبها َّ
وغذاها ف�أح�سن
غذاءها ،و�أ�سبغ عليها من النعمة التي �أ�سبغ اهلل عليه ،كانت له ميمنة ومي�سرة من
النار �إىل اجلنة».
�صدقت يا ر�سول اهلل� ،صدقت يا حبيب اهلل� ،صدقت يا �س ّيد الأ ّولني
والآخرين.
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�أال بارك اهلل يف روح املر�أة تلك امليمنة واملي�سرة يف اجلهاد الأكرب من النار
�إىل اجل ّنة.
نعم يا ر�سول اهلل ينبغي للرجل �أن ي�ست�صحب املر�أة وروحها دائ ًما فهي
امليمنة واملي�سرة ،وهي التي تنيل الظفر بالأخالق والعواطف ،وتبعد عن الكربياء
وال�ش ّر.
حب الن�ساء من �أخالق الأنبياء ،وكانت
�أ َولي�س من �أجل هذا كان ّ
الن�سا ُء �أحب ما يف الدنيا �إىل ر�سول اهلل  وهو املخاطب بقوله تعاىل :ﱹ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﱸ [القلم]4 /؟
لعقل تقي �سليم �أن يت�ص ّور ح ًّبا ج�سد ًّيا يفاخر الأنبياء به،
هنا ال ميكن ٍ
دون �أن ينق�ص من قدرهم ،ج ّلوا عن ذلك ،و�إنمّ ا ذلك مبعنى التقارب الروحي بني
نفو�س الأنبياء ونفو�س الن�ساء ،فلي�س �أحرى من الأنبياء بالن�صر يف اجلهاد الأكرب.
وهنا ا�ستعري ل�سان النبي احلكيم �سليمان بن داود  ،يف مدح املر�أة
وروحها املَ ْر ِ�ض َّية ،حيث قال عليه ال�سالم يف �أمثاله يف التوراة:
«املر�أة الفا�ضلة ثمنها يفوق اللآلئ .ت�صنع خ ًريا ال �ش ًّرا ّ
كل �أيام حياتها.
ومتد يديها �إىل امل�سكني� .سراجها ال ينطفئ يف الليل،
تب�سط كف ّيها ،للفقري ّ
وت�شتغل بيدين را�ضيتني ،زوجها معروف يف الأبواب بني م�شايخ الأر�ض ،الع ّز
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والبهاء لبا�سها ،وت�ضحك على الزمن الآتي .تفتح فمها باحلكمة ،ويف ل�سانها �سنن
املعروف .فلتمتدحها �أعمالها يف الأبواب».
ُعوا ،يا �سادتي الرجال ،ما تقول الأنبياء عليهم ال�سالم عن املر�أة ،املر�أة،
يفوق ثمنها اللآلئ ،املر�أة ت�صنع خ ًريا ال �ش ًّرا ّ
كل �أ ّيام حياتها .املر�أة ،تب�سط
ومتد يديها �إىل امل�سكني ،املر�أة ،تفتح فمها باحلكمة ،ويف ل�سانها
كفّيها للفقريّ ،
�سنن املعروف .املر�أة ،زوجها معروف يف الأبواب بني م�شايخ الأر�ض .لأنها تن�صر
بروحها احلكيمة الهن ّية ،نف�سه املَ ْر ِ�ض َّية �إذ �أنّ احلكمة يف فيها ،و�سنن املعروف يف
ل�سانها.
يا �أ ّيها الزاعمون التبعية ل�سنن الأنبياء .من �أين جلبتم للمر�أة نق�ص العقل
ونق�ص الدين ،ح ّتى �أ�ضعتم ،يا ويحكم ذلك الكنز الثمني.
كيف تريد امل�سلمات �أن يكون رجالهن؟

رجالهن رجال خ ٍري وخري رجال ،يعرفون
�إنّ امل�سلمات يردن �أن يكون
ّ
�أنّ �أرواحهم نفخة من روح اهلل .فيجب �أن تكون منبع العدل ،واخلري ،واحلكمة،
والرحمة ،وال�صالح ،يجب �أن يعرفوا �أ ّنهم خلقوا والن�ساء من روح واحدة ،ويجب
نفو�سهن
�أن يخافوا من �أن تو�صم نفو�سهم بعيب ،كما تخاف الن�ساء من �أن تو�صم
ّ
بعيب.
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عد عي ًبا للرجل ،عي ًبا للمر�أة ،وما ُي ُعد عي ًبا للمر�أة
يجب �أن يكون ما ُي ُّ
يعد ف�ضيلة للمر�أة ف�ضيلة
يعد ف�ضيلة للرجل ،ف�ضيلة للمر�أة ،وما ّ
عي ًبا للرجل .وما ّ
يتم ال�صالح يف العيلة ويف املجتمع الإن�ساين.
للرجل� .إنمّ ا بهذا ومبثله من العدل ّ
فمن َقبِل هذا وعمل به عدته امل�سلمات رج ًال ،رج ًال حقًّا يليق ب�أن يكون ق ّوا ًما
على زوجته مبقت�ضى �أمر اهلل تعاىل .و�إ ّال فت�سلم نف�سها مكرهة �إىل عوامل الظلم،
ك�أ ّنها مل تخلق �إال لذلك .وتخ�ضع كما يخ�ضع ّ
كل مظلوم لظامل ،وذلك لي�س
من م�صلحة الرجل.
تقي ذو نف�س َم ْر ِ�ض َّية ،وكان له ولد �ش ّرير،
كان يف الأنا�ضول رجل �صالح ّ
م�ستبد ،لئيم ،ميتهن �أخواته ووالدته .ن�صح له والده مرا ًرا فلم ينت�صح،
متكبرّ  ،م�ؤ ٍذّ ،
فلما
ّوكلما امتنع عن قبول الن�صح كان والده يقول له�« :إ ّنك ال ت�صري �أب ًدا رج ًال»ّ .
أ�شده دخل يف خدمة الإنك�شارية وتد ّرج يف �سلكهم ومع�سكرهم �إىل
بلغ الولد � ّ
�أن �صار يف �إ�ستانبول «با�شا» �أي با�شا �إنك�شاري ،وقد انقطعت عن والده �أخباره،
فلما ا�ستكربت نف�سه خطر يف باله قول والده له�« :إ ّنك ال ت�صري �أب ًدا رج ًال» ف�أراد
ّ
�أن يريه من�صبه العايل ونفوذه ،فبعث ب�أمر �إىل وايل الوالية ،ف�أح�ضر �أبوه ال�شيخ يف
تعب و�ضنك �شديدين �إىل ح�ضرته ،وكان جمل�سه موح�شً ا مهي ًبا ،فقال له :هل
عرفتني؟ قال :ال .قال� :أنا ابنك الذي كنت تقول له�« :إ ّنك ال ت�صري �أب ًدا رج ًال»،
ف�أح�ضرتك �إىل ح�ضرتي لرتاين «با�شا» فقال له الأب�« :صرت يا ولدي با�شا
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ولكن مل ت�صر �أب ًدا رج ًال»� .أنيّ لن �أعرتف ب�أ ّنك �صرت رج ًال ،مامل �أ َر النف�س
الناطقة العادلة املَ ْر ِ�ض َّية فيك ،غالب ًة النف�س امل�ؤذية الظاملة الأ ّمارة بال�سوء.
�إىل الأمام يا �سادتي� ،إىل الأمام يف اجلهاد الأكرب ،ح ّتى ال يبقى يف
النفو�س من تلك العادات القدمية الظاملة امل�ض ّرة �أث ًراَ ،ف ُي ْعقَد للنف�س املر�ضية
تبث اخلري
والعقل ال�صالح لواء الظفر ،فتكون �أرواح املالئكة �سائرة بينكم ّ
وال�صالح يف الب�شر.
ترجيح الرجل يف الإرث وال�شهادة وتعدد الزوجات
وا�ستبداده بالطالق حجج عليه ال له

�ضد املر�أة وحتريرها و�سفورها �أنّ �أ�صحابها
ر�أيت يف بع�ض الر�سائل املن�شورة ّ
ف�ضل يف كتابه العزيز الرجل على املر�أة دي ًنا وعق ًال يف �أمور
يفاخرون ب�أنّ اهلل تعاىل ّ
ثالثة:
الأ ّول  -يف �أنّ اهلل جعل �إرثها ن�صف �إرثه.
الثاين  -يف �أنه تعاىل جعل �شهادتها ن�صف �شهادته.
وبطالقهن
تعدد الزوجات ح ّتى �أربع،
الثالث  -يف �أنه تعاىل �أذن للرجل يف ّ
ّ
ر�ضائهن .وي�ستنتجون من ذلك نق�ص املر�أة عق ًال ودي ًنا .ذلك ما
متى �شاء دون
ّ
يف�ضل الرجل على املر�أة يف هذه الأمور
يزعمون �أنه حمل اهلل ع ّز وجل على �أن ّ
الثالثة.
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احلجة يف ذلك على الرجل
�أ ّما �أنا ف�أ�ستنتج غري ما ا�ستنتجوا .و�أرى �أنّ ّ

�أجل �إنيّ � ّ
أطل على الإ�سالم من �أعايل �آيات اهلل و�أحاديث ر�سوله،
ف�أراه م�ستو ًيا على عر�ش العظمة ،واحلرية ،وامل�ساواة ،والعدل ،واخلري ،والكمال،
فرحا من �صدري .فع�سى �أن ّ
يطل
فينتع�ش قلبي ،وتكرب روحي ،ح ّتى تكاد تخرج ً
من َي َّدعون �أ ّنهم حماة الإ�سالم ،وحملة لوائه ال�شريف من حيث �أطللت ،فريون
ما قد ر�أيت .وال يط ّلوا عليه من خروق تفا�سري ،وثقوب ت�آويل تريهم الإ�سالم يف
املكان الذي و�ضعت فيه تفا�سريهم وت�آويلهم ،وهو ُّ
يجل عن مثل ذلك املكان
�إجال ًال عظي ًما.
نب �إال على ق�ساوة قلب الرجل ،و�صعوبة �إذعانه
�إنّ هذا اجلواز الإلهي ْمل ُي َ
�إىل احلق والعدل ،وعلى ف�ساد خلقه مبا اعتاد من �سيئ عادات اجلاهلية ،وهي كما
ال يخفى تخالف طبيعة النف�س الناطقة املَ ْر ِ�ض َّية.
�إنه ا َّتخذ م�ست�ضعفات الن�ساء �إما ًء ،ومن ا�ست�ضعف من الرجال الأرقّاء
يت�ص ّرف بهم ت�صرفه بال�سلعة والبهيمة كيفما ي�شاء ،ولوال ف�ساد يف عقله وغواية يف
نف�سه ،وق�ساوة يف قلبه ،ملا كان منه ما كان ،وملا �أجاز له احلكيم العليم ما �أجاز له
يف ذلك الآن جوا ًزا يكرهه ويزول مع الزمان.
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�إ ّنكم ر�أيتم كيف كان حال املر�أة يف الدنيا عا ّمة ،ويف اجلاهل ّية خا�صة حتت
نري الرجل ،ملا �أنزل اهلل تعاىل كتابه على نب ّينا .
�إنّ اهلل يكره ا�سرتقاق الأرقّاء كما يبغ�ض الطالق ويكرهه ،ويهت ّز عند
لفظه على الأر�ض عر�شه ،و�سي�أتي البيان تف�صي ًال يف بحث الطالق.
�إنّ اهلل �أنزل �آياته ك ّلها م�شبعة بروح احل ّرية والعدل ،وامل�ساواة ،بني النا�س،
ومل يجعل فرقًا بينهم يف الكرامة عنده تعاىل �إال بالتقوى.
كيف ير�ضى اهلل �سبحانه عن ا�ستعباد من نفخ فيه من روحه ،و�أمر
القوي امل�ستعبد
املالئكة �أن يقعوا له �ساجدين؟ هل نفخ اهلل من روحه يف ّ
غريه ،ومل ينفخ منها يف الرقيق ال�ضعيف الذي ا�ستعبده غريه ،كالَّ� ،إنه
ولكن الرجل القوي منذ عهد �آدم 
نفخ من روحه يف االثننيّ ،
ﱹﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱸ [طه.]121 /
ف�إذا كان �آدم  ،وقد كان نب ًّيا ﱹﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱸ فكيف
حال الأقوياء من �أوالده الرجال الذين وجدوا يف �أنف�سهم ق ّوة غووا بها ،فتكبرّ وا،
وجتبرّ وا ،على ّ
كل من ا�ست�ضعفوه فا�ستعبدوه.
�إنّ اهلل تعاىل بعث نب ّيه  يف اجلاهلية يف ذلك املحيط الفا�سد الغاوي
مب�شّ ًرا ،وقد ن�صح له بقوله �سبحانه :ﱹﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
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ﭧﱸ�[ .آل عمران ]159 /ومن �أحاديثه ال�شريفة �صلى اهلل عليه و�سلم:
« َع ِّل ُمواَ ،و َي ِّ�س ُروا َو َال ُتع�س ُرواَ ،و َب�شروا َو َال ُتنف ُروا».
قال ال�شيخ الغالييني يف كتابه «الإ�سالم روح املدنية»:
«�إن الإ�سالم ر�أى من احلكمة �أن ال يبطل بتا ًتا بع�ض العادات املكروهة
تعدد الزوجات لأن �أمام �إبطالها عقبات كثرية حتول دون ذلك».
مثل ّ
وقال:
«�إنّ دين الإ�سالم يكره اال�ستعباد والرق ويجفو الأ�سر ،وك�أنه ينادي ب�أن
ولكن ال�سيا�سة مل تكن يف ذلك الوقت
عادة اال�سرتقاق من بقايا الهمجيةّ .
تق�ضي مبنعه بتا ًتا».
�أجل� ،إنه كان ّثمة عقبات كثرية �أقلها �أنه لو �أمر اهلل  ب ًّتا ب�إبطال تلك
العادات ال�س ّيئة دفعة واحدة لنفر الرجال من دين اهلل ّ
والنف�ضوا من حول نب ّيه ،
وملا عمل ب�أمره تعاىل �إ ّال القليل.
�إنّ الن�ساء والعبيد كانوا يف يد الرجال الأقوياء يف اجلاهلية ما ًال ومتا ًعا
يت�ص ّرفون بهم ويتم ّتعون كيف �شا�ؤوا .والرجل املا ّدي يتع ّلق مبال الدنيا ومتاعها
كما يتع ّلق بروحه .وقد كان الرجل ميلك �أحيانًا ،ما يقرب من مائة امر�أة ،وميلك
من الأرقّاء بقدر ما تطول يده ،وكان ه�ؤالء يورثون ويو َّرثون كالأمتعة والبهائم،
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فكيف ي�س ِّلم بتحريرهم وخروجهم من حوزته ومب�ساواتهم �إ ّياه يف ّ
كل �أم ٍر بال
ا�ستثناء ما ،دفعة واحدة بال تد ّرج.
قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:

ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ [الن�ساء ]66 /فكان
من حكمته تعاىل �أن يزيل تلك العادات املكروهة تار ًكا منها �أث ًرا قلي ًال يلهو قلوب
الرجال وت�سكن �إليه ،لئال ينفروا من دينه ،بانقالب تام ي�ض ّر مب�صاحلهم ال�شخ�صية
فينف�ضوا من حول نب ّيه.
عقلها؟

عد �شهادتها ن�صف �شهادته دلي ًال على نق�ص
وهل ميكن �أن ي ّتخذ من ّ

�إن كان الأمر كذلك ،فغري امل�سلم مل تكن �شهادته على امل�سلم مقبولة.
يعد ذلك دلي ًال على نق�ص عقله� ،أم نا�ش ًئا عن �أحوال ا�ستثنائية اقت�ضاها
فهل ّ
ذلك الزمان؟
عد �شهادتها ن�صف �شهادته ،بالنظر �إىل النتيجة� ،إ ّال لطفًا من
وهل كان ّ
اهلل بها اعتقده الرجل �أنه امتياز له ف�سكن �إليه قلبه؟ �إنّ ال�شهادة لي�ست �إ ّال تكليفًا
يتعب �صاحبه ويحرجه .فك�أنَ اهلل �أراد �أن يطمئن قلب الرجل ويخفف عن املر�أة
من ذلك التكليف يف وقت واحد .فك�أنّ مرمى هذا الأمر الفرقاين حمل النا�س
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خمت�صة بالن�ساء فتكون ٍ
�شهادتهن
حينئذ
ّ
على ا�ست�شهاد الرجال ما مل تكن �أمور ّ
تامة.
الظن �أنّ اهلل اختار ذلك لنق�ص يف عقل املر�أة �أو دينها ف�إنّ
وال �سبيل �إىل ّ
�أكرث اخلري �أو ال�صالح الروحي فيها ،و�إنّ امر�أة �صاحلة خري من �ألف رجل غري
�صالح .ذلك قول ر�سول اهلل � .إذن� ،شهادتها يف احلقيقة �أ�صلح من �شهادته،
و�أوثق يف كثري من الأحيان.
ال�سيئة طم�أنينة
�إنّ حكمته تعاىل اقت�ضت �أن نرتك �أث ًرا من العادات ّ
لقلوب �أ�صحابها ،ولكنه �سبحانه �أنزل يف كتابه من احلكمة �آيات ،ور�سوله 
�أتانا يف �أحاديثه بب ّينات �أزالت املحاذير من بقاء ذلك الأثر ،خمفّفة وط�أة �شرهة،
وحمولة حالته اململولة� ،إىل حالة مقبولة ،وكان اهلل تعاىل علي ًما ب�أنّ �أويل الألباب
ميحونه مع الزمان حم ًوا تب ًعا للحكمة املكنونة يف تلكم الآيات والأحاديث ،تلك
مبيحا ا�سرتقاق
احلكمة التي يعلم اهلل �أنها لن تخفى عليهم .فكان تعاىل بذلك ً
تعدد الزوجات ،و�إىل
العبيد مت�ش ّوقًا �إىل ح ّريتهم ،وهكذا كان مت�ش ّوقًا �إىل منع ّ
�إزالة ّ
كل فرق يف احلقوق بني املر�أة والرجل ،وهذا من الأمور التي قال بها ذلك
املحقق الكبري ال�شيخ حممد عبده.
ّن�صه:

وقال ال�س ّيد جميل بيهم �صاحب كتاب «املر�أة يف التاريخ وال�شرائع» ما

115

116

ال�سـفور واحلجـاب

116

تعدد الزوجات
«وقد ا�ستنتج بع�ضهم من هذه الأحكام عدم جواز ّ
لتعليق الإباحة على العدالة مع عدم �إمكان العدل ،وال غرابة يف ذلك فطاملا
ف�سرت �أقوال ال�شرائع ح�سب روح املدن ّيات .فكما �أنّ امل�سيحيني قدروا �أن يجدوا
تعدد الزوجات وهو مل يتع ّر�ض لذلك فامل�سلمون ي�سهل عليهم
يف دينهم ما يحظر ّ
التعدد مراعاة لروح العامل عامة وتط ّور احلياة وترقي الن�ساء».
�إيجاد حكم مينع ّ
�أجل �إنّ ذلك �أهون على امل�سلمني من �إيجاد تلك الأحكام التي
�أباحها ،فيها ما ح ّرم اهلل مثل الفواح�ش ،وامل�سكر ،والربا ،ون�صب التماثيل،
وتلك الأحكام التي منعوا فيها ما �أمر اهلل مثل احلدود والرجم والق�صا�ص و�سائر
العقوبات ال�شرعية� .أجل �إنهم على �إيجاد تلك الأحكام �سائرون.
�أال ترون �أنّ الرق زال من بني الإ�سالم كما زال عند غريهم ،وو�ضع
العقاب لكل من ي�سرتق رقيقًا؟
تعدد الزوجات �أ�ضحى عند املتن ّورين م ّنا �أم ًرا �إ ًّدا ،و�إنّ دولة
�أال ترون �أنّ ّ
تعدد الزوجات ،مرتبة على ذلك
تركيا التي هي �أعظم كتلة حرة م�سلمة ،منعت ّ
عقابًا �شدي ًدا؟
�أال ترون �أنّ امل�سلمني ،مبا �س ّنته خلفا�ؤهم وحكوماتهم من �شرائع ،جعل
بع�ضهم �شهادة املر�أة يف العقوبات ويف الكثري من املعامالت ك�شهادة الرجل،
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وجعل �إرثها يف الأرا�ضي ك�إرثه ،وجعل الأتراك امل�سلمون �شهادتها ك�شهادته يف
املعامالت ك ّلها ،و�إرثها ك�إرثه يف الأموال والأمالك ك ّلها؟
�إنّ احلكومات الإ�سالمية مل تخالف �أمر اهلل و�س ّنة ر�سوله مبا �س ّنته من
ال�شرائع ماحية بذلك من بقية �سيئ العادات ذلك الأثر� ،إنها �أدركت احلكمة
املكنونة يف �آيات اهلل و�أحاديث ر�سوله ف�أزالت الرق ّ
وكل فرق ب ّني املر�أة والرجل.
�إنها اتبعت الروح من الآيات والأحاديث ال ظاهرها ،وعلى الإ�سالمّ ،
وكل ذي
الأفهام �أن يعتنوا بالروح ال بالظاهر �إنّ هذا املو�ضوع لوا�سع جليل ،يقت�ضي ال�شرح
الطويل ،للإقناع التام بالدليل ،بيد �أنّ دائرة حما�ضراتي ت�ضيق عن ا�ستيعابه.
ف�س�أ�ضع �إن �شاء اهلل تعاىل حما�ضرة خم�صو�صة به.
ومع ذلك �أرى �أنّ علينا �أن نفطن منذ الآن لل�سبب الذي �أبقى من تلك
العادات ال�سيئة �أث ًرا �أثّر يف امل�ساواة املطلقة بني املر�أة والرجل ،وبني الرجال �أنف�سهم
من ح ّر ورقيق� .إال �أنَّ ال�سبب هو ظلم الرجل وق�ساوته ،وغوايته ،وا�ستبداده،
وتغ ّلب نف�سه الأ ّمارة بال�سوء ،على نف�سه الناطقة املر�ضية .وذلك ما حمل احلكمة
ليعده عد ًال وحقًّا.
الإلهية ،على �إباحة �أمر مكروه ،ما كان تعاىل ّ
ومن الآن يجب �أي�ضً ا �أن نفطن �إىل �أنّ ال�سبب ال عالقه له بعقل املر�أة
ودينها� ،أو كان عدم م�ساواة الرقيق ال�ضعيف ،باحلر القوي ،نا�ش ًئا عن نق�ص يف
عقله ودينه ،ليكون عدم م�ساواة املر�أة بالرجل يف الأمور املذكورة نا�ش ًئا عن نق�ص
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وتعدد الزوجات ،وعدم امل�ساواة بني املر�أة
عقلها ودينها؟ لو �أراد اهلل تعاىل الرقّ ،
والرجل ،ملا و�ضع اهلل تعاىل على الرجل تكاليف لها مثل مهرها ،ونفقتها ،ونفقة
�أوالدها ،تعادل ما نق�ص من �إرثها وتزيد ،وملا و�ضع �أحكا ًما تنتج زوال الرق،
ف�ضل ر�سول اهلل  الإناث على
تعدد الزوجات ،وملا ّ
و�أحكا ًما تنتج اجتناب ّ
الذكور ،يف كثري من الأمور .فقد قال ر�سول اهلل �« :ساووا بني �أوالدكم يف
لف�ضلت الن�ساء».
مف�ض ًال �أح ًدا ّ
العط ّية فلو كنت ّ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن َخ َر َج �إىل �سوقٍ من �أ�سواق امل�سلمني،
إناث دونَ الذكو ِر نَ َظ َر ُ
من نَ َظر
فا�شرتى �شي ًئا َف َح َمله �إىل َب ْيت ِه َف َخ َّ�ص ِب ِه ال َ
اهلل �إليهَ .و ْ
اهلل �إليه لمَ ْ ُي َعذبه».
ال�سوقِ �إىل عِ َياله َف َك�أَنمَّ ا
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن َح َم َل طِ ْر َفة مِن ُّ
َح َم َل �إليه ْم َ�ص َد َقة َحتى َي�ضَ َعها يف فيهم .ول َي ْبد�أ بِالإنَ ِاث َق ْب َل ُّ
الذكورِ ،ف� َّإن َم ْن َف َّر َح
�أُنْثَى َفكَ�أ مِّنَا َبكى م ِْن خَ �شْ َي ِة ا ِهللَِ .و َم ْن َي ْبكي م ِْن خَ �شْ َية ا ِهلل َح َّر َم ُ
اهلل َب َدنَ ُه َع َلى ال َّنارِ».
فلو كانت الإناث ناق�صات العقل والدين ،ملا ا�ستحققن تف�ضيل
يف�ضل ق َّلة العقل على
ر�سول اهلل � إ ّياهن على الذكورّ .ج َّل ر�سول اهلل � أن ّ
العقل ،وق ّلة الدين ،على الدين.
ال�ضعيفني املَر�أة َوال َّرقيق».
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ا َّتقُوا اهلل فيِ َّ
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موجهني وجوهنا �إىل القبلة ،لن�سمع �آخر
ويجب �أن نقف بخ�ضوع خ�شوعّ ،
و�ص ّية منه �صلى اهلل عليه و�سلم يف فرا�ش موته ،قالها ويف قلبه النبوي ح�سرة ،لأنه
مل يكمل �إزالة الفروق بني احل ّر والرقيق ،والرجل واملر�أة� ،إكما ًال تا ًّما .قالها ح َتى
ال�صالةَ ،و َما َم َلك ْت �أَيمْ َ ُ
انك ْم ...
«ال�صالةَّ .
تلجلج ل�سانه ،وانقطع كالمه .قالَّ :
هن َع َوان َبينْ َ �أَ ْي ُ
ديك ْم ...
َال ُت َك ِّلفُو ُه ْم َما َال ُيطيقُونَ  ...اهلل اهلل يف ال ِّن َ�ساء � ...إِ َّن َ
�أَ َخذْ تمُ ُو ُه َّن ِب�أَ َمان ِة ا ِهلل».
قال هذا وفا�ضت روحه الطاهرة.
ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل .ال�سالم عليك يا حبيب اهلل .ال�سالم عليك
مت ،ويوم ُتبعث ح ًّيا.
يا �س ّيد الأ ّولني والآخرين� .سالم عليك ،يوم ُولدت ،ويوم ّ
بقية �آيات اهلل و�أحاديث ر�سوله يف كمال عقل املر�أة

هذا ما �أذكر من جهة العقل وفيه كثري من النقل .و�أ ّما من جهة النقل
فال مع ّرف لعقل املر�أة �أ�صدق من كتاب اهلل ّ
جل جالله ،العلم ال�سرمدي ،الذي
خلقها والرجل من روح واحدة ،و�ساوى بينهما يف العقل ليعقال �آياته ويتد ّبراها،
ّ
ويتذكراها ،ويعرفا حملالته وحم ّرماته.
قال اهلل يف كتابه العزيز ،الآية الأوىل من �سورة الن�ساء :ﱹ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [الن�ساء.]1 /
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فيا �سيدي الرجل ،خلقت واملر�أة من نف�س واحدة� ،أي من روح واحدة،
فكيف ّتدعي �أ ّنك تف�ضلها عق ًال؟.
�إنّ اهلل  كلف املر�أة كما ك ّلف الرجل ،وهل يك ّلف �إال العاقل؟
�إنه تعاىل خاطب �أويل الألباب ومن يعقلون .فلو كان ق�صده من �أويل
حجته تعاىل عليها ،وقامت
الألباب و ّممن يعقلون ،الرجل دون املر�أة ،ل�سقطت ّ
حجتها عليه ، ،والنح�صر التكليف والثواب والعقاب يف الرجل وحده.
ّ
قال ر�سول اهلل :
«ملَّا َخ َل َق اهلل ال َع ْق َل ا�س َت ْنطق ُه ،ث َُّم ق ََال ل ُه �أَ ْقبِلْ َف�أَ ْق َب َل ،ث َُّم ق ََال َل ُه �أَدب ِْر َف�أَ ْد َب َر،
ث َُّم ق ََالَ :و ِع َّزتي َو َج َاليلَ ،ما َخ َل ْق ُت َخ ْلقًا ُه َو �أَ َح ُّب �إ َّيل ِم ْن َكَ ،و َال �أَ ْك َمل ُت َك �إ َّال فيِ
َم ْن �أُ ِح ُّب� .أَ َما �إين �إ َّي َاك �آ ُم ُر َو�إ َّي َاك ُ�أ َعا ِق ُب َو�إِ َّي َاك �أُثي ُِب».
الن�سا ُء،
ياكم ث ٌ
َالثَ :
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أَ َحب �إ َّيل ِم ْن ُد ْن ْ
َو ِّ
يبَ ،و ُق َّر ُة َع ْيني يف ال�صالةُ».
الط ُ
الن�سا ِء».
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمِ « :م ْن �أَ ْخ َالقِ الأَنْ ِب َيا ِء ُح ُّب َ
َف ْ�ض ًال».

وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال َع ْب ُد ُك َّل َما از َدا َد للن�ساء ُح ًّبا ا ْز َدا َد فيِ ا ِلإميانِ
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فكيف يجوز للرجل �أن يت�ص ّور اهلل يحرم الن�ساء كمال العقل ،والعقل
مو�ضع �أمر اهلل ،ونهيه ،وثوابه ،وعقابه؟
وهن
يعطهن �أ�صلح العقل و�أكملهّ ،
بل كيف يجوز له �أن يت�ص ّور �أنّ اهلل مل َّ
�أحب ما يف الدنيا �إىل ر�سوله وحبيبه  ،وح ّبهن من �أخالق �أنبيائه ويزيد يف
الإميان ف�ض ًال؟
�إنه ال يوافق عدل اهلل وهو العدل ك ّله �أن يعاقب املر�أة ويثيبها ،مثلما
مكم ًال عقلها �إكما ًال وقد قال �سبحانه وتعاىل:
يعاقب الرجل ويثيبه ،مامل يكن ّ

ﱹ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱸ [النحل.]97 /
وقال:

ﱹﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ [غافر.]40 /
وقال ع ّز وجل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ...
ﭻﱸ [البقرة.]164 /

ﭹﭺ

وقال �سبحانه وتعاىل :ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [النحل.]12 /
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ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱸ [البقرة.]164 /
فهل �أراد اهلل �أن ال يعقل �آياته �إال الرجال؟
وقال ّ
جل وعال:

ﱹﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘ ﮙ .ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ

ﮡ ﱸ [العنكبوت.]35 - 34 /

فهل ترك اهلل ،ج َّلت حكمته ،هذه الآية الب ّينة ب�إنزال الرجز من ال�سماء
على ف�سق ،ليعقلها الرجال دون الن�ساء؟ �أال يجب على الن�ساء �أن يعقلنها؟
يكن كامالت العقول؟
وكيف يعقلنها مامل َّ
وقال تبارك وتعاىل:
ﭹ ﭺﱸ [�ص.]29 /

ﱹﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

فهل حرم اهلل  املر�أة �أن ّتدبر �آياته وتتذكر؟ وكيف تتد ّبر �أو ّ
تتذكر �إن
مل تكن من �أويل الألباب؟.
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وقال ّقد�س ا�سمه:

ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﱸ [الأنعام.]32 /
فهل خاطب اهلل  بهذه الآية الرجل وحده؟ �أوال يجب على املر�أة �أن تعقل
�أنّ الدار الآخرة خري لها فتتقي؟
وقال تبارك وتعاىل:

ﱹ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯟ ﯠ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﱸ [الأنعام.]151 /
�أفلم يرد اهلل � أن تعقل املر�أة ما ح ّرم عليها؟
وقال ع ّز ومتجد وتعاىل :ﱹ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﱸ

[�آل عمران.]7 /

وقال �سبحانه :ﱹ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﱸ [الزمر.]9 /

تتذكر املر�أة كما ّ
�أو مل يرد جل جالله �أن ّ
يتذكر الرجل �آياته لتثبت �إميانها
وحتذر الآخرة وترجو رحمة ر ّبها؟
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وقال ّ
جل جالله :ﱹ ﮦ ﮧ .ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ [الزمر.]18 - 17 /

�أفلم يجعل اهلل املر�أة من �أويل الألباب لتهدي ،وتتبع �أح�سن الأقوال؟
حجته عليها �إن مل ت�ستمع القول
�إ ّنها لو مل يجعلها اهلل من �أويل الألباب ل�سقطت ّ
وتتبع �أح�سنه فتهدى.
وقال ّ
جل عاله :ﱹ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱸ [البقرة.]171 /
يظن الرجل �أنّ اهلل تن ّزه وتعاىل جعل املر�أة امل�سلمة ّممن كفروا ح ّتى
فهل ّ
�ألقي النقاب على وجهها لتعمى ،ومنعها من الكالم لتبكم و�أ�سند �إىل عقلها
لي�صم؟
النق�ص ّ
ظن الرجل .ف�إنّ اهلل مل يف ّرق املر�أة بالعقل عنه ،كما �أنه مل يف ّرقها
�ساء ّ
رجحها بالعقل واحلكمة بقوله تعاىل :ﱹ ﯩ ﯪ
عنه بالثواب والعقاب .بل ربمّ ا ّ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱸ [البقرة .]269 /ولقول ر�سول اهلل :
الن�سا ِء».
«�أَكثرَ ُ ا َخليرْ ِ يف َ
يا �س ّيدي الرجل قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:

ﱹﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲﯳ ﱸ

[النحل.]78 /
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نت �سمع ُه الذي َي�س َم ُع
بت َع ِبدي ُك ُ
وجاء يف احلديث القد�سي�« :إ ِذا �أَح َب ُ
نت َعقل ُه ا َّلذي َيعقل بهَ .ف َال َي َرى �إ َّال َما ُيحب ُه،
نت َب َ�ص َر ُه الذي َي َرى ِب ِهُ ،وك ُ
ِب ِه ُوك ُ
َو َال َي َ�س َم ُع �إِ َّال َما ُي ِحبهَ ،و َال َيعقل �إ َّال َما ُي ِحب ُهَ .و َي ُكونَ اهلل ُ َ�س َبحانَ ُه فيِ َذ ِل َك َل ُه َي ًدا
ُم�ؤي ًداَ ،و َعونًا َو َو ِكي ًالَ ،ي ِ
حمي َ�سم َع ُهَ ،و َب َ�ص َر ُهَ ،و َي َد ُهَ ،ورِج َل ُه ،ممِ ّا َال َير�ضَ ا ُه».
ف�إذا قالت املر�أة لر ّبها يوم ح�شرها� ،إ ّنك ج ّلت قدرتك ،جعلت يل قوى
ال�سمع ،والب�صر ،والف�ؤاد ،و�إ ّنا لك ممن ي�شكرون ،ثم وعدت يف احلديث القد�سي
بحماية �سمعي ،وب�صري ،ويدي ،ورجلي ّمما ال �أر�ضاه� ،أ ّما الرجل فقد اعتدى
علي و�سلبني تلك القوى .فيا �س ّيدي الرجل ،ماذا يكون يوم ح�شرك وح�سابك،
َّ
جوابك لإلهك؟
وقال ّ
جل علمه وتعالت حكمته:

ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﱸ [البقرة.]170 /
�أفلم يح�سب اهلل  الن�ساء عاقالت كالرجال لي ّتبعن ما �أنزل اهلل ،وال
يتبعن ما �ألفني عليه �آباءهن� ،إذا كانوا ال يعقلون؟
ج ّلت حكمتك يا �إلهي! �أال فليفقه ّ
التجدد يف الإ�سالم
كل من يعار�ض ّ
هذه الآية .ولريجع �إىل كتاب اهللّ .
فكل ما ال ميكن ر ّده �إليه فهو زخرف .ذلك
قول ر�سول اهلل .
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يا �س ّيدي الرجل ،ترى �أ ّنك خُ لقت واملر�أة من روح واحدة .فعالم ّتدعي
�أ ّنك �أكمل منها يف الفطرة عق ًال؟
�أال تعلم يا �س ّيدي الرجل �أنّ اهلل تعاىل يك ّلف املر�أة التكاليف ال�شرعية
يف ال�سنة التا�سعة من عمرها ،مع �أنه تعاىل ال يك ّلف الرجل تلك التكاليف �إ ّال يف
ال�سنة الثانية ع�شرة هذا �إذا بلغ؟.
�أفما ّ
يدل ذلك على �أنّ املر�أة يكمل عقلها قبل �أن يكمل عقل الرجل.
هذه هي براهيني على كمال عقل املر�أة ودينها .فهاتوا براهينكم على
نق�صها.
ق�ض ّيتي.

�أ ّما الآن ف�أذنوا يل يف �أن �أبحث يف �أد ّلة العقل ،ويف �أد ّلة الدين لأثبت

للم�سلمة ما للم�سلم يف �إدراك احلق وبيانه

�أيها ال�سادة وال�سيدات:
ب�سكوتهن.
عيهن
ّ
عليهن �أن ي�سرتن ّ
و ّمما قال �سادتي الرجال :الن�ساء ع ّياتّ ،
احلق َو َي�سكت َع ْن ُه فه َو �شَ ْي َطانٌ
قلت :قال ر�سول اهلل َ « :م ْن َي َر َّ
حق �أراه؟
�أخر�س»� .أفال ت�سمحون يل ب�أن �أتبع �سنن الر�سول و�أن ال �أ�سكت عن ّ
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ت�سمعوهن ناطقات باحلق
عي بناتكم يزول باحلرية ،و�أن
ّ
وهل ي�ضريكم �أن تروا ّ
لهن وللأمة؟
واخلري ّ
عليهن
وقالوا :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱸ [الن�ساء .]34 /ولي�س ّ
لهن،
�إال
بيوتهن ،و�أ ّما ما عدا ذلك من �أمور الدين الالزمة ّ
خدمتهن ،وال�صالة يف ّ
ّ
مثل احلجاب ،والق ّر يف البيوت ،و�سرت الوجوه ،و�أ�سباب ذلك ،وحكمته فنحن
ونخربهن.
نفهم
ّ
أق�صر يف ت�أدية فرو�ضي
قلت� :أ�شكر لكم ف�ض ًال اكت�سبت منه عل ًما ،ولن � ّ
ولكن الفقهاء عرفوا الدين �أنه و�ضع �إلهي �سائق لذوي
وخدمة �أهلي و�إ�سعادهمّ ،
العقول ال�سليمة باختيارهم املحمود �إىل ما هو خري لهم بالذات.
وقالوا :ال يجوز �شر ًعا للإن�سان �أن يق ّلد غريه يف املعتقدات ،بل يجب
عليه نف�سه �أن يعمل النظر والفكر ملعرفة احلقيقة ،وال ّبد للإن�سان يف كفاية الإميان
من الدليل.
وقال ال�شيخ جمال الدين الأفغاين رحمه اهلل تعاىل« :و�إنّ معت ِق ًدا الحت
حجة ،قد ال يكون موق ًنا ،فال يكون م�ؤم ًنا».
العقيدة يف خميلته بال دليل وال ّ
وقال �س ّيدي حميي الدين العربي« :والتقليد يف دين اهلل ال يجوز عندنا
وما �أوجب اهلل علينا الأخذ بقول �أحد ،غري ر�سول اهلل .»
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وقال اهلل تعاىل يف كتـابه العزيز :ﱹﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﱸ [النجم.]39 /
فبنا ًء عليه �أرجو منكم �أن ال متنعوا املر�أة امل�سلمة كفاية الإميان .وال متنعوها
�أن تعقل �آيات اهلل و�أحاديث ر�سوله ّ
وتتفكر فيها .و�أن ت�سعى لنور الآخرة ،كما
متنعوها �أن ت�سعى لنور الدنيا ،وقد قال ر�سول اهلل َ « :تف َُّك ُر �ساع ٍة َخيرْ ٌ ِم ْن ِع َبا َد ِة
َ�س ْبع َني َ�س َن ٍة».
يا �سيدي الرجل� ،إنّ اهلل � ،أمر املر�أة كما �أمرك ،بتعقّل �آياته ّ
والتفكر
فيها .وقد ح�صرت فيك ذلك ع�صو ًرا طوا ًال ،حار ًما �إ ّياها� ،ساحمك اهلل ،التعقّل،
ّ
والتفكر� ،أ ّما اليوم فرتى �أنّ دورها قد جاء ،بعد ما انبثق من علمها فجر حرية
و�ضاء ،و�ست�صدع مبا �أمرت متعقلة �آيات اهلل ،و�أحاديث ر�سولهّ ،
متفكرة فيها
ّ
و�سيحكم �أولو الألباب فيما �أ ّيهما ﱹ ﰐ ﰑ ﰒﱸ [الن�ساء.]59 /

الق�سم الثاين
يف الأدلة العقليـة
يف ال�سفور وحترير املر�أة والتجدد االجتماعي
ويتخللها �أدلة دينية لأن العقل والدين
مت�آزران مت�ضامنان يف احلق ال يفرتقان

يف الأدلة العقلية يف ال�سفور وحترير املر�أة
والتجدد االجتماعي
نظرتان:
نظرة �إىل العامل ال�سافر ونظرة �إىل العامل املحجب

�أ ّيها ال�سادة وال�س ّيدات:
قابلت يف �أ ّول الأمر بني عدد �أن�صار احلجاب ،وعدد �أن�صار ال�سفور ،فر�أيت
عدة ماليني من الإ�سالم ي�سكنون املدن .و�أنّ العامل
�أن �أهل احلجاب ال يجاوزون ّ
الإ�سالمي يف القرى ،و�أكرث من �ألف و�سبعمائة مليون من الأمم الأخرى ،ك ّلهم
من �أهل ال�سفور ،وقد نبذوا احلجاب الذي كانوا �أن�صاره من قبل ،ور�أيت �أنّ الأمم
التي نبذت احلجاب� .أمم راقية يف العقل واملادة ،رق ًّيا لي�س للأمم املتحجبة مثله.
و�سخرت
فالأمم ال�سافرة هي التي اكت�شفت بالبحث والتنقيب �أ�سرار الطبيعةّ ،
املتحجبة فلم تكت�شف �سرها،
لإرادتها العنا�صر ،كما تعلمون وت�شهدون� ،أ ّما الأمم ّ
ت�سخر لإرادتها عن�ص ًرا ،و�إنمّ ا هي تتغ ّنى مبجد م�ضى ،وتقليد لها قدمي ،م�ستنيمة
ومل ّ
بذاك الغناء على اجلمود.
ور�أيت كث ًريا من ّ
حمجبات ،يطالبون
مفكري الأمم التي ال تزال ن�سا�ؤها ّ
بال�سفور ،ومل �أر واح ًدا من الأمم ال�سافرة ن�سا�ؤها ،يطالب باحلجاب �أو ي�ؤثره ،عنيت
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�أنيّ مل �أر �أح ًدا ج ّرب ال�سفورّ ،ثم �آثر احلجاب ،ح َتى �إذا زينه لنا غربي بكالمه
الريائي ،فهو �إنمّ ا يريد �أن ي�سر مبنظر النقاب ال�شرقي اخلالب ،و�إ ّنا نراه يرف�ض يف
تتحجب �أ ّمه وزوجته و�أخواته وبناته ملا يف احلجاب من ال�ضرر
الوقت نف�سه �أن ّ
الذي قد يريده لغريه.
ت�أملت فلم �أ�ستطع الت�ص ّور �أنّ هذه الأمم الراقية التي ك�شفت �أ�سرار
الطبيعة ،و�سخرت قواها ،والتى مل ترتك �أم ًرا مير �إال قتلته بحثًا وتنقي ًبا ،والتي
ا�ستم ّر اجلهاد فيها بني احلق والباطل ،وبني احلقائق والأوهام ،ح ّتى كانت الغلبة
عندها للحق ،تلك الأمم التي نرى �آثارها املكتوبة ،ومو�ضوعاتها االجتماعية� ،آية
يف الأدب واالجتماع ،ت�أ ّملت وت�أ ّملت ،فلم �أ�ستطع الت�ص ّور� ،أنّ تلك الأمم �أغفلت
در�س هذه العادة ،و�أهملت البحث عنها ،ملعرفة منافعها وم�ضارها ،بل مل �أ�ستطع
الت�ص ّور �أنّ اجلهل عندنا� ،أدعى �إىل معرفة �أ�سباب ال�شرف من العلم عندهم ،و�أنّ
�آدابنا �أ�سمى من �آدابهم ،و�إنّ خروج ن�سائهم �سوافر متم ّتعات باحل ّرية دليل على
انحطاط �آدابهم وف�ساد �أخالقهم.
�أجل ،ت�أملت يف ّ
كل هذا ،فال ي�سعني �إال �أن �أعده دلي ًال على علو
تربيتهم ،و�سمو �آدابهم يثبت ذلك� ،أن ف�ضليات ن�سائنا اللواتي يتحجنب بيننا ،ال
تنزل �
إحداهن بالد الغرب� ،إال �أماطت النقاب((( ،و�أطرحت احلجاب ،ال متنعها
ّ
حمارمها من ذلك ،كما منعتها وهي بيننا ،وكما متنعها بعد �أن تعود �إلينا ،ولي�س
((( �أماطت النقاب� :أزاحته وك�شفت وجهها( .م).
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هذا �إال لأن ثقتنا ب�آداب الغربيني �أثبت من ثقتنا ب�آدابنا� ،أولئك �أ ّدبهم اختالط
بالن�ساء ،وهم يبنون عاداتهم و�أخالقهم على املنطق والعقل ،ناظرين �إىل النفع
مقدمتها
وح�سن النتائج ،ونحن نبني �آدابنا و�أخالقنا على عاداتنا ،كيف كانت ّ
ونتائجها.
ال �أن�سى �أب ًدا ما جرى بني �شرقي يدعو �إىل احلجاب وغربية �سافرة متلك
ح ّريتها وا�ستقاللها� ،إذ قال ال�شرقي للغربية�« :إنّ طبيعتنا ال ت�ستطيع �أن تقبل
عاداتكم .فعاداتنا �أ�شرف من عاداتكم ،و�إنّ الرجال عندنا (ق ّوامون على الن�ساء)
فالرجل مي�شي بالطبع ،ومبقت�ضى هذا احلق� ،أمام زوجته� ،أ ّما عندكم فاملر�أة مت�شي
قبل الرجل ك�أنها ق ّوامة عليه».
فقالت الغربية�« :إذا �أردت �أن تكون حقًّا قوا ًما على زوجتك ،ف�أرجو منك
�أن جتعلها �أمامك ،لرتاها عينك ،كما يجعل رجالنا ن�ساءهم �أمامهم ،و�أن ال ت�ضعها
وراء ظهرك ،لئال ت�سيء هي ح ّريتها �أو ي�ساء �إليها».
ف�سكت ال�شرقي وقال :احلق �أن الغربيني يبنون عاداتهم على العقل
ويجب �أن يكون العقل وحده قائد العادة.
وحر�صا على �آدابنا ،وحف ًظا لكرامتنا ،ال يجوز �أن ن�سند التبذل
بنا ًء عليهً ،
�إىل �أكرث من مليار ون�صف من النا�س �أكرثهم �أرقى م ّنا ،ونح�صر ال�شرف بيننا،
ونحتكره لنفو�سنا ،وما نحن �إ ّال عدة ماليني �أكرثنا قا�صر مت� ّأخر فريقيه.
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وندعي �أنّ عاداتنا
ونظن يف �أنف�سنا الكمالّ ،
عار علينا �أن ننكر نقائ�صنا ّ
�أح�سن العادات يف ّ
كل زمان ومكان ،فقد يقوم هذا الغرور والظن الباطل حاج ًزا
بيننا وبني الإ�صالح الذي نريد .ف�إنّ �شعور الأ ّمة بنق�صهاُ ،ي ّعد �أ ّول خطوة يف
�سبيل رق ّيها.
ال يجوز لنا �أن ّندعي� ،أننا حماة ال�شرف ،و�أن غطاء الوجه حرزه املنيع،
بل يجب �أن نعرف مثلما عرف النا�س� ،أنّ ال�شرف مت� ّأ�صل يف القلب ،و�أنّ العفّة
�أدب يف النف�س ،ال يف قطعة ن�سيج �شفاف ت�سدل على الوجه.
يجب �أن نعلم كما يعلم العامل ال�سافر الراقي �أن الأدب ال�صحيح،
وال�شرف امل�صون ،هما يف الرتبية ال�صاحلة امل�ؤ�س�سة على املبادئ ال�سامية ،ومناهج
الف�ضيلة ،و�إ ّنا لقا�صرون �إذا ح�سبنا �أنّ غطاء الوجه يبعد ال�ش ّر عن الن�ساء ،و�أنّ
تلك املاليني املنت�شرة يف العامل ،وتزيد على �ألف وخم�سمائة مليون ،كل ّها يف
�ضالل ،ونحن على هدى.
املفرتي املزور على النا�س �إمنا حجته لهم عليه

ذكرت ما ذكرت ،يا �سيداتي و�سادتي ،و�أنا �أخ�شى �أن �أ�صادف ِ
مناظ ًرا ال
حجته �أخبا ًرا ملفقة عن تلك الأمم
يعتمد العقل واملنطق للإقناع ،ولكنه يجعل ّ
الراقية ال�سافرة� .إنه قد يرى هناك مواطن الرذيلة ولكنه ال يريد �أن يعلو �إىل مواطن
منهن ،فحاول �أن يجعل العيب
الف�ضيلة لرياها .قد يكون �أنه ر�أى ال�سافالت ّ
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فري�شقهن ب�سهام من الأفك واملطاعن ،مع �أنه
منهن �شام ًال النبيالت ال�شريفات،
ّ
ّ
ال يليق بالإن�سان �أن يكون كالذباب ،يرتك الر�ؤو�س ،ويقع على الأذناب.
هو ال يجر�ؤ �أن يفاخر الأمم ال�سافرة يف املعارف العلمية وال�صناعية �إذ �أنّ
�آثارها حم�سو�سة ،فريميهم بنق�ص الأخالق والآداب ،لأنّ ذلك معنوي وخفي
غري حم�سو�س تكمن املكابرة فيه مهما كان اال ّدعاء باط ًال.
�أيها ال�سادة ،تعلمون �أنّ الأمم كالأ�شجار ي�سقط من ثمارها ما كان خبيثًا
فا�س ًدا ،فتتناوله احل�شرات من الإن�سان واحليوان ،و�إن العاقل الراقي ال ينظر من
الثمار �إ ّال ما طاب و�صلح .تلك هي الثمار التي منها تعرف ال�شجرة.
�أما مناظري فك�أين به يجهل �أو يتجاهل ذلك .يريد �أن يعرف ال�شجرة
ّمما يرى حتتها من ثمرات �ساقطة .ويوجه من البيان �آخر ،ال يريد �أن يعرف �أنّ يف
كل �أ ّمة ،مهما عال �ش�أنها ،طبقة ّ
ّ
منحطة ا�ستوىل عليها الف�ساد ،ف�سفلت �آدابها
والتكمل ،لتثبت يف م�ستوى الأ ّمة.
يتي�سر لها العلم
ّ
و�أخالقها� ،إذ مل ّ
ف�أرى من الواجب علينا �أ ّيها ال�سادة �أن ن�سعى خري م�سعى لنجعل
والتكمل ،فيجوز لنا ٍ
حينئذ �أن نفاخر غرينا
تي�سر لهم العلم
ّ
الأكرثية يف �أمتنا ّممن ّ
من الأمم.
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ال ميكن يا �سادتي �إح�صاء ما يحدث يف اخلفاء ،و�إنه لعا ٌر على من
يعمل مثل هذا الإح�صاء ،وعار على من ينقله ،و�إنمّ ا يح�صي ما يظهر من اجلرائم
واملنكرات ،فهي ميزان الأخالق ،ومقيا�س انحطاطها ،هذه ال�سجون يف بلدان
املحجبة غا�صة((( باملجرمني ،وهذه �سجون �سوي�سرا ال�سافرة فك�أنها خالية،
الأمم ّ
هذه �إح�صاءاتنا ،وهذه �إح�صاءاتهم ،فلننظر �إىل هذه الإح�صاءات الفعلية ال �إىل
الروايات املز ّورة.
�أمل يكتب امل�ؤ ّرخون �أخبار زور يف تاريخهم؟ �أو مل يخرتع بع�ض امل�سلمني
حجة
�أحاديث كثرية و�ضعوها لغاياتهم اخلا�صة كما هو ثابت ومعلوم .ح ّتى �أنّ ّ
الإ�سالم الإمام الغزايل� .أرى ابنه على ما يروي �سبعني �ألف حديث وقال له :يا
بني �إنّ هذه الأحاديث ك ّلها مو�ضوعة ،ز ّورها بع�ض النا�س على النبي وهو براء
ّ
منها.
وقد ر�أيت يف كتاب الق�ضاء من كتاب الو�سائل حديثًا للإمام علي .
�أخل�صه مبا ي�أتي:
�س�أل �سليم بن قي�س الهاليل �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب  قائ ًال:
ر�أيت يف �أيدي النا�س �أ�شياء كثرية من تف�سري القر�آن ،و�أحاديث عن نبي اهلل ،
ويف�سرون القر�آن
�أنتم تخالفونهم فيها� ،أفرتى النا�س يكذبون على ر�سول اهلل ّ ،
غا�صة :ممتلئة( .م).
((( َّ

137

يف الأدلة العقلية يف ال�سفور وحترير املر�أة والتجدد االجتماعي

137

ب�آرائهم؟ ف�أجابه ر�ضي اهلل عنه� :إنّ يف �أيدي النا�س حقًّا وباط ًال ،و�صدقًا وكذبًا،
وحف ًظا ووه ًما ،ونا�سخً ا ومن�سوخً ا ،وحمك ًما ومت�شاب ًها .وقد ُك ّذب على ر�سول اهلل 
ا�س ق َْد َكثرُ َت ع َل َّي َّ
ذب
يف عهده ،ح ّتى قام خطي ًبا وقال�« :أ ُّيها ال َّن ُ
الكذا َبةَُ ،ف َم ْن َك َ
َع َل َّي ُم َت َع ِّم ًدا َف ْل َي َت َب َّو�أ َم ْق َع َد ُه ِم َن ال َّنارِ» .ثم ُك ِذب عليه من بعده �إىل نهاية احلديث
وما فيه من التف�صيل.
ن�صدق َّ
وحجة ،وال�سيما حجة
فحتى ّ
كل خرب فن ّتخذ من الباطل دلي ًال ّ
يعود على الأ ّمة منها �ش ٌّر عظيم ،هو القعود عن الإ�صالح والبقاء يف انحطاط دائم.
�أال يجب علينا �أن ننبذ فروع الإقناع بالإفك والكذب والتزوير واالفرتاء،
وهي �أمور تدمى لها مهجة الأدب .وال تعود على قائلها �إال باخليبة واخل�سران ،وهي
احلق ،عن طريق ال�صدق،
�شا ّذة عن �أ�صول املناظرة؟ بلى ،وليقم مقامها الإقناع ّ
والعقل ال�سليم ،والعلم املن ّزه ،والأدب ال�صحيح ،وفقًا لإرادته تعاىل ،و�إرادة نب ّيه .
ﱹﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

قال اهلل تعاىل:
ﭷﱸ [النحل.]105 /

ال�صدقَ َو�إِنْ َر�أَي ُت ْم ِفيه ال َه َل َكةَ ،ف ِ�إنَّ ِفيه ال َّنجاة.
وقال ر�سول اهلل « :تحَ روا ْ
َوتجَ َ َّن ُبوا ِ
الكذ َب َو�إنْ َر�أَي ُت ُم ِفي ِه ال َّنجاةَ ،ف�إِنَّ ِفي ِه ال َه َل َكة».

138

ال�سـفور واحلجـاب

138

حدا هو لك
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :كربت خيانة �أن ِّ
حتدث �أخاك ًّ
به م�صدق و�أنت له به كاذب».
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :و ْي ٌل َل َّل ِذي ُي َح ِّد ُث َف َي ْك ِذ ُبَ ،و ْي ٌل َل ُهَ ،و ْي ٌل
َل ُهَ ،و ْي ٌل َل ُه».
ا�س».
وب ال َّن ِ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم«َ :طو َبى ملن �شَ َغ َل ُه َع ْي ُب ُه َع ْن ُع ُي ِ
كيف ينبغي للرجال �أن يكونوا قوّ امني على الن�ساء؟

لقد �سمعتم يا �سادتي جواب الغربية لل�شرقي عندما افتخر ب�أنه ق ّوام على
زوجته مي�شي �أمامها� .أجل ،ليكن الرجال ق ّوامني على الن�ساء يف الروحّ ،
وكل منهم
ق ّوا ًما ولكن على زوجته التي ينفق عليها .وال يد له على غريها ف�إنّ الآية �إنمّ ا نزلت
خمت�صة بالزوج والزوجة،
يف �سعد الربيع من النقباء ويف زوجته حبيبة .وعباراتها ّ
وعلى ّ
كل حال فليعلم الرجال �أن الوالية مق ّيدة بامل�صلحة في�ستكملوا �أ�سباب
تكملهن تكم ًال �أخالق ًّيا �سام ًيا ،كما يريد اهلل وكما تقت�ضي �سنة االجتماع ،تكم ًال
ّ
أنف�سهن ،ف�إن النفو�س �إذا �أ�شربت مبادئ الف�ضيلة
يجعلهن قو ّيات ،يعتمدن على � ّ
والع ّزة وال�شرف .ابتعدت عن ال�ش ّر ،ال رهبة من عقاب ،وال رغبة يف ثواب ،وال
ملانع ال ت�ستطاع �إزالته ،بل لأنّ ال�ش ّر قبيح ولأنّ النف�س الكبرية ت�أبى الدنيئة.
قال ر�سول اهلل ُ « :ب ِع ْث ُت لأُتمَ ّم َم َكا ِر َم الأَ ْخ َالقِ ».
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فهل كانت مكارم الأخالق �إ ّال من �شيم الروح؟ �إن قطع الن�سيج على
الوجوه لن تكون للأخالق ميزانًا.
النقاب �إهانة للمر�أة والرجل

ولي�س ينفع الرجال والن�ساء� ،أن يكون الرجال ق ّوامني ج�س ًما ومادة فقط،
عليهن ،بل
يعمم الرجال
واليتهن على من مل يعطهم ال�شرع حق الوالية ّ
ّ
و�أن ّ
ي�ض ّر اجلن�سني �أي �ضرر �أن يحقّر ّ
كل رجل �أ ّمه ،وابنته ،وزوجته ،و�أخته ،ب�سوء
ويحب�سهن كما قال امل�صلح الكبري
إليهن ف�ساد الأخالق،
ّ
ظ ّنه امل�ستمر ،ي�سند � ّ
قا�سم �أمني يف قف�ص مق�صو�صات اجلناح ،مط�أط�آت الر�ؤو�س ،مغم�ضات العيون،
ولهن النق�ص ،له ال�ضياء
ولهن اجلهل ،له العقل ّ
ولهن الرق ،له العلم ّ
له احل ّرية ّ
ولهن الطاعة وال�صرب ،له ّ
كل
ولهن الظلمة وال�سجن ،له الأمر والنهيّ ،
والف�ضاء ّ
وهن بع�ض ذلك ّ
الكل الذي ا�ستوىل عليه.
�شيء يف الوجودّ ،
رحم اهلل قا�س ًما ،وبارك اهلل يف قلمه الذي قال فيه �شاعر القطرين:
َيـــــدُ ُّك القبيـــح ويبني املليــح

رجـوعا �إىل �ســــــــ ّنة الرا�ســــم
ً

ي�شـــع�شع نــــو ًرا �إذا ما انبــرى

ي�ســــيل مبــــــاء الدجى الفـــاحم
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�إذا كان يف احلجاب ويا للأ�سف �إ�شارة �إىل عجز املر�أة عن �صون نف�سها
بدونه ،ففيه �إ�شارة �أخرى �إىل �أنّ الرجل ،مهما عال �أدبه ،ومع �أنه ق ّوام ،خائن،
�سارق للأعرا�ض ،ال يجوز �أن ي�ؤمن �ش ّره ،بل يجدر باملر�أة �أن تهرب منه هربًا.
يا �س ّيدي الرجل الق ّوام:
ألقيتهن فيه ،مل يدركن ما يف
�إذا كان بع�ض الن�ساء
جلهلهن الذي � ّ
ّ
لهن وللرجال� ،أفيهون عليك ،و�أنت الرجل الذي ترك نف�سه
احلجاب من مهانة ّ
تتحمل هذه املهانة التي تنالك من
ح ًّرا يتم�شى يف �سبيل الكمال والأدب� ،أن ّ
جهة ،وتنال �أمك ،وابنتك ،وزوجتك ،و�أختك من جهة �أخرى.
�أ�صحيح �أنّ هرب املر�أة منك� ،أو جمابهتها �إ ّياك ب�سدل النقاب على
تظن هي وتقول ،وتزعم
وجهها ،وحتويلها ظهرها �إليك ،عمل مثبت علو قدرك ،كما ّ
�أنت وتقول� ،أم �أنّ ذلك مهانة فا�ضحة؟ �أهذا هو �أدب النف�س وح�شمتها وحيا�ؤها؟
�إذا كان هذا حقًّا ،فينبغي لأنف�س الرجال �أن ال تتج ّرد عن هذه ال�صفات النف�سية،
فليلب�سوا النقب ،وليجابهوا بع�ضهم بع�ضً ا ،وليجابهوا الن�ساء ب�سدلها كما تفعل
الن�ساء.
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ملاذا ُ�س ِّمي النقاب ذئ ًبا؟

كيف ي�ستطيع الرجل �أن يكون ق ّوا ًما على املر�أة ،وهو يحجب وجهها
بحجاب مينعه هو نف�سه من معرفتها خارج بيتها ،وال�سيما �إذا لب�ست مالء ًة غري
التي يعرفها رجلها؟
كيف يكون ق ّوا ًما عليها ،وقد ُح ّرم عليه الدخول �إىل ّ
كل مكان تكون فيه
املحجبات رجا ًال،
حمجبات ،وقد تكون �أولئك الن�ساء ّ
�إذا قيل له �أنّ معها ن�ساء ّ
�سما يف قلب املر�أة التي
وقد تكون �أولئك الن�ساء ّ
املحجبات ح ّيات و�أفاعي تنفث ًّ
يفتخر الرجل �أ ّنه ق ّوام عليها ،فيميت فيها عفّتها وكرب نف�سها وف�ضيلتها؟
كيف يكون الرجل ق ّوا ًما على املر�أة ،وهو �سافر الوجه معروف كيفما �سار،
بنقاب ال يخرتقه نظره في�صعب عليه �أن
ت�سهل عليها مراقبته� ،أ ّما هي فمنقبة ٍ
يراقبها ،بل ال ي�ستطيع �إىل ذلك �سبي ًال� .إذ �أنّ املالءة تتغيرّ فلي�ست ب�صفة ثابتة
للمر�أة حتى يعرفها بها؟
وعلى هذه ال�صورة .ال يكون ق ّوا ًما عليها ،بل هي ق ّوامة عليه .و�إنّ لنا مث ًال
ما يحدث يف املرافع والألعاب واملراق�ص املق ّنعة ،حيث يتق ّنع الرجال والن�ساء،
ويخلع بع�ضهم عذار احلياء ،فقد متثّل ف�صول يندى لها جبني ال ّأبي خج ًال،
وترجتف النفو�س ال�شريفة ت�أث ًرا ،هناك الرجال مق ّنعون ،والن�ساء مق ّنعات ،والقناع
حد �أن تبدر حتى من الأب �أو من الأخ
ي�سمى ذئ ًبا ،فقد يختل عامل احلياء �إىل ّ
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بادرة خفة نحو ابنته� ،أو نحو �أخته� ،أو من هاتني نحو هاذين ،ثم ينك�شف الغطاء،
وتعرف الوجوه! �أقول هذا وال �أزيد!
�إنّ املدققني يف �أحوال االجتماع ،ذكروا لنا من�ش�أ الألعاب املقنعة و�سبب
ت�سميته القناع فيها بالذئب ،هو �أنه منذ �أكرث من �ألف �سنة دعا �أحد الأمراء يف
بالد الغرب ،ره ًطا من �أكابر الرجال والن�ساء ،واخرتع لهم لعبة الذئاب م�شخ�صة
م�شخ�صة بالن�ساء ،يلعبها الفريقان يف غابات حدائقه الغ�ضة -
بالرجال ،والنعاج ّ
فتنكر الذئاب بالقناع لئال تعرفهم النعاج �أنهم ذئاب ،وتنكرت النعاج بالقناع
لئال تعرفها الذئاب �أنهن نعاج ،وكان الأمري بني الذئاب ذئ ًبا ،ولكن مل مينعه
القناع من معرفة النعاج ّ -ثم انتقلت تلك اللعبة املقنعة يف الغابة �إىل لعبات
مقنعة يف امل�سارح واملراق�ص ،و�سمي القناع بالذئب �إ�شارة ورم ًزا.
رد على �أمري ال�شعراء

�إنيّ �أراكم ،يا �س ّيداتي و�سادتي ،تنفرون من هذه اللعبة املق ّنعة نفو ًرا .نعم
يا �سيداتي و�سادتي ،يجب �أن تنفروا من اللعبة املق ّنعة ،يجب �أن تنفروا من القناع
قال �أمري ال�شعراء:
� ّإن ال�ســـفور كــرام ٌة وي�ســـــار ٌة

ٌ
وحو�ش يف الرجال �ضواري
لوال
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ولكن القناع مل مينع �أن يكون
نعم �أيها الأمري� ،إن ال�سفور كرامة وي�سارةّ ،
يف الرجال ٌ
وحو�ش �ضوار ،بل �إنّ القناع كان عونًا لذاك الوح�ش ال�ضاري� ،أو لذاك
الذئب ولواله لكان حال النعجة �أبعد منه عن ال�شر ،و�أقرب ل�سالمة ال�شرف من
الأذى.
ولكن يا �سادتي و�سيداتي ،ويا �إخواين �شباب امل�سلمني� ،أما حان لنا �أن
�سجلها �أي�ضً ا
جنلو هذه الو�صمة ال�سوداء التي مل يكتبها علينا غرينا فح�سب ،بل ّ
عل ٌم من �أعالمنا هو �أمري ال�شعراء.
�إنّ الغرب يف ع�صر النور هذا ،ر ّو�ض الأ�سود والفهود ،والذئاب وال�ضباع،
ّ
وكل نوع من الوحو�ش ال�ضواري ،وقد ر�أينا ب�أم العني فتيات ير�ضنها ويد�سن
إليهن �صاغرة ذليلة نظرة الدينء لل�شريف� .أفلي�س لنا
دو�سا ،وهي تنظر � ّ
ر�ؤو�سها ً
من ذلك عربة؟
�أ ّيها الأمري� ،أ�شكر لك دفاعك عن الن�ساء ،و�إلقاءك التبعة ّ
كل التبعة
على الرجال ،ولكن �أ ّيها الأمري �أال ترى �ألو ًفا من الفتيات وال�سيدات ال�سافرات
اللواتي ي�شبهن البدور ميرحن يف الطرقات واملنتزهات �أمام رجالنا� ،ساعيات �إىل
وفيهن مت ّربجات كا�شفات
رزقهن احلالل �أو لتنزيه قلوبهنّ ،
عملهن �أو ك�سب ّ
ّ
الر�ؤو�س و�أعايل ال�صدور والأع�ضاء؟ فهل ر�أيت مع ذلك بني رجالنا وح�شً ا �ضار ًيا
فانق�ض عليها؟
إحداهن فري�سة له ّ
ح�سب � ّ

144

ال�سـفور واحلجـاب

144

وجوهن ،واجتننب ك�شف
فلماذا تخاف منهم على امل�سلمات �إذا ك�شفن
ّ
وهن غري مت ّربجات؟ �أنت ترى �أنّ غري امل�سلمات
غريها ،حمافظات على الر�صانةّ ،
م�صونات من ّ
كل ٍ
وبرجالهن ومبا يف رجالنا عامة
أنف�سهن
ّ
تعد ،م�صونات بالقانون ،ب� ّ
غريهن؟ هل يحتاج
من املروءة والأدب� .أفال ت�صان امل�سلمات �إذا �سفرن �صون ّ
امل�سلم يف �صون حمارمه �إىل قطعة من ن�سيج يلعب بها الهواء؟ وهل حتتاج امل�سلمة
يف �صون نف�سها �إىل تلك القطعة من الن�سيج؟ �أمل تلحظ �أيها الأمري �أنّ كل رجل
فينا ،ال �أقول فقط يف الطبقة العليا  -بل يف العامة �أي�ضً ا  -كل رجل فينا ،يحني
يخاطبهن �إ ّال
ر�أ�سه ،ويخف�ض جبينه ،لأولئك الفتيات وال�سيدات ال�سافرات ،وال
ّ
بكل لطف و�أدب ووقار على ما ر�أيت يف حكيم �شعرك:
واخفــــ�ض جبينـــــــك هيبـــــ ًة

ّ
املتح�ضـــــــرات؟
للخـــــــــــرد

يخاطبهن
�أال ترى �أنه يعني يف كلمة «مدام» �أو كلمة «مدموازيل» حني
ّ
بكل معاين االحرتام الالئق باحلرائرّ ،ثم �أال ترى الرجل م ّنا� ،إن مل يكن قد
املحجباتّ ،
كل
ّ
جتدد ،يعني يف كلمة «وِيل» التي يخاطب بها ابنته ،و�أخته ،وزوجته ّ
ولهن نعمة كربى �أنه ترك يف الأ ّيام
معاين االمتهان التي ال تر�ضى عنه الإماء؟ ّ
ألقابهن املعهودة «�أجلك مرتي� ،أجلك بنتي� ،أجلك �أختي»؟
الأخرية � ّ
حمجبة ،وال�سيما �إذا كان مرفو ًعا
ّثم �أال ترى �أنه مل ي َر نقابًا على وجه ّ
بجبني مل يخف�ض؟  ...وال
ف�سدل� ،أو كان ناع ًما �شفّا ًفا� ،إ ّال حدقت عيناه �إليهن ٍ
�أزيد بيانًا ،فيما يح�سن بي ال�سكوت عنه.
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�إذن �أ ّيها الأمري ،لي�س الرجل فينا الوح�ش ال�ضاري ،لي�س هو الذئب،
امل�سمى
�إنمّ ا الذئب كما ذكرت يف حكايتي لعبة الذئاب والنعاج� ،إنمّ ا هو النقاب ّ
ذئ ًبا هو الذى افرت�س كرامة الرجل ،وكرامة املر�أة ،مبا يعني من احلقارة .وهو الذي
يفرت�س العر�ضني عر�ض الرجل وعر�ض املر�أة .وهو الذي قد يجعل املر�أة حت�سب
نف�سها كالنعجة رهينة افرتا�س الذئب حني يلتقيان ،فت�صغر له نف�سها ،وتهن �إرادتها
دو�سا،
فتهون� .أ ّما تلك ال�سافرة ،فقد را�ضت الذئاب وال�سباع ،ودا�ست ر�ؤو�سهم ً
أكرثهن ر�ؤية لها.
و�أثبتت لنا �أنّ �أقوى الفتيات على ال�سباع � ّ
ت�أثري الن�ساء يف املجتمع بقدر ظهورهن فيه

فهل تظ ّنون يا �سادتي �أنّ يف رجالنا وحو�شً ا �ضواري امتنع تروي�ضها �أكرث
من تلك؟
جر ّبوا يا �سادتي جر ّبوا� ،أدخلوا �سيد ٌة �سافرة جليل ٌة على ال�سكارى
ي�صحوا� ،أدخلوها على غوغاء النا�س ي�صلحوا� ،أدخلوها على جمل�س يف فو�ضى
ينتظم ،ادخلوها على ل�سان بذيء ين�صرم� ،أ�شركوها يف �أعمالكم وجمال�سكم
ي�سد فيها ال�صالح ،والنظام ،والأدب ،والوقار .راجعوا يا �سادتي البحث
و�أنديتكم ْ
يتم �إ ّال مبعاونة روح املر�أة .و�إليكم
الذي ب ّينت فيه �أنّ الن�صر يف اجلهاد الأكرب ال ّ
ما قاله جهبذان يف علمي االجتماع وال�سيا�سة ،م�ستندين فيهما �إىل التجارب
الفعلية� .أذكر ذلك لإثبات مزايا املر�أة ،وفوائدها يف �إ�صالح الهيئة االجتماعية .ال
يف معر�ض املطالبة الآن ب�إ�شراكها يف الوظائف العامة.
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أهم جرائد �أوربا،
ن�شر القا�ضي الأمريكاين جون لينجمن مقالة �ضافية يف � ّ
يحث الأمم فيها على �إ�شراك الن�ساء يف الوظائف العمومية .و ّمما جاء فيها� :إنّ انت�شار
ّ
الف�سق يف املدن الكبرية ال ي�ضيق نطاقه ،وف�ساد الأخالق ال�سيا�سي ال ي�صلح� ،إ ّال
�إذا ا�شرتكت الن�ساء يف الوظائف العمومية� .إىل �أن قال :كان املح ّلفون يحكمون
فلما ا�شرتك الن�ساء والرجال يف الوظائف الق�ضائية ،نتج
يف الغالب برباءة اجلناةّ ،
يهتمون بالعقوبة على ال�سكر
عن ذلك معاقبة املذنبني .وكذلك كان املح ّلفون ال ّ
والقمار والفجور .فتغيرّ ت احلال الآن ،وقد ن�ش�أ عن ح�ضور الن�ساء يف اجلل�سات،
�أننا نرى الآن قاعاتها متح ّلية بالنظام ،والأدب ،والوقار ،ب�أكرث ّمما كان يعرف فيها
من قبل.
وبعد ا�شرتاك الن�ساء يف الوظائف العامة يف جمهورية يومنج الأمريكية
ب�أربع ع�شرة �سنة ،قام رئي�س احلكومة جون هويت يف � 12أيار �سنة  1882خطي ًبا
فقال:
�إنّ جمهورية يومنج هي املكان الوحيد الذى تتمتع فيه الن�ساء بجميع
احلقوق ال�سيا�سية املمنوحة للرجال بال فرق بني ال�صنفني ،وهذا الإقدام من �أمتنا
حب احلق والعدل �إىل �إ�صالح خط�أ طال عليه الزمن ،قد وجه �أنظار
التي �أر�شدها ّ
العامل �إلينا .ولإنْ زعم خ�صومنا �أننا ال نزال يف دور التجربة ،فك ّلنا يعلم �أن هذا
الدور قد انق�ضى بالن�سبة �إلينا ،و�إنيّ �أ�صرح هنا ب�أن ا�شرتاك الرجال والن�ساء يف
�أعمال احلكومة نتج عنه �أن القوانني عندنا �أ�صبحت �أح�سن ّمما كانت عليه .و�أنّ
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عدد ّ
املوظفني الأكفاء ،و�صل �إىل درجة مل نعهد لها مث ًال من قبل ،و�أنّ حالتنا
االجتماعية ارتقت كث ًريا ،وهي الآن تفوق يف رقيها �سائر البلدان ،و�أنّ جميع
نهدد بحلولها مثل فقد الن�ساء رقة الطبع ،وا�ضطراب النظام يف
امل�صائب التي ك ّنا ّ
معي�شتنا املنزلية ،مل نر لها �أث ًرا �إال يف خميالت خ�صومنا.
حق قدرها .واعتربن
�إنّ ال�سواد الأعظم من ن�سائنا ّقدرن
حقوقهن اجلديدة ّ
ّ
القيام بها واج ًبا وطن ًّيا ،وباجلملة ف�إين �أقول� ،إنّ جتربة �أربع ع�شرة �سنة مع النجاح
الباهر ،قد مكنت يف عقولنا ونفو�سنا �أن معادلة الن�ساء للرجال ّمما ال يرتاب فيه.
ّ
املقدمات ت�سري بنا �إىل طلب الكمال يف حالتنا االجتماعية
كل هذه ّ
حتى جنعل جمهورية يومنج جن ًما يهتدي به العامل يف احلركة العظيمة التي ت�صعد
بالإن�سان �إىل ذروة احل ّرية.
قلت� ،إنّ جنم حرية املر�أة وحق ّها ،ظهر مع ظهور الإ�سالم ليهتدي به العامل
وت�صلح �أحوال الأمم ،ولك ّنهم ،يا للأ�سف ،حجبوه فيما بعد عنا ح ّتى ظهر يف
يومنج.
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النقاب يحرم الرجل �أن يكون ق ّوا ًما على املر�أة

كيف ّيدعي الرجل �أنه ق ّوام على املر�أة ،راغب يف �إبعادها عن ال�شر؟
حتى من ال يعرف �أنّ القناع يبعث يف النف�س جر�أة على ارتكاب املنكر،
�أفال يرى الرجال �أنّ الل�صو�ص والقتلة العامدين يتلثمون اكت�سابًا للجر�أة على
ارتكاب ما يرتكبون؟
وتلك الف�صول التي ميثّلها املق ّنعون واملق ّنعات يف املرافع واملراق�ص ،هل
يجر�ؤون على متثيلها وهم �سافرو الوجوه؟
�أي امر�أة �شريفة لها �شرفها ترتكب الدنيئة ،وهي معروفة ب�شخ�صها
و�أ�شخا�ص �أبيها ،و�أمها ،وزوجها  ،و�أخيها ،و�أ�سرتها؟ �إذن ملاذا من ّهد لها �سبيل
التلب�س ّ
التحجب والت�سرت؟
والتنكر ،ونفتح �أمامها لل�ش ّر بابًا من ّ
�أنتم تعلمون �أنّ خوف العار والف�ضيحة� ،سبب من الأ�سباب التي تع�صم
من ال�سقوط يف الرذيلة ،فلماذا يحرم الرجل املر�أة هذا العا�صم؟ وملاذا ال ير�سلها
�سافرة ت�صون �شرفها خج ًال من النا�س� ،إن مل تكن ق ّوة �شرف النف�س ،التي هي
خري و�سائل الدفاع ،متمكنة من نف�سها.
�إنّ النقاب يبعد الزوجة عن زوجها ،والزوج عن زوجته ،خارج بيتهما،
فلوال �شرف النف�س وهو ال�ضامن الأقوى ،ملا كان يف الدنيا �أ�ضمن حلفظ �أدب
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الزوجة من هيبة ح�ضور زوجها ،وال �أ�ضمن حلفظ �أدب الزوج من هيبة ح�ضور
زوجته .فعالم يخ�سر االثنان بذاك النقاب هذا ال�ضامن؟.
حمجبة رمت بنف�سها من �صخور
�سمعنا يف ال�سنة املا�ضية �أنّ زوجة ّ
الرو�شة �إىل البحر مرتني متتابعتني ،وقد خ ّل�صها النا�س من الغرق فيها .وبيان
احلال� ،أن تلك املر�أة ركبت يف �سيارة مع �شابني غريبني عنها من �سوق الإفرجن
�إىل تلك ال�صخور للتنزه .وبينما هي معهما حدثت هناك جناية اقت�ضت �أن ت�ؤخذ
البد للق�ضاء من تعرف هوية ال�شاهد ،ا�ستوىل عليها
فيها �شهادتها .ف ّلما �أدركت �أن ّ
خوف الف�ضيحة ،ف�آثرت املوت على احلياة ،ورمت بنف�سها �إىل اللجة ،وما ن�شلها
النا�س من خمالب املوت حتى �ألقت بنف�سها ثانية تريد املوت ،ولكن �أجلها �أبقى
عليها .فوفّق النا�س لإنقاذها مرة �أخرى.
فيا �سادتي الرجال ،هل تت�صورون �أنّ تلك املر�أة ترتكب ما ارتكبت من
املنكر بذهابها مع ال�شابني لو كانت �سافرة الوجه معروفة؟ كال� ،إنمّ ا �آثرت املوت
على احلياة لئال ُتعرف.
هل يجوز يا �سيدي الرجل �أن ت�س ّهل الأمر المر�أتك حتى تكون جمهولة
بني النا�س فال تدري هل يبدر منها �أو �إليها بادرة �سوء؟
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و� ّأي نفع يرجى من غطائها �إزاء هذا ال�ضرر؟ �أو ال تعرف �أنها امر�أة �إذا
تنكرت باحلجاب فتن�صرف عنها العيون؟ ّ
تنكرت النعجة يف تلك اللعبة املق ّنعة،
�أفما عرفها الذئب �أنها نعجة؟
يا �سيدي الرجل� ،أال تخ�شى من التبا�س �إحدى حمارمك بال�سافالت
املحجبات فيداخل الف�ساد قلوب ناظريها ،يف حني �أنهم لو ر�أو وجهها وعرفوا
من ّ
�أية امر�أة هي ،و� ّأي �شريفة ينظرون ،النقلب فا�سد نظرهم �إىل نظر وقار واحرتام.
�أال تعتقدون �أنّ �سفورها �أ�صدق انطباقًا على مدلول الآية الكرمية التي
ت�أ�سر احلرائر ب�أن ُيعرفن فال ُي�ؤذين؟.
اخلري وال�صالح يف حرية املر�أة

املتحجبات يعتنني �أي اعتناء
يا �سيدي الرجل� ،إننا نرى حمارمك
ّ
والت�ست �أمام ق�ضاة ال�شرع واملفتني ،والأ�ساقفة ،واحلاخاميني ،والكهنة،
بالتحجب
رّ
وامل�شايخ ،والعلماء ،والأ�شراف ،والأدباء ،ولكن ال ت�ستطيع �أن تنكر �أنهن يظهرن
عادة للخدمة ،و�ساقة املركبات وال�سيارات ،والباعة ،واجلزارين ،واخلبازين،
و�أمثالهم �سافرات الوجوه ،فلين�صف الرجل الق ّوام على حمارمه ،وليفتكر يف � ّأي
اجلماعتني يكمن اخلطر وي�سهل وقوعه� ،أيف اجلماعة الأوىل وهم نربا�س الأخالق
والآداب� ،أم يف اجلماعة الثانية؟
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�إنّ من النا�س كثريين مينعون �صغارهم من التعر�ض حلرارة ال�شم�س وم ِّر
�صحتهم وقواهم ،فيت�س ّرب الهزال على مهل �إىل
الهواء ،يريدون بذلك حفظ ّ
�أج�سامهمّ ،ثم تلمح ال�شم�س �أحدهم ،ولي�س لأحد غنى عن ال�شم�س� ،أو يلم�سه
مل�سا من خالل النوافذ ،فينطرح امل�سكني مري�ضً ا ،ويهن ج�سمه الندي لأنه
الهواء ً
مل يتع ّود املقاومة .ف�أطلق يا �س ّيدي الرجل ،ولدك من وراء ا ُجل ُدر ،وع ّر�ضه لهواء
ال�سماء النقي ،وحرارة ال�شم�س املن�شّ طة ،فين�ش�أ يف ح�ضن الطبيعة وعني �أبيه
ترعاهّ ،ثم ي�صبح رج ًال �صلب العود ،ال ي�ؤثر فيه ح ّر ال�شم�س وعا�صف الهواء.
هكذا ع ّود ابنتك يا �سيدي الرجل منذ ال�صغر ،وعينك وعني �أمها
والبد لها يف حياتها �أن تراهم ويروها .مثلما ترى
ترعيانها� ،أن ترى الرجالّ ،
ال�شم�س والهواء.
ع ِّودها ر�ؤية نيرّ ات الأخالق والأدب ،ال ر�ؤية ال�صنف املنحط الآخر،
و�إال فنظرة ف�سقطة.
كذلك هي احل ّرية �أيها ال�سادة� ،إنها منبع اخلري للإن�سان ،و�أ�سا�س رقيه
الأخالقي وكماله الأدبي �إذا هي بنيت على الرتبية ال�صحيحة ،هي التي ترفع
عقل املر�أة وتزيده منا ًء وتثقيفًا ،وتفهم املر�أة معنى ال�شرف وطرق حفظه ،وحتيي
فيها عاطفة الثقة بنف�سها ،وحتمل الرجال على احرتامها.
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يجب �أن نعلم كما يعلم �سائر النا�س� ،أنّ ا�ستقالل الن�ساء كا�ستقالل
الرجال ،يح ّلق بالنفو�س �إىل ما فوق ،ويبعدها عن مواطن الزلل.
أهم عامل يف نهو�ض الرجل ،فال
يجب �أن نعلم �أنّ ا�ستقالل الإرادة � ّ
يكون له يف نفو�س الن�ساء �إال مثل ذلك الأثر الط ّيب.
خدره اخلدر ،و�أنامه
يجب �إطالق املر�أة وحتريرها ،و�إيقاظ �ضمريها الذي ّ
ذل النقاب واحلجاب ،وجعل ذلك ال�ضمري امل�ستيقظ احلي متول ًيا بنف�سه حما�سبة
�صاحبته على جميع �أعمالها ومراقبة حركاتها و�سكناتها ،فهو �أعظم �سلطانًا و�أقوى
ي ًدا من �سيدي الرجل.
يجب �أن يعرف �سيدي الرجل� ،أنّ �أبعد النا�س عن الز ّالت وال�سقطات،
�إنمّ ا هو من يحرتم نف�سه ،فعليه �أن يحرتم املر�أة لتتعود احرتام نف�سها.
يجب �أن يعرف �سيدي الرجل� ،أن عفة النف�س وال�ضمري� ،أ�شرف من عفة
اخلدر واخلباء و�أوثق �سلطانًا.
يجب �أن يعرف �سيدي الرجل� ،أنّ العبودية ،وهي م�صدر الذل واخلمول
واجلمود ،لن تكون �أب ًدا كما قال بع�ض احلكماء م�صد ًرا للف�ضيلة ،ومدر�سة لرتبية
النفو�س على الكرب �إال �إذا �صح �أن يكون الظالم م�صد ًرا للنور ،واملوت ع ّلة للحياة
والعدم ُ�س َّل ًما للوجود.
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�سادتي و�س ّيداتي:
ال ن�ستطيع� ،أردنا �أم مل نرد� ،أن نقف حاج ًزا يف �سبيل تيار النه�ضة احلديثة
وما تتحفنا به من �آراء جديدة يف العلم واالجتماع.
قال الزهاوي ،ال�شاعر الفيل�سوف ال�شرقي:
ولي�س من قو ٍة يف الكون قاهر ٍة

ت�ستطيع �أن تقعد الأقوام �إن نه�ضوا

فالدين قد حت ّرر ،والعلم حت ّرر ،والعقل حترر ،والفكر حت ّرر ،والفن حت ّرر،
واملجتمع حت ّرر ،وكل �شيء يف هذا العامل �أفلت من يد اال�ستعباد والرق.
�أفق�ضى الق�ضاء �أن ي�ستثني التحرير هذه البق ّية الباقية من الن�ساء يف
بع�ض بقاع ال�شرق؟ وهل كتب اهلل لوجه املر�أة وهو جمتمع حوا�سها� ،أن ّ
يظل
مق ّي ًدا؟ وهل يجوز �أن يحرم الرجل املر�أة ا�ستعمال قواها� ،أي قوى النظر وال�سمع،
والذوق ،وال�شم ،والتنف�س؟ �أفتجدون لو ت�أ ّملتم ،ظل ًما �أفظع من هذا الظلم؟
يد ّلنا التاريخ� ،أن قوى الكون القاهرة ،ما ا�ستطاعت �إيقاف �شم�س احلرية
عن ال�شروق ،متى حانت �ساعته� ،إنه لي�س من قوة يف الأر�ض متنع احلرية �أن
ت�شمل هذا الكون بنورها ال�ساطع كما ي�شمل نور ال�شم�س هذا العامل .ولكن،
كما �أن ال�شم�س ،ال ت�شرق دفعة واحدة على العاملني ،بل تتناول اجلبال �أو ًال
وال تهبط �أ�شعتها �إىل الأودية �إال بعد �أن ت�صل �إىل �أعلى العر�ش ،كذلك �شم�س
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احل ّرية ،ت�شرق يف �أ ّول الأمر على النوابغ ّ
واملفكرين والفريق الراقي من الب�شر،
ثم ي�ضيء نورها الفريق الآخر اجلاهل متى بلغت قمة العر�ش ،و�إنه ل�سعيد ذلك
النابغ ّ
املفكر ،الذي ي�ستنري قبل غريه بنور احل ّرية ال�ساطع ،هذا النور الذي ينع�ش
جتدد ،وهو من مظاهر احلياة ،خال ًفا
العقل والفكر واالجتماع ،مبا يحدثه من ّ
للجمود ،وهو من مظاهر املوت.
يد ّلنا التاريخ� ،أن ال�شرق والغرب كانا ي�سريان على طريقني مت�شابهني،
التقدم
ق ّيد فيهما العقل ومل يعط ح ّرية التفكري املطلق ،وكان ال�شرق �س ّباقًا وله ّ
على الغربّ .ثم اختلف طريقاهما فنام ال�شرق على جموده ،وقام الغرب مي�شي
�إىل العلياء براياته وبنوده ،ومل ن َر عند ا�صطدام االثنني غري فرار ال�شرق اجلامد،
من وجه الغرب الناه�ض املجاهد ،فا�ستوىل الغرب على ّ
كل ما يف ال�شرق ،حتى
�أنه ال يكاد يبقى يف ال�شرق �أمة م�ستقلة حقًّا ،اللهم �إ ّال اليابان والأتراك ،الذين
عرفوا �أن يتلم�سوا لهم طريقًا غري الطريق الذي جربوه يقودهم �إىل ذروة املجد.
كفى ال�شرق جموده ،وموت روح احل ّرية واال�ستقالل فيه ،وكفى ال�شرقيني
حرمانهم حرية التفكري التي هي �أ�سا�س ّ
كل نه�ضة ،بل كفاهم �أنهم مي�شون على
منهاج �آبائهم ال يتطورون وال يتجددون ،مادامت الأر�ض �أر�ضً ا وال�سماء �سما ًء.
�إنهم هم اخلا�سرون.
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قر�أت يف ال�صحف� ،أن نور حرية املر�أة� ،أ�شرق حتى على �سمرقند وطا�شقند
وهما يف �أق�صى ال�شرق ،و�أنّ عدة �ألوف من الن�ساء امل�سلمات ثرن على الرباقع
منهن خم�سة ع�شر �ألف امر�أة يف
بهن .وقد م�شى ّ
التي ح�سبنها عالمة ا�ستبداد ّ
�أ�سواق �سمرقند كا�شفات الوجوه دون براقع .وجرى مثل ذلك يف طا�شقند حيث
م�شى موكب من الن�ساء امل�سلمات �أمام خم�سة وع�شرين �ألفًا من الرجال �إىل
وجوههن و�أحرقنها كومة
ال�ساحة العمومية ،وهناك نزعت الن�ساء براقعهن عن
ّ
لهن .وخرجن بهذه ال�صورة� ،إىل
واحدة على مر�أى من اجلمهور ،وقد كان يهتف ّ
احلياة و�إىل النور.
نداء �إىل �شباب امل�سلمني يف الأقطار العربية

فيا �إخواين ،يا �شباب امل�سلمني يف الأقطار العربية� ،إنّ �شم�س احلرية مل
تطلع من �أنحاء الغرب ،وال من �أق�صاء ال�شـرق� ،إنمّ ا فينا طلعت وعلينــا بزغت،
وهذا كتـــابنا وقد قــال اهلل تعاىل لنا فيه :ﱹ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﱸ [يو�سف .]2 /ير�سل كال�شم�س فيما ير�سل من �أنوار الهدى �أ�شعة
احلرية �ساطعة متلأ العاملني نو ًرا ،وهذه �س ّنة الر�سول العربي  واملخاطب يف قوله
تعاىل :ﱹﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱸ [القلم� .]4 /إنها مل تكن �إال �أ�شعة من ذلك
النور الإلهي نالت منه املر�أة امل�سلمة ًّ
حظا موفو ًرا ،وهذه �أحاديثه ال�شريفة تدل
على فرط عطفه �صلى اهلل عليه و�سلم على الن�ساء .ومن �أحاديثه �صلى اهلل عليه
فيهن ،وملّا كانت املر�أة يف الأمم الأخرى ،تورث وتورث ،وتباع
و�سلم �أنّ �أكرث اخلري ّ
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عما �إذا كان لها نف�س ناطقة خالدة ،كان نبينا 
وت�شرى ،وملّا كان النا�س يت�ساءلون ّ
ي�أمرنا ب�أن ن�أخذ ن�صف الدين عن امر�أة ر�ضي اهلل عنها ،وكان للمر�أة حق االجتهاد
�سيدنا عمر
يف ال�شريعة ،وحق الق�ضاء والإفتاء ،وحق الو�صاية على الرجل ،وكان ّ
 يويل �أ�سواق املدينة ن�ساء مع وجود الرجال من ال�صحابة ،وكانت حقوق املر�أة
وحقوق الرجل يف جميع املعامالت والت�ص ّرفات �سواء ،ومل يكن حجب احل ّرية عنا
�إال كما حتجب قطعة غيم نور ال�شم�س ،وهو �أمر عار�ض ن�ش�أ فينا عن متويه عقول
واملجمدة
على عقول ،و�إجماد عقول لعقول ،حتى �أثر ذلك يف العقول املموهة ِّ
واملجمدة ،و�إمنا التمويه والإجماد ،وكابو�س
نف�سها ،كما �أثر يف العقول املموهة عليها َّ
الرمي بالإحلاد ،ذلك ما �ألقى على الب�صائر والأب�صار ،حج ًبا من الظلمات حتجب
الأنوار ،فكان فجر احلرية عندنا ،ور�أد �ضحاها عند غرينا ،غري �أننا ال نكاد نرفع
احلجب عن �أب�صارنا ،وب�صائرنا ،حتى نرى احلرية يف �سمائنا �ساطعة ،ومن كتابنا
طالعة ،وما كانت هذه ال�سماء للكتب املن ّزلة �إال مهب ًطا ،وما كانت لها هذه الأر�ض
�إال م�سق ًطا ،وما من كتاب من ّزل بخ�س احلرية حقًّا ،و�سام احلرة رقًّا ،فاتقوا اهلل يف
�أن جتعلوا مطلع الهدى مظل ًما ،ون�صف الأمة فيه مظلو ًما.
قال ال�شيخ حممد بدر الدين النع�ساين:
«�أال �إنّ حماربة البدع والأحداث وعالج هذه الأدواء الف ّتاكة يجب �أن
تكون من جهة النابتة احلديثة ال من جهة ال�شيوخ علماء العامة .ف�إنّ هذا ال�صنف
من النا�س قد ا�ستحكمت فيهم الأمرا�ض فلي�س �إىل �شفائهم �سبيل� ،إنّ النابتة
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احلديثة مل تعرف قلوبهم هذه املفا�سد ،وال و�ضعوا زمام �أمرهم يف يد �أحد يقودهم
احلق مل يلبثوا �أن ي�صريوا �إليه».
حيث �شاء .فهم �أحرار فه�ؤالء �إذا ظهر لهم ّ
�إىل الأمام يا �إخواين� ،إىل الأمام ،م ّزقوا حجب الب�صائر ،مت ّزق حجب
الأب�صار .ال خري يا �إخواين يف الق�شور والظواهر� ،إمنا اخلري يف اللباب وال�سرائر ،ال
خري للأمة يف �إغما�ض �إحدى عينيهاّ .
وغل �إحدى يديها .كونوا قدوة الإ�سالم يف
العامل ،ولئن ينتقدكم اجلهلة يف االبتداء ،ف�إنهم �سيقد�سونكم يف االنتهاء� .أيقظوا
روحا ن�شي ًطا.
الهاجعني فقد كفاهم غطي ًطا ،وانفخوا يف اجلامدين ً
�أن�شدكم احلق �أن ال جتعلونا ،وتكونوا �أنتم� ،آخر َمن متتع ب�شم�س احلرية،
�إن فجرها ،وقمة عر�شها يف �سمائنا ،و�إن احلجب بيننا وبينها لي�ست كالغيوم التي
حتجب ال�شم�س ،وال تنالها �أيدينا� ،إمنا هي حجب متاط بالعقل احلر املطلق ،و ِب َر ِّد
�أقوال الفقهاء �إىل الكتاب احلق ،فنقبل ما يوافقه ،ونهمل ماال يوافقه.
�إىل الأمام يا �إخواين� ،إىل الأمام ،مواكب الأمم املتدافعة مت ُّر يف طرق
التطور والرقي �سرا ًعا ال تنتظر.
�إذا كانت �أخواتكم مل يجاهدن معكم بال�سيف �أيام كان ال�سيف اجلهاد
بهن �أن يجاهدن معكم بالعلم ،والأدب ،والعفاف ،وال�شرف
الأ�صغر ،ف�أحرى ّ
أطلقوهن معكم
إنهن يف هذه احللبات ،ل�سباقات� .
اجلهاد الأكرب� .
َّ
أطلقوهن معكمَّ � ،
َّ
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�إنهن ليمثلن املثل الأعلى يف هذا ال�سباق بجياد العواطف ،وكرائم الأخالق،
بالعلم والأدب والعفاف وال�شرف.
�إدارة عرفية ظاملة معلنة يف كل بيت

يا �سيدي الرجل الق ّوام على الن�ساء� ،إن كل حكومة هي قوامة على
ال�شعب ،وقد طاملا �أ ّدعت احلكومة يف الأدوار املظلمة� ،أن �سلطانها م�ستمد من
قوتها �أو من اهلل ،ولكن ما هي �إال حقبة من الزمان حتى �سقطت دعواها ،وانهارت
�صروح جمدها ،وتدحرجت تيجان �أ�صحابها و�أكرهت على الت�سليم ب�أن ال�شعب
قوام عليها ،كما هي قوامة عليه ،فحفظت املوازنة ،وبطل اال�ستبداد ،و�سادت
وتكمل الأدب ،و�سعدت العيلة ،واملجتمع الب�شري.
احلرية العامل والعلمَّ ،
يا �سيدي الرجل� ،إن الرقي والأخالق يف احلكومات امل�ستبدة الغا�شمة
جدا يف احلكومة احلرة العاقلة .كان يقال� ،إمنا العاجز
امل�ستعبدة �شعوبها �أحط منها ًّ
من ال ي�ستبد ،ف�أ�صبحنا اليوم ،وكل يخجل من �أن يو�صم باال�ستبداد ،لأنه ينايف
العدل واملروءة ،ينايف العقل وامل�صلحة ،والأدب واالجتماع.
يهم احلكومة امل�ستبدة� ،أن تقب�ض على رقاب النا�س فتقيد حرياتهم
ّ
وتخفت �أ�صواتهم وتك�سر �أقالمهم لت�أمن �شرهم.
ويهم احلكومة العاقلة �أن متتلك قلوب النا�س بالرفق واحللم فتك�سر
قيودهم وتطلق �أفكارهم وتعمل على �إمناء قواهم ،وت�ضمن النفع لها ولهم.
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يهم احلكومة الغا�شمة �أن يجهل ال�شعب ،وت�سلب قواه ،تريد من ذلك
�أن ت�ستقوي من �ضعفه ،وت�ستغني من فقره ،ويهمها �أن ت�أخذ بخناقه فرتيه �صنوف
املظامل ليكون عب ًدا ذلي ًال ،و�آلة �صماء ،ويعتاد الطاعة العمياء ،ملا تتحفه به من
ح�سن وقبيح ،فتقتل با�ستبدادها معنويات ال�شعب و�أدبياته وتقع اخل�سارة عليها ال
على ال�شعب وحده ،فيكون مثلها حينئذ مثل الذي يقتل ثم ينتحر.
ويهم احلكومة العاقلة �أن يتعلم �شعبها وترتقي �أخالقه ،وتكرث موارده،
وحت�سن �إرادته ،في�سعد ال�شعب وت�سعد احلكومة ،وعندما تعجز احلكومة عن �إدارة
ال�شعب بحزم وتعقل� ،أو عندما يكرث الف�ساد يف ال�شعب حتى يفقد ثقة احلكومة
به فيختل النظام وتكرث الأجرام ،تعمد احلكومة حينئذ �إىل احلكم العريف ،فتحب�س
النا�س �سواء �أكانوا جمرمني �أو �أبرياء ،خمل�صني �أو خائنني حتب�سهم يف بيوتهم ،وتقيد
�أل�سنتهم و�أقالمهم وحركاتهم ،غري �أنه ال يجوز الظن �أن ذلك ال�شعب املقيد وهو
حتت ذلك احلكم� ،أخل�ص للحكومة و�أ�صلح لنف�سه ،من ال�شعب املوثوق به ،وال
يجوز الركون �إىل الأول املرهق .كما يجوز الركون �إىل الثاين املطلق ،وكيف ينتظر
ال�سجان وفا ًء من �سجني مظلوم �أثقله بالقيود يف ظلمات �سجنه؟ �أو كيف يجوز
الركون ملن كان ج�سمه يف �صيانة ،وقلبه يف خيانة؟
يا �سيدي الرجل الق ّوام ما هذه احلياة حياتك ،ويف بيتك �إدارة عرفية
دائمة� ،أعلنتها �ضد �أمك ،وابنتك ،وزوجتك ،و�أختك خائفًا من خيانة منهن؟
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رب بها؟
كيف يكافئ الرجل �أمه وي ّ

�أمن �أجل هذا حملتك �أمك وولدتك يا �سيدي؟ �أهذا هو الرب بالأم
الذي �أو�صاك به اهلل؟ �أهذا ما يقت�ضيه الدين واملروءة والوفاء؟ �أن�سيت قوله تعاىل:

ﱹﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ.ﯓ ﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [الإ�سراء.]24 - 23 /

�أن�سيت حديث ر�سول اهلل  ملا جاءه رجل قائ ًال« :من �أحق النا�س
بربي و�صحابتي؟ قال�« :أمك» ،قال ثم من ؟ قال�« :أمك» ،قال ثم من؟ قال:
«�أمك» ،قال ثم من؟ قال�« :أبوك».
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أال �أنبئكم ب�أكرب الكبائر؛ الإ�شراك باهلل
وعقوق الوالدين».
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمِ « :ب َّر �أمكَّ ،ثم �أُ َ
مك ثُم �أُمك ،ثم �أباك ،ثم
أقدام ال ِ
أمهات».
الأقرب فالأقرب و�إذا دعاك �أبواك ف�أجب �أُمك� .إنَّ اجل َّنة َ
حتت � ِ
هي �أمك التي �أرتك النور و�أنت حترمها �إياه.

161

يف الأدلة العقلية يف ال�سفور وحترير املر�أة والتجدد االجتماعي

161

هي التي حفظت قواك ،و�أمنت �أ�سباب حياتك ،بالت�ضحية واملتاعب
التي تعلم ،و�أنت تنهك قواها ،ومتنعها من ا�ستعمال �أ�سباب حياتها كما ت�ستعمل
�أنت �أ�سباب حياتك.
هي التي علمتك الكالم و�أنت متنعها منه.
هي التي ولدتك ح ًّرا تتمتع بال�شم�س والهواء ،و�أنت تلقيها يف �أ�سر احلجاب
فتمنعها منهما.
هي التي تفانت يف الإخال�ص لك ،وعلقت كل �آمالها بك ،و�أنت تعاملها
معاملة التهيم املريب.
هي �أمك التي هزت �سريرك ،وغذت عقلك ،و�أنت تتهمها بنق�ص العقل،
تكمله.
وحترم عليها �أ�سباب ّ
هي التي غر�ست يف قلبك الدين ،ودين الإن�سان فع ًال دين �أمه ،و�أنت
تتهمها بنق�صه؟ �أمل تقر�أ قول النبي مو�سى « :ملعون من ي�ستخف ب�أمه».
�أمل ت�سمع قول �أمري ال�شعراء يف حتيته لل�سيدات:
هــــذا مقــــــــام الأمهــــــــا

ِ
أمهــــات
ِت فهــــــل قدرت ال

ال تــــــلغ فـــيه وال تقـــــــل

ِ
حمكمــات
غــري الفوا�صــــــــل
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�أمل ت�سمع قول غريه من ذوي املروءة والرب والوفاء ،كال�شاعر ذي ال�شعور
ال�شريف حليم دمو�س القائل:
�أنا لوال ال ُّتقى لقلت لقومي

قابـــلوا الأم رك ًعـــا و�ســــجو ًدا

قانون جائر وحكم ظامل

يا �سادتي الرجال:
هل يجوز �أن حتقّروا جميع الن�ساء وفيهن �أمهاتكم و�شقيقاتكم وبناتكم،
جدت بينهن من ال ت�ستحق االحرتام؟
وزوجاتكم� ،إذا ُو َ
�ألي�س �أوىل �أن تكرموهن مبقت�ضى احلديث ال�شريف القائل« :ما �أك َرم
الن�سا َء �إال كرمي ،وما �أهانهن �إال لئي ٌم»؟
�ألي�س �أقرب �إىل العدل� ،أن تدر�س يا �سيدي الرجل� ،أخالق من كانت
حتت واليتك من ن�سائك ،حتى �إذا �آن�ست ريبة من �إحداهن عاقبت ومنعت
وحرمت .
يا �سيدي الرجل� ،ضع العدل واملروءة ن�صب عينيك وت�أنَّ يف حكمك،
وال تنزل ق�صا�صك مبن ي�ستحق ثناءك ،و�أ�صغ �إىل نف�سك فالبد لها من �أن تناجيك
مع ذلك امل�صلح الكبري قا�سم �أمني بقوله�« :ألي�س من العار �أن نت�صور �أن �أمهاتنا،
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وزوجاتنا و�أخواتنا ال يعرفن �صيانة �أنف�سهن؟ �أيليق �أن ال نثق به�ؤالء العزيزات
املحرتمات املحبوبات ،الطاهرات ،و�أن ن�سيء الظن بهن �إىل هذا احلد؟».
ﭘ

قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭙ ﭚ ﭛﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ [احلجرات.]12 /

وتذكر يا �سيدي احلديث ال�شريف القائل «�إنَّ من الغرية َغيرْ َ ٌة ُيب ِغ ُ�ضها
اهلل َ
َ و ِهي َغ َري ُة ال َّر ُج ِل َع َلى �أه ِل ِه ِم ْن َغيرْ ِ ري َب ٍة».
وقال علي « :ال ُتكرث الغري َة َعلى �أ ْه ِل َكَ .ف رُ ْت َمى بِال�سو ِء ِم ْن �أَج ِل َك».
فال تفعل يا �سيدي ما يبغ�ضه اهلل .وما يرمي �أهلك بال�سوء من �أجلك.
قال اهلل يف كتابه العزيز:
ﯧﱸ [الن�ساء.]58 /

ﱹﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

وما فرق �سبحانه وتعاىل يف �آياته بني الرجل واملر�أة مبا يتعلق ب�أدب النف�س
وحفظ العر�ض.
�أهذا هو عدلك يف حكومتك ال�صغرية ،يف بيتك ،بني �أوالدك ،البنني
والبنات؟
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يا �سيدي� ،إذا خفت ف�سا ًدا وعي ًبا من �سفور بناتك .وح�سبت من اجلائز
تقيدهن باحلجاب .دف ًعا لذلك الف�ساد .ومن ًعا من العيب ،فلماذا ال حتجنب
�أن
َّ
البنني وتقيدهم للحكمة نف�سها؟ ٌّ
وكل يعلم �أن البنات� ،أم ُنت �أدبًا و� ّأقل ف�سا ًدا
من البنني و�أبعد منهم عن العيب .ي�شهد بذلك �إح�صاء اجلرائم من اجلن�سني يف
بلدان الدنيا قاطبة ،ف�إذا كان متب ًعا قول القائلني« :عيب الرجل على زر مدا�سه»
فال �ش�أن لنا معك يف البحث يا �سيدي ،و�إذا كان الرجل قد ترك ح ًّرا لي�سري يف
طريق الكمال� ،أفال ي�صح �أن ترتك املر�أة حرة ت�سري يف هذا الطريق معه ،وت�أخذ
ن�صيبها منه ،كما هي احلال يف ال�شعوب الراقية؟ وهل يجوز لك �أن تعوق مناء
التكمل العقلي والأدبي يف جن�س الن�ساء كله لأنك �آن�ست((( ف�سا ًدا يف بع�ضهن؟
�أو مل ت�أن�س مثله يف بع�ض الرجال فعالم ال تعامل اجلن�سني معاملة واحدة؟
�إذا قيل �إن احلجاب للمر�أة امل�سلمة مبني على �أ�صول الدين ،فهذا مردود
أف�صل يف الق�سم الديني.
يف الدين كما �س�أبني و� ّ
و�إذا قيل �إن احلجاب للمر�أة بدعة �أو �س ّنة فقهية ،فهذا قول ال يعب�أ به لأن
�سنن الفقهاء يف هذا ال�ش�أن متعار�ضة ،والأغلبية ال�ساحقة يف جانب ال�سفور كما
�سرتون ،ولأن بدعة احلجاب خمالفة لكتاب اهلل و�سنة ر�سوله .
((( �آنَ ْ�ست :وجدت( .م).
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و�إذا قيل �إنَّ احلجاب للم�سلمة مبني على منق�ص عقلها ودينها فهذا
مردود .لأين �أثبت �أن املر�أة �أكمل دي ًنا و�أ�صلح يف الفطرة عق ًال من الرجل .وهل
يكون الرجال جمي ًعا �أكمل عق ًال ودي ًنا من الن�ساء جمي ًعا ،وقد قال ر�سول اهلل :
«امر�أة �صاحلة خري من �ألف رجل غري �صالح» وهل ي�ستوي كل �صنف من
الرجال والن�ساء يف العقل والدين؟ �إ ًذا ملاذا ال يحجب من الرجال من هم �أنق�ص
عق ًال ودي ًنا من بع�ض الن�ساء ،وعال َم ال تطلق احلرية للن�ساء اللواتي هن �أ�صلح
عق ًال ودي ًنا من بع�ض الرجال؟
ما هذا القانون اجلائر الذي يتغلغل فيه روح اال�ستبداد والظلم املخالف
لكتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله ؟ �إنه ملن الو�ضع الغالب ،و�ضع الرجل الذي
غلب املر�أة بقوة ج�سمه ،و�ضعه متالع ًبا بكتاب اهلل مفتخ ًرا بظلمه وا�ستبداده ولو
�أ�ضر به ،و�ضعه وحده م�ستق ًّال مل ي�شركها يف و�ضع حرف منه فجاء على هواه
خمالفًا لإرادة اهلل.
هذه هي حالة هذا الكون ،القوي ي�ستبد بال�ضعيف .هكذا و�ضع الأحرار
قوانينهم على العبيد .هكذا و�ضع الرومان قانونهم اجلائر على من مل يكن رومان ًّيا.
هكذا و�ضعت الأمم الغالبة قوانينها على الأمم املغلوبة .تلك �شيمة الغالبني يف ما
ي�شرعون.
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�سيطروا و�ضيقوا يا �سادتي� ،سيطروا و�ضيقوا ما �شئتم على الن�ساء وعلى
احلرية ،وعلى العقل ،وعلى احلق ،وعلى الأفكار .فقوة الدفع تزداد بقدر الت�ضييق.
ا�شــــتدي �أزمـــــة تنفــــرجي

فـــال�شـــــدة �أوىل بالفـــــــرج

املر�أة مر�آة الرجل

يا �سيدي الرجل:
�إنّ القول بوجوب بقاء املر�أة عندنا على حالها من اجلمود ،وحجبها
وحب�سها دون تبديل وال تغيري ،خروج عن �سنة الن�شوء واالرتقاء ،وال ي�صح القول
�أن حق االرتقاء من حال �إىل �أ�صلح منه خمت�ص بالرجل وحده ،فقد قال �أحد
الفال�سفة� :إما �أن ال يكون حق لأحد النا�س� .أو �أن يكون لكل فرد حق م�سا ٍو
حلق الآخر ،ومن ج ّرد غريه عن حقه فقد دا�س بقدمه حق نف�سه.
وقد قال رو�سو :يكون الرجال كما تكون الن�ساء :ف�إذا �أردت �أن جتعل
الرجال من ذوي الأدب والف�ضيلة ،فعلم الن�ساء الأدب والف�ضيلة.
و�أنا �أقول :تكون الن�ساء كما يكون الرجال ،ف�إذا �أردت �أن جتعل الن�ساء
من �أهل الأدب والف�ضيلة ،فعلم الرجال الأدب والف�ضيلة.
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هلل �أنت يا �أديب �إ�سحق ،فقد نرثت من �أدبك در ًرا حيث قلت:
�إمنـــا املــــر�أة مــــر�آة بهـــــا

كـــل ما تنظـــره منـــك ولك

فهـــي �شيطان �إذا �أف�سدتها

و�إذا �أ�صـــلحتها فهـــي مــلك

التكمل العقلي والأدبي يف املدر�ستني :املدر�سة والعامل

يا �سيدي الرجل:
التكمل العقلي والأدبي يف الن�ساء هو
�أال ّ
تظن �أنّ وقوفك يف �سبيل مناء ّ
التكمل العقلي والأدبي داخل جدران
يتم ّ
حكم عليهن با�ستمرار الف�ساد؟ وهل ّ
املدر�سة التي �أدخلت �إليها الفتاة يف الزمن الأخري ،لتتلقى فيها القراءة والكتابة؟
�أفال تعلم �أنّ الإن�سان ال يبنى يف املدر�سة من علمه وتكمله العقلي
والأدبي �إال �أ�سا�سه ،و�أنّ �صرحه الظاهر النافع ال تبنيه �إال احلرية يف مدر�سة العامل،
ناق�صا �ضا ًّرا� ،إذ يكون �أرباب العلم الناق�ص عادة ّممن ال يدركون وهم
و�إال كان عل ًما ً
ال يدرون �أنهم ال يدرون؟
قابلوا بني الفتيان والفتيات يف البيوت واملدار�س ح ّتى ال�سن التي يحجز
فيها عندنا على ه�ؤالء ويطلق �أولئك ،هل ترون الفتيان �أرجح عق ًال و�أ�صلح �أدبًا
فكن الراجحات.
من البنات؟ ال لعمري ،فقد قابلنا يف الق�سم الأ ّول بني اجلن�سني ّ
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�إذن من �أين يح�صل هذا الفرق يف ما بعد بني الرجال والن�ساء؟
�أفلي�س ال�سبب يف ذلك �إطالق هذا الفريق يف مدر�سة العامل ،وتقييد
الفريق الآخر؟
�إن الرجال حرموا الن�ساء �أن يتع ّلمن .ثم اتهموهن بنق�ص العقل والدين،
وتركوهن ،بع�ضهن مع البع�ض الآخر ،ال يرين الرجال وال ي�سمعن �أقوالهم فيتفقن
ب�أحاديثهم ونتائج اختباراتهم يف العامل ،ف�أ ّنى لناق�ص العقل والدين ،كما يزعمون،
يتكمل من ناق�ص مثله عق ًال ودي ًنا� ،إن كانوا يف تكمل ن�سائهم راغبني؟
�أن ّ
نظرهن �إىل
فع ّودوا الن�ساء منذ ال�صغر يا �سادتي الرجال �أن ينظروا �إليكم ّ
دوهن �أن ينظرن �إليكم من حيث الروح ال من حيث اجل�سد.
منبع عقل و�أدب .ع ّو ّ
وع ّودوا �أنف�سكم ال�شرف والإباء والنبل عند مقابلتهن.
�إ ّنكم تع ّودمت مقابلة ال�سيدات ال�شريفات غري امل�سلمات �سافرات ،وتع ّودمت
احرتامهن ،وتع َّودت �أولئك ال�سيدات مقابلتكم واحرتامكم احرتا ًما روح ًّيا نزي ًها
ّ
و�شريفًا فيمكن واحلالة هذه �أن يكون �أمركم كذلك مع ال�سيدات امل�سلمات
منهن.
تروهن �سافرات فال�سافرات اليوم ل�سن �أ�شرف فطرة ّ
ال�شريفات �إذا تع ّودمت �أن ّ
وهن يزدن
وهن �سوافر ّ
�أال ترون �أنّ مقابالتكم امل�سلمات من القرو ّيات ّ
على مدن ّيات �أ�ضعاف ،ال ت�ؤذيكم وال ت�ؤذيهن �أدبًا ونب ًال ،فلماذا تتوقعون الأذى
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جوالت عامة يف احلرية واحلق وال�شرع والدين والعقل

يف مقابلة امل�سلمات املدن ّيات؟
بينهن وبني
و�إذا كانت مقابالتكم املدن ّيات مف�سدة للقلوب ،وال فرق ّ
القرو ّيات �إال بالنقاب ،ف�أزيلوا النقاب تزل املف�سدة وت�سلم من الأذى.
االجتماعات العيلية مراقي العقل والأخالق ،و�صوت للر�صايف

يا �س ّيدي الرجل:
حتجب الزائراتّ ،لذة االجتماع بعيالك يف ال�سهرات
لقد طاملا حرمك ّ
و�سائر الأوقات ،ف�إىل �أين تذهب حينئذ؟ قد تذهب لقتل الوقت بحكم ال�ضرورة
وحدهن ،وقد ال يزيد بع�ضهن �أدبًا� ،ألي�س
�إىل �أماكن ال خري فيها ،وتبقى الن�ساء
ّ
�أ�صلح يا �سادتي �أن يرفع هذا النقاب الذي بلومتونا وبلومت �أنف�سكم به خال ًفا ملا
ت�ستوجبه م�صلحتنا وم�صلحتكم ،وملا يقت�ضيه �أدب االجتماع ،و�أن ت�سهل
ويتكمل �أدب
االجتماعات ال�شريفة العيلية ،حيث يح�صل التعارف بني النا�س ّ
اجلن�سني؟
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ﱹﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

قال اهلل تعاىل:
ﭾ ﭿﱸ [احلجرات.]13 /

فكيف يتم التعارف بني النا�س واملـــر�أة منهم مع هذا احلجـاب
ّ
جــــل جــــالله :ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
والنقاب؟ وقـال
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ [التوبة.]71 /
ونهيهن
فلماذا يحرم الإ�سالم بالتباعد احلا�صل �أمر امل�ؤمنات باملعروف
ََّ
عن املنكر؟ وقد قال تعاىل :ﱹ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱸ [املائدة.]79 /
يجب �أن نخجل من قول بع�ضهم« :بارود ونار ال يجتمعان» �أو «هوى
اجلن�سني يف املجتمعات ال ي�ضبط» فاالجتماع العيلي الذي يتخ ّلله الإباء واملروءة
والأدب واحلياء ،ال ينتج عنه �إال ال�شرف والوقار والر�صانة والتكمل العقلي
والنف�سي ،و�إنّ من يف قلبه ذرة من ال�شرف يدرك �أنّ ماء احلياء والأدب ،وندى
العر�ض واملروءة �إذا جريا يف العروق ،وامتزجا يف القلوب ال يبقيان فيها �إال عنا�صر
اخلري والطهر والعفاف .هكذا الأمر يف العيالت ال�شريفة من العامل ال�سافر ،فكيف
ال ننتظر �أن يح�صل يف قلوبنا الت�أثري عينه ،فال يرى �س ّيدي الرجل يف قلبه بارو ًدا
وال نا ًرا وال دخانًا ،بل نرى منه ب�إذن اهلل تعاىل نو ًرا وبر ًدا و�سال ًما؟
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و�إنيّ �أ�صارح �سادتي الرجال� ،أنه لو عر�ض يل مناظر ال يراعي �آداب
املناظرة وال يدفع �صدمة الربهان �إال بال�سباب وال�شتائم ،ملا تر ّددت يف القول �أنّ
ذلك �إنمّ ا هو نتيجة جفاء خلق ال يدمثه �إ ّال الأدب املكت�سب من اجتماع اجلن�سني،
وال ّ
تلطفه �إال �شواعر املر�أة امل�ؤثرة احل�سا�سة ،بل هو نتيجة ف�ساد قلب ال يط ّهره �إال
�أ�شعة نف�سها املط ّهرة ،وملّا تر ّددت يف اعتقادي �أن العامل يف جفاء خلقه وف�ساد قلبه
وبذاءة ل�سانه هو النقاب احلائل بينه وبني �أ�سباب �صالحه.
وليت �شعري ،هل يخطر يف البال �أنّ يف العامل �ساف ًال ينظر �إىل حمارم
غريه نظرة �سوء وحمارمه �إىل جانبه؟ �أوال يخطر ببال الرجل ٍ
حينئذ مهما كان دني ًئا
�ضمني منه لغريه يف �أن ينظر �إىل حمارمه
�أن نظرته ال�سيئة �إىل حمارم غريه �إذن
ٌ
مثل نظرته تلك؟ وهل تخافون يا �سادتي خو ًرا يف نفو�سكم ،ومروءتكم ،و�إبائكم،
و�آدابكم� ،إىل هذا احلد فنجتنب مثل هذه االجتماعات ال�شريفة ونحن ّندعي �أننا
�أ�شرف النا�س.

وعلى هذا االفرتا�ض �أال يح�سن بكم �أن تعلنوا وفقًا لأمر ر�سول اهلل 
�ضد النف�س الأ َّمارة بال�سوء لن�صرة النف�س املر�ضية عليها؟ و�إنيّ
اجلهاد الأكرب ّ
�أرجو منكم �أن تراجعوا البحث الذي �أثبت فيه �أن �أقوى ن�صري للرجل يف اجلهاد
الأكرب �أرواح الن�ساء وتق ّربها منه.

172

ال�سـفور واحلجـاب

172

و�إذا ك ّنا على هذه احلالة التعي�سة من �أنف�س �أمارة بال�سوء ،و�إحجام عن
تكمل �آدابنا؟ �أوال يجب �أن
�إعالن اجلهاد الأكرب �أفال يكون ذلك ناج ًما عن عدم ّ
جنتهد يف تكميلها بال�صورة التي عر�ضتها على ب�صائركم النيرّ ة؟ ولو �أبعدنا مدى
الت�صور فح�سبنا �أننا يف حالة تبذل من اخللق ،ال نت�ص َّون معه يف جمتمعاتنا امل�شرتكة،
وكل م ّنا مع حمارمه ،فكيف حال املتبذل منا منفر ًدا ال رادع له وال رقيب؟
خال لك اجل ُّو فبي�ضي و�أ�صفري

ونقري ما �شئت �أن تنقري

و� ّأي نفع من هذا احلجاب الفا�صل يف الظاهر ،الرجال عن الن�ساء ،وكث ًريا
أ�شخا�صا ي�س�أل الواحد منهم عن �أبيه فيقول:
ما �سمع كثري منكم � ً
«فالن �إن �صدقت الوالدة»؟ يا له من قول ترتعد له الفرائ�ص ،وياله
من نقي�صه حتتوي ّ
كل النقائ�ص .ت ًّبا لذلك احلجاب الذي جعل الأم تهان هذه
الإهانة ،وت ًّبا لتلك النف�س الدنيئة التي تر�ضى بهذه الإهانة.
�سادتي ،غيرّ وا من عاداتكم وكونوا يف اجلماعة مع ن�سائكم لتخل�ص ثقتكم
وتخل�صوا من �سوء الظنون �أو من �ش ّر قد يكون.
كل َر ٍاع َم ْ�س� ٌ
راع َو ُّ
ؤول َع ْن َرع َّيته».
قال ر�سول اهلل «ُ :ك ُلكم ٍ
فاخ�ش �أيها الراعي �أن يعيث الذئب يف قطيعك �إذا انقطعت عنه .وهل
امل�سمى ذئ ًبا ٍ
كاف حلماية النعاج من الذئاب؟ �أوال ترى
تعتقد �أن ذلك النقاب ّ
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�أن ذلك النقاب �أو الذئب يعيث �أي�ضً ا يف اخلراف �إذا كانت بال راع؟ وهل يعرف
الراعي �أين� ،أو كيف� ،أو متى يت�صادف الذئب والقطيع؟ �أو لي�س خ ًريا ّ
راع
لكل ٍ
رج ًال كان �أو امر�أة� .أن يرافق قطيعه ويكون مع اجلماعة فال ي�ؤذى.
«يد اهلل َع َلى ا َجل َماعة َو�إنمَّ َا ي� ُ
أكل ِ
الذئ ُْب ِم َن الغ َِنم
قال ر�سول اهلل ُ :
القا�صية».
راع ،يروع الذئاب وال�سباع
�إن ذلك مثل النف�س التي لي�س لها من نف�سها ٍ
ويجعلهم خرا ًفا.
�سادتي و�سيداتي:
ت�أملوا يف االجتماع املختلط ال�ستماع املحا�ضرات .وقابلوا بني منافعه
وم�ضاره �إن كان فيه م�ضار ،وقي�سوا املجتمعات الأدبية العيلية عليه� ،أنا�شدكم
ال�شرف يا �سادتي �أن تطلقوا نفو�سكم من �أ�سر العادة معمية الب�صائر وحتكموا
العقل ،وحتكموا يف �أي الطريقني �أ�صلح للجن�سني.
قلت �أن تطلقوا نفو�سكم من �أ�سر العادة لأنه ال مانع من االجتماعات
العيلية كما بينت �إال العادة.
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وهلل در الر�صايف �شاعر العراق القائل:
و�إين لأ�شــــكو عادة يف بالدنـا

رمى الدهر منها ه�ضبة املجد بال�صدع

فذلك �أنّا التــــزال ن�ســـــا�ؤنـا

تعي�ش بجهل وانف�صــالٍ عن اجلمــع

و�أكرب ما �أ�شــكو من القوم �أنهـم

يعدّ ون ت�شديد احلجاب من ال�شـــرع

�أيف ال�شرع �إعدام احلمامة ري�شها

و�إ�سكاتها فوق الغ�صــون عن ال�سجع

وقد �أطلق اخل ّ
الق منها جناحـها

وعلمهاكيفالوقــوععلىالــــزرع

ال بدع يا �شاعر العراق الكبري� ،إنك �شاعر مب�صيبتنا من جهل الن�ساء
النف�صالهن عن اجلمع لت�شديد احلجاب ،و�إنك مل ُت َك ِّن عن املر�أة باحلمامة التي
خلقها اهلل متثال الطهر والوداعة ،وعلمها ال�سجع ،والوقوع على الزرع ،و�أطلق
در�سا مفي ًدا خال ًدا .وك�أين
جناحها� ،إال لتلقي على الأمة من منرب ال�شعر العايل ً
بك تقول فيه� ،أيها امل�سلمون كافة �إذا كانت احلمامة قد تعلمت و�أطلقت حريتها،
فعلموا �أنتم بالأحرى املر�أة ،و�أطلقوا حريتها التي لها من اهلل ،وال ت�سكتوها
فتحرموا نغم روحها اللطيف �أمتكم التي مل يت�صل بها اجلهل �إال النف�صال ن�سائها
عن جمع رجالها .فيجب �أن ت�سمع يف هذه الأمة نغمة الأم احلنون كما ت�سمع
نغمة الأب القوي ليت�ألف منها النغمة التي لها الت�أثري الكامل يف النفو�س.
�أجل ،يجب �أن يكت�سب الأب من حنان الأم ،وتكت�سب الأم من قوة
الأب ،ليعتدال وي�أتلفا ويوفيا وظيفتهما املثلى ،و�إن مثلهما يف ذلك مثل املق�ص
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الذي ال يح�سن وظيفته مامل ت�أتلف �شفرتاه متوافقتني .هكذا ي�أمر العقل وبهذا
ي�أمر الدين.
�أجل يا �سيداتي و�سادتي ،و�أنا �س�أبني لكم يف البحث الديني �أن الدين
ال مينع اجتماع اجلن�سني يف املجال�س كما �أنه ال مينعهم يف الأ�سواق وال يف اجلوامع
وامل�ساجد ،و�إمنا مينع اخللوة ،ومينع دخول الرجل على الن�ساء بغري �أذن �أوليائهن.
قال �أبو عبد اهلل جعفر ال�صادق « :نهى ر�سول اهلل �أن ال يدخل الرجال على
الن�ساء �إال ب�أذن �أوليائهن».
�أنا�شدكم يا �سادتي و�سيداتي �أن ال تفتحوا للمغالطة بابًا فتخلطوا معنى
اخللوة مبعنى االجتماعات العلنية احلرة ب�إذن الأولياء وبح�ضورهم ،بل �إذا قيل لكم،
�إن ال�شيطان ثالث بني املر�أة والرجل �إذا خلوا .فقولوا ب�صوت عالٍ �إن االجتماعات
ال�شريفة احلرة حيث يتكمل �أدب اجلن�سني وعقلهما ملح�ضر املالئكة.
االجتماعات العيلية عندنا ورد بال �شوك

ي�ش ِّبه بع�ض ال�سادة وال�سيدات االجتماعات العيلية بالورود اجلميلة
يفوح طيبها ،ولكنهم ينفرون مما قد ي�شوبها �أال وهو الرق�ص باملخا�صرة الذي ُيرى
�أ�شبه �شيء بال�شوك للورود.
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�إنهم �أ�صحاب حق يف نفورهم من ذلك الرق�ص الذي �أ�سمع به وال �أراه.
فهو ال يوافق �أخالقنا بل يخالف �آدابنا .و�إذا كان امل�صلح الأعظم م�صطفى كمال
الذي �أطرى مبادئه االجتماعية احلرة ونهو�ضه ،قد �أباح ذلك الرق�ص ،فما خرجت
هذه الإباحة عن كونها هفوة وهي املانع الذي جعل قومنا يرتددون يف قبول املبادئ
الأخرى احلرة خائفني �أن يكون هذا ال�شوك مالز ًما ذلك الورد.
ولكن يا �سيدي الرجل ،هب ذلك امل�صلح م�صطفى كمال ،جاوز احلد
وغاىل يف احلرية ،و�أدخل الرق�ص �إىل املجتمعات� .أفلي�س لنا حق االختيار ،فننبذ
احلريات ال�شاذة مثل هذه ومثل ك�شف العورات من �صدور و�أع�ضاء ،وتق�صري
�أثواب بدرجة عائبة ،والتربج املنايف للر�صانة ،واخللوة بالرجال ،وما �شاكل ،ونتخذ
ما يوافق تربيتنا و�أخالقنا؟
هل تخ�شى يا �سيدي �أن ت�ستعمل حمارمك �إذا �سفرن ،هذه احلريات
إنهن �إن فعلن ذلك يف حمل العالنية ،ومل تتمكن من
ال�شاذة �إن
نهيتهن عنها؟ � ّ
ّ
يكن
وهن يف ح�ضرتك� ،أن يح�ضرن جمتمعات الرق�ص ،فاعلم �أنهن قد ّ
منعهن ّ
فاعالت يف حمل اخلفاء و�أنت غائب� ،أمو ًرا ال تر�ضى عنها� .إ ًذا فالغطاء ما كان �إال
�ستا ًرا ال خري فيه.
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يف الراهبات و�أمثالهن عربة ملن اعترب
و�صوت ملحمد عبده ،و�صوت للزهاوي

�إن ن�ساء �أوروبا و�أمريكا� ،أكرث ن�ساء الأر�ض اختال ًطا بالرجال ،و�أ�سبقهن
علومهن العالية مع الفتيان على مقاعد واحدة .هكذا يختلط
متت ًعا باحلرية ،يتلقني
ّ
اجلن�سان يف املعابد ،وهكذا يختلطان يف املتنزهات واملجتمعات ويف الأندية العلمية
وهن يعلمن �أن العلم العايل يرفع املر�أة من منازل ال�ضعة
حيث تلقى املحا�ضرات ّ
وال�صغار(((� ،إىل مراقي ال�شرف والكرامة والفخار.
وقد �أخذت الأديبات واملعلمات الغربيات ي�أتني بالدنا ويقمن فيها منذ
نفو�سا.
زمن بعيد .فال يجوز �أن ندعي �أن ن�سا َءنا �أ�شرف ّ
منهن و�أع ُّز ً
هن احلا�ضر اخلالب
بل ال يجوز لنا �أن ندعي �أن ن�ساءنا املحجبات بز ّي ّ
نفو�سا ،و�أبعد ز ًّيا عن التربج والفتنة من الراهبات
�أكرث �شر ًفا ،و�أكمل �أدبًا ،و�أعف ً
هن
ال�سوافر اللواتي انقطعن عن الرجال وال ق ّوام عليهن يف هذه احلياة ،ك�أمنا ّ
اللواتي عملن بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله يف العلم والتعليم ويف الزي �إذا خرجن من
بيوتهن .وك�أمنا نحن الأىل خالفوا.
ّ
�إنّ ّ
بعقل جمرد عن الهوى يرى ما ر�أيت.
كل من ت�أ ّمل من�صفًا ٍ
((( ِّ
وال�صغار :االنحطاط والذل والهوان (م).
ال�ضعة َّ
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بهن ّ
لهن العامل بح�سن
كل الثقة وقد اعرتف ّ
وهل بيننا من ال يثق ّ
عنايتهن بتهذيب ال�صغار وتثقيف �أخالقهم و�إنارة
ال�سجايا ف�ض ًال عن �شديد
ّ
عقولهم.
أنهن مرجع الفقري ،وملج�أ العاجز واملري�ض ،وغوث املعوز
وهل ينكر �أحد � ّ
كن يف �أ�سر
عليهن �أن يفعلن ما فعلن يف �سبيل خري الب�شر لو ّ
واليتيم؟ �أكان �سه ًال ّ
احلجاب ير�سفن بقيوده كما يريد �سيدي الرجل �أن نكون نحن؟
وهل ير�ضى اهلل  ،وهو العدل كله عن �ضعفنا وخمولنا ونحن
وهن �سوافر ،وقد ملأن الب�شرية
حمجبات ،وال ير�ضى عن جليل عمل �أولئك ّ
ّ
منافع و�إح�سانًا؟
انظروا �إىل معاهد العلم التي �أ�س�ستها .وهي تنري �أر�ضنا كما تنري النجوم
ال�سماء .انظروا �إليها وقد �صيرّ تها بقوة احل ّرية والإرادة و�سمو املدارك و�صدق
العزمية ،ج ّنات با�سقة الأغ�صان نا�ضجة الثمار .وا�سمعوا من وراء جدران املالجئ
دعاء الأيتام واملعوزين الذين رمتهم يد الق�ضاء �إىل وهدة((( البالء وال�شقاء،
فتلقتهم �أيدي مالئكة الرب والعطف الب�شري ت�شبع جوعهم ،وتك�سو عريهم ،نا�شلة
�إ ّياهم من تلك الوهدة.
((( وهدةُ :ه َّوة �أو حفرة( .م)
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انظروا �إىل ّ
كل هذا يا �سادتي الرجال ،وقابلوا بني الفئتني الراهبات
عليهن ،تروا ه�ؤالء وقد
املحجبات اللواتي حرمن الق ّوامني ّ
ال�سوافر ،والن�ساء ّ
عجزن عن ك�سب قوتهن يتزاحمن على �أبواب املحاكم ال�شرعية ودوائر التنفيذ
وبع�ضهن
تقيهن غائلة((( اجلوع،
ّ
منك�سرات القلوب ذليالت النفو�س ي�س�ألن نفق ًة ّ
ي�شتهي الرغيف ،و�أولئك يطعمن الفقراء واليتامى� .أفال يخ�شى الرجل �أن ّ
تتبذل
املر�أة التي ال معني لها� ،إذا عجزت ،وقد منعها احلجاب ،عن ك�سب رزقها احلالل؟
قال ر�سول اهلل �« :أَف َْ�ض ُل الأَ ْع َمالِ ا ْل َك ْ�س ُب ا َحل َال ُل».
وقال « :ال ِع َبا َد ُة َع�ش َر ُة �أَ ْج َزا ٍء ِت ْ�س َع ٌة ِم ْن َها فيِ َ
الك ْ�س ِب ا َحل َالل».
ﱹ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

وقال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱸ [الن�ساء ]32 /فهيئوا الن�ساء للك�سب احلالل
لي�ستغنني به وال يحتجن �إىل غريه.
وقال قدوة العلماء املحققني املرحوم ال�شيخ حممد عبده يف ر�سالة
كل قادر عليه ،وق ّرر �أنّ ّ
التوحيد :طالب الإ�سالم بالعمل ّ
لكل نف�س ما ك�سبت
وعليها ما اكت�سبت ،فمن يعمل مثقال ذر ٍة خ ًريا يره ،ومن يعمل مثقال ذر ٍة �ش ًّرا
يره ،ومل يحظر الإ�سالم على الإن�سان �إال ما كان �ضا ًّرا بنف�سه� ،أو مبن يدخل يف
وحدد له يف ذلك احلدود العامة مبا ينطبق
واليته� ،أو ما تعدى �ضرور ًة �إىل غريهّ ،
((( غائلة :هلكة( .م).
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على م�صالح الب�شر كافة ،فكفل اال�ستقالل لكل �شخ�ص يف عمله وات�سع املجال
لت�سابق الهمم يف ال�سعي حتى مل يعد لها عقبة تعرث بها اللهم �إال حقًّا حمرت ًما
ت�صطدم به.
رحمك اهلل يا �شيخنا امل�صلح ،وط ّيب ثراك ،نعم �إنّ دين الإ�سالم مل يرتك
يف �سبيل ت�سابق الهمم عقبة يعرث بها امل�سلمون ،ولكن بع�ض علمائنا وفقهائنا �أرادوا
الت�سابق يف و�ضع العقبات يف �سبيلنا فلم يرتكوا لنا حركة ما يف الدنيا ،ج�سمانية
وعقلية ،دنيوية ودينية� ،إال ق ّيدوها بقيد كما �شا�ؤوا ،وال �أثر لذلك القيد يف الكتاب
وال يف ال�س ّنة� ،سباق جرى بينهم لو�ضع القيود ،وقد ندر من ظهر مثلك ّ
ليفك
جدا من ي�ضع القيود فوق القيود ،ويحدث العقبات
قي ًدا �أو يزيل عقبةُ ،وكرث ًّ
بعد العقبات ح ّتى و�صلنا �إىل ما و�صلنا ونفو�سنا وعقولنا وج�سومنا وحركاتنا ك ّلها
تر�سف بقيد فوق قيد ،و�أم�ست طريقنا عقبات تلي بع�ضها بع�ضً ا ،ذلك ما دعا
�أ�صحاب العقول ف�ضربوا بتلك القيود عر�ض احلائط راجعني �إىل الكتاب وال�س ّنة
منبع اخلري وال�صالح والهدى .وم�صدر الي�سر والفالح والنور.
�أفال يجب عليكم �أن ته ّيئوا الن�ساء منذ ال�صغر الحتمال كوارث الدهر
بهن من بعدكم والدهر ذو غري؟ وهل ت�ستطيع الأ�سرية
�أو ملقاومتها �إذا نزلت ّ
املحجبة �أن جتاري احلرة ال�سافرة يف ك�سب عي�شها امل�شروع ،وحفظ كونها والوقوف
ّ
يف وجه الفقر املر ّوع ،ومن منا ي�أمن الكوارث ويطمئن �إىل الدهر؟ وهل نعتقد �أن
يت�س ّنى لكل فتاة �أن تق�ضي حياتها زوجة ينفق عليها �أو م�ستغنية ال حتتاج �إىل
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معدة
يت�سن للفتاة �أن تق�ضي حياتها زوجة �أو م�ستغنية وهي غري ّ
ذلك؟ و�إن مل ّ
وم�ستعدة للك�سب احلالل� ،أفال يخ�شى عليها �أن تقع يف �شر حال ال تر�ضى بها
ّ
نفو�س الرجال؟
وهل ير�ضي عدل اهلل � أن جنعل نعمة الإ�سالم على امل�سلمات وي ًال،
أيديهن
عقولهن
فنحرمهن الهواء والنور ،واحلرية والعلم ،وما �أودع اهلل
ووجوههن و� ّ
ّ
ّ
ّ
أخواتهن يف الإن�سانية؟
بينهن وبني �
ّ
من القوى ،حتى نرى هذا القدر من التفاوت ّ
�إ ّنا ّ
حكمناكم يا ق�ضاة االجتماع فاحكموا بالعدل.
�أن�صفوا يا �سادتي الرجال� ،إ ّنكم تتهموننا بنق�ص العقل والدين ،ملاذا؟
لأنكم �سددمت طرق عقلنا �أي حوا�سنا ،وجعلتمونا يف حميط يكتنفه الذل واجلهل،
فنق�صت عقولنا ب�سبب نق�ص العلم ،وحرماننا ر�ؤية احلقائق ،ونق�ص بالطبع ديننا �إذ
ال دين حيث اجلهل ،فاجلاهل ال ي�ستطيع �أن يتناول من الدين �إال ق�شوره ،و�أي
نفع للق�شور دون اللباب؟
ٍ
ر�أيتم �أنيّ قابلت بني الراهبات ،وبني املنقطعات من الن�ساء ،فهل ت�سمحون
وعددهن ال يزيد يف �سوريا ولبنان عن الألف ،وبني
بينهن �أي�ضً ا،
ّ
يل ب�أن �أقابل ّ
املتجددين منهم ،الذين مل ت�صل عقولهم �إىل
�سادتي الرجال الق ّوامني �أعني غري ّ
لباب الأمور فبقيت عند ق�شورها ،وهم يبلغون مئات من الألوف؟
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كل من الفريقني ُّ
ال �أعتقد �أنّ املقابلة ّمما ال ي�ستغنى عنه ،ف�آثار ّ
تدل على
مناء عقله ونتاج ف�ضله ،وقد جاء يف احلديث�« :أَ َال �إِنَّ اهلل َت َعالىَ لمَ ْ َيدل َع َلى ال َب ِاط ِن
قل �إِ َّال ب َِظ ِاه ٍر ِم ْن ُه �أَو نَ ِاطقٍ َع ْن ُه».
من ال َع ِ
في َ
ا َخل ِّ
و�إنيّ � ّ
أتذكر هنا ،حني �أرى ما �أرى من �آثار الراهبات ،ما �أنتجه العالمة
واحلق« :ما �أكفر الرجل
الإيطايل ال�شهري وك�أنيّ �أ�سمعه وهو �صارخ ب�صوت العلم ّ
�أجل�أه كربه وحب ا�ستبداده ،باملر�أة �أن ي َزو َر حتى يف علم الت�شريح قائ ًال �أنّ نخاعها
� ّ
أحط من نخاعه».
�إنّ �شاعركم يا �سادتي الرجال قد عينّ واجب الرجل ،وواجب املر�أة
ب�شعره امل�شهور القائل:
ُكتب احلــــرب والقـــتال علينا

جــــر الذيــول
وعلى الغانيــــات
ّ

جتردهن عن القوامني ،ومع �أ ّنهن من جن�سنا
�أ ّما الراهبات ال�سافرات فمع
ّ
املتهم بنق�ص العقل والدين ،مل يقبلن �أن يكون هذا واجب املر�أة وذاك واجب
الرجل بل� ،سابقن �أفا�ضل الرجال وف�ضليات الن�ساء ،من العامل ال�سافر الراقي
يف �سبيل خري الإن�سان ون�شر املح ّبة وال�صالح يف العامل ،وتعويد النفو�س ال ّرب
والف�ضيلة كما ترون.
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بعي((( املر�أة ونق�ص عقلها ووجوب احلجر عليها وا�ستعبادها،
�أنتم تنادون ّ
وبتعليمهن
أفعالهن
ّ
وهن ب� ّ
و�أنتم جتعلونها عب ًئا ثقي ًال ينوء به �أبوها وابنها و�أخوهاّ ،
تلميذاتهن يثبنت ما قاله الزهاوي يوم زار بريوت:
ُ
عمـــران
لوال تقـــدّ مها مـا ّمت

للمر�أة الف�ضل يف العمران ن�شــهد ُه
ف�إنمّ ـا هـــــي للأبنا ِء مدر�ســـــ ٌة

و�إنمّ ــــا هـي للآبــــاء معــــوان

و�إنمّ ا هـــي للمفجــوع تعـــزي ٌة

و�إنمّ ا هـي للمحـزون �ســــلوان

أرج
و�إنّها الرو�ض مطلو ًال له � ٌ

و�إنهـــا جلــــني الأثمار ب�ستان

و�إنّهــا تـار ٌة نار قـد اتّقـدت

و�إنّها تــــــارة روح وريحـــــان

و� ّإن �إ�صـالحها �إ�صـالح مملكـ ٍة

و� ّإن �إهمـالهـــــا موت وخ�سران

ي�أبى ت�أخّ رها قــوم لهم �شــم ٌم

وبالرقــــــي لهم ديــــن و�إميـان

ال يرفع ال�شعب من �أعماق وهدته
اخلـري يف �أن يعـ ّز املــرء �صنوته

عزم ون�سوان
�إ ّال رجـــــال �أولو ٍ
وال�شر �أن يه�ضم الإن�سان �إن�سان
ّ

يا �سادتي الرجال:
هل تعتقدون بعد ّ
كل ما ذكر� ،أن تتهموا الراهبات ال�سوافر بنق�ص العقل
آثارهن اخلالدة ملء العيون؟
والدين ،كما تتهموننا ،وهذه �أعمالهن النبيلة و� ّ
((( بعي :بعجز( .م).
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�إذا كان اجلواب ال ،فلماذا ال؟ �أل�سن مثلنا من جن�س الن�ساء؟
انقطاعهن عن الرجال ،قد متتعن
هن من جن�س الن�ساء ولك ّنهن مع
ّ
بلىّ ،
باحلرية واعتمدن على �أنف�سهن فطلعن بدو ًرا يف �سماء العلم والرقي والكمال.
�أ ّما نحن ،نحن ال�شق ّيات ،فال ي�صلح لنا غري العمى ،وقطع النف�س،
واحلب�س حتت وط�أة غطاء كالكفن �أو يف قف�ص .ال يليق بنا �أن نخرج من خدرنا
�إال �إىل قربنا.
قال اهلل تعاىل :ﱹ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱸ [طه ]2 /فلماذا
تكتبون علينا ال�شقاء با�سم القر�آن وقد ّ
جل عن مثل ذلك؟
�أما حان لنا �أن نعترب فن�صحو من غرورنا ،فرنفع هذه الغ�شاوة املظلمة عن
عيوننا ،ونرمي بالغرور الأعمى من قلوبنا ،ون�ستيقظ من �سباتنا القاتل فن�سابق يف
أمثالهن من العامل ال�سافر الراقي؟
نفع الب�شرية وخري الإن�سان �أولئك ال�سيدات و� ّ
ملاذا �أخاطب الرجل �أكرث مما �أخاطب املر�أة لتحريرها؟

�أراين للتخ ّل�ص من عبودية احلجاب� ،أخاطب �سيدي الرجل �أكرث ّمما �أخاطب
رفيقتي املر�أة .ف�أطلب التداوي بالذي كان هو الداء� .إنّ لذلك �أ�سبابًا عديدة �أذكر
منها:
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�أو ًال� :إنّ الرجل اعتاد ا�ست�ضعاف املر�أة ،واملعونة تطلب من القوي ال من
ال�ضعيف.
ثان ًيا� :إنّ الرجل اعتاد بنيله ح ّرياته يف الع�صور الأخرية �أن يقطع مراحل
املحجبة �أن جتاريه فيها ،ف�أ�صبح
وا�سعة نحو الرقي والكمال ما ا�ستطاعت املر�أة ّ
واثقًا ب�أنّ ق�ض ّيتها هي ق�ض ّيته ،و�أنهما كما قال الفيل�سوف الإنكليزي تن�سن :عمودا
العيلة� ،إذا مال �أحدهما وق�صر واختل و�ضعه ،تداعى �سقف العيلة وانهار �صرح
االجتماع القائم على دعائمها� ،أو كما قال فيل�سوفنا الزهاوي ،هما جناحا ال�شعب
وال ميكن �أن يعلو �شعب ويطري �إال بجناحيه م�ستويني ،ف�إن مل ي�ست ِو جناحاه،
علت ال�شعوب امل�ستوية اجلناحني �إىل مراتب الع ّزّ ،
ِ
وظل هو م�ستلق ًيا يتغ ّنى مبجد
�أجداده ال�سابقني ،كما تتغ ّنى العجوز بجمالها املنق�ضي ،وقد ي�سليه �أن يرمي
بالكفر والإحلادّ ،
وجتدد ،وقد يتغ ّنى بب�ساط الريح هازئًا
كل من عال وت�سامى وحت ّرر ّ
بالطيارات املح ّلقة ،يكفّر خمرتعيها والطائرين فيها ،قال ال�شاعر الفيل�سوف:
ظن اخليال حقيقة
كم
غافـــل ّ
ٍ

ور�أى احلقيقة يف احليــــاة خياال

من قد �أ�ضاع �صوابه من جهله

عدّ الهــــوى لل�ســـالكني �ضالال

ثالثًا :ثبت باالختبار �أنّ احل ّر �أعرف بقدر احلرية من العبد ،و�أنّ العبيد
لوال جهاد الأحرار ّ
املفكرين ملا نالوا ح ّريتهم ،و�أنّ العبيد تع ّودوا اخلمول واالنعتاق
من الفرو�ض الواجبة على الأحرار ،فقد يخافون احل ّرية تخ ّل ً�صا من تعبهم يف �إيفاء
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واجبهم� ،إذا هم �أ�صبحوا �أحرا ًرا ،و�أ�ضحت نفو�سهم كبا ًرا.
قال املتن ّبي:
النفــــو�س كبـــــا ًرا
و�إذا كانت
ُ

تعبت يف مرادهــــا الأج�ســـــام

وبوج ٍه من البيان �آخر يجدون �أنف�سهم �أحرا ًرا يف حركاتهم �أكرث منهم
فيما لو حت ّرروا ،فاحلر مق ّيد بقيود من الواجبات وما �أكرثها ،والعبد مطلق من �أمثال
هذه القيود.
ومن الغرابة �أنّ بع�ض الب�شر يعد اخلمول واالنزواء يف اخلدور من مم ّيزات
الأكابر والأ�شراف ،على �أنّ املر�أة ال�شريفة يجب �أن متتاز كما هو الأمر يف العامل
ال�سافر الراقي ،ب�أعمال مم ّيزة �شريفة تنفعها وتنفع الب�شر ،بخالف ال�سرت واخلدر
اللذين ت�ستطيع ّ
كل واحدة مهما كانت خاملة �أو و�ضيعة �سافلة �أن تالزمهما،
متحجبات
وهل بقي من فرق وامتياز بيننا الآن يف التحجيب� ،ألي�س ال�سافالت ّ
كغريهن ،فال نعرف نحن يف الظاهر وال ُيعرفن.
ّ
راب ًعا� :إن احلرية عادة ت�ستدعي ال�صراحة والو�ضوح يف القول والعمل
والعبودية متلي عادة على امل�ستعبد ،املكر والرياء فيهما� .إذن ف�أنا �أتوقّع املعونة من
الرجال� ،أكرث ّمما �أتوقعها من الن�ساء.
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قر�أت م ّرة حكاية رمزية نفعتني يف ت�أ ّمالتي ،ولع ّلها تنفع �س ّيدي الرجل
�إذا خال �إىل نف�سه:
م�شد ًدا يف حتجيبها على
ي�ستبد بزوجته ّ
قال الراوي� :إنّ رج ًال ظاملًا كان ّ
اعتقاد �أن يجعلها با�ستبداده �شريفة وهي لي�ست �شريفة ،فدعاها م ّرة �إىل ق�ضاء
فلما جل�سا على حافة
�ساعة يف حديقة منزله ،ويف احلديقة حو�ض ماء فيه �سمكّ ،
احلو�ض �أر�سلت املر�أة حجابها ،وقالت لزوجها ماكرة خمادعة :الدين قبل ّ
كل
�شيء ،ف�أخ�شى يا �س ّيدي �أن يكون بني الأ�سماك ذكر فريى � -أعوذ باهلل  -وجهي!
قال الراوي ،ف�ضحك �أحد الأ�سماك و�أنطقه اهلل مبا ّ
كذب ا ّدعاء الزوجة ال�شرف
والتدين ريا ًء ومك ًرا!
ّ
جدا
جدا� ،أخ�شى ًّ
يا �س ّيدي الرجل� ،أنا ال �أعرف طبعك ،ولك ّنى �أخ�شى ًّ
نق�صا،
املرائني املتظاهرين بالتد ّين والورع((( البارد ،ه�ؤالء يعرفون �أنّ يف �أنف�سهم ً
يكملون ذلك النق�ص باملكر والرياء� ،أ ّما ال�شريف ال�صريح يف قوله
فيح�سبون �أ ّنهم ّ
وعمله فهو بعيد عن الرياء واملكر.
اف َع َل ْيكم ال�شِّ ُ
وف َما �أَ َخ ُ
رك الأَ�صغَر» .قالوا:
قال ر�سول اهلل �« :إنَّ � ْأخ َ
ما ال�شرك الأ�صغر يا ر�سول اهلل؟ قال« :الرياء» .وقال �« :إنَّ اهلل َح َّر َم ا َجل َّنة َع َلى
((( ال َو َرع :التقوى وال َّت َح ُّرج( .م).
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ا�س ِفي ِه ِخيرْ ًا
أ�شد ال َّن ِ
ُك ِّل ُم َرا ٍء» .وقال ُّ �« :
ا�س عذابًا ي ْو َم ال ِق َيا َم ِة َم ْن ُيري ال َّن َ
َو َال َخيرْ َ ِفي ِه».
خام�سا� :إنيّ �أخ�شى �أن ي�ستهوي بع�ض الن�ساء� ،شكل احلجاب� ،شكل
ً
أنف�سهن تركه ،لي�س حل�سبانه �سات ًرا وحاف ًظا لل�شرف،
احلجاب احلديث فال يجزن ل ّ
يكن قد ثرن
بل لأنه خ ّالب ف ّتان ،خال ًفا للوجه ال�سافر يف الزي الر�صني ،فبذلك ّ
الرغبة يف الفتنة على الرغبة يف ال�صيانة.
�ساد�سا :ال ن�ستطيع بالطبع ان ننكر على كثري من الرجال �أنهم عا�شوا
ً
املحجبات �أ ّنهن ع�شن يف
�أحرا ًرا فتع ّلموا و�سمت �أفكارهم ،وعلى كثري من الن�ساء ّ
عما ينفعه.
ّ
جهلهن م�ستعبدات ،واجلاهل من عادته �أن مييل �إىل ما ي�ض ّره ويبتعد ّ
وعلى ّ
كل حال� ،أ�س�أل رفيقاتي ال�شريفات املتن ّورات ،و�إنيّ معتقد ٌة �أنّ
عددهن غري قليل� ،أن يع�ضدن ّ
وحتريرهن ،و�أن
خدمتهن
كل فكر ح ّر يظهر يف �سبيل
ّ
ّ
ّ
بينهن عن قبول ّ
كل رياء ترجح فيه العبودية على احل ّرية،
يرت ّفعن �أمام رجالهن وفيما ّ
وامتهان املر�أة وحتقريها و�سوء الظن بها على احرتامها والثقة بها واالعتماد عليها.
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ال�سفور يلد الأمهات املنجبات ومناء الأمة ورقيها وليدا رقي الأم

ر�أيت يف بع�ض ال�صحف �أنّ �أحد منا�صري احلجاب يتخ ّوف من ال�سفور
�أن ي�سوق الأمهات �إىل �إهمال تربية �أوالدهن ،غري �أننا حني نرى  -يف ع�صر العلم
املحجبة يف ت� ّأخر �أو توقّف ،ونفو�س
والنور هذا � -أنّ عدد نفو�س امللل الإ�سالمية ّ
امللل ال�سافرة تت�ضاعف عد ًدا يف ع�شرات ال�سنوات.
حني نرى �أنّ مدينتي لندن ونيويورك تبلغ نفو�س ّ
عدا �سبعة
كل منهما ًّ
ماليني ونيفًا ،وذلك �أ�ضعاف ما كانتا عليه قبل مئة �سنة ،و�أ�ضعاف ما بقي يف
�سوريا ولبنان وفل�سطني والعراق من نفو�س.
نفو�سا ،ح ّتى
حني نرى املدن الأخرى يف العامل ال�سافر تت�ضاعف مثلهما ً
�ضاقت �أر�ض ال�سفور ب�أهلها على رحبها فانت�شروا يف الأر�ض م�ستولني مبا خلقت
املحجبة� ،أو بلدان الأمم
عقولهم من ق ّوة ،ومبا � ّ
أعدوه من عدة ،على بلدان الأمم ّ
املت� ّأخرة ،وهي التي �أم�ست الأر�ض فيها وا�سعة على ّ
�سكانها اجلامدين يف مقدار
نفو�سهم ،كما جمدوا على العادات يف عقولهم �أو ت� ّأخروا.
حني نرى احلقائق فنعرف ،دون اعرتا�ض على حكمة الباري ،ودون �إنكار
حلكم الأجل� ،أنّ ن�صف الأطفال عندنا ميوتون من جهل �أ ّمهاتهم ،وق ّلما ميوت
عندهم طفل �إال بقدر.
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حني نرى ما �أجنبت تلك الأمهات يف هذا الع�صر ،ع�صر العلم والنور،
من خمرتعي طيارات و�سيارات وغوا�صات وتلغرافات وتلفونات �سلك ّيات وال
�سلك ّيات ،وميكرو�سكوبات وتل�سكوبات ،ومن كا�شفي ميكروبات ،و�أيونات،
وراديوم ،و�أنوار و�أ�ش ّعات .وغري ذلك من املده�شات املذهالت.
حني نرى كيف �أجنبت �أولئك الأ ّمهات ال�سوافر� ،أولئك املخرتعني
واملخرتعات ،واملكت�شفني واملكت�شفات ،واملع ّلمني واملع ّلمات ،والأطباء والطبيبات،
ّثم نلقي نظرة �إىل �أنف�سنا و�إىل ما �أجنبت �أ ّمهاتنا.
حني نت�أ ّمل فرنى ونعرف� ،أنْ ال فرق بيننا وبني ذلك العامل� ،إال نقاب
الن�ساء ،يجب �أن نعرف ب�أنّ الأ ّم هناك مل تهمل تربية �أوالدها ،بل �أح�سنتها و�أنّ
ال�س ّر يف زيادة عدد النفو�س هناك ،ونق�صانها هنا� ،إنمّ ا هو ح�سن تربية الأم عندهم
و�سوء تربيتها عندنا.
ويجب �أن نعرف �أنّ ذاك الذئب يعيث �أي�ضً ا ب�أرواح �أطفالنا.
ويجب �أن نعرف الداء الذي ينهك قوانا وي�س ّبب �ضعفنا.
يجمد عقولنا ،والبالء القاتل
ويجب �أن نعرف ذلك الورع البارد الذي ّ
الذي يحيط بنا.
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ويجب �أن نعرف �أنّ روح الأمة وروح الرقي هو الأم ،وهي ال تنجب
وال تن�شئ� ،أوال ًدا حب�سوها وق ّيدوها و�ض ّيقوا عليها وحرموها احل ّرية والنور ،وكيف
تنجب �أو كيف حت�سن تن�شئة �أوالدها ومل تكن ابنة �أم منجبة؟
�إنّ �أمها كانت مثلها خاملة ،متنقبة ،م�ستعبدة� ،أما جنابة من جنب فهي �أثر
الطبيعة وخلق اهلل وندر �أن يكون للأم فيها يد.
�إنّ الأ�شجار تعرف من ثمارها ،فال يليق بنا �أن ننكر الثمار الطيبة من
�أمهات الغربيني ،و�إال فقد �أم�سينا يف بحر من الغرور غارقني.
ر�أي املرحوم �سعد زغلول يف ال�سفور

�سادتي و�سيداتي:
ال يخفى على �أحد يف ّ
كل بلد ما طبع عليه فقيد ال�شرق والإ�سالم �سعد
با�شا زغلول من احلكمة البالغة والروح ال�سامية والغرية امل ّتقدة خلري امل�سلمني
ونفعهم و�إعالئهم ورفعهم .فال بدع �أن ت�صغوا �إىل بع�ض الكلمات البليغة من
مقالٍ ن�شر يف الأهرام للكاتبة النابغة مي ،وهي ّمما يثبت ر�أي �سعد ال�صائب
بوجوب �سفور املر�أة .قالت:
«فبا�سم �سعد اجرت�أت املر�أة امل�صرية على رفع �صوتها ،وحتت لوائه �سارت
مواكب الن�ساء يف ال�شوارع ،وهتفت بحياة الوطن واحلرية واال�ستقالل ،ويف
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ّ
ظل �سطوته تلقى اجلمهور ا�سم املر�أة وهتافها وتع ّود �أن ي�ستمع ملطالبها يف ته ّيب
واحرتام ،وهل من عامل �أقدر على تقدير املر�أة من �أنّ الزعيم العائد من املنفى،
ّ
ي�ستهل خطابه يف فندق �سمريامي�س �شك ًرا على احتفاء
تلك العودة الفخمة،
عظماء قومه به فيقول� :سادتي و�أرجو �أن �أبد�أ خطابي يف حمفل قريب بقويل
«�سيداتي و�سادتي» لأنّ للمر�أة امل�صرية ق�س ًطا من الفخر يف جهاد الأمة فيقابل
هذا الكالم بالت�صفيق احلاد املتوا�صل ،وهل من عامل �أقدر على ال�سفور من
�أن يدخل الزعيم حمفل ال�سيدات بعد عودته من املنفى في�أبى البقاء فيه �إال �إذا
فمد يده
�سفرت ال�سيدات املجتمعات ال�ستقباله و�سابقت يده ل�سانه فيما �أراد ّ
ً
�ضاحكا ورفع احلجاب عن وجه �أقرب ال�سيدات �إليه فكان �ضحك وكان ت�صفيق
التحجب فكان ذلك اليوم عنوان
وكان تهليل و�سفرت احلا�ضرات بعد ذلك ّ
حترير املر�أة».
�أقوال تافهة للرجال ي�سرتون بها جبنهم ،يف موقف الإقدام على
ما ي�ؤثرون

ما ر�أيت و�سمعت ،من جميع من ر�أيت و�سمعت ،وبينهم العلماء
والفقهاء والأدباء والف�ضالء ،واح ًدا �آثر احلجاب على ال�سفور ،بل مل �أ َر �أح ًدا �إال
ّرجح ال�سفور على احلجاب ،واعرتف ب�أنه �أدعى �إىل تقوية امللكات الأدبية و�إمناء
املواهب العقلية و�سعادة العيلة واملجتمع الب�شري ورقيهما.
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ولك ّني ر�أيت ،و�أخجل �أن �أقول� ،أنّ بع�ضهم يخيفه نقد العامة التي جتهل
م�صلحتها وهي عدوة ملا جتهل ،ت�ستمد حكمها من �إح�سا�سها ال من عقلها ،وميكن
القول �أنّ عقولها يف عيونها ال يف �أدمغتها ،فهي ال ت�ستح�سن ال�شيء لأنه مطابق
للحق ،و�إمنا تعتقد ال�شيء مطابقًا للحق لأنها ت�ستح�سنه فلذلك نرى من يخيفه
ي�ضحي ب�سعادته و�سعادة حمارمه ،و�سعادة �أمته �إر�ضاء لهذا ال�صنف
نقد العامةّ ،
من النا�س ،والويل لأم ٍة تنقاد جل ّهالها ،والويل لأم ٍة ال يجر�ؤ العاقل فيها �أن ي�صدع
باحلق الذي يراه بعني عقله.
يجب على الإن�سان �أن يجاهد بعزمية ال ي�شوبها �ضعف يف �سبيل احلق
ولئن ُيل�صق باملجاهد باطل يف البداية ،فال ّبد له من الفوز يف النهاية ،و�إنّ رجوع
الإن�سان عن اجلهاد يف �سبيل احلق ،لي�س �إال جب ًنا واحتقا ًرا ملبد�أ ال�صدق الذي
يجب �أن يت� ّأ�صل يف القلوب ويحكم ال�شعوب .ينبغي للإن�سان عندما يرى تناز ًعا
بني احلق والباطل� ،أن يحمله كرب نف�سه على ت�أييد احلق ون�شله ،و�إزهاق الباطل
وخذله ،ويهتف يف مثل هذا املوقف كما ع ّلمه القر�آن �أن يهتف :ﱹ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ [الإ�سراء.]81 /
ال يكفي الإن�سان �أن يعرف الباطل وي�سكت عنه بل يجب عليه �أن
يجاهر باحلق �إذا ر�أى قومه معر�ضني عنه ،فقد قال ر�سول اهلل َ « :م ْن َر�أَى ا َحل َّق
َو َ�سكت َع ْن ُه َف ُه َو �شَ ْي َطانٌ َ�أ ْخر�س» .و�إذا �سكت ومل ين�صح لهم و�أخذ �أخذهم
و�أعانهم على غ ّيهم ،كان م�صداقًا لقوله �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :مث َُل ا َّلذي ُي ِع ُني
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َق ْو َم ُه َع َلى َغيرْ ِ ا َحلقِّ َمث َُل َب ِع ٍري َت َر َّدى َو ُه َو ُي َج ُّر ب َِذن ِب ِه» .وقد ّف�سر هذا احلديث
يتم�سك مبا كان عليه
ال�شريف ال�شيخ عبد القادر املغربي بقوله� :أي �إنّ �شان من ّ
يتم�سك بذنب بعري قد وقع يف
قومه من الأباطيل ،وهو يعلم �أنها �أباطيل� ،ش�أن من ّ
حفرة عميقة .ال جرم �أنّ البعري �إذ ذاك يج ّره معه �إىل الهاوية فيهلك .وهذا �ش�أن
ذلك امل�ساير لقومه على الأباطيل� ،سوف يهلك معهم وال ينفعه علمه بباطلهم.
الظالمِ َ أ�َنْ َتق َ
اب َّ
ُول َل ُه
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إِذا َر َ�أ ْي َت �أ َّمتي َت َه ُ
�إ َّن َك ظالمِ ٌ َفق َْد ُتو ِّد َع ِم ْن َها».
و� ّأي ظامل يف الدنيا �أظلم من جاهل �سالك على �سبيل الباطل ،يجربك
على ترك الطريق احلق واتباعه يف ذلك ال�سبيل.
و�سمعت من النا�س من يقول �أنّ ال�سفور عدل وا�ضح ور�أي �صالح وفكر
ح�سنّ ،ثم يعتذر �أنه ال يجر�ؤ �أن يع ّلق هو اجلر�س ،ذلك اجلر�س الذي ر�أت الفئران
�أن تع ّلقه يف عنق الهر تخ ّل ً�صا من �ش ّره ،متنز ًال بذلك �إىل اخلوف يف �سبيل احلق،
منق�صا
كما يخاف الف�أر من الهر� ،أو ك�أنه منتظر �أن فتاة مثلي تع ّلقه! فكان بذلك ً
من نف�سه الناطقة �إحدى ق ّوتيها� ،أي قوة الإرادة وهي القوة التنفيذية لقوة الإدراك
والتعقّل واحلكم.
املتجددين من الأمة،
ور�أيت بع�ضهم ي�ؤثر املكر واخلداع ،يرى امل�ستنريين ّ
في�ؤثر يف حمادثته �إياهم ال�سفور ب�أح�سن العبارات ،مر ّد ًدا الأحاديث املثبتة ف�ض ًال
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عن الآيات ،وينحي بالالئمة على اجلامدين املتقهقرين الذين مل ت�سترن عقولهم
بعد ر�ؤية احلقائق ،عا ًّدا �إ ّياهم عرثة يف �سبيل رقي هذه الأمة والعدل فيها بني املر�أة
والرجلّ ،ثم �أ�سمع �أنه حينما يرى املتقهقرين ويباحثهم ،يدور كمع ّلم الهواء دو ًرا
فيحدثهم ريا ًء ومك ًرا بكل ما ير�ضيهم متنا�س ًيا �أنه حينئذ يف ال�شرك الأ�صغر ،و�إنه
ّ
لأ�صغر من �أن يكون من القائلني مع الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل تعاىل عنه:
ف�سري ك�إعالين وهذي حقيقتي
ِّ

وظلمة ليلي مثل �ضوء نهاري

يا �أيها امل�ستنريون ،يا م�صابيح الأمة وقادتهاّ � ،أي خري للأمة من تر�ؤ�سكم
وقيادتكم يف الظاهر� ،إذا كان زمام قيادتكم يف يد من يرون ماال ترون؟ � ّأي فائدة
وكدره �ضعف الإرادة؟ � ّأي فائدة من عقولكم
لنا من نور عقولكم �إذا غ�شيه الرياء ّ
�إن مل حترتموا نفو�سكم فت�صدع مبا ت�أمر به تلك العقول؟
و� ّأي نفع من تلك العقول �إذا تدن�أت تلك النفو�س زاحفة �إىل الرياء؟
املتجدد املرائي  -ل ُّ
أجل اجلاهل ال�صريح �أكرث ّمما �أج ّلك،
�إنيّ  -يا �أ ّيها ّ
لأنه يعمل مبا يعتقد �أنه �صواب� ،أ ّما �أنت ف�إ ّنك تعمل على عك�س ما تعلم.
قال اهلل تعاىل:
ﮙﱸ [البقرة.]42 /

ﱹﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
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وقال �صلى اهلل عليه و�سلمُ « :ي ْغ َف ُر ل ْل َج ِاه ِل َ�س ْب ُعون ذنْ ًبا َق ْبل أ�َنْ ُي ْغ َف َر
ِل ْل َعالمِ ِ َذنْ ٌب َو ِاحد».
�صف
ا�س َح ْ�ش ًرا َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة َم ْن َو َ
�شد ال َّن ِ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إنَّ �أَ َّ
َع ْد ًال َو َع ِم َل ِب َغيرْ ِ ِه».
وقال ال�شيخ حممد عبده  -رحمه اهلل تعاىل� :أكرب بدعة عر�ضت على
نفو�س امل�سلمني يف اعتقادهم ،هي بدعة الي�أ�س من �أنف�سهم ودينهم ،وظنهم
�أنّ ف�ساد العامة ال دواء فيه ،و�أنّ ما نزل به من ال�ض ّر ال كا�شف له ،و�إنه ال مي ّر
عليهم يوم �إ ّال والثاين �شر منه .مر�ض �سرى يف نفو�سهم ،وعلة متكنت من قلوبهم،
لرتكهم املقطوع به يف كتاب ر ّبهم و�س ّنة نب ّيهم ،وتع ّلقهم مبا مل ي�صح من الأخبار،
�أو خط�أهم يف فهم ما �صح منها ،وتلك علّة من �أ�شد العلل ً
فتكا بالأرواح
والعقول ،وكفى �شناعتها قوله جلّ �ش�أنه :ﱹﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﱸ [يو�سف.]87 /
ور�أيت �آخرين ال يجر�ؤون �أن يكونوا البادئني يف خلع القدمي البايل ،فهم
يتقدمهم النا�س ليقتفوا �أثرهم� ،إنهم �أ�صغر من �أن يكونوا يف طليعة
يريدون �أن ّ
الناه�ضني.
الرقي،
وهنا �أرى م�سافة الفرق بيننا وبني الغربيني الذين بلغوا ما بلغوا من ّ
فيلتهب قلبي ح�سرة ،ويكاد يذوب.
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انظروا �إىل �إحجام رجالنا عن ال�صدع باحلق الذي يرونه ،وانظروا للمقابلة
�إىل «غاليليو» ملّا ر�أى احلق� :أح�ضر �أمام النار وقالوا له�« :إن مل ترجع عن كالمك
قائ ًال �أنّ الأر�ض ثابتة فهذا م�أواك» قال غاليلو« :ولك ّنها تدور فخري عندي �أن تطف�أ
حي ،ور�أيه خالد �إىل
حياتي من �أن يطف�أ نور احلق» .واقتحم النار فمات� ،أ ّما ذكره ّ
الأبد.
تعودهن احلجاب،
ومنهم من ي�سند �إىل ن�سائه اجلهل معرت ًفا ب�أنه نا�شئ من
ّ
بانتقالهن الفجائي من الظالم احلالك �إىل النور ال�ساطع ،ما
ي�صيبهن
فيخ�شى �أن
ّ
ّ
ي�صيب اخلفا�ش �إذا �أب�صر النور ،ولكنه عقد الن ّية على �سفور بناته اللواتي ي�ستطعن
وتربيتهن �أن ي ّتبعنه �إذا تع ّودنه منذ ال�صغر يقول هذا وال ي�ؤثر يف قلبه
علمهن
مع
ّ
ّ
ببقائهن على هذه احلالة
ت�شبيه �أمه وابنته وزوجته و�أخته باخلفافي�ش ،وال يعب�أ
ّ
ترعاهن،
تالزمهن يف النور زم ًنا ،وعينك
املحزنة التي يراها ،ف�أ�س�ألك يا �س ّيدي �أن
ّ
ّ
فتعلم �أنّ اعتياد النور� ،أهون من اعتياد الظالم ،وتتالفى بذلك احتمال ال�ضرر.
جميعهن
املحجبات
ّ
�إنه يقول ما قال ،وال يفتكر �أنه ال يجوز ت�شبيه الن�ساء ّ
جوهرهن ،در ًرا ولآلئ
حجابهن ،من بقني ،خللو�ص
منهن مع
ّ
ّ
باخلفافي�ش ،ف�إنّ ّ
فقلوبهن طافحة به ،فعالم ُيحر ُم اليوم مثل
عيونهن النور،
مكنونات� ،إذا حرمت
ّ
ّ
تلكم ال�سيدات ،تلكم النعمة التي �ستعطاها البنات.
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يا �سيدي الرجل:
�إذا جاز تقييد حرية املرء دف ًعا لل�ضرر املحتمل وقوعه� ،أفيجوز �أن متنع
الأطفال من امل�شي خو ًفا عليهم من ال�سقوط فيبقوا مقعدين يف �أرجلهم �شلل.
�أفيجوز �أن مننع الطيارات وال�سيارات ،وال�سفن من الطريان وال�سري خو ًفا
من اخلطر املحتمل وقوعه؟ نا�سني ما هنالك من النفع و�أ�سباب الرقي والعمران؟
�أعلى النا�س ،يا خيار النا�س� ،أن ي�ستغنوا عن النحل والع�سل خوف �أن تل�سع
�أحدهم نحلة؟ �أعليهم �أن ي�ستغنوا عن الورد خوف �أن ت�شوك �أحدهم من الورد
�شوكة؟
كث ًريا ما كان الرجال يف اجلاهلية يئدون بناتهم خوف �إمالق((( ،يف�ضي
بهن �إىل ّ
التبذل يف الأخالق ،وكان ذلك عندهم ،ويا للأ�سف ،عم ًال نبي ًال،
ّ
و�س ّيدنا عمر ّ ممن و�أدوا �أخواتهم يف تلك الأيام قبل الإ�سالم.
فهل جتيز لنف�سك يا �سيدي الرجل� ،أن تدفن يف هذه الأيام ابنتك
حية ،خو ًفا من فقر و�إمالق ّ
وتبذل يف الأخالق؟ وهل يبيح لك دينك وعدلك
وعقلك� ،أن ت�أتي �ضر ًرا حقيق ًّيا لتتقي �ضر ًرا وهم ًّيا؟ وهل حت�سب ا�ستبدالك و�أد
ابنتك بحب�سها داخل منزلها وحرمانها النور والهواء و�أ�سباب احلياة ،نعمة منك
عليها؟
((( �إمالق :فقر( .م).
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جدا يا �س ّيدي ،فا�سمع �صوت الر�صايف من العراق،
�إنّ املن�صفني يلومونك ًّ
داو ًيا يف الآفاق� ،آ�سفًا مبك ًتا:
لئن و�أدوا البنات فقـــــد و�أدنا

جميع ن�ســـائنا قبـــــل املمــــات

و�سمعت غريه يقول �إنَّ الكون يف ّ
كل مكان يتمخ�ض باحل ّريات تبا ًعا وال
ت�ستطيع قوة �أن متنع احلرية من الظهور ح ّتى حانت �ساعتها ،وقد ظهرت يف �أوانها
وترعرعت يف �سائر البلدان ،فال داعي ال�ستعجالها عندنا ،مهما احتاج �إليها
امل�سلمون� ،إنها �ستلدها لهم ال�سنون.
يقول هذا وقد فاته �أنّ احل ّرية هي وليدة العزم واحلزم والإرادة فينبغي لنا �أن
مهتمني ،وهي �أنفع ما ينفع امل�سلمني ،فقد قال ر�سول اهلل :
ال نرتك �أ�سبابها غري ّ
« َم ْن َال َيه َت ُّم ِل ْل ُم ْ�سلِم َني َف َل ْي َ�س ِم ْن ُه ْم».
تعليق ال�سفور على تعميم التعليم والتهذيب ،دور وت�سل�سل باطالن

و�سمعت �آخرين يقولون :يجب �أ ّو ًال تعميم تعليم البنات ،وتهذيب
ال�شباب ،تعلي ًما وتهذي ًبا �صحيحني ،وبعدئذ يح�سن تعميم ال�سفور.
يقولون هذا ،وال يفتكرون �أنهم داخلون يف الدور والت�سل�سل الباطلني� ،إ ًذا
يتعمم تعليم البنات وتهذيب ال�شباب تعلي ًما وتهذي ًبا �صحيحني � -إذا افرت�ض
ال ّ
�إمكان ذلك � -إال بال�سفور كما هو ظاهر ّ
لكل ذي عني.
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و� ّأي �أمة يف الدنيا تعلمت بناتها ك ّلهن ّ
وتهذب �ش ّبانها كلهم تعلي ًما وتهذي ًبا
�صحيحني ومل يبق فيها جمرمون ناق�صون تهذي ًبا� ،أوجبوا ت�أليف احلكومات ،لأجل
وحد تعميمها الذي ينتظرون ،فننتظر معهم
حد التعليم والتهذيبّ ،
زجرهم؟ وهو ّ
احلد بل ما بعده ،وهكذا
حد يقولون لي�س هو ّ
و�صولنا �إليه؟ �إذ �إنا ك ّلما و�صلنا �إىل ّ
حد� ،إىل يوم القيامة ،حيث نلقي احلق ويا للخجل بوجوه م�سترتة
حد �إىل ٍّ
من ٍّ
وعيون مغم�ضة ،وقلوب مفطرة.
ومع هذا فلم ُت�ؤخذ من �أقدمت و�أخذت ق�سطها من العلم ،بذنب من
جمدت وحفظت ق�سطها من اجلهل؟
ملا ت ّتبع املتع ّلم ُة اجلاهلة �إىل الوراء ،و�إىل الظالم ،وال ت َّتبع اجلاهل ُة املتع ّلمة
�إىل الأمام و�إىل النور؟.
ملاذا ال ت�أخذ املتع ّلمة بيد �أختها اجلاهلة لتنقذها من وهدة اجلهل �إىل
م�ستواها ،بل ت�أخذ اجلاهلة بيد املتع ّلمة لتنزلها معها �إىل وهدة اجلهل؟
ملاذا ال تنقذ املتع ّلمة �أختها الغارقة يف بحر الغباوة ،ولكن تغرق هذه تلك
يف ذلك البحر؟
ملاذا ي�ؤخذ الرجل الأديب ّ
املهذب بجرمية الرجل املجرم ،فيعد الرجال
ك ّلهم جمرمني؟
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يظن �أن هذه الأمة
و�إذا قلنا بال�سفور ،فهل من عاقل عارف �سنن التد ّرجّ ،
ت�سفر كلها دفعة واحدة؟.
هل ي�شرق نور احلرية على جميع النا�س يف �آنٍ واحد؟
�إذا قلنا بال�سفور ،فنحن نعلم �أنّ الالئقات بال�سفور وم�ستحقّاته ي�سفرن،
ا�ستحقاقهن ،وهكذا روي ًدا روي ًدا ح ّتى ت�صل
فعليهن �أن ينتظرن يوم
�أ ّما غريهن،
ّ
ّ
فيعم نورها الأمة جمعاء.
�شم�س احلرية �إىل �أعلى العر�شّ ،
هلل ما �أ�سعد تلك ال�ساعة! �إنّ فيها �سعادة الأمة كاملة.
اجلامدات موميات ،واملتجددات نيرّ ات

كث ًريا ما ر�أينا ب�أ ّم العني يف اجلرائد والر�سائل واملجالت امل�ص ّورة ال�س ّيدتني
اجلليلتني حرم املرحوم فقيد م�صر وفقيد الإ�سالم العظيم �سعد با�شا زغلول ،وهدى
هامن �شعراوي و�أمثالهما الكثريات من ف�ضليات ال�سيدات امل�سلمات ال�ساعيات
لإ�صالح املجتمع يف م�صر ،الب�سات ق ّبعات بال مالءة وال خمار وال جلباب،
و�سافرات متام ال�سفور ،فهل � ّ
هن يف الإ�سالم
ب�شرفهن
أخل هذا
وقدرهن؟ �أم �أ ّن ّ
ّ
ّ
وف�ضلهن
علمهن
رفيقاتهن من
وهن مر�سالت �إىل
ّ
ّ
ّ
كالنجوم والبدور يف الظالم ّ
�أنوا ًرا؟ «�إنَّ َخيرْ َ ال ْإ�س َال ِم َم ْن نَ َف َع ال ْإ�س َال َم».
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وهل يرجو الإ�سالم من بع�ض اخلامالت اجلامدات املو�سومات بنق�ص
و�صالحا� ،أكرث ّمما يرجو من مثل ه�ؤالء ال�سيدات
العقل والدين .خ ًريا ونف ًعا
ً
املتجددات؟
الفا�ضالت اجلليالت ّ
لهن .قال:
دونكم ب�ضعة �أبيات من حت ّية �أمري ال�شعراء ّ
حي هذي النيرّ ات
قم
ْ
َّ
ّ
جبينــــــــك هيب ًة
واخف�ض

َ
احل�ســــان اخليرّ ات
حي
ِّ
املتحـــ�ضــرات
للخـــــــرد
ّ
َ

بن�ســــائها املتجــــــــدّ دات

م�صر جتــــــــــدّ د جمــدها
ُ
ِ
النافـــــــرات من اجلمــود

ك�أنه �شــــــــبح املمــات

بينهـــن ،جوامـــــدً ا
هل
ّ

ٌ
ِ
املوميــــــات
فـــــرق ،وبني

املتجددات ،وهذه هي منزلة اجلامدات ،يا �سادتي
هذه هي مكانة ّ
أنهن
لهن،
وو�صفهن ب� ّ
ّ
قابلهن �أمري ال�شعراء بخف�ض اجلبني هيبة ّ
و�سيداتي ،الأ ّول ّ
و�صفهن باملوميات وهي اجلثث القدمية املح ّنطة
جمددات جمد م�صر ،والأخريات
ّ
ّ
تكن؟
التي وجدت يف القبور .فماذا تخرتن يا �س ّيداتي الن�ساء �أن ّ
وماذا تريدون يا �سادتي الرجال �أن تكون ن�سا�ؤكم؟ �أمن املوميات �أم من
أهن يا م�سلمني غري
ّ
املتجددات وماذا تقولون يف تلكم ال�سيدات ال�سافرات؟ � ّ
م�سلمات؟
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ويح�سن بي الآن �أن �أذكر �أبيا ًتا ،من ق�صيدة ال�شاعر االجتماعي �أحمد
الكا�شف يف ا�ستقبال حافل لل�سيدات هدى هامن �شعراوي امل�شار �إليها ،ورفيقاتها
اجلليالت ،ملّا عدن من امل�ؤمتر الذي عقدته جمعية اتحّ اد الن�ساء الدويل يف روما.
قال:
ِ
عينـا منعت وال �أذنًا
هدى
�سرت ال ً

�أحاديثك احل�سـنى ومطلعك الأ�سنى

ذكرت بك الزهــــراء وهي ظعين ٌة

حتف قري�ش ركبـها ،الطهر والظعنا

رحبت
وما كنت يف املـدن التي بك ّ

�أقل من الغـازي الذي فتح املدنا

ٍ
تقليـد و�أغــــالل عاد ٍة
�ســال�سل

ِ
�شهدت وال طعنا
ك�سرت وال حر ًبا

و�أطيب وا ٍد ما َّ
تزكت ن�ســـا�ؤه

و�أف�ضـل ٍ
ملك ما على خُ ُلقٍ ُيبنى

يزهد يف احل�سن ال�ســـفور من ّز ًها
ّ

ويغري بذات احل�سن �إخفا�ؤها احل�سنا

حمكما
ولي�س احلجاب ال�صائن اخلدر
ً

ولي�س النقـاب احلافظ اخل ّز والقطنا

ورب � ٍأب �ألقـى �إىل الزوج بنته
ّ

كما �ساق بي ًعا ما متلك �أو رهنـا

حر�صا عليها وغري ًة
ف�إن �صانها
ً

�أعدّ  -ومل تذنب  -لها بيته �سـجنا

�إذا طلبت ح ّقا مـن املرء مــر�أة

فمن حقــها �أن ال ي�سي َء بها الظ ّنا

أن�ســيا ف�إن�ســــي ٌة له
�إذا كان � ًّ
�إذا ع ّود الإن�ســان ي�سراه مثلما

و�إن كان ج ًّنا �أ�صبحت عنـده ج ّنا
تع ّودت اليمـنى ا�ستوت هي واليمنى
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�أ�سمعتم يا �سيداتي و�سادتي ما يقول رجال م�صر؟ �أفال يجدر بنا �أن نعترب
فندرك �أن ال�سر يف الروح والعمل ،ال يف املالب�س واحللل؟
م�ساوئ التقليد والعادة

خال�صة القول� ،إنيّ ر�أيت كل من ر�أيت من النا�س ي�ؤثر ال�سفور ويقول
به ،ولكن ر�أيت منكم يف الوقت نف�سه �ضعفًا يف الإرادة ،وتر ّد ًدا ال يليق بالرجال
ذوي العزائم ،متنا�سني �أنّ �أ�شرف قوى املرء قوتا الإرادة والعزمية ال�صادقة ،اللتان
يجب �أن ت�ستخدما يف ّ
كل عمل خري ير�شدنا �إليه العقل والعلم.
�أنهم يتنا�سون �أنّ انتظار الأيام وال�سنني ،حك ٌم بالبقاء يف ظلمات اجلهل،
جائر على بناتنا ،ويف النتيجة علينا.
يتهددكم من باليا اجلهل
الدفع �أهون من الرفع يا �سادتي .فادفعوا ما ّ
والتقهقر بني الأمم قبل وقوعه� ،إنه �أهون من رفعه فيما بعد .وهل من العدل� ،أن
نق ّيد بنات اليوم ،مبا �ستنطلق منه بنات الغد؟ و َمل ذلك؟ لأننا ويا للأ�سف ن�ش�أنا
على اجلمود والرت ّدد و�ضعف العزمية ،واعتاد الكثريون م ّنا �أن يكونوا عبيد عاد ٍة ما
حت ّروا �ش ّرها وخريها .و�إنمّ ا ورثوها عن الأ�سالف .فحفظوها م�صونة مقد�سة ،ال متتد
�إليها يد تعديل وال تبديل.
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�أجل� ،إنّ بلية ال�شرق بعاداته ،و�إننا عبيد ملا ورثنا ،عبيد ملا ر�أينا فيما يعنى
العادات.
ّ
يدل على هذا� ،أننا نحن الب�شر ،بحكم العادة املوروثة عن الأجداد ،عبدنا
احلجر ،وعبدنا البقر ،عبدنا النار ،وقد ك ّنا عمي الب�صائر ،حتى �أنّ الأم كانت
تقذف بولدها �إىل النار �إر�ضا ًء للنار ،وتذبح ابنها بيدها قربانًا للوثن� .أجل ،ر�أينا ما
نعد �إجماع م ّتبعي تلك
اتبع الب�شر من عادات فا�سدة م�ضرة ،فهل يجوز لنا �أن ّ
وال�ضار �صوابًا؟
العادات يف زمانهم على الفا�سد ّ
وكل مذهبَّ ،
كل عادةَّ ،
وكل دينَّ ،
كل عقيدةَّ ،
كل هذا ،ولكن َّ
ر�أينا َّ
كل
لبا�سَّ ،
وكل تقليد ،قد تط ّور مع الزمان بالن�سبة �إىل رقي العقول ،و�سمو املدارك،
وعلو الهمم والعزائم ،وقوة الإرادة ،ح ّتى و�صلت الب�شرية �إىل ما و�صلت �إليه من
املدنية والكمال.
و�إنيّ ال �أ�ستطيع القول مع القائلني؟ �إنّ الب�شرية ترجع يف مدن ّيتها �إىل
الوراء ،لأنّ هذا االعتقاد ،ي�شري خال ًفا للواقع� ،إىل �أنّ �أرقى ع�صور الب�شرية،
و�أف�ضلها �آدابًا ،الع�صر احلجري ،املائل �أمامنا يف بطون التواريخ ،مع ما فيه من
الهمجية.
�إن كان هذا اعتقادنا ،فيالتع�س الب�شرية� ،إ ّنا �سنلبث خاملني �أو نعود
التجدد والتطور.
القهقرى بد ًال من �أن ن�سري �إىل الأمام ،مع الأمم الناه�ضة يف طريق ّ
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ويا لتع�سنا �إذا مل ن َر �أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا و�أخواتنا ،مي�شني معنا بجبهات
والتكمل العقلي والأدبي.
و�ضاحة يف طريق احل ّرية وال�شرف واملجد،
ّ
ّ
قال اهلل تعاىل :ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ [الرعد.]11 /
فلنغري ما ب�أنف�سنا �إىل �أ�صلح منه ،تتغري حالتنا �إىل �أ�صلح منها.
ين �أن ت�سمعا،
عيني �أن ت�شهدا ،و�أذ ّ
ر ّبي ،قبل �أن تتوفّى الروح ِّ
مني م ّتع َّ
�أنّ فتيان امل�سلمني وفتياتهم ،الإخوة والأخوات ،كال الفريقني املثل الأعلى يف
الأخالق والآداب ،كالهما �سافر يبادل الآخر االحرتام فك ًرا وقو ًال وفع ًالٌّ ،
وكل
� ٌ
آخذ بيد الآخر ،ي�سريان يف طريق املجد ،بوجو ٍه طافح ٍة مباء املروءة واحلياء ،المعة
بنور الف�ضيلة والعفاف.

الق�سم الثالث
يف الأدلة الدينيـة
يف ال�سفور وحترير املر�أة والتجدد االجتماعي
ويتخللها �أدلة دينية لأن العقل والدين
مت�آزران مت�ضامنان يف احلق ال يفرتقان

يف الأدلة الدينية يف ال�سفور وحترير املر�أة
والتجدد االجتماعي
�أ�صول الدين وكتب التف�سري

�سادتي و�س ّيداتي:
�إن �أ�صول الدين يف الإ�سالم �أربعة :الكتاب وال�س ّنة والإجماعّ ،ثم
القيا�س على مذهب ال�س ّنيني ،والعقل على مذهب ال�شيع ّيني.
موجه للم�سلمني عامة ،ال لفئة منهم خا�صة.
�أقول هذا لأنّ خطابي ّ
فلنبتدئ بالبحث يف �آيات الكتاب.
واملف�سرين ،والتي
�إنّ �آيات الكتاب التي دار عليها حديث الفقهاء ّ
خمت�صتان بن�ساء النبي .
تدخل يف مو�ضوعنا� ،أربع ،ال خام�س لها� .آيتان ّ
و�آيتان للم�سلمات عامة� .س�أذكرها بن�صو�صها ،و�أنقل باحلرف بعد ّ
كل �آيتني ،ما
ذكر ب�ش�أنهما يف كتب التف�سري التي راجعتها وهي:
التف�سري املو�سوم ب�أنوار التنزيل ،و�أ�سرار الت�أويل للقا�ضي البي�ضاوي.
امل�سمى :لباب الت�أويل يف معاين التنزيل ،للإمام
تف�سري القر�آن اجلليل ّ
عالء الدين ال�صويف املعروف باخلازن.

210

ال�سـفور واحلجـاب

210

التف�سري امل�سمى :مبدارك التنزيل ،وحقائق الت�أويل ،للإمام عبد اهلل
الن�سفي وهو حا�شية على تف�سري اخلازن.
التف�سري امل�سمى :جممع البيان ،يف تف�سري القر�آن ،للإمام الطرب�سي.
و�س�أبني بعد نقلي تف�سري الآيتني الأوليني .ثم بعد نقلي تف�سري الآيتني الأخريني،
امللحوظات التي اقت�ضتها احلال.
�آيتا احلجاب والقور يف البيوت خمت�صتان بن�ساء النبي

و�أقوال املف�سرين الكرام ،ونظرات يل فيها

فالآيتان الأوليان هما ،الآية الثانية والثالثون ،والآية الثالثة واخلم�سون
من �سورة الأحزاب:
ﱹ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ  .ﭶ (بفتح القاف و�سكون الراء) ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ .ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱸ [الأحزاب.]34 - 32 /
وﱹﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
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ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ [الأحزاب.]53 /

ف�إليكم �أيها ال�سادة من التف�سري ما يتعلق بالآية الأوىل:
قال البي�ضاوي �صفحة (« :)557ﭶ ﭷ ﭸ» من وقر يقر وقا ًرا،
�أو من ق َّر يق ُّر ُحذفت الأوىل من رائَي �إقر ْرنَ ونقلت ك�سرتها �إىل القاف فا�ستغني
بها عن همزة الو�صل� ،أو من قار يقار (�أي م�شى على �أطراف قدميه لئال ي�سمع
�صوتهما).
كن �أهل وقار
وقال اخلازن �صفحة (« :)605قيل هو �أمر من الوقار �أي َّ
و�سكون»
وقال الن�سفي �صفحة (« :)605ق َْرنَ » �أ�صله من قار يقار �أو من َوقَر َيق ُر
وقا ًرا� ،أو من ق َّر يق ُّر حذفت الأوىل من رائي اقررنَ قرا ًرا من التكرار ونقلت ك�سرتها
�إىل القاف.
ﱹﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ [الأحزاب� .]33 /أي ال
تربجا مثل تربج الن�ساء يف �أيام اجلاهلية القدمية .قيل هي
تتبخرتن يف م�شيتكن ً
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ما بني �آدم ونوح عليهما ال�سالم ،وقيل الزمان الذي ولد فيه �إبراهيم ،كانت املر�أة
قمي�صا  -من الل�ؤل�ؤ فتم�شي يف و�سط الطريق وتعر�ض نف�سها
تلب�س در ًعا � -أي ً
على الرجال.
وقال اخلازن �صفحة ( 605و« :)606التربج هو التك�سر والتبخرت والتغ ّنج
و�إبراز املحا�سن للرجال .قبل اجلاهلية الأوىل هو ما بني عي�سى وحممد  .وقيل
هو زمن داود و�سليمان عليهما ال�سالم».
قمي�صا من الدرر غري خميط اجلانبني فريى خلقها
كانت املر�أة تلب�س ً
منه ،وقيل كان يف زمن منرود اجل ّبار ،كانت املر�أة تتخذ الدروع من الل�ؤل�ؤ فتلب�سه
ومت�شي به و�سط الطريق لي�س عليها �شيء غريه وتعر�ض نف�سها للرجال .وقيل �إنَّ
بطنني من ولد �آدم  كان �أحدهما ي�سكن ال�سهل والآخر ي�سكن اجلبل،
�صباحا ويف الن�ساء دمامة (�أي قبح) وكانت ن�ساء ال�سهل
وكانت رجال اجلبال ً
�صباحا ويف الرجال دمامة ،و�إنَّ �إبلي�س �أتى رج ًال من �أهل ال�سهل و� ّأجره نف�سه
ً
وكان يخدمه وا ّتخذ �شي ًئا مثل الذي يز ّمر به الرعاة ،فجاء ب�صوت مل ي�سمع النا�س
مثله ،فبلغ ذلك من حولهم ،ف�أتوهم ي�ستمعون �إليه ،واتخذوا عي ًدا يجتمعون �إليه
لهن .و�أن رج ًال من �أهل اجلبل
يف ال�سنة فتتربج الن�ساء للرجال وتتز ّين الرجال ّ
هجم عليهم يف عيدهم ذلك ،فر�أى الن�ساء و�صباحتهن ،ف�أتى �أ�صحابه ف�أخربهم
فيهن ،فذلك قوله تعاىل:
بذلك فتح ّولوا �إليهم فنزلوا معهم وظهرت الفاح�شة ّ
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ﱹﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ � .أ ّما اجلاهلية الأخرى فقيل �أنها جاهلية
الف�سوق والفجور يف الإ�سالم.
قلت� :أرجو ّممن يتغ ّنى بالأزمنة القدمية ،ويريد الرجوع �إىل الوراء� ،أن
يرى� ،إن �صحت الرواية ،كيف كان التبرّ ج ،وكيف كانت الأخالق يف تلك
الأزمنة ،زمن �إبراهيم وداود و�سليمان عليهم ال�سالم ،والزمن الذي م ّر بني عي�سى
وحممد .
وقال :ﱹ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱸ [الأحزاب]33 /
ن�صب على النداء وعلى املدح وفيه دليل على � ّأن ن�ساءه من �أهل بيته.
وقال الطرب�سي �صفحة ( :)246اختلفوا يف تف�سري �أهل البيت ،فقال
إليهن ،وقال اخلدري و�أن�س� :إنّ
عكرمة �أراد �أزواج النبي لأنّ �أول الآية متوجهه � ّ
خمت�صة بر�سول اهلل وعلي وفاطمة واحل�سن واحل�سني عليهم ال�سالم ،وعلى
الآية ّ
خمت�صة بهم لبطالن ت ّعلقها بغريهم.
هذا ذهبت ال�شيعة فثبت �أنّ الآية ّ
ﱹﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

وقال البي�ضاوي (:)557
عليهن من
ﮘ ﮙ ﮚﱸ [الأحزاب ]34 /هو تذكري مبا �أنعم
ّ
جعلهن من �أهل بيت النب ّوة ومهبط الوحي ّمما يوجب قوة الإميان واحلر�ص
حيث
ّ
على الطاعة حثًّا على االنتــهاء واالئتمار فيما كلفن به .ﱹﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
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ﮠﱸ [الأحزاب� ]34 /أي يعلم من ي�صلح لنب ّوته ومن ي�صلح �أن يكون من
�أهل بيته.
فلما نزلت يف ن�ساء النبي  هذه الآية،
وقال الن�سفي والبي�ضاويّ :
قالت ن�ساء امل�سلمني فما نزل فينا �شيء فنزلت الآية :ﱹ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠﱸ [الأحزاب.]35 /

و�إليكم من التف�سري ما يتع ّلق بالآية الثانية:
املف�سرون امل�شار �إليهم لتنزيلها �أ�سبابًا �أربعة:
ذكر ّ
ال�سبب الأ ّول :ذكر اخلازن يف ال�صفحة ( )617عن �أن�س بن مالك
�أنه قال�« :إنيّ �أعلم النا�س باحلجاب حني �أنزل ،وكان �أ ّول ما نزل يف مبتنى
عرو�سا ،فدعا
ر�سول اهلل  بزينب بنت جح�ش ،حني �أ�صبح النبي  بها ً
القوم ف�أ�صابوا من الطعامّ .ثم خرجوا وبقي رهط عند النبي  ف�أطالوا املكث
فقام النبي  فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا ،فم�شى النبي  وم�شيت
ظن �أنهم قد خرجوا ،فرجع ورجعت معه،
معه ح ّتى جاء عتبة حجرة عائ�شةّ ،ثم ّ
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حتى �إذا دخل على زينب ف�إذا هم جلو�س مل يقوموا ،فرجع النبي  ورجعت،
وظن �أنهم قد خرجوا ،فرجع ورجعت ف�إذا هم قد
حتى �إذا بلغ عتبة حجرة عائ�شة ّ
ّ
خرجوا ف�ضرب النبي  بيني وبينه بال�سرت و�إنزال احلجاب».
ال�سبب الثاين :قال اخلازن والن�سفي �صفحة ( )168عن ابن عبا�س �أن
أنا�سا من امل�سلمني كانوا يتحينون طعام ر�سول اهلل  فيدخلون عليه قبل الطعام،
� ً
ويقعدون ناظرين �أي منتظرين لإناه� ،أي لإدراكه �أو لوقت الطعام و�ساعة �أكله ،ثم
ال ي�أكلون وال يخرجون وكان ر�سول اهلل  يت�أذى بهم فنزلت الآية.
وقال الن�سفي« :روي �أن النبي � أومل على زينب بتمر و�سويق
أفواجا ي�أكل فوج ويخرج،
و�شاة و�أمر �أن�س بن مالك �أن يدعو بالنا�س ،فرتادفوا � ً
ثم يدخل فوج» �إىل �أن قال :يا ر�سول اهلل ،دعوت حتى ما �أجد �أح ًدا �أدعوه ،فقال:
ارفعوا طعامكم ،وتفرق النا�س وبقي ثالثة نفر يتحدثون ف�أطالوا ،فقام ر�سول اهلل 
ليخرجوا .فطاف ر�سول اهلل  باحلجرات ،و�سلم عليهن ودعون له ورجع ،ف�إذا
الثالثة جلو�س يتحدثون ،وكان ر�سول اهلل � شديد احلياء فتوىل ،فلما ر�أوه ُم َت َو ِّل ًيا
خرجوا فرجع .ونزلت الآية.
(((

ال�سبب الثالث :قال اخلازن �صفحة (« :)617عن عائ�شة� ،أن �أزواج
النبي  كن يخرجن يف الليل �إذا تربزن �إىل املنا�صع� ،أي املوا�ضع اخلالية لق�ضاء
((( �سويق :طعام ي�صنع من دقيق احلنطة �أو ال�شعري( .م).
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احلاجة .وهي �صعيد �أفيح �أي � ٌ
أر�ض وا�سعة ،وكان عمر  يقول للنبي :
َح ِّج ْب ن�ساءك ،فلم يكن ر�سول اهلل  يفعل ،فخرجت �سودة بنت زمعة زوج
النبي  ليلة من ليايل ِع�شا ًء ،وكانت امر�أة طويلة ،فناداها عمر�« :أال قد عرفناك
حر�صا على �أن ينزل احلجاب ف�أنزل اهلل احلجاب».
يا �سودةً ،
وقال �أي�ضً ا عن �أن�س وابن عمر� ،أنّ عمر قال « :وافقت ر ّبي بثالث قلت:
يا ر�سول اهلل لو ا ّتخذت من مقام �إبراهيم م�صلى فتن ّزلت الآية :ﱹﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﱸ [البقرة ،]125 /وقلت :يا ر�سول اهلل يدخل على ن�سائك
أمرتهن �أن يحتجنب ،فنزلت الآية ،واحتجنب ،واجتمع ن�ساء
ال ّرب والفاجر فلو � ّ
منكن،
أزواجا خ ًريا ّ
النبي  يف الغرية فقلت :ع�سى ربه �إن ط ّل َ
قكن �أن ُي ْب ِد َل ُه � ً
فنزلت الآية كذلك».
ال�سبب الرابع :قال البي�ضاوي �صفحة (« :)562قيل �إنه عليه ال�صالة
وال�سالم كان يطعم ومعه بع�ض �أ�صحابه ،ف�أ�صابت يد رجل يد عائ�شةَ ،ف َك ِر َه النبي
عليه ال�صالة وال�سالم ذلك فنزلت الآية».
قلت :يفهم من هذا �أنّ امل�سلمني وامل�سلمات ،كانوا يجل�سون يف املجال�س
وعلى املوائد م ًعا.
وقال اخلازن �صفحة ( :)618مل يكن لأحد بعد �آية احلجاب �أن ينظر �إىل
امر�أة من ن�ساء ر�سول اهلل  متنقّبة كانت �أو غري متنقّبة.
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قلت� :أ َومل ينظر النا�س بعد �آية احلجاب �إىل �س ّيدتنا عائ�شة ،ملّا كانت على
ر�أ�س اجليو�ش داخل املعمعة ،حيث قطع كما ُيروى على خطام((( جملها �سبعون
ي ًدا؟
�أ ّما �ســبب قـــوله تعــــــاىل:
ﯹﱸ [الأحزاب.]53/

ﱹﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

قال اخلازن والن�سفي �صفحة (� :)618إنّ طلحة بن عبد اهلل من �أ�صحاب
ِ�ض َر ُ�س َ
أنكحن عائ�شة».
ر�سول اهلل  قال�« :إذا ُقب َ
ول اهلل  فل َّ
حممد ن�ساءنا
وقال الطرب�سي �صفحة ( :)250قيل �إنّ رجلني قاال� ،أينكح ّ
وال ننكح ن�ساءه ،واهلل لئن مات لنكحنا ن�ساءه ،وكان �أحدهما يريد عائ�شة والآخر
يريد �أ ّم �سلمة ،ف�أخرب اهلل �أنّ ذلك حم ّرم يف حياة النبي  وبعد وفاته تطيي ًبا
لنف�سه وت�سري ًرا لقلبه وا�ستفرا ًغا ل�شكره .ف�إنّ من النا�س من تفرط غريته على
حرمته ،ح ّتى يتم ّنى لها املوت قبله ،لئال ُتنكح بعده.
ألتموهن لن�ساء
وقال الن�سفي واخلازن �صفحة (� :)618إنّ ال�ضمري يف �س�
ّ
ر�سول اهلل  ،بداللة بيوت النبي لأنّ فيها ن�ساءه.

((( خِ طام :احلبل الذي ُيقاد به البعري( .م).
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املف�سرون جممعون على �أن �آية َقرنَ و�أية احلجاب خمت�صان بن�ساء
النبي والأدلة على اخت�صا�صهما بهن

قلت� :إنّ ثقات املف�سرين والفقهاء م ّتفقني على �أنّ هاتني الآيتني
املف�سرون يف �أ�سباب تنزيلهما
خا�صتان بن�ساء النبي دون
ّ
ّ
غريهن ،وقد اختلف ّ
على ما نقلت ،فبينّ ّ
ولكن الأ�سباب التي ذكروها،
كل ما بلغه من الأخبار املرو ّيةّ ،
بهن ال
خمت�صا ّ
مع اختالفها اختال ًفا ب ّي ًنا ،ال يخرج واحد منها عن �أن يكون ًّ
غريهن ،ويف ن�ص الآيتني عينه ،ت�صريحات بذلك جلية ،وهي «يا ن�ساء
ينطبق على ّ
النبي ،بيوت النبي� ،أهل البيت ،وما كان لكم �أن ت�ؤذوا ر�سول اهلل ،وال �أن تنكحوا
�أزواجه من بعده �أب ًدا».
وقد �ص ّرح الن�سفي يف تف�سريه� ،أنه ملّا نزلت الآية يف ن�ساء النبي  ،قالت
ن�ساء امل�سلمني فما نزل فينا �شيء فنزلت الآية «�إنّ امل�سلم َني وامل�سلمات.»...
عمت هاتان الآيتان امل�سلمات جميعهن ،ملا قالت ن�ساء
وقلت :لو َّ
امل�سلمني للنبي  بعد نزولها ،فما نزل فينا �شيء ،ولمَ َا نزلت ٍ
حينئذ الآية «�إن
امل�سلمني وامل�سلمات.».....
وقلت� :أال ترى الفرق بني الآيتني املن ّزلتني لن�ساء النبي ،والآية املن ّزلة
بعدهما للم�سلمات؟.
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وقلت :مل يذكر اهلل يف �آية امل�سلمات حجابًا وال نقابًا و�إن من القواعد
الفقهية« :ال ين�سب �إىل �ساكت قول».
�سيدنا عمر ،ذلك احلكيم الذي كان يدرك ما يف حجاب
وقلت� :إنّ ّ
جميعهن من الع�سر وال�ضرر للأمة ،والذي دعا ،بعد �أن توف
امل�سلمات
ّ
النبي  ،امر�أته �أم كلثوم لت�أكل معه ومع ر�سول �سلمة بن قي�س ،والذي له يف
نزول �آية احلجاب اليد الطوىل ،ما قال ر�ضي اهلل عنه للنبي « :احجب ن�ساء
امل�سلمات» و�إنمّ ا قال« :احجب ن�ساءك» فنزلت الآية.
وقلت :لو كانت �آية احلجاب نزلت عامة جلميع الن�ساء ،ملا لزم �إنزال �آية
الغ�ض من الب�صر ،و�ضرب اخلمر على اجليوب ،وعدم �إبداء الزينة �إال ما ظهر منها.
ّ
بنا ًء عليه� ،إنّ كل من ّيدعي �أنّ الآيتني عا ّمتان للن�ساء جمي ًعا ،مع ما
فيهما من الت�صريحات اجلل ّية ،وبعد ّ
كل ما ذكر ،فقد �أراد ما مل يرده اهلل ،و�أحدث
ع�س ًرا ال يوافق م�صلحة الأمة ،وال ميكن معه ال�سري احلق يف طريق احلياة.
فقد قال اخلازن ،كما م ّر ،مل يكن لأحد بعد �آية احلجاب �أن ينظر �إىل
امر�أة من ن�ساء النبي  متنقّبة كانت �أو غري متنقّبة ،فلو كان �أمر (قَرن) من َق َّر،
إليهن ولو متنقّبات ،و�أنه
وعمت �آية احلجاب كل الن�ساء ،وكان ال يجوز النظر � ّ
ّ
أزواجهن ،لكان ما يحدث من خروج املتنقّبات يف املدن،
نكاحهن بعد �
ال يجوز
َ
ّ
إليهن ،ولكان ما يعقد من نكاح الأرامل
وهن ميلأن الأ�سواق واحلقول ،والنظر � ّ
ّ
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واملط ّلقات يف ّ
ولند َر معاذ اهلل يف الإ�سالم ،من
كل مكان ،من املنكر والع�صيانُ ،
مل يرتكب هذا املنكر.
غري �أنه على افرتا�ض القول ،خال ًفا للن�ص ّ
ولكل ما ذكر� ،أنّ �آية الن�ساء
عامة للم�سلمات جمي ًعا ،فح�صل تر ّدد يف �أن تكون عامة �أو خا�صة� ،أفلي�س من
الواجب علينا� ،أن نقبل من الأقوال والتفا�سري ،ما ي�ستوجب التي�سري؟ وهل يجوز
�أن يح�صر التي�سري يف ن�ساء القرى ،وحينما ينتهي الأمر �إىل املدن ّيات يغلب الع�سر
على الي�سر ،خال ًفا ملا قال ر�سول اهلل ؟
اجتماع الرجال والن�ساء �أمر واقع وقد �أباحه ال�شارع

املف�سرين التي ذكرتها� ،أنّ اجتماع امل�سلمني
وقلت :يفهم من �أقوال ّ
وامل�سلمات ،يف املجال�س ،وعلى املوائد ،كان �أم ًرا واق ًعا .وبينما كان احلال على
هذا املنوال� ،أمرت ن�ساء النبي باحلجاب ،ومنعن �أن يجتمعن والرجال �إال من
بهن ،وما نزل بعدها �آية متنع .ومن القواعد الفقهية
وراء حجاب ب�أمر الآية اخلا�صة ّ
(الأ�صل بقاء ما كان على ما كان) و(ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما مل يقم الدليل
على خالفه).
وقلتّ :
يدل على ذلك� ،أنّ �أمري امل�ؤمنني �سيدنا عمر  ،مل يرت ّدد يف
دعوته �أم كلثوم ،بنت علي بن �أبي طالب �إىل الأكل معه ومع ر�سول �سلمة بن
قي�س.
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قال الطربي :بعث �سلمة بن قي�س برجل من قومه يخرب عمر بن اخلطاب ،
فلما و�صل ذلك الرجل �إىل بيت عمر ،قال« :فا�ست�أذنت و�س ّلمت
بواقعة حربيةّ ،
ف�أذن يل ،فدخلت عليه ،ف�إذا هو جال�س على م�سح((( م ّتكئ على و�سادتني
من � ٍأدم((( ،حم�ش ّوتني ليفًا ،فنبذ �إ َّيل ب�إحداهما فجل�ست عليها ،و�إذا به ٌو((( يف
�صف ٍة(((فيها بيت عليه ُ�ست ٌري .فقال« :يا �أ ّم كلثوم غدائنا» ،ف�أخرجت �إليه خبزة
بزيت ،يف عر�ضها ملح مل يدق ،فقال« :يا �أم كلثوم �أال تخرجني �إلينا ت�أكلني
معنا؟».
فلو ر�أى �س ّيدنا عمر � أنّ �سفور الوجه ،واجتماع الرجال والن�ساء،
منهي عنهما ملا دعا امر�أته لت�أكل على املائدة معه ومع ر�سول �سلمة.
ٌّ
كن يف
وجاء يف الأغاين والإتليدي ،ومقدمة ابن خلدون� ،أنّ املد ّر�سات ّ
منازلهن قاعات ف�سيحة .ي�ستدعني �إليها
�أوائل عهد الدولة الع ّبا�سية ،ين�شئن يف
ّ
يتزاحمن يف ذلك تزاح ًما �شدي ًدا ،ويتناف�سن
وكن
ّ
ال�شعراء والعلماء والأدباءّ ،
تناف�سا عظي ًما ،فاكت�سنب �شهرة وا�سعة و�صي ًتا جمي ًداّ ،ثم حت ّولت ّ
كل قاعة من تلك
ً
القاعات �إىل مدر�سة جامعة ،كان يق�صدها ّ
كل يوم عدد وافر من ال�شعراء والأدباء
والظرفاء للمناق�شة يف العلوم املختلفة.
((( م�سح  :فر�ش غليظ من �شعر( .م).
((( �أدم :جلد( .م).
((( َب ْهو� :ساحة يف مقدم البيت (م).
((( ُ�صفَّة :مكان مظلل( .م).
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وكانت املر�أة ت�ستقبل الزائرين والزائرات ،دون فرق بني اجلن�سني وحتيي
الليايل باحلفالت الأدبية.
وجاء يف كتاب «مركز املر�أة يف الإ�سالم» للأمري علي خان ،ويف كتاب «حقوق
املر�أة يف الإ�سالم» لأحمد �آغاييف� ،أنّ فاطمة الزهراء بنت النبي  ،كانت تلقي
الدرو�س واملحا�ضرات ،على ملأٍ ممتزج من الرجال والن�ساء ،و�أنّ ال�شيخة �شهدة
امللقبة بفخر الن�ساء ،كانت يف القرن اخلام�س للهجرة ،تلقي املحا�ضرات والدرو�س
على اجلمهور ،يف جوامع بغداد ومدار�سها ،يف الآداب والتاريخ ،والتوحيد والفقه،
وكان يح�ضر حما�ضراتها كثري من �أهل الف�ضل والعرفان .ولها يف تاريخ الإ�سالم،
ما لأعظم العلماء من �سم ّو املنزلة واالحرتام ،ومثلها مثل �أ ّم اخلري و�أ ّم �إبراهيم،
ومثلهن �أ ّم �سعد بنت ع�صام
فقد كانتا تلقيان الدرو�س على طلبة العلم يف بغداد،
ّ
املعروفة ب�سعدونة ،كانت تقرئ احلديث والكالم يف مدر�سة قرطبة.
ملخ�صه :وكانت �سكينة بنت الإمام
وقال ابن خلكان ،وابن م�صعب ما ّ
أح�سنهن
أظرفهن ،و�
ّ
احل�سني ،وحفيدة فاطمة بنت النبي  ،من �أجمل الن�ساء و� ّ
أحدهن جِ نانًا ،فاحرزت ق�صب ال�سبق يف
أوفرهن ذكاء وعق ًال و�أدبًا ،و� ِّ
�أخالقًا ،و� َّ
م�ضمار الأدب .وكان لها ت�أثري عظيم يف نفو�س معا�صريها ،فكانوا يحذون حذوها
يف جميع ما ت�ضعه من الأزياء والعادات ،حتى �أنها تف ّننت يف ذلك ،و ّمما و�ضعته
الطرة ال�سكينية املعروفة با�سمها �إىل يومنا هذا .والطرة هي ق�صا�ص ال�شعر حيث
تنتهي نبتتها يف مقدمه ويقال لها (غرة) ،وكانت ت�صفف جمتها (�أي جمتمع �شعر
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ر�أ�سها) ت�صفيفًا مل ي َر �أح�سن منه .و�شهرة �سكينة مل تقت�صر على الأزياء ،بل
تناولت الأدب الرائع ،واملعارف الوا�سعة ،وح�سن املحا�ضرة ،حتى �أ�صبح منزلها
الق�صاد ،من امل�شرتعني وال�شعراء والعلماء ،وحذا حذوها يف ذلك ،كثري
كعبة ّ
من ن�ساء الطبقة العليا يف ذلك الع�صر الزاهر ،وكانت �سكينة ت�ستقبل الزائرين،
الذين كانوا يتوافدون على منزلها ،من جميع �أنحاء اخلالفة ،ال�ستماع حما�ضراتها،
وكانت تز ّين املجل�س بح�سن �أدبها ،ووفرة ذكائها ،وبالأ�سئلة التي كانت تطرحها
على الأدباء وال�شعراء ،وجلة القوم.
وجاء يف ابن الأثري ،وابن جبري ،وامل�سعودي ،وال�سيوطي ،والأغاين،
وح�ضارة الإ�سالم ،والدر املنثور ما ملخ�صه� ،أن جميع الأعمال املجيدة والأفعال
احلميدة ،التي ا�صطنعها املهدي ،و�إن�شاءه معاهد العلم التي �أك�سبته ال�شهرة
الوا�سعة �أنها جمي ًعا تن�سب �إىل ت�أثري زوجته خيزران ،وحتري�ضها �إ ّياه على القيام
بها ،وكانت امللكة خيزران ت�ستقبل يف دار اخلالفة ،جميع العمال واحلكام
والعلماء وال�شعراء ،وقد تع ّلق بها النا�س تع ّلقًا �شدي ًدا و�أنزلوها �سويداء قلوبهم.
و�إنّ زبيدة زوجة هارون الر�شيد .والعبا�سة �أخته ،كانتا حت�ضران يف جمل�س الر�شيد
حتا�ضران العلماء والأدباء ،و�إنّ قطر الندى زوجة اخلليفة املعت�ضد و�أ ّم املقتدر،
كانت تقابل يف ح�ضرة الوزراء و�أرباب املنا�صب� ،سفراء الدول الأجانب ،وكانت
جتل�س للمظامل تنظر يف رقاع النا�س كل جمعة ،وكان الق�ضاة والأعيان يح�ضرون
جمل�سها.
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وذكر الرحالة ال�شهري ابن بطوطة زيارته ن�ساء �سالطني الترت امل�سلمات،
تبعتهن� ،إىل �أن
�سلطنتهن ،و�أفراد
ومقابلتهن ،جميع �أركان
جمال�سهن
و�شرح حال
ّ
ّ
ّ
ّ
فلما دخلنا عليها �أمرت ب�إح�ضار الفقهاء
قال عند زيارته �
ّ
إحداهن (ايت كججك) ّ
والق�ضاة وال�سيد ال�شريف ابن عبد احلميد ،وجماعة الطلبة وامل�شايخ وقابلناهم
بح�ضورها.
و�إنه لأمر م�شهور �أنّ الإمام ال�شافعي �أخذ العلم عن نفي�سة حفيدة علي
بن �أبي طالب ،زوجة �إ�سحق بن جعفر ال�صادق ر�ضي اهلل عنهما.
�إنّ ما ذكرته ،وهو قليل من كثري ،ملما ّ
كن
يدل على �أنّ امل�سلمات ّ
إنهن داومن بعد الآيتني على االجتماع بالرجال،
يبارين الرجال يف الرقي ،و� ّ
و ّمما يدل �أي�ضً ا على ذلك ما قاله الأمري علي القا�ضي امل�شار اليه �إذ ن�شر مقا ًال
جلي ًال مو�ضوعه الن�ساء ُت ْرجِ م للمقتطف جاء فيه� :إنّ الذي �أمر بف�صل الن�ساء عن
الرجال يف الوالئم واحلفالت العمومية هو ّ
املتوكل «نريون العرب» ،ولكن ،بقيت
وكن يقابلن الز ّوار
الن�ساء يختلطن بالرجال �إىل �أواخر الع�صر ال�ساد�س للهجرةّ ،
ويعقدن جمال�س الأن�س ومي�ضني �إىل احلروب الب�سات احلديد وي�ساعدن �إخوتهن
أزواجهن يف الدفاع ،عن املعاقل والقالع.
و�
َّ
و ّمما يد ّلنا على ذلك �أي�ضً ا� ،أنّ ن�ساء امل�سلمني �سكان القرى ،املبتعدين
عن مظاهر املدنية  -ودواعي التط ّور  -والذين هم �أحفظ النا�س للتقاليد املوروثة،

يف الأدلة الدينية يف ال�سفور وحترير املر�أة والتجدد االجتماعي

225

225

مت�س ًكا بالعادات� ،إن ّهن يختلطن بالرجال ويجتمعن يف احلقول والبيوت
و� ّ
أ�شدهم ّ
ويف جمال�س امل�سامرات واحلفالت ويف �سائر املجتمعات.
« َقرن» �أمر من قار ال من قر

�سادتي و�س ّيداتي:
تقدم �أنّ اجتماع الرجال والن�ساء دام يف الإ�سالم ع�صو ًرا ،و�أنّ
ثبت ّمما ّ
خمت�صة بن�ساء النبي .
�آية احلجاب ّ
ولكن مبا �أنّ بع�ض رجالنا يداومون على التمويه بالدين ظل ًما لن�سائهم كما
يعم الن�ساء جمي ًعا ف�أرى
اعتادوا قائلني ّ
لهن خال ًفا للن�ص ال�صريح� ،إن �أمر «قرن» ّ
من الواجب �أن نبحث قلي ًال �إيقا ًظا لأخواتي يف �أمر «قرن» فتح القاف و�سكون
الراء.
املف�سرين امل�شار �إليهم فهموا من �أمر «ق َْرن» �أحد املعاين الثالثة.
�إنّ ّ
الأ ّول« :ق َْرن» �أمر لهن من قار يقار على وزن خفن ،فعل خاف يخاف،
ومعناه كما جاء يف املعاجم م�شى على �أطراف قدميه لئال ي�سمع �صوتهما وملا ِملأ
املف�سرين هذا لأنّ املعنى الذي فيه طبيعي ال تك ّلف فيه،
احلق �أن ن�أخذ بقول ّ
ومطابق متا ًما لقواعد اللغة ،وموافق للم�صلحة ولإرادته تعاىل للي�سر ال الع�سر،
وي� ّؤكد لنا هذا املعنى قوله تعاىل :ﱹﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
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(((
خالخيلهن فيعلم
ﯹﱸ [النور� - ]31 /أي كما قال البي�ضاوي  -لتتقعقع
ّ
أنهن ذوات خالخيل ف�إنّ ذلك يورث مي ًال يف الرجال.
� ّ

الثاين« :قرن» من وقر يقر �أي كن �أهل وقار و�سكون.
�إ ّنا نريد �أن ن�أخذ بهذا املعنى فهو موافق كالأ ّول .ولكن تعار�ضنا فيه
قواعد اللغة لأنّ الأمر للن�ساء لي�س «قَرن» بفتح القاف و�سكون الراء  -من َوقَر
َيق ِر كوعد يعد بل « ِقرن» بك�سر القاف ،وهذا خمالف ملا ورد يف الآية على ما هو
م�شاهد يف ن�سخ القر�آن من الطبعات املختلفة زمانًا ومكانًا.
املعنى الثالث« :ق َْرنَ » من ق ّر َي ِق ُّر �أي ثبت و�سكن وهو املعنى الذي يريده
بع�ض رجالنا� .إنّ هذا القول تعار�ضنا فيه قواعد اللغة ّ
كل املعار�ضة ،فلو قلنا كما
قال البي�ضاوي والن�سفي �إن الأمر كان لن�ساء الر�سول من فعل ق ّر يق ّر بك�سر
لهن « ِاقررن» ولو جوز حذف الراء الأوىل تخفيفًا.
القاف ،لوجب �أن يكون الأمر ّ
واالحتفاظ بك�سرتها فنقلت �إىل القاف كان لها منها «اقرن» بك�سر الهمزة والقاف،
ولو ا�ستغني عن همزة الو�صل ملا كان لنا «قَرن» بفتح القاف بل « ِقرن» بك�سرها
وهذا خمالف لورودها.
و�أرانا يف غنى عن �سلوك طرق احلذف والنقل واال�ستغناء للو�صول �إىل
�أمر «قرن» من فعل ق ّر يق ّر ،دون بلوغ الغاية التي �سلكوا من �أجلها ُ�سب ًال وعرة
((( لتتقعقع :لتتحرك لتحدث �صو ًتا( .م).
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مل ت�ؤد كما ترون �إليها  ،فما �أوالنا باالقت�صار على ا ّتباع الطريق ال�سهل الوا�ضح،
الذي ال ينتهي ب�سالكه �إال �إىل احلقيقة ،وهي �أنّ �أمر «قرن» من فعل قار يقار قو ًرا،
بيوتكن على �أطراف
وزن خاف يخاف خو ًفا ،ومعناه كما �سبق بيانه« :ام�شني يف
ّ
أقدامكن ،لئال ي�سمع �صوتها»� .إنّ هذا املعنى ال حمل للريبة يف �صحته ،و�أ ّما معنى
�
ّ
«قَرن» من ق ّر فهو م�ستوجب الريبة بالنظر �إىل ما �سبق .وقد قال ر�سول اهلل :
«دع َما ُيرِي ُب َك �إىل َما ال ُيري ُب َك» .و�أعيذ �سادتي الرجال �أن يكونوا م�صداقًا لقوله
ْ
تعاىل :ﱹ ﭔ ﭕ ﭖﱸ [�آل عمران� ]78 /أي يح ّرفونه في�شرعون
يقر�أون « ِقرن» بك�سر القاف ،لي�ستخرجوا هذا املعنى الثالث الذي يريدونه للن�ساء
لهن.
وال يريده اهلل ّ
�إن احلقيقة يا �سادتي� ،إ ّما قَرن بفتح القاف �أو ِقرن بك�سرها ف�أن كانت
بالفتح بطل معنى وقر وق َّر ،و�إن كانت بالك�سر بطل معنى قار  ....فجمع املف�سرين
عدوها مفتوحة القاف
يف لفظ قرن الواحد معنى وقر وق ّر مع معنى قار ،ك�أنهم ّ
ومك�سورتها يف وقت واحد ،لي�س من اجلائز ولي�س من ال�صواب لأنه من قبيل
جمع النقي�ضني على �أنه ال ميكن اعتبارها مك�سورة القاف بعد �أن ترى عيوننا �أنّ
طبعات القر�آن املختلفة زمانًا ومكانًا م ّتفق ٌة على فتحها.
فال يظننّ الرجال الذين يريدون �أن ت�شمل �آية احلجاب امل�سلمات جمي ًعا،
�أنّ �أمر «قَرن» الذين تبينّ معناه ينفعهم بعد يف قولهم� :إنّ �أ�صلح الأمور لن�ساء
لقبورهن.
خدورهن �إال
بيوتهن وال يخرجن من
امل�سلمني
ّ
ّ
ولرجالهن� ،أن يقررن يف ّ
ّ
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و ّمما يبدو يل� ،أنّ �س ّيدتنا عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،وقد �أمرنا النبي � أن
ن�أخذ ن�صف ديننا عنها ،قد �آثرت املعنى احلقيقي ،وهو املعنى الأ ّول الذي قالوه،
و�إ ّال ملا برحت بيتها متدخلة يف م�س�ألة اخلالفة العظمى وملا تر�أ�ست احلزب املعار�ض
لعلي  ،وحاربت مع اجليو�ش ،وخطبت يف النا�س حتملهم على االن�ضمام �إىل
احلزب الذي كانت ت�ؤ ّيده .ومثلها �أ ّم عطية ،فقد غزت مع ر�سول اهلل � سبع
غزوات كانت فيها تداوي اجلرحى ،وتقوم على املر�ضى .و�إنّ قبول النبي  مثل
�أ ّم عطية يف غزواته ،لدليل على �أنّ معنى «قرن» يف بيوتكن ،لي�س من ق ّر يقر �أي
بيوتكن وال تربحنها.
اثبنت يف
َ
لقد �أبديت ما بدا يل يا �سادتي يف �أمر «قرن» اجلليل .وال ينبغي لنا �أن
يه ّولنا الوهم .فنحجر على عقولنا �أن ّ
املف�سرون،
تفكر يف ما قال القائلون ،وما ّف�سر ّ
وقد �أمرنا تعاىل بتعقّل �آياته والتفكر فيها.
و�إنّ ما قد بحثت فيه ،م�س�ألة لغوية تتع ّلق ب�أمورنا احليوية .فحقّنا يف تع ّلقها
وتف ّهمها وتفهيمها ال يقبل نزا ًعا.
�أ ّنى مينع الرجل املر�أة التعقل وعلم ل�سانها العربي ،وقد قال تعاىل :ﱹ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱸ [يو�سف.]2 /
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ا�ستطراد لأقوال املف�سرين الكرام يف ما يتعلق باجلغرافيا والتاريخ
والفلك ونظرات يل فيها

�سادتي و�س ّيداتي:
املف�سرين ما كانوا يف تف�سري (قَرنَ ) �إال خمطئني.
�إنّ ّ
وهل تظ ّنون �أنّ يف الإ�سالم من ال يخطئ؟ لو كان ّ
كل جمتهد م�صي ًبا ملا
اختلف املجتهدون .و�أ ّية م�س�ألة يف ال�شرع لي�س لها فيها �أقوال وفتاوى ومذاهب
متن ّوعة خمتلفة� ،أو متناق�ضة مع �أنّ احلق وال�صواب واحد؟ �أميكن �أن تكون ك ّلها
مع تباينها �صوابًا؟ كال ،بل ميكن �أن تكون ك ّلها خط�أ واحلقيقة حمتجبة.
ف�إذا ر�أينا خ ًطا ب ّي ًنا مغاي ًرا للمح�سو�س �أو للحقائق العلمية التي بلغت درجة
البداهة� ،أعلينا �أن نر�ضى بها ونغم�ض عيوننا ،ونغلق قلوبنا ،عن ر�ؤية ال�صواب
ومعرفته؟ ال ّ
�شك �أنّ ك ًّال منكم� ،أيها ال�سادة وال�سيدات ،من �أهل الف�ضل والعلم،
جوابه على هذا ،ال.
البد لت�أييده من الربهان ،وال ريب �أنّ
�إنّ ما قلته �أيها ال�سادة وال�س ّيدات ّ
ّ
املف�سرين قلي ًال
كل نف�س ت�شعر بظم�أ ال�ستقاء احلقيقة� ،إنيّ �أذكر من �شتيت �أقوال ّ
من كثري يتع ّلق بعلم الأر�ض� ،أي اجلغرافيا ،وبعلم التاريخ وبعلم الفلك ،تلك علوم
مادية م�شرتكة بني العاملني يجب ا�شرتاكنا ك ّلنا يف تف ّهمها على الوجه ال�صحيح،
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املف�سرون� .أذكر يف �أ ّول الأمر الآيــات الكرمية الآتيــة:
وال يجوز �أن ي�ستقل فيها ّ
ﱹ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ  .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙﭚ.ﭜﭝ .ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ (ويف قراءة ابن عامر وحمزة والك�سائي و�أبي بكر حامية) ﭩ ﭪ

ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  .ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ.ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  .ﮖ ﮗ ﮘ  .ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ.ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ.ﮱ

ﯓ ﯔ.ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ.ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ [الكهف.]94 - 83 /

املف�سرين لهذه الآيات الكرمية ومل تكن
وهنا �أجتزئ مبا ي�أتي من �أقوال ّ
�أقوالهم متفقة .فذكر ّ
كل منهم روايات �شتى «ال�صفحات الـ  299وما يليها
من البي�ضاوي والـ  275وما يليها من اخلازن والن�سفي والـ  88وما يليها من
الطرب�سي».
«�إنّ ذا القرنني ا�سمه �إ�سكندر بن فيفلو�س الرومي ،ملّا مات �أبوه جمع
ملك الرومّ ،ثم ح�ضر �إىل ملوك العرب وقهرهم ،وم�ضى حتى انتهى �إىل البحر
الأخ�ضرّ ،ثم رجع �إىل م�صر وبنى الإ�سكندر َية و�سماها با�سمهّ ،ثم دخل �أرمينية
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وبنى ال�سدود والأبوابّ ،ثم ا�ستوىل على ممالك الفر�س والهند وال�صنيّ ،ثم رجع
�إىل العراق ومر�ض ب�شهرزور ،ومات فيها وكان عمره �ألفًا وثالثني �سنة».
وقيل ا�سمه مرزبان بن مرزبة من اليونان ،وقيل �إنه من حمري ا�سمه
�أبو كرب بن عربين بن �إفريقني.
ولت�سميته ذا القرنني روايات �شتى منها :قيل كان له قرنان تواريهما
العمامة ،وقيل �إنه �أمر قومه �أن يتقوا اهلل ف�ضربوه بال�سيف على قرنه الأي�سر فمات
ف�أحياه اهلل ،ف�سمي ذا القرنني ،وزاد على ذلك �صاحب جممع البحرين �أنّ ذا
القرنني بقي بعد ال�ضربة الأوىل مي ًتا خم�سمائة عام ثم ُبعث ،وبقي بعد ال�ضربة
الثانية خم�سمائة عام ّثم ُبعث ،وقيل ر�أى يف منامه �أنه دنا من ال�شم�س حتى �أخذ
بقرنيها يف �شرقها وغربها ف�سموه ذا القرنني ،وقيل انقر�ض يف وقته قرنان من النا�س
ف�سمي بذلك.
حي ّ
وهو ّ
ال�سدين اللذين بناهما ذو القرنني هما وراء بحر الروم بني
وقالوا �إنّ ّ
جبلني هناك يلي م�ؤخرهما البحر املحيط ،وقيل �إنهما وراء دربند وخرا�سان من
ناحية �أرمينية و�أذربيجان ،وقيل يف �أواخر ال�شمال يف منقطع �أرا�ضي الرتك.
ال�سد فخرجوا من
وقيل �إنّ الواثق بعث من يثق به من �أتباعه ليعاينوا ّ
باب من الأبواب ح ّتى و�صلوا �إليه و�شاهدوه فو�صفوه قائلني �إنّ بناءه من َلبنِ
حديد م�شدود بالنحا�س املذاب وعليه باب مقفل.
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ال�سد مائتا ذراع وعر�ض احلائط خم�سون ذرا ًعا و�أنّ البعد
وقالوا �إنّ ارتفاع ّ
ال�سدين مائة فر�سخ.
بني ّ
ال�سدين من ولد �آدم �أ ّمتني هما ي�أجوج وم�أجوج
وقالوا �إنّ وراء هذين ّ
منهم الرتك ،و�إنّ ولد �آدم ك ّلهم جزء وهم ع�شرة �أجزاء ،و�إنهم مت�صلون بنا من
جهة الأب �آدم دون الأم ح َّواء ،و�إنّ َّ
كل �أ ّمة منهما �أربعة �آالف �أ ّمة ال ميوت
الرجل منهم حتى ينظر �ألف ذكر من �صلبه ك ّلهم قد حمل ال�سالح .وهم ثالثة
�أ�صناف� ،صنف منهم طوله مائة وع�شرون ذرا ًعا ،و�صنف منهم عر�ضه وطوله �سواء
مائة وع�شرون ذرا ًعا ،و�صنف منهم يفرت�ش �أحدهم �أذنه ويلتحف بالأخرى وهم
ال مي ّرون بفيل �أو وح�ش وال خنزير� ،إال �أكلوه ومن مات منهم �أكلوه ،و�إنّ من �أُ ّمتي
جدا طول الواحد منهم �شرب واحد.
ي�أجوج وم�أجوج �صنفًا ق�ص ًريا ًّ
وقالوا يف ال�صفحة الـ  296من البي�ضاوي ويف ال�صفحة الـ  169من
اخلازن والن�سفي يف تف�سري �آية :ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﱸ [الكهف� .]60 /إنَّ جممع البحرين هو
ملتقى بحر فار�س وبحر الروم مما يلي امل�شرق.
�آية :ﱹ ﭑ ﭒ

وقال الطرب�سي يف ال�صفحة الـ  732يف تف�سري
ﭓﱸ [الذاريات� .]7 /أي ذات احل�سن والزينة عن علي  ،وروى علي
�إبراهيم بن ها�شم عن �أبيه عن احل�سني بن خالد بن �أبي احل�سن قال :قلت له
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�أخربين عن قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓﱸ فقال حمبوكة �إىل الأر�ض،
و�شبك بني �أ�صابعه .فقلت كيف تكون حمبوكة واهلل تعاىل يقول :رفع ال�سماء
بغري عمد؟ فقال� :سبحانه وتعاىل �ألي�س يقول بغري عمد ترونها؟ قلت :بلى ،قال:
فثم عمد ولكن ال ُترى ،فقلت :كيف ذلك جعلني اهلل فداك؟ قال :فب�سط كفه
َّ
الي�سرى ّثم و�ضع اليمنى عليها فقال :هذه �أر�ض الدنيا ،وال�سماء الدنيا فوقها قبة،
والأر�ض الثانية فوق ال�سماء الدنيا وال�سماء الثانية فوقها ق ّبة ،والأر�ض الثالثة
فوق ال�سماء الثانية وال�سماء الثالثة فوقها قبةّ ،ثم هكذا �إىل الأر�ض ال�سابعة فوق
ال�سماء ال�ساد�سة وال�سماء ال�سابعة فوقها قبة ،قلت :فما حتتنا �إال الأر�ض واحدة،
قال :وما حتتنا �إال �أر�ض واحدة .و�إنّ ال�ست لفوقنا.
وقال البي�ضاوي يف ال�صفحة الـ  585يف تف�سري �آية :ﱹ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﱸ [ي�س� ]38 /أي حلد معينّ ينتهي �إليه
مقدر ّ
لكل يوم من امل�شارق واملغارب ،ف�إنّ لها �أي ال�شم�س يف
دورها واملنتهى ّ
دورها ثالثمائة و�ستني م�شرقًا ومغربًا تطلع ّ
كل يوم من مطلع وتغرب من مغرب ّثم
ال تعود �إليهما �إال العام القادم.
وقال اخلازن والن�سفي يف ال�صفحة الـ  276والطرب�سي يف ال�صفحة الـ 89
نق ًال عن التوراة �إنّ ال�شم�س تغرب يف ماء وطني �أ�سود .وقال الطرب�سي تغرب يف
عني حمئة �أي يف ماء وطني �أ�سود مننت .وقال الن�سفي وعند العني املذكورة مدينة
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لها �إثنا ع�شر �ألف باب يقال �إنها جلا�سو�س وا�سمها بال�سريالية حريح�صا .وقالوا �إنّ
لبا�س القوم هناك جلود الوحو�ش وطعامهم مالفظه البحر.
وقال اخلازن يف تف�سري ﱹ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﱸ [الكهف:]90 /
�إنّ القوم الذين وجدهم ذو القرنني يف مطلع ال�شم�س ال يثبت على �أر�ضهم
بناء وال ينبت فيها �شجر و�إنهم �إذا طلعت ال�شم�س يغورون يف املاء ف�إذا ارتفعت
عنهم خرجوا فرعوا كالبهائم .وقيل هم قوم عراة يفرت�ش �أحدهم �أذنيه ويلتحف
بالأخرى .وقيل �إنهم من ن�سل م�ؤمني قوم هود وا�سم مدينتهم جابلق وا�سمها
بال�سريانية �سرقي�سيا وهم جماورون ي�أجوج وم�أجوج.
وقال الطرب�سي يف ال�صفحة الـ � 273إنّ ال�شم�س �أبط�أ من القمر جر ًيا ف�إنها
املف�سرين.
تقطع منازلها يف �سنة والقمر يقطع منازله ب�شهر واحد .انتهت �أقوال ّ
�سادتي و�س ّيداتي:
املف�سرون ّمما يتع ّلق باجلغرافيا والتاريخ والفلك.
لقد �سمعتم ما قال ّ
ف�أقول يف دوري� :إنّ بحر فار�س وبحر الروم ال يلتقيان .فقد كان يجب
املف�سرين الكرام �أن يذكروا بحرين يلتقيان.
على ّ
و�أقول �إنّ �إ�سكندر ذو القرنني ،كتب تاريخه معا�صروه ومرافقوه ،فقد ولد
يف �سنة ( )356ومات قبل �أن يبلغ الثالثة والثالثني من عمره يف �سنة ()323
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قبل امل�سيح ،ومل يع�ش �ألفًا وثالثني �سنة ومل ينقر�ض يف وقته قرنان من النا�س
حي كما قالوا.
وهو ّ
و�أقول �إنَّ قتل الإ�سكندر مرتني ،وقيامه من املوت مرتني ،ملن الأمور التي
البد مل�ؤ ّرخيه وال�سيما معا�صريه ،من تدوينها لو كانت من احلقائق التاريخية،
كان ّ
تلميحا.
وهذا كتاب اهلل بني �أيدينا فهل ذكر ذلك؟ �إنه مل يذكره ،ومل يلمح �إليه ً
و�أقول �إنّ �أرمينيا و�أذربيجان وخرا�سان يعرفها �أهل هذا الزمان كما يعرفون
بالدهم ،وهكذا بالد الرتك وما وراء بحر الروم ،فلي�س هناك �سد كما ذكروا .و�أ ّما
ال�سد املعروف ب�سد الإ�سكندر يف ال�صني فلي�س بنا�ؤه كما قالوا ،وهو بعيد من ّ
كل
وجه عن و�صفهم.
و�أقول لو كان �أتباع الواثق الذي ف ّو�ض �إليهم �أمر معاينة ال�سد و�صلوا �إليه
للمف�سرين �أن يجمعوا على مكانه من الأر�ض.
و�شاهدوه كما قالوا ،لأمكن ّ
ال�سد املذكور� ،أ�ضحى �أي�ضً ا معرو ًفا مبا فيه من بر وبحر،
و�أقول �إنّ ما وراء ّ
ال�سد وال
و�إن�سان وحيوان ونبات ،ك�سائر �أقطار الكرة الأر�ضية .فلي�س يف ما وراء ّ
يف الكرة الأر�ضية ك ّلها ،قوم طول ّ
كل واحد منهم وعر�ضه مائة وع�شرون ذرا ًعا،
�أو طول ّ
كل واحد منهم �شرب واحد� ،أو من يفرت�ش �أذنه ويلتحف بالأخرى ،ولي�س
يف جه ٍة من الأر�ض قوم يغورون يف املياه متى طلعت ال�شم�س ،ويخرجون منها
متى ارتفعت فريعون كالبهائم.
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املف�سرون احلقيقة ،لقالوا يف �أ�صل ذي القرنني قو ًال
و�أقول لو �أدرك ّ
واح ًدا� ،إ ّما اليونان �أو حمري ،و�إنّ الفرق لعظيم بني �أن يكون ذو القرنني �إ�سكندر
بن فيلفو�س� ،أو مرزبان بن مرزبه من اليونان ،و�أن يكون �أبا كرب بن عربين بن
�إفريقني من حمري.
و�أقول �إنّ الأفالك �أ�ضحت بف�ضل العلم احلديث معروفة مبا فيها ،فلي�س
لل�سماء جرم ولي�س لها عمد ،ولي�ست حمبوكة �أو م�ش ّبكة كالت�شبيك بني �أ�صابع
اليدين ولي�س فوقنا �ست �أر�ضيني مب�سوطة فوق �سمائنا الواحدة فوق �سماء
الأخرى ،على الوجه الذي ذكروا.
تعدد الأر�ضني ،كما فهم كثري من
و�أقول �إنّ الأ ْولىَ بنا �أن نفهم من ّ
املحققني يف الع�صر احلا�ضر ،معنى ال�سيارات التي �إن هي �إال �أر�ضون �أو كرات
�سابحة يف الف�ضاء كالأر�ض �أو الكرة التي نحن عليها.

املف�سرون بتف�سري «ذات احلبك» مبا روي عن علي 
و�أقول لو اكتفى ّ

�أنها ذات احل�سن والزينة لكان �أوىل.

و�أقول �إنَّ ال�شم�س ثابتة يف م�ستق ّرها و�إنمّ ا تدور على نف�سها وال تبينّ للعني
�شارقة �أو غاربة �إال ب�سبب دوران الأر�ض على نف�سها ومتى غابت ال�شم�س ع ّنا
ت�شرق كما تعلمون على �أمريكا ّثم تغيب عنهم وت�شرق عليها فال تغرب �إ ًذا يف ماء
وطني �أ�سود مننت كما ذكروا.
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و�أقول �إنَّ الكرة الأر�ضية كلها قد ك�شفت فلي�س فيها عند مغرب
ال�شم�س مدينة لها اثنا ع�شر �ألف باب ا�سمها بال�سريانية حريح�صا ،ولي�س عند
مطلع ال�شم�س مدينة �أخرى ا�سمها جابليق �أو مرقي�سيا.
و�أقول �إنَّ ال�سريان القدماء كانوا يف بالدنا وال تزال منهم بقية فال وجه
لت�سمية املدينتني املذكورتني بال�سريانية.
و�أقول �إنَّ ال�شم�س ال تدور حول الأر�ض كما يدور القمر بل �إن القمر
يدور حول الأر�ض والأر�ض تدور حول ال�شم�س كما ال يخفى.
و�أقول �إنَّ ال�سنة ال�شم�سية لي�ست ثالثمائة و�ستني يو ًما كما ذكروا بل هي
ثالثمائة وخم�سة و�ستون يو ًما وخم�س �ساعات وت�سع و�أربعون دقيقة وبع�ض ثوانٍ .
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القر�آن م�صباح الهدى ومنار احلكمة ودليل املعرفة،
ولكن املف�سرين �أكرثوا من التخيل و�أخطئُوا يف التفكر ،والفرق بني
الأقدمني واملت�أخرين

و�أقول �إنَّ كل ما قالوا ّمما ذكرت مل يقله اهلل يف �آياته ولكنهم قالوه هم
ونقلوه عن �أخبار �شتى ورواة خمتلفني متناق�ضني يف الرواية.
املف�سرين مل ي ّتفقوا يف التف�سري ومل يجزموا �أم ًرا ومل يقطعوا
و�أقول �إنَّ ّ
ب�أمر يف كل ما نقلت ،وجل ما ا�ستندوا �إليه يف ذلك تخيالت وروايات من قيل
وقال خمتلفة.
و�أقول بالنظر �إىل عدم جزمهم وعدم �إجماعهم و�إىل اختالف �أقوالهم
�أن كل باحث يف ذلك يحار عقله فريتد �إىل مطلع الهدى ومنبثق النور الكتاب
وال�سنة.
و�أقول لو قلدت باعتقادي قو ًال من �أقوالهم املذكورة لر�أيتني يف خطيئة
�أمام اهلل �إذ �أنه ال دليل وال حجة العتقاد ذلك القول مع منافاته للحقائق العلمية
وللمح�سو�س ،وقد قال ر�سول اهلل َ « :د ْع َما يريبك �إ َىل َما َال ير َ
ِيبك».
وقال علي بن �أبي طالب « :ما ا�شتبه عليك علمه فالفظه ،وما �أيقنت
بطيب وجوهه فنل منه».
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وكان الإمام ال�شافعي  يقول�« :إذا ر�أيتم كالمي يخالف الكتاب
وال�سنة فا�ضربوا به عر�ض احلائط».
وكان �سيدنا عمر � ،إذا �سمع من �أحد ال�صحابة قو ًال متعلقًا بالدين،
حر�صا منه على
ي�ضع يده على قب�ضة �سيفه ويقول« :هات الدليل» ،وما ذلك �إال ً
�صيانة الدين من �إدخال ما لي�س منه فيه.
و�أقول �إن من القواعد ال�شرعية« :ال عربة للظن البني خط�ؤه».
قال ال�شيخ حممد بدر الدين النع�ساين« :جردت الكتب امل�ؤلفة يف
الدين من �أ�صول الدين و�س ّنته وحما�سنه وح�شيت من اخلرافات والأكاذيب
والأحاديث املو�ضوعة املفرتاة على �صاحب ال�شريعة».
و�أقول مبا �أن احلمل على احلقيقة ّ
متعذ ٌر ماد ًّيا بالنظر �إىل ما ذكره كان من
الواجب على �أعالم التف�سري �أن يحملوا على معنى الكناية واملجاز بع�ض �ألفاظ
الآيات التي ذكرت ،و�أن ال يهملوا العمل باحلقيقة متى �أمكنت و�أن يكتفوا ببيان
ف�سروا :ﱹ ﭤ ﭥ
املعنى املعقول الذي ال ينافيه العلم واملح�سو�س .مث ًال �إذا ّ
ﭦ ﭧ ﭨ ﱸ [الكهف .]86 /قالوا عني حمئة �أي ذات حم�أة من حمئت
البئر �أي �صارت ذات حم�أة �أي الطينة ال�سوداء .وقالوا نق ًال عن التوراة �أنها تغرب
يف ماء وطني �أ�سود مننت .مع �أنه لي�س يف التوراة التي يف الأيدي �شيء من هذا،
و�أما الأخرى ف�أين هي لينقل عنها هذا القول غري املعقول؟ فعو�ضً ا عن هذا كان
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عليهم �أن يكتفوا مبفهوم من مزيج �أقوال بع�ضهم وهو �أن ذا القرنني ملّا بلغ �ساحل
املحيط ومل يكن يف مطمح ب�صره غري املاء وجد ال�شم�س �أي تراءى له ك�أنها تغرب
فيها مع �أنها تغرب وراءها لأن ال�شم�س ال تزايل الفلك وال تدخل عني املاء.
و�أقول �إنَّ املياه التي يرتاءى لنا �أن ال�شم�س تغرب وراءها على خط
اال�ستواء هي حامية �أي حارة بخالف مياه املناطق الباردة املتج ّلدة حول القطبني
ومياه املناطق املعتدلة.
من يعلم �أنه مل ي�شر اهلل تعاىل بقوله :ﱹﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﱸ [الكهف� ]90 /إىل �أقوام �أمريكا
الأ�صليني من اجلن�س الأحمر الذين هم وراء الغرب وال�شرق يف الن�صف الثاين
من الكرة الأر�ضية؟
من يعلم �أن اهلل مل يرد بذلك �أن يهدينا �إىل ما هنالك لك�شفه؟
�أجل �إن ال�سبب هو الطريق ،و�أي طريق مو�صل من الغرب �إىل ال�شرق
غري الطريق الذي مي ّر حول الن�صف الثاين من الكرة الأر�ضية جمتا ًزا �أمريكا؟
اهلل �أكرب ال �إله �إال هو� ،إنه �أرانا بكل �صراحة وو�ضوح �أن من الغرب �إىل
ال�شرق طريقًا حول الن�صف الثاين من الكرة و�أن على تلك الطريق �أقوا ًما ت�شرق
عليهم ال�شم�س متى غربت ع ّنا .يا ليتنا اهتدينا ف�سلكنا تلك الطريق قبل �أن
�سلكها كري�ستوف كولومب�س.
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يا ليتنا اهتدينا فذهبنا وك�شفنا ور�أينا حمققني كالم اهلل لنكتب عن علم
يف تف�سريه بد ًال من �أن ن�صف ه�ؤالء الأقوام ومدنهم و�شكل معي�شتهم باخليال
�أ�شكا ًال غريبة .ذلك �ش�أننا يف كثري من الأمور .نعم لو دققنا يف حقائق كالم اهلل
واهتدينا ل�سبقنا غرينا من الأمم يف ك�شف الكرة الأر�ضية كلها.
لننظر �إىل ما يفعل الغربيون لك�شف احلقائق ولنعترب.
�ضحى يف الع�صور الأخرية بنف�سه عام ًدا �إىل
فكم عامل منهم حمقق ّ
جماهل الكرة بك�شف معاميها ،حتى �أنه مل يبق يف الكرة �إال جمهوالن فقط ،هما
القطبان ،وكم منهم من اقتحم ومن يقتحم �أخطار املوت �سواء يف البحر �أو يف الرب
�أو يف الف�ضاء هازئًا بالطبيعة وقواتها الهائلة ،هازئًا بالعوا�صف ،بالأعا�صري ،بالبحور
املتجمدة ،باجلبال والقفار املروعة ،حيث الربد القار�س املميت ،حيث ّ
كل �شيء
جليد ،حيث ي�سود الظالم الن�صف من كل عام .ميوت الواحد منهم فيقتفي �أثره
الآخر ،وتهلك جماعة فيكمل عملها جماعة غريها ،ذلك كله جلالء احلقائق و�إنارة
العامل �أجمع .وكم من حقيقة جلوا ،وكم من عامل �أناروا .هكذا ي�أمر الكتاب �أن
ُيف َعل .ففعلوا هم� .أ ّما نحن فكل ما فعلناه �أ ّنا تخ ّيلنا ّ
كل ما �أردناه فقلناه ،فك ّنا
عر�ضة للنقد وم�ضغة يف �أفواه غرينا ظ ًّنا منهم �أن ما قاله بع�ض املف�سرين ،قد جاء
به الكتاب� ،إنهم يف ظنهم على �ضالل مبني ،فلي�س يف الكتاب �شيء غري احلقيقة
والأمر بتحقيقها واتباعها.
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�أيها القائلون �إنَّ الإ�سالم مانع الرتقّي ،ارجعوا عن قولكم ،ف�إنّ دين
الإ�سالم احلق ،لفي الكتاب وال�سنة ،وقد ر�أيتم �أن الكتاب قد �أرانا بكل �صراحة
وو�ضوح ،قبل �أن ك�شفتم وقبل �أن ر�أيتم� ،أن من الغرب �إىل ال�شرق طريقًا حول
الن�صف الثاين من الكرة .و�إنّ على ذاك الطريق �أقوا ًما ت�شرق عليهم ال�شم�س
متى غربت ع ّنا .هذا ما يريناه ديننا ،ولي�س ما عدا ذاك مما يتع ّلق بالأمر الذي نحن
فيه� ،إال �أقاويل و�أباطيل.
�إنّ القر�آن مل�صباح الهدى ،ومنار احلكمة ،ودليل املعرفة ،هو الف�صل لي�س
بالهزل ،ظاهره حكم ،وباطنه علم ،ظاهره �أنيق ،وباطنه عميقّ .
والتفكر يف �آياته
حياة قلب الب�صري ،كما مي�شي امل�ستنري يف الظلمات بالنور فكم يف القر�آن من �آيات
املتقدمون الذين عمت عندهم الروايات
هدى للعامل احلديث ،مل ي�سترن بها ّ
وغلب عليهم اخليال فا�ستغنوا به عن احلقيقة.
قلت ،كان من الواجب �أن يحملوا على معنى الكناية واملجاز بع�ض �ألفاظ
الآيات .نعم ،ف�إنّ املجاز والكناية من �صفات الكالم العايل والإن�شاء البليغ ،و�إنّ
�آيات اهلل تعاىل ملظهر املعجزات يف البيان .و�أزيد على ذلك �أنه كان من الواجب
�أن ال ينتهي بهم الأمر يف التف�سري �إىل قول ما قالوا �أو ما رووا عن وجود �أ�شياء
وعوامل على الأر�ض ،مادية حم�سو�سة ،لو فت�ش النا�س عنها يف ما ع ّينوا وعينّ لها
الرواة من املواقع  -وقد �أ�ضحى يف ا�ستطاعة النا�س الو�صول �إىل حيث �شا�ؤوا من
الأر�ض  -ملا وجدوا تلك الأ�شياء والعوامل وال وجدوا لها �أث ًرا.
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�إن الرواية هي خرب يحتمل عدم ال�صحة فال يجوز اال�ستناد �إليه واالتكال
املف�سرون؟
عليه �إال بعد حتقيقه ،و�إن الأمور املادية حتقق باحلوا�س فهل فعل ذلك ّ
ﱹﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱸ [الأعراف.]169 /
�أنهم قالوا :ﱹ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱸ [يون�س.]39 /
وجاء يف احلديث«َ :ح ُّق اهلل َع َلى ال ِع َبا ِد �أَنْ َيقُو ُلوا َما َي ْع َل ُمونَ وي ِقفُوا ِع ْن َد
َما َال َي ْع َل ُمونَ ».
حد تف�سري الكالم� ،أن ال يعني �إال ا�ستخراج املعاين من �ألفاظ الكالم
�إنّ ّ
وعباراته عينها .وما زاد على ذلك فهو خروج عنه و�إحداث وتغيري ال تف�سري .من
م�ستخرجا يف التف�سري من كالم اهلل
�أجل ذلك لي�س علينا �أن نعتقد �صحة ما لي�س
ً
نف�سه �سبحانه وتعاىل ال �شريك له� ،إن كالم اهلل احلق عينه� ،أ ّما الأخبار والروايات
�صح
فنقبل منها ما هو حمقق ومث ّبت فح�سب تب ًعا للقاعدة املرعية عند الأمية «�إذا ّ
احلديث فهو مذهبي» واهلل ح�سبنا ونعم الوكيل.
و�أقول لي�س ّ
املف�سرين وجه يف الآيات كان
كل ما ذكرت من �أقوال ّ
ميكنهم �أن ينظروا �إليه يف ا�ستنادهم ،اللهم �إال م�س�ألة دوران ال�شم�س ،فقد كان
قبل علم احلقيقة عذر ملن يخطئ فيها ،وال بدع �أن يخطئوا فقد كان على هذا اخلط�أ
العامل �أجمع ،وهكذا كانوا يفهمون ما قالت التوراة عن ال�شم�س وي�شوع بن نون.
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و�إنيّ لأ�شكر ح�ضرة ال�سيد هبة اهلل ال�شهر�ستاين ،على ت�أليفه كتاب
«الهيئة والإ�سالم» باحثًا يف ا�ستخراج م�سائل الهيئة اجلديدة� ،أي م�سائل علم
الفلك من ظواهر الكتاب وال�سنة ،باذ ًال كما ذكر اجلهد البليغ يف ترويج العقائد،
وتنقيحها عن الأباطيل والزوائد ،ف�إن ال�سيد امل�شار �إليه قد �أثبت فيما �أثبت� ،أن
اهلل تعاىل مل يقل يف �آيــــاته بدوران ال�شمــ�س حول الأر�ض  ،و�أنّ الــــالم
يف ﱹ ﯤ ﯥﱸ [ي�س :]38 /مبعنى (يف) كما يف قوله تعاىل :ﱹ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔﱸ [الفجـــر .]24 /وقـــــــوله تعـــــاىل :ﱹﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﱸ [الأعراف .]187 /فيكون معنى الآية كما هو الواقع �أن ال�شم�س تدور
على نف�سها يف م�ستقرها.
وقد بحث ال�س ّيد امل�شار �إليه يف �أمور كثرية ،منها ما يروى عن خلق الأر�ض
على احلوت �أو على قرين الثور ،وعن جبل قاف املحيط بالأر�ض �إنه �سبعون �أر�ضً ا
من ذهب ،و�سبعون �أر�ضً ا من ف�ضة ،و�سبعون �أر�ضً ا من م�سك ،وطول كل �أر�ض
م�سرية ع�شرة �آالف �سنة .وانتقد �أقوال املف�سرين انتقا ًدا �شدي ًدا.
وهنا �أحلظ يا �سادتي و�س ّيداتي� ،أن املعنى الذي ذكره ال�شهر�ستاين
يف تف�سرياته :ﱹﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱸ [ي�س ]38 /ذكره قبله
ال�سيد العالمة حممد ح�سني املرعبي .وقد ات�صل بي �أن ذهني �أفندي �أحد
علماء الآ�ستانة قال به وهو يد ّر�س تالمذته يف مكتب امللكية ،وذكر بني الأدلة
الفرقان َّية على دوران الأر�ض قوله تعاىل :ﱹ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

245

يف الأدلة الدينية يف ال�سفور وحترير املر�أة والتجدد االجتماعي

245

ﰆ ﰇﰈ ﱸ [النمل .]88 /وقد ُح ِ�س ْب ذلك للأ�ستاذ اجلليل تف�س ًريا جلي ًال،
�إذ �صان قلوب تالمذته من خلل الإميان فكبرّ وا لقوله تعاىل تكب ًريا.
البد يل من القول �أن �شكري لل�شهر�ستاين �إنمّ ا كان على فتحه بابًا
وهنا ّ
يت�ضمن قبويل كل ر�أي ر�آهٍّ ،
ولكل ر�أيه.
جدي ًدا ّ
للتجدد وال ّ
اقرتاح على الأمة

�سادتي و�س ّيداتي:
البد يل من القول �أنه ال يجوز يف ع�صر قد ظهرت فيه احلقائق مرئية
ملمو�سة ،قبول مثل املعلومات اجلغرافية والتاريخية والفلكية التي هي بع�ض ما
جاء به املف�سرون ورواه الراوون .وكم لهم من مثل تلك املعلومات الغنية يف غري ما
ذكرت من العلم ،و�أرى من الواجب على علماء الع�صر امل�سلمني ،الذين اطلعوا
على احلقائق الظاهرة يف الع�صور الأخرية� ،أن ي�أتوا بتفا�سري جديدة توافق كالم
اهلل يف �آياته ،وال تناق�ضها حقائق العلم احلديث� ،صونًا للم�سلمني كافة  -وال�سيما
عما
الذين ّيطلعون على احلقائق العلمية  -من خلل يف �إميانهمًّ ،
و�صدا للناقدين ّ
ي�سندون �إلينا ّمما ي�سندون ،فحقائق العلم احلديث كلها حقائق يف القر�آن ،و�إنمّ ا
�أرى �أن تف�سري املف�سرين الذي نقلته واحلقائق العلمية �ضدان ال ي ّتفقان ،فكم يف
املتقدمون ،الذين
املف�سرون ّ
القر�آن من �أنوار هدى للعلم احلديث ،مل ي�سترن بها ّ
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عمت عندهم الروايات ،وغلب عليهم اخليال وتغ ّلبت العادات ،فا�ستغنوا بذلك
ّ
عن احلقيقة وعن واجب التطور.
بنا ًء عليه ر�أيت �أن �أقرتح على �أمتي ما ي�أتي ف�أقول:
مبا �أنّ �آيات القر�آن مل تقت�صر على الأمور الدينية بل تناولت �أجزا ًء
من العلوم والفنون الدنيوية ب�أنواعها :ا�شرتاكية ،واجتماعية ،و�سيا�سية ،وطبية،
وفلكية ،وطبيعية ،وتاريخية ،وجغرافية ،وغريها.
ومبا �أن فيها كث ًريا ّمما يحتاج �إىل التف�سري والت�أويل.
ومبا �أنه ّ
يلم مبتفرعات الأمور والفنون على �أنواعها.
يتعذر على الإن�سان �أن ّ
ومبا �أن الرتقيات احلا�ضرة لي�ست �إال وليدة االخت�صا�ص.
عد نف�سه متفق ًها يف الدين ،م�شرت ًعا،
مف�سر للقر�آن يف القدم ّ
ومبا �أن كل ّ
وطبي ًبا ،ولغو ًّيا ،وفلك ًّيا ،وريا�ض ًّيا ،وتاريخ ًّيا ،واجتماع ًّيا ،و�سيا�س ًّيا ،وجغراف ًّيا� ،أو
م�ستبدا بر�أيه ،مع �أنه مل
جامعة لأنواع العلوم والفنون ،فجال فيها كلها م�ستق ًّال �أو ًّ
يكن جامعة حقًّا وال يت�سنى ذلك لأحد.
ومبا �أنه من الأمور اخلطرة �أن يبدي الإن�سان ر�أيه يف علم �أو فن مل يعرفه
اخت�صا�صا.
ومل يكت�سب به
ً
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املف�سرون
ومبا �أن العلوم الدنيوية كانت قا�صرة يف ذلك الزمان ،وكان ّ
يكتفون للتف�سري بعلم النحو وعلم الكالم و�أ�صول الفقه وما �شاكل من العلوم
التي ال ت�ؤهلهم �إىل ك�شف �أ�سرار العلوم الدنيوية التي ذكرت.
ومبا �أنه ظهر يف الع�صور الأخرية حقائق كانت جمهولة من قبل وخمرتعات
ومكت�شفات كثرية �أظهرت تلك احلقائق ،و�أنتجت ترقي العلم والفن ترق ًيا عظي ًما
مل يكن مثله من قبل.
ومبا �أن التفا�سري القدمية كث ًريا ما ّبدلت من حقائق القر�آن ،اخلرافات
والأباطيل ،وكث ًريا ما ذكر علما�ؤنا الع�صريون فقلت لكم بع�ض �أقوالهم.
تقدم� ،أرى من الواجب �أن ت�ؤلف جلنة لتف�سري القر�آن
وبنا ًء على ما ّ
من �أج ّلة الفقهاء الع�صريني ،وعلماء االجتماع والأخالق ،و�أويل االخت�صا�ص
يف العلوم والفنون املتنوعة ،ي�شتغل ٌّ
كل منهم جمته ًدا �ضمن دائرة اخت�صا�صه،
متعاونني يف ا�ستخراج اجلواهر املكنونة يف ذلك الكتاب الكرمي ،فرنى حينئذ بني
هدى ودلي ًال ،والعامل والأمة خ ًريا
�أيدينا تف�س ًريا جلي ًال ،منه يرى العلم والفن ً
كث ًريا ،ومي�سي �سهم االنتقاد على الإ�سالم ك�س ًريا.
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الآيتان الكرميتان اللتان ي�ستند �إليهما بع�ض رجالنا يف �سرت
الوجوه
و�أقوال املف�سرين ونظرات يل فيها

�سادتي و�س ّيداتي:
انتهينا من التف�سري املتع ّلق باجلغرافيا والتاريخ والفلك ،وقد �ساقنا البحث
تفتيحا للعيون ،وتنوي ًرا للقلوب ،فما علينا الآن �إال �أن نرجع �إىل
�إىل �سلوك طريقه ً
املحور من مو�ضوعنا� ،أعني الآيتني اللتني كان بع�ض تفا�سريهماّ ،مما �ألقى على
وجه املر�أة امل�سكينة ذلك النقاب .وهما :الآية الثالثون من �سورة النور والآية
التا�سعة واخلم�سون من �سورة الأحزاب فالآية من �سورة النور :ﱹ ﭾ ﭿ
ﮔ  ..ﮗ ﮘ
ﮀ ﮁ ﮂ ..ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ َّ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮟ ﮠ ﮡ ﮢ...ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱸ [النور.]31 - 30 /
والآيـــــة من �ســورة الأحــــزاب :ﱹﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [الأحزاب.]59 /
ﱹﮤ ﮥ ﮦ

قال الن�سفي يف ال�صفحة ( )621يف تف�سري
ﮧﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱸ « :وذلك �أن الن�ساء يف �أول اال�سالم
كن مبتذالت ،تربز املر�أة يف درع وخمار ،ال ف�صل
على
هجرياهن يف اجلاهليةّ ،
ّ
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بني احلرة والأ َمة ،وكان الفتيان يتع ّر�ضون �إن خرجن بالليل لق�ضاء حوائجهن يف
يخالفنهن
النخيل والغيطان للإماء ،وربمّ ا تعر�ضوا للحرة حل�سبان الأ َمة ،ف�أمرن �أن
ّ
لهن».
بز ّيهن عن زي الإماء بلب�س اجلالبيب ،ذلك �أجدر �أن يعرفن فال يتع ّر�ض ّ
قلت� :إنّ بيان الن�سفي ،ال يثبت للأقدمني �أخالقًا �أح�سن من �أخالق
رجالنا ون�سائنا.
وقلت :بالنظر �إىل هذا البيان ،يفهم �أن الق�صد ،مل يكن �سرت هذا الع�ضو،
�أو �سرت ذاك ،بل كان اختيار زي للحرائر ليعرفن به من الإماء �إذا خرجن يف الليل
لهن الفتيان.
�إىل النخيل والغيطان ،فال يتع ّر�ض ّ
وقلت :ي� ّؤكد هذا الق�صد ما ذكره اخلازن عن �أن�س بن مالك� ،أن جارية
مت�شبهة باحلرائر م ّرت بعمر بن اخلطاب  فقال لها :يا ُلكاع((( �أتت�ش ّبهني
باحلرائر؟ وعالها بالدرة �أي بال�سوط من ًعا لها عن ذلك.
وقلت :يا ليت �س ّيدنا عمر  ،عال بالدرة الرجال ،الذين كانوا
كن يخرجن للغيطان م�ضطرات ،بد ًال من �أنه عال بها
يتع ّر�ضون للن�ساء لي ًال ،ملّا ّ
تلك امل�سكينة ،التي �أرادت �أن حتفظ نف�سها ب�شكل ملب�سها من التع ّر�ضّ .
ولعل
يف ذلك حكمة تخفى على مثلي.
((( ُلكاع :لئيمة( .م).
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وقلت :يا ليت �سيدنا عمر يبعث اليوم ح ًّيا ،فيف ّرق ال�سافالت عن احلرائر
كل �سافلة خلقًا تت�ش ّبه بهن ،ليعرف ٌّ
بامللب�س ،ويعلو بالدرة ّ
كل من ال�صنفني بز ّيه،
فال يلتب�س الأمر بهذا النقاب.
وقلت :يظهر �أنه مل يكن يف حاجة �إىل اجللباب� ،إال يف الليل ،لتعرف
املر�أة منه� ،إن وجهها يف النهار �أكرث تعريفًا لها من �إدناء اجللباب.
املف�سرون يف اجللباب :فمنهم من قال اجللباب ك�سرداب
وقلت :اختلف ّ
القمي�ص ،ومن قال رداء ّ
تغطي املر�أة به ثيابها ،ومن قال ثوب وا�سع دون الرداء،
ومن قال امللحفة ،ومن قال ثوب وا�سع دون امللحفة .وكيف كان اجللباب فليكن،
قمي�صا �أو رداء �أو ملحفة ،ف�إنّ الق�صد من �إدنائه يف الليل ،وقاية الن�ساء من �أهل
ً
حوائجهن �إىل النخيل والغيطان ،ف�إذا كان اجللباب
الريبة ،متى خرجن لق�ضاء
ّ
يغطني بالإدناء منه الوجه ،بل ّ
قمي�صا �أو رداء ،فال ميكن �أن ّ
يغطني ال�صدر الذي
ً
كان مك�شو ًفا ،و�إن كان ملحفة ّ
وغطي به الوجه ،وقعت الن�ساء مبا يحدثه من الع�سر
ؤيتهن �أهل الريبة
ؤيتهن
طريقهن ،والثاين يف عدم ر� ّ
ّ
يف حمذورين :الأول عدم ر� ّ
من بعيد.
طريقهن �إليهم .وخري �أن يرينهم من بعيد فال يقربن منهم،
ت�سوقهن
فقد
ّ
ّ
بل يبتعدن ابتعا ًدا ،لأنهم ،كانوا على ما يظهر ي�سرحون يف الليل وراء فري�سة من
الإماء ك�أنهن ذئاب ،خ�سئوا ،وياليتهم قبل �أن ي�سرحوا كانوا فري�سة الرتاب� ،إنهم
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فا�سقون ،وف�سقهم �سبب الأ�سباب ،للتفا�سري املتناق�ضة التي نقر�أ ،وللبالء الدائم
بالذنب �أو النقاب.
ﱹﮗ ﮘ

وقال الن�سفي �أي�ضً ا يف ال�صفحة ( )426يف تف�سري
ﮙﱸ�« :إن موا�ضع الزينة الر�أ�س ،والأذن ،والعنق ،وال�صدر ،والع�ضدان،
والد ْم ُلج(((،
والذراع ،وال�ساق ،فهي للإكليل ،والقرط ،والقالدة ،والو�شاحُّ ،
والأ�سوار ،واخللخال».
وقال يف ال�صفحة نف�سها يف تف�سري ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ �أي�« :إال ما
جرت العادة واجلبلة على ظهوره ،وهو الوجه ،والكفان ،والقدمان ،ففي �سرتها
حرج بينّ  ،ف�إن املر�أة ال جتد ًّبدا من مزاولة الأ�شياء بيديها ،ومن احلاجة �إىل ك�شف
وجهها ،وت�ضطر �إىل امل�شي يف الطرقات وظهور قدميها ،فيجوز النظر اىل وجه
الأجنبية وكفيها وقدميها».
قلت� :إذا نظرنا �إىل هذه الآية ال �إىل روحها كما �سي�أتي ،ف�إنّ هذا القول
لقول وجيه .فهذه الأع�ضاء �أقل ما يلزم ظهوره من املر�أة ،و ُيو�سع يف الظهور بح�سب
ال�ضرورة والعادة.

املع�ضد املق َّوى من ا ُحلل ِّي( .م).
الدملجَّ :
((( ُّ
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جيوبهن
وقال يف تف�سري ﱹﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ« :كانت
ّ
�صدورهن ،وكن ي�سدلن اخلمر من ورائهن ،فتبقى مك�شوفة،
وا�سعة تبدو منها
ّ
ف�أمرن �أن ي�سدلنها من قدامهن».
قلت :كان ينبغي للن�سفي �أن ال يغيرّ العبارة من كالم اهلل تعاىل ولي�س
«جيوبهن» لأن اجليوب وموا�ضعها تتغري بتغيري
فيه ما يقت�ضي تف�س ًريا� ،إال كلمة
ّ
الأزياء ،فقد كانت يف ال�صدور ،و�أ ّما الآن فلي�س لها مو�ضع متعارف فاالكتفاء
أح�سن ت�أوِيال).
بتف�سري معنى اجليوب ،و�إبقاء كالم اهلل تعاىل على ما هوَ ،
(خري و� َ
� ّإن التف�سري يكون بالإي�ضاح ال بالتغيري ،ولكن الن�سـفي غري كالمه تعاىل
ﱹﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ فقال مف�س ًرا� :أي ي�سدلن اخلمر من قدامهن،
ال من ورائهن ،و�شتان بني العبارتني.
�إنّ ال�ضرب باخلمر على اجليوب �أي ال�صدور ،يقع ب�أن ت�أخذ املر�أة الطرف
الأمين من خمارها املن�سدل من ورائها على جنبيها ،فت�ضرب به على كتفها
الأي�سر ،فيغطي �صدرها ،وذلك م�شهود يف ما تفعل القرويات حتى اليوم.
فلما قال الن�سفي ما قال ،والنا�س يف املدن م ّيالون �إىل ّ
كل ما فيه تع�سري
وت�ضييق على املر�أة ،اتبعوا قول الن�سفي ،مهملني النظر يف كالم اهلل تعاىل� ،إذ �أن
الفقهاء عودوا النا�س �أن ي�أخذوا احلقائق الدينية منهم ال من �أ�صولها .ف�سدلت
�صدورهن ،فتغطت وجوههن وما فيها من
قدامهن ،لتغطية
ن�ساء املدن اخلمر من
ّ
ّ
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احلوا�س والقوى ،على الطريق امل�ؤدي �إىل ال�صدر ،ولك ّنهن مل ي�سدلن اخلمر
من قدامهن� ،إال انك�شف الوراء من ر�ؤو�سهن ،وبانت �شعورهن ،ف�ضاع الغر�ض
الأ�صلي من و�ضع اخلمر ،ومل تكن املالءة يف ذلك احلني� ،إال من اخل�صر فما
دون ،وما زال يلب�سها على هذا ال�شكل بع�ض القرويات ،الالتي يلب�سن وي�ضربن
بها ،وفقًا لقوله تعاىل ،على ال�صدور لتغطيتها ،وت�سمى املالءة عندهن �ساية ،كما
ي�سمى اخلمار مندي ًال ،واال�سمان من الرتكية عن �أ�صل فار�سي ،ومبا �أن احلل يف
املدن ،اقت�ضت تغطية ما �أ�صبح مك�شو ًفا من وراء الر�أ�س ،ت�سربلت املر�أة بذلك
ال�سربال� ،أي الإزار ذا اجلناحني الطويلني ،اللذين يوقعانها يف االرتباك عند
كل عمل .وكان ذلك كلفة مل ي�أمر بها اهلل ،ومل ي�ستوجبها �إال ت�صرف الن�سفي
وغريه بكالمه تعاىل ،ت�صر ًفا كان النا�س يف غنى عنه� .إن قلم الن�سفي ت�سارع يف
خط عبارة مل يتب�صر يف حقيقتها ،ومل ي�ست�شرف نتيجتها .فلو �أراد اهلل تعاىل �أن
ي�سدلن اخلمر من قدامهن� ،أو لو �أراد �سبحانه �أن ي�ضربن بها على وجوههن ل�صرح
ت�صريحاّ ،ثم �إن اخلمر �إنمّ ا و�ضعت لتغطية الر�ؤو�س ،فلو �أراد اهلل تعاىل �أن
بذلك
ً
يغيرّ و�ضعها فيجعلها غطا ًء للوجوه كما فعلت املدنيات تب ًعا لقول الن�سفي ،لبني
�سبحانه ذلك تبيي ًنا.
وقال اخلازن يف ال�صفحة الـ  :427ﱹﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ

�أي على مو�ضع اجليب وهو النحر �أي �أعلى ال�صدر ،و�أما الطرب�سي وغريه فقالوا:
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مو�ضع اجليب ال�صدر ال النحر ،وقد ك ّنى عن ال�صدور باجليوب ،لأنه ملبو�سة
عليها.
وقال الن�سفي يف ال�صفحة نف�سها« :ي�سرتن باخلمر �شعورهن و�أعناقهن
و�أقراطهن و�صدورهن».
قلت� :إن ال�ضرب باخلمار فع ًال على ال�صدر وهو من�سدل على اجلانبني،
كما تفعل امل�سلمات يف القرى ،ال يغطي كما نرى مقدم ال�شعر والعنق ،و�أما
الوجه فال يغطيه �أب ًدا.
وقال يف ال�صفحة  :427ﱹﮗ ﮘ ﮙﱸ «يعني اخلفية التي مل
يبح لهن ك�شفها للأجانب وهي ما عدا الوجه والكفني».
ﱹﮚ ﮛﮜ

وقال يف ال�صفحتني  426و :427وامل�ستثنى بقوله:
ﮝﱸ الوجه والكفان عن �سعيد بن جبري وال�ضحاك والأوزاعي.

وقال يف ال�صفحة نف�سها :ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ �أي الثياب نق ًال عن ابن
م�سعود.
قلت� :إن قول ابن م�سعود ،وال �أعلم كيف ا�ستخرجه ،ال �شيء فيه ي�شري
�إىل �سرت الوجه ،لأن الثياب ال تلب�س عليه ،وقلت ال حاجة للب�س اجللباب فوق
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ثيابهن،
ثياب ت�سرت ال�صدور ،فالقرويات اللواتي ي�سفرن وال يلب�سن اجللباب فوق ّ
ل�سن مبخالفات للدين.
وقال يف ال�صفحة نف�سها :ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ الكحل واخل�ضاب
واخلامت يف الكف نق ًال عن ابن عبا�س.
وقال يف ال�صفحة  621نق ًال عن ابن عبا�س نف�سه� :أمر ن�ساء امل�ؤمنني �أن
ّ
أنهن حرائر.
ؤو�سهن،
ووجوهن باجلالبيب� ،إال عي ًنا واحدة ليعلم � ّ
ّ
يغطني ر� َّ
قلت� :إنّ كل هذه الأقوال متناق�ضة ،كما ال يخفى على كل مت�أ ّمل،
و�إن نقل اخلازن هنا عن ابن عبا�س ،مناق�ض ملا نقله هو نف�سه كما يفهم ّمما ذكرت،
ومناق�ض ملا قاله الطرب�سي عن ابن عبا�س نف�سه و�سي�أتي ،وال يخفى �أن من القواعد
الفقهية «ال حجة مع التناق�ض».
وقلت� :إنّ ما روي عن ابن عبا�س ب�سرت الوجوه باجلالبيب �إال عي ًنا
واحدة ،قول عندي ال �أرى �أنّ ا�ستخراجه من كالم اهلل ممكن .وهو قول مل يقبله
من امل�سلمني �إال الدروز.
كن يخرجن مك�شوفات الر�ؤو�س وال�صدور ،فتغطية
وقلت� :إنّ الإماء ّ
عنهن كما �أراد تعاىل.
الر�أ�س وال�صدر� ،أمر كاف لتفريق احلرائر ّ
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�صحت هذه الرواية عن ابن عبا�س ،لكان اهلل تعاىل يف غنى
وقلت :لو ّ
عن �آية «الغ�ض من الب�صر ،وعدم �إبداء الزينة �إال ما ظهر منها ،وال�ضرب باخلمر
على اجليوب».
ﱹﮤ ﮥﮦ

وقال الطرب�سي يف ال�صفحة  252يف تف�سري
ﮧﱸ نق ًال عن ابن عبا�س وجماهد� :أي قل له�ؤالء فلي�سرتن مو�ضع اجليب
باجللباب �أي ّ
ؤو�سهن� ،إذا خرجن حلاجة ،بخالف الإماء الالتي
يغطني
جباههن ور� ّ
ّ
يخرجن مك�شفات الر�ؤو�س واجلباه.
قلت� :إن ح�ضرة املف�سر ن�سي �أن مو�ضع اجليب هو ال�صدر ،فجعله اجلبهة
والر�أ�س ،ومن كان قليل التدقيق لهذه الدرجة ،فلي�س علينا �أن نعتقد بقوله.
�أفال ترون يا �سادتي :كيف تختلف روايات النقل عن ابن عبا�س؟ ف� ّأي
رواية ُت�صدق؟
وقال الطرب�سي يف ال�صفحة  160ﱹﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ :
«ا ُخل ُمر املقانع جمع ِخمار ،وهو غطاء ر�أ�س املر�أة املن�سدل على جنبيها� ،أمرن ب�إلقاء
ظهورهن فتبدو
مقانعهن على
كن يلقني
ّ
ّ
إنهن ّ
املقانع على �صدورهن ،فقد قيل � ّ
�صدورهن ،وك ّنى عن ال�صدور باجليوب لأنها ملبو�سة عليها».
ّ
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قلت� :إنّ الأمر ب�إلقاء املقانع على ال�صدور ،ي�ستوجب تغطية ال�صدور ال
املف�سر �أن يكون �أكرث تدقيقًا.
النحور ،فكان على ح�ضرة ّ
وقلت� :إذا نظرنا �إىل هذين القولني ،بوجوب تغطية الر�أ�س واجلبهة
وال�صدر ،مل تلزم تغطية الوجه ،والكفني ،والقدمني ،والذراعني ،والعنق والأذنني.
(وقال يف ال�صفحة نف�سها نق ًال عن ال�ضحاك وعطا
ﮝﱸ� :أي الوجه والكفّني).
مكابرة؟

ﱹﮚ ﮛﮜ

قلت :فبعد هذا �أي�ضً ا ،هل يكون اال ّدعاء ب�سرت الوجه والكفّني �إال

وقال يف ال�صفحة نف�سها نق ًال عن ابن عبا�س نف�سه� :أي ّ
تغطي �شعرها
و�صدرها وترايبها و�سوالفها.
قلت :وهذه رواية �أخرى عن ابن عبا�س!
وقلت� :إن قول ابن عبا�س هذا ،ال ي�شري �إىل تغطية الوجه ،والكفني،
والقدمني ،والذراعني ،والعنق ،والأذنني.
وقال يف ال�صفحة عينها عن ابن عبا�س نف�سه ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ:
واخلدان ،واخل�ضاب يف
�إن الزينة الظاهرة التي ال يجب �سرتها ،الكحل واخلامتّ ،
الكف.
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قلت :وهذا �أي�ضً ا عن ابن عبا�س! وهو ي�شري �أي�ضً ا �إىل ظهور الوجه
والكفني.
وقال يف ال�صفحة نف�سها يف تف�سري ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ� :إن الزينة
الظاهرة التي ال يجب �سرتها عن ابن م�سعود ،الثياب.
وعن قتادة :الكحل ،وال�سوار ،واخلامت.
وعن احل�سن :الوجه والبنان.
وعن علي بن �إبراهيم :الكفان والأ�صابع.
قلت� :إنّ هذه الأقوال املتناق�ضة ،ك ّلها ا�ستن�سابات وا�ستح�سانات ولي�س
فيها قول مبني على دليل من الكتاب �أو من ال�سنة ،ولو كان دليل التفقوا.
وقلت :يظهر �أن الفقهاء يت�ص ّرفون بكالم اهلل ٌّ
كل كما ي�شاء .فحمل كل
و�سع ،ومن �أراد
منهم الكتاب على �آرائه ،وعطف احلق على �أهوائه ،فمن �أراد ّ
�ض ّيق� .أ ّما نحن التع�سات ،فمكرهات يف نظر بع�ضهم ،على �أن ال ن ّتبع �إال ما فيه
تع�سري علينا وت�ضييق.
وقلت :مبا �أن ال�سوار ّمما يظهر فالذراع ال ي�سرت.
وقال يف ال�صفحة عينها« :روي �أنه تعاىل لعن ال�سلتاء من الن�ساء واملرهاء،
تخ�ضب باحل ّناء ،واملرهاء التي ال تكتحل».
فال�سلتاء من ال ّ
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قلت� :إن هذه الرواية غري مثبتة ،ف�إذا ر ّدت �إىل كتاب اهلل ال توافقه ،فاهلل
ّ
يتخ�ضنب باحلناء ،وما
جل وتعاىل ع ّز عن �أن يجعل اللعنة على الن�ساء اللواتي ال ّ
أكرثهن� .أو يوافق عدل اهلل � أن ي�ستوجب عدم الكحل واخل�ضاب لع ًنا؟
� ّ
ووجوههن،
آذانهن،
هن
ّ
وعيونهن ،و� ّ
ّ
واح�سرتاه على الن�ساء! �إنّ جبا ّه َّ
وهن
أكفهن ،ف�ض ًال عن
املف�سرين والرواةّ ،
ّ
أذرعهن ،و� ّ
أعناقهن ،و� ّ
و� ّ
عقولهن� ،ألعوبة ّ
تزين ،و ُيلعن غري متز ّينات!.
لعن �إذا َّ
ُي َّ
«وقال البي�ضاوي يف ال�صفحة ( )467يف تف�سري ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂﱸ[النور ]30 /وامل�ستثنى بقوله ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ :هو الوجه
والكفان لأنها لي�ست بعورة».
قلت� :أو بعد هذا �أي�ضً ا مكابرة وا ّدعاء يف �سرت الوجوه.

سرتا
«وقال يف ال�صفحة عينها ﱹﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ�أي � ً
أعناقهن».
ل ّ
قلت :ولكن مو�ضع اجليب ،ال�صدر ال العنق ،وال�صدر �أوىل بال�سرت من
العنق.
جيوبهن
بخمرهن على
املف�سر �أن يقول« :ولي�ضربن
ّ
ّ
�إذن كان على ح�ضرة ّ
ل�صدورهن».
سرتا
�أي � ً
ّ
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املف�سرين الكرام كانوا ي�ستعجلون يف اخلط �أحيانًا،
وقلت :يظهر �أن بع�ض ّ
فال ي�ساعدهم الوقت لإحكام الرابطة بني القلم والدماغ ،فقد يكون ما ّ
خطوه غري
الذي عقلوه .وقلت �إن هذا القول على ما هو ،ال يتناول �إال �سرت الأعناق ،فال
يوجب �سرت الوجه ،والأذنني ،والذراعني ،والكفّني.
تلك يا �سادتي و�سيداتي �أقوال املف�سرين يف :ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ

ﱹﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱸ.

�أال ترون �أن يف بع�ضها من التعقيد والع�سر ،بقدر ما يف الآيات الكرمية
من ال�صراحة والي�سر؟ �أال يح�سب الإن�سان نف�سه يف فو�ضى من تلك الأقوال،
و�أكرثها عنديات وا�ستن�سابات وا�ستح�سانات وروايات متناق�ضات ال �أدلة فيها
وال ب ّينات؟

ال�شارع عندنا واحد ،يا �سادتي ،ال�شارع واحد ،هو اهلل تعاىل .فالنبي 
ملّا خطب بالنا�س مبنى قالّ :
«كل �شيء مردود �إىل كتاب اهلل وما عداه فهو زخرف،
و�أنا مل �أقل قو ًال ال يوافق كتاب اهلل» �صدق ر�سول اهلل � .إن �شرعه �شرع اهلل.
املف�سرين �إىل الكتاب ،وقد نقلت �إليكم
فر ّدوا يا �سادتي و�سيداتي ،ما ذكر بع�ض ّ
�آيتيه� ،أفال ترون يف كثري من الأقوال ما يجوز �أن يح�سب �شر ًعا جدي ًدا لي�س
من �شرع ال�شارع جل جالله؟ ردوه �إىل �أحاديث ر�سوله  ،و�ستتبارك �شفتاي
بذكرها ،تروا �إنها لي�ست منها.
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قال الإمام علي « :لو �أن الباطل خل�ص ملا خفي على ذي حجى،
ولو �أن احلق خل�ص ملا كان فيه اختالف ،ولكن ي�ؤخذ من هذا �ضغث ومن هذا
�ضغث فيمتزجان فيجيئان م ًعا».
وقال ر�ضي اهلل عنه« :فيا عج ًبا ومايل ال �أعجب من خط�أ هذه الفرق
على اختالف حججها يف دينها ،يعملون يف ال�شبهات وي�سريون يف ال�شهوات،
املعروف فيهم ما عرفوا واملنكر ما �أنكروا» .وقال ر�ضي اهلل عنه�« :إن �أكرث احلق
فيما تنكرون».
�أفال يجدر بنا �أن نرجع �إىل كتاب اهلل  ،و�سنة نب ّيه  م�صدري
النور والهدى؟ �إن اهلل جل علمه ،وتعالت حكمته مل يح�صر يف �آياته الأع�ضاء
التي تظهر من املر�أة ،ومل يبينّ �إىل �أي حد من الأع�ضاء يجب على الن�ساء �أن
جالبيبهن ليعرفن من الإماء ،تار ًكا حتديد ذلك للزمان وللعقل
يدنني عليهن من
ّ
املف�سرون ما قالوا �أ�شكا ًال ّمما ذكرت.
ال�سليم .واجلبلة والعادة وال�ضرورة .فقال ّ
و�إنّ ما قلته لكم جلزء من كل مماثل له ،و�إنيّ �أدعو �سيداتي و�سادتي ملطالعة كتب
التف�سري ،فيما يتع ّلق باملو�ضوع الذي نبحث ،فريون ما ر�أيت ،ويرون �أن �ش�أن
املف�سرين يف هذا املو�ضوع ،كان �ش�أنهم يف اجلغرافيا والتاريخ والفلك كما �سبق،
ّ
�إن هنا وهناك لفو�ضى من الأقاويل والروايات والأباطيل ،يغنينا عنها كالم اهلل
تعاىل ،و�سنة ر�سوله .
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وال بدع وال عجب ،يف اختالف النقل والروايات ،عن ال�صحابة الكرام
وغريهم ،فكث ًريا ما روى الرواة� ،أحاديث مو�ضوعة ،ما قالها النبي  كما ب ّينت
�سابقًا ،وكث ًريا ما نقلوا من �أحاديث �شريفة �أ�شكا ًال .و�إنّ امل�سموعات تختلف
بح�سب رواتها .والأخبار ال�شفوية ق ّلما ي ّتفق عليها الناقلون.
فاملف�سرون كادوا يتفقون جمي ًعا ،على ك�شف وجه املر�أة،
ومع هذا كلهّ ،
وكفيها ،و�إن من قال يف تف�سري هاتني الآيتني� ،أن ت�سرت املر�أة كل �أع�ضائها حتى
مرجح،
الوجه ،مل ي�ستند قط �إىل دليل ما من �أ�صول الدين ،وكان قوله ً
ترجيحا بال ّ
املرجح ،وما كان منه �إال ا�ستح�سانًا عند ًّيا حم�ضً ا ،خالف به غريه من
بل عك�س ّ
الفقهاء ،نا�س ًيا �أن ذلك منه �إهمال لقوله تعاىل :ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ .
�أال يجب يا �سادتي و�سيداتي� ،أن يظهر من املر�أة ع�ضو ما ،ليعمل كالم
اهلل تعاىل وال يهمل؟ و�أي �شيء �أحرى من الوجه بالظهور؟ لو كان القائلون ب�سرته
املف�سرون والفقهاء الثقات على
ي�ستندون �إىل حقيقة ما يف �أ�صول الدين ،ال ّتفق ّ
ذلك و�أجمعوا.
�أال ترون يا �سادتي و�سيداتي� ،أن بناء البيوت وترتيبها يف زماننا هذا ،
قد تغيرّ تغيرّ ًا عظي ًما ،ح ّتى �أنه مل يبق من حاجة خلروج الن�ساء لي ًال� ،إىل مثل
النخيل والغيطان وال�صعيد الأفيح ،و�إنه مل يبق �إماء فيلتب�س �أمرهن باحلرائر ،و�أنه
�صار با�ستطاعة املر�أة� ،أن ت�ستغني عن اجللباب بكل ثوب الئق بها ي�سرت �صدرها.
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العربة للمعاين ال للألفاظ واملباين يا �سادة .فما لفظ اجللباب �أو لفظ اجليب �إال
لفظ ا ّتفاقي جاء يف الآية لأنه زي ذلك الزمان ،وهنا منا من يقول �أن �شكل املالءة
اليوم هو �شكل ذلك اجللباب؟ وهل جيوب اليوم يف ال�صدور؟ وهل يبقى معنى
لكالم اهلل لو لب�سنا خمر الزمان القدمي ،و�ضربناها على جيوبنا يف موا�ضعها اليوم؟
ف�شكل املالب�س لي�س ّمما ال يتغيرّ �شر ًعا .ي�شهد على ذلك �أن الرجال
امل�سلمني ف�ض ًال عن اخللفاء �أنف�سهم ،قد ّبدلوا الطربو�ش من العمامة ،وتركوا
اجليب ولب�سوا البانطالون الفرجني ،وغريوا مالب�سهم �أ�شكا ًال ،ذلك لأن امل�ؤمن
ح ّر بلب�سه ،ولأن الثوب الذي يلب�سه ّمما ال يحا�سب عليه .و�سي�أتي تف�صيل ذلك
يف ق�سم املعار�ضات والردود.
�أما ر�أيتم �أنه مل يكن للإماء �أن يت�ش ّبهن باحلرائر يف امللب�س ،حف ًظا
لأنف�سهن من التع ّر�ض ،وذلك ما حمل �سيدنا عمر  ،فعال بال�سوط اجلارية
املتقنعة قائ ًال لها :يا لكاع �أتت�ش ّبهني باحلرائر ومنعها من ذلك؟
لهن
�أال ترون وتعلمون� ،أنه لي�س يف هذا الزمان �إماء ،ولكن فيه �سافالت ّ
احلرية يف �أن يلب�سن ملب�س احلرائر ،فلم يبق لنا واحلالة هذه مع ّرف �إال وجوهنا ،وما
فيها من �س ْم ِت احلياء و�سيماء ال�شرف ،فكيف ال ي�ؤذن يف ال�سفور لتلك الوجوه؟.
�إن جتاوز بع�ضهم على حق املر�أة ب�سرت وجهها ،مع �أنه مغاير لكل ما ذكرت
من الأقوال بك�شفه ،جتاوز على حق اهلل ،فلو �أراد اهلل تعاىل �سرت وجه املر�أة ،ل�سهل
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عليه ،وهو القدير العليم ،الذي خلقنا وع ّلمنا البيان� ،أن ال ي�سكت في�ص ّرح �أن
ت�سرت اجلالبيب الوجوه ،وال�ستغنى عن قوله :ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ بعد قوله:
ﱹ ﮗ ﮘ ﮙﱸ �أو لقال �سبحانه وتعاىل ر� ًأ�سا وال يبدين وجوههن�،أو
وال يبيدين كذا وكذا� ،أو لقال تعاىل ي�سرتن �أو ّ
يغطني وجوههن كذا وكذا،
ﱹ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [الأحزاب .]53 /وكذلك لو كان ق�صده �سرت
الوجوه ،ال�ستغنى عن قوله تعاىل :ﱹﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ..ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ [النور� ]31- 30 /إذ ال يبقى لزوم لذلك
بعد �أن يو�ضع بني وجه املر�أة وعينيها وبني الرجال حجاب من جلباب .قال
اهلل تعاىل :ﱹ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﱸ [احلجرات.]16 /
فيا �سادتي الرجال� ،إذا كنتم م�ص ّرين على �أن ال تر ّدوا الأقوال �إىل
واملف�سرين الثقات بك�شف
الكتاب وال�سنة ،وعلى �أن ال تقبلوا �أقوال الفقهاء ّ
وجوه امل�سلمات ،وكنتم باقني على ما يورث ع�س ًرا وتعقي ًدا من �أقوال وت�أويالت
لي�ست يف كالم اهلل ،فلم تدعمها �أدلة �أو ب ّينات ،و�إذا كنتم ترون كالم اهلل يف �آيتيه
مف�ص ًال ،فنخ�ضع نفو�سنا
جمم ًال ،فهاتوا منه �أو من احلديث ال�شريف كال ًما مب َّي ًنا ّ
طو ًعا ونط�أطئ ر�ؤو�سنا �سم ًعا.
بالدين؟

ولكن �إذا مل ت�ستطيعوا �أن ت�أتوا بالكالم املبني ،ف�أ ّنى لكم �أن تع ّلموا اهلل
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و�إنيّ � ّأذكركم يا �سادتي بالقواعد ال�شرعية ،التي ذكرتها لكم يف بحث
املقد�س وهي« :التي�سري �أوىل من التع�سري» ،و«الفرج �أوىل من احلرج»،
الدفاع احلر ّ
مرجح ت�ساقطت»« ،وعند احتمال الأمرين من اجتهاد
و«�إذا تعار�ضت احلجج بال َّ
و�أدلة ي�ؤخذ مبا ينفع املتهم ويعيد له حريته»« ،ويف العقوبات يقت�صر على الن�ص
قيا�سا»� .آملة �أن ال تكونوا �أعطف على الأثمة
التو�سع فيه اجتها ًدا �أو ً
وال يجوز ّ
اجلناة ،منكم على �أمهاتكم وبناتكم ،وزوجاتكم ،و�أخواتكم ،و�إذا ر�أيتم بعد ذلك
بقية ميل يف �أنف�سكم �إىل ظلمهن ،فجاهدوا اجلهاد الأكرب لن�صرة النف�س العاقلة
املَ ْر ِ�ض َّية ،فحق املر�أة حتت لواية ذلكم اجلهاد .و�إنَّ ن�ساءكم ملتكالت على من عليه
االتكال تعاىل ،وقد قال يف كتابه العزيز :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﱸ [البقرة.]257 /
دعوة الرجل �إىل الإن�صاف

كن من�صفًا يا �سيدي الرجل وال تتبع الهوى .فالرجل من ال يغلبه هواه،
�إن اهلل �أراد لنا يف �آياته الي�سر ال الع�سر فال تعك�س الآية .لقد ورد الن�ص بحقك
وحق املر�أة على ال�سواء ،فال ي�أمر �أح ًدا منكما ب�سرت وجهه ،و�إنمّ ا �أمرك و�أمرها
ن�ص الآية وقد قالت :ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ
بالغ�ض من الب�صر� ،أعيد عليك ّ
ﮁ ﮂ ..ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ .فلماذا ا�ستغنيت
عن �سرت وجهك ب�أدب نف�س املر�أة ،وغ�ضها من ب�صرها ،ومل تغن املر�أة عن �سرت
وغ�ضك من ب�صرك؟ �أو لي�س من العار �أن ت�س ّلم للمر�أة،
وجهها ،ب�أدب نف�سكّ ،
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ب�أنها تقدر �أن تطيع هذا الأمر الفرقاين ،وب�أ ّنك ال تقدر �أن تطيعه �أنت ،فتطلب
غ�ضك من ب�صرك
منها هي �أن ت�سرت وجهها ،ولو كان �سرته قات ًال لقواها؟ �ألي�س ّ
�إذا اقت�ضته احلال� ،أكرث انطباقًا على منطوق الآية الكرمية ،و�أهون من هذا ال�سرت
القاتل القوي؟ �أمل يكن �أكرث انطباقًا على �شرف الإ�سالم ،لو �سابقت عنرتة ذلك
اجلاهلي ،بالأدب الذي �أمرت به وقد قال مفتخ ًرا ب�أدبه:
و� ّ
أغ�ض طريف �إن بدت يل جـــارتي

حتى يواري جــــارتي مـــــ�أواها
ّ

يا �سيدي الرجل ،مبا �أنك �أُمرت واملر�أة على ال�سواء ،بالغ�ض من الب�صر،
متم�سك بالدين على ما تذكر ،والدين يقت�ضي العدل ،وينايف الظلم،
ومبا �أنك ّ
ف�إما �أن يكون الأمر بذلك ّ
لكل فريق ،موج ًبا على الفريق الآخر �سرت وجهه
�أو ال يكون ،ف�إن كان موج ًبا ف�أرجو منك �سرت وجهك عن املر�أة ،مثلما �سرتت
وجهها عنك ،و�إن مل يكن موج ًبا ،ف�أرجو منك ك�شف وجهها ،مثلما �أنت كا�شف
وجهك ،و�أن مل تفعل ،ف�أرجو منك �أن تعرتف ب�أنّ العدل والتد ّين اللذين تزعم،
مل يكونا �إال حيلة لظلمك �أمك ،و�أختك ،وز ْو َج َتك ،وو�سيلة لال�ستبداد بهن.
املعنى ال�سامي الذي �أفهمه من كتاب اهلل

�سادتي و�سيداتي:
بعد نقل ما نقلت ،وبيان ما ب ّينت� ،أعر�ض لديكم ر�أيي ،يف تف�سري الآيتني،
م�ستندة �إىل العقل املطلق ،والتفكري احلر يف القر�آن كما �أمرت ،فمن �شاء فليقبل،
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ومن �شاء ال يقبل ،ومن يجنح �إىل �أن يجادل بالتي هي �أح�سن ،فليربز للملأ
العاقل �أدلته.
�أو ًال :ال يجوز �أن نح�سب ك ًّال من الآيتني ،موجبة �سرت الوجوه ،و�سائر
الأع�ضاء كما قال بع�ضهم ،لأنه لو كان قوله تعاىل :ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﱸ [الأحزاب .]59 /مقت�ض ًيا ذلك كما يقت�ضيه قوله تعاىل :ﱹ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [النور ]31 /لأغنت �إحدى الآيتني
عن الثانيـة ،فكانت �إحداهما بال لـزوم ،و َل َكان بال لزوم قوله تعـاىل �أي�ضً ا:
ﱹﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ [النــور .]31 /ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﱸ [النور .]30 /لأنه ال حمل لأمر امل�ؤمنني بالغ�ض من الأب�صار
�إذا كانت وجوه امل�ؤمنات حتت حجاب �أو �ستار ،وهذا ّمما ال يجوز �أن ي�سند �إليه
تعاىل� .إنه جل وعال عن �أن ين ّزل يف كتابه كال ًما زائ ًدا� ،إذن لكل من الآيتني
حكمة خا�صة ،ولتنزيل كل منهما �سبب خا�ص .ونحن يف غنى عن �إعادة الإي�ضاح
مبا يتع ّلق بالآية :ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ
[الأحزاب.]59 /
ثان ًيا� :إنمّ ا الق�صد من ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ �أن
ال يت ّربجن ،و�أن ال يعر�ضن �أنف�سهن ب�إبداء حما�سنهن للرجال ق�ص ًدا ،كما كانت
يكن ر�صينات وال
الن�ساء يفعلن يف اجلاهلية الأوىل ،يعني �إنمّ ا الق�صد من �أن ّ
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حما�سنهن �شي ًئا� ،إال ما ظهر منها عادة وطب ًعا ،فما كان
يبدين� ،أي ال يظهرن من
ّ
من املر�أة غري ظاهر بح�سب العادة واجلبلة ،يجب عليها عند م�شاهدة الرجال �أن
ال تبديه ،لأن �إظهارها للرجل الأجنبي ما كان غري ظاهر عادة وجبلة� ،أمر يخالف
الر�صانة ويبعث على الريبة.
ﱹﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

�أال ترى �أن قوله تعاىل يف الآية عينها:
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱸ [النور ]31/يد ّلنا على �أن ما مينعه تعاىل لي�س �إال ق�صد
الإظهار ملا كان غري ظاهر؟
املتعدي من فعل
�إن املنهي عنه يف كتاب اهلل ،هو الإبداء �أي الإظهار ،وهو ّ
البدو والظهور ،ال الالزم منه .وقد ا�ستثناه تعاىل .فتناول املنع الإظهار ق�ص ًدا ،ومل
يتناول الظاهر بنف�سه الالزم ظهوره ،ف�إن يف �إظهار �إ�صبع ق�ص ًدا� ،أو يف لفتة مفعولة،
�أو �إظهار حركة مق�صودة ،من حتت مالءة �ساترة ،ما يبعث على ريبة لي�س منها �أثر
يف ظهور الوجه الر�صني ،مبا فيه من كل الزم الظهور عادة وطب ًعا وجبل ًة و�ضرورة،
وال يخفى �أن الأمور مبقا�صدها ،واهلل ال يحا�سب �إال على املقا�صد والن ّيات،
والعربة للمعاين ال للألفاظ واملباين .قال تعاىل :ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  .ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱸ [الأعراف.]33 - 32 /
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وجتملوا �إنّ اهلل ُ
يحب اجلمال» .ولي�س كل
جميل ُّ
ويف احلديث« :الب�سوا ّ
التجمل مباح ممدوح ،و�أ ّما الت ّربج فمكروه ومذموم.
جتمل ّ
يعد ً
تربجا� ،إن ّ
ّ
وقلت :وينبغي للمر�أة �أي�ضً ا للحكمة عينها� ،أن ال تخفي عند م�شاهدتها
الرجال ،ما كان ظاه ًرا بح�سب العادة واجلبلة ،لأن �إخفاءها ما كان ظاه ًرا بح�سب
در�سا
اجلبلة والعادة ،يخالف الر�صانة ويبعث على الريبة ،وهذه اجلهة �س�أ�شبعها ً
يف بحث الفتنة.
و�إنيّ �أرى� ،إن الأمر الإلهي بالغ�ض من الأب�صار ،موجه �إىل الروح ،فالب�صر
له حم ّركان� :إ َّما النف�س النزيهة املَ ْر�ض َّية� ،أو النف�س اخلبيثة الأمارة بال�سوء ،وامل�أمور
بر ّده هو الب�صر املحرك بالنف�س الأمارة التي يجب ّ
غ�ضها بل �إعما�ؤها� ،أ ّما الب�صر
املحرك بالنف�س املَ ْر�ض َّية ،التي هي نفحة من الروح الإلهية فينبغي له �أن يكون دائ ًما
ح ًّرا مطلقًا ،و�إنمّ ا من �أجل هذا ا�ستعمل اهلل ( من) التبعي�ضية فلم يقل ّ
يغ�ضوا
أب�صارهن ،بل قال تعاىل ّ
يغ�ضوا من �أب�صارهم ويغ�ض�ضن من
�أب�صارهم �أو يغ�ض�ضن �
ّ
أب�صارهن� ،أي ّ
يغ�ضوا ويغ�ض�ضن منها الب�صر اخلبيث ال�شرير.
�
ّ
�إن حركات النف�س املَ ْر�ض َّية وقواها ،يجب �أن تكون دائ ًما منت�صرة ال تغ�ض
وال تخف�ض ق�ص ًدا ،لأن غ�ضها وخف�ضها بحركة مق�صودة يوقظ ال�شيطان يف القلب،
ويح ّرك فيه قوة للنف�س الأمارة ،حتارب بها النف�س املَ ْر�ض َّية ،فنكون قد حركناها �إىل
النزاع ،و�ساعدناها على االنت�صار ،فال مانع مطلقًا ،للنف�س النزيهة املَ ْر�ض َّية من
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ر�ؤية اجلمال .و�إنمّ ا اجلمال نعمة بل �أثر من �آثاره ونعمه ،فبقدر ما يتجلى اجلمال
فغ�ضنا الب�صر
للإن�سان يف العينني ،يتج ّلى جمال اهلل وجمال �آثاره ،وجمال نعمهّ ،
النزيه ق�ص ًدا ،عن ر�ؤية اجلمال ،كفران لنعمته تعاىل� ،أ ّما النف�س اخلبيثة الأمارة،
فيجب غ�ض ب�صرها وب�صريتها ،بل �إعما�ؤها ،وحرمانها بذلك ر�ؤية كل جميل.
فلينظر الإن�سان �إىل نف�سه ،ف�إن ر�أى النف�س اخلبيثة فيه حت ّرك الب�صر
فليخف�ضه معل ًنا عليها اجلهاد الأكرب .و�إن كان ينظر بب�صر النف�س النزيهة املَ ْر�ض َّية،
ويرى النف�س اخلبيثة فيه مغلوبة خمزية ،فحق له �أن يرى �آيات اجلمال� ،إنها �آيات
املبدع اجلميل ذي اجلالل ،م�صدر اخلري والإ�صالح والكمال هذا ما يتج ّلى يل
من احلكمة البالغة يف �آيات اهلل ،وهو معنى ظاهر ب�سيط يتج ّلى يف معر�ض البداهة،
لكل نف�س تت�أ ّمل يف نزاهة ،دون ميل �إىل التعقيد� ،أو رغبة يف التقييدَ ،فقبِل ُه عقلي
واطم�أنت �إليه نف�سي ،في�صدع به ل�ساين ،و�أعمل به ،ولكل عمله ومعتقده ،ال
حجة بينه وبني �أحد �إنمّ ا احلجة بينه وبني اهلل.
�إن املعتقدات ال يجوز �شر ًعا فيها التقليد ،بل يجب على الإن�سان نف�سه
«ا�س َت ْف ِت َق ْل َب َك
�أن ينعم النظر ،ويعمل الفكر ،ملعرفة احلقيقة .قال ر�سول اهلل ْ :
و�إنْ �أَ ْف َت َاك املُ ْف ُتونَ » .و�إن القر�آن مل�صباح الهدى ،ومنار احلكمة ،وهو الدليل يدل
على خري �سبيل والتفكر فيه حياة قلب الب�صري� ،أجل �إن التفكري فيه حياة القلب،
وقد �شعرت بتلك احلياة يف قلبي ،عند تفكريي يف �آياته ،ويف هذه الآية ،كما
�شعرت بها عند تفكريي يف الآيات ،عن رحلة ذي القرنني ،تلكم التي �سبق
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املف�سرين يف التف�سري
تف�سريها يف بحث التاريخ واجلغرافيا والفلك� .إن تخ ّيالت ّ
هنا ،كانت �أ�شبه بتخيالتهم يف التف�سري هناك ،ولكن احلق غري ما قالوا هنا وهناك.
الأحاديث ال�شريفة يف ال�سفور

�سادتي و�سيداتي:
فلننتقل الآن �إىل الأحاديث ال�شريفة يف ال�سفور ولن�ستمع:
احلديث الأول :رواه �أبو داود عن خالد بن دريك عن عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها قال :دخلت �أ�سماء بنت �أبي بكر على ر�سول اهلل  وعليها ثياب رقاق.
فقال لها �صلى اهلل عليه و�سلم« :يا �أ�سماء� ،إنّ املر�أة مل ي�صلح �أن ُيرى منها �إال هذا
وهذا» م�ش ًريا �إىل جهة وجهه وكفيه.
احلديث الثاين :نقله احللبي يف �سريته ،عن هند امر�أة �أبي �سفيان ،قال:
�أتت هند ر�سول اهلل  ،متنقبة بالأبطح وقالت� :إين م�ؤمنة� ،أ�شهد �أن ال �إله �إال
اهلل ،و�أنك عبده ور�سولهّ ،ثم ك�شفت وجهها وقالت� :أنا هند بنت عتبة ،فقال
ر�سول اهلل « :مرح ًبا بك».
�أفال ترى يا �سيدي الرجل �أن النبي  .ملّا ر�أى �أ�سماء الب�سة ثوبًا رقيقًا
على ج�سمها ،نهاها عن ذلك ،وذكر لها �صالح �سفور الوجه والكفني ،و�إن هند
كانت وهي جاهلية ،عابدة �أوثان ،متنقبة مثل رفيقاتها اجلاهليات ،فلما �أ�سلمت
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رفعت نقابها عن وجهها يف ح�ضرة النبي ،و�أن النبي  مل يعرت�ضها يف ذلك،
ولكنه ّرحب بها؟
وال ّبد يل من املالحظة �أن الكف يف اللغة هي اليد �إىل الكوعُ ،يقال« :مد
�إليه كفه لي�س�أله» ،وقيل �سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن .و�أما قولهم
خم�ضب .ويف جممع البحرين عد الكف الكوع.
خم�ضب على معنى �ساعد ّ
كف ّ
و�أما الوجه الذي �أ�شار النبي  على جهته معل ًنا �صالح ك�شفه ،فقد قال
بع�ضهم �أنه الوجه الو�ضوئي �أي �ش ًربا ب�شرب.
عد الإ�شارة �إىل الوجه متناولة العنق .و ّمما يدل
و�أ ّما البع�ض الآخر فقد ّ
على ذلك قول جماهد وابن عبا�س ،الذي نقلناه يف تف�سري الآيات�« :أي يغطني
جباههن ور�ؤو�سهن» .وقول ابن عبا�س على رواية �أخرى�« :أي تغطي �شعرها
و�صدرها وترائبها و�سوالفها» ويف هذين القولني داللة كافية على �أن العنق تابع
نرجح هذا القول ملا فيه من الي�سر ،ف�أن حد
للوجه و ّمما ال ي�سرت .وينبغي لنا �أن ّ
اللبا�س الطبيعي هو �أعلى ال�صدر �أي النحر والرتائب ،وال ميكن �أن يكون ر�أ�س
وحدها يف الرجل منتهى منبت
الذقن ًّ
حدا طبيع ًّيا .فالذقن كلها داخلة يف الوجه ّ
�شعر حليته .ويقابلها مثل هذا احلد يف املر�أة.
احلديث الثالث :رواه الإمام حممد الباقر عن جابر الأن�صاري قال:
فلما انتهينا �إىل الباب .و�ضع يده عليه فدفعه
خرج ر�سول اهلل يريد فاطمة و�أنا معهّ ،
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ّثم قال :ال�سالم عليكم ،فقالت وعليك ال�سالم يا ر�سول اهلل ،قال� :أ�أدخل؟
علي قناع ،قال :خذي ملحفتك
قالت :ادخل ،قال� :أنا ومن معي؟ قالت :لي�س ّ
فق ّنعي بها ر�أ�سك .ففعلت ّثم قال� :أ�أدخل؟ قالت :نعم يا ر�سول اهلل ،قال� :أنا
ومن معي؟ قالت :ومن معك ،قال :جابر ،فدخل ر�سول اهلل ودخلت ،و�إذا وجه
فاطمة �أ�صفر ك�أنه بطن جرادة ،فقال ر�سول اهلل :مايل �أرى وجهك �أ�صفر ،قالت:
يا ر�سول اهلل من اجلوع .فقال ر�سول اهلل :اللهم م�شبع اجلوعة �أ�شبع فاطمة بنت
حممد ،قال جابر :فواهلل لنظرت �إىل الدم ينحدر من ق�صا�ص �شعرها .ح ّتى عاد
وجهها �أحمر فما جاعت بعد ذلك.
�أفال يفهم من هذا احلديث� ،أن فاطمة بنت ر�سول اهلل ،قابلت جاب ًرا يف
ح�ضرة �أبيها  وهي �سافرة ،ح ّتى ر�أى وجهها كيف كان ،وكيف �صار؟
قلت :يفهم من ر�ؤية جابر ،ق�صا�ص �شعر �سيدتنا فاطمة� .أن القناع مل
يكن ي�سرت مقدم �شعر الر�أ�س كما هو احلال يف القرويات ،و�سرنى �أن طرة �سكينة
حفيدة �سيدتنا فاطمة ر�ضي اهلل عنها ،كانت مرئية.
احلديث الرابع� :أخرجه الرتمذي والن�سائي عن املغرية «�أنه خطب امر�أة،
فقال له النبي �« :أنظرت �إليها؟» قال :ال .قال ر�سول اهلل « :انظر �إليها ف�إنه
�أحرى �أن ي�ؤدم بينكما» .فلو كان الوجه عورة ،و�سفوره حم ّر ًما� ،أكان من املمكن
�أن ي�أمر ر�سول اهلل  ،الرجل ،بالنظر �إىل املر�أة قبل عقد النكاح؟
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احلديث اخلام�س :يف عيون الأخبار عن علي بن عبد اهلل ،عن
حممد بن �أبي عبد اهلل ،عن �سهل بن زياد ،عن العظيم بن عبد اهلل ،عن
حممد بن علي الر�ضا ،عن �آبائه عن علي  قال« :دخلت �أنا وفاطمة على
ر�سول اهلل ،فوجدته يبكي بكا ًء �شدي ًدا ،فقلت له :فداك �أبي و�أمي يا ر�سول اهلل.
ما الذي �أبكاك؟ فقال :يا علي ليلة �أ�سري بي �إىل ال�سماء ،ر�أيت ن�ساء من �أمتي يف
عذابهن ،فقالت فاطمة:
أنهن ،فبكيت ملّا ر�أيت من �شدة
ّ
عذاب �شديد ،ف�أنكرت �ش� ّ
عملهن؟ فقال� :أ ّما املع ّلقة ب�شعرها فقد كانت
حبيبي وقرة عيني� ،أخربين ما كان
ّ
تك�شف �شعرها للرجال .و�أ ّما املع ّلقة بل�سانها ف�أنها كانت ت�ؤذي زوجها ،و�أ ّما املع ّلقة
بثدييها ف�أنها كانت تر�ضع �أوالد غري زوجها بغري �إذنه ،و�أما املعلقة برجليها ،ف�إنها
كانت تخرج من بيتها بغري �إذن زوجها� .أما التي كانت ت�أكل حلم ج�سدها ،ف�أنها
ت�شد يديها �إىل رجليها ،وت�س ّلط عليها احل ّيات
كانت تز ّين بدنها للنا�س ،و�أما التي ّ
والعقارب ،ف�إنها كانت قذرة ال تغت�سل .و�أما العمياء ال�صماء اخلر�ساء ،ف�إنها كانت
تلد ول ًدا ما فتعلقه يف عنق زوجها .و�أما التي كان يقر�ض حلمها باملقاري�ض ،ف�أنها
كانت تعر�ض نف�سها على الرجال ،و�أما التي كانت يحرق وجهها وبدنها ،وهي جتر
�أمعاءها ،ف�إنها كانت قوادة .و�أما التي كانت ر�أ�سها ر�أ�س خنزير وبدنها بدن حمار،
ف�إنها كانت منّامة ّ
كذابة .و�أما التي كانت على �صورة الكلب ،والنار تخرج من فيها،
ف�إنها كانت قينة نواحة حا�سدة».

275

يف الأدلة الدينية يف ال�سفور وحترير املر�أة والتجدد االجتماعي

275

�أ�سمعت يا �سيدي الرجل ،ما ر�أى ر�سول اهلل ؟ �إنه مل ي�شر �إىل تغطية
�شيء من الر�أ�س �إال ال�شعر� ،إما لعدم تغطية الوجه والكفني والذراعني والعنق
فلم ير واحدة من الن�ساء معذبة .ومل ير وجه �سافرة يحرق� ،إمنا الوجه الذي
حمجبة ،والتي كانت ت�أكل حلمها �أو كان
يحرق ،وجه الق ّوادة �سافر ًة كانت �أو ّ
حلمها يقر�ض باملقاري�ض ف�إنها من كانت تزين بدنها ،وتعر�ض نف�سها على الرجال،
ال من كانت �سافرة بوجهها الر�صني ال�شريف ،وال غرو �أن باقي احلديث مر�شد
�إىل مكارم الأخالق فقد قال ر�سول اهلل �« :إِنمَّ َا ُب ِع ْث ُت لأُتمَ ّم َم َكا ِر َم الأَ ْخ َالقِ »،
َو َ
خاط ُب ُه تعاىل بقوله :ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱸ [القلم.]4 /
ومع هذا ،وعلى افرتا�ض معار�ض ب�أنّ هذه الأحاديث ال�شريفة ال�صريحة
من الأحاديث غري ال�صحيحة ،فهل يجوز �أن جترب املر�أة على �سرت وجهها ،وهو
نهي عن ك�شفه؟ فقد قال ر�سول اهلل «ُ :ك ُّل
جممع حوا�سها وقواها ،مامل يرد ٌ
هي» فهل �سمعت �أو قر�أت يا �سيدي الرجل ،يف
�شَ يء ُم ْط َلق ح َتى يرد فيه نَ ٌ
الكتاب� ،أو يف احلديث ،نه ًيا عن �سفور وجه املر�أة؟ ال�شك يف �أن اجلواب (ال).
و�إذا مل ت�سمع نه ًيا ،فهل �سمعت �أو قر�أت فيهما �أم ًرا ب�سرته؟ ال�شك يف
�أن اجلواب �أي�ضً ا (ال).
�إذن ملاذا تخالف �أمر اهلل و�أمر ر�سوله؟ �إن �سرت الرجل وجه املر�أة يا �سيدي
ظل ٌم مبنيّ .
جل عنه الدين.
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ال �إجماع يف �سرت الوجوه

�سادتي و�سيداتي:
ذكرت لكم �آيات الكتاب ،والأحاديث ال�شريفة ،ومع ما فيهما من
ال�صراحة اجللية ،ا�ستندت �أي�ضً ا �إىل كتب التف�سري ،وكتب ال�شرح ،و�آراء كثريين
من العلماء والفقهاء ،وعر�ضت لديكم كيف �أنها تدعم ق�ضية املر�أة.
وقد بقي من �أ�صول الدين ،الإجماع ّثم القيا�س َبح�سب ال�س ّنة ،والعقل
بح�سب ال�شيعة� .أما القيا�س ،فال �ش�أن له يف مو�ضوعنا� ،إذ �أنه ال يجوز �أن نقي�س
حركاتنا و�أعمالنا ،على مقيا�س اجلاهلية ،والأمم القدمية ،من عبدة الأوثان،
الذين كانت �أكرث ن�سائهم يتن ّقنب .ولي�س لنا �أن نقي�س �أنف�سنا ،على ن�ساء
فيهن ،وفيها :ﱹ ﭣ ﭤ
الر�سول  ،فنخالف بذلك الآية النازلة ّ
ﭥ ﭦﱸ [الأحزاب .]32 /وغري ذلك ّمما مينع القيا�س ،و�أما العقل،
فقد ذكرت �أدلته يف الق�سم الأول من هذه املحا�ضرات .و�أما الإجماع فهو
كالكتاب وال�سنة ،يدعم ق�ضية املر�أة دع ًما.
يتم كما هو م�صرح يف �أ�صول الفقه ،ب�أن ي ّتفق
�إن الإجماع يا �سادتي� ،إنمّ ا ّ
يف ع�ص ٍر ُّ
كل املجتهدين من �أمة حممد ،على حكم �شرعي ،دون �أن يكون ثمت
خمالف من املجتهدين حتى وال واحد ،لأنّ ّ
كل جمتهد يخطئ وي�صيب ،وقد
يخطئ الكثريون ،واحلق يف ر�أي املجتهد الواحد املخالف.
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فلنت�أ ّمل يف هذاّ .ثم �أرجو منكم يا �سادتي ،قبول دعوتي �إياكم �إىل كتب
ال�شرع للنظر والتحقيق .فرتوا �أن املجتهدين عامة ،والإمام الأعظم ،كادوا يجمعون
على �أن الوجه لي�س بعورة ،و�إن �سفوره مباح �أحيانًا ،وم�أثور �أحيانًا ،وواجب �أحيانًا
املحجبات،
�أخرى ،وما ُح ّرم قط يف حني من الأحيان .و�إذا نظرنا ب�أعيننا ن�ساء املدن ّ
ف�إننا ننظر �أي�ضً ا ن�ساء القرى ال�سوافر ،على �أن حجاب الن�ساء يف املدن ،مل يكن
بع�ضهن،
يفرقهن عن ن�ساء القرى� ،إنمّ ا بني على عادة ن�ش�أت يف
مبن ًّيا على اجتهاد
ّ
ّ
َثم انت�شرت بينهن ،ف�إن جاز �أن ي�سبب اعتياد ن�ساء املدن� ،إجما ًعا يف الإ�سالم
وهن
على احلجاب ،فاعتياد ن�ساء القرى� ،أوىل �أن يح�سب �إجما ًعا على ال�سفورّ ،
�أكرث من �أولئك �أ�ضعا ًفا ،ف�أين �إجماع املجتهدين من الأمة ،على �سرت وجوه الن�ساء
جميعهن ،كما ميوهون علينا لي�ستعبدونا دائ ًما.
ّ
يا �سادتي الرجال هذا كتاب اهلل ،هذه �سنن الر�سول ،هذا �إقناع الفقهاء
واملجتهدين من الأمة ،والإمام الأعظم ،وهذا العقل بيننا وبينكم ،فال تظلمونا
مم ّوهني بالدين فتذكرونا قول ال�شاعر:
ري
قـــــــــــــــد بلينـــــا ب�أمـــــــ ٍ
فهــو كاجلـــــــــــزا ِر فينــــــــا

و�ســـــــبح
ظــــــلم النــــــــا�س
َّ

يــــــــــــذكـــــر اهلل ويــذبـــح

ﱹﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [املـــائـــــــدة ]8 /وﱹﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﱸ [احلجرات.]9 /
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يقول املدقّقون يف �أحوال االجتماع� ،إن الإن�سان قد يتعود الظلم حتى
يح�سبه يف �آخر الأمر حقًّا له وعد ًال .فع�سى �أن ال يكون اعتيادكم ظلم املر�أة و�صل
بكم �إىل هذا احلد.
قال ر�سول اهلل « :ا ْر َح ُموا َم ْن فيِ الأَ ْر ِ�ض َي ْر َح ُ
ال�س َما ِء»
مك ْم َم ْن فيِ َّ
اب َع ْب ٌد َو َخ ِ�س َر لمَ ْ َي ْج َعل اهلل َت َعالىَ فيِ قَل ِب ِه َر ْح َم ًة ِل ْل َب�ش َر».
وقال «َ :خ َ
�سرت الوجوه خوف الفتنة
اخلوف من وقوع الإثم يف قلب الرجل والأحاديث ال�شريفة ،ونظرات يل

�سادتي و�سيداتي:
ر�أيتم ما ر�أيت� ،أن ال �أمر يف الكتاب وال يف ال�سنة وال �إجماع ل�سرت
الوجوه� .إذن من �أين جاء هذا ال�سرت؟ �أو مل يقل به الفقهاء؟
بلى قالوا .قالوا� :إن عورة احلرة جميع بدنها ،خال الوجه والكفني،
والقدمني والذراعني ،وال تك�شف املر�أة ال�شابة وجهها ،ال لأنه عورة بل خو ًفا من
الفتنة� ،أ ّما عند �أمن الفتنة ،فيباح النظر �إليه ولو جمي ًال ،كالنظر �إىل وجه الأمرد
ولو جمي ًال.
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�أ ّما الفتنة ففيها �أمران� :إما اخلوف من وقوع الإثم يف قلب الرجل فح�سب،
حد الفجور ،فا�ستح�سنوا منع ال�شابة
�أو اخلوف من الرجل �أن تبلغ من نف�سه الفتنة ّ
من ك�شف وجهها ،خو ًفا من الفتنة.
لنبحث الآن يف الأمر الأول� ،أي �سرت الوجه خو ًفا من وقوع الإثم يف
أ�سا�سا ملنع ال�شابة من ك�شف وجهها خوف
قلب الرجل� .إن فقهاءنا اتخذوا � ً
الفتنة ،الأحاديث ال�شريفة الآتية:
احلديث الأول :عن �أبي جعفر الباقر  قال :ا�ستقبل �شاب من
آذانهن ،فنظر �إليها وهي مقبلة،
الأن�صار امر�أة باملدينة ،وكان الن�ساء يتق ّنعن خلف � ّ
�سماه لبني فالن ،فجعل ينظر خلفها،
فلما جازت ،نظر �إليها ،ودخل يف زقاق قد ّ
ّ
ف�شق وجهه .وملّا م�ضت املر�أة ،نظر ف�إذا
واعرت�ض وجهه عظم يف احلائط �أو زجاجة ّ
فلما ر�آه
الدماء ت�سيل على ثوبه و�صدره ،فقال :واهلل لآت ّني ر�سول اهلل ولأخربنهّ .
ر�سول اهلل قال :ما هذا؟ ف�أخربه .فهبط جربيل  بهذه الآية :ﱹ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ...ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﱸ [النور.]30 /
احلديث الثاين :قال ر�سول اهلل َ « :م ْن َملأَ َع ْي َن ْي ِه ِم ْن ام َر�أَ ٍة َح َرا ًما
َح�شَ ا ُه َما ُ
اهلل َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة بمِ َ َ�سا ِم َري ِم ْن نارٍ».
علي �أَول نَظ َر ٍة َل َك
احلديث الثالث ،قال ر�سول اهلل  لعلي « :يا ُّ
َوالثا ِن َي ُة َع َل ْي َك» ،ويف رواية �أخرىَ « :يا َع ُّلي َ
لك َك ْن ٌز فيِ ا َجل َّن ِة َف َال ُت ْتب ِِع ال َّن ْظ َر َة
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ال َّن ْظ َرةَ ،ف�إنَ َ
النظ َر َة ْ
لك الأُولىَ َو َل ْي�س َل َك الأَ ِخرية» ،ويف رواية ثالثة « َال ُي ْت ِبع ْ
النظ َر َة
علي �إ َّال �أَ ُ
َف َل ْي َ�س َ
ول نَظرة».
لك يا ُّ
احلديث الرابعَ « :ل ُك ْم �أَ َّو ُل َنظ َرة َف َال ُت ْت ِب ُعو َها نَ ْظ َرة �أُ ْخ َرى َو ْاحذ ُروا ال ِف ْت َنة».
فك�أن فقهاءنا ،خافوا على الرجال �أن ي�صيبهم ما �أ�صاب الأن�صاري� ،إذا
عميت ب�صريته وب�صره ،ح ّتى ا�صطدم ر�أ�سه باحلائط ،ف�شجته عظمة فيه �أو زجاجة
و�أ�سالت دمه ،ف�سرتوا وجوه الن�ساء ،ليتخ ّل�ص �أمثال الأن�صاري ،من مثل فتنة
العمياء ،التي ال ّ
تدل فيه على �أدب وعفاف وحياء.
وقلت :لومل تخ�ضع تلك املر�أة بحركة تقوم مقام القول ،ملا طمع ذلك
ف�شج ر�أ�سه.
الأن�صاري ويف قلبه مر�ض ،ح ّتى عمي ب�صره وعميت ب�صريته ّ
وقلت :ال نرى يف زماننا رج ًال على هذا ال�شكل ،ف�صار يجوز للن�ساء،
فلما
�أن ي�ستمتعن بالهواء وال�ضياء .وقلت ،اهلل � أعلم من الفقهاء بامل�صلحةّ ،
�شج ر�أ�س الأن�صاري ،مل ي� ِأت جربيل ب�آياته �سرت الوجوه ،و�إنمّ ا �أتى ب�آية الغ�ض من
ّ
الب�صر.
وقلت� :إن ر�سول اهلل � أعلم �أي�ضً ا من الفقهاء بامل�صلحة ،فلم ي�أمر
وجوههن ،بل �أمر الرجال �أن ال يتبعوا النظرة النظرة فيمل ُئوا عيونهم
الن�ساء ب�سرت
ّ
وهددهم �إذا فعلوا ،بح�شو عيونهم يوم القيامة مب�سامري من نار.
حرا ًماّ ،

281

يف الأدلة الدينية يف ال�سفور وحترير املر�أة والتجدد االجتماعي

281

وقلت� :إن �إعطاء ر�سول اهلل الرجال حقًّا يف النظرة الأوىل ،ومنعهم من
�أن يتبعوا النظرة النظرة ،ومن �أن ميل ُئوا عيونهم من احلرامّ ،
يت�ضمن
كل ذلك ال ّ
الأمر ب�سرت وجوه الن�ساء ،بل يدل على كونها مك�شوفة� ،إذ ال ميكن النظر �إليها
وهي ّ
مغطاة.
وقلت :لو كان ق�صد اهلل  ،وق�صد ر�سوله � ،سرت وجوه الن�ساء ،ملا
كان ثمة مانع من الت�صريح ،وملا اكتفينا بتعليم الرجل الأدب ،واهلل ال ي�ستحي
من احلق ،قال تعاىل :ﱹ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﱸ [احلجرات.]16 /
وقلت� :إذا كانت النظرة الثانية طبيعية ،غري مدفوعة من النف�س الأمارة
بال�سوء ،فال ب�أ�س فيها ،يدلنا على ذلك ،نهيه  ،عن �إمالء العني باحلرام.
واملخاطب بذلك النهي ،هو النف�س ال اجل�سد .وما اجل�سد� ،إال �آلة يف يد النف�س،
ف�إن مل ت�شرتك النف�س الأمارة بال�سوء ،وكان اجل�سد حم ّر ًكا لها حينئذ يف النظر.
ولكن �أن ت�شرتك تلك النف�س الأمارة ،يف النظر �إىل املحارم ،فاحلرام حينئذ واقع.
أ�شد �إحما ًء
وال ّبد مل�سامري النار ،التي حت�شى بها العينان الناظرتان ،من �أن تكون � ّ
واحمرا ًرا.
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القيا�س على ما فعله �سيدنا عمر  بن�صر بن حجاج قيا�س فا�سد

�سادتي و�سيداتي:
يرى بع�ض رجالنا �أن ي�ستنتج �أن �سرت وجه املر�أة من هذه الأحاديث
وبطريق القيا�س ،على ما فعل �سيدنا عمر ،بن�صر بن حجاج ،وخال�صة
احلكاية� ،أن �سيدنا عمر  ،كان يطوف لي ًال يف املدينة ،ف�سمع امر�أة تن�شد
متغ ّزلة:
هل من �سبيل �إىل خم ٍر ف�أ�شربها

حجاج
�أو من �سبيل �إىل ن�صر بن ّ

ف�أمر عمر  ب�إح�ضار ن�صر ،وملّا ر�آه �شا ًّبا جمي ًال ،وله ذوائب �شعر ف َّتانة،
�أمر بحلق ر�أ�سهّ ،ثم جيء به بعد احللق ،فر�أى �أن يف وجهه من اجلمال بقية كافية
الفتتان الن�ساء ،ف�أمر ب�إبعاده حا ًال �إىل الب�صرة ،و�أمر عامله �أن يبقيه هناك �سيا�سة،
ح ّتى ي�شيب.
في�ستنتج بع�ض رجالنا من هذا ،بطريق القيا�س الفا�سد� ،أنه كما �أن �سيدنا
عمر � ،أبعد ن�ص ًرا خو ًفا من فتنة الن�ساء ،فهم ي�سرتون وجوه الن�ساء خو ًفا من
فتنة الرجال.
قلت� :إن �سيدنا عمر  ،وهو من �أتقى الب�شر دي ًنا ،و�أكرمهم خلقًا،
و�أخل�صهم عد ًال ،و�أطهرهم ثوبًا ،مل ي�ستح�سن ما فعل بن�صر ا�ستنا ًدا �إىل دليل من

283

يف الأدلة الدينية يف ال�سفور وحترير املر�أة والتجدد االجتماعي

283

يعم حكمه ويقا�س عليه ،ويتخذ قاعدة يعمل بها� ،إنمّ ا كان ذلك منه
�أ�صول الدينّ ،
فع ًال �إدار ًّيا �سيا�س ًّيا ا�ستح�سنه يف تلك الأحوال على خالف القيا�س ومن القواعد
ال�شرعية« :ما ثبت على خالف القيا�س ،فغريه ال يقا�س عليه».
و�أنتم ّممن يعلمون� ،أن ال�سيا�سة يف ّ
كل زمان ،ال تتق ّيد بالعدل املطلق ،بل
كث ًريا ما يراعى فيها النفع العام ،تب ًعا للقاعدة ال�شرعية« :يتحمل ال�ضرر اخلا�ص
لدفع ال�ضرر العام» ومن تلك ال�سيا�سة ،تدابري �إدارية ،قد يعامل بها يف زماننا بع�ض
وت�سمى �ضابطة �إدارية �أو مانعة.
الأ�شخا�ص ،دون �أن يتحرى فيها العدل املطلق ّ
�أال ترون� ،أن «التوقيف» قبل احلكم يف القوانني احلا�ضرة ،هو ظلم ظاهر،
�إذ �أنه كث ًريا ما يتناول الأبرياء ،ومع ذلك اختاره وا�ضع القانون ،حف ًظا للأمن
العام� ،إذ مل يجد بعد حلفظه يف بع�ض الأحوال �سبي ًال �آخر.
وقلت� :إن �سيدنا عمر  ،هو حكيم عادل ال يخاف منه �أن ي�ضع
ال�شيء يف غري مو�ضعه ،فما جاز له ال يجوز لغريه ،ف�إنه ما فعل ذلك ليقا�س عليه،
بدليل �أننا مل ن َر من قا�س عليه ففعل مثل ما فعل.
وقلـت� :إن �سيدنا عمر  يف معاملته ن�ص ًرا� ،إنمّ ا راعى جانب املر�أة ،ف�إنه
لدفع الفتنة ،ع َّز َر الرجل خلطيئة املر�أة ،وذلك على عك�س ما يفعل رجالنا� ،إنهم
يريدون �أن يع ّزروا كل الن�ساء ،خلطيئة بع�ض الرجال.
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�أجل� ،أي ذنب على ن�صر �إذ خلقه اهلل جمي ًال ليع ّزر ،و ُيبعد ،و ُيحرم �أهله
ووطنه؟ �أي ذنب عليه �إذ افتتنت به مفتون ٌة مو�صومةٌ ،ومت ّنت �أن مي ّهد لها �سبيل
�شرب اخلمر معه؟ �أمل تكن �أحرى بالتعزير والإبعاد ،من ذلك امل�سكني؟ �إذن
�أراد �سيدنا عمر مبا عمل ،خال ًفا ملقت�ضى الظاهر ،ودف ًعا للفتنة� ،أن يع ّلم الرجال
مراعاة جانب الن�ساء.
وقلت� :إذا اعرت�ض �أحد قائ ًال� :أرادت �أَ َمةٌ� ،أن تت�ش ّبه يف الغيطان لي ًال،
باحلرائر� ،صونًا لنف�سها من تع ّر�ض الرجال ،فعالها �سيدنا عمر  بال�سوط
ومنعها ،وذلك ال يدل على مراعاته جانب املر�أة ،بل يدل على مراعاته جانب
الرجال� ،إذ �أنه ع ّزر املر�أة خلطيئة الرجل ،ف�أقول �إن الإماء يف ذلك الزمان ،مل يكن
لهن ما للحرائر من احلقوق ،فال ي�صح القيا�س.
ّ
ومع ذلك ،ف�إن العلماء قد اختلفوا يف ع�صمة الأنبياء �أنف�سهم ،يف ما
يقع يف �أفعالهم ،ويف ذلك خم�سة �أقوال ،كما يفهم من تف�سري اخلازن ال�صفحة
 ،327فمن العلماء من جوز عليهم الكبائر ،ومنهم من جوز عليهم ال�صغائر
عم ًدا ،ومنهم من جوز ذلك على جهة ال�سهو واخلط�أ والت�أويل ،وا�ستد ّلوا بذلك
بخطيئة �آدم ،مع �أنه كان نب ًّيا� ،إذ قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز :ﱹﮱ ﯓ
أي�ضا مبا تك ّرر يف القر�آن واحلديث ،من
ﯔ ﯕ ﱸ [طه .]121 /وا�ستدلّوا � ً
اعرتاف الأنبياء بذنوبهم ،وتوبتهم ،وا�ستغفارهم ،و�إ�شفاقهم ،وبكائهم ،على ما
�سلف منهم ،وهل يتوب وي�ستغفر من ال ذنب عليه؟
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فبعد هذا ،هل يجوز لنا� ،أن نعتقد الع�صمة ب�سيدنا عمر  ،حتى
معكو�سا ق�صد ظلم املر�أة؟
قيا�سا فا�س ًدا
ً
ن�ستفيد ّمما فعل بن�صر ،ونقي�س عليه ً
تغ ّزلت املر�أة يف بيت من ال�شعر واحدُ ،فحلق ر�أ�سه و�أبعدّ ،ثم تغ ّزل
الرجال يف ق�صائد ملأت دواوين �شعرنا ،ح ّتى �أ�صبحنا نرب�أ ب�أنف�سنا عن قراءتها،
فلم يحلق ر�أ�س ،ومل ُيبعد نف�س.
و�إنه لغريب� ،أن �سادتي الرجال ،مل يكتفوا بتعزير اجلميلة من امل�سلمات،
جميعهن،
عزروهن
بل اكتفى �سيدنا عمر  بتعزير ن�صر بن حجاج ،بل
ّ
ّ
هن ،ح ّتى
م�ض�ض الذل،
وحب�سوهن ،و�سرتوا
أذاقوهن َ
عزروهن ك ّل ّ
ّ
وجوههن ،و� ّ
ّ
ّ
الزجنيات ،والعجائز ،وامل�شوهات ،ومل ي�ستثنوا الر�صينات ،وال�شريفات ،البعيدات
بوجوههن.
عن الفتنة .وملاذا؟ ذلك كله �صيانة للرجال من �أن يرتكبوا �إثم االفتتان
ّ
هكذا ر�أى �سادتي الرجال ،ر�أوا �أن ا�ستعمال امل�سكر و�أكل الفاي�ض،
وحتليلهم ،ح ّتى يف قوانينهم ،ما ح ّرم ،وحترميهم ما ُح ّلل ،ر�أوا �أن ّ
كل ذلك غري
جدا من �إثم االفتتان ،في�ضلون طريق اجلنة ،ك�أن الإثم ال
هام ،ولكن يخافون ًّ
يح�صل ب�سفور غري امل�سلمات يف القلب �إذا ف�سد ،وك�أنه ال يح�صل يف املالهي
واملراق�ص و�أمثالها ،ويف بيوت الفجور التي ينتابها �صاحب ذاك القلب الفا�سد.
�سبحان ربي! بقدر ما يريد لنا يف �شرعه العدل وال�صراحة ،يرى م ّنا
عك�س ذلك �إن اهلل عليم ب�أنّ الرجال ال ي�سرتون وجوه الن�ساء احرتا ًزا من الإثم،
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نقابهن ،ولكنهم يريدون حتت هذا ال�ستار،
و�إنهم يعلمون� ،أن
�صيانتهن لي�ست يف ّ
ّ
ٍ
خادمات لهم كيف �شا�ؤوا.
إياهن ،حمرومات كل حق
دوام ا�ستعبادهم � ّ
النقاب يف�سد والفتنة اليوم يف النقاب ال يف ال�سفور ،و�صوت لل�شيخ
الغالييني

يا �سيدي الرجل ادخل �إىل �ضمريك وحا�سب نف�سك� ،أفال ترى �أنك
الغادر �إذا افتتنت باملر�أة و�إنها املغدورة؟ �ألي�س �أهون عليك �أن ت�شرف نف�سك
من �أن تقتل باحلجاب قوى �أ ّمك ،وابنتك ،و�أختك ،وزوجتك و�أ ّم غريك وابنته
وزوجته و�أخته؟
اجتهد رجالنا �أي اجتهاد ليجدوا �سب ًبا ي ّربر ا�ستعبادهم الن�ساء باحلجاب،
و�إذا مل ي�ستطيعوا �إىل ذلك �سبي ًال معقو ًال ،عمد بع�ضهم �إىل ت�شبيه الرجال
بالأ�سماك ،ووجه املر�أة بطعم ال�صنارة الفاتن الأ�سماك ،وناهيك به من ت�شبيه!
بئ�س الت�شبيه! ف�إن الطعم هو الذي ي�سرت ال�صنارة ،ح ّتى ي�أتي �إليها ال�سمك.
�أفال ترون يا �سادتي �أن الوجه كث ًريا ما يكون �أوىل �أن ي�ش ّبه بال�صنارة ،و�إن
الغطاء �أوىل �أن ي�ش ّبه بالطعم؟ �أفال ترون �أن العيون حتيط باملر�أة �إذا كان وجهها
وتنكف عنها العيون لو �سفرت ،كما
م�ستو ًرا بالنقاب ،ولو كانت زجن ّية �شوهاء،
ّ
تنكف الأ�سماك عن ال�صنارة لو ك�شفت؟
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يا �سيدي الرجل:
�أرجو منك� ،أن ترى العربة البادية يف ما �أقول ،فت�س ّلم حينئذ ب�أن ال�سفور
لي�س مبعثًا للفتنة ،وب�أنّ حجابنا احلديث ،قد يف�سد ناظره ،وقلب الب�سه.
�إن �شاعركم يا �سادتي الرجال ،ذلك الفيل�سوف املعروف ال�شيخ �أحمد
فار�س هو الذي قال:
الغـر الرباقيع للن�ســا
يح�سب
ُّ
� ّإن ال�ســـــفينة �إنمّ ـــــا جتــــري �إذا

لهن عن التمادي يف الهوى
من ًعا ّ
و�ضع ال�شراع لها ،على حكم الهوا

�أجل لي�س الوجه ال�سافر مبعثًا للفتنة� ،إن الغطاء على منواله اجلديد ،و�إن
بع�ض احلركات الفاتنة مبعث للفتنة.
فقد قال بع�ضهمّ :
كل �سدلة من النقاب يف وجه الرجل ،تولد بالنظر
ملغزاها ،ومرماها �شياطني ،واح ًدا يف قلبها ،وواح ًدا يف قلبه� ،أما البنت ال�صغرية،
جدا  ،بذاك الغطاء،
ذاك املالك الطاهر ،فم�سكينة م�سكينة ،قد يف�سد قلبها باك ًرا ًّ
ح ّتى ت�صبح حتبه بالنظر �إىل ما فهمت فيه ،من املغزى واملرمى ،غري ناظرة �إىل ما
فيه من ظلم وقيد ،ومنع ال�ضياء والهواء فويح امل�سبب لف�ساد ذاك القلب الطاهر.
�س�ألت �إحدى ال�سيدات تلميذة لب�ست النقاب� ،أكان الرجال ينظرون
متحجبة� ،أم الأمر بالعك�س؟
�إليك و�أنت �سافرة �أكرث ّمما ينظرون �إليك اليوم و�أنت ّ
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فقالت الفتاة :ال �أعلم لأين ملّا كنت �أذهب �إىل املدر�سة �سافرة كانت �أفكاري
م�شتغلة يف درو�سي ،فلم �أحلظ نظرة ما من ناظر �إ َّيل� ،أ ّما الآن ،فقد تغيرّ ت احلال،
حدجني((( بنظره.
ف�إين ال �أم ّر برجل �إال ّ
ّت�صوروا يا �سادتي �سافرة حتادث �أحدكم ،ف�أبدت حركة ت�شري �إىل ا�ستحيائها
�أو خوفها منه� ،أو جهرت له بذلك� ،أفال يدعو مثل هذا احلديث �شياطني حت�ضره؟
وهل تعني حركة �سدل النقاب يف وجه الرجل� ،شي ًئا غري مثل هذا اال�ستحياء
وهذا اخلوف؟ فلو كان مثل هذا احلياء ومثل هذا اخلوف وال كان النقاب �إذا كانا
وكان جملبة لل�شياطني.
�أو ت�ص ّوروا �أنها �أخذت تباحث �أحدكم يف املمنوع بينهما ،ويف تد ّينها
يت�ضمن ذلك تذك ًريا باملمنوع وترغي ًبا
وخوفها من اهلل يف ارتكاب املمنوع� ،أفال ّ
فيه؟ �أو ما تعني حركة �سدل النقاب يف وجه الرجل هذا املعنى؟
أنهن ال يتك ّلمن كال ًما،
وقد تع ّودت بع�ض الن�ساء� ،سوء االفتكار ،ح ّتى � ّ
�إال �أردفنه بعد ّ
أنهن يح�سنب ذلك �أدبًا ،مينع �سوء
كل عبارة
بقولهن (بال معنى)ّ � ،
ّ
ترديدهن كلمة (بال
ولكنهن ال يدركن� ،أو ال يردن �أن يدركن� ،أن
كالمهن،
ت�أويل
ّ
ّ
ّ
معنى) �سبب يحدث ذلك املعنى ال�شرير يف فكر القائل ،وفكر ال�سامع ،ولواله ملا
خطر ال�شر حينئذ يف بال.
حدق و�أطال النظر( .م).
حدجني بنظرهّ :
((( َّ
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وما �أ�شبه كلمة (بال معنى) من حيث املغزى واملرمى ،بحركة �سدل
النقاب يف وجه الرجل� ،إذ �أن ك ًّال من الكلمة واحلركة املذكورتني ،لي�س �إال
مهم ًزا لل�شياطني يف م�ضمار من �سوء الأفكار.
أفكارهن ت�شتغل
عقولهن و�
اتركوا الن�ساء على الب�سيط يا �سادتي ،اتركوا
ّ
ّ
خلريهن،
بالعلم وبالأمور النافعة ،وبالتفكري يف ما عملن ويف ما يجب �أن يعملن
ّ
أرواحهن ،وال
بالدهن ،وخري الب�شر ،افتكروا قلي ًال يف تربية �
عيالهن ،وخري
وخري
ّ
ّ
ّ
ملب�سهن.
حت�صروا كل افتكاركم يف �شكل
ّ
�إذا ِ
خفت يا �سيدتي من الفتنة ،فارمي نقابك وا�سفري ،فقد �أ�صبحت
الفتنة و�أم�ست يف النقاب ال يف ال�سفور.
يا �سيدتي� ،إن ّ
يتم ر�سوخها ،مامل ت�صبح فيها
كل �سج ّية يف النف�س ،ال ّ
ملكة ،والنف�س راغبة يف كل ما يعلي قدرها ،ف�إذا ِ
رغبت ،وال �شك � ِأنك راغبة ،يف
�أن يكون نقاء الروح فيك ملكة ،فارمي النقاب ،واك�شفي وجهك.
�إن الوجه مر�آة الروح ،فاملر�أة ال�شريفة جتتهد لتجعل روحها نقية دائ ًما،
فيظهر يف وجهها نقا�ؤها ،و�إن اعتيادها الدائم ذلك احلال يجعل نقاء الروح فيها
ملكة را�سخة.
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�أ ّما �إذا �سدلت النقاب وهو وجه مز ّور ي�سرت الوجه احلقيقي ،فال مر�آة
هناك ُترى ،و ُيرى فيها نقاء الروح.
علي يا �س ّيدتي قائلة� :إنّ ك�شف الوجوه مل ينفع بع�ض
وال تعرت�ضي ّ
الرجال� ،إذ مل يجعل تلك امللكة تر�سخ يف نفو�سهم .فيا �س ّيدتي �إنّ ما حرم بع�ض
الرجال ر�سوخها ،هي القاعدة الفا�سدة التي اتخذوها« :عيب الرجل على زر
مدا�سه».
فلينبذوا هذه القاعدة الفا�سدة ،وليعلموا �أن نقاء الروح مطلوب منهم،
كما يطلب من الن�ساء ،ت�صلح فيهم الروح ،وتر�سخ تلك امللكة.
يا �سيدي الرجل:
�إين لأراك قد منعت ال�سفور وقبلت التز ّين والتربج يف الزي والغطاء،
جدا ّمما تنتج عن
ومل تفتكر �أن الريبة �أو الفتنة �أ�ضحت يف زماننا تنتج عنها �أكرث ًّ
ال�سفور.
�أمل ي�صبح الت ّربج �أي �إظهار املحا�سن والتغ ّنج((( م�شهو ًدا يف نوع احلجاب
عم �أمرها فيما بيننا ،والتي ن�شهد �صورها املكبرّ ة ّ
كل يوم
ويف الأزياء احلديثة التي ّ
يف �أحياء املدن ح ّتى �أ�ضحى احلجاب ّيون �أنف�سهم يقر�أون على ال�سفور �ألف �صال ٍة
و�سالم.
((( الت َغ ُّنج :الدالل مبالحة( .م).
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وهنا �أنقل �صفحة من كتاب «الدين الإ�سالمي واللورد كرومر» لل�شيخ
م�صطفى الغالييني قال فيها�« :إن احلجاب قدمي موجود يف ال�شرائع قبل الإ�سالم،
ولي�س هو من خمرتعاته ،غري �أن احلجاب ب�شكله احلا�ضر ال دليل عليه يف القر�آن،
وال يف ال�سنة ال�صحيحة ،بل �إن امل�سلمني اقتب�سوا من جماوريهم وخمالطيهم
من الأمم .على �أن احلجاب بهذه احلالة امل�ألوفة اليوم هو ما ينهى عنه ال�شرع
أمرهن كذلك،
الإ�سالمي ،وذلك �أنه �أمر الرجال بغ�ض الب�صر عن الن�ساء ،كما � ّ
إليهن ،ومن يت�أ ّمل يف احلجاب امل�ضروب اليوم ،على وجوه
وذلك خلوف امليل � ّ
متحجبات ،لأن �إظهار الزينة التي
بع�ض الن�ساء ي َر �أنه �أدعى للميلّ ،مما لو ّ
كن غري ّ
أمرهن ،اهلل ب�إخفائها ،فهو يغ ّرر الأغرار ،وي�ستميل الأ�شرار ،وكث ًريا ما ي�شف عن
� َّ
جمال باهر ،ووجه ح�سن ،وقد يكون الأمر بالعك�س  ...و�إنّ ما ن�ش�أ بعد ال�صدر
الأ ّول من �سرت الوجه واليدين ،فلي�س ّمما ت�أمر به ال�شريعة».
�أن�شدك الدين وال�شرف يا �سيدي �أن تخلو لنف�سك ،و ُتطلقَها من قيود
العادةّ ،ثم خذ ال�سفور مع القبعة والر�صانة �إىل جهة ،و�ضع املالءة يف زيها احلديث
أبعد عن الت ّربج ،و�أدف ُع للفتنة التي
والنقاب احلا�ضر �إىل جهة ،واحكم يف �أيهما � ُ
يقولون ،واحكم يف �أيهما م�صلحتك و�شرفك� ،ألي�س من مظاهر الت ّربج يف امللب�س
املحجبات ،يتحجنب �أحيانًا
والغطاء احلديثني� ،إن بع�ض ناق�صات الأخالق من غري ّ
أنهن م�سلمات،
أنف�سهن ،مدعيات � ّ
على الزي احلديث الف ّتان ،ت ّرب ًجا يع ّر�ضن به � ّ
من بيوت �أكابر امل�سلمني؟
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يظن هذا الباطل حقًّا يا �سيدي الرجل؟ �أم يجب �أن يروقك
�أيروقك �أن ّ
�سفور احلقائق كما هي ،ومنها املر�أة وهي حقيقة ذات حياة �أجدر احلقائق بال�سفور؟
حق للزوجة على زوجها ،وحق للزوج على زوجته

�سادتي و�سيداتي:
جاء يف كتاب «الكفاية لذوي العناية» ،ت�أليف املرحوم مفتي بريوت
ترح ًما عليها
ال�سابق ما ّن�صه« :حق الزوجة على زوجها» ،هو احتمال الأذى منها ّ
لق�صر عقلها ،واحللم عليها عند طي�شها .و�إذا وقع نفور �أو ن�شوز منها �أ ّدبها وحملها
على الطاعة قه ًرا ،ف�إن مل تطع �ضربها �ضربًا غري مربح ،بحيث ي�ؤملها وال يك�سر لها
وحق الزوج على زوجته �أن تتط ّيب له وتتز ّين وال
عظ ًما وال يدمي لها ج�س ًماّ ،
تخرج من بيتها �إال ب�إذنه ،و�إذا خرجت من بيتها ب�إذنه فال تخرج ّ
معطرة �أو متزينة،
ولو �أذن لها يف ذلك ،ف�إن املالئكة تلعنها ح ّتى ترجع» ذلك كله خوف الفتنة.
حق
�سيداتي ،فلن�شكر للرجل ف�ضل ت�سليمه بهذا احلق عليه للمر�أة! ّ
الرتحم عليها لق�صر عقلها! واحللم عليها عند طي�شها! وحملها على الطاعة قه ًرا،
ّ
ب�ضربها �ضربًا غري مربح ،ي�ؤملها ،ولكن ال يك�سر عظمها ،وال يدمي ج�سمها ،ولي�س
يل �أن �أجول يف حلبة املطالبة بهذا احلق وت�أمينه ،لأن �سادتي الرجال� ،س ّلموا به
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طو ًعا وال يزالون م�س ّلمني� ،سواء كانوا يف احلقّني من�صفني� ،أو غري من�صفني ،و�سواء
كان �ضربهم املر�أة ،حم ًال لها على الطاعة ال�شرعية� ،أو ف�شًّ ا لغ�ضبهم.
يا �سادتي الرجال ،ذلك هو حقكم ال�شرعي قد تبينّ  ،وهو �أن تتط ّيب لكم
املر�أة وتتز ّين ،و�إذا خرجت من بيتها ب�إذنكم ،نزعت الطيب والزينة ،و�إال ذهبت
و�آبت ملعونة ،و�إذا �أردمت يا �سادتي الرجال ،و�أنتم ال تعدلون عن املطالبة باحلق هذا
مثلما عدلت �أنا عن املطالبة بحق املر�أة ذاك ،فطالبوا به ال بغريه ،ك ّلفوا ن�ساءكم -
إيابهن،
تلعنهن املالئكة يف
بيوتهن ،لئال
ذهابهن و� ّ
ّ
ّ
�إن قدرمت � -أن ال يتز ّي ّن خارج ّ
حقهن عق ًال ونق ًال ،وهو للحياة من �ضروريات الأمور.
لهن بال�سفور� .إنه ّ
وا�سمحوا ّ
�إنه ال ي�ستوجب لعنة من مالئكة وال من ب�شر ،بل ال يت�ص ّور النا�س مالئكة �إال
يف عامل �سفر.
اخلوف من الرجل �أن تبلغ من نف�سه الفتنة حد الفجور،
ونظرات يل

�سادتي و�سيداتي:
نتك ّلم الآن يف الأمر الثاين ،وهو اخلوف من الرجل� ،أن تبلغ من نف�سه
حد الفجور.
الفتنة ّ
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يقدر عواقب ،بل يرتكب كل
يقال �إن الرجل �إذا افتنت وتبع هواه ال ّ
كبرية .فتم�سي �أعرا�ض الن�ساء عر�ضة لتع ّر�ض الرجال ،ويذكر رجالنا حوادث
�ش ّتى ح ّتى �أن بع�ضهم ،يذكر ما فعله النبي داود  ملّا ر�أى من �أعلى �سطحه
مقد�س
بث�شبع ت�ستحم وافتنت بها ،و�إنيّ �أقدم على ذكر رواية التوراة لأنها تاريخ ّ
هو مرجع عامل يزيد على خم�سمائة مليون من النا�س ،ولكل ما يعتقد� ،أذكرها مع
مطلق التفكري احلر ،وما هي �إال �صورة من �صور التاريخ ،التي تظهر �أحوال الأزمنة
القدمية التي يتغ ّنى بها بع�ضنا� ،أذكرها الآن لأن ذكرها يف التوراة ،يدل على حال
�صحتها فاالعتقاد �أمر �آخر ،وقد ذكرت لل�سبب
تلك الأزمنة ،ال لأين معتقدة ّ
املف�سرين ،عن �شكل ت ّربج الن�ساء الفظيع ،يف الأزمنة املذكورة من
نف�سه رواية ّ
اجلاهلية الأوىل� ،أي زمن داود و�سليمان عليهما ال�سالم.
جاء يف التوراة الإ�صحاح احلادي ع�شر من �صموئيل الثاين �أن داود النبي
ر�أى من �أعلى �سطحه يف �أور�شليم بث�شبع زوجة �أوريا احلثي ت�ستحم ،وكانت امر�أة
جدا ،ف�أر�سل ر�س ًال و�أخذها و�أدخلها �إليه ،وحبلت منهّ ،ثم دعى
جميلة املنظر ًّ
النبي زوجها �أوريا �إليه ،ف�أكل �أمامه و�شرب و�أ�سكره وبعدئذ �أر�سل معه مكتوبًا
�إىل يواب القائد الذى كان حما�ص ًرا بني عمون يف ربه .وكتب يف املكتوب يقول:
اجعلوا �أوريا يف وجه احلرب ال�شديدة ،وارجعوا من ورائه في�ضرب وميوت .وهكذا
جرى ف�ضرب �أوريا وقتل ،وبعد �أن ندبت بث�شبع بعلها وانق�ضت �أيام املناحة،
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و�ضمها �إىل بيته ،و�صارت له امر�أة ،هي �أم �سليمان احلكيم وهو ولده
�أر�سل داود ّ
الثاين منها.
زوجا
نعم لو ت�ص ّورنا ما روي عن النبي امل�شار �إليه  ،مع �أنه كان ً
لأكرث من ثالثمائة امر�أة ،ل�سهل علينا �أن نت�ص ّور ما فعله غريه من قبله ،وبعده
فنق�ضي ٍ
حينئذ �أن احلق للأقدمني ،يف �سرتهم لوجوه ن�سائهم خوف الفتنة ،ويف
و�ضعهم الأقفا�ص على بيوتهم لئال ترى الن�ساء .مع �أنهم على ما يظهر كانوا
يرتكون ن�ساءهم ت�ستحم يف حمال ت�شرف عليها �أب�صار الرجال من �أعلى ال�سطوح.
ولكن مبا �أن رواية التوراة هذه غري م�س ّلم عندنا �أنها �صحيحة كما وردت،
فال �أرى جائ ًزا �أن �أ ّتخذها مو�ضو ًعا للبحث� ،إذن لنبحث عن غريها.
�أجل ،م�ضت �أزمنة كثرية ،ومنها زمن االنك�شارية وغري بعيد م ّنا عهده،
ا�ضط ّر فيها النا�س �إىل �إخفاء �أموالهم ،وجواهرهم ،ون�سائهم ،خوف اعتداء الأ�شرار.
امل�ستبدين ،و�إىل �إخفاء معتقداتهم و�أفكارهم ،خوف علماء ال�سوء واملرائني
وت�س ّلط
ّ
املاكرين ،وما �أكرث ه�ؤالء يف تلك الأزمنة ،فقد كان يف ّ
كل بلد ّممن و�صفت جماعة
يرون �أنف�سهم �سادة وم�سيطرين ،ورجال البلد ون�ساءه عبي ًدا لهم و�إماء وال بدع،
ف�إنّ النفائ�س كانت رهينة ال�سلب ،والنفو�س رهينة القتل ،والأعرا�ض يف خطر.
وكانت امل�صارحة باملعتقدات والأفكار مدعاة للوقيعة ،ف�إنّ الفاقة املادية ف�ض ًال
عن الفاقة الأدبية ،كانت يف �أ�شد حاالتها ح ّتى �ضرب املثل مبن حت�سب ثروته
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و�سمي عاملًا من �أمل القراءة والكتابة ،تلك �أحوال
كي�سا خم�سماية قر�شّ ،
بالغة ً
كانت تعقد الأل�سنة ،وتك�سر الأقالمّ ،
وتغل الأيدي ،عن تناول �أ�سباب احلياة ،ال
يجر�ؤون على اخلروج من بيوتهم ،مامل يكونوا م�س ّلحني ب�أنواع ال�سالح.
و�إنيّ �أذكر من �أغاين العرائ�س القدمية ،تلك الأغنية امل�شهورة:
وحدو ،بيك يا مليحا بو زيد الهاليل».
«ب ّيك يا مليحا راح َعال�شَّ ا ْم ُ
وقد ُذكر يف كتاب الكفاية� ،أنه يحرم على الإن�سان �أن ي�سافر وحده ملا
فيه من اخلطر� .إنيّ �أذكر حقائق يا �سادتي وال � ّأ�صور خيا ًال .وال �أ�ؤ ّلف «�ألف ليلة
وليلة» جدي ًدا ،ذلك يفعله املدافعون عن احلجاب.
مبني على
�أفال ترون يا �سادتي و�سيداتي� ،أن غطاء الن�ساء
ّ
وحجابهنّ ،
حكمة �إخفاء املال واجلواهر ،بالنظر �إىل تلك الأحوال اخلطرة؟ وهل ترون من
حاجة �إىل �أن نتبع يف ع�صرنا طريق حكمة الإخفاء؟ ّثم �أال ترون �أن احلكومات
قد ّنظمت حتت راية ال�سيادة العلمية احل ّرة تنظي ًما متوال ًيا ت�صان به الأعرا�ض،
امتد رواق العلم والأمن ،فرتعرع حتته الأدب،
وحتفظ النفائ�س والنفو�س ،وقد ّ
ون�ش�أ الإن�سان على املبادئ ال�شريفة احلرة ،فتق ّل�صت ظالل املخاوف �إذ َكثرُ َ يف
احلكومات الرقيب وامل�شارف.
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�أال ترون احلكومات احلا�ضرة ،وقد ت�ألفت حتت راية ال�سيادة العلمية احل ّرة
الراقية يو ًما فيو ًما ،فتح ّرر الرجل وفكره ،و�إرادته ومعتقده ،ول�سانه وقلمه وحت ّررت
املر�أة كما حت ّرر الرجل ،يف كل العامل الراقي حيث يكمل الرجال �أدب الن�ساء
ويكمل الن�ساء �أدب الرجال؟
�أو ال ترون �ألو ًفا من الفتيات وال�سيدات ي�ضربن ،جمتمعات ومنفردات
يف م�شارق الأر�ض ومغاربها ،ويطفن العامل على �أ ّمت ما يكون من الثقة والطم�أنينة؟
�أال ترون �ألو ًفا من الفتيات وال�سيدات ال�سافرات ،اللواتي ي�شبهن البدور
خلريهن ،وخري بني الب�شر؟
ميرحن يف ال�شوارع واملنتزهات� ،ساعيات
ّ
�أال ترون اجلواهر النفي�سة ،وبع�ضها ي�ساوي املاليني ،تعر�ض يف الأ�سواق،
ال حافظ لها غري لوح �شفّاف من الب ّلور؟ فمن يعتدي اليوم مهما كان �شري ًرا �شق ًّيا
على عر�ض غريه �أو جواهر غريه؟
وعلى ّ
كل حال� ،إن كان �إخفاء الن�ساء مبن ًّيا على حكمة �إخفاء النفائ�س
خوف االفتتان ،فقد وجب على الرجل� ،أن يح�سن تطبيق احلجاب على هذه
احلكمة ،وهل من �أثر لهذه احلكمة ،ونحن نرى العجوز من جهة وال خوف عليها،
تتحجب احلجاب الكثيف الذي ال تخرقه عيون الناظرين ،ونرى الفتاة احل�سناء
ّ
من جهة �أخرى تلب�س الثوب الق�صري ،وتر�سل نقابها الناعم ال�شفاف وهو من
فتحدق �إليها العيون؟ فهل ُيبنى ٌّ
كل
دواعي اخلالبة مت ّربجة به ،يزيدها جما ًالّ ،
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من �شكلي حجاب العجوز والفتاة على حكمة اخلوف من الفتنة؟ و�إذا افتنت
الرجل باملر�أة ،فما ذنبها هي ليخفي وجهها؟
�إ ّنكم تعلمون يا �سادتي� ،إن الدين �إنمّ ا و�ضع خلري النا�س كافة ،و�إلقاء
ال�سالم العام يف الأر�ضني ،ومع ذلك ف�إن العاملني املختلفني عقو ًال وميو ًال مل
ي�سلموا من الفتنة فيما بينهم ب�سبب الدين نف�سه ،فهل لنا واحلالة هذه �أن نخفي
وجوه الدين دف ًعا للفتنة؟
هكذا �أيها ال�سادة وجه املر�أة� ،إن اهلل تعاىل �أودعه ّ
كل قواها التي �إن هي
�إال قوى اخلري وال�صالح ،وال�سعادة لها ولع�شريتها وللأمة جمعاء ،ف�أن يقع يف قلب
مفتون ما م�ضروب على قلبه فت ًنا مل تتعد �إىل غريه� ،أيجب �أن تخفى وجوه الن�ساء
جميعهن ،خو ًفا من �أن يتبع مثل تلك الفتنة؟
ّ
�إن من القواعد الفقهية« :يختار �أهون ال�شرين» ،فهل �أهون ال�ش ّرين يف
جميعهن؟
�سرت وجوه الن�ساء
ّ
ومن القواعد الفقهية« :الأمر �إذا �ضاق ا ّت�سع»� ،أفال ترون �أنكم �ض ّيقتم
واملف�سرين،
على الن�ساء ،ت�ضييقًا خمالفًا �أمر اهلل و�أمر ر�سوله ،و�أقوال ثقاة الفقهاء ّ
�ضنكهن؟
عليهن
ّ
عليهن ،وتر ّوحوا ّ
فاقت�ضى الأمر �أن تو�سعوا ّ
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بطالن �سبب احلجاب وزوال مانع ال�سفور

يا �سادتي الرجال:
�إذا زال املانع عاد املمنوع ،و�إذا بطل ال�سبب بطل امل�سبب ،فقد زال مانع
ال�سفور ،وزال �سبب احلجاب ،فلرنجع �إىل ما ي�أمر اهلل به �أويل الألباب.
قال حافظ �إبراهيم �شاعر النيل:
لي�ست ن�ســـــا�ؤكم حلى وجواه ًرا

خوف ال�ضياع ت�صان يف الأحقـاق

لي�ست ن�ســـــا�ؤكم �أثــــا ًثا يقتنى
ّ
تت�شــــــكل الأزمـان يف �أدوارها

يف الدور بني خمادع وطباق
وهـن على اجلمـود بواقي
دو ًال
ّ

ر ّبوا البنات على الف�ضيلة �إنهـا

لهن خـري وثاقِ
يف املوقفــــني ّ

وعليكم �أن ت�ســـتبني بنــــــاتكم

نور الهدى وعلى احلياء الباقي

�صدقت �أيها ال�شاعر الكبري� ،إن املر�أة لي�ست حلية ت�صان يف الأحقاق
خوف ال�ضياع ،بل هي ر�أ�س مال عظيم ،ي�ستفاد منه خلري العيلة والأمة ،فلو تركناها
خمبوءة يف خدرها ،لكان مثلنا ،مثل ق�صري النظر ،الذي يخفي ماله يف �صندوقه،
مكتف ًيا بتمتعه يف مر�آه ،ولو �أوتي احلكمة لأح�سن �إمناءه و�أوتي به خ ًريا كث ًريا .وقد
الن�سا ِء».
قال ر�سول اهلل �« :أ ْكثرَ ُ الخْ َ يرْ ِ فيِ َ
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داع يف زماننا للخوف من الرجال� ،إنمّ ا يجب �أن
�سيداتي مل يبق من ٍ
جدا ،بعقل
نخاف من نفو�سنا� ،إن مل ن�ش ّرفها بالرتبية ال�صحيحة ،و�إنيّ لأهز�أ و�أهز�أ ًّ
من يح�سب �أن يف غطاء وجه حمارمه بلوغ الإرب� .إن ال�س ّر يف القلب يا �سيدي
الرجل ،فال ت�ستبدل تهذيب النفو�س والقلوب ،بغطاء الوجوه ،و�إال ف�أنت من
يعتا�ض عن اللباب بالق�شور.
التحجب والتخدر والتخدير عندنا ،وتطويل الأظافر يف ال�صني

�سادتي و�سيداتي:
خمت�صا مب�سلمات املدن �أو بعيالت مت�سودات
�إن دين الإ�سالم لي�س ًّ
خمت�صني بن�ساء العيالت الغن ّيات
التحجب
ّ
والتخدر فقد كانا ّ
يف القرى� .أ ّما ّ
بالتحجب
غريهن
متلكهن الغرور ،ف�أردن �أن ميتزن على
�أو املت�س ّودات ،اللواتي
ّ
ّ
ّ
والتخدر والبطالة ،ال باجلد وال�سعي والف�ضيلة.
ّ
رجالهن بعامل الغرور �أي�ضً ا وهم
ووافقهن
�إنهن مل يدركن واجبات املر�أة،
ّ
ّ
مل يدركوا تلك الواجبات �أو مل يريدوا �أن يدركوا.
والتخدر
واملخدرات ،واملفتخرون بالتخدير
ّ
املخدرون ّ
وال �أعلم ما �إذا كان ّ
واملفتخرات ،يدركون معنى ا َخل َدر وا ِخل ْدر وال �أعلم ما �إذا كان ر ّبات احلجال
يدركون معنى احلجال؟
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ا َخل َدر يف القامو�س الك�سل والفتور ،وامذالل يغ�شى الأع�ضاء .واملكان
املظلم الغام�ض ،ومنه «�إين �إذا ا�ستخفى اجلبان با َخل َدر».
سرت ّميد للجارية يف ناحية البيت ،واحلجال اخللخال،
واخلدر الظلمة ،و� ٌ
فيالها من �صفات ،تفاخر بها ربات احلجال! وكان مثل �أولئك املخدرات مثل
�سادة ال�صينيني ،الذين يرون امتيازهم على غريهم يف طول �أظافريهم.
�إنهم يتخذون طول الأظافر ،دلي ًال على غناهم .وا�ستغنائهم عن اجلد
وال�سعي يف �أمور احلياة ،و�أعظم ما يهمهم� ،أن ال ت�ؤذى �أظافريهم ،التي قد يزيد
طول واحدها على ن�صف ذراع� ،أنهم يجل�سون على كرا�سيهم جامدين كالأ�صنام
غري حمركني من �أع�ضائهم �إال الل�سان للأمر والنهي .و�أظافريهم الطويلة معرو�ضة
على ركبهم يطعمهم اخلدمة وي�سقونهم ،ويلب�سونهم ما �شا�ؤوا من طعام و�شراب
وك�ساء.
�إنهم مل يدركوا واجبات الرجل.
تعم املدن ،حيث قلت فيها �سيادة بع�ض النا�س
ّثم �أخذت عادة ّ
التحجب ّ
على غريهم ،فتبع الو�ضيع الرفيع ت�ش ّب ًها حتت �ستار التد ّين وخوف الفتنة ،و�أ ّما
خمت�صني ببع�ض البيوتات.
القرى فبقي ّ
التخدر واحلجاب فيها ّ
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�إن �سادة ال�صينيني ي ّتخذون الأظافر الطويلة ،دلي ًال على غناهم
وا�ستغنائهم عن اجلد وال�سعي يف �أمور احلياة ،وهكذا �سيداتنا ،ابتد�أن يف عادة
والتخدر� .أ ّما يف العامل ال�سافر الراقي ،ف�إن �أ�صحاب املاليني واملليارات،
التحجب
ّ
ّ
فورد ،روكفلر� ،أدي�سون ،ماركوين ،با�ستور ،مدام كوري� ،أولئكم ،و�أمثالهم ّممن
عرفوا واجبات الرجل وواجبات املر�أةّ ،ممن ملأوا الدنيا خ ًريا وف�ض ًال و�إح�سانًا ،مل
ي�شاركوا وال ي�شاركون �سادة ال�صينيني ،وال خمدراتنا باعتقادهم �أن يف اخلمول
والك�سل والفتور ،واجلمود والبطالة امتيا ًزا ورجحانًا على النا�س� ،إنهم يعلمون
�أن اخلمول واجلمود من مظاهر املوت ال من مظاهر احلياة� ،إنهم يعلمون كما علم
ال�شيخ عبد القادر املغربي �أن عظمة الأمة �إنمّ ا تقا�س مبقدار �سعي �أبنائها وحم�صول
�أتعابهم ،كل �أمة �أنفت من الأعمال ،وا�ستحلت طعم الراحة والبطالة �أ�سرع �إليها
الفناء واال�ضمحالل ،وخلفها غريها من الأمم العاملة الن�شيطة؟
�أال ترون� ،أن اهلل جل وعال ملّا حجب ن�ساء النبي  ،لأحوال خمت�صة
ببيت النب ّوة ك�أنه ّ
جل جالله خ�شي �أن يتق ّلد ن�ساء امل�سلمني ،ن�ساء النبي ،
فينال امل�سلمني خ�سارة عظمى ،تدارك الأمر ف�ص ّرح قوله :ﱹ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﱸ [الأحزاب.]32 /

�أجل �إن اهلل  ،مل يرد �أن نقي�س �أنف�سنا على ن�ساء النبي 
ت�صريحا ،ولكن نحن خالفناه فك ّنا اخلا�سرين.
بالتحجب ،و�ص ّرح ب�إرادته
ً
ّ
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ال�صينيون ثاروا �أخ ًريا على الأظافر وقطعوها .ف�أحرى ّ
بكل من تعتمد
على �شرف نف�سها� ،أن تثور على نقاب وجهها فتم ّزق �أح�شاء ذلك الذئب ،الذي
كث ًريا ما عاث يف هذا القطيع.
قوالن لل�شيخ عبد القادر املغربي ،وكلمة �إىل �أهل املدن

يف �شهر كانون الثاين املا�ضي ،خطب ال�شيخ عبد القادر املغربي ،يف حفلة
�أقامتها جمعية تهذيب ال�شبيبة ال�سورية يف بريوت ،خطابًا �شيقًا ،حتت عنوان:
«حممد واملر�أة» قال فيه:
«وكلمتي يف احلجاب� ،أن الب�شر من يوم �أخذوا هذا الطور االجتماعي،
وجد فيهم طبقات �أر�ستقراطية ،يرون من م�صلحتهم �أو مت ّيزهم� ،أن يحتجبوا ويق ّللوا
خمالطة غريهم من الطبقات ،وهذا كما يفعل امللوك وامللكات بل عظماء النا�س
ون�سا�ؤهم �إىل يومنا هذا ،ونبوءة حممد لي�ست من الأر�ستقراطية يف �شيء ،فلم
ي�ضرب بينه وبني عامة النا�س حجابًا ،فكانوا يدخلون بيته لتلقّي العلم ،كما يدخل
التالميذ مدر�سة �أ�ساتذتهم ،لكن بع�ض ه�ؤالء التالميذ كانوا ثقالء يف حديثهم،
ثقالء يف طور زيارتهم ،ف�أ�شار عمر على النبي  مبنع النا�س من دخول بيته،
ن�سميه اليوم دميوقراطية ،وجت ّن ًبا للمظاهر امللوكية،
فلم يوافقه النبي ،احتفا ًظا مبا ّ
ا�شتدت ثقالة الثقالء ،فنزل الوحي بحجاب ن�ساء النبي  وعدم دخول
ّثم ّ
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النا�س بيته ،اللهم �إال يف �أحوال خا�صة .هذا هو املظهر الوحيد ،الذي ا�ضط ّر
فحجبوا
�إليه النبي  ب�سائق احلاجة املا�سةّ ،ثم �أخذ امل�سلمون يق ّلدون نب ّيهم ّ
ن�ساءهم ،حتى �أ�صبحت كل امر�أة م�سلمة حمجبة ،وكل بيت مل�سلم بال ًطا ملوك ًّيا،
ولكن ما �أ�سو�أ م�صري الأمة التي لي�س فيها رعايا عامالت ،و�إنمّ ا ّ
كل ن�سائها ،ملكات
حمجبات».
ّ
وخطب يف النادي الن�سائي العربي فقال�« :إن الغر�ض من حجب املر�أة
عن الأنظار ومنعها عن خمالطة الرجال� ،إمنا هو التبجيل والتكرمي ،ال الإهانة
والتحقري ،وكيف يكون حجب امل�سلم المر�أته حتق ًريا لها و�إهانة ،وهو ب�سبب هذا
حاب�سا نف�سه على ق�ضاء حاجاتها؟ �إنه يعدها جوهرة
احلجاب �أ�صبح خاد ًما لها ً
نفي�سة فيحفظها يف خزانته تكرميًا لها ال حتق ًريا».
لكن احلق يقال �إنه يجب �أن ال مينع احلجاب املر�أة امل�سلمة من حت�صيل
العلم الذي يف حت�صيله حفظ حلقوقها ال�شرعية ،فاالعتدال يف احلجاب الزم على
عم اجلهل و�ساء احلال� ،أ ّما رفع احلجاب بامل ّرة ،و�إعطاء املر�أة ح ّريتها
كل حال ،و�إال ّ
املطلقة يف خمالطة الرجال ،من دون �أن يكون لوليها حق مراقبتها .فهذا �ضار
جدا».
ًّ
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هذا ما قاله ح�ضرة ال�شيخ �أيها ال�سادة وال�سيدات فاقر�أوا من خالل
ال�سطور ما يرمي �إليه .انتبهوا �إىل عبارته القائلة« :ما �أ�سو�أ م�صري الأمة التي لي�س
فيها رعايا عامالت ،و�إنمّ ا ّ
حمجبات».
كل ن�سائها ملكات ّ
عم
انتبهوا �إىل قوله�« :إن االعتدال يف احلجاب الزم على كل حال ،و�إال َّ
اجلهل و�ساء احلال».
انتبهوا �إىل قوله�« :أ ّما رفع احلجاب بامل ّرة ،و�إعطاء املر�أة احلرية املطلقة يف
جدا».
خمالطة الرجال ،من دون �أن يكون لوليها حق مراقبتها فهذا �ضار ًّ
انتبهوا �إىل القيود التي و�ضعها لتجعل خمالطة الرجال والن�ساء �ضارة،
وانتبهوا �إىل املفهوم املخالف ،تروا �أنْ ال فرق بني ما نطلب وما حكم لنا به ال�شيخ
الفا�ضل مبوجب �شرع اهلل.
و َم ْن ِم َن امل�سلمات تر�ضى برفع احلجاب باملرة ،وبك�شف العورات من
مثل �صدور و�أع�ضاء.
منهن تر�ضى باحلرية املطلقة يف خمالطة الرجال بدون حق املراقبة؟
ومن ّ
بل �إ ّنا نعترب �أن مراقبة اجلن�سني ّ
كل منهما الآخر يف املخالطة� ،أمر ال ّبد منه ل�صيانة
اجلن�سني ،وتكملهما �آدابًا.
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ولكن يظهر �أن ح�ضرة ال�شيخ اليزال يخ�شى علماء ال�سوء ،فرييد �أن
ُيفهم الأمة بالرموز ،رموز ينتبه �إليها العاقلون والعاقالت ،فيعرفون �أن احلجاب
لي�س من ال�شرع املنري ،بل ّمما يف�ضي بالعيلة والأمة �إىل �سوء احلال وامل�صري ،ومي ّوه
املحجبات،
بها على اجلاهلني واجلاهالت فيفتخرون باخليال ،ك�أنّ امل�سلمات ّ
كلهن جواهر فاتنات مكنونات يف خزائن الق�صور،
ومنهن العجائز وامل�ش ّوهاتّ ،
ّ
�أو ك�أ ّنهن ملكات جال�سات على ال�سرير .ما �أجمله من خيال لربات احلجال! وما
�أ�سو�أ امل�آل بهذا احلال!.
كنت �أود بعد �أن قر�أت كتاب ال�شيخ النفي�س «الأخالق والواجبات»
�أن ال يلتقط النا�س اللآلئ من فمه �إال نق ّية ،ال ت�شوبها �شائبة ،فرمى بها �إليهم يف
�أ�صدافها.
ولكن يا �سيدي ال�شيخ �أ�صحيح �أن امللكات والأر�ستوقراطيات يف الدنيا،
متحجبات بها عن النا�س ،كما و�ضعتها املدنيات م ّنا
ي�ضعن النقب على
ّ
وجوههن ّ
ح ّتى املت�س ّوالت الطائفات على الأبواب ويف الطرقات؟
�أيجوز ت�شبيه املر�أة من جهة املعاملة ،باجلواهر املادية التي ال روح لها؟
وهل ّ
كل م�سلمة جوهرة نفي�سة مملوكة ماد ًة لكل م�سلم ليحرمها نعمتي
احلرية والإرادة ،وينزلها �إىل دركة اجلماد؟ و�إن كانت املر�أة جوهرة الرجل ،فلماذا
ال يكون الرجل جوهرة املر�أة فتخفيه مثلما يخفيها تبجي ًال وتكرميًا؟ وهل �سمع يف
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الدنيا �أنه يحب�س ويحجب عن الأنظار ،ومينع من االختالط �إال املتهمون واملتهمات
واملجرمون واملجرمات؟ فيكف يكون ذلك احلب�س واحلجب واملنع تبجي ًال وتكرميًا
للم�سلمات؟
عم ،ولكن ال�سافرات يف القرى
�أجل هكذا ابتد�أ احلجاب يف املدن حتى ّ
املحجبات يف املدن و�أكرث ،فلو كان ال�سفور حم ّر ًما ملنع الإ�سالم
مل يزلن �أ�ضعاف ّ
منه القرويات والأعراب ،ومل ن�سمع قط عاملًا خطر بباله �أن مينع القرويات من
ال�سفور.
�سادتي �أهل املدن:
�أخاطبكم وال �أخاطب الأعراب و�أهل القرى من الإ�سالم� ،إذ يظهر �أنهم
خافوا الفتنة وال�ضرر من النقاب ال من ال�سفور ف�سفروا.
امل�س�ألة يا �سادتي هامة ،ال يرتتب عليها م�ستقبل املر�أة فح�سب ،بل يرتتب
عليها م�ستقبل الأمة جمعاء املر�أة ن�صف الأمة ،والأم حياتها ،فاعذروين يف قويل
�إنيّ ر�أيتكم غري من�صفني يف اخلوف من الفتنة ،كما ر�أيتكم غري من�صفني ،جتاه
دليل الغ�ض من الب�صر.
و�إنيّ ر�أيتكم يف تقليد النقل ،كما �إنيّ ر�أيتكم يف تطبيق حكم العقل،
غري من�صفني ،وذلك لأنكم مل تكتفوا تب ًعا لقول الفقهاء ،ب�سرت وجه ال�شابة عند
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خوف الفتنة ،بل �سرتمت �سواء كان من حمل للخوف �أو مل يكن يف �سائر الن�ساء
حاالتهن ،اللهم �إال �إذا كانت بع�ض القواعد والعجائز وامل�شوهات،
كيف كانت
ّ
منهن الفتنة ،قد تك ّلفن من
عليهن الطبيعة باجلمال ،فال تخ�شى ّ
ومن �ض ّنت ّ
إليهن العيون ،كما حتدق �إىل
أنف�سهن احلجاب والنقاب ،على �أمل �أن ّ
حتدق � ّ
تلقاء � ّ
نفو�سهن بخيال من ال�شباب �أو من اجلمال ،فتكون
ال�شابات اجلميالت ،فتنب�سط
ّ
التبعة ٍ
عليهن ال عليكم.
حينئذ ّ
جمانبة الرجال احلق مع اعرتافهم به

�سادتي:
�أال �إن احلق قد ظهر ،يراه كل ذي ب�صر ،و�أو ّد لو جانبتموه واقفني �إىل
جنبه ،بد ًال من �أن جتانبوه ك�أنكم ل�ستم من �أهله �أو حزبه ،قال حافظ �إبراهيم
ال�شاعر امل�صري الكبري ،يخاطب قا�س ًما �أمي ًنا ذلك امل�صلح الكبري:
�أقا�سم �إن القـوم ماتت قلوبهم

فلم يفقهوا ِ
بال�س ّفر ما �أنت كاتبه

�إىل اليوم مل يرفع حجاب �ضاللهم

فمن ذا تناديه ومن ذا تعـاتبه

�شـخ�صا قام يدعو رجالهم
فلو �أن
ً

لو�ضع نقاب ا�ســــــتقامت رغائبه

فلو خطرت للنا�س حواء �أ ّمنا

يلوح حميـــــاها لنـــــــا ونراقبه

ويف يدها العذراء ي�سفر وجهها

ت�صافح منا من ترى وتخاطبه
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وجي�ش من الأمالك ماجت مواكبه

ٌ
حملل
وقالوا لهم �إن ال�ســـفور

لقالوا نعم حــقٌ ولكــــن جنانبه
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وال ّبد يل هنا من �أن �أذكر ما ع ّلقه على هذه الأبيات ح�ضرة الكاتب
االجتماعي ،حممود توفيق بك حيث قال:
«ك�أين ٍ
بحافظ يقول لقا�سم �أمني :قمت تدعو ن�ساء امل�صريني لرفع
احلجاب وقد نطقت �صوابًا ،ولكنهم ال يفهمون ال�صواب وال يتبعونه ،بل �إنهم
�أفرطوا يف الإ�صرار على الباطل ،والتهافت على ال�ضالل ،فلو قام غريك ينادي
رجالهم� ،أن يتخذوا لهم نقابًا كالن�ساء ،جلاروه على ذلك اخلط�أ ،ول ّبوا دعوته،
ف�أ�صبحوا وك ّلهم متربقعون ،ولو جاءتهم حواء �أمهم ويف يدها مرمي العذراء،
مك�شوفتي الوجه دلي ًال على رفع احلجاب عن الن�ساء ،ومعهما مو�سى وعي�سي
و�أحمد عليهم ال�صالة وال�سالم ي�ؤ ّيدون دعواهما ويفهمون النا�س لذلك معنى
ما �أنزل اهلل تعاىل على ل�سانهم يف كتبهم املقد�سة من التحليل للك�شف عن وجه
املر�أة ،واختالطها بالرجال وعدم مغايرته للأوامر الإلهية ،ومع اجلميع جمع غفري
م�صدقني بل�سان احلق ّ
جل �ش�أنه ملا ي�أمر به ه�ؤالء الأنبياء ،ملا
من املالئكة املق ّربني ّ
كان ن�صيبهم منهم �إال الرد والع�صيان ولقالوا لهم �صدق اهلل العظيم ،وبلغ كل
ر�سول كرمي .ولكننا على ذلك احلق نحيد وال نفعل �إال ما نريد ،ف�أنهم ال ميارون
�إال يف احلق ،وال يطيعون �إال الظامل ،وال ي ّتبعون �إال الباطل».
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�أجل جتانبون ال�سفور وحتيدون عنه يا �سادتي الرجال ،مع اعرتافكم �أنه
حم ّلل وحق ،ولكن ال ح ًّبا للدين ،كما مت ّوهون� .إذ �أن الدين هو احلق ،واحلق هو
الدين ،بل ح ًّبا للظلم ،لال�ستبداد ،لال�ستعباد� ،إ ّنكم تعودمت ذلك ،وتتج ّنبون تب ًعا
�سدت عليكم طرق الرقي وال�سعادة.
لقاعدة �أهل ال�شرق ترك العادة ولو ّ
حكم عند اهلل ،وال يحكم ر�سوله ،وال ُي ّ
وا�أ�سفاه �إنه ال ُي ّ
حكم العقل والدين،
حكم احلق ،بل ّ
وال ُي ّ
يحكم الهوى ،والويل لأمة ُيحكم فيها الهوى.
قال ر�سول اهلل « :يقول اهلل ّ
وج َاليل َوعظ َمتي َوكربيائي
 :وع َّزتي َ
عبد َهوا ُه َع َلى َهواي �إ َّال �شتت علي ِه �أَ ْم َر ُه.
َو ُنوري َو ُع ُلومي ،وارتفاع مكاينَ ،ال ُي�ؤث ُر ٌ
وجاليلَ ،وعظ َمتي
َو َلبِ�ست َع َلي ِه ُدنْ َياهَ ،ولمَ ْ �أ ْوت ِه ِم ْن َها �إ َّال ما َّقدرت َل ُهَ .و ِع َّزتي َ
عبد هواي َع َلى َهواه �إ َّال ا�ستحفظت ُه
و ُنوري ،وعلوي ،وارتفاع َم َكاينَ ،ال ُي�ؤثر ٌ
ال�سموات والأ ْر�ض رزقهَ ،و ُك ْن ُت َله ِمن َو َرا ِء تجِ َا َر ِة ِّ
كل َتاجرٍ،
م َالئكتيَ ،و َكفَلت َّ
هي ُم ْر َغ َمةٌ».
و�أَتت ُه الدنْ َيا َو َ
�أجل قد جتانبون ال�سفور يا �سادتي مع اعرتافكم �أنه حملل وحق ،ولكن
ال ح ًّبا للدين كما مت ّوهون ،ف�إ ّنكم لو كنتم عاملني للدين ،ملا ح ّللتم يف قوانينكم ما
ح ّرم اهلل ،وملا ح ّرمتم ما ح ّلل.

الق�سم الرابع
يف املعار�ضــات والــردود

يف املعار�ضات والردود

معار�ضة قا�ضي ال�شرع ال�سابق ،ونظرات يل فيها

�سادتي و�س ّيداتي:
ا ّت�صل بي� ،أن �أحد ق�ضاة ال�شرع �سابقًا ،هو علم عندنا من �أعالم معار�ضي
ال�سفور ،و�أن له �أد ّلته ال�ساطعة وحججه الدامغة ،فرجوت منه بالوا�سطة� ،أن يبينّ
�أد ّلته العقلية والنقلية ،لع ّلي �أجد فيها من احلكمة ما يغيرّ معتقدي ،وال �ش�أن يل
�إال التقاط احلكمة ،والرغبة يف التكمل الأدبي ،فبعث �إ ّيل بق�صيدة له ن�شرها
يف جريدة البالغ ،ذاك ًرا �أنه ّمت نظمها بف�ضله تعاىل وكرمه ،يوم الأحد الواقع يف
 7حمرم احلرام �سنة 1345هـ ير ّد فيها على ق�صيدة الزهاوي ،املن�شورة يف جريدة
امليزان ،وذكر �أنيّ �س�أجد فيها ّ
كل �شيء جلالء الق�ضية.
ل�سامعي الكرام حم ّولة �إىل نرث ،حمتفظة
قر�أتها وقر�أتها ،فر�أيت �أن �أنقلها
ّ
مبعانيها وتراكيبها و�ألفاظها ،وما ر�أيت حتويلها �إىل نرثٍ� ،إال لكي ال يلهو القارئ �أو
ال�سامع بالرتنمّ الظاهر اللفظي ،فال يفطن للمعنى واحلكمة وهما ال�ضالة املن�شودة،
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وما كان التغ ّني هو الق�صد يف هذا املو�ضوع ،بل اال�ستفادة عل ًما و�أدبًا وحكمة،
وهذه �أدلة ح�ضرته العقلية والدينية ،يف ق�صيدته املذكورة.
قال:
تغ�ض هي
�أو ًال� :إنّ ع ّز املر�أة يدوم ب�أن تخ�ضع لقوله تعاىل «ق َْرنَ » ،وب�أن ّ
الطرف ع ّنا ،ون�صوم نحن عنها ،وامل�سلم الذي يقر�أ الكتاب ويدعو الرتكاب الآثام
هو مظلوم ،وامل�ؤمن الذي يقر�أ الكتاب ويق�ضي بخالفه هو زنيم(((.
ثان ًيا� :إنّ �سفور الن�ساء داء وخيمَ ،ه َ
الهم
تك العر�ض يف البالد ،وحل ُّ
من فوق ر�ؤو�س العباد ،وي�أباه التهذيب والتعليم ،ولي�س ير�ضاه غري نذلٍ يبغي
اخلنا(((ويروم ،ولي�س يدعو �إليه �إال ال�سفيه الرجيم ،و�أن من �سفرت َ�سفُلت باخلنا،
و�إن �إبادة احليا عنها ومنها ،توجب اخلراب والتحطيم ،فاملر�أة تعوم فوق �شرب.
ثالثًا� :إن ال�سفوريني يريدون �أن يكونوا كالبًا ،وتكون ن�سا�ؤهم كمئز ٍر
م�ستدمي ا�ستعماله ،م�شاع بني الرجال.
وتعدى اللئيم
راب ًعا� :إن الأقوام التي قبلت ال�سفور �ضاعت �أن�سابها ّ
وعم اجلهل فيها و�سفلت ،وا�ستوىل عليه الذل
على �أعرا�ضها ،وخربت بالدهاّ ،
وحل الغالءّ ،
وال�صغار ،و�أ ّنى �إليها القحط ،وق ّلت بركات ال�سماءّ ،
وقل احلياء،
((( زنيم :لئيم( .م).
((( اخلنا :الزنا والفح�ش( .م).
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وعدم الوفاء ،وتواىل عليها البالء ،و�سرت فيها ال�سموم ،وماتت املروءة ،ح ّتى مل
يبق فيهم من املروءة ميم.
خام�سا :خروج الن�ساء من غري عذر �سافرات� ،شر خبث ول�ؤم� ،إذ
ً
يت�صدى ال�سقيم ملن بارحت بيتها فهانت ،لأن �أ�س الغرام يقوم يف الوجه ،واخلدر
احل�صن احل�ص ُني ،الذي تحُ مى فيه الأعرا�ض واجل�سوم.
هو
ُ
�ساد�سا� :إن احلجاب طهر ،وال�سفور رج�س ،فيه جهل وعذاب �أليم،
ً
واحلجاب �أمره قدمي ،ويجب �أن يق ّر هذا القدمي ،لكي يعرف الغالم �أباه ،و�إن بيوت
الأيتام والأديرة� ،شاهدة على ذلك ،فلكم فيها من �أوالد ال�سفوريني املكتومة
�آبا�ؤهم.
�ساب ًعا :زعموا �أن ال�سفور نافع لرتقي املر�أة ،ولكن كذبوا ،فهو خراب
للبالد وم�ضيم للعبادّ ،
كذبوا لأنّ �أمرنا �أعوج بال�سفور ،وال ي�ستقيم بغري احلجاب.
ثام ًنا� :إن املر�أة خلقت ملا يرى ويروم� ،أي قد خلقت لرتفع الكون به ِّز
�سري ٍر يقيم فيه الر�ضيع ،فتجعله ً
مليكا يدير البالد وهو حكيم .ومل تخلق للرق�ص
واخلالعة والفح�ش ،لأن ذلك ذميم ،واجتماع الأجنبي بالعذارى مذموم ،و�إن
من ي�س ّلم به ،ف�إنه �س ّلم باجتماع ال�شياطني مع مالئكة الرحمن ،ولي�س لل�شياطني
معهن.
�أن يقيموا ّ
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تا�س ًعا :تبكيت للزهاوي لعدم بيانه برهانًا جل ًّيا على دعواه ّمما بينّ هو،
ودعوت له �إىل التوبة ،وتذكري ب�أن حياة الإن�سان مت�ضي ،ويبقي يف امللأ ذكره،
وتق�ضي احللوم ،وال�سعيد ال�سعيد ،من ترك ذك ًرا عاط ًرا جمي ًال ،يدوم بعده.
هذه هي �أدلة موالنا القا�ضي ال�سابق ،الذي ا�ستميح عفوه ،حل ّلي �إىل ن ٍرث
عقد ق�صيدته ،ولكن حمتفظ ًة برتاكيبها و�ألفاظها الأ�صلية ،لئال يلهو النا�س بالرتنمّ ،
بد ًال من �أن يفطنوا ملا فيها من الرباهني ،والأدلة والعلم والأدب ،وال �أع ّلق عليها
�شي ًئا بل �أقت�صر بالقول� ،إنَّ هذه الأدلة ال تقنع ،ول�سامعي وقارئي �أن يقابلوا بني
�أدلة الفريقني والآداب والأخالق واحلقائق التي ذكرها ّ
كل منهما �أو �أ�شار �إليها،
في�ؤثروا �إحدى ّ
اخلطتني .خطة موالنا القا�ضي الفقيه� ،أو خطة هذه الفتاة.
على �أنيّ �أعتقد اعتقا ًدا �شخ�ص ًّيا� ،أنه لو �أجاز موالنا القا�ضي لنف�سه،
التع ّرف �إىل البيوت ال�شريفة ال�سافرة �إىل العيالت ال�شريفة ال�سافرة ،ال �إىل غريها
من ال�سوافر ،لو ر�أى جمال�س تلك العيالت وفيها الأن�س والعلم والأدب والوقار.
تكمل الن�ساء
يكمل الرجال هناك �أدب الن�ساء ،وكيف ّ
لو ر�أى كيف ّ
�أدب الرجال.
لو ر�أى ،كيف جترى املناظرات هناك ،على قواعد الأدب ،يقودها العقل
والعلم ،وال ُيتح ّرى فيها �إال احلقيقة.

317

يف املعـار�ضــات والـردود

317

غريهن �شر ًفا يف الفطرة،
لو ت�أ ّمل فر�أى� ،أن الن�ساء امل�سلمات ،ل�سن دون ّ
غريهن� ،أن يتبادلن والرجال �أحاديث العلم والأدب �إذا
و�أنه
ميكنهن كما �أمكن ّ
ّ
�سفرن.
لو ت�أ ّمل ،يف �أن طالبي ال�سفور من الرجال ،لي�سوا ب�أنذال يرومون اخلنا
كما يقول بل هم �أولو ال�شرف� ،أولو الألباب امللتهبة قلوبهم باحلمية خلري �أمتهم.
لو فطن� ،أن يف ّ
كل ما قاله �إهانة عظيمة للم�سلمات� ،إذ �أن ال�سوافر الآن
متلأ الدنيا .فال تعجز امل�سلمات عن �صون نفو�سهن �إذا �سفرن كما ت�صون غري
امل�سلمات ال�سوافر نفو�سهن.
لو علم �أن كثريين من الأطفال املكتومي الآباء ،مل ُيرم بهم �إىل ح�ضن
حمجبة.
الراهبات خادمات الرحمة� ،إال م�سترتين حتت مالءة ّ
لو �سافر �إىل بلدان العامل ال�سافر الراقي ،حيث يختلط الرجال والن�ساء
باملعنى الذي يق�صده �أهل الأدب ،ور�أى ما يف بيوت النبل هناك ،مع العر�ض
امل�صون ،واملروءة اخلال�صة ،والأدب ال�صحيح ،وحفظ الأن�ساب ،وما يف تلك
البلدان من بركات اهلل وخريات الب�شر.
املحجبة� ،أم�ست حمكومة ماد ًّيا ومعنو ًّيا
لو افتكر �أن الأمم الإ�سالمية ّ
لذلك العامل.
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لو نظر على الأقل� ،إىل حمالت العيالت ال�سافرة يف دار اخلالفة ،ومدن الدولة
العثمانية الإ�سالمية قاطبة ،ور�أى �أنها �أجمل املحالت يف املدن املذكورة ،و�أو�سعها
طرقًا ،و�أكرثها نو ًرا وزهو ًرا ،وانتظا ًما ونظافةً ،مع �أن احلكم كان للم�سلمني وزمام
البدايات يف �أيديهم.
لو حت ّرى الداء الذي �أورثنا ما �أورث من ال�ضعف واالنحطاط والت� ّأخر.
أمل يف قوانني العامل ال�سافر ،وم�ؤ ّلفاته اخللقية والأدبية،
لو ت�أ ّمل �أقل ت� ٍ
وهي مظهر من مظاهر رقيه يف الأخالق والآداب.
لو كان له ّ
كل ما ذكر  -وهو عامل فا�ضل �أحرتمه و�أج ّله ومل �أجادله �إال يف
�سبيل الدفاع عن احلق  -لتغيرّ قلبه ول�سانه يف مو�ضوعنا ،ولغيرّ كث ًريا من �أبيات
ق�صيدته ،ولربمّ ا عاد ين�شدنا من الثناء على ال�سفور وعامله ق�صائد خالدة.
معار�ضة ال�شيخ �سعيد البغدادي يف ر�سالته:
«ال�سيف البارق يف عنق املارق» ونظرات يل فيها وردود

�سادتي و�س ّيداتي:
عرفت �أنه ن�شر يف بغداد ر�سالة هامة عنوانها« :ال�سيف البارق يف عنق
املارق» من ت�أليف العالمة الفا�ضل واملر�شد الكامل ال�شيخ حممد �سعيد املدر�س
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يف ح�ضرة الإمام الأعظم �أبي حنيفة  .بينّ فيها حكمة احلجاب للن�ساء.
فا�ستجلبتها �آملة �أن �أجد فيها �ضالتي املن�شودة ،بارقة كعنوانها ل�صدورها من مثل
م�ؤلفها املدر�س املر�شد ،وهي مطبوعة يف مطبعة الوالية �سنة .1328
�إنّ الر�سالة املذكورة تبحث يف �أول الأمر ،كما هو مكتوب فيها حرف ًّيا
عن «ورود بع�ض اجلرائد ،ناقل ًة عن بع�ض املالحدة ،مامل يلمع بارق ال�صالح على
�سطر حروفها ،وال اكتحلت عني ب�صرية نامقها ب�أثمن الهداية لغواية وقوفها ،كفره
لبا�سا وز ًّيا».
�صريح ،وكالمه قبيح ،نبذ دينه وراءه ظهر ًّيا ،وا ّتخذ الكفر ال�صريح ً
ثم تبحث عن �أربعة �أ�سئلة يف بيان �ش�أن املر�أة.
الفراق؟

ال�س�ؤال الأ ّول :ملاذا يجب ر�ضاء املر�أة يف االقرتان ،وال يجب ر�ضا�ؤها يف
ال�س�ؤال الثاين :ما احلكمة من �إعطاء الذكر مثل ّ
حظ الأنثيني؟
ال�س�ؤال الثالث :مل كانت �شهادتها ن�صف �شهادته؟
والت�ست؟
ال�س�ؤال الرابع :ما حكمة احلجاب
رّ

والت�ست،
ولأنيّ ال �أتناول هنا من �أقواله� ،إال ما ذكر عن حكمة احلجاب
رّ
ل�شدة تع ّلقه بتحرير املر�أة ،وقد كنت �ألقيت
غري م�ستغنية عن نظره �إىل الطالقّ ،
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يف اجلوالت العامة نظرة على �سبب تن�صيف املر�أة يف ال�شهادة والإرث.
قال ح�ضرة ال�شيخ املر�شد امل�شار �إليه :حكمة احلجاب والت�سرت من وجوه
خم�سة و�سردها كما �س�أوردها بحرفها ،معلقة على كل وجه منها ،كلمة �صغرية،
�أ�شرت فيها �إىل ال�سبب الذي حال دون اقتناعي ب�صحة ذلك الوجه و�صوابه.
قال ح�ضرته:
الوجه الأول�« :إن ك�شف احلجاب يورث احل�سرات! ويجلب الزفرات!
فريى الإن�سان ما لي�س قاد ًرا عليه ،وال �صاب ًرا عنه! وهذا من �أعظم العذاب!
أ�شد االكتئاب! و�إذا م�شت املر�أة كا�شف ًة نقابها ماي�سة بني �أترابها ترى �أرباب
و� ّ
الغلمة ال يهجعون! وال بعمل من الأعمال ي�شتغلون! ف�إن قيل �إنَّ الأجانب على
هذه اخل�صلة عاكفون ،وبهذه الرذيلة را�ضون �أقول هذا منهم بح�سب الظاهر و�إال
فقلوبهم من هذه احلالة حمرتقة ،و�أكبادهم ممزقة! لي�س لهم اطمئنان ب�أوالدهم!
ال راحة لهم �إذا خرجوا بل ي�صاحبون �أزواجهم �آناء الليل ،و�أطراف النهار خ�شية
العار ونزول الدمار! وامل�سلم املحمدي �آمن على �أوالده ،مطمئن يف ذهابه و�إيابه،
ي�سافر الأ�سفار البعيدة ،وهو من�شرح ال�صدر والف�ؤاد ،ال يخ�شى العواقب وال
تده�شه املعاطب».
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قلت� :إذا كان يجب �سرت ما يراه الإن�سان ّمما لي�س قاد ًرا عليه ،وال �صاب ًرا
كل ما ي�شتهيه ،وعن الفقراء ّ
كل �إن�سان ّ
عنه ،فيجب �أن ي�سرت عن ّ
كل ما عند
الأغنياء ،من بيوت ومالب�س ،وم�آكل ،و�أ�سباب الرفاهية على �أنواعها.
وقلت :لو كانت قلوب الأجانب حمرتقة ،و�أكبادهم مم ّزقة من ال�سفور،
يبدلون
لأبدلوا احلجاب منه ،فالأجانب لي�سوا بعبيد للعادة مثلنا ،بل هم �أحرارّ ،
ما �شاءوا ويتبعون الأمر الأ�صلح.
وقلت� :إن م�صاحبة الأجانب �أزواجهم �آناء الليل و�أطراف النهار� ،أبعد
عن العار ونزول الدمار ،و�أقرب �إىل حكمته تعاىل ،من جعل الرجال ق ّوامني على
الن�ساء ،على �أنيّ �أرى �أنه �إذا �سافر امل�سلم املحمدي ،معتم ًدا على احلجاب وحده،
كما يقول �سيدي املر�شد ،ال على �شرف املر�أة و�إبائها ،و�أدب نف�سها كما �أقول ،كان
جدا و�صفقته خا�سرة.
ق�صري النظر ًّ
ع ّلم الف�ضيلة يا �سيدي ،ع ّلم الف�ضيلة ،واعلم �أن زمام الإن�سان يف يد
روحه ،ال يف ج�سده.
فقرات من حما�ضرة الآن�سة عنربة �سالم

كان يجب عليك يا �س ّيدي املر�شد ،قبل �أن ت�سند �إىل الأجانب �أهل
ال�سفور ما ت�سند� ،أن تدر�س �أخالقهم و�آدابهم ،وال تكتفي بالتخ ّيل تب ًعا للهوى.

322

ال�سـفور واحلجـاب

322

و�إنيّ �أنقل لك فقرات من حما�ضرة الآن�سة عنربة �سالم من �أديباتنا
املعروفات وهي املحا�ضرة التي �ألقتها �أخ ًريا يف بريوت بعنوان «�شرقية يف الغرب»
ع ّلك تقر�أ املحا�ضرة وت�أخذ منها عربة ،وترى كيف يكون عفاف اجلن�سني والأدب.
فقد قالت فيما قالت« :مل �أعجب ل�شيء يف �إنكلرتا ،عجبي للحرية
حت�س �أنك تتنف�سها مع الهواء ،واملمنوحة ب�أو�سع معانيها ّ
لكل
ال�شخ�صية ،التي ّ
�إن�سان ،مادام ال ّ
يخل بالنظام ،وال بالآداب العامة ،وال بالأمن العام ،هذه احلرية
التي جتعل منهم �أ�سيا ًدا طليقي الر�أي والقول والعملّ ،
لكل منهم مبد�أ خا�ص
ال يخ�شى �إعالنه ،و�شخ�صية حمرتمة ال ت�ستعبدها القيود ،ولكم كنت �أطرب �إذ
�أراهم ي�سريون يف حياتهم ب�صراحة ال ت�شوبها مواربات ،لأنها ت�أبى لهم الإتيان
ب�شعارات قد يلجئهم �إليها ال�سري يف اخلفاء.
وحتدث مبا ت�شاء ،ف�أنت متم ّتع بنعم البالد ،واحلرية
انطلق كما ت�شاءّ ،
معبودة اجلميع ،ولكنها حرية ِّ
تهذ ُبها املدنية فال تظهر خ�شنة وال طائ�شة.
وب�أدب راقٍ خالٍ من اال ّدعاء الفارغ ،وباحرتام ال ت�شوبه مبالغة ،تعامل
أ�صدق ذلك ،ب�أنني �أقمت يف �إنكلرتا
املر�أة كيفما اتجّ هت ،و�إنني �أقول ،و�أكاد ال � ّ
�سنتني مل �أ�سمع فيهما كلمة تخد�ش الأذهان ،ومل �أر نظرة توجه �إىل امر�أة بف�ضول،
وقد بقيت �أ�شه ًرا عديدة �أذهب �صباح ّ
درو�سا
كل يوم مقدار �ساعة بالقطار لآخذ ً
أ�شده يف ذلك الوقت ،والقطارات ملأى
يف الإنكليزية ،واالزدحام يكون على � ّ
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بالفتيان والفتيات ،كنت �أق�صد دائ ًما مالحظة �آدابهم ،فما كنت �أرى رج ًال �إال
معه جريدته ي�ستغرق يف قراءتهاّ ،
وكل فتاة تتلهى بجريدة م�ص ّورة� ،أو تفتح كتابًا،
�أو تخرج من حقيبتها �شغ ًال تتابع حياكته بال�صنارتني ،ح ّتى ا�ضطررت �أن �أفعل
أهيئ َّ
كل يوم �شي ًئا �أقر�أه يف القطار.
مثلهم ،و� َّ
وقد نالت الإجنليزية من احلقوق العامة ،ما ميكنها �أن ترفع ر�أ�سها به تي ًها
حق االنتخاب على �إطالقه ،ويبلغ عدد اللواتي
�أمام الأمم ،ح ّتى نالت م�ؤخ ًرا ّ
لهن حق الت�صويت ح�سب الإح�صاء الأخري  14 832 922امر�أة ،يف مقابل
ّ
 12 697 799رج ًال.
وكنت ك ّلما ر�أيت الفتاة الإجنليزية تتم ّتع بنعم احلياة وافرة� ،أمتثّل اجلهود
التي بذلتها يف �أجيال متطاولة ،لبلوغ هذه املرتبة الرفيعة ،ولكن ر�ؤيتها كانت تثري
يف نف�سي عاطفتني :كنت �أعجب بها و�أغبطها م�أخوذة اللب بهذه القدوة احل�سنة،
علي هذه الأيام التي �أحياها من
ّثم كنت �أت�ألمّ و�أ�شكو الإجحاف من دنيا حت�سب ّ
العمر حياةً.
قلت :ومن �أراد ا�ستطاع ،فلتكن لنا قوة الإرادة ب�أن نتم ّتع بنعم احلياة
وافرة ،ولرنم النقب عن �أب�صارنا وب�صائرنا ،ولن�ضرب عر�ض احلائط ب�أقوال �أمثال
�سيدي املر�شد ،ولن�ستعمل حقوقنا ال�شرعية التي خ ّولنا �إياها كتاب اهلل و�س ّنة
ر�سوله ،ت�صبح الأيام التي نحياها من العمر حياةً ،ويتم لرجالنا ون�سائنا ذلك
الأدب الرائع ،فلي�س غرينا �أوىل م ّنا بتلك احلقوق وتلك احلياة ،وذلك الأدب.
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�إنّ اهلل �أنزل علينا القر�آن لن�سعد ال لن�شقى لنتح ّرر ال لن�ستعبد ،ل ُت�صلح
ف�سد.
�أخالقنا ال ل ُت َ
ّثم قال ح�ضرة املر�شد:
الوجه الثاين�« :إن ك�شف النقاب �سبب قوي للع�شق ،والقلوب جمبولة
على رحمة العا�شقني! واملر�أة لرطوبة مزاجها وبرودة طبيعتها وكرثة حنانها كثرية
االنفعال مما ت�شاهده ف�إذا ر�أت من العا�شق �أحوال الع�شق ظاهرة ودواعي الغرام
باهرة ،انك�سرت �إليه ،ومالت لديه و�إذ ح�صل امليل فقد ّمت الويل ،فهناك ّ
يحل
الف�ساد ،ويختلط ن�سب الأوالد ،فيجب على املر�أة �سدل النقاب على وجهها ،لئال
ترى �أحوال العا�شقني فرتحمهم ،وحتن عليهم ،ومتيل لديهم ،وتنك�سر �إليهم».
قلت :ال حول وال قوة �إال باهلل ،وهو ح�سبي ونعم الوكيل! ولك ّني �أرجو
من �سيدي املر�شد� ،أن ال يقي�س ّ
قيا�سا
كل الن�ساء على ما ر�أى� ،إذ يكون قيا�سه ً
معنى مبتكر� ،أتى
مع الفارق� .إن هذا الوجه الذي ب ّينه ،لي�س من ال�شرع ولك ّنه ً
به على ما يظهر �سيدي املر�شد بنا ًء على م�شاهدته وجتاربه ،وكان عليه �أن يجتنب
قيا�س من مل يج ّرب على من ج ّرب ،فال يرمي الن�ساء ك ّلهن مبثل هذه الإهانة
وفيها مف�سدة للأخالق.
ّثم قال:
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الوجه الثالث�« :إن احلجاب ّمما امتاز به الإن�سان عن �سائر احليوان،
فالأ�سف على العاقل ،الذي يريد الرتقّي لبني نوعه ،ويختار لهم ال�صلة احليوانية،
ولك ّني ال �ألومه لأنه حيوان يف �صورة �إن�سان ،يريد لغباوة طبعه ،تلويث وجه
الإن�سانية ،مبا انطوى عليه من ال�صفات الذميمة».
يتحجب وي�ضع النقاب على وجهه
قلت� :إذن الأوىل ب�سيدي املر�شد� ،أن ّ
مثل الن�ساء ،ليمتاز به عن �سائر احليوان ،فالرجل �أجدر من املر�أة بهذا االمتياز ،لأنّ
عقله كامل ،وعقل املر�أة ناق�ص ،كما زعم ح�ضرته يف جوابه الثاين على ال�س�ؤال
الثاين يف الر�سالة املذكورة ،وهكذا �أقول :لكل من يقول �إنَّ حجاب املر�أة لي�س
بدليل على حتقريها� ،إنمّ ا هو دليل على احرتام الرجل �إياها� ،إين �أقول له� :إذن
الأوىل بالرجل �أن يحرز مثل هذا الدليل على احرتام املر�أة �إياه ،فيحتجب �سات ًرا
وجهه .و�إال فهو مرا ٍء فيما يقول�« :إنَّ َ
اهلل ح َّر َم اجل َّن َة َع َلى ُك ِّل ُم َراء».
ثم قال:
الوجه الرابع« :لو �أرخى الرجل عنان املر�أة ،وجعلها ماي�سة يف الطرقات،
تك ّلم ال�شريف والو�ضيع ،وتغدو �إىل الأماكن البعيدة واملنتزهات ،وتخالط
ال�شباب �أرباب ال�شهوات ،فربمّ ا يح�صل امليل التام ،ويختل النظام ،وحينئذ
حتل الفرقة ،وتكون الأوالد يف الطرق مم ّزقة ،وتقل حمبة الرجل لأوالده ،فينقطع
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الن�سل ،ويح�صل العقم ،فلأجل هذا وما �ضاهاه ،كان احلجاب من �أمت �أ�سباب
الألفة وعدم الفرقة».
نظرات خا�صة �إىل الطالق ،ومقابلة بني ما يريده الله وما
يفتون به

وقال ح�ضرة املد ّر�س املر�شد ،يف بيان احلكمة من وجوب ر�ضاء املر�أة يف
االقرتان وعدم وجوبه يف الفراق ،قال:
عما
«�أو ًال� :إن �سبب الفراق هو من �سوء �أخالق الن�ساء ،و�إنّ املانع ّ
لهن ّ
عليهن ،لبا�شرن
يرديهن �إنمّ ا هو الزوج ،فلو علمت الن�ساء �أن عقدة الطالق موقوفة ّ
ّ
ّ
كل رديئة ،وفعلن كل خزية ،فتقوم الفتنة على �ساق ،ويكرث ال�شقاق ،فيختل
�أمر النظام ،وترتفع دعائم القيام ،فيثور حوله العار ويكرث الدمار ،فلهذا كرثت
الفاح�شة يف امللة الرا�ضية بهذه الرذيلة ،كما ي�شاهده من ك�شف على احلقائق
بالأ�سفار ،واطلع على اخلفايا مبطالعة الكتب التاريخية والأ�سفار».
وحتمل الأثقال فقد �صارت املر�أة
«ثان ًيا� :إن الرجل بعد ما بذل املالّ ،
كالأ�سرية حتت حكمه بر�ضاهاّ .ثم �إذا �أراد رفع الإثارة عنها ،وجعلها ح ّرة مطلقة،
ور�ضي باخل�سران� ،أيقال �إن هذا ظلم وعدوان؟ بل كل من له م�سكة عقل يحكم
ب�إن�صافه وعدم جوره واعت�سافه».
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قلت :يا �سيدي املر�شد� ،إن بني ال�سفور ،و�إطالق عنان املر�أة على الوجه
الذي تذكر ،فرقًا عظي ًما.
وقلت :تقول يا �سيدي املر�شد ،لو علمت الن�ساء �أن عقدة الطالق
كل رديئة ،وفعلن ّ
عليهن ،لبا�شرن ّ
كل خزية ،فلهذا جعلت عقدة الطالق
موقوفة ّ
عما يرديها �إنمّ ا هو
بيد الرجال ،راد ًعا للن�ساء عن تلك املنكرات ،والرادع للمر�أة ّ
الزوج ،ك�أ ّنك تعني بذلك يا �سيدي �أن لي�س للمر�أة من نف�سها زاجر �أو رادع.
ويلوح يل يا ح�ضرة املر�شد� ،أ ّنك �أخط�أت يف ت�أويل احلكمة ،لأنه لو كان
الق�صد من �إعطاء الزوج حق الطالق ،ردع الزوجة عن مبا�شرة الرديئة وفعل
اخلزية ،لق�ضت احلكمة نف�سها� ،أن تعطى الزوجة مثل هذا احلق ،رد ًعا للزوج من
مبا�شرة الرديئة ،وفعل اخلزية ،ما مل ير �سيدي املر�شد� ،أن الرجال �إذا وردوا موارد
الرديئة واخلزية ،لي�س عليهم من ب�أ�س ،ولي�س ما يقت�ضي �أن تو�ضع الروادع وتقام
دونهم املوانع.
الطالق يا �سيدي املر�شد ،لي�س نعمة من الزوج على زوجتهّ ،
يفك بها
�أ�سرها ويح ّرر رقبتها كما ذكرت ،الطالق يكرهه اهلل ويبغ�ضه ،الطالق يهت ّز منه
عر�شه ّ
جل جالله ،الطالق خ ّراب البيوت ،و�شقاء الزوج والزوجة والأوالد.
زوجا كان �أو زوجة ،ملعون لدى اهلل واملالئكة وعند النا�س
و�إنّ م�سبب الطالق ً
�أجمعني.
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قال ر�سول اهلل َ « :ما ِم ْن �شي ٍء �أَ ْبغَ�ض �إىل اهلل َ
يخرب
ِ م ْن ب ْي ٍت ُ
إ�سالم بِالطالق».
يف ال ِ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ما ِم ْن �شَ ي ٍء ممِ َّا �أَح َّل ُه اهلل �أَبغَ�ض �إليه ِم َن
َّ
الط َالقِ  .و�إنَّ اهلل َّ
َ يلعن املط َالق الذواق».
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ت َز َّوجوا َو َال ُتطلقُوا ،ف�إنَّ َ
الطالَقَ َي ْه َت ُّز ِمن ُه
العر ُ�ش».
ْ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أيمُّ َا امر�أة ْاختل َع ْت ِم ْن َز ْوجِ َها ِم ْن ن�شو ٍز
ا�س � ْأج َمع َنيَ ،و�أيمَّ َا َر ُجل َخ َل َع َز ْو َج ُت ُه ِب َال �ضرور ٍة َف َع َلي ِه
َفع َل ْي َها َلعن ُة اهلل واملَ َال ِئ َك ِة وال َّن ِ
َل ْع َن ُة اهلل واملَ َال ِئ َك ِة وال َّنا�س �أَ ْج َم ِع َني».
ُ
جربائيل بالمْ َر�أَ ِة ح َتى َظن ْن ُت �أَن ُه َال
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أَ ْو�صاين
َي ْن َبغي َطال ُق َها �إ َّال ِم ْن َف ِاح�شَ ٍة ُمب ْي َن ٍة».
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم «�أَ ْخ�شَ ى َما ُي ْخ�شَ ى َعلى ال َعا ِئ َلة َ�أن ي َت َعدد
واج و�أنْ ُي َع َّكر َ�ص ْف ُوه َّ
الط َالق».
ال َّز ُ
�إن يف هذا احلديث ال�شريف ،عربة ملن اعترب� ،إن النبي  ، خاف على
تعدد الزواج على الإطالق ،والطالق �أن ّ
يعكر �صفوه ،فمتى
العائلة من �أمرينّ :
ت�أ ّملنا هنا يف درجة كره اهلل تعاىل ور�سوله  الطالق� ،أدركنا �إىل �أي درجة
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تعدد الزوجات ،وقد ع ّلق اهلل تعاىل حتليله ،على حد امل�ستحيل� ،أال وهو
يكرهان ّ
متام العدل ،و�أنيّ ميكن ذلك.
قال الكاتب االجتماعي ال�شهري �إ�سماعيل �صربي با�شا:
يا من تــــز ّوج باثنتـني �أال اتَئــــــد

�أوقعت نف�ســــك ظاملًا يف الهــاوية

مبمـــكن
ما العــــدل بني ال�ضـرتني
ٍ

لو كنت تعـــــدل ما �أخذت الثانية

ويف حديث عبادة بن ال�صامت � ،أن قو ًما جا�ؤوا �إىل ر�سول اهلل 
انت ام َر�أت ُه ِب َث َال ٍث يف ِ
مع�ص َي ِة اهلل،
فقالوا� :إن �أبانا ط ّلق امر�أته �ألفًا ،فقال َ « :ب ْ
قي ِت ْ�سع َمائة َو َ�سبعة َو ْت�س ُعونَ و ْز ًرا فيِ ُع ُن ِق ِه �إىل َي ْو ِم ال ِق َيا َم ِة».
َو َب َ
وقال �« :أَ ْك َر ُه املُ َب َاح ِات ِع ْن َد ا ِهلل َّ
الط َال ُق».
ويف حديث حممود بن لبيد  -رحمه اهلل تعاىل� ،أن رج ًال طلق امر�أته ثالثًا
بني يدي ر�سول اهلل  ،فقام النبي  مغ�ض ًبا فقال�« :أ َت ْل َع ُبونَ ب ِِك َت ِاب اهلل َت َعاىل
و�أَنَا بينْ َ �أَ ْظ ُهر ُِكم».
هذه هي �أيها ال�سادة وال�سيدات� ،إرادة اهلل  يف الطالق ،وهذه هي
�أحاديث ر�سوله � .أفبعد هذا يجوز لك يا �سيدي املر�شد� ،أن حت�سب الطالق
�إح�سانًا من الزوج �إىل زوجتهًّ ،
وفكا لها من �أ�سره ،و�إعتاقًا من رقه ،لو كان الأمر
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كذلك ،ملا �أبغ�ضه اهلل وملا لعن �سبحانه وتعاىل الطالق ،وملا اهتز عند لفظ الطالق
على الأر�ض عر�شه يف ال�سماء ّ
جل جالله ،فتحرير الرقبات �أمر يح ّبه اهلل ال
يبغ�ضه.
�أ ّما احلكمة يف �إباحة اهلل الطالق ،مع كرهه �إياه فهي كما ي�أتي:
ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:
ﮏ ﮐﱸ [الروم .]21 /فالنكاح نعمة من عند اهلل تعاىل على عباده.
�أ ّما الطالق فهو كفرانها وكفران النعم حرام.
�إن اهلل يبغ�ض الطالق ،لأن فيه كفران النعمة ،وخراب البيوت ،وح ّلله
كما ذكر يف املب�سوط ل�شم�س الدين ال�سرخ�سي  -رحمه اهلل تعاىل  -لأن معنى
النعمة يتحقق عند موافقة الأخالق ،ف�أ ّما عند عدم موافقة الأخالق ،فا�ستدامة
مباحا للتق�صي عن عهدة النكاح،
النكاح �سبب المتداد املنازعات ،فكان الطالق ً
عند عدم موافقة الأخالق ،وال يخفى �أن �سوء اخللق يظهر �أحيانًا من الزوج
و�أحيانًا من الزوجة.
مباحا �إذا مل يكن
وقال الإمام الغزايل يف الإحياء :و�إنمّ ا يكون الطالق ً
فيه �إيذا ٌء بالباطل ،ومهما ط ّلقها فقد �آذاها .وال يباح �إيذاء الغري �إال بجناية من
جانبها� ،أو �ضرورة من جانبه .قال اهلل تعاىل :ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﱸ [الن�ساء.]34 /
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وقال ر�سول اهلل َ « :م ْن َ�صبرَ َ َع َلى �سو ِء خُ لقِ ا ْم َر�أَته �أ ْع َطا ُه اهلل ِم َن
الأَ ْجر َ
يوب َع َلى َب َال ِئ ِه ،و َم ْن َ�صبرَ ْت َع َلى �سو ِء خ ُلقِ َز ْوجِ َها �أَ ْع َطا َها
مثل َما �أَ ْع َطى �أَ َ
ُ
اهلل ِم َثل َث َو ِاب �آ�سية ا ْم َر�أ ِة ِف ْر َعونَ ».
�سادتي و�سيداتي:
عد بع�ض فقهائنا الرابطة العيلية
ال عجب من ت�أويل ح�ضرة املر�شد ،وقد ّ
التي هي �أقد�س الروابط الب�شرية� ،أوهى من خيط العنكبوت ،ذلك مع ما �سمعوا
و�سمعنا من �أحاديث نب ّينا  ومن كره اهلل تعاىل لتلك الرابطة �أن ُت ّ
فك ،واهتزاز
عر�شه للمر�أة �أن ترتك.
�إنهم �س ّهلوا �أمر الطالق حتى فهموا� ،أنه يقع �سواء كان الزوج يف لفظه �إياه
طائ ًعا� ،أو مكر ًها� ،أو الع ًبا� ،أو هاز ًال� ،أو �سكران� ،أو خمط ًئا.
قالوا �إنه يقع ولو بلفظ ي�سمع ،ك�أنه مركب من طلق ،ولو مل يكن لالفظه
يف الطالق نية .بل لو كان ذلك اللفظ يكتب ب�صور متنوعة ،ملعانٍ خمتلفة لي�س
منها الطالق حتى ولو كان الزوج يجهل الل�سان العربي فال يفهم معنى الطالق.
فقد جاء يف الفتاوى الهندية :رجل تركي قال المر�أته ،تراتالق ،وهي
تكتب على خم�سة �أ�شكال تالق� ،أو تالغ� ،أو طالغ� ،أو طالك� ،أو تالك .فيقع
تعمد الزوج وق�صد �أال يقع ،و�إن قال� :أردت به الطحال
الطالق على املر�أة ولو ّ
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ي�صدق ،ولو كان لفظ تالق بالتاء والقاف� ،أو تلك بالتاء
وما �أردت الطالق فال ّ
والكاف ،معناه يف الرتكي الطحال.
وقد جاء فيها :قال لزوجته �أنت طالق ومل يكن يفهم معنى طالق فتطلق.
قلت :يظهر �أن القاعدتني ال�شرعيتني (الأمور مبقا�صدها) و(العربة املقا�صد
واملعاين ال للألفاظ واملباين) مرعيتان �إال يف الأمور التي ت�شقى فيها الن�ساء ،ولو
معهن.
أزواجهن و�
نال ال�شقاء �
أوالدهن ّ
ّ
ّ
وقلت� :إن نظر بع�ض فقهائنا �إىل الألفاظ دون املعنى ،وح�صر اهتمامهم
فيها ال فيه ،ع ّودهم النظر �إىل اجل�سد دون الروح ،وح�صر اهتمامهم فيه ال فيها.
وجاء يف الفتوى املذكورة� ،أراد �أن يتك ّلم بكالم ،ف�سبق ل�سانه بالطالق،
فالطالق واقع.
وجاء فيها� :أراد �أن يط ّلق زينب من زوجاته ،فجرى على ل�سانه عمرة
فتط ّلق عمرة.
وجاء فيها :رجل له امر�أتان ،ا�سم �إحداهما زينب وا�سم الأخرى عمرة،
فقال :يا زينب ،ف�أجابته عمرة ،فقال� :أنت طالق ثالثًا ،ط ّلقت املجيبة ولو قال
نويت زينب ،ط ّلقتا ،هذه بالإ�شارة وتلك باالعرتاف.
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تو�سعوا يف الأمر لت�سهيل ّ
فك الروابط العيلية� ،أكرث ّمما ذكرت فقد
وقد ّ
جاء يف الفتاوى املذكورة« :لو حذف القاف من طالق ،فقال �أنت طالِ بك�سر
الالم وقع الطالق».
قلت :و�إذا كان ذلك الزوج ،ابتد�أ بلفظ الطالق ،فخطر له كره اهلل ملا
يفعل ،فندم وتاب و�سكت عن �إكمال لفظه� ،أيح�سن �أن نكمل نحن اللفظ عنه،
فنظلمه ،ونظلم زوجته ،ونخرب بيته ون�ش ّتت عيلته؟
و�إذا فعلنا نحن ذلك ،فمن ي�ستوجب كره اهلل وبغ�ضه واهتزاز عر�شه؟
�أذلك التائب النادم ،ال�ساكت عن �إكمال لفظه� ،أم ذاك املفتي الذي �أكمله؟
التو�سعّ ،رجحوا عنه تعار�ض الأقوال ،القول الذي ّ
تفك به
ولأجل كرثة ّ
الروابط العيلية ،فجاء يف الفتاوى املذكورة ،من �شرب من الأ�شربة املتخذة من
احلبوب والع�سل ،ف�سكر وط ّلق ،ال يقع عند �أبي حنيفة و�أبي يو�سف ،ويقع عند
حممد ،و ُيفتى بقول حممد.
يرجح حممد على الإمام الأعظم
قلت :ملاذا يفتى بقول حممد؟ ملاذا ّ
و�أبي يو�سف م ّتفقني؟ وهل اخلري يف خراب البيوت و�إحداث كفران النعمة،
يكرهه اهلل ويبغ�ضه ،ويهت ّز له عر�شه ّ
جل جالله؟ �أم �أنه يرجح قوله لأنه ينتج يف ما
ينتج �ضر ًرا و�شقا ًء للن�ساء؟
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وقلت :ترون �أيها ال�سادة وال�سيدات� ،أن اهلل  ور�سوله ّ ،ي�سرا
فع�سر
للمر�أة �أن تتع ّلم ،وتك�شف وجهها ،وت�ستعمل حوا�سها وقواها تي�س ًرياّ .
بع�ضهم عليها ذلك كله تع�س ًريا.
وكذلك �أنهماّ ،
ع�سرا طالق املر�أة
جل جالله ،و�صلى اهلل عليه و�سلمّ ،
في�سر بع�ضهم طالقها تي�س ًريا� .إذ �أنهم ر�أوا يف تي�سريه ت�ضييقًا عليها
تع�س ًريا ّ
وتع�س ًريا.
�أفال يجب يا �سادتي بعد ما قر�أنا� .أن نرجع �إىل كتاب اهلل  و�س ّنة
ر�سوله � ،أو �أن نرجح �أقوال الفقهاء ،التي حتكم الرابطة العيلية ،ون�ضم �إليها
بع�ض قيود قانونية توافق الكتاب وال�سنة ،فيكون لنا �أحكام حكيمة ،ال ت�س ّبب
خراب البيوت و�شقاء العيالت وكره اهلل واهتزاز عر�شه ّ
جل جالله ،بل عمار
البيوت ،و�سعادة العيالت ور�ضاء اهلل.
لي�س ال�سفور من م�سببات الطالق ،بل احلجاب من م�سبباته

ولئال يعد خروجي هذا عن املو�ضوع �إ�سهابًا� ،أرجع �إىل قول �سيدي
املر�شد� ،إن ال�سفور يوجب الفرقة وجعل الأوالد يف الطرق مم ّزقة ،وانقطاع الن�سل،
وح�صول العقم ،و�إن احلجاب من �أمت �أ�سباب الألفة وعدم الفرقة .ف�أقول :ذكرت
يف حما�ضراتي� ،أن الن�سل عندنا ال يتزايد يف تزايده يف بالد ال�سفوريني ،الذين
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�ضاقت بهم �أر�ضهم على رحبها ،حتى �أتوا وا�ستولوا على امل�سلمني الذين ّقل
ن�سلهم ،وعلى �أرا�ضيهم التي �أم�ست وا�سعة عليهم.
و�أقولّ :
دل �إح�صاء الطالق الر�سمي ملدينة القاهرة ،يف مدة ثماين ع�شرة
منهن
�سنة من �سنة � 1298إىل �سنة  ،1315على �أنّ كل �أربع زوجات ،يط ّل ُق ّ
ثالث وتبقى واحدةّ ،
ودل الإح�صاء العام لعدد الطالق والزواج الذي ح�صل يف
القطر امل�صري عامة يف �سنة � 1898أنه ح�صل يف القطر ،مائة وع�شرون �ألف زواج،
وثالثة وثالثون �ألف طالق� ،أي ظهر من الإح�صاء املذكور �أنّ ّ
كل �أربع زوجات
منهن واحدة ويبقى ثالث .و�سبب هذا الفرق بني القطر عا ًّما والقاهرة
تط ّلق ّ
حمجبات ،ون�ساء القرى والأرياف اللواتي
نا�شئ عن �أنّ ن�ساء القاهرة ّ
وحدهاٌ ،
ي�ؤ ّلفن الأكرثية ال�ساحقة �سوافر .وهذان الإح�صاءان ا�ستخرجهما من �سجالت
املحاكم ال�شرعية ح�ضرة عامر �أفندي �إ�سماعيل ،املوظف بنظارة احلقانية ،واملنتدب
باملحكمة ال�شرعية الكربى ،على ما هو مذكور يف كتاب حترير املر�أة للم�صلح
الكبري قا�سم �أمني� .أ ّما عند الأجانب ،الذين قال عنهم ح�ضرة املر�شد� ،إنهم برذيلة
ال�سفور را�ضون ،فال نرى عندهم فراقًا �أو طالقًا �إال ما ندر .ولنا �شاهد من �إخواننا
جدا� .إن ذلك
غري امل�سلمني ال�سافرة ن�سا�ؤهم ،ظاهر �أمامنا .فالطالق عندهم نادر ًّ
ك ّله ّمما يدل على �أن احلجاب مل يكن كما قال ح�ضرة املر�شد من �أمت �أ�سباب
الألفة وعدم الفرقة ،بل ّمما يدل ،على �أن ال�سفور مل يكن كما ذكر ح�ضرته،
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ليختل منه النظام ،وحتل الفرقة ،ولتكون الأوالد يف الطرق مم ّزقة ولينقطع الن�سل
ويح�صل منه العقم.
و�أقول :مهما اجتهد �سيدي املر�شد ،لن يريه اهلل يف �سرت وجه املر�أة وج ًها
لل�صواب �أو دلي ًال لل�صحة� ،إذ �أن �سرت وجهها مل ُينب على الكتاب �أو ال�سنة� ،أو
على دليل فقهي �صحيح� ،إنمّ ا بني على عادة فا�سدة ،واملبني على الفا�سد فا�سد.
تتمة املعار�ضات والردود

ّثم قال:
الوجه اخلام�س�« :إن املر�أة �شاكرة لرجلها ،واقفة باخلدمة بني يديه وكلما
حتجبها علمت �أنها حمبوبة ،ويف جمالها مرغوبة ،فلو �أجربنا الن�ساء �أو
ازداد يف ّ
لهن اخلروج �إىل املكاتب والأ�سواقّ ،
الختل �أمر االرتقاق ،وهو تدبري املنزل،
�أبحن ّ
وخدمة الأزواج ،وتربية الأطفال ،و�ضاعت الأوالدّ ،
لكن الأمر
وقل الإ�سعادّ ،
املعقول� ،أن يكون الويل �أو املحرم ،يع ّلمها يف وقت فراغها ما يكون �سب ًبا ل�سعادتها
حا ًال وم�ستقب ًال ،وذلك هو الأمر امل�شروع ،ويف العقول ال�سليمة مطبوع ،واهلل يقول
احلق وهو يهدي ال�سبيل».
قلت واح�سرتاه! «نحن بوا ٍد والعذول بوا ٍد» �أين نحن و�أين �سيدي
يحجبنا حتى عن املدار�س واملكاتب ،يريد �أن نقت�صر يف تعليم
املر�شد! هو يريد �أن ّ
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فراغهن ،ويقول هذا هو احلق
إياهن ،يف وقت
ّ
امل�سلمات على تعليم الويل واملحرم � ّ
الذي �أراده اهلل ،ويريد �أن يهدينا �إىل �سبيله .هكذا يريد �أن يفهم �سيدي املر�شد،
تلكم الآيات الكرمية والأحاديث ال�شريفة التي �سي�أتي ذكرها يف معار�ضة ال�شيخ
الأزهري ،فيما يتع ّلق بفري�ضة العلم .و�إذا كان �سيدي املر�شد ،الويل املحرتم
جاه ًال فا�سد الأخالق ،فهل من العدل وامل�صلحة� ،أن ال تتع ّلم تلك امل�سكينة
�إال اجلهل والف�ساد؟
ّثم قلت :كفانا متوي ًها بالدين ق�صد اال�ستبداد بنا ،وا�ستعبادنا واقفات
باخلدمة ،بني �أيدي �أمثال �سيدي املر�شد ،خال ًفا للدين ولنامو�س الطبيعة.
�أهذه �أدلة العقل ،والعلم ،والدين ،يا �سيدي املر�شد؟ �ألي�س للن�ساء
فيهن؟ و�إذا
ليحببهن �إىل
ن�صيب ما يف الدنيا غري اجلمال،
رجالهن ويرغبوا ّ
ّ
ّ
ٌ
لهن؟ �أو ما من دليل للرجال امل�سلمني على احلب �إال
ذهب اجلمال فماذا يبقى ّ
التحجيب؟ �أو لي�س لرجال ال�سوافر �أدلة ي�ؤ ّيدون بها ح ّبهم لن�سائهم؟ وهل الآباء
والأبناء والأخوة امل�سلمون ،ال يحبون بناتهم و�أ ّمهاتهم و�أخواتهم ،وال يرغبون
يكن جميالت؟ والف�ضيلة يا �سيدي املر�شد ال�شرف ،النامو�س ،كرم
فيهن ،مامل ّ
ّ
اخللق ،العفاف ،احلياء ،الإباء ،الوفاء ،الإخال�ص ،ع ّزة النف�س� ،أدب القلب� ،أدب
الهمة ،ال�صدق ،ال�صراحة يف القول ،الأمانة ،النزاهة،
الل�سان ،خوف اهلل ،علو ّ
اال�ستقامة ،الر�أفة ،احللم ،الوقار ،الر�صانة ،االعتدال ،الرب ،التقوى ،الطاعة ،ح�سن
التدبري ،حمبة الأهل ،حمبة الوطن ،حمبة الأمة ،حب اخلري العامّ � ،
أكل هذه
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لهن،
الف�ضائل ال �شيء؟ �أو ال
ّ
ت�ستحق الن�ساء من �أجلها �شي ًئا من احلب اخلال�ص ّ
تهمك ،بل
ومن الرغبة ّ
فيهن؟ �أم �أن تلك الف�ضائل ك ّلها من خ�صائ�ص الروح ال ّ
يهمك جمال اجل�سد وحده؟
�إنمّ ا الذي ّ
و�إن كان احلجاب دليل احلب ،فلماذا ال ت�سمح للمر�أة �أن تربز الدليل
على ح ّبها رجلها بتحجيبه ،كما �أبرزه هو بتحجيبها؟
�أَ َو َال تفهم املر�أة من حتجيبها ،عدا الرغبة فيها من �أجل اجلمال� ،ضعف
الثقة بها ،ك�أمنا رجلها يراها عارية من ف�ضائل النف�س التي ت�صونها من الزلل؟
خطابي الأخري �إىل ال�شيخ وفيه بحث عن تلك اللعبة:
�ضراب ال�سيوف»
«�أنا �أعمى ما ب�شوف �أنا ّ

كنت يف غنى عنها ،لو
ما هذا يا �سيدي؟ ما هذه احلجج والأدلة ال�شاذة؟ َ
حجة تديل بها؟ ما هذه التعبريات الغريبة! يو ّرث
وجدت يف الكتاب �أو يف ال�س ّنة ّ
أ�شد االكتئاب � -أرباب الغلمة ال
احل�سرات  -يجلب الزفرات � -أعظم العذاب ّ � -
حنت عليه  -مالت لديه  -انك�سرت �إليه  -ح�صل
يهجعون  -رحمة العا�شقني ْ -
امليل ّ -مت الويل ّ -
حل الف�ساد  -اختلط ن�سب الأوالد � -سيف بارق  -عنق
مارق  -جرائد  -مالحد!؟.
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�أهذه هي درو�س الأخالق ،التي ن�أمل �أن تلقيها علينا لتعزيز نفو�سنا
ومناعتها وكربها يا �سيدي املر�شد؟
�أهذه �أخالق �أ ّمك؟ �أهذه �أخالق بنتك؟ �أهذه �أخالق �أختك؟ �أهذه
�أخالق زوجتك؟ �أهذه �أخالق املر�أة امل�سلمة؟ �أهذه �أخالق الأم؟ �أ ِمن الأخالق
�أن ت�سند �إليها هذه الأخالق؟
و�إذا خطـــــبت فــــــال تكن

خط ًبا على �شـــــــرف الفتاة

�أين �أنت يا �شيخنا حممد عبده؟ �أين �أنت؟ رحم اهلل ترابك� ،إ ّنك لواقع
فيما خفت منه.
�أهذه هي تعاليمك يا �سيدي املر�شد ،ب�ش�أن احلث على العلم؟ �إنيّ �أريد
عل ًما ال �ألقابًا وال عمامة.
�إنيّ لن �أ ّتبع قولك يا �س ّيدي املر�شد ،مهما �شتمت ،ومهما �سببت،
ومهما رميت بالإحلاد� ،إنيّ �س�أعلوا و�أعلو حتى ال �أ�سمع ما تقول ،بل �إنيّ ال �أتبع
�إال ما قاله اهلل  ،وما قاله ر�سول اهلل  والأح�سن ما قاله الأئمة العظماء،
والإمام الأعظم �أبو حنيفة� .إن قوله« :وجه املر�أة لي�س بعورة» ال يزال ن�صب عيني،
ترم بالإحلاد من يعت�صم بكتاب اهلل
مكتوبًا على لوح احلق ب�أحرف من نور ،فال ِ
و�س ّنة ر�سوله ،ومن يقول قول الإمام الأعظم ،و�أنت مدر�س يف ح�ضرته ،و�إنني
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لن �أقت�صر على الوا�سطة يف تعقل �أ�صول الدين ،واختيار �أح�سن الأقوال ّمما قاله
�أعاظم الأئمة؟
فالوا�سطة يف زماننا غري خليقة بالركون �إليها ،ما مل تر العني ،ويحقق
العقل ،ويطمئن القلب.
�أنت خائف من علم املر�أة يا �سيدي املر�شد� ،إ ّنك تخاف من ك�شف الغطاء
عن قلبها ،كما تخاف من ك�شف النقاب عن عينها ،لتبقى عمياء قل ًبا وعي ًنا� ،آل ٌة
�صماء يف يدي �أمثالك.
عما نتج وينتج من ا�ستعباد الغري �إ ّيانا،
�إ ّنك ّ
حتب ا�ستعباد املر�أة ،وال ت�س�أل ّ
مادامت هذه حالتنا العقلية .يجب على امل�سلمني �أن مي�شوا �إىل الأمام ،فال تثقل
عليهم من علمك يا �س ّيدي .مل يقل الأغيار�« :إنّ الإ�سالم مانع من الرتقي» لوال
مثل ما �أحتفتنا به من �أقوال �شاذة ،و�إنيّ �أذكرك على ّ
كل حال يا �سيدي املر�شد،
الالعب بال�سيف البارق ،يف عنق املارد ،ومل يبق بارقًا بل عاله ال�صد�أ ،احلديث
ال�شريف القائلَ « :م ْن َك َّف َر ُم�ؤ ِم ًنا فقد َكف َْر» .وقد جاء يف كتاب الكفاية لذوي
العناية� ،أنه �إذا قال م�سلم مل�سلم �أنه كافر يرتد فيبطل نكاحه وحت ّرم ذبيحته ،وال
ي�صلح نكاحه ،وال ي�ستقر له ملك ،وال يرث وال يورث ،ويحبط عمله ويخ ّلد يف
النار �إن مات ،قبل �أن يتوب.
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فخفّف من غلوائك يف ا�ستعمال �سيف املروق والإحلاد ،الع ًبا به ميي ًنا و�شما ًال.
جدا ،ال يجوز يف خطورته
�إنّ تنازع البقاء اليوم يف الدنيا� ،أ�صبح �أم ًرا ًّ
اللعب� ،أقول هذا لأنك ذكرتني يا �س ّيدي املر�شد لعبة يلعبها الأوالد .ي�أخذ
سرتا ليكت�سب جر�أة ،ويجول يف ال�ساحة
�أحدهم بيده خ�شبة ،وي�ضع على عينيه � ً
ها ًّزا تلك اخل�شبة ه ّز ال�سيف قائ ًال�« :أنا �أعمى ما ب�شوف �أنا �ض ّراب ال�سيوف» فتف ّر
الأطفال خو ًفا منه ،وهم بني �ضاحك ٍ
وباك ح ّتى تخلو له ال�ساحة فتنتهي اللعبة.
ينبغي لك �أن تفهم يا �سيدي� ،أن العلم احلديث ،وحرية التفكريَ ،رقَّيا
عقول الن�ساء وعقول الرجال ،عن احلالة التي تكون فيها عقول الأطفال� ،إن حالة
علمك ،الذي ر�أيناه يف ر�سالتك يا �س ّيدي ،ملّا يزيد يف حتريك العواطف ،لرفع
والتجدد ،رجا ًال ون�ساء ،فقهاء
الغ�شاوة عن العقول وعن العيون ،والعمل اجلد
ّ
جتدد �صنف واحد م ّنا ،بقي الآخر يف ثوب الأمة رقعة.
وغري فقهاء ،لأنه �إذا ّ
يجب على ّ
كل من ينت�سب �إىل العلم ال�شرعي� ،أن يتك ّلف عنا ًء ،يف
فيبدل
تعقّل �شرع اهلل وحكمته تعاىل يف �آياته ،وينظر �إىل حال الزمان وموجباتهّ ،
احلكمة وال�سداد ،من �سيف الرمي بالإحلاد.
�أيجوز لنا بعد� ،أن ن�ستعمل «بارودة بفتيل» جتاه البواريد والقنابل واملدافع
البعيدة املرمى؟ وهل يجوز �أن ن�ستعمل النوق واجلمال ،جتاه الدبابات والطيارات
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وال�سيارات امل�صفّحة؟ �أيجوز لنا �أن ن�ؤثر اجلهل على العلم ،والظلم على العدل،
والباطل على احلق ،واال�ستعباد على احلرية ،واحلجاب على ال�سفور؟
وهل يجوز لنا �أن نرمي ّ
كل �أهل القرى من الإ�سالم ،ونرمي الأتراك
عدة،
و�أهايل �سمرقند وطا�شقند والأفغان ب�سيف املروق والإحلاد؟ وبعد �سنني ّ
عندما ترى ّ
نقابهن
كل امل�سلمات �سوافر م�ستغنيات ،وفقًا لإرادته تعاىل ،عن ّ
كلهن ملحدات؟
وعفافهن،
وحيائهن،
ب�شرفهن،
وعزتهن؟ ماذا تقول؟ هل ّ
هن ّ
تعد ّ
َ
َ
َ
ّ
ويعم زرعها
�إن هذه الفكرة ال�صاحلة ،زرعت يف قلوب الأمة ،فال بد لها من �أن تثمر ّ
و�إنتاجها� .إنّ مرماها �سعادة الأمة والبقاء يف التنازع و�إمنّا البقاء للأ�صلح.
معار�ضة ال�شيخ �إبراهيم القاياتي الأزهري
بدع يجور بها على الن�ساء

�سادتي و�س ّيداتي:
لقد بلغني �أي�ضً ا �أن العالمة الفا�ضل ال�شيخ حممد �إبراهيم القاياتي
�سماها« :ر�سالة ال�سنة
�شيخ رواق الق�شتبية يف الأزهر ال�شريف ،ن�شر ر�سالة مط ّولة ّ
والكتاب يف حكم الرتبية واحلجاب» فجلبتها �آمل ٌة �أن �أرى فيها نور هدى.
و�شد ما ده�شت ملّا ر�أيت فيها ما ر�أيت ،ر�أيت �أنه بالغ �أكرث من غريه يف
ّ
التمويه وجمع البدع لظلم املر�أة.
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ر�أيت �أنه ومن ا�ست�شهد ب�أقوالهم ،جاروا عليها جو ًرا مل يجره ظامل على
�إنهم �أرادوا �أن يح�صروا يف املغزل علم املر�أة امل�سلمة.

�إ ّنهم ح ّرموا عليها ّ
وتو�سعوا معها كر ًما
كل علم غري الغزل حتى الكتابةّ ،
ولطفًا �إىل ما هو مبعنى الغزل.
�إنهم مل يكتفوا باملالءة والنقاب حجابًا ،بل �أرادوا �أن يجعلوا حجابها
ُج ُدر خدرها ال تخرج منه �إال �إىل قربها.
�إنهم مل يكتفوا ب�سد طرق عقلها �أي حوا�سها بالنقاب املظلم ،بل �أرادوا
ي�سدوا حينما تتك ّلم فمها بيدها تغلي ًظا ل�صوتها خوف الفتنة.
�أي�ضً ا �أن ّ
تكملها العقلي والأدبي يف جمتمعات الرجال
�إنهم مل يكفهم �أنهم منعوا ّ
والن�ساء لتكت�سب من علمهم ،و�أحاديثهم ،وجتاربهم يف العامل ،بل منعوها �أي�ضً ا
�أن جتتمع وغري امل�سلمات ،عا ّدين غري امل�سلمات معها كالرجال الأجانب ،فال
يجوز �أن يرين وجهها� ،أو ي�سمعن �صوتها� ،أو يرين منها �شي ًئا ولو قالمة ظفرها
كن �إماء وجواري عندها.
املرمية� ،إال �إذا ّ
كل ذلك لإعماء ب�صرها وب�صريتهاّ ،
ّ
كل ذلك لأمور ج�سمانية ال �ش�أن
للروح فيها.
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�أمري ال�شعراء ي�صف امل�سلمات

�سادتي و�س ّيداتي:
تهن.
لي�س هذا من �ش�أن امل�سلمات ولي�ست هذه �س َّن ّ
�أتريدون �أن تعرفوا امل�سلمات كيف كن؟ فلن�سمع �أبيات من �أمري ال�شعراء.
قال فيما قال:
هـــــذا ر�ســــــول اهلل لـــــم

ينق�ص حقـــوق امل�ؤمنات

العــــــلم كـــــان �شـريعـــــة

لن�ســـائــــــــه املتفقــــهـــات

ر�ضن التجــــــــارة وال�ســــيا

�ســــــــة وال�ش�ؤون الأخريات

ولقـــــــــــد َع ِل َم ْت بنـــاتـــه

جلــــج العـــــلوم الزاخرات

كانت �سـكينة متـــــلأ الـــد

نيــا وتهـــــــــز�أ بالـــــرواة

وف�ســــــرت
روت احلديث
ّ

�آي الكـــــــــتـاب الب ّينات

وح�ضــــارة الإ�ســــالم تنطق

عن مكـــــــــان امل�ســلمات

بغــــــــداد دار العــــــــــاملـا

ت ومنــــــــــــزل املتـ�أ ّدبات

ودم�شــق حتت �أمــيـــــــــة

�أ ّم الن�ســـــــــاء النابغـــــات

وريـــــا�ض �أنــــــدل�س منــني

الكـاتبـــــــــــات ال�شـاعرات

أنبتهـــــــــــــن فــي
اهلل �
ّ

طاعـــاته خـري النبــــــــات
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يبثثن فـــــي الفتيــــــان مــن

روح ال�شــــــــجاعة والثبات

ف�أتــــــــني �أطيب ما �أتــى

زهــر املنــــــاقب وال�صفــات

ووجوههــــــن ومـــــــــا�ؤها
ّ

املتجمالت
�ســــــــــرت على
ّ

345

براهيني على وجوب تكمل املر�أة يف املدر�ستني :املدر�سة والعامل

�أ ّما بع�ض رجالنا و�إن �شئت قلت بع�ض م�شايخنا ،فقد �أكرثوا البحث
ي�صدقون �أنف�سهم
الباطل عن النق�ص يف عقل املر�أة امل�سلمة ودينها ،ح ّتى كادوا ّ
يف الباطل ،ورموها بكل �سهم من جعبة االمتهان والظلم.
و�إنيّ قبل �أن �أبينّ لكم حججهم على عدم جواز تعليمها� ،أبينّ حججي
لوجوبه يف املدر�ستني :املدر�سة والعامل� .أ�سردها واعذروين �إن �أكرثت منها ،فهي
درر ولآلئ ،من كتاب اهلل و�س ّنة ر�سوله .وهل ت�ستكرث اللآلئ والدرر؟
�إنّ

حممد :ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
نبينا ّ
�أ ّول ما �أنزل اهلل تعاىل على ّ

ﭿ.ﮁﮂﮃﮄ.ﮆﮇ ﮈ.ﮊﮋﮌ .ﮎﮏﮐﮑ

ﮒﱸ [العلق.]5 - 1 /
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�ضد تعليم املر�أة� ،أن ينكر على املر�أة
فهل يجوز يا �أيها العلماء ،القائمون ّ
امل�سلمة �أنها �إن�سان فتحرم تعليم ر ّبها الكتابة بالقلم؟ وهل ميكن رد �أقوالكم يا �أيها
العلماء �إىل كتاب اهلل؟
يا �أ�ضداد تعليم املر�أة وخ�صومها� ،إنيّ �شرعت �أبينّ حججي ،وهي �آيات
كتاب اهلل و�أحاديث ر�سوله  .فالنور ظاهر �ساطع من تلكم الآيات والأحاديث
لكل ذي عينني .فليظهر القادر منكم باحلجة والربهان ،وليجادل بالتي هي
�أح�سن ،وليرتك الرمي باملروق والإحلاد �إىل جانب� ،إنه حجة ال�ضعيف يف الروح.
يا خ�صوم املر�أة� ،إن من يعت�صم بكتاب اهلل وب�س ّنة ر�سوله لن يكون ملح ًدا.
للتكمل �أدبًا وعق ًال لن يكون مارقًا� .إن من ّ
يغذي روحه بالعلم لن
�إنّ من ي�سعى ّ
تعدوا ّ
كل من �سلك هذا الطريق مارقًا �أو ملح ًدا ،فقد عك�ستم
يكون مارقًا .و�أن ّ
الآية ،ور�أيتم امللحد واملارق م�ؤم ًنا ،وامل�ؤمن ملح ًدا ومارقًا.
يا خ�صوم املر�أةَ ،ت ِّب ُعوا النا�س كالم اهلل ،و�سنن ر�سوله .فهما �أحق �أن
ُي َّتبعا ،وال جتتهدوا يف �أن تتبعوهم �أقوا ًال وت�أويالت تخالفهما.
وال يخفى �أن اهلل قد �أظهر يف هذه الآيات �أن نعمته الأوىل على الإن�سان
خلقه �إياه ،ونعمته الثانية تعليمه ماال يعلم ،فلماذا تحُ ْ َر ُم املر�أة نعمة اهلل عليها؟
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ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

وقــال تعــاىل:
ﮛﱸ [العنكبوت ،]49 /و ﱹﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﱸ [العنكبوت.]43 /
فلماذا حترم �صدور الن�ساء �آيات اهلل وقلوبهن �أن تعقل �أمثاله؟
وقال تعاىل :ﱹ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [طه.]114 /
�أ ّما �أنتم فرتيدون �أن متنعوا عن املر�أة امل�سلمة الأ�صل من نعمة ربها
والزيادة .وهل طلب الزيادة عل ًما ينح�صر يف زمان حمدود� ،أم يجب �أن يدوم ّمدة
احلياة يف مدر�سة العامل؟
ﱹﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

وقال تعاىل:
ﰐﱸ [املجادلة.]11 /

فعالم ي�ست�أثر الرجل بالرفعة وهي من ف�ضل ربي عليه وعليها؟
وكيف يت�س ّنى للمر�أة �أن ت�صعد يف درجة الرفعة ،والرجل يف مدر�سة
العامل يوا�صل اجلد وقد �أقفل منها دون املر�أة ّ
كل باب؟
وقال تعاىل :ﱹ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱸ

[الزمر.]9 /
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يكن يف م�ستوى الرجال يف نتيجة علم م�شرتك،
ف�أ َّنى حترم الن�ساء �أن ّ
ولي�س الرجال والن�ساء �إال جناحي الأمة ،وال تعلو �أمة �إىل م�ستوى الأمم الراقية
�إال �إذا ا�ستوى جناحاها.
ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

وقال تعاىل:
ﭭﱸ [�آل عمران.]18 /

فهل يجوز �أال تكون الن�ساء ّممن ي�شهدون �أن ال �إله �إال اهلل؟
وقال �سبحانه وتعاىل :ﱹﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ [فاطر.]28 /
فلم ال يريد الرجال �أن تكون الن�ساء ّممن يخ�شون اهلل ،حا�صرين فيهم
�صفة العلم؟
هذا قليل من كثري جاءت به الآيات البينات توجب العلم على املر�أة
والرجل.
فلرنجع �إىل الأحاديث ال�شريفة
قال ر�سول اهلل « :ال ِع ْل ُم َف ْر ٌ�ض َع َلى ُك ِّل ُم ْ�س ِل ٍم َو ُم ْ�س ِل َمة».
�إن ما يتناوله العقل بداهة من هذا احلديث ال�صريح �أن ال فرق بني امل�سلم
وامل�سلمة يف تكليفهما طلب العلم .ولعمري �إن الأ�صل ا�شرتاك الن�ساء والرجال
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يف ّ
ن�ص مينع.
كل تكليف ،ما مل يرد ّ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :اط ُل ُبوا ال ِع ْل َم ِم َن املَ ْه ِد �إ َىل ال َّل ْح ِد».
فهل يجوز منع املر�أة من �أن ت�صدع بالأمر؟ وهل ميكن �أن ال يتناول �أمر
ر�سول اهلل  مدر�سة العامل وهي التي تدوم مدى احلياة؟
جاء يف كتاب «الإ�سالم روح املدنية» لل�شيخ م�صطفى الغالييني ال�صفحة
الـ �« :272أنّ ال�شريعة �ص ّرحت بوجوب �إطاعة املر�أة لزوجها �إال �أن حال بينها
وبني طلب العلم .ف�إنها ٍ
حينئذ ال تطيعه .بل تخرج �إىل طلب العلم ودرا�سته
وحت�صيل ما يلزمها من العلوم التي جتعلها �سعيدة يف احلياتني .والدين قد �أمر
بتعليمها وتهذيبها كالرجل ،فالذنب يرجع �إىل امل�سلمني �أنف�سهم ،لأنهم مل يقوموا
بهذا الأمر الذي فر�ضه اهلل نحو املر�أة» فهل �أف�صح من هذا البيان يف وجوب طلب
العلوم على املر�أة حيث يطلبها الرجل يف املدر�ستني؟
دين».
ويف احلديث« :ا ِلع ْل ُم َح َيا ُة ال ْإ�س َال ِم َو ِع َما ُد ا ّل ِ
فلماذا يح ّرم الإ�سالم حياة ن�صفه والدين ن�صف عماده؟ هل ترون ما يف
مدر�سة الأوالد من العلم كاف ًيا ليكون منه للإ�سالم حياة ،وللدين عماد؟
امع َو ٍاع».
ويف احلديثَ « :ال َخيرْ َ فيِ ال َع ْي ِ�ش �إِ َّال ِل َعالمِ ٍ َد ٍاع� ،أ ْو َ�س ٍ
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فلماذا يجعل عي�ش املر�أة ّمما ال خري فيه بحرمانها العلم والتعليم �إن يف
املدر�سة ال�صغرى و�إن يف مدر�سة العامل الكربى؟
الدنْ َيا َف َع َل ْي ِه بِا ْلع ْلمَ ،و َم ْن �أَ َرا َد ال ِآخ َر َة َف َع َل ْي ِه بِا ْل ِع ْلم،
ويف احلديثَ « :م ْن �أَ َرا َد ُّ
َو َم ْن �أَ َرا َدا ُه َما َم ًعا َف َع َل ْي ِه بِا ْل ِع ْلم».
فال حترموا املر�أة الدنيا والآخرة؟
ويف احلديث« :ا ْط ُل ُبوا ال ْع َلم َو َل ْو يف ال�صينْ ».
فال حترموا املر�أة طلبها يف مدر�سة العامل مثلما يطلبه الرجل.
ِيق َو َطريق اجلن ِة ال ِع ْلم» .و« َم ْن َ�س َل َك َطرِي َقًا
ويف احلديثِ « :ل ُك َّل �شَ ي ٍء َطر ٌ
َي ْط ُل ُب ِفي ِه ِع ْل ًما َ�س َل َك اهلل َت َعاىل ِب ِه َطرِي َقًا �إلىَ اجل َّنة».
فلماذا تقطعون على الن�ساء طريق اجلنة م�ست�أثرين بها لأنف�سكم؟ ولكن
ال ينفعكم هذا يا �سادتي ،فقد قال ر�سول اهلل �« : إنَّ �أَ ْكثرَ َ �أ ْه ِل اجل َّن ِة ال َّن�سا ُء
هن َف َر ِح َم ُه َّن».
ِع َل َم اهلل ْا�س ِت�ض َعا َف َّ
الب ا ِلع ْل ِم ر�ضى ب ِه و�إ َّن ُه
ويف احلديث «�إنَّ املَ َال ِئ َكة َل َت َ�ض ُع �أَ ْج ِن َحتها ِل َط ِ
ال�س َما َو ِات َو َم ْن فيِ الأ ْر�ض».
َلي�ستغ ِف ُر اهلل ِل َط ِ
الب ال ِع ْل ِم َم ْن يف َّ
فال حترموا الن�ساء �أجنحة املالئكة وا�ستغفار العاملني؟
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ويف احلديثِ « :ن ْع َم َوز ِي ُر الإيمِ َانِ الع ْل ُم».
فال حترموا �سلطان الإميان يف املر�أة وزي ًرا نعم الوزير؟
ويف احلديثَ « :عا ٌمل ُي ْن َت َف ُع ِب ِع ْل ِم ِه �أَف َْ�ض ُل ِم ْن َ�س ْب ِع َني �أَلف َعابد».
و « َف ُ
النجوم َل ْي َل َة ال َب ْدرِ»
�ضل ال َق َمر َع َلى �سائ ِر
�ضل ال َعالمِ ِ َعلى ال َعاب ِِد َك ْف ِ
ِ
ال�صا ِئ ِم القَا ِئ ِم»
و «العالمِ ُ �أَف َْ�ض ُل �أَ ْج ًرا ِم َن َّ
فعالم حترم املر�أة هذا الف�ضل وهذا الأجر؟
رياث الأَنْ ِب َيا ِء ا ِلع ْل ُمَ ،ف َم ْن �أَ َخ َذ ِم ْن ُه
ويف احلديث« :ال ُع َل َما ُء َو َر َث ُة الأنبيا ِء َو ِم ُ
�أَ َخ َذ ب َِح ٍّظ َوا ِفرٍ».
فب�أي حق نحرم الن�ساء �أن ي�أخذن بحظ وافر من مرياث الأنبياء �صلى
اهلل عليهم و�س ّلم؟
وبَ ،و ُنو ُر الأَ َب�صا ِر ِم َن ال َع َمىُ ،ي ْنز ُِل اهلل
ويف احلديث« :ال ِع ْل ُم َح َيا ُة ال ٌق ُل ِ
َحا ِم َل ُه َم َنازِل الأَ ْب َرارِ ،وميْ َنح ُه مجَ َ ا ِل َ�س ال ْأخ َيا ِر فيِ الدنيا َوال ِآخ َرة».
لهن
فحتي َمتى تحُ ْ َر ُم ُقلوب الن�ساء حياتها و�أب�صا ُرهن نورها م�ؤثرين ّ
من دائ ًما منازل الأبرار وجمال�س الأخيار؟
العمى؟ �أل ُيح َر َ
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ويف احلديث« :ال ِع ْل ُم َمعالمِ ُ ا َحل َالل َوا َحل َر ِام»
َف َال تجَ ْ َع ُلوا حجابًا كثيفًا بني الن�ساء واال�ستدالل على طريق احلالل
لي�سلكنه ،وعلى طريق احلرام ليتجنبنه؟
العلم َوال َع َم ُل ِب ِه».
ويف احلديثَ « :ك َم ُال ِ
الدين َط َل ُب ِ
فلماذا حترمون الن�ساء كمال الدين بالعلم والعمل؟ �ألكي تتهموهن
بنق�صه؟
«من َع ِم َل َع َلى َغيرْ ِ ِع ْل ٍم َكانَ ِم ْن ُه َما ُي ِ
ف�س ُد أ�َ ْكثرَ ممِ ا ُي ْ�ص ِل ُح».
ويف احلديثْ :
فهل من م�صلحة الرجال �أن يكون الف�ساد يف �أعمال الن�ساء �أكرث من
ال�صالح؟
ال�س َع َدا ُء َو ُي ْح َرم ُه
ويف احلديث« :ال ِع ُلم �إما ُم ال َع ْق ِل َوما ال َع ْقل َتا ِب ُع ُهُ ،ي ْلهمه ُّ
الأ�شقيا ُء».
فلماذا ال تريدون يا �سادتي الرجال� ،أن تكون ن�سا�ؤكم من ال�سعداء بل
عليهن ال�شقاء؟
ملاذا تكتبون ّ
دعوا عقل املر�أة يتبع �إ َمامهّ ،ثم اتهموها بنق�ص العقل ومبا تتهمون.
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�صي ُ
اهلل َتعالىَ بمِ ِ
ع�ص َي ٍة �أَ ْع َظ َم ِم َن ا َجل ْه ِلَ ،و�أَ ْمق َُت ِع َبا ِد
ويف احلديثَ « :ما ُع َ
ا ِهلل �إلي ِه ا َجل ِاه ُل».
فهل يروقكم يا �سادتي الرجال� ،أن تكون ن�سا�ؤكم من �أمقت عباد اهلل �إليه
لهن اجلهل �أعظم املعا�صي؟
تعاىل حتى اخرتمت ّ
و�أ ّنى تكون الن�ساء من �أمقت عباد اهلل وحبهن من �أخالق �أنبيائه ،وهن
�أحب ما يف الدنيا �إىل ر�سول اهلل .
ويف احلديثَ « :و َهلْ َي ْن َف ُع القُر�آنُ �إ َّال بِال ِع ْل ِم».
�إذن ويل ملن يحرم ن�ساءه العلم ،فك�أنه بذلك يحرمهن نفع القر�آن.
لب ا ِلع ْل ِم َلط َل ُبو ُه َو َل ْو ب َِ�س ْف ِك امل َه ِج
ويف احلديثَ « :ل ْو ي ْع َل ُم ال َّنا�س َما يف َط ِ
َو َخ ْو ِ�ض ال ُّلجج».
�أو لي�س الن�ساء من النا�س؟ وهل من ٍّ
ح�ض على طلب العلم �أبني من هذا
احلديث ال�شريف؟
ويف احلديث« :بِال ِع ْل ِم ُي َط ُاع ُ
يوحد».
اهلل َو ُي ْع َب ُد ،بِا ْل ِع ْل ِم ُي ْع َر ُف اهلل َو َّ
فكيف يجوز �أن حترم الن�ساء معرفة اهلل وتوحيده وطاعته وعبادته وقد قال
�سبحانه وتعاىل :ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [الذاريات.]56 /
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ف�إن اعتربمت املر�أة � ًإن�سا �أو �إن تعتربوها ج ًّنا فلها احلق �أن تتع ّلم لتعرف ربها وتعبده.
�إن اهلل يريد معرفة وعبادة م�ستندة �إىل العلم والروح ،ال �إىل حركات
اجل�سد كالركوع وال�سجود فح�سب� ،إذ �إنّ ذلك حال عبدة النار نحو النار وعبدة
ال�شم�س نحو ال�شم�س ،وحال كل عابد وث ًنا نحو معبوده؟ و�أي نفع للعبادة �إذا مل
ت�ؤثر يف النفو�س
�صالحا؟ فقد قال ر�سول اهلل َ « :ك ْم ِم ْن َ�صا ِئ ٍم َال َي ْر َب ُح ِم ْن
ً
ِ�ص َيا ِم ِه �إِ َّال ا ُجل َوع َو َ
العط َ�ش».
حجج ال�شيخ الأزهري يف منع تعليم امل�سلمة الكتابةوعلمً ا �آخر غري
الغزل ،ونظرات يل فيها

�أيها ال�سيدات وال�سادة:
�إن تلكم الآيات البينات ،وهذه الأحاديث ال�شريفة ،التي تباركت
�شفتاي ب�سردها و�آذانكم ب�سماعها ،ال يريد بع�ض رجالنا وم�شايخنا �أن يلتفتوا �إليها
التفاتة ،م�ؤثرين عليها كما جاء يف ر�سالة ال�شيخ الأزهري املذكور بع�ض �أحاديث
مروية ي�ستنتجون منها ،وال �أعلم كيف ي�ستنتجون� ،إن تعليم الن�ساء منهي عنه
�شر ًعا ،و�أنه ال يجوز �أن يتع ّلمن �إال الغزل .وجاء يف الر�سالة املذكورة�« :أن النبي 
�أمر بتعليم الن�ساء الغزل لأنه ير�شد �إىل طلب تعليمهن ما معنى الغزل من ّ
كل
ماال يلزم من تعلمه و�صنعته خروج من املنزل كاخلياطة ،وطلب تعليمهن الغزل
دون غريهّ ،مما يف معناه ،ملا للغزل من املزية التي ال توجد يف غريه».
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ودونكم الأحاديث التي ي�ستنتجون منها ما يريدون:
احلديث االول يف ال�صفحة  149من الر�سالة املذكورة:
عن زياد بن عبد اهلل القر�شي قال :دخلت على هند بنت املهلب بن �أبي
�صفرة ،وهي امر�أة احلجاج بن يو�سف ،فر�أيت يف يدها مغز ًال تغزل به ،فقلت:
�أتغزلني و�أنت امر�أة �أمري امل�ؤمنني؟ قالت� :سمعت �أبي يقول :قال ر�سول اهلل :
ذهب ب َِح ِ
ديث ال َّن ْف�س».
«� ْأط َو َّ
لكن َطاق ًة �أ ْع َظ ُم ُك َّن �أَ ْج ًراَ ،و ُه َو َيطر ُد ال�شَّ َيطانَ َو َي ُ
احلديث الثاين يف ال�صفحة عينها:
عن زياد بن �أبي ال�سكن قال :دخلت على �أم �سلمة وبيدها مغزل تغزل
به ،فقلت :ك ّلما �أتيتك وجدت يف يدك مغز ًال ،فقالت� :إنه يطرد ال�شيطان ويذهب
كن
بحديث النف�س ،وقد بلغني �أن ر�سول اهلل  قال�« :أَ ْع َظ ْم ُك َّن � ْأج ًَرا �أَ ْط َو ُل َّ
َطاقة».
احلديث الثالث يف ال�صفحة «:»151
عن الرتمذي احلكيم عن ابن م�سعود� ،إن النبي  قال :م ّر لقمان على
جارية يف ُ
ال�سيف» .و�أخرج الرتمذي احلكيم
الك َّتاب فقال« :لمِ َ ْن ُي ْ�صق َُل َه َذا
ُ
من هذا احلديث �أن فيه �إ�شارة �إىل علة النهي عن تعلم الكتابة وهي �أن املر�أة �إذا
تو�صلت بها �إىل �أغرا�ض فا�سدة ،و�أمكن تو�صل الف�سقة �إليها على وجه
تعلمتها ّ
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�أ�سرع و�أبلغ و�أخدع من تو�صلهم �إليها بدون ذلك .لأن الإن�سان يبلغ بكتابته يف
�أغرا�ضه �إىل غريه ،مامل يبلغه ر�سوله ،ولأن الكتاب �أخفى من الر�سول ،فكانت
�أبلغ يف احليلة و�أ�سرع يف اخلداع واملكر ،فلأجل ذلك �صارت املر�أة بعد الكتابة
كال�سيف ال�صقيل الذي ال مير على �شيء �إال قطعه ب�سرعة ،فكذلك هي بعد
الكتابة ت�صري ال يطلب منها �شيء �إال كان فيها قابلية �إىل �إجابته �إليه على �أبلغ وجه
و�أ�سرعه .انتهى قول الرتمذي احلكيم.
احلديث الرابع يف ال�صفحة «:»150
�أفتى به ال�شهاب بن حجر �إذ قال :روى احلاكم و�صححه البيهقي �أن
النبي  قال« :ال تنزلوهن يف الغرف وال تعلموهن الكتابة .وعلموهن الغزل».
وعلى رواية �أخرى «ال ت�سكنوا ن�ساءكم الغرف وال تعلموهن الكتابة».
قلت �إن �أكرث املحققني ال يقولون ب�صحة هذا احلديث بل يعتقدون �أنه
من الأحاديث املو�ضوعة ،ذلك لأنه ال يوافق كتاب اهلل بل يخالفه .وال غرو �أن
املر�أة نالت من الأحاديث املو�ضوعة بح�سب الأهواء .ما �أراد لها الرجل و�شاء.
رثت َ
ذب َع َّلي
النا�س َك ْ
وقد خطب النبي  مبنى فقال�« :أيها ُ
الك َّذابة َف َم ْن َك َ
م َت َع ِّم ًدا فليتب َو�أ مقعده من النارُ .ك ُّل �شَ ي ِء َم ْر ُدو ٌد �إىل ِ
وال�سن ِةَ ،و َما َجا َء ُك ْم
الك َت ِاب ُّ
عني يوافقُ كتاب اهلل ف�أنا ُق ْل ُت ُهَ ،و َما َجا َء ُكم ُي َخا ِلف ِك َتاب اهلل َف َلم �أَ ُقل ُه» .وقال
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الإمام علي  ،وقد زور النا�س الأحاديث على النبي من بعده كما زوروا عليه
يف عهده.
قلت :ال بدع �أنْ يكون هذا احلديث مو�ضو ًعا .وال يخفى �أن الأحاديث
مل تكتب يف زمن النبي  ،ف�إن ال�صحابة كانوا يجتنبون ذلك تب ًعا لنهيه ،
خمافة �أن تختلط ب�آيات القر�آن املكتوبة ،ودام الإم�ساك عن كتابة الأحاديث �أكرث
من قرن ون�صف .ف�إنّ �أ ّول من �صنف يف احلديث كتابًا مدونًا و�صل �إلينا هو الإمام
مالك  وقد �أ�شار به عليه اخلليفة املن�صور العبا�سي ملّا حج �سنة � 163إذ قال:
«د ّون لنا يف احلديث كتابًا جتنب فيه �شدائد ابن عمر ،ورخ�ص ابن عبا�س ،و�شواذ
ابن م�سعود ،والزم و�سط الأمور .فنحمل النا�س �إن �شاء اهلل على كتابك ونثبته يف
الأقطار ،ونعهد �إليهم �أن ال يق�ضوا ب�سواه» .وعقبه ال�شيخان �صاحبا ال�صحيحني
�أبو عبد اهلل البخاري املتوفى �سنة  256وم�سلم بن احلجاج املتوفى �سنة .261
فقد �صححا  -على ما يفهم من كتاب الأخالق والواجبات لل�شيخ عبد القادر
املغربي  -من ثالثمائة و�ستني �ألف حديث نحو من ع�شرة �آالف حديث فقط،
ذلك ما يثبت بناء على نظر ال�شيخني وبالنظر �إىل ال�شرائط التي ا�شرتطها ّ
كل
منهما �أن الأحاديث املزورة التي ات�صلت بهما كانت نح ًوا من ثالثمائة وخم�سني
�ألف حديث.
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ّثم �إنَّ الإمام الغزايل �أرى ابنه �سبعني �ألف حديث وقال له :يا بني� ،إن
هذه الأحاديث كلها مو�ضوعة ،ز َّورها النا�س على النبي وهو براء منها.
و�إن ما �صححه ال�شيخان م�ستند �إىل روايات غري مكتوبة ،تناقلتها الأل�سن
نح ًوا من مائتني وخم�سني �سنة ،وال يخفى �أن الذاكرة تخون الإن�سان ،والنقل
عر�ضة للتغيري مع الزمان ،وقد ر�أينا كيف كان النقل عن ابن عبا�س متناق�ضً ا على
أنواع خمتلفة ،ور�أينا كيف كانت الروايات ،يف بحث اجلغرافيا والتاريخ والفلك،
� ٍ
ملفّقة ،فال مندوحة لنا من ر ّد الأحاديث لدى احلاجة �إىل كتاب اهلل تب ًعا لأمر
ر�سول اهلل .
والبد لنا هنا من الذكر �أنه ظهر بعد ال�شيخني ويف منتهى القرن الثالث
ّ
علماء يف احلديث كثريون� ،أ�شهرهم �أربعة� :أبو داود ،والرتمذي ،والن�سائي ،وابن
تو�سعوا يف ال�شرائط وقبلوا �أحاديث كثرية مل يقبلها ال�شيخان يف
ماجة ،فه�ؤالء ّ
ت�سمى« :كتب ال�سنن».
�صحيحهما ،وم�ساندهم ّ
ّثم قلت �إن هذا احلديث ،حديث الغزل والكتابة  -املروي روايتني
خمتلفتني ف�ض ًال عن �أنه ال يوافق كتاب اهلل وال يوافق ما ذكرت من الأحاديث
ال�شريفة ،فهو يخالف �أي�ضً ا احلديث ال�شريف الذي رواه �أبو داود عن ال�شفاء بنت
عبد اهلل قالت :دخلت على النبي  و�أنا عند حف�صة فقال يلَ « :ع ِّل ِميها ر ْق َي َة
ال َّن ْم َلة َك َما َع َّلم ِتها ِ
الك َتا َبةَ».
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عظ ُ
وقلت� :إن قول ر�سول اهلل �« :أَ ْط َو ْل ُك َّن َطا َق ًة �أَ َ
مك َّن �أَ ْج ًرا َوه َو َيطر ُد
َ
ال�شيطانَ َو َي ْذ َه ُب ب َِحد ْي ِث ال َّن ْف ِ�س» .ال يدل على ح�صر العلم يف الغزل ،كما
ا�ستنتج بع�ض فقهائنا ،لكنه يعني ترغيب الن�ساء يف مالزمة العلم والعمل ،عن
البطالة التي هي جملبة ل�شيطان النف�س ،لأنّ طول الطاقة معناه امل�شهور املعروف،
القدرة على ال�شيء الذي يحتاج �إىل م�شقة وثبات ،ومنه قوله تعاىل :ﱹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ[ .البقرة.]286 /
وقلت� :أال تدخل الكتابة ،وهي من لوازم العلم املفرو�ض على ّ
كل م�سلم
وم�سلمة ،يف العمل الذي ّرغب ر�سول اهلل  الن�ساء فيه؟
وقلت� :إنهم يهملون هذا املعنى اجلليل الذي ذكرت ،ويذهبون �إىل الفهم
أعظمهن �أج ًرا،
بغزلهن� ،
من طول الطاقة طول اخليط ،و�إىل �أن �أطول الن�ساء خي ًطا
ّ
ّ
و�أن ال �شيء يطرد ال�شيطان ويذهب بحديث النف�س �إال طول الغزل.

وقلت� :إين لأ�شاطر الرتمذي احلكيم يف ا�ستخراجه من حديث النبي 
عن لقمان ،نه ًيا عن تعلمة الكتابة ،و�أخالفه خمالفة على ر�ؤو�س الأ�شهاد يف كل
ومي�س كرامة املر�أة.
ما ذهب �إليه ّمما يعيب العلم ُّ
يقول الرتمذي �أن العلم يف�سد املر�أة .فلو كان الف�ساد من خوا�ص العلم،
ملا بقى يف العلماء �صالح.
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�أيها ال�سادةّ � :أذكركم �أن ك ًّال من �سيدنا عمر بن اخلطاب ،وخالد بن الوليد،
لقّب بال�سيف .ذلك ،لأن يف ال�سيف معنى �شريفًا ،و�إن قول لقمان «ملن ي�صقل
هذا ال�سيف» ،يعني �أن لقمان ك ّنى عن املر�أة بال�سيف ،لأن ال�سيف ال يح�سن
�إيفاء وظيفته �إال �إذا كان �صقي ًال مرهفًا ،وهكذا املر�أة ،ال حت�سن �إيفاء وظيفتها ،وما
�أو�سع وظيفتها ،مادام �صد�أ اجلهل والإهمال يغ�شى جوهر عقلها.
هذه هي يا �سيداتي و�سادتي الأحاديث الأربعة التي ي�ؤثرونها على تلكم
التي ذكرت ،ذلك ،ليقولوا �إنه ال يجوز للمر�أة �أن تتع ّلم �إال الغزل .ولكن املر�أة
تتع ّلم مبا لها من احلق ال�شرعي .ما �شاءت من العلوم ،ر�ضوا �أم ظ ّلوا غري را�ضني،
ف�إن بف�ضل العلم الذي تتعلمه املر�أة اليومٍ � ،
آالت الواحدة منها تغزل يف �ساعة
ما يغزل املغزل يف �سنني ،و�إن خيطها خليط طويل يزيد على خيط املغزل �أ�ضعا ًفا
�ألو ًفا ،فهل �أهل تلك الآالت ،يا �سادتي الفقهاء ،هم الأعظمون يف نظركم �أج ًرا؟
وهل يجوز واحلالة هذه �أن نح�صر قوى املر�أة يف الغزل .و�أجرها يف طول خيطها؟
�أ ّما رجالنا املهملون تلكم الآيات الكرمية ،والأحاديث ال�شريفة والآخذون
مبثل هذه اال�ستخراجات الغريبة ،فماذا يريدون ،باختيارهم للن�ساء العمل الدائم
باملغزل� ،إبقاءهن يف اجلهل ،فال يخرجن �إال �إىل قبورهن ،وال �شيء يرهبهم يف
�سلطانهم الأعمى� ،أكرث من خروجهم �إىل املدار�س.
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�إنهم ال يخافون كما يقولون� ،أن يف�سد العلم �أخالق املر�أة� ،إمنا يخافون �أن
ينريها نور احلق.
العلم يجلو العمى عن قلب �صاحبه

كما يج ّلي �سوا َد الظلم ِة القمر

�إنهم يخافون �إذا تعلمت �أن يفقدوا �سلطة (جحا على خالته).
هكذا تع ّود الرجل يف ال�شرق ،تع ّود �أن يجعل املر�أة يف رقه ،ويجعل نف�سه
يف رق احلاكم ،تع ّود الرجل �أن يكون ظاملًا يف بيته ،مظلو ًما خارج البيت.
�إن اجلزاء احلق من جن�س العمل.
حجج ال�شيخ الأزهري يف وجوب ا�ستتار امل�سلمة عن غري امل�سلمات،
و�سرتها قالمة ظفرها وتغليظها �صوتها ،ونظرات يل يف �أقواله
ويف الأقوال امل�ستند �إليها

�سادتي و�سيداتي:
تتعجبوا من ا�ستخراج الرتمذي وال�شيخ الأزهري ،فقد جاءنا هذا
ال ّ
ال�شيخ با�ستخراجات �أخرى �أغرب من هذه ،ملنعنا من العلم الذي يريده لنا
اهلل  ونبيه .
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�إنه مل ينقل لنا يف ر�سالته �آية من تلكم الآيات اجلليلة .وال حديثًا من
تلكم الأحاديث ال�شريفة ،بل نقل �إلينا من �أقوال الفقهاء املتن ّوعة ،ما يدل على
وجوب �سد �أفواهنا ب�أيدينا ،و�سد �أبواب بيوتنا علينا ،خوف الفتنة.
قال جاء يف تنوير الأب�صار« :الذمية كالرجل الأجنبي فال تنظر �إىل بدن
امل�سلمة».
وقال :جاء يف �شرح النابل�سي على هدية بن العماد« :ال يحل للمر�أة �أن
تنك�شف بني يدي ن�صرانية �أو يهودية �أو م�شركة �إال �أن تكون �أم ًة لها».
وقال� :إن البناين قال« :الذمية مع احلرة امل�سلمة كالرجل».
وقال :جاء يف املنهاج�« :إن الذمية مع امل�سلمة كالأجنبي».
قلت :واح�سرتاه! �إذن �أين نتع ّلم وممن؟ �أبالغزل وبالغ ّزاالت نكتفي؟
وقال :اختلف الفقهاء يف جواز النظر �إىل ما ُيرمى من قالمة ظفر امل�سلمة،
فقال الدمرييُ « :يحرم النظر �إىل قالمة ظفر رجلها لأنها عورة وال ُيحرم النظر �إىل
قالمة ظفر يدها لأنها لي�ست بعورة» ،وقال ابن َحجر خال ًفا للدمريي« :يحرم
النظر �إىل قالمة ظفر املر�أة املف�صلة ولو عن اليد لأن اليد �أي�ضً ا عورة».
وقال :جاء يف الرو�ض« :يجب على املر�أة �أن تواري قالمة ظفرها لئال
يراها �أحد» .وا�ستطرد �إىل قوله« :و�إذا وجب مواراة قالمة الظفر من يدها فكيف
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يتوهم �أنه ال يجب �سرت وجهها ويديها».
ترون يا �سادتي� ،إن ح�ضرة القائل ،ح�سب القول بوجوب مواراة قالمة
الظفر من يدها ك�أنه ن�ص �إلهي منزل� ،أو حديث نبوي مثبت ،فجعله قاعدة للقيا�س
وا�ستنتج من ذلك القيا�س فيما يرمى من ف�ضالت الأظفار التي لي�ست �إال عر�ضً ا
جدا .ا�ستنتج من هذه املقدمة تلك النتيجة اجلليلة اجلوهرية العظمى� :أال
حق ًريا ًّ
وهي وجوب �إخفاء وجه املر�أة ويديها ،اجلزء الإن�ساين الذي جعل اهلل فيه حوا�س
الإن�سان كلها ،فياله من منطق! وياله من قيا�س ال يزيد عن احلق �إال بع ًدا! َّ
وجل
جدا.
دين اهلل عن �أن ي�صاب مبثل هذا القيا�س وع َّز ًّ
وقال نق ًال عن الدمريي �أنه قال« :و�إذا قرع باب املر�أة فينبغي لها �أن ال
جتيب ب�صوت رخيم ،بل تغلظ �صوتها ،ب�أن جتعل ظهر كفّها بفمها ،وجتيب كذلك
خو ًفا من الفتنة».
قلت :ولكن �أخواتنا الن�صرانيات جعلن معنا بحكم الرجال وامل�سلمات
يتي�سر لنا
يح ّرم عليهن كل علم غري الغزل ،ف�إذا �أردنا �أن نتع ّلم غري الغزل ف�أنيّ ّ
ذلك ،من املع ّلمات الن�صرانيات ،وعيوننا مغطاة بالنقاب ،حمرومة ر�ؤية الكتاب،
و�أفواهنا م�سدودة ب�أيدينا ،حمرومة اخلطاب واجلواب ،خو ًفا من الفنت؟! من
الفنت!!
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فما �أحرى بي �أن �أتذكّ ر و�أذكر ُم�س َته ًّال من خطبة لأمري امل�ؤمنني
ا�س �إنمَّ َا َبد ُء و ُق ِوع ال ِف نَ ِت �أَ ْه َوا ٌء ُت ْت َب ُع،
علي بن �أبي طالب  حيث قال�« :أ ُّي َها ال َّن ُ
اب اهلل».
و�أَ ْح ُك ٌم ُت ْب َت َد ُعُ ،يخا َل ُف ِفي َها ِك َت ُ
وقال الأزهري امل�شار �إليه :جاء يف �شرح الدر نق ًال عن املجتبى« :ال يجوز
النظر �إىل مالءة الأجنبية».
قلت� :إذن ال غطاء لنا �إال ُج ُدر البيت.
الدلي َِل
ّثم قلت� :أين عمر بن اخلطاب  ويده على �سيفه يقول«ِ :ه ِات َّ
ِم َن ِ
ال�سن ِة».
الك َت ِاب �أ ْو ِم َن ُّ
وقلت� :أمبثل هذه االجتهادات ّ
نتمكن من مباراة الأمم يف ميدان التنازع
للبقاء؟
�أال يفنت رجالنا ،ويقعون يف الإثم� ،إال ب�سماع �صوت� ،أو نظر وجه� ،أو يد،
�أو قالمة ظفر ،من م�سلمة؟
وما �ش�أن �أخواتنا امل�سيحيات ،وغريهن ،اللواتي جعلن بحكم الرجال لو
�سمعن م ّنا �صو ًتا� ،أو ر�أين وج ًها� ،أو ي ًدا� ،أو قالمة ظفر؟
فيا �سيدي الدمريي
ويا �سيدي البناين
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ويا �سيدي ابن حجر
ويا �سيدي النابل�سي
ويا �سيدي �صاحب املنهاج
ويا �سيدي �صاحب التحفة
ويا �سيدي �صاحب الرو�ض
ويا �سيدي الأزهري ،لكم يف غري ما يتع ّلق باملر�أة �أقوال �أج ّلها� ،أ ّما فيما
يتع ّلق باملر�أة فقد عك�ستم الآية .عك�ستم الآية يا �سادتي.
�إن �شرع اهلل تعاىل للمر�أة ،كما هو للرجل ،عل ٌمٌ ،
وعدل ،وي�س ٌر ،ونو ٌر،
ورفعة ،و�سعادة ،وخري ،جتعلها �أقوالكم فيها �إن تتبع ،جه ًال ،وظل ًما ،وع�س ًرا،
وظال ًما ،و�ضعةً ،و�شقا ًء ،و�ش ًّرا.
قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز :ﱹ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱸ [احلج]78 /
ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱸ [البقرة ]185 /و ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ .ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﱸ [ال�شرح.]6 - 5 /
لب ُع ْ�س ٌر
وملا نزلت الآية ،خرج النبي  وهو ي�ضحك ويقولَ « :ل ْن َي ْغ َ
ُي ْ�س َر ِين».
�أما اجتهاداتكم هذه فك�أن مرماها تغليب الع�سر على ي�سرين �أو تغليب
ال�ضعيف على قويني خال ًفا ملا قال ر�سول اهلل  ،ومن �أجل ذلك ما كان ن�صيبها
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من امل�سلمني يف زماننا العلمي� ،إال �أنهم �أهملوها �إهما ًال ،وملأوا املدار�س من
البنات يتع ّلمن فيها الكتابة وعلو ًما وفنونًا �أ�شكا ًال و�أ�شكا ًال ،و�صرفوا النظر عن
ت�شبيه ن�سائهم باملر�أة القدمية ،التي كانت تكتفي من طعامها بخب ٍز من �شعري .ومن
قطن ،ومب�سكنها ٍ
ببيت من �شعرٍ ،ح ّتى �أن امل�سلمات ن�سني
ملب�سها
ٍ
بقمي�ص من ٍ
أخواتهن يف الوطنية �أو يف الإن�سانية ،ولن يتوقّف �أزهري،
املغزل وهيئته ،واختلطن ب�
ّ
�أو بغدادي� ،أو بريوتي� ،أو دم�شقي ،يف ر ّد النا�س �إىل اتباع ما مر من �أقوالكم� ،إذ �أنه
ال ميكن رد تلك الأقوال �إىل الكتاب ،وقد قال ر�سول اهلل «ُ :ك ُل �شي ٍء َمر ُدو ٌد
وال�س َن ِة ُوك ُّل َح ٍ
�إ َىل ِ
ديث َال ُي َوا ِفقُ ِك َتاب اهلل َف ُه َو ُز ْخ ُرف» �إن الأقوال
الك َت ِاب ُّ
التي ال توافق كتاب اهلل ال قيمة لها.
�إنكم رميتم باملقدمات يا �سادتي ،وما هي �إال �إفراط وغلو .فلي�ست من
كتاب اهلل �أو من �س ّنة ر�سوله ،ومل ت�ست�شرفوا ما قد تلد �أقوالكم بعدكم من النتائج،
�إ ّنكم لو ا�ستندمت يف �أقوالكم �إىل ن�ص يف الكتاب� ،أو يف ال�سنة ،لوافقكم الفقهاء
و�أجمعوا.
و�إنيّ لأ�ضرب لكم يا �سيداتي و�سادتي مث ًال على �إرادة اهلل  الي�سر
للإ�سالم� .إنيّ عدت �إىل كتب التف�سري لأرى ال�سبب واحلكمة يف نزول الآية
زينتهن ،مع �أنهم
التي ت�ستثني الأرقاء من الذين ال يجوز �أن تبدي الن�ساء لهم
ّ
املف�سرين متفقون على �سبب نزولها املروي عن عائ�شة
رجال كالرجال .فر�أيت �أن ّ
و�أم �سلمة ر�ضي اهلل عنهما ،وعن �أن�س بن مالك ،وهو �أن النبي � أتى �إىل فاطمة
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برقيق وقد وهبه لها ،وعلى فاطمة ثوب �إذا ق ّنعت به ر�أ�سها مل يبلغ رجليها ،و�إذا
ّ
فلما ر�أى ر�سول اهلل  ما تلقى ،قال« :لي�س من
غطت به رجليها مل يبلغ ر�أ�سهاّ ،
ب�أ�س� ،إنمّ ا هو �أبوك وغالمك» ،ونزلت الآية.
فانظروا كيف جعل اهلل  ور�سوله  مع الع�سر ي�س ًرا ،ومع احلرج
فرجا ،واذكروا كيف غ ّلب بع�ض الفقهاء الع�سر على ي�سرين.
ً
وال ميكنني هنا �أن �أمتالك من بيان ده�شتي ،حينما ر�أيت يف قول بع�ض
املف�سرون من
املف�سرين غل ًّوا يف الي�سر يعاك�س غلوهم يف الع�سر .فقد ا�ستنتج ّ
ّ
�آية اهلل  :ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ...ﯞ
«لي�س َع َل ِ
يك ِم ْن َب� ٍأ�س» �أنه
ﯟ ﯠ ﯡ ﱸ [النور ]31 /ومن احلديث َ
يجوز للرقيق �أن ينظر �إىل بدن موالته �إال ما بني ال�سرة والركبة ،نا�سني �أن �أمر اهلل
باملف�سرين �أن يكتفوا بالإجازة
لل�ضرورة ،و�أن ال�ضرورات تقدر بقدرها ،فكان الأوىل ّ
للرقيق �أن ينظر من موالته عدا الذراعني والقدمني الر�أ�س ح ّتى العنق وكفى.
�أجل قد قال �أبو عبد اهلل جعفر ال�صادق  ،ال يحل للمر�أة �أن ينظر
عبدها �إىل �شيء من ج�سدها �إال �شعرها.
كنت �أظن يا �سيدي الأزهري ويا �سادتي الفقهاء �أن الغلو منح�صر يف
�شعرائنا ،فلو �سالت قطرة من الدمع جلعلوها باخليال يف الو�صف بح ًرا تتالطم
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�أمواجه ،ف�إذا هو غري منح�صر يف ال�شعراء ،و�إذا وجد من يعذركم فيما قلتم ناظ ًرا
�إىل �أحوال زمانكم ،واهلل �أعلم ب�أحوال ذلك الزمان ،فنحن ال نعذر يف زماننا �إذا
اتبعنا �أقوالكم ،ومل نرجع �إىل اال�ستنارة من م�صدري نور الهدى واال�ستقاء من
نبعتي اخلري اخلال�ص ،الكتاب وال�سنة ،فهما �أحق �أن ي ّتبعا.
لنا احلق �أن نحيا احلياة املثلى يف تنازع البقاء ،ولنا احلق يف احلياة الآخرة ،ف�أذنوا
لنا و�أذن لنا يا �سيدي ال�شيخ الأزهري ،يف اال�ستهداء من م�صدر النور ،واتباع
�أح�سن الأقوال ،و�أقوم املناهج ،ملباراة الأمم� ،إ ّنك لو �أح�سنت ،يا �سيدي ال�شيخ،
انتخاب الأقوال ملا �أتيتنا ب�أقوال �شاذة لي�س اتباعها يف زماننا �إال املوت قبل املوت،
عما فيها من املخالفة لأ�صول الدين وروحه.
عدا ّ
كلمة للفيل�سوف �سبن�سر فيها لنا عربة

�سادتي و�سيداتي:
�إنه لي�ؤملني وي�ؤمل كل م�سلم وم�سلمة� ،أن ال تكون �أح�سن الأقوال التي
تق ّوي يف الإن�سان احل�س الديني ،والتي توافق �أوامر اهلل تعاىل و�أحاديث ر�سوله ،
ي�ؤملنا و�أمي اهلل� ،أن ال تكون �صادرة عن فقهائنا الذين ذكرت �أقوالهم ،بل �صادرة
عن بع�ض العلماء الغربيني الذين ربوا عقولهم فوجهوا مداركهم �إىل اكت�شاف
حقائق العامل ،ور ّبوا �أرواحهم فوجهوا �إرادتهم �إىل اخلري ،و�إح�سا�سهم �إىل اجلميل،
وهي الأمور الالزمة ل�سعادة الإن�سان ،ولهذا نرى كث ًريا من �أقوالهم �أكرث انطباقًا
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على الكتاب وال�سنة ،من كثري من �أقوالنا.
�إذن تلك هي �أح�سن الأقوال الواجب على �أويل الألباب ا ّتباعها.
قال ر�سول اهلل « :ا ِحل ْك َم ُة �ضَ ا َّل ُة املُ�ؤ ِم ِن �أَ ّنى َو َج َد َها �أَ َخ َذ َها» والنا�س
�سواء ،فال ينظر �إىل من قال بل �إىل ما قال.
لن�سمع مث ًال ما قاله الفيل�سوف �سبن�سر يف كتابه الذي كتبه يف الرتبية،
وك�أين به ّف�سر حكمة الآيات التي تبارك ل�ساين بذكرها ،قال:
«لي�س العلم للرجل واملر�أة مناف ًيا الإح�سا�س الديني كما يزعم كثري من
النا�س� ،إنمّ ا املنايف للدين هو ترك العلم ،ولن�ضرب لذلك مث ًال ،فنفر�ض �أن عاملًا من
كبار امل�ؤلفني ي�ص ّنف الكتب ،ويق ّرر احلقائق والنا�س يثنون عليه ويطلقون �أل�سنتهم
يف مدحه ،ولكنهم مع ذلك مل يروا من كتبه �إال غلفها ،ومل يقر�أوا �شي ًئا منها،
ومل يجهدوا �أنف�سهم يو ًما يف فهم ما ا�شتملت عليه ،فما تكون قيمة هذا املدح يف
نظرنا؟ وما الذي نعتقده يف �صدق ه�ؤالء املادحني؟
�إن جاز لنا �أن نقي�س عظائم الأ�شياء ب�صغارها ،نقول �إنَّ النا�س يعاملون
الكون وخالقه هذه املعاملة.
و�أدهى ما ي�أتون من تلك املعاملة� ،أنهم ال يكتفون �أن يعي�شوا وميوتوا وهم
ال يعرفون حقيق ًة من حقائق تلك الأ�شياء التي ينادون ب�أنها من �أبدع البدائع
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و�أعجب العجائب .بل ينحنون بالالئمة على من ي�شتغل بفهم حقائقها والوقوف
على ما �أودع فيها من �أ�سرار .ولو فقهوا لعلموا �أن �إهمال العلم ،هو امل�ضعف
للإح�سا�س الديني ،بل املاحق له� ،أ ّما خدمة العلم فهي عبادة ي�ؤ ّديها القلب ،لأن
خدمة العلم هي اعرتاف ب�أن للمخلوقات قيمة عالية و�أن الذي �أوجدها له ال�ش�أن
الأعلى واملكان الأ�سمى.
خدمة العلم هي احرتام للكون و�صانعه ،ي�ؤ ّديه طالب العلم ،ال بالفم
والل�سان ،ولكن ببذل وقته وفكره وعمله.
هذا ما قاله الفيل�سوف �سبن�سر من جهة منافع العلم للمر�أة يف �أمر الدين،
و�أ ّما من جهة منافعه يف �أمر الدنيا ،فقد كانت �أقواله �أي�ضً ا ك�أنها م�ستمدة من �آيات
اهلل و�أحاديث ر�سوله.
فلماذا حترمون يا �سادتي الرجال املر�أة �أن تقوي �إح�سا�سها الديني بالعلم،
�أي�ض ّركم �أو ي�ضرها �أن تفهم حقائق الكائنات لتدرك عظمة خالقها �إدرا ًكا حقًّا،
وتدري واجبها نحو ربها ،وواجبها نحو نف�سها ،و�أ�سرتها ،و�أمتها ،ووطنها ،وبني
جن�سها� .أهذا هو الف�ساد الذي تخافون؟
فقرة جليلة من خطبة الأمري علي خان

ولن�سمع الآن فقرة جليلة من خطبة �ألقاها الأمري علي خان رئي�س امل�ؤمتر
الإ�سالمي الكبري .يف امل�ؤمتر املذكور الذي عقد يف الهند .قال فيما قال:
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«�أجل �أيها ال�سادة� ،إنيّ �أعتقد �أن تربية البنات يجب �أن ت�سري ي ًدا بيد مع
تربية البنني� .إذا ك ّنا نود �أن ي�أتي التعليم بالفائدة املطلوبة ،ويجب �أن نعلم �أننا ال
ننتظر خ ًريا ما مل تكن ن�سبة الرتبية بني الأبناء والبنات مت�ساوية ،لأننا �إذا �أهملنا
ن�صفًا من الهيئة املك ّونة حلياتنا االجتماعية واعتنينا بالن�صف الآخر ف�إن النتيجة
تكون �سيئة فا�سدة� ،إذ �أن من الأمور املق ّررة �أنه �إذا ترقَّت �أفكار ن�صف الأمة وبقي
الن�صف الآخر ملقى يف ظلمات اجلهل وانحطاط الفكر ،ف�إن اجلزء املتع ّلم ينفر
من اجلزء اجلاهل ،ويبعد عن م�صاحبته ومعا�شرته ما ا�ستطاع �إىل ذلك �سبي ًال،
ويحاول �إ ّما �أنْ ي�سري يف تيار ال ير�ضي ال�شرف وال�صالح ،و�إ ّما �أن يخف�ض نف�سه
وينحط بفكره ليعا�شر ذلك ال�شريك املنحط يف حياته».
معار�ضة ال�شيخ حممد رحيم:
�أقواله يف امللب�س .وعتب عليه وعلى �أمثاله لرتكهم ال�سنن ولباب الأمور
وتعلقهم بالبدع والق�شور .وعتب على الأمة

جاء يف ر�سالة «رفع ال�شبهات عن بع�ض امل�شتبهات» ،لل�شيخ حممد رحيم
الطرابل�سي ،وهي من الر�سائل املن�شورة �ضد ال�سفور:
«ال يجوز للم�سلمني وال للم�سلمات� ،أن يت�ش ّبهوا بغريهم من بع�ض امللل
الأخرى ،لأن الت�ش ّبه بالغري� ،شعار الأمم ال�ضعيفة ،والأنف�س الذليلة ،وي�ؤ ّدي �إىل
االندغام فيمن ت�ش ّبهوا بهم ،بنا ًء عليه ،يجب �أن يكون للم�سلمني وامل�سلمات �شعار
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خا�ص ،ميتازون به عن غريهم من امل�شركني ،و�أهل الكتاب ،فمن مميزات الرجال
منهم اللحية ،والعمة� .أ ّما اللحية فال�سنة فيها �أن تكون قب�ضة ،و�إنّ ما يفعله ،متخ ّنثة
الرجال ،من الأخذ منها ،وهي دون القب�ضة فلم يبحه �أحد! �أ ّما العمة ،فقد جاء
يف املدخل �أن ال�سلف ال�صالح كانوا يتق ّنعون بعمائمهم ويتح ّنكون بها ،ويرخون
طرفيها بني �أكتافهم� ،أو بني �أيديهم ،والعمة من غري تقنع وال حتنك ت�سمى اقتعا ًطا،
وقد كرهه مالك وجماهد وغريهما .ومن املميزات للن�ساء امل�سلمات احلجاب،
بيوتهن ،وال يجوز للم�سلمني �أو
ؤو�سهن ولو يف قعر
ّ
و�أن ي�ضعن اخلمر على ر� ّ
للم�سلمات� ،أن يلب�سوا الربانيط� ،أو يلب�سوها �أوالدهم ال�صغار ،لأن ما حرم على
الكبري فعله ح ّرم عليه فعله بولده ،ذلك لأن يف لب�س الربنيطة معنى الت�ش ّبه،
والت�شبه بالغري ال تبيحه ال�شريعة املطهرة عظم �أو �صغر .وما قرب من الربنيطة
«مثل ما يلب�سه كثري من امل�سلمات اليوم وي�سمى عندهن بونة» كان يف حكمها،
ي�سمى طربو�شً ا ،فيكره لب�سه بغري عمامة على
لأنه ي�سهل لب�س الربنيطة بعد� ،أ ّما ما ّ
الدوام ،دون بع�ض الأحايني ،لأن ال�سلف كانوا يلب�سون القلن�سوة ،قال ابن ر�شد:
القالن�س ما كان لها ارتفاع يف الر�أ�س على �أي �شكل كانت .ويكره للرجل �أن
يلب�س ما ي�شكل عورته كالبنطالون ،ويجب �أن تكون �أثواب الن�ساء �سابغة وا�سعة،
عليهن �أن
�إال �أكمام اليدين والرجلني ،فال يو�سعنها ،و�إذا خرجن من
بيوتهنّ ،
ّ
ثيابهن ،ومي�شني مع اجلدران« .وحف�ش الثياب رزالها وباليها».
يخرجن يف حف�ش ّ
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قلت� :إذن نحن والرجال ،يف تقنيع الوجوه وحتنيكها �سواء ،عودوا يا
�سادتي الرجال� ،إىل تقنيع وجوهكم ،وحتنيكها ،وقدمي ز ّيكم مبا فيه من حلق
الر�ؤو�س وج ّز ال�شوارب .و�إرخاء اللحىّ .ثم طالبونا بالقناع ،وبالدرع واجللباب،
وقدمي الزي �إن كنتم من�صفني.
لقد ذكر �سيدي ال�شيخ ،ق�س ًما من لبا�س ال�سلف ال�صالح لنت�ش ّبه بهم
فيه ونقتدي ،ومل يذكر غري ذلك من ملب�سهم ،ومل يذكر نوع م�آكلهم وال �شكل
م�سكنهم ،وال �آالت غزلهم ،وحياكتهم ،وفالحتهم ،و�سائر �صناعاتهم ،ليتم بيننا
وبينهم وجه ال�شبه ،ولكي ّ
نتمكن ،كما يريد ،من اجلمود التام على عقولهم
و�أحوالهم ،وال نرقى عنهم يف �شيء ما ،ولئال نت�شبه بغريهم من الأمم احلديثة،
الناه�ضة الراقية ،ت�شبي ًها يقت�ضي م َّنا تقد ًما ونهو�ضً ا ورق ًّيا!.
ولكن �أ ّنى يجوز لك يا �سيدي ال�شيخ� ،أن متنع امل�ؤمن من �أخذ احلكمة �إذا
وجدها عند غريه و«الحْ ِ ْك َم ُة �ضَ ا َّل ُة املُ�ؤْ ِمن»؟
�إن القراطي�س يا �سيدي ال�شيخ ،مل تكن يف �صدر الإ�سالم معروفة ،وكان
ك ّتاب القر�آن من ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم  -كما يفهم من كتاب الأخالق
والواجبات لل�شيخ عبد القادر املغربي ،يكتبونه �أثناء نزوله يف اجللود ،وجريد
النخل ،و�صفيح احلجارة ،وعري�ض العظام �إىل �أن رتبت �آياته يف �سوره ،وجمع يف
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امل�صحف يف ال�سنة الثالثني للهجرة ،فهل لك �أن تطلب م ّنا �أن نرجع �إىل الكتابة
على اجللود ،وجريد النخل ،و�صفيح احلجارة ،وعري�ض العظام؟
يا �سيدي ال�شيخ� ،أهذه هي الدرر واللآلئ التي �أمكنك �أن تلتقطها من
�شرع اهلل بحر احلكمة املحيط بالعاملني؟
ال �ألومك وحدك يا �س ّيدي ،بل �ألوم ال�شرق كله مادام حمتف ًظا ب�آفتني
م�سممتا ال�ضمائر ومعميتا الب�صائر ،هما التقليد
يف قلبه ،هما التقليد واجلمودّ ،
واجلمود ،امل�ضحيتان بقوى الأرواح وجواهر ال�سرائر ،يف �سبيل �أ�شكال املالب�س
و�أعرا�ض الظواهر ،و�أرى �أن �أقد�س واجب على ّ
كل ذي علم ونور ،و�أخي نخوة
وحمية يف الإ�سالم غيور� ،أن يجاهد بكل ما �أعطاه اهلل من قوة ،ل�سحق هاتني
الآفتني ،ح ّتى �إذا تخ ّل�صنا منهما ،انك�شفت لنا تلك اللآلئ والدرر املكنونة يف
مر�ص ًعا ،متلأل ًئا ،م�ستن ًريا بها� ،أكرث ّمما
�شرعنا� ،إنها لدرر ولآلئ جتعل الزمان مزدانًاّ ،
مر�صعة متلألئة منارة بها.
تزدان ال�سماء بال�شم�س والقمر والنجوم ّ
يا �سادتي امل�شايخ ،قال ر�سول اهلل ٌ :
ال�سوء»
«ويل لأ َّمتي ِم ْن ُع َل َماء ُّ
وقال �أبو عبد اهلل جعفر ال�صادق « :طلبة العلم ثالثة� ،صنف يطلبه للجهل
واملراء ،فدق اهلل من هذا خي�شومه ،وقطع منه حيزومه ،و�صنف يطلبه لال�ستطالة
واخلتل((( ،ف�أعمى اهلل على هذا خربه ،وقطع من �آثار العلماء �أثره ،و�صنف يطلبه
((( اخلتل :اخلداع( .م).
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ف�شدد اهلل من هذا �أركانه ،و�أعطاه يوم القيامة �أمانه» فع�سى ي�أتي
للفقه والعلمّ ،
زمان ال يرى امل�سلمون فيه �إال ال�صنف الثالث ،ولكن الإن�سان يخطئ وي�صيب،
ّ
وجل من ال يخطئ.
�إ ّنا يا �سادتي امل�شايخ ،نحتاج الآن يف هذا الع�صر الراقي ،الذي تتنازع
فيه الأمم البقاء ،ب�أ�شد قواها� ،إىل احل ّريات يف حركات العقل ،وحركات اجل�سد،
�أكرث من ذي قبلّ ،
لنتمكن من جماراة الأمم ومباراتها .وقد حت ّررت فيها حركات
العقول وحركات الأج�سام ،فا�سمحوا لنا بك�سر كل قيد مل يكن �إال بدعة غريبة،
�أحدثها بع�ض الفقهاء ،ومل تكن من كتاب اهلل �أو �سنة ر�سوله.
�إنيّ �أخاطب العقول احلرة يا �سادتي ،ف�أرجو منكم �أن تعملوها ،بل
ت�شعلوها ،وقد قال ر�سول اهلل « :ال َع َم ُل ُنو ٌر فيِ ال َق ْل ِب ُي َف ِّر ُق َبينْ َ ا َحل َّق وال َب ِاطل».
ولي�صدع ٌّ
كل مبا ي�أمره به عقله� ،أمنوت ويف رقابنا �أر�سان من اجلمود والتقليد
املتع�صبون؟ وهل يجوز �أن نطفئ ذلك النور الروحاين
والعادة ،يقودنا بها اجلهلة ّ
من قلوبنا :ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ؟[ .التوبة.]32 /
البد من �أر�سانٍ يف الأمة ،ليقود بع�ضها البع�ض الآخر ،فخري �أن
�إذا كان ّ
تكون الأر�سان يف �أيدي امل�ستنريين الناه�ضني الناظرين �إىل اللباب واحلقائق،
املا�شني �إىل الأمام و�إىل النور ،من �أن تكون يف �أيدي الغافلني ،اجلامدين،
املتم�سكني بالق�شور والأباطيل ،الراجعني �إىل الوراء ،و�إىل الظالم ،والأف�ضل
ّ
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الأف�ضل� ،أن يكون ّ
كل م�سلم ح ًّرا بال ر�سن ال يقوده �أحد ،وال حجة بينه وبني
�أحد� ،إنمّ ا احلجة بينه وبني اهلل وحده و�إنيّ ّممن قطعوا ر�سن اجلمود والتقليد والعادة
قط ًعا ،ونزعوه نز ًعا ،واعت�صموا بحبل اهلل ّ
متفكرين يف �شرعه :ﱹ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ [�آل عمران� .]101 /إنيَ ّممن ي�أخذون اللباب
ويرتكون الق�شور� ،إنيّ خرجت بف�ضل ر ّبي ،وعدل �أبي ،من الظالم �إىل النور ،ولن
يعمى عن احلق من يعقل كتاب اهلل و�س ّنة ر�سوله ويعمل بها ،قال ر�سول اهلل :
«�أَف َل َح َم ْن ُرزِقَ ُل ًّبا».
�إكراه الن�ساء على الأخذ بالق�شور والبدع� ،أوجب امتهانهن

يا �سيدي ال�شيخ� ،إن الأمم تتفا�ضل يف حالة البداوة .بالقوة البدنية ف�إذا
ارتقت ،تفا�ضلت بالعلمّ ،ثم �إذا بلغت من االرتقاء غاية ،تفا�ضلت بالأخالق.
قال ر�سول اهلل �« :إنمَّ َا ُب ِع ْث ُت لأُتمَ م لكم َم َكا ِر َم الأَ ْخ َالقِ » و�أنت تعلم �أن �أداة
«�إنمّ ا» ح�صرية فال تدخل املالب�س يف بعثته  ،ومل يقل قائل عاقل� ،أنَّ الأمم متتاز
وتتفا�ضل ب�شكل املالب�س ،ف�أو ّد لو �أنعمت و�أنعم �أمثالك النظر ،يف مكنون �آيات
درو�سا
اهلل ،و�أحاديث ر�سوله  ،بالدرجة املطلوبة من التعقّل والتفكري ،فن�سمع ً
درو�سا جتعل �أرواحنا امل�شرفة بالإ�سالم ،متتاز على غريها
يف غري درو�س امللب�سً ،
خلقًا و�أدبًا �سو ًّيا ،وعل ًما وعق ًال ورق ًّيا� ،أ ّما �إذا امتاز ملب�سنا ،بجلباب ونقاب ،وامتاز
غرينا علينا مبا �أحرز من ا�ستمتاع بالنور ،ومن علم ،وعقل ورقي ،و�أخالق ،و�آداب،
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فال خري يف هذا االمتياز ،وح ّبذا ذلك الإحراز .قال ر�سول اهلل �« :إنَّ َ
اهلل اختا َر
ُلك ْم الإ�سال َم دي ًنا ف�أكملوه مبكارم الأخالق� .إنه ال ُ
يكمل �إال بها».
�إن ظلم الن�ساء يا �سيدي ال�شيخ وا�ستعبادهن و�أ�سرهن وامتهانهن ،و�إعماء
وقلوبهن ،ال يكمل دي ًنا.
عيونهن
َ
ّ
�أال تذكر� ،أ ّنك �أنت� ،أنت نف�سك ،ت�سند �إىل �أ ّمك ،وابنتك ،و�أختك،
املتحجبات املتنقّبات ت�سند �إىل امل�سلمات امل�أ�سورات ب�شكل املالب�س
وزوجتكّ ،
و�سيئ العادات� ،إ ّنهن ناق�صات العقل والدين؟ ف�أي �أدب وخلق يت�ص ّور النا�س يف
الناق�صات عق ًال ودي ًنا كما تزعم ،واخللق والأدب ال يجمالن� ،إال حيث العقل
والدين يكمالن؟ وبعد �أن ت�سند �أنت هذا ،ماذا نتوقّع �أن ي�سند غريك ماذا؟ يا
ليت م�شايخنا �أكملوا الدين يف الن�ساء مبكارم الأخالق وحما�سن الآداب بد ًال
من �إنقا�صهم �إياه باحلجاب والنقاب!.
بعاداتهن ،و�أن
أ�سرهن
حجابهن
إليهن يف
ّ
ونقابهن و� ّ
ّ
ّ
ّذكرتك ما ت�سند � ّ
�صريحا �شريفًا ،و�أعلن �أن امل�سلمات
ت�سند عدم ال�صحة �إىل قويل هذا ،فكن ً
املحجبات كامالت يف العقل والدين ،كما يعلن النا�س يف العامل ال�سافر الراقي
ّ
�إن ن�ساءهم ال�سوافر كامالت كالرجال الكاملني ،و�إن مل تعلن ذلك ،وثبت يف
حتجيبهن ،ويف �إ�سنادك ما ت�سند �إليهن ،فال خري يف النقاب واحلجاب ،وهما
للمهانة من الأ�سباب ،و�سال ٌم وحت ّي ٌة على ال�سفور .حيث الكرامة وحيث النور.
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اال�شرتاك مع الآخرين ،يف امللب�س ال يعني الت�شبه بهم فيه،
فنبينا  ا�شرتك و�إياهم يف لب�س الربان�س والقالن�س

يا �سيدي ال�شيخ ال يجوز اخللط بني اال�شرتاك والت�ش ّبه� ،إن لب�سنا ز ًّيا
ن�شرتك وغرينا فيه ،غري ممنوع �شر ًعا� ،إال �إذا كان الق�صد من اال�شرتاك ،الت�ش ّبه
�إظها ًرا مليل قلوبنا �إىل دين �صاحب الزي� .إ ّما �إذا ر�أى الإن�سان ز ًّيا فيه حكمة ،من
نفع لل�صحة وت�سهيل للحركة والعمل ،وموافقة للر�صانةٍ ،
وبعد عن الريبة والت ّربج،
ولب�س ذلك الزي م�شار ًكا فيه الب�سيه ،فال لوم عليه يف الدين وال حرج� .إن ذلك
من الأمور التي ال يحا�سب اهلل عليها امل�ؤمن ،بل ي�أمره بها ،وي�أمره �أن يجتهد على
حت�سينها وجتميلها ليكون ك�أنه �شام ٌة بني النا�س� ،إنه تعاىل ال يحا�سب �إال على
املقا�صد وال ّنيات.
وقد جاء يف احلديث عن جعفر ال�صادق  ،كما هو مثبت يف كتاب
الو�سائل ال�صفحة الـ « :314كان لر�سول اهلل  ،برن�س يتربن�س به� ،أي يلب�سه
على ر�أ�سه» ويف جممع البحرين ،عند البحث عن احلديث� ،أن الربن�س �شيء
يلب�سه الن�صارى على ر�ؤو�سهم� ،إذن نب ّينا  ،مل يجتنب �أن يلب�س ما يلب�س
الن�صارى� ،إن دين الإن�سان و�إميانه يا �سيدي يف قلبه ونف�سه ،ال يف ثوبه وملب�سه.
�إذا كان امللب�س هو امل�ؤثّر يف �أخالق الن�ساء ،فلماذا ال تفوق ن�ساء النور
وهن يلب�سن من امللب�س �أ�سرته ،و�أطوله ،و�أب�سطه ،بل �أطبقه
غريهن �أدبًا و�أخالقًاّ ،
ّ
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ي�سميه بع�ضنا احلجاب ال�شرعي؟ وملاذا ال ي�ؤثر احلجاب والنقاب يف الن�ساء
على ما ّ
أحوالهن؟ و�إن كان احلجاب مينع الفتنة فلماذا يحيط باملر�أة
ال�ساقطات ،وال ي�صلح �
ّ
املحجبة نطاقٌ من عيون الرجال ،ويندر �أن ينظروا نظرة افتتان �إىل �سافرة� ،سافرة
ّ
طب ًعا وعادةً ،وجبلة ،ال ق�ص ًدا؟
يا �سيدي ال�شيخ� ،إذا كان اال�شرتاك يف امللب�س ممنو ًعا� ،سواء كان مقرونًا
بق�صد الت�ش ّبه وامليل لدين �صاحب الزي� ،أو مل يكن ،ف ِل َم ا�شرتكنا معهم يف
كل املالب�س ،و�أخذنا عنهم ّ
ّ
كل ما يلزم ملعي�شتنا ح ّتى الإبرة واخليط وامللعقة
و«ال�شحيط».
لقد �أَج َم َدنا ُ
التع�صب اجلامد،
بع�ض ذوي العمائم يا �سيدي ال�شيخ ،يف ّ
والورع البارد ،ح ّتى خدرت عقولنا ،و�ش ّلت �أيدينا ،وعجزنا عن �صنع ما يلزمنا،
وجلبنا ّ
يبق �شيء
كل �شي ٍء من العامل ال�سافر الراقي ،ولب�سناه �أو ا�ستعملناه ،ومل َ
ّمما عندهم مل ن�شرتك فيه� ،إال الربنيطة �أو املظلة ،وامل�ؤمنون �أحق منهم بها ،وقد
كانت عندنا قبل �أن كانت عندهم ،ونحن �أحوج منهم �إليها ،فاحلر عندنا �أ�شد من
احلر عندهم.
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مما لهم
ا�شرتاكنا والإفرجن يف امللب�س لنا فيه من اخلري �أكرث ّ

قال �سيدي ال�شيخ� :إن ا�شرتاكنا وغرينا يف امللب�س ،ي�ستوجب اندغامنا
بهم ،وقال �أحدهم يف بع�ض ال�صحف� :إن ال�سفوريني املتجددين ،يقولون للإفرجن:
«نوايل من واليتم ونعادي من عاديتم».
فلننظر �إىل ذلك امل�صلح الأعظم م�صطفى كمال ،القائل بال�سفور
وبامللب�س الأ�صلح ،والذي جت ّلت يف �شخ�صه ،نه�ضة الأمة امل�سلمة الرتكية ،فهل
قال للإفرجن« :نوايل من واليتم ونعادي من عاديتم» ودخل حتت راية �سيطرتهم
مندغ ًما و�شعبه بهم؟ �أم �أنه ن�شل بالده و�أمته ،من وهدة اال�ضمحالل� ،إىل ذروة
اال�ستقالل؟
ال ّ
�شك �أن م�صطفى كمال ،قد �أفرط يف بع�ض الأمور ،ولكن قوة الدفع
تتزايد بن�سبة قوة الت�ضييق ،فالأمة الرتكية ق�ضت �أجيا ًال حتت كابو�س من عمائم
ي�ضغط احلرية ،ح ّتى �صغرت تلك الأمةّ ،
وانحطت انحطا ًطا �شائ ًنا ،ف�أ�ضاعت
يت�سن
الق�سم الأعظم من ملكها ،و�أو�شكت �أن تقع حتت نري اال�ستعباد ،ومل ّ
للحياة امل�ضغوطة الكامنة يف نف�س تلك الأمة ،عوامل من النه�ضة و�أحوال موافقة
لظهورها� ،إىل �أن ق ّي�ض اهلل لها زعيمها احلر الناه�ض م�صطفى كمال ،فكان منها
مبثابة الفم من الربكان ،فثارت نفو�سها على عوامل الت�ضييق ،خمرجة �أثقالها،
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قاذفة بها نا ًرا ملتهبة ،حترق ّ
كل ما قبح و�ساء من العادات والتقاليد ،ليقوم مقامها
احل�سن اجلميل من كل جديد.
نعم� ،إن م�صطفى كمال ،يف �إظهاره نه�ضة قومه ،و�أخذه من الفرجنة كل
حكمة ،وكل ح�سن ،ا ّتبع احلديث ال�شريف القائل« :ا ِحلكم ُة �ضَ ال ُة امل�ؤمن �أ ّنى
وجدها � َأخ َذها» .فكان اهلل له نا�ص ًرا.
يا �سيدي ال�شيخ� ،إن كان الفرق باللبا�س ،وتقييدنا به ،من لوازم الإ�سالم،
ف�أي �شيء ق�ضى على امل�سلم يف الأزمنة الأخرية ،التي م ّرت قبل م�صطفى كمال،
وقد كان ح ًّرا يف لبا�سه ،مقل ًدا �أزياء غريه� ،أن يلب�س مثل �أخيه غري امل�سلم ،ويزيل
الفوارق الكثرية ،التي كانت تف�صل الواحد عن الآخر؟ �أو لي�س الذي دعاه
ُ
رابط الأخوة والت�شارك يف الدنيا ،دون نظر �إىل املذهب �أو الدين؟ �أومل ي َر امل�صلح
العثماين الأول ،اخلليفة ال�سلطان عبد املجيد� ،أنَّ التفريق ّمما يفت يف ع�ضد
الدولة ،ويوهي قوتها ،وي�سوقها �إىل الفناء ،فكان من �إ�صالحاته اخلريية �أنه �أبدل
الطربو�ش من العمامة ،ولب�سه هو نف�سه ،وم�شى َخلفَه �أبنا ُء �سلطنته؟ �أراد بذلك
�شد روابط الأخوة بني العثمانيني.
ّ
ّثم غيرّ من جاء بعده من اخللفاء ،للمق�صد عينه لبا�سهم ،ولب�سوا الزي
الفرجني ،ومنه البنطالون ،وتبعهم يف ذلك امل�سلمون وغريهم ،وقد كان الفقهاء ال
يجيزون ذلك للم�سلمني ،لأن فيه ت�شب ًها بالأمم الأخرى ،ولأن البنطالون يظهر
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�شكل اجل�سم الذي ال يجوز ظهوره� ،أ ّما امل�سلمون فقد غيرّ وا لبا�سهم ،وا ّتخذوا
ذلك اللبا�س الفرجني ،الذي ر�أوه �أ�صلح من ملب�سهم ،و�شاركوا يف لب�سه �إخوانهم،
ومل يروا لذلك يف �أمر دينهم ت�أث ًريا وتغي ًريا.
ودرع ونقاب ،ح ّتى ال يجوز
وهل يقوم دين امل�سلمة بزي من جلبابٍ ،
تغيري ذلك الزي؟ ولمِ َ ال يجوز للمر�أة ما جاز للرجل ،من تغيري الزي واختيار
الأ�صلح؟ وهل تلب�س اليوم امل�سلمات ،ما كانت �أخواتهن من قبل الب�سات؟
واللواتي ال يلب�سن جلبابًا ونقابًا من القرويات ،واللواتي يلب�سن القبعات من
امل�سلمات الرتكيات وغري الرتكيات ،والأفغانيات ،واليوغ�سالفيات ،وجاللة ملكة
أهن يا م�سلمون غري م�سلمات؟ وهل يوافق امل�صلحة الإ�سالمية �أن
الأفغان ثرياّ � ،
تف�صم عروقها الوثقى من الأمم الرتكية والأفغانية واليوغ�سالفية؟
يا �سيدي ال�شيخ ،انظر �إىل الإنكليز والفرن�سيني والأملان والإيطاليني
واليابان والأمريكينيّ ،
وكل �شعوب الأر�ض املتمدنة� ،ألي�س لبا�س ر�ؤو�سهم ولبا�س
ج�سومهم جمي ًعا ،على �شكل �أو زي واحد ،وقد �أجمعوا بعد الدر�س� ،أنه الأ�صلح
لت�سهيل حركات اجل�سم ،وحفظ ال�صحة؟ فهل �أثّر ت�شابه اللبا�س عندهم ،يف
نه�ضة ٍّ
كل منهم ،وحميته ،ووطنيته ،ودينه؟ وهل اندغمت �أمة منهم ب�أخرى؟ �أو
مل يبق الإنكليزي �إنكليز ًّيا ،والإفرن�سي �إفرن�س ًّيا ،والأملاين �أملان ًّيا ،والياباين يابان ًّيا؟
فلماذا يق�صر نظرنا �إىل هذا احلد؟ وها نحن نرى رجالنا .وقد لب�سوا ما يلب�س رجال
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الفرجنة ،ولب�سوا ما يلب�س �إخوانهم غري امل�سلمني دون فرق بينهم ،فهل اندغموا
بغريهم ،ومنعهم ذلك من �أن يكونوا م�سلمني؟
النقاب موروث عن عبدة الأ�صنام ،ولي�س من خ�صائ�ص الإ�سالم

يا �سيدي ال�شيخ� ،إن التفريق باللبا�س ،واحل�ؤول من هذه اجلهة ،دون متازج
النا�س ،لي�س �أم ًرا م�شكو ًرا ،واحلجاب يف الأ�صل ،لي�س من خ�صائ�ص الإ�سالم،
وال من مقت�ضيات �شريعته احلرة ال�سمحة ،و�إنمّ ا هي عادة ق ّلدنا بها �سائر الأقوام،
ومن �سبقنا من عبدة الأ�صنام ،و�إثبا ًتا لعادة �سرت الوجه قبل الإ�سالم يف اجلاهلية،
�إليكم ما قاله الربيع بن زياد العب�سي ،يف رثاء مالك بن زهري:
ٍ
مالك
من كان م�سـرو ًرا مبقتل

يجد الن�ســـــاء حوا�س ًرا يندبنه
كن يخبئن الوجوه ت�سترّ ً ا
قد ّ
وجوههن على فتى
حر
ّ
ي�ضربن ّ

فلي� ِأت �ســـــــاحتنا بوجـــــه نهار
يلطمن �أوجهـــهــــن بالأ�ســـحار
هن بـــــرزن للأنــــظار
واليـوم ّ
ّ
عف ال�شــــمائل طيب الأخبار

و�إليكم ما قالته �أم عمران بنت وقدان يف اجلاهلية ،حتر�ض قومها على
� ٍ
أخذ بث�أر:
�إن �أنتم مل تطلبـوا ب�أخيكم

فذروا ال�سـالح ووح�شوا بالأبرق

وخذوا املكاحل واملجا�سد والب�سوا

نقب الن�ساء فبئ�س رهط املرهق
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و�إليكم بي ًتا ّمما قالته هند بنت معبد اجلاهلية ،يف رثاء ابن �أخيها خالد:
�إن تخرج الكاعب من خدرها

يومك ال تذكـــر فيه اخلباء

هكذا كانت اجلاهلية ،وهكذا كانت �سائر الأمم كالرو�س والفر�س واليونان.
كن
إنهن ّ
املف�سرين قالوا لنا � ّ
كن متنقّباتّ ،
نعم �إن ن�ساء اجلاهلية ّ
ولكن ّ
ّ
نقابهن.
متبذالت� ،إذن ال خري يف ّ
كتاب الله يحبب اال�شرتاك يف امللب�س ،وي�ؤ ّنب القائلني بعك�س ذلك

يا �سيدي ال�شيخ ،هات الدليل من الكتاب �أو من ال�سنة ،على وجوب
متييز امل�سلمني يف امللب�س عن غريهم ،وعدم جواز لب�سهم مالب�س م�شرتكة ،بينهم
وبني غريهم� .أو مل تقر�أ �آيات اهلل يف كتابه :ﱹ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﱸ

[النحل.]81 /

ﱹﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ.ﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗ
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ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ [الأعراف .]33 - 32 /ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱸ [املائدة.]87 /

�أو ما ترى يف هذه الآيات الب ّينات ،ما هي نعم اهلل املح ّلالت ،وما هي
املح ّرمات؟
و�إنيّ لأ�شرع �أنقل �إليكم ،تفا�سري هذه الآيات من كتب التف�سري بحروفها.
املف�سرون البي�ضاوي والن�سفي واخلازن والطرب�سي :ال�سربال يعم ّ
كل
قال ّ
ما يلب�س.
تجمل به.
وقالوا :زينة اهلل ،كل ما يلب�س و ُي ّ
ال�ضدين� ،أو لأن وقاية احل ّر
خ�ص اهلل احل ّر بالذكر ،اكتفاء ب�أحد ّ
وقالواَ :
أهم عندهم.
كانت � ّ
وقالوا :يف الآية دليل �صريح ،على �أن جميع املطعومات وامل�شروبات
خ�صه ال�شرع بدليل يف التحرمي.
وامللبو�سات ،و�أنواع التجمالت حالل� ،إال ما ّ
لأن الأ�صل يف جميع الأ�شياء الإباحة� ،إال ما حظره ال�شارع ،وثبت حترميه بدليل
مف�صل.
ّ
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وقالوا :الطيبات من امللب�س وامل�أكل م�شرتكة يف الدنيا بني امل�ؤمنني
وغريهم ،وهي خال�صة للم�ؤمنني يف الآخرة.
وقالوا :عن ابن عبا�س �« :إن امل�ؤمنني ي�شاركون امل�شركني يف الطيبات يف
الدنيا ف�أكلوا من طيبات طعامهم ولب�سوا من جياد ثيابهمّ ،ثم يخل�ص اهلل الطيبات
يف الآخرة للذين �آمنوا ولي�س للم�شركني فيها �شيء».
وقالوا� :إن املالب�س واملطاعم و�أنواع التجمالت ،غري خال�صة للم�ؤمنني يف
الدنيا ،لأن امل�شركني �شركا�ؤهم فيها .ومل يقل تعاىل هي للذين �آمنوا ولغريهم،
لين ّبه على �أنها خلقت للذين �آمنوا على طريق الأ�صالة ،وعلى �أن غريهم تابع لهم.
وقالوا :و�أرجو منك �أن ت�صغي �إىل ما قالوا ،يف تف�سري قوله تعاىل :ﱹﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱸ [الروم� .]28 /أي قال اهلل تعاىل كذلك �أبني
احلالل مما �أحللت ،واحلرام مما حرمت ،لقوم علموا �أين �أنا اهلل وحدي ال �شريك
يل ،ف�أحلوا حاليل ،وحرموا حرامي ،قل يا حممد له�ؤالء اجلهلة من العرب،
الذين يحرمون ما �أحل اهلل� ،أن اهلل مل يحرم ما حترمونه �أنتم ،بل �أحله اهلل لعباده،
وطيبه لهم ،و�إمنا ح ّرم ربى الفواح�ش من الأفعال والأقوال ،جهرها و�سرها ،والإثم،
والبغي بغري احلق ،و�أن ت�شركوا باهلل ،و�أن تقولوا على اهلل ماال تعلمون .وقالوا يف
تف�سري :ﱹﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ [البقرة� ،]169 /أي و�أن تتق ّولوا عليه،
وتفرتوا الكذب يف التحرمي.
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فهل تر�ضى يا �سيدي ال�شيخ �أن تكون ّممن يقولون على اهلل ماال يعلمون،
فيح ّرمون على امل�ؤمنني نعمة اهلل التي �أخرج لعباده ،ويهملون البحث عن حم ّرماته،
مقيمني مقامه الت�شويق �إىل التفريق بامللب�س؟ لندع البحث عن امللب�س يا �سيدي،
وابحث عن مكارم الأخالق.
�إنه ملن دواعي العجب� ،أن خزانة الكتب الإ�سالمية ،على وفرة ما حوته
من الكتب والأ�سفار ،وعلى ما فيها من دواوين الأ�شعار ،اململوءة من املدح
والرثاء ،والفخر ،والهجو ،والغَزل ،لو فت�شنا فيها عن كتب الأخالق التي تركها
نعد �أكرث من ثالثة هي« :تهذيب الأخالق» البن م�سكويه،
لنا ال�سلف ،ملا كدنا ّ
و«�أدب الدنيا والدين» للماوردي ،و«اجلزء الرابع» من �إحياء الإمام الغزايل ،وقد
زينها منذ عهد قريب ،كتاب «الأخالق والواجبات» للعامل الفا�ضل ال�شيخ
عبد القادر املغربي ،فائتنا يا �سيدي ال�شيخ بكتاب ثانٍ  ،يف الأخالق والواجبات،
ّ
تهذب به نا�شئتنا على مبد�أ قومي ،وتراعى به تغيرّ ات الأزمان ،وتط ّورات �أحوال
العمران ،على مثل ما فعل ال�شيخ املغربي ،وليكن فداك �ألف كتاب ،لي�س فيها
نفع لتهذيب �أخالق الأمة ،على املبادئ القومية:
�إمنا الأمم الأخــــالق مــــا بقيت

ف�إن هم ذهبت �أخــالقهم ذهبوا
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املقابلة بني ما �أمر الله ور�سوله من جهة ،وما قال ابن عابدين من
جهة �أخرى ،ونظرات يل

يا �سيدي ال�شيخ� ،أتخاف على القطيع� ،إذا ا�شرتك وغريه يف امللب�س �أن
ي�ضيع؟
الرعاة ي�سمون الغنم ،وي�شرمون �آذان املعزى ِل ُتعرف .فهل تريد �أن ت�سم
النا�س ،بو�سم اللبا�س؟
�إن بع�ض �أ�سالفك من الفقهاء ،كانت رغبتهم يف �إحداث غرائب البدع،
�أ�شبه بالولع .فابتدعوا من ال�سمات والعالمات واملعامالت لغري امل�سلمني �أنوا ًعا
و�أ�شكا ًالّ ،
جل عنها �شرع اهلل الأ�شرف وتعاىل� .إنّ ذلك كله كان مفعو ًال ملعنى
م�ؤمل ،هو تفريق امل�سلم عن غري امل�سلم.
وقد يكون �أ ّنك �أخذت قولك يا �سيدي ال�شيخ ،بوجوب متييز امل�سلمني
ملخ�صه:
عن غريهم ،من رد املحتار على الدر املختار البن عابدين ،حيث قال ما ّ
ملّا كان الذ ّميون خمالطني �أهل اال�سالم ،فال ّبد من متييزهم ع ّنا ،و�إذا وجب
التمييز ،وجب �أن يكون مبا فيه ذل و�صغار لهم ،كيال يعامل غري امل�سلم معاملة
امل�سلم ،يف التوقري والتعظيم ،فال يركب غري امل�سلم خي ًال مطلقًا ،و�إن ركب
حما ًرا ينزل عنه عندما مي ّر بامل�سلمني ،وي�ضيق عليه يف املرور ب�أن يلجئه �إىل �أ�ضيق
الطريق .وال ي�سكن دا ًرا عالية البناء ويجعل على داره عالمة ،لئال يقف عند
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داره �سائل ،ويدعو له باملغفرة� ،أو يعامله بالت�ض ّرع معاملة امل�سلمني ،و�إذا ا�ستعلى
على امل�سلمنيّ ،
حل للإمام قتله ،و�إذا ا�ستخدم العبيد واجلواري يلزمه احلب�س
والتعزير ال�شديد .وال يعمل ب�سالح� ،أي ال يحمله وال ي�ستعمله ،لأنه عزّ ،
وكل
ما كان ع ًّزا مينع عنه ،وعليه �أن يظهر الك�ستيج مز ّن ًرا به فوق ثيابه ،حمو ًكا من
خيوط ال�صوف وال�شعر الثخني ،والك�ستيج فار�سي مع ّرب ،معناه الأ�صلي العجز
والذل ،وال يلب�س الثياب الفاخرة ك�صوف مربع ،وجوخ رفيع ،و�أبراد((( رقيقة ،ال
ِي�سم ،لأن ذلك جفاء يف حق الإ�سالم ،ومك�سرة لقلوبهم ،و�إنمّ ا
يلب�س زنار الإبر َ
يلب�س قلن�سوة طويلة من ِكربا�س �أو لبد((( ،م�صبوغة بال�سواد ،وجتعل مكاعبهم (�أي
مدا�ساتهم) خ�شنة ،فا�سدة اللون ،وكذا ت�ؤخذ ن�سا�ؤهم بالزي يف الطرق فيجعل
على مالءة اليهودية خرقة خ�ضراء ،وعلى مالءة الن�صرانية خرقة زرقاء ،وكذا يف
أعناقهن طوق احلديد� .إىل �آخر ما و�ضع هناك من القيود
احلمامات ،فيجعل يف � ّ
ال�صغار فيما يكون بينه
املبتدعة وعدد� ،إىل �أن قال :وينبغي لغري امل�سلم� ،أن يالزم َّ
وبني امل�سلم يف كل �شيء ،وعليه ،فيمنع من القعود حال قيام امل�سلم عنه ،ويحرم
القيام له تعظي ًما ،وتكره م�صافحته ،وال يبد�أ ب�سالم �إال حلاجة ،وال ُيزاد يف اجلواب
على «وعليك».

((( �أ ْبراد� :أك�سية خمططة يلتحف بها( .م).
((( قلن�سوة من كربا�س �أو لبد :غطاء للر�أ�س من قطن �أو �صوف( .م).
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�أيجوز لنا يا �سيدي ال�شيخ� :أن ن�أخذ بهذه البدع الغريبة التي ما �أنزل اهلل
بها من �سلطان ،وتخالف الكتاب وال�سنة خمالفة �صريحة ،ح ّتى تن�شر الر�سائل
بني العامة ،م�شوقًا �إىل التفريق بامللب�س ،لتزيد الغرور غرو ًرا؟ �أيجوز �أن نعد هذه
البدع ،من ال�شرع امل ّتبع ،وجنعلها �أحكا ًما نتم�شّ ى عليها.
�أم يجدر بنا �أن نرجع �إىل كتاب اهلل ،و�س ّنة ر�سوله ،حيث اخلري وال�صالح،
وحيث الت�آخي وال�سالم ،وحيث املدنية والنور؟ �أال ترى� ،أننا �إذا قدرنا فا ّتبعنا
مثل هذه البدع �أم�سينا م�صداقًا لقوله تعاىل :ﱹ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻ ﭼﭽ ﭾﭿ.ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﱸ [الأحزاب.]67 - 66 /
�أين هذه البدع من كتاب اهلل و�س ّنة ر�سوله؟ �ش َتان ما بني الرث ّيا والرثى� .إن
امل�سلم الذي يرى ما ر�أى ابن عابدين� ،أ�شبه مبن ميلك ثوبًا فاخ ًرا جمي ًال ق�شي ًبا(((،
فال يلب�سه �إال مقلوبًا.
ﱹﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:
ﮌﱸ[ .الأنعام .]98 /ﱹ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  .ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﱸ [املمتحنة]8 - 7 /
((( ق�شي ًبا :جدي ًدا
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وقال تعاىل :ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [العنكبوت.]46 /

وقال تعاىل :ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙ

وقال تعاىل:

ﮚ ﮛ ﱸ [ف�صلت.]34 /

ﱹﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

...

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﮁ  ..ﮌ ﮍ ﮎ
ﭻ ﭼ ﭽ .ﭿ ﮀ
َ

ﮏ ﮐ ...ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱸ [املائدة.]48 - 44 /

وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ،وقد جمع يف قوله هذا العدل َكل ُه وح�سن
ليهم ما َع َلينا».
ال�سيا�سة ك ّله ،قال عن الذ ّميني« :لهم ما َل َنا و َع ْ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن �آذى ذ ِّم ًّيا َفقَد �آ َذاينَ ،و َم ْن �آ َذاين فقد
�آذى َ
اهلل».
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن �آذى ذ ِّم ًّيا َف�أ َنا َخ�صم ُهَ ،و َم ْن ُك ْن ُت �أَنَا
َخ ْ�ص ُم ُه َخ َا�صمت ُه َيوم ال ِق َيامة»
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن �آذى ذ ِّم ًّيا �ضَ َر َب ُه ُ
اهلل ب ِِ�س َي ٍاط ِم ْن نَا ِر فيِ
َي ِوم ال ِق َيا َمة»

وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ا َخل ْلقُ ُكل ُه ُم ِع َي ُال ا ِهلل َو�أَ َح َّب ُه ْم �إىل ا ِهلل
�أَ ْن َف ُع ُه ْم ِل ِع َيا ِل ِه»
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ا�س ،و�أَ�شْ َر ُف
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أَ�شْ َر ُف الإميَان أ�َنْ َي�أ َم َن َك ال َّن ُ
ا�س ِم ْن ِل َ�سا ِن َك َو َي َ
دك»
الإ�س َال ِم �أنْ ي�س َل َم ال َّن ُ
عد الإميَانِ با ِهلل ال َّتح ُّبب �إ َىل
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ر� ُأ�س ال َع ْق ِل َب َ
ال َّنا�س»
وف و َال َخ َري ِف ْي َم ْن َال ي�أ َل ُف
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :املُ�ؤ ِم ُن �آ ِل ٌف م�أ ُل ٌ
و َال ي�ؤ َلف»
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :لي�س مب�ؤمن من مل ي�أمن جاره غوائله».
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن َ
ارم ال ْأخ َالقِ
اهلل َح َّف ال ْإ�س َال َم بمِ َك ِ
م ِا�س ِن الأَ ْع َمالِ »
َو حَ َ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :و َال ت َب ُ
اغ�ضوا و َال َت َنا َب ُزوا و َال ت َنا َف ُ�سوا َو ُكو ُنوا
ِع َبا َد ا ِهلل �إِ ْخ َوانا»
وال�صوم».
ال�صال ِة َّ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمْ �« :إ�ص َال ُح َذ ِات ال َبينْ ِ خَ يرْ ٌ َم ْن َعام ِة َّ
أحب �أَ ْم َك ِر َه».
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال ّإن�سانُ �أخُ و الإن�سانِ � َّ

وقد �صاحب �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب  ،رج ًال ذم ًّيا ،فقال له
فلما عدل الطريق بالذ ّمي ،عدل
الذ ّمي� :أين تريد يا عبد اهلل ،قال� :أريد الكوفةّ ،
معه �أمري امل�ؤمنني ،فقال له الذ ّمي :ملاذا عدلت معي؟ فقال له �أمري امل�ؤمنني :هذا
من متام ح�سن ال�صحبة �أن ي َّتبع الرجل �صاحبه هنيه ًة �إذا فارقه ،كذلك �أمرنا نبينا.
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ولن�صغ الآن �إىل احلديث الآتي� :أ�س َرت ُ
خيل ر�سول اهلل  يف احلرب
مع بني طي� ،سفانة بنت حامت الطائي ،و�أتوه بها وكانت م�سيحية ،فقالت« :هلك
الوالد ،وغاب الرافد ،ف�إن ر�أيت �أن تخلي ع ّني ،وال ت�شمت بي �أحياء العرب،
ف�إن �أبي كان �س ّيد قومهّ ،
يفك العاين ،ويقتل اجلاين ،ويحفظ اجلار ،ويحمي
الذمار ،ويفرج عن املكروب ،ويطعم الطعام ،ويف�شي ال�سالم ،ويحمي ّ
الكل،
و ُيعني على نوائب الدهر ،وما �أتاه �أحد يف حاجة فر ّده خائ ًبا� ،أنا بنت حامت الطائي»
�صفات املُ�ؤمن َني َحقًّاَ ،خ ُّلوا َعنها ،ف�إنّ �أباها كان
فقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :هذه ُ
حب َم َكارِم الأخالقِ » وبعد �أن �أكرمها �أرجعها �إىل قومها �آمنة مك ّرمة.
ُي ُّ
َثم قدم عليه �صلى اهلل عليه و�سلم �أخوها ُعدي بن حامت الطائي ،فقام له
تعظي ًما ،ونزع رداءه و�أجل�سه عليه ،وجل�س �صلى اهلل عليه و�سلم على الرتابّ ،ثم
قوم َّ
ذل» ّثم �أدخله بيته مكر ًما �إ ّياه ،ومل
التفت �إىل �أ�صحابه وقال�« :أكرموا عزيز ٍ
يكن عنده يف البيت غري حف�صة وو�سادة من �آدم ،فطرحها له و�أجل�سه عليها،
ات َق ْب َل �أنْ
وجل�س �صلى اهلل عليه و�سلم على الأر�ضّ .ثم قال له�« :إنَّ َ�أ َب َاك َم َ
ُي�ؤ ِم َن ف�إ َذا َكانَ َيو ُم ال ِق َيا َم ِة َو َ�أ َم َر ُ
اهلل ِب� َ
أبيك �إىل ال َّنار �أن َيا نَار ِهيد ِي ِه و َال ت�ؤذيه ،ف�إنْ
َكانْ �أَ ُب َ
حب َم َكا ِر َم ال ْأخ َالقِ ».
وك يف ال َّنا ِر ال يذوق ح َّر النار لأ َّن ُه كانَ ُي ُّ
هذا �شرع اهلل الواجب �أن يتبع ،ال تلك البدع ،قابلوا بني �شرع اهلل ،وتلك
البدع� .إنها لي�ست ّمما �شرع.
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يا �سيدي ال�شيخ ،ال عمل للإن�سان� ،أ�شد �ضر ًرا من تعاميه عن مر�ضه �أو
�إخفائه ،وعدم �سعيه ل�شفائه .ومن �أهم الأمرا�ض االجتماعية عدا اجلمود والتقليد،
ٌ
مر�ض كثري الغدر ب�صاحبه هو التكبرّ �أو الغرور ،الذي يعمي الإن�سان فال يعرف
نف�سه ،هو التكبرّ والغرور الذي �أعمى قلب الرجل عن احلق ،وعن العدل ،وعن
كتاب اهلل ،وعن �س ّنة ر�سوله ،فعامل املر�أة امل�ست�ضعفة مبا عامل ،وحاول �أن يعامل
كل من غلبه مثلما عاملها بالغم�ض والتحقري .ولكن ذلك يخالف كتاب اهلل
و�س ّنة ر�سوله ،فال ينتج �إال وبا ًال ،وال يزيد �إال �سفا ًال ،وال يعود على �صاحبه �إال
باخل�سران .قال اهلل تعاىل :ﱹﭪ ﭫ ﭬ ﭭﱸ [فاطر� .]5 /أي ال�شيطان،
�إنه يحمل الإن�سان على حماباة ووراءها كل ما ي�ض ّر به ،وقال تعاىل :ﱹﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ [الن�ساء.]36 /
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أَ ْع َظ ُم ال َّتكرب َغ ْمط ا َخل ْلقِ و�سف ُه ا َحلق».
ال�س َم ِ
وات
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :املتكبرّ ُ يف الأَ ِ
ر�ض ُي َن ُ
ازع َج َّبا َر َّ
َوالأَ ْر�ض».
ازع َ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلمِ :
اهلل ِر َدا َء ُه،
«الك ُرب رِدا ُء ا ِهلل ،واملُ َتكبرِّ ُ ُي َن ُ
َو َم ْن نَا َز َع َ
اهلل ِر َدا َء ُه لمَ ْ َي ِز ْد ُه �إ َّال �سفَا ًالَ ،وك َّب ُه فيِ ال َّنا ِر َيو َم الق َيا َم ِة».
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وقال �صلى اهلل عليه و�سلمُ « :ي ْح�شَ ُر املُ َتكبرِّ ُ ون َيو َم ال ِق َيا َمة فيِ َخلقٍ ِم َن
ا�سُ ،يوطئون حتى َي ْف َرغ ُ
َ
ِهِم
الذ ِّر ،يف ُ�صو ِر ال َّن ِ
اهلل ِم َن ِح َ�ساب خل ِق ِه ،ث َُّم ُي ْ�س َل ُك ب ْ
�إىل َج َه َّن َم َو ُي�سقونَ ِمن ِطينة خ َبال ِم ْن ِ
أهل ال َّنار».
�صديد � ِ
املتع�صب يف دائرة الأخوة �إذ
ّ
قال ال�شاعر الأمريكي« :مل يقبلني املتكبرّ
خارجا عنها ،فبنيت حولها دائرة من الأخوة �أخرى �أو�سع
بنى حوله دائرة و�ضعني ً
منها فبقيت و�إ ّياه يف دائرة واحدة» .فما كان �أحرى بابن عابدين �أن يجل الدين
الإ�سالمي ،عن مثل تلك البدع و�أن ي�سبق ،تب ًعا لروح ذلكم الدين ال�شريف
ال�سامي ،ال�شاعر الأمريكي ،يف تبيني دائرة الإخاء العظمى التي جتمع العامل،
تلك التي �أ�س�سها امل�سيح عي�سى و�ش ّيدها حممد عليهما ال�صالة وال�سالم.
مل يجز ابن عابدين لغري امل�سلم� ،أن يركب اخليل مطلقًا ،و�إن ركب
حما ًرا ل�ضرورة فينزل عنه عندما مير بامل�سلمني ،و�أوجب عليه الت�ضييق ،و�أجل�أه
�إىل �أ�ضيق الطريقّ ،
كل ذلك ت�أمي ًنا ملالزمته الذل وال�صغار على ما ذكر ،وانظر
اليوم� ،أنت يا �سيدي ال�شيخ� ،إىل غري امل�سلم� ،أال ترى �أنه بعد نيله ح ّرياته و�إفالته
من قيوده و�أغالله ،مل يكتف بت�سخري الأر�ضني ،و�سهولها ،وحزونها لعجالته،
و�سياراته ودباباته ،وبت�سخري البحار لبواخره ومواخره ومدرعاته ،بل �سخر الأفالك
عل ،هازئًا بالقطبني
الوا�سعة لطياراته ،وركب منت اجلو ينظر �إىل الأر�ضيني من ٍ
والأوقيانو�س ال�شا�سع الوا�سع ،الفا�صل بني العاملني؟
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مل يجز ابن عابدين لغري امل�سلم� ،أن ي�سكن دا ًرا عالية البناء لئال يقف
عند داره �سائل ويدعو له باملغفرة �أو يعامله يف الت�ض ّرع ،وانظر اليوم �أنت يا �سيدي
ال�شيخ� ،إىل غري امل�سلم ،وقد نال ح ّرياته ،و�أفلت من قيوده و�أغالله� ،أال ترى �أن
ق�صوره ال�شاهقة ،وقد يبلغ بع�ضها �سبعني طبقة ،تناطح ال�سحاب وقد تعلوه؟ وهو
ال ينتظر ال�سائل ليدعو له باملغفرة� ،أو يعامله بالت�ض ّرع� ،إنمّ ا ترفّع عن ذلك ،وهو
ير�سل �إىل ما وراء البحار ،واىل كل الأقطار ،ماليينه وملياراته ،لإ�سعاف الفقري،
و�شفاء املري�ض ،ون�شر العلم ،وتثقيف العقل ،و�إ�سعاد الب�شر؟
مل يجز ابن عابدين لغري امل�سلم� ،أن ي�ستخدم العبيد واجلواري ا�ستخفا ًفا
به ،فت�أ ّمل �أنت يا�سيدي ال�شيخ ماذا فعل غري امل�سلم ،بعد نيل ح ّرياته و�إفالته من
قيوده و�أغالله� ،إ َّنه ح ّرر العبيد واجلواري ،يف الدنيا ك ّلها ج ًربا ،مبعاهدات خا�صة،
وي�سخرهم ،ا�ستعبد الطبيعة
وبد ًال من �أن ي�ستعبد �إخوته و�أخواته من بني الإن�سان ّ
م�سخ ًرا �إياها ،وم�سخ ًرا قواها لإرادته وخدمته وراحته ونفعه.
اجلامدة ّ
مل يجز ابن عابدين لغري امل�سلم� ،أن يلب�س الثياب الفاخرة ،مثل ال�صوف
املربع ،واجلوخ الرفيع ،والإبراد الرقيقة ،وال زنار الأبري�سم لأن ذلك جفاء يف حق
الإ�سالم ومك�سرة لقلوبهم ،بل يلب�س الك�ستيج ثوب العجز والذل ،حمو ًكا من
خيوط ال�صوف وال�شعر الثخني.
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وقد تنا�سى ابن عابدين على ما يظهر �أنه ع ّلم القر�آن نب ّينا حممد 
�أن ي�ستعيذ من م�ساوئ الأخالق كان احل�سد من جملة ما لقنه اال�ستعاذة منه
فقال تعاىل :ﱹ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  .ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ .ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﱸ [الفلق.]3 - 1 /
وانظر اليوم يا �سيدي ال�شيخ� ،إىل غري امل�سلم� ،أال ترى �أنه قد ح�صر
فيه �صنع الأقم�شة الفاخرة ،كما ح�صر فيه �سائر ال�صناعات الهامة عنوان الع ّز
والقدرة؟ فهو الذي ير�سل �إلينا من الأقم�شة الفاخرة ما نلب�س.

هل يرى ابن عابدين موافقًا ملكارم الأخالق التي �إنمّ ا بعث نب ّينا 

لتتميمها� ،أن نح�سد غري امل�سلم ،على لب�س املالب�س الفاخرة وزنار الأبري�سم ،ونعد
ذلك مك�سرة لقلوبنا ،يف حني �أن غري امل�سلم ير�سلها �إلينا من وراء البحار ،لنتز ّين
بها ،دون �أن يجول يف فكره �شيء من احل�سد؟
مل يجز ابن عابدين لغري امل�سلم �أن يعمل ب�سالح ،وانظر اليوم �أنت يا
�سيدي ال�شيخ� ،إىل غري امل�سلم ،وقد نال ح ّرياته ،و�أفلت من قيوده و�أغالله� ،أال
ترى �أنه بد ًال من مثل «بارودة بفتيل» �صنع لنف�سه قال ًعا متح ّركة تده�ش القلوب
والأنظار ،و�أ�سلحة مر ّوعة من املدافع والقنابل و�آالت الدمار ،وما ّ
يدك من الأر�ض
جبا ًال ،ويزلزلها زلزا ًال ،وي�شعلها �إ�شعا ًال ،الربوق والرعود وال�صواعق ترتى من
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فوهات يف غيوم من الدخان والغاز ال�ضار ،ك�أنها براكني نار ،تخرج �أثقا ًال ،بعدت
جما ًال .يف الأر�ض ويف اجلو ويف البحار؟
مل يجز ابن عابدين لغري امل�سلم� ،أن يلب�س على ر�أ�سه �إال قلن�سوة طويلة
من كربا�س �أو لبد م�صبوغة بال�سواد ،و�أن يلب�س من املكاعب غري اخل�شن الفا�سد
اللون .و�ألقِ اليوم يا �س ّيدي ال�شيخ نظرة� ،أال ترى �أننا نحن بقينا على �شكل
واحد ،من القالن�س املرتكة �أو الطرابي�ش التي ي�صنعها غري امل�سلم ،وير�سلها �إلينا،
و�أن مدا�ساتنا احلمراء �أو ال�صفراء ،بقيت ثابتة ال تتغيرّ  ،ي�ستحي �أن يلب�سها �أحد
م ّنا� ،إال الفقراء من �أهل القرى؟ �أما هو فقد �صنع لنف�سه قالن�س ومكاعب جميلة
متبدلة مع احل ّر والق ّر ،قد ال حت�صى �أ�شكالها ،وال حت�صر
متجددةّ ،
نافعة فاخرة ّ
�أنواعها ،فا�شرتكنا يف ما اخرتع من املكاعب واملالب�س ،ولك ّنا ان�شطرنا �شطرين يف
القالن�س.
مالءاتهن خرقًا
�أوجب ابن عابدين على غري امل�سلمات� ،أن يجعلن على
ّ
خ�ضراء� ،أو زرقاء ،و�أن جتعل يف �أعناقهن يف احلمامات �أطواق احلديد ،فانظر اليوم
يا �سيدي ال�شيخ� ،إىل غري امل�سلمات ،وقد نلن حرياتهن ،و�أفلنت من قيودهن
أغاللهن� .أال ترى �أنهن �أطرحن املالءات واخلرق ،وظهرن ب�أثواب وقالئد من
و�
ّ
أنهن مالئكة من ب�شر ي�سعني جلعل الأر�ض جنات ،جتري من حتتها
العز والفخار ،ك� ّ
الأنهار ،ت�شرح القلوب ،وال�صدور ،وت�سر الأرواح والأب�صار؟
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�إن قيود املالب�س التي قال بها ابن عابدين ،يا �سيدي ال�شيخ ،كانت ملعرفة
غري امل�سلم ،حتى ال يغلط �أحد يف معرفته ،فيعامله معاملة الئقة ،وما كانت �إال
بدعة مثل بدعة احلجاب للمر�أة امل�ست�ضعفة ملالزمة الذل وال�صغار.
مل يجز ابن عابدين للم�سلم �أن ي�صافح غري امل�سلم� ،أو يبد�أه ب�سالم �أو
يزيد يف اجلواب على (وعليك) و�أن يقوم له تعظي ًما ،ولكن ما قاله ابن عابدين
خمالف �صراحة لقوله تعاىل :ﱹ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﱸ [الن�ساء ]86 /وخمالف لأمر ر�سول اهلل � أنْ «ال ِغ َرا َر فيِ َ�ص َال ٍة و َال
َت�سليم» .وجاء يف معاين الأخبار :ال غرار �أي ال نق�صان �أما يف ال�صالة فقد ترك
�إمتام ركوعها و�سجودها .و�أما يف الت�سليم ،ف�أن يقول الرجل« :ال�سالم عليكم» �أو
يرد فيقول« :وعليك» .وال يقول« :وعليكم ال�سالم» .وقد �صادف الإمام ال�شافعي
وثن ًّيا ،فبادره بال�سالم قائ ًال« :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل» فقيل له� :أتدعو له
بالرحمة؟ �أجاب� :أو لي�س برحمة اهلل يعي�ش؟
قال ابن عابدين ما قال ب�ش�أن ال�سالم ،وعدم التعظيم واالحرتام ،ولكن
�أال ترى اليوم يا �سيدي ال�شيخ� ،أن غري امل�سلم ،بعد نيله ح ّرياته ،و�إفالته من قيوده
ا�ستحق م ّنا واج ًبا من ال�سالم ،والإكرام ،والتعظيم ،واالحرتام ،نت�سابق
و�أغالله،
ّ
�إليه ،لنق�ضيه لديه ،ولنا مثل ذلك الواجب عليه؟
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�سادتي و�سيداتي:
�إن النتائج التي ح�صلت يف العامل ال�سافر الراقي ،تدل على �صحة
املقدمات يف �آرائه و�أعماله ،و�أ ّما النتائج التي ح�صلت يف عاملنا املق ّيد ،يف ّ
كل
حركاته و�أعماله ،ف�أنها لتدل على ف�ساد املقدمات يف �آرائنا و�أعمالنا ،فلنرتك الغرور
يا �سادة ،ال فرق يف الدنيا امل�شرتكة بني الإن�سان ،و�أخيه الإن�سان ،فليت�ش ّبه ّ
كل
م ّنا ،مبن هو خري منه عم ًال� ،أ ًّيا كان و�أين كان�( ،إن الت�شبه بالكرام فالح) ومن
كان مغرو ًرا ،م�ست�صغ ًرا غريه ،فلي�س له ن�صيب من غريه �إال اال�ست�صغار كما قال
ال�شاعر:
َمث َُل املعجــــب يف خيــالئــــــه
ينظر النا�س �صغا ًرا وهـــــــو يف

مثل الواقف يف ر�أ�س اجلبل
ريا مل يزل
�أعني النا�س �صغ ً

�إىل الأمام يا �سيدي ال�شيخ �إىل الأمام ،الحْ َ ْق بالنا�س لتقرب منهم
فت�ستكربهم لدى النظر �إليهم وي�ستكربوك ،وال تبق مت� ّأخ ًرا بعي ًدا عنهم،
فت�ست�صغرهم لدى النظر �إليهم وي�ست�صغروك.
والنجم ت�ست�صغر الأب�صار ر�ؤيته

والذنب للطرف ال للنجم يف ال�صغر

أ�شباحا ،وهم
احلق بهم واقرب �إليهم يا �سيدي ،لئال تراهم من بعيد � ً
�شبحا و�أنت �أخوهم� .إن بع�ض احلكماء مثّل هذه احلالة
�إخوانك ،فريوك هم �أي�ضً ا ً
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علي امل�ساء يف ال�صحراء ،فالح يل من بعيد �شبح �أ�سود ،وجدته
بقوله�« :أم�سى ّ
�أخي».
نعم يا �سادة� ،إن الإن�سان �أخو الإن�سان �أحب �أم كره ،و�إن منزلة املرء من
ربه ،ومن بني جن�سه تكون على مقدار ما يو�صل من النفع واخلري للب�شر �أنهم
التع�صب من الفروق بني
�إخوانه� ،إن نور احل ّرية ّبدد الظلمات و�أزال ما �أحدثه ّ
�شد ما حجب ع ّنا يف �شرع اهلل،
التع�صب املكروه ،الذي ّ
النا�س يف الدنيا ،ذلك ّ
والكتب املن ّزلة من الأنوار ،وما فيها من �أمهات اخلري ،ومكارم الأخالق.
التع�صب املكروه .الذي �أن�سانا �أن الإن�سان �أخو الإن�سان ،و�أن
ذلك ّ
اهلل رب العاملني (ي�شرق �شم�سه على الأ�شرار وال�صاحلني ،وميطر على الأبرار
التع�صب.
والظاملني) .ومل يكن تقييد الذ ّميني باملالب�س �إال نتيجة ذلك ّ
�أ ّما اليوم وقد حت ّرر الذ ّميون ،مثلما حت ّرر العامل ال�سافر الراقي ،من قيود
املالب�س ،و�ألقوها بعي ًدا عنهم ،فك�أنّ �سيدي ال�شيخ ،وقد عجز عن تقييد الذميني،
يف ّت�ش عن مثل تلك القيود ليق ّيد بها امل�سلمني ،ت�أيي ًدا ملبد�أ التفريق بني العاملني.
وقد يكون �أن ال�شيخ يهمه ،على ما ذكر بع�ض الظرفاء� ،أن يعرف من �أول نظرة ،ملن
يقول« :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل» ،وملن يقول« :نهاركم �سعيد» �أو «وعليكم».
تهمه الأمور التي ترفع عامل الإ�سالم �إىل �أعلى الدرجات،
ذلك قد يهمه� ،أكرث ّمما ّ
تهمه الأمور ،التي مت�شي بهم
يهمه� ،أكرث ّمما ّ
�أو تخف�ضهم �إىل �أ�سفل الدركات ،قد ّ
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�إىل الأمام ،فتجعلهم يف طليعة الأقوام� ،أو ترجع بهم �إىل الوراء ،فتجعلهم كالأنعام
تقاد بالزمام ،وقد ي�ؤثر ال�شيخ مثل هذه احلال ،مهما �ساء امل�آل ،ليعد نف�سه من
القادة الأعالم.
امل�سلم حر يف ملب�سه ،وخري لبا�س كل زمان لبا�س �أهله

يا �سيدي ال�شيخ� ،إ ّنك ت�ش ّوق �إىل التق ّنع والتح ّنك ،ك�أ ّنك مل ت�سمع
احلديث عن علي « :التق ُّن ُع ري َب ٌة يف ال َّليل َو َمذل ٌة فيِ ال َّنهارِ».
�إ ّنك ت�ض ّيق علينا اخلناق ،بقيود امللب�س ،ك�أ ّنك مل تقر�أ �آيات اهلل التي
ذكرتها مع تفا�سريها ،ومل تقر�أ احلديث عن �أبي عبد اهلل جعفر ال�صادق :
«ثالثة �أ�شياء ال يحا�سب اهلل عليها امل�ؤمن ،طعام ي�أكله ،وثوب يلب�سه ،وزوجة
ويح�صن بها» وك�أ ّنك مل تقر�أ احلديث عن ابن ع ّبا�س «ُ :كلْ َما
�صاحلة تعاونه ّ
ئت ما َ �أ َ
خط�أ ْت َك َخ�ص َل َتانِ َ�س َر ٌف َومخَ يلةٌ».
ئت والب�س َما ِ�ش َ
ئت ،وا�ش َرب َما ِ�ش َ
ِ�ش َ
�إ ّنك تريد �أن ترجعنا يف امللب�س� ،إىل ما وراء الع�صور التي خلت ،مع
�أن ر�سول اهلل  ،ال يريد اجلمود ،وال رجوع القهقرى ،وقد جاء يف احلديث
أح�س ُنوا ل َب َا�س ُكم و� ْأ�ص ُلحوا ر َِح ُ
ال�شريفِ �« :
الكم ح ّتى َت ُكو ُنوا ك� ُأنكم �شَ ام ٌة فيِ
ال َّنا�س».
ا�س �أَ ْه ِل ِه».
وجاء يف احلديث ال�شريف َ«خ ُري ِل َبا�س ُك ِّل َز َمانٍ ِ ،ل َب ُ
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و�أرجو منك� ،أن تعي احلديث الآتي ،ولكل ما فيه ،من حكمة وعربة ما
يكفيه:
«قال �سفيان الثوري لأبي عبد اهلل جعفر ال�صادق  :يا ابن ر�سول
اهلل� ،إ ّنك تلب�س القوهي واملروِي ،وما لب�س ر�سول اهلل  ،وال علي  مثل
هذا اللبا�س فقال :ويحك ا�سمع مني ِوع ما �أقول ،ف�إنه خري لك عاج ًال �أو �آج ًال.
ال�سنة ،ومل متت على بدعة� ،أخربك �أن ر�سول اهلل ،كان يف زمان
�إن �أنت ّ
مت على ُّ
مق�صرَ ،وق ٍرت مقرت ،وكان ي�أخذ لقرته و�إقتاره ،وعل ًّيا كان يف زمن �ض ّيق
مقف ٍر جدب ّ
مع�سر ،وكان ي�أخذ ل�ضيقه و�إع�ساره� ،أ ّما وقد �أقبلت بعد ذلك الدنيا ،و�أرخت
عزاليها ،وات�سع الزمان ،ف�أحق النا�س بطيباتها� ،أبرارها ال ّفجارها ،وم�ؤمنوها ال
منافقوها ،وم�سلموها ال كفّارها ،فنحن �أحق من �أخذ ما �أخرج اهلل و�أعطىّ ،ثم
تال ﱹﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱸ [الأعراف� .]32 /إىل �آخر الآية.
و�إىل �أن قال� :إن عل ًّيا  ا�شرتى ثالثة �أثواب بدينار ،القمي�ص �إىل فوق الكعب،
والإزار �إىل ن�صف ال�ساق ،والرداء من يديه �إىل ثدييه ،ومن خلفه �إىل �إليتهّ ،ثم
رفع يديه �إىل ال�سماء ،ومازال يحمد اهلل على ما ك�ساه حتى دخل منزله قائ ًال:
هذا اللبا�س ينبغي للم�سلمني �أن يلب�سوه ،ثم قال :وعلي كان يف زمانٍ ي�ستقيم له
ما لي�س فيه ،ولكن ال تقدرون �أن تلب�سوا مثل ذلك اللبا�س ،يف هذا الزمان .ولو
فعل �أحد منكم ،لقالوا �إنه جمنون� ،أو مرا ٍء �سيئ ،ولو فعلته �أنا لقالوا ُج َّن جعفر».
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لبا�سا
فيا �سيدي� ،إن كان من يلب�س يف زمن �أبي عبد اهلل جعفر ال�صادقً ،
مثل لبا�س علي ر�ضي اهلل عنهما ،عر�ض ٌة لقول النا�س �إنه جمنون� ،أو مراء �سيئ،
فما تكون حالة من يلب�سه اليوم ،وقد م�ضى على ذلك الزمان ما يزيد على �ألف
�سنة.
�إنيّ �أيها ال�سادة ،متثّلت �أبي ،ك�أنه الب�س مثل ذاك القمي�ص والإزار،
والرداء ،ناز ًال �إىل ق�صر العدل والق�ضاءّ .
وتذكرت ما قاله �أبو عبد اهلل  .فلم
�أمتالك عن الت�سارع لإغالق الباب .قبل �أن يرى يف مثل تلك الثياب ،ولكنه
خيال ما كاد يخطر يف البال ح ّتى غاب.
وماذا يقول النا�س يا �سيدي عن �سيدة� ،إذا لب�ست اليوم درع الزمان
القدمي� ،أي قمي�صه ،وهي ز ّيه ،وخرجت بني النا�س؟
انظروا يا �سادة �أين نحن .و�أين �سيدي ال�شيخ� ،إنه ما يزال يبحث عن
ت�ضييق �أكمام الرجلني واليدين ،وعن قدر اللحية بالقب�ضة ،وعن االقتعاط
و�شكل تقنيع الرجال وحتنيكهم.
وك�أن ال�شيخ يف ر�سالته« ،رفع ال�شبهات عن امل�شتبهات» قد �أ�شبه من
و�صف الإمام علي  وعنى بقوله« :يقول �أقف عن ال�شبهات وهو فيها وقع،
ويقول �أعتزل البدع وبينها ا�ضطجع ،ال يعرف باب الهدى فيتبعه ،وال باب العمى
في�صد عنه».
ّ
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�إن �سيدي ال�شيخ ،يعترب جعل اللحية قب�ضة ال تزيد وال تنق�ص ،ك�أنه من
الأمور الهامة احليوية للإ�سالم ،ومن �أركان الدين وعمده ،ولهذا �أخربنا عن �أن
ما يفعله متخ ّنثة الرجال ،من الأخذ منها وهي دون القب�ضة �أمر مل يبحه �أحد!
ومعني املخ ّنث امل�سرتخي املتث ّني� .إذن �أم�سى امل�سلمون كلهم ،يف نظر ال�شيخ،
م�سرتخني متث ّنني خمالفني للدين.
�إنه يحكم �أي�ضً ا بكره لب�س امل�سلمني الطربو�ش بال عمامة يتق ّنعون بها
ويتح ّنكون� ،إذن �أ�ضحى امل�سلمون كلهم يف نظر ال�شيخ مرتكبون ما يكرهه الدين.
ما هذه الأخبار التي تتحفنا فيها يف هذا الزمان يا �سيدي؟ �إ ّنك مفرط يف
و�ضع القيود؟ �أال ينبغي للم�سلم �أن يكون ح ًّرا على الأقل يف مقدار حليته؟
واح�سرتاه! �أهذه هي التعاليم التي ننتظرها من ال�شيوخ لتعم الإ�سالم
ومت�شي بهم �إىل الأمام؟.
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حف�ش الثياب ،ال يلب�س بني النا�س ،ولب�سه كفران لنعم الله

ّثم يك ّلفنا �سيدي ال�شيخ� ،أن نلب�س حف�ش الثياب �أي رزالها وباليها ،متى
خرجنا من بيوتنا ،ك�أنّ ال�شيخ ن�سي احلديث ال�شريف�« :إذ َا �أَنْ َع َم ُ
اهلل َع َلى َع ْب ِد ِه
ِب ِن ْع َم ٍة �أَ َح َّب �أَنْ َي َرا َها َع َل ْي ِه» ،واحلديث ال�شريف�« :إن َ
حب ِم ْن َع ْب ِد ِه �إ َذا
اهلل ُي ُّ
جمل» واحلديث ال�شريف�« :إنَّ َ
حب
اهلل َج ِم ٌيل ُي ُّ
َخ َر َج ِلإ ْخ َوا ِن ِه �أَن َي َت َهي�أ َل ُه ْم َو َي َت َّ
غ�ض ال ُب� َؤ�س َوال َّت َبا�ؤ َُ�س» واحلديث ال�شريف�« :إ َذا �أَنْ َع َم ُ
جم َل .وي ْب ُ
اهلل
ا َجل َم َال وال َّت ُّ
مدثًا ِب ِن ْع َمة ا ِهللَ .و�إ َذا �أَنْ َع َم ُ
اهلل
رت َع َل ْي ِه�ُ .س ِّمي َح َ
بيب ا ِهلل حُ َ
َع َلى َع ْب ِد ِه ِب ِن ْع َم ٍة َف َظ َه ْ
َع َلى َع ْب ِد ِه ِب ِن ْع َم ٍة َف ْلم َت ْظ َه ْر َع َل ْي ِه ُ�س َّم َي َبغي�ض ا ِهلل ُم ّك َّذبًا ِب ِن ْع َم ِة اهلل» ..وقد قال
تعاىل :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱸ [ال�ضحى.]11 /
فلماذا تكلف املر�أة �أن تكون بغي�ضة اهللّ ،
مكذبة بنعمة اهلل .هذا ف�ض ًال
عما يدعو �إليه لب�سها حف�ش الثياب من الريبة؟
ّ
همك �إلبا�س النا�س حف�ش
ال ينبغي لك يا �سيدي ال�شيخ� ،أن جتعل ّ
كن ،ثوب
نفو�سهن ،و�
همك ،تقوية
إلبا�سهن �أين ّ
ّ
ّ
الثياب وباليها .ولكن اجعل ّ
احلياء الأروعّ ،
فكل لبا�س غريه ال ينفع.
�إنيّ ك�أنيّ �أرى من ال حياء له

وال �أمانة و�سط القوم عريانا
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وهنا ال ّبد يل �أن �أذكر ،نكتة من اختالف امل�شايخ بزينة الن�ساء �إذ خرجن
بيوتهن:
من ّ
لقد �سمعنا قول ال�شيخ حممد رحيم ،ولن�سمع قول ال�شيخ عبد القادر
املغربي يف خطابه «حممد واملر�أة» قال« :يعجب النبي �أن ال تهجر املر�أة زينتها.
قالت �أم �سنان :بايعت النبي ،فنظر �إىل يدي ولي�س فيها �أثر للخ�ضاب فقال:
أحداكن �أن تغيرّ �أظفارها وتع�صب يدها ولو ب�سري» ،فهو يح�ضها على
«ما على �
ّ
اخل�ضاب ،و�أن يكون يف مع�صمها �سوار ولو �س ًريا من جلد».
م�سكينة املر�أة� ،إنها حائرة بني �أقوال امل�شايخ� ،إذن عليها �أن ترجع �إىل
كتاب اهلل و�س ّنة ر�سوله ،وتعقلهما بنف�سها.
امل�سلم حر يف لبا�س ر�أ�سه ،ولب�س املظالت �أو الربانيط خري من لب�س
القالن�س املرتكة �أو الطرابي�ش

و�إ ّنك يا �سيدي ال�شيخ تقاوم لب�س الربنيطة ،وما هي �إال مظلة ،وقد �سئل
الر�ضا  ،عن رجل يلب�س الربط ّلة ،فقال« :قد كان �أبو عبد اهلل جعفر
ّ
ي�ستظل بها من ال�شم�س».
ال�صادق  ،يلب�س مظلة
ولو ت�أ ّملت يف �سري ال�سلف ،لر�أيت �أن �آل البيت ،كانوا يلب�سون
ما ي�شا�ؤون ّمما ي�ستح�سنون ،قائلني :ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
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أحق النا�س ب�أح�سن اللبا�س :الأبرار ال
ﭪﱸ[ .الأعراف� .]32 /إن � ّ
الفجار ،وامل�ؤمنون ال املنافقون ،وامل�سلمون ال الك ّفار .ويو�سف نبي ابن نبي،
ّ
وقد كان يلب�س �أقبية الديباج ،مزرور ًة بالذهب ،ويجل�س يف جمال�س �آل
يحب اجلمال».
وجتمل� ،إن اهلل جميل ُّ
فرعون الب�س ّ
فكيف تلوم امل�سلم يا �س ّيدي� ،إذ ا�ستح�سن مظلة فلب�سها ي�ستظل بها من
ال�شم�س ،وقد لب�س مثلها �أبو عبد اهلل جعفر ال�صادق .
لب�س امل�سلمون الطرابي�ش ،وما هي �إال قالن�س يونانية الو�ضع ،تركها
الأتراك مبا غيرّ وا فيها ،حتى �صارت �إىل حالتها احلا�ضرة ،وهي جامد :على حال
واحد �صيفًا و�شتاء ،ال تتغيرّ � ،إنهم يف هذا ال�شرق ،جعلوا كل ملب�س للإن�سان،
يتغري بح�سب الف�صول ،واحل ّر والق ّر� ،إال ملب�س الر�أ�س ،ف�أنهم جعلوه جام ًدا،
يجمدوها.
وك�أنهم �أجمدوه ،لأنه لب�س مواطن العقول التي �أرادوا وا�أ�سفاه! �أنْ ّ
و�إ ّنا لرنى امل�سلمني يف ال�صيف ،يرفعون الطرابي�ش عن ر�ؤو�سهم� ،إذ
ال ظالل لها وال تقي احلر ،بل تزيده �شدة ،وتنتج �ضر ًرا ال �سالمة ،فهي على
ر�ؤو�سهم نقمة ال نعمة ،ح ّر ال�شم�س �أهون منها.
�إنّ هذه القالن�س امل ّرتكة ،خالية من احلكمة ،بقدر ما حتتوي املظالت منها.
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ومع هذا ف�إنيّ � ،أيها ال�سادة وال�سيدات ،ل�ست مب�شرة بلب�س املظالت �أو
غريها .و�إنمّ ا �أنا مب�شرة وداعية مع من ب�شر باحلرية على �أنواعها ودعى �إليها� ،إنيّ
أعدها ركن الرقي وال�سعادة يف
�أرى احلرية روح النه�ضة يف الأمة الإ�سالمية ،و� ّ
الهيئة االجتماعية� .إنيّ �أريدها حميطة بالعامل حلقات من نور ،مرتبطة بع�ضها
بالبع�ض الآخر ،ال ينق�ص منها حلقة ،وبعد �أن يقبل هذا املبد�أ ،فمن �أراد املظلة
فليلب�سها ،ومن �أراد الطربو�ش� ،أو القاووق� ،أو اللبادة� ،أو القالباق� ،أو الكوفية
ملب�سا لر�أ�سه ما يراه
والعقال� ،أو القلن�سوة فليلب�س �إ َّن ُه ح ٌّر يف نف�سه ،وله �أن ي ّتخذ ً
ّ
وليجل الدين عن �أن يتخذ �شكل املالب�س ،و�سيلة للطعن يف �إميان
ناف ًعا الئقًا،
الالب�س ،لو كان الطربو�ش لبا�س امل�سلم ،ملا لب�س الأرنا�ؤوط اللبادة ،واجلرك�س
القالباق ،والعرب الكوفية والعقالّ ،
وكل قوم من الإ�سالم �شك ًال؟
تهمني
يهمني� .إنمّ ا ّ
�أجل ،و�إنيّ لأعيد كالمي� :إن لب�س املظ ّلة �أو غريها ال ّ
احل ّرية ،و�أعد الت�سليم بلب�س املظ ّلة ،من الأدلة الظاهرة فينا عليها ،وعلى انطالق
عقل امل�سلم من عقاله ،وحت ّرره من قيوده و�أغالله ،وعلى �أننا �شرعنا ننظر �إىل اللباب
دون الق�شور.
قال اهلل تعاىل :ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ [يو�سف.]108 /
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وما قلت فيما قلت للقلن�سوة� .إال لأنها كانت �أي�ضً ا من مالب�س �آل البيت،
وال�سلف ال�صالح ر�ضوان اهلل عليهم .وعن �أبي عبد اهلل جعفر ال�صادق  ،قال
يف ال�صفحة الـ 314من كتاب «الو�سائل» كان ر�سول اهلل يلب�س القالن�س اليمن ّية
ويف احلرب ذات الأذنني.
�أجل� ،إنه �صلى اهلل عليه و�سلم ،كان يلب�س يف احلرب من القالن�س ذات
الأذنني لتقيه احلر ،وقد كان يغيرّ ملب�س ر�أ�سه ال�شريف تب ًعا للحر والق ّر.
�سادتي امل�شايخ� ،إ ّنكم تقاومون لب�س املظالت بع ّلة �أنها متنع متييز امل�سلمني
من غريهم ،وال تقاومون الطرابي�ش �أو القالن�س امل ّرتكة ،وقد منعت فع ًال متييز
امل�سلمني عن غريهم ،كيف تقاومون املظالت والقالن�س ذات الأذنني ،وهي يف
الأ�صل من و�ضعنا ،وقد لب�س منها نب ّينا  ،ولب�س منها �أئمتنا ،وال تقاومون
القالن�س امل ّرتكة .وقد ر�آها  بنور النبوة قبل �أن تظهر ،ور�أى �أن فيها �ش ًّرا عظي ًما،
فقال  - كما جاء يف ال�صفحة الـ ،315من كتاب و�سائل ال�شيعة يف �أحكام
ال�شريعة �« -إذا َظ َه ِ
ن�س املُ َّرتكة َظ َه َر الف ُُج ْو ُر»؟
رت ال َق َال ُ
كيف تقاومون املظالت ،مع �أن فوائدها ال�صحية كثرية وال �ضرر منها،
وال تقاومون الطرابي�ش �أو القالن�س امل ّرتكة ،و�أ�ضرارها ال�صحية �أكرث من فوائدها،
ف�ض ًال عن ت�شا�ؤم النبي  منها؟
�أو لي�س العناية بال�صحة ،من �أول الواجبات ال�شخ�صية يف الإ�سالم؟
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ف�س َك َمطي ُتك َفا ْر ِف ْق ِب َها».
قال ر�سول اهلل « :نَ ُ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إنّ لجِ َ َ�س ِد َك َع َل ْي َك َحقًّا» وقال �صلى اهلل عليه
ال�ضعيف» .وقوة امل�ؤمن اجل�سدية� ،إمنا تن�ش�أ
َوي َخيرْ ٌ ِم َن املُ�ؤ ِمن َّ
و�سلم« :املُ�ؤ ِمن الق ُّ
وح�ض عليها ال�شرع ،و�إليكم
عن مراعاة قوانني ال�صحة ،التي �أر�شد �إليها العقلّ ،
قرار اجلمعية الطبية امل�صرية ب�ش�أن الربنيطة والطربو�ش� ،أنقله حرف ًّيا عن املقتطف،
راغب ًة لأ ّمتي ّ
كل ما فيه اخلري ،فخري الإ�سالم من نفع الإ�سالم وح ّررهم ،ال من
ماكرهم ،وخريهم من م�شى بهم �إىل الأمام ،ال من �أثقل عليهم عبء التقاليد
و� ّأخرهم .وهذا هو قرار اجلمعية:
ح�ضرة �صاحب ال�سعادة وكيل جمعية الرابطة ال�شرقية:
بنا ًء على ما جاء مبذكرة جمع ّيتكم املوقرة امل�ؤرخة يف  18مايو �سنة 1926
ب�ش�أن ا�ستفتاء اجلمعية الطبية امل�صرية يف املالب�س ال�صحية� ،أت�ش ّرف ب�أن �أبلغ
�سعادتكم قرار اجلمعية الطبية الآتي:
هل الطربو�ش املن�سوج من ال�صوف يف �شكله املعروف ولونه الأحمر واقٍ
للر�أ�س ّمما يجمع من احلوا�س حتى م�ؤخر العنق؟ و�إن كان ذلك .فما هو الأ�صلح
لال�ستعمال بد ًال منه ،ومن � ّأي مادة يكون حبكه ون�سجه ،وعلى �أي �صورة يكون
�شكله؟
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واجلمعية الطبية ر ًّدا على هذا ال�س�ؤال ق ّررت ما ي�أتي:
غطاء الر�أ�س يجب �أن يكون خفيفًا كثري امل�سام لتجديد الهواء وت�سهيل
التبخري ،ومان ًعا حلرارة اجلو اخلارجية يف ال�صيف ،وحاف ًظا حلرارة الر�أ�س يف ال�شتاء،
ويجب �أن تكون حافته ال�سفلى وا�سعة وبحالة ميكن دخول الهواء منها ب�سهولة،
مع مالحظة امتداد زائدتني ،واحدة من الأمام لوقاية العينني وحمايتهما ،والثانية
من اخللف لوقاية م�ؤخرة الر�أ�س.
ومن ال�ضرر اجل�سيم و�ضع �شيء من قما�ش �سميك خالٍ من امل�سام
على الر�أ�س مثل احلرام ال�صوف �أو ما مياثله ،والطربو�ش احلايل ب�سبب نوع قما�شه
و�شكله ولونه وخل ّوه من امل�سام وثقله ،يدفئ الر�أ�س �أكرث من الالزم يف ال�صيف،
وي�س ّبب عرقًا غزي ًرا �أو م�ضايق ًة و�صدا ًعا ،فهو بال نزاع من الوجهة ال�صحية �ضار
بالعينني والر�أ�س.
واجلمعية ترى �أنّ �أف�ضل لبا�س للر�أ�س يوافق جو م�صر يف زمن ال�صيف
القلن�سوة� ،أي الربنيطة البي�ضاء امل�صنوعة من الف ّلني والتي بها ثقوب كافية للتهوية
يف �أعالها وبدائرتها ال�سفلى �شريط من اجللد مث ّبت فيها بقطع من الف ّلني بينها
منافذ كافية لدخول الهواء.
البد من
و�أ ّما يف ال�شتاء ،فالطربو�ش �أقل �ضر ًّرا منه يف ال�صيف �إذ كان ّ
ا�ستعماله و�إال فالق ّبعة �أ�صلح منه يف ال�شتاء �أي�ضً ا ،ف�إنّ اختالف قما�شها و�ألوانها
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و�أ�شكالها ،ي�س ّهل علينا اختيار املوافق منها �صح ًّيا الختالف الطق�س.
�إ ّنكم ترون يا �سادتي� ،أن اجلمعية الطبية امل�صرية ،ر�أت �أن القالن�س
امل ّرتكة� ،أو الطرابي�ش غري �صاحلة ،ور�أت مثل ما ر�أى نب ّينا  فقالت :ويجب �أن
يكون لغطاء الر�أ�س زائدتان ،واحدة من الأمام لوقاية العينني وحمايتهما ،والثانية
من اخللف لوقاية م�ؤخرة الر�أ�س .وما تلك الزائدتان� ،إال �أذنان كما يف القلن�سوة
اليمينة التي لب�سها  يف احلرب.
عم لب�سه فلب�سوه
كفّر امل�سلمون ّمدة من �شرعوا يلب�سون البانطلون ،ح ّتى ّ
�أي�ضً ا ،و�صار يف نظرهم حال ًال مقبو ًال ،وهكذا يكاد يح�صل يف لب�س املظ ّلة ،يكفّر
يعم لب�سها فيلب�سها
الآن من �شرعوا يلب�سونها ،وال مي�ضي زمان غري طويل ،ح ّتى ّ
املكفّرون �أي�ضً ا ،وت�صري يف نظر الكل حال ًال مقبو ًال ،ذلك لأنها للر�أ�س �أ�صلح
ملب�س.
والف�ضل ملن يقتحم يف �أ ّول الأمر ،هول تكفري اجلهلة ،وانتقاد العامة� ،إىل
أوجا عال ًيا ،حيث ير�سل منها �إليهم نو ًرا �ساط ًعا ،يرون به لدى
�أن يبلغ من احلرية � ً
حتكيم حكمة اهلل يف خلقه ،ويف �شرعه فتبطل الأباطيل وي�سود احلق ،وال ت�سود
يف الدين والدنيا �إال احلقائق.

414

ال�سـفور واحلجـاب

414

كالم ملك من الإ�سالم وملكة

يعم يف هذا الزمان الأتراك امل�سلمني
�إن �أمر رفع احلجاب ولب�س املظ ّلة ،مل ّ
يعم جميع امل�سلمني يف ال�شرق والغرب .ولي�س �أبط�أ م ّنا يف
فح�سب ،بل �أخذ ّ
اخلطو نحو احلرية.
وهذه جريدة ال�صحايف التائه ،ذكرت يف عددها امل�ؤرخ يف  13كانون
حمجبات �أكرث من ن�ساء
الثاين �سنة  1928ما ي�أتي« :كان اليزال يف العامل ن�ساء ّ
كن يحتجنب ح ّتى �أواخر ال�شهر
وهن ن�ساء يوغ�سالفيا امل�سلمات ،ف�إ ّنهن ّ
�سوريا ّ
حتج ًّبا تا ًّما عن الرجال .وفج�أ ًة نف�ضت م�سلمات يوغ�سالفيا يف �أواخر هذا
الغابر ُّ
التحجب ،ويف  10اجلاري خرجن
ال�شهر غبار اخلمول والعادات ،وت�آمرن على ّ
جماعات جماعات �إىل ال�شوارع �سافرات يرتدين الألب�سة الأوربية».
وتلك جملة املقتطف ،نقلت �إلينا يف عدد ت�شرين الثاين �سنة 1927
مقالة �ضافية للكندي ،يبحث فيها عن النه�ضة ال�شرقية يف بالده الأفغان ،وبعد
�أن �أنحى بالالئمة على احلرب القلمية ،القائمة يف م�صر بني القبعة ،والطربو�ش،
والعمة ،وبني احلجاب وال�سفور .حا�س ًبا �أن ذلك يدل على �أن م�صر مازالت يف
ظلمة وتتغ ّنى بالنور .قال« :و�أ َّما �أخالق الأمة الأفغانية فقد غلب عليها بعد
وتلم�س �أبواب الرقي ،ب�صمت وثبات ،وقد
االنقالب الأخري الر�صانة وال�سكونّ ،
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لب�سوا ج ُّلهم الق ّبعات الأوربية ،ومل يقل �أحدهم �أن هذا يخالف الدين ،و�أباحوا
والتحجب ملن �شاء ،فاختار هذا فريق ،واختار ذاك �آخرون».
ال�سفور ملن �شاء
ّ
وذكرت جريدة العهد اجلديد يف عددها الـ  374بتاريخ  31كانون الأول
�سنة � 1927أن جاللة ملكة الأفغان ،ترتدي الف�ساطني العادية ،وتلب�س يف ر�أ�سها
القبعة الإفرجنيةّ .ثم ر�أيناها ومعها �أختا امللك �سافرات م�ص ّورات مع جاللته
بالقبعة الإفرجنية يف اجلرائد امل�ص ّورة .وملّا زار �أخ ًريا م�صر� ،صاحبا اجلاللة ملك
الأفغان �أمان اهلل وملكتها ثريا� ،أثناء �سياحتهما الأخرية �إىل �أورباّ ،
وكل منهما
ٍ
مرتد الألب�سة الإفرجنية والقبعة .ذكرت جريدة الك�شاف ،خطاب جاللة امللك
حني خطب يف الإ�سالم ،وكالم امللوك ملوك الكالم .قال« :الحظت �أن هنا  -يف
م�صر  -يتع ّلق الكثريون من �أفراد ال�شعب بالطربو�ش ،وهذا بنا ًء على ما يقال من
�أن الطربو�ش هو �شعار الإ�سالم ،فالب�سه م�سلم ،و�أ ّما الب�س الربنيطة فهو بالعك�س.
�إنني �أعتقد �أن هذا خط�أ ،وهي دعاية يقوم بها اخل�صوم ،وال يخلو الأمر
ي�ستبدوا بال�شعب� .أو م�صدره الأجانب،
من �أن هذا م�صدره بع�ض من يريدون �أن ّ
الذين يريدون التفرقة بني �صفوف الأمة .وملاذا هذه الدعاية؟ اجلواب �إنها تفيد
�أن امل�سلم ولو ذهب منه ّ
معتقد �أنه م�سلم ،و�أنه حمتفظ بهذا ال�شعار.
كل �شيءٌ ،
واملالب�س الوطنية الوا�سعة الطويلة ،تدعو الأجنبي �إىل �أن ينظر �إىل الب�سها نظرة
احتقار ،وقد كانت هذه احلال نف�سها يف الأفغان ،وقد منحت �شعبي احلرية
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التامة ليلب�س ّ
مت�س
كل ما يريد ،ولكن يجب �أن نالحظ� ،أن هذه الإباحة ،ال ّ
مبادئ الإ�سالم� .إن دين اال�سالم ومبادئه ،تنح�صر يف احلرية والرخاء ،والعدالة
واالجتهاد والعمل ،والقول بالتوحيد ،واحرتام النبي ،والأخذ بالفرائ�ض� ،أ ّما
ماعدا هذا ،فللم�سلم �أن يختار من املالب�س وغريها ما �شاء».
وذكرت اجلريدة املذكورة ،حديث مندوبها مع جاللة امللكة حيث قال:
لهن ،وا�ست�أذ ّنا امللك يف �أخذ
«وهنا �أقبلت جاللة امللكة و�شقيقتا امللك فانحنينا ّ
معهن ف�أذن مر ًة �أخرى ،وبعد �أخذ ال�صورة التفتت �إ ّيل جاللة امللكة
�صورته ّ
وقالت�« :أ�ستن�شرون هذه ال�صورة يف جريدتكم» فقلت« :وهل عند جاللة امللكة
مانع من ن�شرها؟» فقالت :كال .وابت�سمت جاللتها َّثم قالت« :وهل تعتقدون �أن
الدين قوامه القالباق والطربو�ش والقبعة؟ �إنني �أ� ّؤكد لكم �أنني حمتفظة ب�شعائر
جدي م�ؤ ّذنًا يف دم�شق� ،أ ّما والدي
ديني ون�صو�صه ومبادئه رغم قبعتي .لقد كان ّ
حب الدين واحرتامه ،فمن احلرام �إذن
فها هو �أمامكم ،واالثنان قد غر�سا يف قلبي ّ
�أن يقال بعد ذلك �إننا بقبعتنا ننبذ الدين الذي نفتخر به» �إىل �أن قالت« :وقد
رغبت يف �أن �أ�صحب زوجي يف هذه الرحلة العلمية ،لفائدة اململكة الأفغانية،
جدية ،ما مل ي�شمل الإ�صالح رجاله
لأنيّ �أعتقد� ،أن ما من �شعب ينه�ض نه�ضة ّ
ون�ساءه م ًعا».
ون�شرت اجلرائد بعدئذ ،كيفية ا�ستقبال امللك وامللكة يف �أوربا ،فقد
ا�ستقبلت جاللتها وجاللته ر�سم ًّيا ،وتر�أ�ست هي يف ح�ضرة زوجها املوائد
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واحلفالت الر�سمية ،و�أمامها ر�ؤ�ساء احلكومات والوزراء والأعيان و�أركان الدولة.
و�أتتنا اجلرائد الأوربية مز ّينة ب�صورة جاللتها وجاللة امللك و�أخواته.
�أيها ال�سادة وال�سيدات:
�سمعتم ما قاله امللك امل�سلم ،وما قالته امللكة امل�سلمة ،فليحيا ذلك امللك،
ولتحيا تلك امللكة� ،إنهما خري قدوة للإ�سالم.
�إنّ اهلل �أعطانا العقل لنعقل الأمور ،فليربز معار�ضو لب�س املظلة ،واال�شرتاك
يف امللب�س دلي ًال واح ًدا عقل ًّيا �أو نقل ًّيا ي�ؤ ّيد اعرتا�ضهم� ،أو ليظهروا رجحان الطربو�ش
عما مل ينزل اهلل به من �سلطان ،وال
على املظ ّلة ،بوجه من الوجوه ،و�إال فلي�سكتوا ّ
يتعدون احلد من حرية غريهم،
حدهم من احلرية ،ال ّ
يقبله عقل الإن�سان ،وليلزموا ّ
يرجحوا الطالح على ال�صالح ،فلي�س لهم �أن يجربوا غريهم على
�إذا �أرادوا هم �أن ّ
ذلك ،ولي�س لهم �أن ي�سندوا ذلك الرتجيح �إىل الدين ،وقد ّ
جل عن ذلك وعال
عل ًّوا كب ًريا.
و�سمها �إن �شئت �أنورية كما �سماها
�سمهاِّ ،
�إن القلن�سوة �أو املظلة وما �شئت ِّ
الأتراك يف زمان ا�ستعمالهم الرياء خوف املكر من علماء ال�سوء ،فاال�سم ال عربة
له ،ومهما تعددت الأ�سماء فاملعنى واحد.
�إنّ القلن�سوة �أو املظ ّلة التي لها �أذنان �أو زائدتان �أو رفرف خل ٌري من القالن�س
�شدة.
امل ّرتكة� ،إن تلك تقي احل ّر ،وهذه تزيده ّ
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�إنّ الرداء يف زمن علي  ،كان من اليدين �إىل الثديني .ومن جهة
الظهر ح ّتى الإليتني� ،أ ّما الإ�سالم ،فجعلوه ب�سبب ترقّي ال�صنعة وال�سعة يف الدنيا،
جبة طويلة عري�ضة وا�سعة �سابغة ت�سرت اجل�سم ك ّله ،وتقيه احل ّر والق ّرّ ،ثم ر�أوا �أنّ
اجلبب وال�سراويل والعباءات الوا�سعة ال�ضافيةّ ،
تغل حركات الإن�سان يف �أعماله
وتوجب ارتباكه فيها ،ف�أبدلوا منها (البانطالونات) و(اجلاكتات) .و�إن املالءة يف
الأ�صل ثوب يلب�س على الفخذين وهي من ملب�س الرجال ،جمعها مالء بال�ضم
واملد ،ومنه قوله فالن لب�س العباء ،وترك املالء ،ومنه جللهم مبالءةّ ،ثم خلعها
وي�سمينها
الرجال على الن�ساء فحافظ على �شكلها ق�سم من الن�ساء يف القرىّ ،
�سايه ذلك ا�سمها يف الرتكية عن �أ�صل فار�سي ،وت�صرف بها �أخريات يف املدن،
مق�صرة وم�ض ّيقة ،وما
مو�سعة ومط ّولة ،وتا ّرة ّ
ح ّتى �صارت �إىل ما �صارت �إليه ،تارة ّ
خالفوا بتغيري �شكل امللب�س ،تو�سي ًعا وت�ضييقًا� ،أحكام الدين .هكذا القلن�سوة
اليمنية ،التي لب�سها نب ّينا  ،ولها �أذنان وهكذا املظ ّلة التي لب�سها �أبو عبد اهلل
جعفر ال�صادق  .فال يجوز �أن يح ّرم على امل�سلمني لب�س مثلهما ،ا�ستظال ًال
من ال�شم�س ،واتقا ًء من احلر� ،إذا حدث يف �شكليهما ب�سبب ترقّي ال�صنعة عن
وتبدل الزمان تعديل ما.
الغربينيّ ،
�إنّ القالن�س اليمنية �أيها ال�سادة ،معروفة ،وقد ا�ستح�ضر منها امل�أمورون
العثمان ّيون ور�أيناها ،وما هي �إال مظالت من الق�ش ،م�صنوعة يف �صنع و�شكل،
ال يفوقها �صنع مظالت الق�ش الأوربية ،من جهتي الإتقان والفائدة ،ويعتقد
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بع�ض الباحثني املحقّقني� ،أن الأور ّبيني وغريهم� ،أخذوا �صنعة قالن�س الق�ش عن
اليمنيني ،وتف ّننوا فيها� ،أيجوز يا �سادتي �أن يحرم امل�سلمون ما هو يف الأ�صل لهم،
لتفننّ الغربيني فيه ،وما كانوا لنا يف ذلك �إال تابعني؟
مل ير ّوع �سيدي ال�شيخ� ،أن يلب�س امل�سلم على ر�أ�سه مظ ّل ًة تقيه احلر؟ ولمِ َ
مينعه �أن ي�شرتك والعامل الراقي ،يف امللب�س ،ق�صد اخلري يف الدنيا؟ ولمِ َ يقول �أن
ذلك �شعار الأمم ال�ضعيفة والأنف�س الذليلة؟ �أال يرى �أن �أرقى طبقة يف �إ�سالم هذا
الزمان ،هي الطبقة التي ع َّل َمها الغربيون الب�سو املظالتّ ،
وهذبتها خمالطتهم؟
�أيعتقد �أنه و�أمثاله ،ميكنهم �أن يباروا اليوم تلمي ًذا �أو تلميذ ًة عند �أولئك يف علوم
الدنيا ،من جغرافيا وتاريخ ،وفلك وطبيع ّيات وريا�ضيات ،وغري ذلك من العلوم؟
الغرب قد �أخذ اللباب لنف�سه

وال�شـرق ال ٍه �أهــــــــله بق�شور

بعد ،مثل هذا الغرور الأعمى؟ �أيجوز لنا بعد ،الرتفع عن
�أيجوز لنا ُ
اال�شرتاك يف امللب�س و�أقوا ًما ملأوا الدنيا �إح�سانًا وعل ًما وف�ض ًال ورق ًّيا وكما ًال؟
فبد ًال من �أن تقعدنا يا �سيدي ال�شيخ عن الرقي ،مبنع الت�ش ّبه بهم ،على �سبيل
ورغب فيه� ،ش ّوق �إىل مباراتهمّ ،
امل�شاركة يف نعم اهلل� ،ش ّوق �إليه ّ
ورغب يف �سباقهم،
ع�سى �أن نفوز ب�سبقهم ،في�ضط ّروا �إىل الأخذ ع ّنا فيما بعد ،كما كان الأمر من قبل.
�إنّ الدين �أ�سمى من �أن ير�ضى عن �شخ�ص لطربو�ش ،ولي�س فيه �إال
ال�ضرر� ،أو ي�سخط على �آخر ملظ ّلة ،وهي لتقية احل ّر.
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ال تبحث عن الدين يا �سيدي يف مثل هذه الأمور ،بل ابحث �إن �شئت
عن العادة �آفة ال�شرق ،و�آفة العقل ،و�آفة الدين ،تلك التي جعلت ال�شرقيني،
يهتمون دائ ًما للمالب�س والظواهر ،وال يعب�ؤون ملكنونات القلوب ولل�سرائر ،تلك
ّ
التي عودتهم� ،أن يق ّيدوا احلركات اجل�سدية ،ويهملوا الرتبية الروحية ،نا�سني �أن
�شد ما
الروح جوهر واجل�سد عر�ض ،و�أن الأمر بيد الروح ال بيد اجل�سد ،تلك التي ّ
اهتم الدين ليغلب فا�سدها ،ويزهق باطلها ،فغ ّلبناها نحن على الدين ،ويا للأ�سف،
ّ
يف كثري من �أمورنا احليويةَ ،ف َو َهت كما ترون �أ�سبابنا االجتماعية ،ولكن ي�أبى اهلل،
يتم نوره ،فال ّبد للم�سلمني من يوم ن�ســـمعهم فيه ،مر ّددين قوله تعاىل:
�إال �أن ّ
ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ [الإ�سراء.]81 /
فيجب علينا فيما يجب �أن نفهم من كتاب اهلل� ،أن املظالت نعمة �أخرجها
اهلل للم�سلمني بالأ�صالة ،وجعل غريهم تاب ًعا لهم فيها ،ولئن كانت اليوم ،على
ر�ؤو�س غريهم «ف�إنّ احلكمة �ضالة امل�ؤمن �أنيّ وجدها �أخذها».
فال تبحث عن الدين يا ّ�سيدي ال�شيخ لتقييد احلرية ،وو�ضع الأغالل يف
مثل هذه الأحوال ،وال تكن ّممن يقولون على اهلل ماال يعلمون.
�إنّ هذه ال�ش�ؤون لي�ست �إال دنيوية حم�ضة ،ولكل �أن يختار منها ما �شاء،
وقد قال ر�سول اهلل  ،وهو م�صدر النور والي�سر واحلرية ،ومنبع ال�سعادتني
الدنيوية والأخروية�« :أَنْ ُتم �أَ ْع َل ُم بِ�شُ �ؤُونِ ُدنْ َي ُاك ْم».
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�صدق ر�سول اهلل  ،فالنا�س �أعلم ب�ش�ؤون دنياهم ،ذلك لأنّ �ش�ؤونهم
الدنيوية تتغيرّ مع الزمان .فلم يجز ال�شارع من ال تتغري �أحكامهم وعاداتهم
ومالب�سهم تب ًعا لتغري �ش�ؤونهم ،وما جعل اهلل لهم العقل �شر ًعا من داخل .كما
جعل ال�شرع عق ًال من خارج� ،إال ملثل هذه احلكمة .تبارك اهلل العليم احلكيم.
معار�ضة ال�شيخ م�صطفى الغالييني

التناق�ض يف �أقواله ،للمر�أة وعليها ،ونظرة يف تناق�ض �أقواله

جاء يف كتاب «الإ�سالم روح املدنية� ،أو الدين اال�سالمي واللورد كرومر»
وهو كتاب مطبوع يف 23حزيران �سنة  1908مل�ؤ ّلفه ال�شيخ م�صطفى الغالييني يف
ال�صفحة الـ  215ما ن�صه:
«ملّا بعث الر�سول الأعظم  ،ور�أى حالة املر�أة ،وما هي فيه من الذل
والهوان ،رقَّ لها �إح�سا�سه ال�شريف .وعواطفه الرقيقة ،ف�سعى لتحريرها من قيود
العبودية املطلقة ،و�أغالل اال�ضطهاد� ،إىل �أن �صارت املر�أة ربة املنزل و�س ّيدته،
مبا منحها من احلقوق التي جعلتها م�ساوية للرجل يف ّ
كل �شيء� ،إ َّال ال�سيطرة
وال�سلطان املق ّيدين».
ويف ال�صفة الـ « :275و ّمما ي�أمر به الدين نحو املر�أة م�ساواتها بالرجل يف
جميع احلقوق املدنية والأخروية» ويف ال�صفحة الـ �« :218إنَّ ال�شريعة الإ�سالمية
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�أوجبت حقوقًا للجن�س اللطيف ال تعادلها فيها �شريعة �سماوية �أو و�ضعية،
خ�صو�صا يف �أمر الزوجات ،فقد ّ
أنهن كث ًريا» ويف ال�صفحة الـ :273
عظمت �ش� ّ
ً
«وال نظن �أن �شريعة من ال�شرائع طالبت بوجوب تعليم املر�أة ،كما طالبت ال�شريعة
الإ�سالمية ،فلذا نبغ يف ّ
كن غ ّرة
كل ع�صر من ع�صور ّ
التمدن الإ�سالمي ن�ساء ّ
و�شم�سا م�شرقة يف �سماء الع�صر الذي وجدن فيه ،فقد كان
يف جبني الدهر،
ً
واملحدثات ،والأديبات ،وال�شاعرات ،والناثرات ،واخلطيبات،
منهن الفقيهاتّ ،
ّ
واملد ّر�سات� ،إلخ ....وقد �أجاز علماء احلنفية �أن تكون املر�أة قا�ضية تف�صل بني
اخل�صوم من رجال ون�ساء ،ونظن �أن هذا احلق مل متنحه �أوربا للمر�أة الغربية على
مت�سكها مب�ساواتها بالرجل» ويف ال�صفحة الـ « :216نعم �إن املر�أة امل�سلمة اليوم
ّ
�شدة ّ
مت� ّأخرة عن �سواها يف العلوم واحل�ضارة ،ولكن ذلك من جهل الرجل وا�ستبداده
وعدم اطالعه على ما �س ّنته لها ال�شريعة املط ّهرة من احلقوق ،فالذنب يف ذلك
راجع �إليه ال �إىل دينه» .ويف ال�صفحة الـ �« :258إنَّ احلجاب احلا�ضر ّمما ينهى عنه
ال�شرع الإ�سالمي لأنه يغرر الأغرار وي�ستميل الأ�شرار» ويف ال�صفحة الـ :952
«�إن ما ن�ش�أ بعد ال�صدر الأ ّول من �سرت الوجه واليدين فلي�س ّمما ت�أمر ال�شريعة ،و�إن
التحجب املطلق ،الذي هو غري �شرعي �ضر ًرا ال ينكر».
من ّ
ومع هذه الت�صريحات اجلل ّية ،مبا خ ّول اهلل املر�أة من احلقوق .م�ساوي ًة فيها
الرجل ،ا�ستدرك ال�شيخ امل�شار �إليه يف كتابه املذكور فقال:
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«� َإن اجتماع ح ّرية املر�أة وا�ستقاللها مع احرتامها وتعظيمها �أمر غري ممكن ...
لأنها با�ستقاللها تعتدي على مركز الرجل وح ّريته ،وهو يف هذه احلالة ي�أنف من
ذلك ،في�ضطر الحتقارها �أو عدم احرتامها ،لأنه �أقوى منها ج�س ًما ،و�أو�سع عق ًال،
وعليه فاملر�أة يف طور اخلنوع للرجل �أنعم با ًال و�أرفه عي�شً ا و�أ�سمى مقا ًما ،ف�إن �أراد
اجلن�س اللطيف �أن يكون حمتق ًرا ،فليطالب باحلرية واال�ستقالل ،فريجع �إىل
حالته كما كان يف طور الهمجية� .إن الرجل بالطبع ي�أبى �أن يكون حتت �سيطرة
املر�أة ،فال هي ت�سكن �إليه ،وال هو ي�سكن �إليها ،فيتو ّلد بينهما النفور .فال ميكن
الت�آلف والتزاوج ،فال يكون نظام ،فال يوجد �إن�سان ،فال ين�ش�أ عمران ،فعلى الدنيا
ال�سالم»!!
وقال م�ست�شه ًدا بقول غريه« :مادامت املر�أة ت�ض ّيع ثالثة �أرباع الوقت �إن
مل �أقل ت�سعة �أع�شاره يف اللب�س والزينة ،وتق�ضي معظم الع�شر الباقي يف الكالم
عن الأمرين ،فهي ال ميكنها املطالبة بحق واحد من حقوق الرجل ،ولو ّوكل �أمر
تدبري هذا الكون �إىل الن�ساء ،فقط ،لكان اليوم قف ًرا هذا �إن بقي»!! �إىل �أن قال
ناظ ًما:
حـادث يو ًما �أَ َه َّمـك �ش�أنه
�إن
ُ
ال�شـر �إال قـ ّله
إنــي ر�أيت
ّ
� ّ

وجهلته فابحث عن الن�سـوان
منهـن م�صـدره على الإن�سان!!
ّ
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و�إىل �أن قال:
«لو كانت �أخالق �أهل احل�ضر ،ك�أخالق �أهل القرى ،و�أعراب البادية،
لكان لنا �أن نطالب برفع احلجاب غري ال�شرعي ،غري �أننا مع هذا احلجاب الغليظ ال
يحجبون
ن�أمن ّمما هو خمالف للدين والآداب فيكف لو � ...أهل القرى والبادية ال ّ
ن�ساءهم ،لأنهم ال �ضرورة تدعوهم �إىل ذلك ،ل�صحة �آدابهم ،و�سالمة �أخالقهم،
فهل �أهل احل�ضر واملدينة ،و�ش ّبان الع�صر وكهولهم و�شيوخهم و�شاباتهم و�سائر
ن�سائهم مثل من ذكرنا؟ ك َّال� ،إن �أكرث من يطالب برفع احلجاب واختالط اجلن�سني
يتوهمون امر�أة كاملة ،يف و�سط كامل ،عار من النقائ�ص .و�إنمّ ا هي امر�أة جاهلة ،يف
حميط فا�سد»!!
فار�س عل ٌم ،يجول مبرهف
وك�أنيِّ ب�سيدي ال�شيخ �أمام اللورد كرومر ٌ
القلم ،يف ميدان الدفاع عن الدين الإ�سالمي ،و�شرع اهلل ال�سامي ،جوالت ين�صر
بها احلق على م�شهد الأمم ،فت�ستوجب له ال�شكر والثناء من ّ
كل فم .ولكن ال
يلبث �أن تثنيه العادة وتلفته .والعادة �آفة ال�شرق وبل ّيته ،فينثني ويلتفت �إىل املر�أة
م�ستدر ًكا فيقول :ال يغرنك �أيتها املر�أة دفاعي ّقدام النا�س عن الدين .فلم �أقل ما
قلت �إال ر ًّدا لهجمات الآخرين� ،أولئك الذين ي�سندون �إىل الدين اال�سالمي ظلم
ِ
الن�ساء ومنع االرتقاء� ،أ ّما نحن و�إ ّياكِ فعلى ما نحن عليه� .أنّ
حتجيبك لي�س من
�شرع اهلل ،ولكن �سوء �أخالق الرجال عندنا يف حميطنا الفا�سد ،مينعنا �أن نعاملك
مبقت�ضى �شرع اهلل.
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وحق
حق احلرية واال�ستقالل ّ
�إنّ ذلك ال�شرع ال�شريف قد منحك ّ
امل�ساواة بالرجال .ولكن �سوء �أخالقك مينعنا �أن نعمل بذلك ال�شرع ال�شريف.
ف�إ ّياكِ �أن تك�شفي وجهك ،و�أن تطالبي بحق لك .بل الزمي ما ِ
ع�شت
ّ
الذل والهوان واخل�ضوع الأعمى للرجل ،و�إ ّال ف�إ ّنا نحن الرجال الأقوياء نزيد
يف ظلمك ،وقهرك ،وا�ضطهادك ،ونرجعك �إىل احلالة التي كنت عليها يف طور
الهمجية.
ويظهر �أن �سيدي ال�شيخ ،واثق من تعاون الإخوان ،ذوي ال�سيطرة
حالتهن يف اجلاهلية� ،إذا طلنب
وال�سلطان ،على العدوان ،و�إعادة امل�سلمات �إىل
ّ
�سادتهن الرجال� .أن ال يتعاونوا
حقوقهن ال�شرعية� .أ ّما امل�سلمات في�أملن من
ّ
ّ
على العدوان عليهن ،بل ي ّتبعوا قوله تعاىل :ﱹﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﱸ [املائدة.]2 /
وهل العدوان على الأم يا �سادتي ،يوافق �أمر اهلل تعاىل .بخف�ض جناح الذل
لها ،وبربها والإح�سان �إليها؟
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ال حمل للوعيد والتهديد ،والفرق بني ال�شرقي والغربي

يا �سيدي ال�شيخ:
مه ًال يا �سيدي ال�شيخ ،ال حمل للوعيد والتهديد ،وال حمل للخوف من
حرية املر�أة وا�ستقاللها� ،إن املر�أة امل�سلمة مل تفرق حالتها اليوم ،يف نظر فريق من
رجال الزمان ،عن احلالة التي كانت عليها يف طور الهمجية� ،إال بكونها م�صونة
د�سا يف الرتاب وهي عذراء ،مل تفرق
من �أن تو�أد ً
ذبحا� ،أو رم ًيا من حمل عالٍ � ،أو ًّ
حالتها اليوم �إال بكونها م�صونة من �أن يحكم زوجها عليها باملوت وهي زوجه
�إن �شاء ،مل تفرق حالتها اليوم �إال بكونها م�صونة من �أن تو َّرث وتورث ،كما
تو َّرث وتورث الأموال والبهائم وهي �أرملة وم�صونة من �أن تباع كال�سلع والبهائم
يف حاالتها الثالث .ولكن يحول اليوم دون الرجال وهذه الأفعال املتناهية يف
الهمجية مانعان ،القر�آن ملن له دين و�إميان ،والقانون ّ
لكل �إن�سان ،ف�ضربة كف
من الرجلّ ،مما يكفي لإلقائه يف ال�سجون� ،أ ّما الو�أد �أو القتل ،فعقابه الأ�شد قد
�شاهدت بع�ضه العيون.
قال اهلل تعاىل ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﱸ [الأحزاب .]36 /وقال تعاىل:
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ [املائدة.]50 /

ﱹﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ
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فيا �سيدي ،مبا �أن اهلل ور�سوله ق�ضيا ،كما ذكرت ،ك�شف وجوه امل�سلمات
وحكما به مل يبق لنا اخلرية ،من هذا الأمر .و�إذا ع�صينا اهلل ور�سوله ورجعنا �إىل
حكم اجلاهلية ،فقد �ضللنا �ضال ًال مبي ًنا.
يا �سيدي ال�شيخ� ،إن معاملة الرجل املر�أة اليوم ،هي من ظلمه الدرجة
الق�صوى التي ّ
يتمكن من الو�صول �إليها .وح�سبنا من معاملته الظاملة �أنه حرمها
باحلجاب  -خال ًفا ل�شرع اهلل � -أن تتمتع بالنور والهواء ،وت�ستعمل قوى عقلها
وحوا�سها� ،إنها ال تزال يف نظره  -كما قال ال�سيد جميل بيهم يف حما�ضراته التي
املجمع العلمي الدم�شقي عن حالة املر�أة يف العراق�« :إنها ال تزال
�ألقاها �أخ ًريا يف ّ
من قبيل القنية يتز ّوج بها للخدمة والتنا�سل ،و�إذا ماتت يهن�أ الزوج بذلك وي�س ّر،
لأنه يح�سب �أن اهلل ه ّي�أ له بوفاتها فرا�شً ا جدي ًدا ،ولهذا االعتبار� ،أوجبوا عليها �أن
ت�ستقر �أب ًدا يف عقر دارها .فال تخرج لزيارة وال ت�سعى �إىل متن ّزه �أو لق�ضاء حاجة،
ويرتفع الرجل �سيدها عن م�صاحبتها يف �سيارة �أو قارب ،ويتحا�شى م�آكلتها على
مائدة واحدة ،ويجتنب حمادثتها �إال حلاجة».
�إذن الرجل الذي �أعني ،ي�سو�ؤه موت بهيمة� ،أكرث ّمما ي�سو�ؤه موت زوجته
ك�أن البهيمة �أع ّز عليه من الزوجة ،فيالها من عواطف �شريفة يفاخر بها الرجل
ً
متم�سكا بامتيازه على املر�أة عق ًال ودي ًنا.

428

ال�سـفور واحلجـاب

428

أتهدد املر�أة امل�سلمة يا �سيدي ال�شيخ ،بحالة فيها ظلم وا�ستبداد ،وامتهان
� ّ
وا�ستعباد� ،أكرث ّمما يف هذه احلالة؟
قال عمر بن اخلطاب « :منذ كم ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم
�أحرا ًرا»؟
يا �سيدي ال�شيخ� ،إن ا�ستبداد الرجال بالن�ساء ،ولئن يكن دلي ًال على قوة
يف الأبدان ،فهو دليل على �ضعف الأرواح والأذهان.
�إنّ الغربي املجاهد ،وثق بنف�سه وبحكمته ،فمنح املر�أة حقوقها وح ّريتها
وجرى ي�سابقها يف ميدان الرقي ،ال يخ�شى منها �أن ت�سبقه �أو تتفوق عليه .وال
من نف�سه �أن تعجز عن حملها .بقوة الف�ضيلة على احرتامه ،فكان ما يف بالده من
اخلري ،نتيجة حكمته و�إنعامه.
�أ ّما ال�شرقي اجلامد فلم يثق بنف�سه وحكمته ،فمنع املر�أة ح ّريتها وحقوقها
لئال ت�سابقه فتتفوق عليه ،ومل ي�أمن من نف�سه �أن يعجز عن حملها قوة الف�ضيلة
على احرتامه .فبد ًال من �أن يط ّلقها فيبذل قواه وتبذل قواها يف �سباق وجهاد،
لنيل املراد ،ق ّيدها باذ ًال قواه يف خلق قيود لها من الظلم واال�ستبداد ،فج ّر ذلك ما
ج ّر من البالء على الأمة والبالد.
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ا�س ما
يا �سيدي ال�شيخ ،قال ر�سول اهلل �« :أَف َْ�ض ُل الإميانِ �أنْ تحُ ِ َّب ِلل َن ِ
تحُ ِ ُّب ِل َن ْف ِ�س َك َو َت ْك َره َل ُهم َما ْتكر ُه ِل َن ْف ِ�س َك» .وقال عي�سى ابن مرمي عليه ال�صالة
ا�س ب َِك» .فهل حتجيب الن�ساء
وال�سالمَ « :ال َتف َعلْ بال َّن ِ
ا�س َما َال ُتر ُِيد �أَنْ َي ْف َع َل ال َّن ُ
وحالتهن التي حكاها ال�سيد جميل بيهم ،من احلاالت التي حت ّبها لنف�سك ،وتريد
ّ
بهن؟ �إذا كان ال ،وكنت تكره ذلك
لهن وتفعلها ّ
�أن يفعلها بك ن�سا�ؤك لرتيدها ّ
لهن ليكون لك �أف�ضل الإميان.
لنف�سك ،فينبغي لك �أن تكرهه ّ
يا �سيدي ال�شيخ ،نرى �أ ّنك ّ
تتذكر احلمية اجلاهلية وتغ�ضب لطلب املر�أة
وتهددها باالحتقار واالمتهان والظلم الهمجي ،م�ستن ًدا بذلك
امل�ست�ضعفة حقّهاّ ،
ومدع ًيا �أن بقاءها على احلالة التي هي عليها من م�صالح الأمة.
�إىل قوة الرجلّ ،
قد�س ُ
اهلل
ولك ّني �أرى م�صالح الأمة يف عك�س ما ترى .وذلك لقوله « :كيف ُي ُ
�أُ ِّمة ال ي�أخذ �ضع ِيفُها ح َّق ُه ِم ْن قَوي َها َو ُه َو غ ُري ُم َت ْع َتع» ولقوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
�ضب ا ِهلل َع َلى َم ْن َظ َل َم َم ْن لمَ ْ َيجِ ْد نَ ِا�ص ًرا َغيرْ َ اهلل» ولقوله �صلى اهلل عليه
«ا�ش َت َّد َغ ُ
ِهِم و ُي ْح ِ�س ُنونَ �إل ْيهم
الرجال ِم ْن �أُ َّمتي ا َّل َ
و�سلم«َ :خيرْ ُ َ
ذين َال ي َت َطا َو ُلونَ َع َلى �أ ْهلي ْ
َو َال َي ْظ ِل ُمونَهم» ولقوله تعاىل:ﱹﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱸ [البقرة.]258 /
و�إنيّ �أت�أ ّمل منك يا �سيدي ،ال�سكينة ال احلمية اجلاهلية .لقوله

تعاىل :ﱹ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱸ [الفتح.]26 /
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و�إنيّ مثل كل الن�ساء ،ال �أخاف منك االمتهان يا �سيدي لقوله �صلى اهلل
الن�سا َء �إ َّال َك ِر ٌمي َو َما �أَ َهانَ ُه َّن �إ َّال َل ِئي ٌم» و�إنيّ من الذين يعرفون
عليه و�سلمَ « :ما �أَ ْك َر َم َ
مكارم �أخالقك ،و�شرف �أعراقك.
ال حمل للخوف من حرية املر�أة وا�ستقاللها�،أنهما حقان حقيقان بها

يا �سيدي ال�شيخ:
كما �أنه ال حمل للوعيد والتهديد ،كذلك ال خوف من ح ّرية املر�أة
وا�ستقاللها ،ف�إن املر�أة ال تفهم من احلرية واال�ستقالل ما يفهمه �سيدي الرجل،
حق �أخيه الإن�سان،
�إنه ما يزال يفهم من احلرية واال�ستقالل� ،أن يه�ضم الإن�سان ّ
وي�ستبد به� ،أ َّما املر�أة التي �أثبت نف�سها املر�ض َّية ،وعقلها ال�صالح للهيئة الإجتماعية،
ّ
فتفهم من احلرية واال�ستقالل غري ما يفهم �سيدي الرجل ،هي تفهم �أن حرية
حد ذاك،
يتعدى ّ
الإن�سان وا�ستقالله حمدودان بحرية غريه وا�ستقالله ،فال هذا ّ
حد هذاٍّ ،
ولكل حقوق معروفة مقيدة ب�شرع اهلل وبقانون الب�شر،
يتعدى ّ
وال ذاك ّ
فللأب حقوق ،ولالبن حقوق ،وللأم حقوق ،وللأخت حقوق ،وللزوج حقوق،
ولكل واحد يف الدنيا حقوقٍّ .
وللزوجة حقوقّ ،
ولكل دائر ٌة من احلق ،له احلرية
يتعداها ،فيدخل دائرة حقوق غريه بدون �إذنه.
واال�ستقالل فيها ،وال يجوز له �أن ّ
ف�إذا قلنا �أن الولد ح ّر م�ستقل يف دائرته ،فال يعني هذا بطالن حق �أبيه ،وقد
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خ ّوله �إياها ال�شرع والقانون� .إن دائرة ح ّرية الولد ،ت�ضيق بقدر ما تت�سع دائرة
ح ّرية الأب .وهكذا يقا�س حال الزوج والزوجة ،وحال الآمر وامل�أمور ،والرئي�س
واملر�ؤو�س ،وحال الوايل والرعية ،وحال ّ
كل �إن�سان و�إن�سان .فاحلرية واال�ستقالل
ي�سودان متى ق ّيدا بالقانون فكان هو الآمر .ويبطالن متى �أطلق فيهما الإن�سان بال
رادع وال زاجر .واملدينة احلا�ضرة ،واالحرتام املتبادل بني النا�س ،م�ستندان �إىل
هذه الأ�س�س ،وهل ّ
يتمكن اليوم الرجل احل ّر امل�ستقل ،من غ�صب حق الرجل
احل ّر امل�ستقل ،ومن ال�سيطرة عليه ،ومن ا�سرتقاقه ،واال�ستبداد به ،متجاو ًزا �إىل
دائرة ح ّريته وحقه ،كما كان يفعل القوي بال�ضعيف من قبل .ال رادع له وال
زاجر؟
وهل عدم ّمتكنه من ذلك نحو �أخيه الرجل ،وهل نيل املر�أة ح ّريتها
وا�ستقاللها يف العامل ال�سافر الراقي ،منعا يف ذلك العامل ح ّرية الرجل وا�ستقالله،
ومنعا �أن يكون ت�آلف بني النا�س ،و�أن يكون نظام ،و�أن يوجد �إن�سان ،و�أن ين�ش�أ
عمران .ليقال على الدنيا ال�سالم؟
حقوقهن يف تلك الأمم كان �أقوى �سبب يف نهو�ضها
�إنّ �إعطاء الن�ساء
ّ
حقوقهن ،كان �أقوى �سبب يف قعودها عن الرقي.
وحرمان الن�ساء يف �أمتنا
ّ
قال ال�شيخ عبد القادر املغربي يف خطابه «حممد واملر�أة» :ملّا عاد امل�سلمون
ف�سلبوا املر�أة حقوقها عادوا ّ
فانحطوا.
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ملّا كانت املر�أة مه�ضومة احلقوق عند الغربيني �أكرث ّمما كانت مه�ضومة
احلقوق عندنا .مل يكن ه�ضم حقوقها ظاه ًرا �أثره فينا ظهو ًرا ب ّي ًنا� ،أ ّما الآن ،وقد
ر�أينا ما يقتطف العامل ال�سافر الراقي من الثمار الطيبة بح ّرية املر�أة ونه�ضتها ونيلها
حقوقها ،ف�أ�ضحى من احلرام �أنْ حترم �أمتنا النهو�ض نه�ضة ذلك العامل.
وهلل د ّر �شاعر القطرين وقد قال:
حقوقهن ّ
ون�شئوا
و ّفـــــوا الن�ساء
ّ
� ّإن الن�سـاء �إذا �أُقلــــن ف�إنــــه

والبا�س
أخالقهن على التقى
�
ِ
ّ
بنهو�ضهن نهو�ض ن�صف النا�س
ّ

وقال الكاتب االجتماعي الكبري جيل�سمان�« :إنّ حفظ النوع الب�شري
هو مهمة املر�أة يكاد ينح�صر فيها .وقد حان الوقت الذي تفهم فيه املر�أة مركزها
فتحقّق �أن ظلم القرون املتوالية مل ت�ؤثر فيه �إ ّال قلي ًال� .إنّ �أح�سن ال ِقران ما عقد بني
�أح�سن الأفراد ،و�إذا حت ّررت الن�ساء ف�صرن من العوامل االقت�صادية واالجتماعية،
�سهل التوفيق االجتماعي بني الفريقني ،و�أخذ ّ
كل منهما ن�صيبه من احلياة� ،إ ّنهن
�إذا نلن هذه احل ّرية وذاك اال�ستقالل ّ
بينهن وبني الرجال.
توطدت الرابطة ّ
�إنّ الأم هي الو�سيلة الأوىل والأخرية حلفظ النوع الإن�ساين وترقيته،
ومادامت كذلك فيجب �أن حتل املحل الأرفع من االهتمام واملقام».
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عمر ،والظلم �إن �ساد
يا �سيدي ال�شيخ :يجب �أن ال نن�سى �أن العدل �إن �ساد ّ
د ّمر.
ً
حائطا
العدل يــرفع للممـــالك

ال اجلي�ش يرفعــــه وال الأ�سطول

جبل َّ
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :لو بغى ٌ
لدك الباغي»
جبل على ٍ
وحمجبة ،و�أعد
ف�أعد نظرة �إىل البلدان التي ال تزال فيها املر�أة مظلومة ّ
نظرة �أخرى �إىل البلدان التي ح ّررت فيها املر�أة و�سفرت ،تعرف من الثمرات
والنتائج احلا�صلة �أين العدل وال ّرب ،و�أين الظلم والبغي.
قلت يا �س ّيدي ال�شيخ �إنّ اجتماع ح ّرية املر�أة وا�ستقاللها مع احرتامها
وتعظيمها غري ممكن ،ولكن �أال ترى يا ّ�سيدي �أن ذلك �أمكن يف العامل ال�سافر
الراقي بح ّرية ن�سائه � ّأي �إمكان؟ وال يخفى عليك �أن فكتوريا ملكة الإنكليز
حكمت �أرب ًعا و�ستني �سنة بلغ فيها قومها ذروة املجد وال�سعادة .وملكات عديدات
ق�صر �أزواجهن ورجال
غريها حكمن �سنني كثرية بحكمة بالغة و�صالح فائق ،وما ّ
وتعظيمهن� .إن يف ذلك احرتا ًما وتعظي ًما للحق والقانون.
احرتامهن
ممالكهن يف
ّ
ّ
ّ
منهن
فهن كثريات ،ذكر الدر املنثور تراجم حياتهنّ .
و�إن �أردت ملكات م�سلمات ّ
ال�سلطانة خديجة بنت ال�سلطان جالل الدين وقد مت ّلكت يف �أوا�سط اجليل الثامن
للهجرة ،وكان يذكرها اخلطباء يوم اجلمعة على املنابر قائلني« :اللهم ان�صر �أ َمتك
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التي اخرتتها على علم على العاملني وجعلتها رحمة جلميع امل�سلمني اال وهي
ال�سلطانة خديجة بنت ال�سلطان جالل الدين» .وكان زوجها جمال الدين وزي ًرا
لها ،وكانت حتكم ما يربو على �أربعني مليونًا من امل�سلمني ،وقد طال ملكها ثالثني
�سنة كانت فيها مملكتها على �أح�سن ما يكون من الرونق والبهاء ،فكرثت فيها
اخلريات والأرزاق ،و�ساد الأمن ّ
كل �أنحائها.
ومنهن امللكة �شجرة الدر ،فقد كانت تا�سع من توىل ال�سلطنة مب�صر من
ّ
جماعة بني �أيوب .وقع االتفاق على �سلطنتها يف � 2صفر �سنة  .648ق ّبل لها
الأمراء الأر�ض و�سا�ست النا�س �أح�سن �سيا�سة ،وخُ طب با�سمها على املنابر.
و�إنيّ �أدعوك يا �سيدي �إىل �أن تقر�أ من حما�ضراتي ما كتبه الفيل�سوف
�إ�ستوارت عن زوجته بعد وفاتها ،وما كتبه ق�ضاة الأمريكان ور�ؤ�ساء حكوماتهم
عن ن�سائهم ،وقد ا�شرتكن يف احلكم والرجال على ال�سواء ،و�أدعوك �إىل زيارة
العيالت ال�شريفة ال�سافرة النازلة بني ظهرانينا ،فرتى �أن احرتام الرجل املر�أة مع
ح ّريتها وا�ستقاللها وتعظيمه �إ ّياها �أمر واقع ،و�أنَّ جتارته يف �إعطاء املر�أة حقها مل
تكن خا�سرة ،فاحلق مثل العلم يزيد يف �صاحبه بقدر ما يبذل منه ،ف�أي مانع مينع
املر�أة امل�سلمة �أن حترتم احرتام غريها؟ وهل يجوز �أن يجعل ت�ش ّرفها بالإ�سالم مان ًعا
لها من �أن تنال حقّها وتحُ رَ َتم؟
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قال ر�سول اهلل  « :الدين املعاملة» فهل يجدر بنا يا �سيدي ال�شيخ،
�أن تكون معاملة �أهل الأديان الأخرى لن�سائهم� ،أح�سن من معاملة امل�سلمني
لن�سائهم؟ �أال يكون ذلك ت�سلي ًما �ضمن ًّيا م ّنا ب�أن دينهم �أح�سن للمر�أة من ديننا؟
يا �سيدي ال�شيخ ،قال ر�سول اهلل ِ « :ا ْم َر�أ ٌة َ�صالحِ ٌة َخيرْ ٌ ِم ْن �أَ ِ
لف َر ُج ٍل
َغيرْ َ�صا ِل ٍح» فهل ترى �أن احلرية واال�ستقالل �أجدر باملر�أة ال�صاحلة التي هي خري
�صالحا وخ ًريا �ألف �ضعف؟
من �ألف رجل� ،أم بذاك الرجل الذي تزيده املر�أة ً
�أيوافق م�صلحة العيلة واملجتمع الب�شري �أن يطلق هذا لي�صنع �ش ًّرا ويف�سد
تلك� ،أم �أن تطلق تلك لت�صنع خ ًريا وت�صلح هذا؟
�أال ترى �أنّ الب�شر ك ّلما �أرادوا �أن ميثلوا �شي ًئا فيه معنى جميل من معاين
الف�ضيلة ،مثلوه ب�شكل امر�أة؟
�أال ترى �أنّ الوثن ّيني �أنف�سهم جعلوا �آلهة اخلمر وال�سكر واحلرب والغ�ضب
رجا ًال هم باكو�س ومار�س ونبتون ،وجعلوا �آلهة احلكمة واخلري واجلمال ن�سا ًء هن
مينريفا و�سر�س والزهرة.
مقدمة املفاخرين باحل ّرية وهي
�إنّ فرن�سا يا �س ّيدي وال يخفى عليك ،يف ّ
تلقب ب�أمها .واملر�أة لها فيها ح ّريتها ال�ساطعة ،واحرتامها الفائق ،و�ش�أنها العظيم،
ومع ذلك فاملادة الأوىل من قانون الزواج الفرن�سي تقول�« :إنّ املر�أة مك ّلفة �أن
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تطيع زوجها ،والرجل مك ّلف �أن يحمي امر�أته» .فالطاعة التي ك ّلف القانون املر�أة
�إ ّياها ،مل متنع �أن يكون لها معها ح ّرية وا�ستقالل واحرتام� .إنّ القانون �أوجب عليها
الطاعة يف �أمور مع ّينة ،و�أبقى لها دائرة من احلرية واال�ستقالل م�صونة من التعدي،
ذلك ما يوافق �شرع اهلل ،ذلك ما تطلبه املر�أة امل�سلمة .فلتكن معاملة الرجل
�إ ّياها مق ّيدة ب�شرع اهلل ،ال تابعة لهواه ،وليبق لها دائرة من احلرية واال�ستقالل ال
يتعداها الرجل.
ّ
ما َل ُه ووجهها ي�سرته ،وفيه ّ
كل قواها فيمحقها حمقًا؟ وما له وتلك القيود
الغريبة التي �أحدثها لغل حركاتها غ ًّال؟
يا �س ّيدي ال�شيخ� ،إذا ذكرت املر�أة فاملعنى ال ينح�صر بالزوجة ،بل يتناول
غريها �أي�ضً ا ،وهل من املعقول �أو من املوافق� ،أن ّ
يتحكم الولد ب�أمه ،والأخ ب�أخته،
وامل�سلم بكل م�سلمة ،مهما كانت غريبة عنه ،ومهما كان طا ًحلا وكانت �صاحلة،
فيحرمها العلم ويحرمها العقل ،ويحرمها الدين ،ويحرمها النور ،ويحرمها ال�سعي،
ويحرمها احلق ،ويحرمها النطق ،ويحرمها احلرية واال�ستقالل ،ويحرمها ّ
كل حركة
ت�ؤول �إىل خريها يف الدنيا والآخرة؟
ملاذا يح�صر الرجل ّ
كل هذا فيه؟ �أمل يخلق اهلل الرجل واملر�أة من روح
عليهن باملعروف.
واحدة؟ �ألي�س له مثل الذي ّ
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حق املر�أة ،بعد �أن
�أعجب يا �س ّيدي من ا�ستح�سانك غمط الرجل ّ
�شكوت ّ
بكل �صراحة من جهل الرجل وا�ستبداده بها ،وعدم اطالعه على ما
�س ّنته لها ال�شريعة املط ّهرة من احلقوق ،وقد ق�ضيت �أنّ الذنب يف ذلك راجع �إىل
الرجل ال �إىل دينه.
يا �سيدي ال�شيخ:
�إنّ دليل العقل وال�صالح لي�س بقوة يف اجل�سم ،ولي�س ب�شارب �أو حلية،
وال بج ّبة �أو عمامة ،بل �إنّ لذلك �آثا ًرا �أخرى تظهر يف الر�أي والعمل ،ومن طبيعة
النف�س �أنها تخ�ضع طو ًعا لنف�س �أ�سمى منها وتتبعها ،فمتى �أبطلت القاعدة
كل امر�أة ّ
الفا�سدة ،وهي خ�ضوع ّ
حملها
لكل رجل مهما كان حالها ،وح ّلت ّ
حمل اجلهلّ ،
وحل العلم ّ
حمل الق ّوةّ ،
احلق ّ
قاعدة خلقية عادلة ،متى ّ
وحل
حل ّ
العدل ّ
حمل اال�ستبداد ،فالنفو�س تتعارف ،والنف�س التي هي �أ�صلح و�أقدر على
ويحرتم ر�أيها ،وال لزوم يف ذلك �إىل اتفاق �صريح من
�إدارة العائلة ت�سود و ُحترتم ُ
�أحد الفريقني للآخر بال�سيادة.
يتم ال�صالح يف العيلة واملجتمع ،واالحرتام املتبادل فيهما وال
�إنّ بذلك ّ
فرق يف ذلك بني الرجال والن�ساء �إال بال�صالح والتقوى :ﱹﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﱸ [احلجرات .]13 /ويجدر بعباد اهلل �أن يجعلوا �أكرمهم عندهم� ،أتقاهم،
ال �أقواهم.
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ﱹﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ

نعم ،قال اهلل تعاىل:
املف�سرين ّف�سروا الدرجة �أنها ف�ضيلة الإنفاق،
ﮠﱸ [البقرة .]228 /ولكن ّ
فحيث ال �إنفاق ال درجة هناك وال �أف�ضلية ،وامل�ساواة تامة.
وقال ر�سول اهلل �«: ساووا بني �أوالدكم يف الع�صبة ،فلو كنت مف�ض ًال
�أح ًدا لف�ضلت الن�ساء».
فلريفع يا �سيدي احلجاب املخالف لل�شرع الإ�سالمي ،ولت�سلم �إىل الن�ساء
حقوقهن ،وما احلرية �إال �شرف احلقوق التي َم َّن اهلل بها على الإن�سان ،و�أنا كفيلة
خال�صا
بعدم اعتداء الن�ساء على حقوق الرجال فيحرتمنهم ويحرتمونهن احرتا ًما ً
نق ًّيا .لأن الإن�سان من طبعه �أن يحرتم من يحرتمه ،وميتهن من ميتهنه.
هِم َو�إذ َا
وقال ر�سول اهلل �« :إ َذا َر�أَي ُت ُم املُ َت َكبرِّ َين ِم ْن �أُ َّم ِتي َف َت َكبرَّ وا َع َل ْي ُ
َر�أي ُت ُم املُ َت َو ِا�ضع َني َف َت َوا�ضَ ُعوا َل ُه ْم».
تلخ�ص ب�أن يحرتم
وما ذلك �إال ليع ّلمنا املقابلة واملماثلة احلقّة التي ّ
الإن�سان �أخاه الإن�سان ويحرتم حقوقه فيحرتمه �أخوه الإن�سان ويحرتم حقوقه،
احلق الذي ي�شري �إليه �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أمر نف�سي ال حركات
و�إنّ االحرتام ّ
جوارح� ،إذ �أن ال�ضعيف قد يظهر بجوارحه للقوي ما لي�س يف قلبه .فاحرتم املر�أة
من قلبك حترتمك من قلبها .و�إذا احرتمتك من قلبها .وجب �أن حترتمها من
قلبك.
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ك ّلنا يعلم و�ص ّية الأعرابية لبنتها العرو�س �إذ قالت لها« :كوين له �أمة يكن
لك عب ًدا» �إنمّ ا مبثل هذا يت�سابق الزوجان على التحاب وعلى الف�ضيلة.
بحق احلرية وامل�ساواة واال�ستقالل ،وداوم
و�إن مل ّي�سلم الرجل للمر�أة ّ
على �صولة ظلمه ،ومل يقبل باالحرتام املتبادل ،فلي�س لها �إال �أن تقول مع
احل�سني  ملّا ُنكب بكربالء« :وال �أرى احلياة مع الظاملني �إال برما»� .أو �أن
تت� ّأ�سى بقول ر�سول اهلل  ،الذي �أراد �أن ي�ضع نف�سه دائ ًما مع ال�ضعفاء املظلومني
«اللهم �أمتني ِم ِ
�سكي ًنا
تطيي ًبا لقلوبهم وحماية لهم من �صولة الظاملني� ،إذا قالَّ :
امل�س ِاكني»� ،أو �أن تتع ّزى حتت نري ظلمها بقول
و�أحيِني ِم ْ�س ِكي ًنا ْ
واح�شرنيِ يف ُز ْمر ِة َ
�سيدنا امل�سيح عي�سى ابن مرمي عليه ال�صالة وال�سالم حيث قال« :تعالوا �إ ّيل يا
جميع املتعبني والثقيلي الأحمال و�أنا �أريحكم  ...احملوا نريي عليكم وتع ّلموا
مني لأنيّ وديع ومتوا�ضع القلب ،فتجدوا الراحة لنفو�سكم».
الرجل يُكره املر�أة على التزين ،ثم يتخذ من ذلك حجّ ة عليها

يا �سيدي ال�شيخ:
�أنت قلت مع من قال ،من �إخوانك الرجال ،ما دامت املر�أة ت�ض ّيع ثالثة
�أرباع الوقت� ،إن مل يكن ت�سعة �أع�شاره ،يف اللب�س والزينة ،وتق�ضي معظم الع�شر
الباقي يف الكالم عن الأمرين ،فهي ال ميكنها املطالبة بحق واحد من حقوق
الرجال.
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�أ ّما �أنا ف�أقول مع من قال:
ز ّينــــــوا البـاطـــــــل حـ ّتى
� ّإن قـــــــو ًما جهــــــل البــا

حقـــا
ظ ّنه النـــــــاظــــــر
ًّ
طـــــــل واحلـــــــق لي�شـقى

وحب
�إنّ الغلو يف الإ�سناد يا �سيدي ،وليد الباطل والتحامل والغ�ضب ّ
اال�ستبداد ،ولي�س وليد احلقيقة ،والعدل والنزاهة وحت ّري امل�صلحة.
ومع هذا� ،إنّ املر�أة تطلب ح ّريتها وا�ستقاللها لت�شتغل بتزيني روحها
املر�ضية بالعلم والآداب ،بد ًال من �أن تبقى لدى الرجل مكره ًة على اال�شتغال
بتزيني ج�سدها له ا�شتغا ًال مييت فيها قوى روحها الناطقة.
�أجل� ،إنّ الرجل يتط ّلب منها ذلك كر ًها� ،إذ �أنه ال يعرتف لها بقوة تدفع
عنها �ضره .وجتفّف �ش ّره� ،إال بتزيني ج�سدها له.
�إنه ي�ضع الكوابي�س على روحها الناطقة لئال تنتع�ش فال تبقى لعبة مز ّينة
للهوه وهواه.
ولكن يف روحه وهو
�إنه مييت با�ستعباده �إ ّياها تلك الروح ،وك�أنه ينتحر ّ
ال يدرك هذه النتيجة امل�ؤملة وال ي�شعر بها .فقد جاء يف املقتطف الأخري لأديب
فا�ضل �شهري:
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«�إنّ الغ ّر الذي يق ّيد املر�أة وي�ستعبدها ويحجزها ،يخ�سر ت�سعة �أع�شار قوته،
وت�سعة وت�سعني يف املائة من �سعادته وهنائه».
يا جلور الرجل من جور� ،إنه يكرهها على الت ّربج له ،ويع ّودها ذلك ق�س ًرا،
ثم يتخذه حجة له عليها ،وال ينظر نظرة �إىل العامل ال�سافر الراقي ،حيث يرى �أنه
قام مقام تلك املر�أة املتربجة .امر�أة جديدة هي�« :شقيقة الرجل ،و�شريكة الزوج،
ومربية الأوالدّ ،
ومهذبة النوع ،هي املر�أة احلائزة جلمال املر�أة ،وعقل الرجل».
يا �سيدي ال�شيخ:
�إ ّنك ا�ست�شهدت بكثري من �أقوال الرجال ،ت�أيي ًدا الدعائك �أنه ال يجوز
�أن تعطى املر�أة حقوقها من احل ّرية واال�ستقالل� ،أو يتخذ ق�ضاة االجتماع ادعاءات
حججا عليها؟
ُظ َّال ِم املر�أة وخ�صومها ً
لي�س للرجل �أن ي�ست�شهد ب�أقوال الرجال ليثبت ادعاءه على املر�أة� ،أ ّما
املر�أة فلها حق وا�ضح ب�أن ت�ست�شهد ب�أقوالهم ،لأن ذلك �إقرار منهم واعرتاف
بحقّها ،واملرء ملزم ب�إقراره.
تت�ضمن
فلإلزام املر�أة ،يجب على الرجل �أن ي�ست�شهد ب�أقوال من الن�ساءّ ،
منهن مبا يدعي.
اعرتا ًفا ّ
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لي�س الن�ساء م�صدر ال�شر� ،أكرث اخلري فيهن ،املر�أة �شريكة الرجل
يف احلكم ال�شعبي ،والرجال والن�ساء يف املبايعة �أو حق االنتخاب
�سواء

يا �سيدي ال�شيخ:
�إ ّنك تقول�« :إنّ الن�ساء م�صدر ال�ش ّر على الإن�سان ،ولو ّوكل �أمر تدبري
هذا الكون �إىل الن�ساء فقط لكان اليوم قف ًرا هذا �إن بقي»!!
ولكن يا �س ّيدي ،ما من �أحد طلب �أن يوكل �أمر تدبري الكون �إىل الن�ساء
فقط� .إنّ ّ
كل عاقل ال يتبع الهوى ،يعلم �أنّ هذا الكون ،ال ت�صلح �إدارته ب�أحد
اجلن�سني م�ستق ًّال فيها .ففي ٍّ
كل منهما نق�ص يجب �أن يكمله الآخر.
�إنّ �أ ّول من تولىّ �إدارة �ش�ؤون الإ�سالم كما ال يخفى ،النبي  ،فلما
فتحا مبي ًنا ،و�أ ّمت نعمته عليه ب�ضم امللك �إىل النبوة ،كما ذكر
فتح اهلل تعاىل له ً
وجل مببايعة الرجال ،بل ر�أى ّ
البي�ضاوي ،مل يكتف ع ّز ّ
جل عدله وتعالت
حكمته ،لزو ًما ملبايعة الرجال والن�ساء على ال�سواء فقال تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [الفتح .]10 /ﱹ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ
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ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [املمتحنة.]12 /
املف�سرون ،املعاقدة
واملبايعة بني الوايل واملولىَّ عليهم ،هي على ما ذكر ّ
واملعاهدة ،ك�أن ك ًّال من الفريقني باع من الآخر و�أعطاه خال�صة نف�سه وداخلة �أمره،
�أو هي عقد التولية ،وذلك يتم يف زماننا ب�صورة االنتخاب ،منظو ًرا به �إىل القانون
الأ�سا�سي ،الذي هو يف دولة املقاولة �أو املعاهدة بني ال�شعب واحلكومة ،وما كانت
القوانني الأ�سا�سية احلا�ضرة يف العامل �إال موافقة لروح ال�شرع الإلهي.
ومل يكن من فرق بني مبايعة الرجال ومبايعة الن�ساء للنبي � ،إ ّال �أنّ
الرجال كانوا يبايعونه على الن�صرة يف اجلهاد الأ�صغر �ضد الأعداء من الب�شر� .أ ّما
فكن بايعنه على الن�صرة يف اجلهاد الأكرب� ،أي ن�صرة النفو�س املر�ض َّية على
الن�ساء ّ
النفو�س الأ ّمارة بال�شر ،وذلك ب�صنع مكارم الأخالق ،و�إ�صالح ال�ش�أن يف الدين
والأنف�س والأزواج والعيال.
وملّا فرغ النبي  من مبايعة الرجال ،يوم فتح مكة ،جاءت الن�ساء يبايعنه
فلما تال النبي الآية وفيها �شروط
وهو على ال�صفاء وكانت منهن هند بنت عتبةّ .
املبايعة :ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﱸ[املمتحنة ]12 /قالت له هند« :واهلل �إنّ البهتان((( قبيح وما ت�أمرنا �إال
بالر�شد ومكارم الأخالق ،وما جمل�سنا هذا ويف �أنف�سنا �إن نع�صيك يف �شيء».
((( البهتان :الباطل والكذب املفرتى( .م).
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�إنّ اهلل تعاىل �أمر مببايعة النبي ،ليع ّلمنا �أ�صول احلكم ال�شعبي �أو
الدميقراطي ،ووجوب ا�شرتاك الرجال والن�ساء به ،وال�سيما يف االنتخاب ،وكيف
ومنهن
فيهنّ ،
ي�س ّلم الدين �أو العقل� ،أن حترم الن�ساء حق االنتخاب و�أكرث اخلري ّ
كل �صاحلة خري من �ألف رجل غري �صالح؟ هذا قول ر�سول اهلل .
�إنّ احلكم الدميقراطي ،ي�ستمد من الأمة رجا ًال ون�سا ًء م�شرتكني ،ذلك ما
ع ّلمنا اهلل �إ ّياه يف كتابه قبل �ألف وثالثمائة �سنة ونيف.
عدوا املر�أة طو ًرا كاجلماد ،وطو ًرا كاحليوان،
ولكن ،يا ويح الرجال� ،إ ّنهم ّ
و�سلبوها حقوق الإن�سان ،مل مينعهم من ذلك �سنة وال قر�آن ،ا�ستق ّلوا باحلكم،
عدوها م�صدر ال�شر على الإن�سان.
وا�ست�ضعفوها فحب�سوها وظلموهاّ ،ثم ّ
طوبى ّ
لكل قوم عرف �أخ ًريا قدر املر�أة وحقوقها ،وح�سن ت�أثريها يف
حق االنتخاب واال�شرتاك يف احلكم ال�شعبي،
املجتمع ،و�أعطاها من تلك احلقوق ّ
ا�ستحق �أن ت�شمله ال�سعادة ،وتنريه احل ّريات ،وي�سوده ال�صالح وتفي�ض عليه
�إنه
ّ
ويعم بالده العمران.
اخلريات ّ
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يا �سيدي ال�شيخ:
يفهم من مقال الكاتب االجتماعي علي فهمي «�أن علماء االجتماع
وال�سوا�س املت�ش ّرعني �أجمعوا على �أنّ املر�أة هي قوام الهيئة االجتماعية ،وعماد
تقدم الأمم ،وت�شييد الدول ،و�أن الأمة التي ال حياة اجتماعية لها ،لهي عدم يف
ّ
الوجود ،بل هي �شر من ذلك العدم» .ف�أ ّنى تكون املر�أة واحلالة هذه ،م�صدر ال�شر؟
يا ويح الرجل ..ويا ق ّلة عدله! ليت �شعري� ،أكان �أتيال ،تيمورلنك،
جنكيز خان ،نريون ،يزيد ،و�أمثالهم من الأ�شرار الظلمة ن�ساء �أم رجا ًال ،ليت
�شعري� ،أكانت املاليني من قتلى احلروب ،و�أ�شكال الويالت واخلراب والدمار
وال�شرور يف البلدان وال�شعوب ،من �ضحايا املر�أة الر�ؤوف احلنون ومن �آثار �أعمالها،
�أم من �ضحايا نف�س الرجل القا�سية ومن �آثار �أعماله؟ ذاك الرجل القا�سي الغاوي،
الذي دا�س احلقوق حتى حقوق �أمه التي ولدته وربته ،وحب�سها و�سرت وجهها،
ومنع النور عن عينها ،والهواء عن �صدرها ،وك�سر قلبها ،م�س ِن ًدا �إليها نق�ص العقل
ونق�ص الدين ،و�أنها م�صدر ال�شر للإن�سان.
�إنّ املر�أة يا �س ّيدي ،مل ت�شتغل يف تلك ال�شرور واحلروب .ومل ت�شرتك
فيها �إال بت�ضميد اجلراح ،وتخفيف الآالم ،وحقن الدماء ،مبا وهبها اهلل من �صفات
النف�س املَ ْر ِ�ض َّية ،ولكن ال ّبد لروح املر�أة  -وقد �أخذت تتح ّرر يف العامل ال�سافر
الراقي ،و�ستنال ح ّرياتها كاملة مع الزمان يف ّ
البد لها من �أن تن�صر
كل مكان ّ -
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�ضد النف�س الأ ّمارة بال�سوء وال�شر ،في ّتحد الروحان
روح الرجل يف اجلهاد الأكربّ ،
حاملني لواء ال�سالم واحلرية ،ثائرين على ما بقي يف الأر�ضني من �آثار الهمجية،
في�سبك العامل كله مدافعه ،وقنابله ،و�سيوفه ،وحرابه ،وبنادقه ،و�آالت تدمريه،
�آالت زراعية ،و«ماكنات» �صناعية ،وطرقًا حديدية ،وت�صبح الدائرة ّ
ولكل �أمة �أو
نف�س فيها دائرة من اال�ستقالل واحل ّرية ،حدودها �أمنع بقوة القانون من احل�صون
القو ّية ،حينئذ يعلو �صوت الإن�سان �صارخً ا �أنا �أنا� ،أنت �أنت ،ال م�ستعبد ،ال م�ستعبد
ويبطل ذاك القول الظامل (من ال َيظلم ُيظلم) ،ويبطل التغ ّلب ،والت�س ّلط
ّ
والتحكم ،ويبطل �أن يكون احلق للغالب ،والويل للمغلوب ،والقول لل�سيف
واملدفع ،ويبطل �أن يكون هتاف النا�س للقاهر ،وال�سجود للمتكبرّ  ،وال�سيادة لل�شر،
وترفع غاية ال�سلم العام الكربى .فوق م�صلحة النف�س والأ�سرة والدين والأمة
واجلن�س ،وفوق ّ
كل م�صلحة خا�صة تف ّرق الإن�سان عن �أخيه الإن�سان ،وترتبط
الأفراد والأمم بعرى الإخاء وامل�ساواة ،وبقانون عام واحد ،وحكم م�شرتك واحد،
ي�سود يف ال�شرق والغربّ ،
نف�س رج ًال �أو امر�أة على ال�سواء ،وحتل
كل �أمة وكل ٍ
االختالفات بال�شرائع ال باملدافع ،وتنري احلرية العامل .وي�سود اخلري وال�صالح فيه،
خمت�صني بالن�ساء ،وي�ستوي
ويبطل �أن يكون احلياء واخلجل من العار والعيب ّ
الرجل واملر�أة بالر�أفة واحلنان على بني الإن�سان ،و ُتخزي النزعات �إىل احلروب،
و ُتكره البطولة وال�سيا�سة ال�سكرانتان بالدماء ال�سائرتان باخللق نحو الفناء ،كما
ُيكره الوباء ،وال ّ
يتذكر النا�س �إذ ذاك حكايات الآكلني حقوق الإن�سان� ،إال كما
ّ
يتذكرون  -على قول ال�شاعر الرتكي  -حكايات العفاريت والغيالن.
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�إنّ ذلك اخلري ك ّله� .ستلده للعامل حرية املر�أة ،واالنت�صار يف اجلهاد الأكرب،
�إنها الأم والبنت والأخت احلنون الر�ؤوف لأبناء الب�شر.
�إ ّنا لقّبنا الع�صر املا�ضي بع�صر الكهرباء ،فال ريب �أن �أحفادنا يلقبون
ع�صرنا املقبل بع�صر الن�ساء.
وكل من ي�ستقري ويرى ،وال �سيما بعد احلرب الكربى ،يقظة الن�ساء
ونه�ضتهن يف العامل ال�سافر الراقي ،ومتاعبهن و�أعمالهن يف �سبيل اخلري وال�صالح
وال�سالم ،ي�ست�شرف الزمن الآتي فيق�ضي ب�أنّ ما �أقول لي�س من الر�ؤى والأحالم،
�إنمّ ا تلك �أماين النفو�س اخلا�صة املَ ْر ِ�ض َّية ،حتققها الأيامّ .
وكل من يرغب يف
التمدن احلديث» لل�سيد حممد جميل
اال�ستقراء �ألفت نظره �إىل كتاب «املر�أة يف ّ
بيهم فريى فيه ،من النور ما يكفيه.
يا �سيدي ال�شيخ� ،إنمّ ا ال�سجون و�ضعت للأ�شرار يعاقبون فيها ب�سلب
ح ّريتهم ،ف�أي من اجلن�سني كرث عدده فيها ،يحكم عليه ب�أنه الأكرث �ش ًّرا� .أفال ترى
ن�سبة الن�ساء للرجال يف ال�سجون ،تقل عن ن�سبة واحد للماية ،فعالم ت�ستح�سن
احلرية للرجال ،وت�ستقبحها للن�ساء؟
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يا �سيدي ال�شيخ:
قال ر�سول اهلل َ « :م ْن َر َز َق ُه ُ
اهلل ا ْم َر�أ ًة َ�صالحِ َ ًة َفقَد �أعانه َع َلى �شَ ْط ِر ِدين ِه
َف ْل َي َّتقِ َ
اهلل فيِ ال�شَّ ْط ِر ال َآخر» فكيف تعد املر�أة م�صدر ال�شر؟
يا �سيدي ال�شيخ ،كيف تقول�« :إن الن�ساء م�صدر ال�شر على الإن�سان»؟
�أَنَ ِ�سيت قول ر�سول اهلل « :اجل َّن ُة تحَ ْ َت �أَق َْد ِام الأ َّمهات»؟
�أَنَ�سيت خديجة �أم امل�ؤمنني� ،أ ّول من �آمن بنب ّينا  ،و�أنارت فجر دعوته
النبوية ،وكانت له يف �أ ّول ر�سالته الع�ضد املتني ،والن�صوح الأمني؟
كيف تقول�« :إنّ الن�ساء م�صدر ال�شر على الإن�سان» �أن�سيت �أن الن�ساء
آمن بالنبي  ،قبل �أن �آمن به الرجال؟ �أن�سيت �أن الرجال كانوا ي�ضعون يف
� َّ
طريق النبي  حط ًبا و�شو ًكا ،ويرمونه بالرماد ،وكانت الن�ساء ن�سا�ؤهم حتيط به
كاملالئكة احلافظني ،فمنهن من رفعن احلطب وال�شوك من طريقه ،ومنهن من
نف�ضن الرماد عن ر�أ�سه ،ومنهن من ربطن جراح رجليه؟
�أن�سيت �أنه يوم كان �س ّيدنا عمر  ،متقل ًدا �سيفه مفت�شً ا عن الر�سول
ليقتله ،كانت �أخته فاطمة بنت اخلطاب م�سلمة ترتنمّ ب�آيات اهلل ،وهي التي كانت
�سبب �إ�سالمه ف�صار «�سيف الإ�سالم القاطع»؟
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ومن خ ّل�ص مو�سى  من املوت؟ �أولي�س امر�أة هي ابنة فرعون؟
ومن كان �أ ّول من �آمن مبو�سى ؟ �أو لي�س امر�أة هي �آ�سية بنت مزاحم؟
وهي التي �أ�ص ّرت على �إميانها باهلل ف�أوتد َر ُج ُل َها فرعون يديها ورجليها �إىل �أربعة
�أوتادّ ،ثم �أمر �أن تلقى عليها �صخرة عظيمة ،وهي تقول :ﱹ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﱸ [التحرمي.]11 /
ومنهن مرمي العذراء،
وكيف تقول �إن الن�ساء م�صدر ال�شر على الإن�سانّ ،
وفاطمة الزهراء ،و�أ ّم امل�ؤمنني خديجة ،وعائ�شة احلمرياء؟
كيف تقول ما تقول والن�ساء قد َو َل ْدنَ الأنبياء؟
و�إذا قلت للأنبياء والدون كما لهم والدات ،فال تن�س �سيدنا امل�سيح
عي�سى عليه ال�صالة وال�سالم وقد ا�ستق ّلت به �أ ّمه مرمي العذراء ،تلك املط ّهرة
امل�صطفاة� ،سيدة الن�ساء ،وخري الأمهات.
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يغ�ضب الرجل على املر�أة �إن مل تكن حرة ،وتغ�ضبه �إذا �أرادت �أن
تكون حرة

�سيداتي ،غريب �أمر الرجال� ،إن ال�شرور التي ظهرت يف العامل �صدرت
منهم ،وهم الذين �أوقدوا جذوتها ،و�أداروا حركتها ،وي�سندون م�صدرها للن�ساء.
�إن �شرورهم لظاهرة ،وهم يقولون بع�ضهم للبع�ض الآخر« :ف ّت�شوا عن الن�ساء ،يف
اخلفاء».
و�إذا قيل لأحدهم �إن �إحدى حمارمه لي�ست حرة ،قام وقعد ،و�أرغى
و�أزبد ،وغ�ضب لكرامته �أن تهان ،و�إذا ر�أت �أن تكون حر ًة حقًّا ،لتثبت فع ًال ما قاله
الر�سول �« :أن �أكرث اخلري فيهن» ا�ضطربت �أع�صابه ،وخاف على العمران �أن
تقو�ض �أ�سبابه ،و�أن يكون يف ح ّريتها خراب الكون وخرابه.
وكيف تكون املر�أة ح ّرة يا �سيدي الرجل ،ما مل تكن فيها �صفة احلرية
حقًّا! هل من فا�ضل حقًّا بال ف�ضيلة ،وعامل حقًّا بال علم ،وحر حقًّا بال ح ّرية.
و�شرير حقًّا بال �شر؟ م�سكينة املر�أة ،يغ�ضب رجلها �أن تكون غري ح ّرة ،وتغ�ضبه �إذا
�أرادت �أن تكون حرة.
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املر�أة ال تطلب �إ َّال ما خوّ لها �شرع الله من احلرية واحلقوق
�إن يف ذلك �صالح العيلة واملجتمع ،وبيان لل�شيخ عبد القادر املغربي

يا �سيدي ال�شيخ:
�إن املر�أة ال تطلب وال تريد �إال ما خ ّولها �إ ّياه اهلل ور�سوله ،كما ذكرت
يف كتابك ،من حقوق ال�سيادة وامل�ساواة واحل ّرية ،وذلك نتيجة التحرير من
قيود العبودية و�أغالل اال�ضطهاد ،على �أنها ال تكتفي بالتح ّرر من قيود العبودية
(املطلقة) كما و�صفت ،بل تطلب �أن تتح ّرر مبوجب �شرع اهلل من ّ
كل عبودية،
�سواء �أكانت مطلقة �أم مق ّيدة ،عامة �أو خا�صة� ،إن و�صف (املُ ْط َلقة) للعبودية ،لي�س
من اهلل بل من �سيدي ال�شيخ.
قال ر�سول اهلل «ُ :ك ُّل نَ ْف ٍ�س ِم ْن َبني �آ َد َم َ�س ِّي ٌد َفال َّر ُج ُل َ�س ُيد �أَ ْه ِل ِه
َواملَر�أ ُة �ســيد ُة َب ْيت َها»� .إن �ســعي الر�ســول وعمله لتحـريرها ُ�س َّن ٌة يجب على
الرجل اتباعها ،وينبغي له �أن ال ته ّوله ح ّريتها ،فيعاك�س ّ
كل �سعي لتحريرها.
ينبغي له �أن يقتفي يف ذلك �سنة الر�سول � ،إنّ فيها اخلري وال�صالح للعيلة
واملجتمع.
قال ال�شيخ عبد القادر املغربي مت�ش ّه ًدا مبا قاله علماء االجتماع�« :إنّ �أحقر
املنازل �إذا تو ّلت ريا�سته امر�أة مد ّبرة ب�شو�شة كان مل�ؤه الراحة والهناء وال�سعادة،
كان فيه �أ�شرف العواطف العائلية ،كان عزي ًزا لدى الرجل ملا ي�ستلزمه من دواعي
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ال�سرور ،كان مال ًذا للقلب ،وملج�أ من عوا�صف احلياة ،كان خري مكان للراحة من
ال�شدة م�س ّل ًيا ،ويف الرخاء فخ ًرا ،ويف ّ
كل
عناء الأ�شغال ،ومتاعب احلياة ،كان يف ّ
حالٍ نعي ًما ،فاملنزل ال�صالح �إذن خري معاهد الرتبية ال لل�شباب وحده ،بل للكهل
�أي�ضً ا ،وفيه يتعلم ال�شاب والكهل الب�شا�شة وال�صرب ،و�ضبط النف�س ،وتدرك روح
احلياة ،ومعنى الواجب».
وقال ال�شيخ امل�شار �إليه� :إن الأعمال التي يزاولها ّ
كل من الرجل واملر�أة
يف عائلتهما تختلف باختالف حال الأمة التي يع�شيان فيها بداوة وح�ضارة ،رق ًّيا
املتح�ضرة �أن تكون وظيفة املر�أة �إدارة الأعمال البيتية
وانحطا ًطا .ويغلب يف الأمم ّ
كما تكون وظيفة الرجل خارجه .فهو ي�شتغل ّثمة ويتعب وي�ستثمر �أتعابه ّثم
يلقي بهذه الثمرات �إىل زوجته ،ويتكل يف هنائه العائلي وراحته املنزلية عليها.
فالزوجة هي الرئي�سة العاملة يف املنزل� ،أ ّما الزوج فهو مبثابة رئي�س �شرف له� .إن
وخ�صها بها ،و�إن كان لرجلها �سيادة
ر�سول اهلل  جعل �سيادة البيت للمر�أةّ ،
�أخرى ال تنكر.
«و�إذا كانت املر�أة هي �س ّيدة البيت ورئي�سته كان من �أول واجبات الزوج
�أن يح�سن انتخاب تلك الرئي�سة .فيختارها من ذوات العقل والدين والرتبية
ال�صاحلة .ف�إنها �إذا توفّرت فيها هذه ال�شروط �أ�صبح املنزل فردو�س الرجل ،ومظهر
كرامته يف قومه .واملنبت اخل�صب لذ ّريته و�أوالده ،ومن ّثم كان للمنزل والعائلة
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أ�سا�سا
املقام الأول يف نظر علماء االجتماع ،حتى جعلوا نظام احلياة املنزليةً � ،
لنظام احلياة االجتماعية يف الأمة كلها ،ف�إذا ف�سد النظام الأول ف�سد النظام الثاين
ّ
وانحطت الأمة على �أثره ،والعك�س بالعك�س .قالوا و�إذا دخلت �إحدى املدن كان
لك �أن حتكم على ارتقاء العائلة مبج ّرد نظرك �إىل حالة ّ
�سكانها وما هم عليه من
الأطوار والأخالق يف �أ�سواقهم وحوانيتهم وحمافلهم وقهاويهم و�سائر مظاهرهم
االجتماعية ،ف�إذا ر�أيتهم هنا على نظام �أدبي ثالث ،حكمت با�ستحكام النظام
الأدبي يف بيوتهم وعائالتهم ،لأنّ هذا �أ�صل ذاك .و�إال فال بد �أن املنزل هو املغر�س
الأول للذرية والأوالد فهم ُينقلون منه �إىل املغر�س الثاين �أعني املدر�سة ،ومنها �إىل
�ساحة التجارب والعمل وال�سعي يف خدمة �أمتهم ووطنهم ،كما ينقل الف�سيل من
�أر�ض �إىل �أر�ض ،ف�إذا طابت تربة املغر�س الأ ّول (العائلة) طابت �إذ ذاك ثمار �أبناء
الأمة وغزرت حم�صوالت عقولهم ،و�إن خبثت تلك الرتبة خبثت الثمار ،وقبحت
الآثار و�سادت الأخبار».
يا �سيدي ال�شيخ:
أظن ما ذكرته كاف ًيا ليع ّرف ال�سبب الذي من �أجله تطلب املر�أة ح ّريتها،
� ّ
�أنها تطلب ح ّريتها ،ا�ستعدا ًدا لإيفاء هذه الوظائف ال�سامية ،وتو�س ًال لق�ضائها كما
تق�ضيها �سيدة ح ّرة حقًّا� ،إنها تطلب ح ّريتها ،يف منزلها و�إرادتها ،وقولها وعملها،
لتفتكر يف اخلري ،وتريده وتقوله ،وتعمله.
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قال ال�شاعر املعروف ال�شيخ �أمني تقي الدين:
هذي البالد ولن تقوم بنه�ضة ٍ

ح ّتى تريد ال�سيدات قياما

�أجل� ،إن املر�أة تريد ح ّريتها لتظهر �إرادتها يف نه�ضة الأمة وقيامها.
و�أح�سبني قد �أثبت تلك الإرادة� ،إرادة املر�أة.
�إنّ املر�أة امل�سلمة ،تنه�ض وت�ستنه�ض الرجل ،لي�سري و�إ ّياها �إىل احلرية� ،إىل
الأمام ،و�إىل النور ،حيث اخلري وال�صالح ،والرقي وال�سعادة ،فع�سى �أن ال يقف
الرجل وي�ستوقف املر�أة في�ستوقف �أمته يف اخلمول والظالم.
املر�أة امل�سلمةّ ،
حتكم العقل ،وتدعو الأمة �إىل النهو�ض يف اتباع القر�آن
وال�س ّنة ،فع�سى �أن ال يدعوها الرجل �إىل اجلمود ،يف اتباع ما يخالفهما ،من �أقوال
بع�ض الفقهاء.
املر�أة امل�سلمة ،ترمي �إىل توحيد الفرق الإ�سالمية ،وال ي�ضمنه �إال الرجوع
�إىل الكتاب وال�س ّنة مرجعي فرق الإ�سالم كلها ،فع�سى �أن ال يرمي الرجل �إىل
�إبقاء التفريق ،وال يبقيه �إال متابعة ال�سري على �أقوال بع�ض الفقهاء.
قال ال�سيد امل�سيح�« :أتيت لألقي حربًا ال �سال ًما» ومل تكن حرب ال�سيد
�ضد ما �ضر
امل�سيح ،وهو الوا�ضع �أ�سا�س الت�آلف وال�سالم والت�آخي بني النا�س� .إال ّ
وما ف�سد من التقاليد والعادات ،والتعاليم والأقوال ،انت�صا ًرا للمبادئ القومية،
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والتعاليم ال�صحيحة ،يف الكتب املن ّزلة ،ف�إن حت�سب نه�ضة الفتاة امل�سلمة حربًا
معلن ًة �ضد الفا�سد وال�ضار ،فلي�س ذلك �إال جها ًدا �أكرب ،انبعث فيه كالم اهلل و�سنة
�سيديها حممد وامل�سيح ،انت�صا ًرا لل�صالح وال�سالم.
يا �أ ّيها املعار�ضون:
�إذا �أردمت مقاومة املر�أة ،وجتميد الأمة على ما هي عليه ،فهاتوا برهانكم ّمما
�أنزل اهلل ،ومن �سنة ر�سوله ،ال من �أقوال �أمثالكم.
ملّا خطب عمر بن اخلطاب على املنرب يوم اجلمعة قائ ًال� :إن مهر فاطمة
بنت ر�سول اهلل �أربعمائة درهم ،فمن زاد منكم على ذلك املهر� ،أخذت الزيادة منه
وو�ضعتها يف بيت مال امل�سلمني .قامت امر�أة وقالت :ومن �أين لك هذا احلق يا
�أمري امل�ؤمنني واهلل تعاىل قال يف كتابه:ﱹﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﱸ؟ [الن�ساء .]20 /فقال :يا �أيها النا�س ،امر�أة �أ�صابت ٌ
ورجل �أخط�أ.
فلن�أخذ يا �سادتي عربة من قول �سيدنا عمر ،ولنعلم �أن الفقهاء يخطئون،
و�أنَّ الن�ساء ،و�أكرث اخلري فيهن ،لهن ر�أيهن يف احلق� ،إن الع�صمة هلل وحده.
يا �سيدي ال�شيخ:
�أ َّنى حت�سب املر�أة �سيد ًة ح ّر ًة حقًّا ،وهي م�أ�سورة بحجاب على وجهها
وعينيها ،وجميع حوا�سها .وظله على عقلها؟
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�أال ترى �أن احلجاب هذا ،كان م�صونًا من بالئه الأرقاء والإماء؟ فلماذا
تبلى ال�سيدة احلرة بهذا البالء؟ وهل ي�صلح للمجتمع الإ�سالمي �أن تكون
ال�سيدة فيه حمجبة عمياء؟
�سيطرة الرجل و�سلطانه املقيدان ،و�سيادة املر�أة

ذكرت يا �سيدي� ،أن ر�سول اهلل  ،جعل املر�أة ربة املنزل و�سيدته،
مبا منحها من احلقوق التي جعلتها م�ساوية للرجل يف كل �شيء �إال ال�سيطرة
وال�سلطان املق ّيدين واملر�أة يا �سيدي ال تطلب �إال �أن تكون ربة املنزل و�سيدته حقًّا،
و�أ ّنى تكون رب ًة ملنزلٍ �أو �س ّيدة فيه حقًّا ،وهي يف عرف رجلها ،ال يجوز لها �أن تقرب
من نافذة ذلك املنزل� ،أو تطلع �إىل �سطحه� ،أو تخرج �إىل �شرفته� ،أو داره ،بل يجب
عليها �أن تخدمه فيه ،واقفة لديه ،ك�أم ٍة بني يديه.
كيف تكون ربة املنزل �أو �سيدة فيه حقًّا ،وهي يف عرف رجلها ال تزال
يف املنزل كما قال ال�سيد جميل بيهم� ،إ َّال من قبيل القنية ،يتزوج بها للخدمة
والتنا�سل ،ويرتفع الرجل �سيدها عن م�صاحبتها ،وم�ؤاكلتها ،وجمال�ستها ،ويهن�أ
مبوتها لأنه يتهي�أ له بذلك فرا�ش جديد؟
�أهذه هي امل�ساواة التي �أمر بها الدين؟ �أهذا هو تعظيم �ش�أنها الذي �أوجبته
ال�شريعة الإ�سالمية؟
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�إن املر�أة ال تعار�ض �أحكام �شرع اهلل ،يا �سيدي ال�شيخ ،بل تط�أطئ ر�أ�سها
طاعة واحرتا ًما له ،و�إنمّ ا تعار�ض ما يعاملها به الرجل خال ًفا للدين ،ول�شرع اهلل،
ولقانون الب�شر ،ولنامو�س الطبيعة ،وللمروءة وامل�صلحة.
الرجالِ » وقال �صلى اهلل عليه
«الن�سا ُء �شَ قَا ِئقُ َ
قال ر�سول اهلل َ :
لت الن�سا َء»
و�سلم�«َ :ساووا َب َني �أَ ْو َال ِد ُكم يف العط َّيةَ .فل ْو ُك ْن ُت ُمفَ�ض ًال � َأح ًدا َلف ََّ�ض ُ
فهل يجدر �أن تكون حالة الن�ساء ال�سيئة ،نتيجة �إبداء ر�سول اهلل  ميله �إىل
تف�ضيلهن على الرجال؟
ّ
�إن املر�أة ال تطلب تف�ضي ًال يا �س ّيدي ،ولكنها تطلب من الرجل �أن يعرتف
حق احلرية .يف حق احلياة املثلى.
لها مب�ساواتها �إ ّياه يف ّ
�إذا كان الرجل ر�أ�س املر�أة .فلتكن املر�أة قلب الرجل� .إنمّ ا مبثل هذا يتم
ال�صالح يف العيالت واملجتمع.
�أ ّما ال�سيطرة التي ذكرت يا �س ّيدي ،فهي �صفة ينبغي للرجل �أن ال
يتخذها ،لأن املر�أة من عباد اهلل ،واهلل نهى نب ّيه  عن ال�سيطرة بقوله ،ل�ست
م�ستبدا جائ ًرا يعمل
عليهم مب�سيطر ،و�إن �أردت بال�سلطان الذي ذكرت �سلطانًا
ًّ
بكيفه وهواه� ،ضمن دائرة من قيود ي�ضعها هو نف�سه كما ي�شاء ال توافق �شرع اهلل.
فهذا ال ت�س ّلم به املر�أة .و�إذا �أردت بال�سلطان معنى القوام ،فهو يفيد والية الرجل
م�ستبدة من �إنفاقه .والوالية لي�ست مطلقة
يف حكومتة ال�صغرية �أي عيلته والية
ّ
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بل مقيدة مب�صلحة من عليه الوالية ،ولي�س من م�صلحة املر�أة �أن يحرمها رجلها يف
م�ستبدا بها كما يهوى ،فقد
مقابله �إنفاقه ،ح ّرية هي لها منحة من اهلل يف �شرعه،
ًّ
جاء يف الإجنيل« :لي�س باخلبز وحده يحيا الإن�سان» �إنه يحتاج �إىل احلرية لإحياء
روحه ،كما يحتاج للخبز لإحياء ج�سده.
قال اهلل تعاىل :ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﱸ [الن�ساء.]135 /
ليتمَ ،ف�أميا والٍ و َيل �شَ ي ًئا ِم ْن َ�أ ْم ِر �أتى فلم
وقال ر�سول اهلل �« :أَ ْح ِ�س ُنوا �إذ َا ُو ْ
يجتهد لهم كجهده لنف�سه ك َّبه ُ
اهلل َعلى وجه ِه يو َم ال ِق َيا َمة فيِ ال َّنار».
�إذن ينبغي للرجل �أن يجتهد حلرية املر�أة ،كما يجتهد حلرية نف�سه ،و�إال
ك َّبه اهلل على وجهه يوم القيامة يف النار.
كان الوايل يف زمن اال�ستبداد ،يت�صرف بحقوق النا�س كما �أراد ،ك�أنّ
حقوق النا�س كلها حقه� ،أ ّما الآن وقد �أنار نور احل ّرية ونور العلم العاملني ،فلي�س
على الوايل �إال ت�أمني احلقوق ،ولي�س له �أن ّ
يخل بها قيد �شعرة ،و�إنمّ ا بهذه ال�صورة
ارتاح الوايل ،واملوىل عليهم ،و�ساد الأمن والعدل والنظام.
�إذن املر�أة حرة �ضمن دائرة من �شرع اهلل والقوانني املو�ضوعة ،كما �أن
الرجل ح ّر �ضمن دائرة من �شرع اهلل والقوانني املو�ضوعة .ولي�س لأحد �أن يظلم
غريه �أو ي�ستبد به ،م�ض ِّيقًا تلك الدائرة ،وحمدثًا قيو ًدا من عنده جديدة.

459

يف املعـار�ضــات والـردود

459

�أ ّما اخلدمة ف�إنّ املر�أة تخدم الرجل يف �أمور ،والرجل يخدم املر�أة يف �أمور،
وال ريب �أن الأحوال كلها بني النا�س ،على هذا املنوال.
النا�س للنا�س من بد ٍو ومن ح�ض ٍر

بع�ض لبع�ض و�إن مل ي�شعروا خدم

ومع ّ
كل ما ذكر يجب �أال نن�سى �أن يف الن�ساء غري متزوجات ال ينفق
عليهن يف �أ�سباب الك�سب
عليهن،
فحرمانهن احلرية يف الأعمال ،والتع�ســري ّ
ّ
ّ
احلالل ،وال�سيما بغطاء الوجه احلائل بني الأنوار والأب�صار ،وب�أجنحة تلك املالءة
عليهن وعلى الدين.
التي تعوق احلراك ،وب�ســـبب االرتباك ،اعتـــداء �شــديد ّ
ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﱸ [البقرة.]190 /
ما هذه احلالة التي بالنا رجالنا بها خال ًفا ل�شرع اهلل ،و�س ّنة ر�سوله ،و�سنن
الطبيعة� ،إن الأنثى من ّ
كل حيوان لها مل ُء احلق ومتام احل ّرية ،يف �أن ت�سعى
لك�سب عي�شها متمتعة بقواها وبالهواء والنور� ،أ�سوة بالذكور� ،أ ّما امل�سلمة فتغل
بالقيود من ًعا لها من احلرية يف ك�سب عي�شها احلالل� ،أ�سو ًة بالرجال ،نقر�أ عن
غري امل�سلمات يف العامل ال�سافر الراقي� ،أنّ
ك�سبهن احلالل وتربعهن يف �سبيل
ّ
اخلري ،يبلغان املاليني واملليارات ،ونرى امل�سلمات املنقطعات الواقفات القاعدات
على �أبواب املحاكم ال�شرعية ودوائر التنفيذ عورات ملتفات ،وعيات ذليالت،
�سائالت نفقات! مبثل هذا ينبغي لنا �أن نباهي ونفاخر غرينا من الأمم؟
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لي�س الأعراب �أ�شرف من احل�ضر ،ولي�س �أهل القرى �أ�شرف من �أهل
املدن

ذكرت يا �سيدي ال�شيخ� ،أن �صحة �آداب الأعراب ،و�أهل القرى و�سالمة
�أخالقهمّ ،مما يجعلهم ي�ستحقون ال�سفور ،و�إن الف�ساد يف �أخالق �أهل املدن،
يجعلهم ي�ستحقون البالء باحلجاب.
عف ًوا يا �سيدي� ،إنيّ قروية �ساكنة يف املدن ،نظرت يف �أهل القرى
ونظرت يف �أهل املدينة ،فلم �أ َر �أخواتك املدنيات ،و�إخوانك املدنيني دون �أخواتي
القرويات و�إخواين القرويني يف �صحة الآداب و�سالمة الأخالق ،من حيث
الفطرة ،ومل يكن ما يرتاءى من الف�ساد يف املدن �إال نتيجة مفا�سد النقاب .وما
�إخواين و�أخواتي� ،إال �أخواتك و�إخوانك ،وما �أخواتك و�إخوانك� ،إال �أخواتي
و�إخواين .و�أرى �أن لي�س فيهم جمي ًعا ما ي�ستوجب مثل حكمك ،بل �أرى الأمة
م�ستعدة لل�سفور عن تلك الوجوه ال�شريفة امل�سلمة بكل قواها ،ويف حالة ت�ستحق
الثقة بن�سائها ،والطم�أنينة �إىل رجالها .وال حتتاج �إال �إىل م�ساعدة مثلك من العلماء
الأعالم� ،أرباب الأقالم ،و�أ�صحاب الأفهام ،لفك قيودها ،وك�سر حديدها ،فت�سري
�إىل الأمام ،وال حجاب وال قيد لها �إال �شرف الإ�سالم.
و�أرى �أنه ال ّبد من لفت نظر ال�شيخ �إىل �أنه ال يجوز تف�ضيل �أعراب البادية
على �أهل املدن ،وهو منهم ،وقد قال اهلل تعاىل يف �سورة التوبة :ﱹ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱸ [التوبة.]97 /
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الدين َف ُه َو �أَ ْع َرابي» ن�سب ٌة �إىل الأعراب
ِ
وقد ورد يف احلديثَ « :م ْن لمَ ْ َي َتفَقه ِم ْن ُك ْم فيِ
�سكان البادية .وجا َء يف حديث عن �أبي عبد اهلل َ « :ال َب� َأ�س َبال َّنظر �إىل ُر�ؤو�س
�أَ ْه ِل تهامة َوالأ ْع َر ِاب َو َ�أ ْه ِل ال�سوا ِر َوال ُع ُل ِوج لأ َّن ُهم �إذا ُن ُهوا ال َي ْن َت ُهون».
يف�ضلون؟
�أو مثل ه�ؤالء يا �س ّيدي على �آبائنا و�أمهاتنا و�أخواتنا و�إخواننا ّ
وال ّبد يل �أن �أذكرك يا �سيدي تكرا ًرا بقولك �إنّ احلجاب يف حالته اليوم
هو ما ينهى عنه ال�شرع الإ�سالمي ،لأنه يغ ّرر الأغرار وي�ستميل الأ�شرار ،و�إن يف
احلجاب غري ال�شرعي �ضر ًرا ال ينكر.
�إذن �إمنا يرتاءى من الف�ساد يف �أهل املدن لي�س نا�ش ًئا من فطرتهم ،بل
من النقاب علة املفا�سد ،فلتبدل احلرية منه ولتك�شف وجوه امل�سلمات ال�شريفة
ينك�شف لك ما تروم من وجيه الأخالق ووجوه املحامد.
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خ�صم يف ال�شباب ون�صري يف الكهولة

و�أرى �أنه ال ّبد يل من البيان� ،أن كتاب ال�شيخ الغالييني ،كان لغري هذا
الزمان� ،إنه و�ضعه يف �أ ّول ال�شباب ،ولكل �أجل كتابه.
لذلك ما خاطبت يف خطابي� ،إال �إياه يف �أول �شبابه ،يوم و�ضع كتابه �أ ّما
اليوم ف�أعتقد ،وليعلم امل�سلمون وامل�سلمات� ،أن ال�شيخ املحرتم ،وهو من رجال
العلم والنور والثقات� ،أنه يف كهولته الراقية الر�شيدة ،ويف النه�ضة اجلديدة،
املتمدن بكتاب جديد يف
�سيظهر للمر�أة ن�ص ًريا ،وللحق ظه ًريا ،ويتحف العامل ّ
حترير املر�أة امل�سلمة ،يوافق روح الع�صر ،وروح الدين الإ�سالمي ،وي�سعد العيلة،
وينفع الأمة ،ويعلي �ش�أنها بني الأمم ،كما كان الأمر يف القدم� ،إنه خليق ب�أن يكون
من خيار املبتدئني ،خليار املقتدين.
النتيجة

حيا ،احلرية ت�ؤخذ وتُعطى
لو بعث اليوم �أبو حنيفة ًّ

�سادتي و�سيداتي:
لقد تبينّ احلق من الباطل والر�شد من الغي ،وانق�ضى الزمن الذي �ساد
فيه التمويه والت�ضليل ،و�أقبل الزمن الذي يقت�ضي �أن ت�سود فيه احلقائق هذا
ال�شرق ،كما �سادت ّ
كل عامل راقٍ  .ف�أرجو منكم رجا ًال ون�سا ًء �أن ت�ضعوا �أقوايل
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مو�ضع البحث احلر ،مو�ضع البحث الذي يحكم فيه العقل ،وينظر فيه �إىل اللباب
ال �إىل الق�شور .و�أن تدر�سوها بحثًا في�ؤثر ّ
كل منكم يف قوله وعمله الطريق الذي
يرى �أنه الأف�ضل يف الق�ضايا االجتماعية الهامة التي بحثت فيها.
لقد ذكرت لكم ،عدا الأدلة العقلية� ،آيات الكتاب والأحاديث ال�شريفة،
وكلها حتقق نظراتي وتدعم ق�ضيتي دع ًما.
ي�صح واحلالة هذه
�إنّ الأمم ب�أ�سرها متر �سرا ًعا �إىل الرقي
والتكمل ،فال ّ
ّ
�أن نبقى يف جمودنا القاتل� ،أو يبقى فينا هذا اجلمود� ،إن �ضرورة احلياة وتنازع
التخدر يف اخلدور ،لننال ن�صيبنا من الرقي
البقاء ،يحكمان علينا بال�سفور وترك ّ
والكمال ،ومن يقف �أمام ت ّيار الإن�سانية اجلارف ،اجلاري مت�سار ًعا �إىل اكت�ساب
والتكمل العقلي والأدبي ،تد�سه �أقدام الطاحمني �إىل نيل ذلك الهدف
احلقائق
ّ
ال�سامي.
فلن�شفق على �أنف�سنا ولنرتك الأباطيل والأوهام ،والت�أويالت ال�ضارة
التي تع�سر علينا �أ�سباب احلياة وال�سعادة فيها ،ولنعتمد ،مع حتكيم العقل ،الن�ص
الإلهي والن�ص النبوي ،فهما كفيالن ب�إ�سعادنا وب�إ�صالح ديننا ودنيانا ،وب�إدراك
ذلك املقام اخلليق بالأمة الإ�سالمية ،وباملر�أة يف الإ�سالم.
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قال �شي�شرون احلكيم« :من كان غري �سعيد فالذنب ذنبه» .وقال �سيدي
حمي الدين العربي يف الفتوحات ّ
املكية« :فر�ض على امل�ؤمنني ثالثة حقوق:
حق هلل وحق للخلق وحق لأنف�سهم .فاحلق الذي هلل تعاىل عليهم �أن يعبدوه
وال ي�شركوا به �شي ًئا .واحلق الذي للخلق عليهم كف الأذى كله عنهم و�صنائع
املعروف منهم .واحلق الذي لأنف�سهم عليهم �أن ال ي�سلكوا ب�أنف�سهم من الطرق
�إال الطريق الذي فيه �سعادتها وجناحها ف�أن �أبت فلجهل قام بها و�سوء طبع».
يقول الرجال �أولو العزائم« :احلرية ت�ؤخذ وال تعطى» ويريد الذين ينفرهم
اجلمود ك�أنه �شبح املوت� ،أن ت�أخذ الن�ساء بهذا القول.
�أ ّما �أنا ،فبعد تلك النعمة ،نعمة احلرية التي منحنيها �أبي من تلقاء نف�سه
أ�شد ما منحني اهلل
علي ،بعد نعمة احلياة� ،أتيت ب� ّ
والتي عددتها نعمته الثانية ّ
وحرية التفكري من قوة� ،أثبت �أن املر�أة ما خلقها اهلل ع ًّيا وال ناق�صة عق ًال وال دي ًنا،
يظن اجلهلة وال�سفهاء ،هي وال ريب الأ�س
و�إن احلرية ال�صحيحة هي بعك�س ما ّ
املتني ،والركن الركني للأدب ،وع ّزة النف�س وال�صالح والكمال والدين ،و�أثبت
�أي�ضً ا �أن احلرية ،قد ال ت�ؤخذ �أخ ًذا بل تعطى ،و�ألتم�س منكم يا �سادتي الرجال،
�أن حت ّرروا �أفكاركم من البدع والأباطيل وت�أثري العادات ،ومتنحوا من �أنف�سكم
ّ
نفو�سهن من �أخواتي العزيزات املحرتمات� ،أمهاتكم
كل اللواتي تثقون ب�شرف
ّ
وبناتكم وزوجاتكم و�أخواتكم ،تلك النعمة نعمة احلرية �أ ّما اللواتي ،مل ي�ستحققن
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نفو�سا
الثقة فال ر�أي يل يف �أمرهن ،على �أين �أو ُّد �أن ال �أرى حتت لواء احلرية� ،إال ً
من اجلن�سني �شريفة �أبية.
�سادتي و�سيداتي:
قال ر�سول اهلل « :ما ح َّرم ُ
اهلل �شي ًئا �إال �أباحه لل�ضرورة» �أال ترون �أن
�ضرورة احلياة يف الزمن احلا�ضر ت�ستوجب �إباحة ال�سفور ،حتى ولو كان حم ّر ًما؟
�إذن كيف ال نبيحه وهو غري حم ّرم؟
كيف ال نبيح �سفور الوجه وقد ح ّرم اهلل علينا �سرته �أو �سرت بع�ضه يف
�إحرام احلج والعمرة بني ع�شرات الألوف من الرجال؟
كيف ال نبيح �سفوره ،وقد �ص ّرح ر�سول اهلل  لأ�سماء ب�صالحه.
كيف ال نبيحه ،وقد ّرحب ر�سول اهلل بهند ملّا �أ�سفرت يف ح�ضرته؟
كيف ال نبيحه وقد ر�أينا فاطمة بنت ر�سول اهلل تقابل جاب ًرا بح�ضرة
�أبيها  وهي �سافرة؟
كيف ال نبيحه ،وقد قر�أنا �أن �أمري امل�ؤمنني �سيدنا عمر  قد �أمر امر�أته
�أم كلثوم بنت �سيدنا علي بن �أبي طالب � أن تخرج فت�أكل معه ومع ر�سول
�سلمة؟
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كيف ال نبيحه وقد ر�أينا �سيدتنا فاطمة وحفيدتها �سكينة ر�ضي اهلل
كن يلقني
عنهما وغريهما من املد ّر�سات وف�ضليات امل�سلمات يف ال�شرق والغرب ّ
وجمال�سهن كانت حافلة بالعلماء
الدرو�س على ملأ ممتزج من الرجال والن�ساء،
ّ
والأدباء وال�شعراء؟
كيف ال نبيحه وقد �أمر اهلل تعاىل الن�ساء �أن ُيعرفن فال ُي�ؤ َذين واملعرفة،
كما ال يخفى� ،إنمَّ ا تقع بال�سفور ومتنع باحلجاب؟
كيف ال نبيحه وقد قال ر�سول اهلل  « :من حلل حرا ًما ومن ح ّرم
حال ًال فقد كفر»؟
كيف ال نبيحه ،وقد �أرانا العقل ما فيه من خري ،وما يف احلجاب من �شر
و�ضري؟
�سادتي و�سيداتي:
لو بعث اليوم �أبو حنيفة ح ًّيا.
لو بعث الفقهاء الثقات الأعالم
لو ر�أوا مقت�ضيات الزمن احلا�ضر.
لو ر�أوا ما �آل اليه العلم احلديث يف االجتماع واال�شرتاع والفن وال�صناعة
واالخرتاع.
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لو ر�أوا كيف �أجمدنا عقولنا على ما وجدنا من بع�ض �أقوال �شاذة ومغاالة
وعادات ،م�ستعبدين لها غري ناظرين �إىل ال�سنن احلقة والآيات.
لو ر�أوا ما ينفحنا به يف هذا الزمن بع�ض م�شايخنا ،خ�صوم املر�أة� ،أعداء
التطور الراقي ،ومعار�ضو ال�سفور ،م�شوقني �إ ّيانا �إىل التخدر يف اخلدور ،و�إىل
الإحجام عن تع ّلم الكتابة ،ح ّتى �إىل التواري عن عيون �أخواتنا يف الوطنية �أو يف
الإن�سانية ،بد ًال من �إحتافنا ب�أح�سن الأقوال ،لن�أتي �أح�سن الأعمال ،فنكون بها
للعامل خري قدوة وخري مثال.
لو ر�أوا كيف �أهملنا اللب واحلقيقة واحلكمة.
لهن ،فا�ستعبدتنا الأمم التي �آثرت
لو ر�أوا كيف �آثرنا جهل ن�سائنا ا�ستعبا ًدا ّ
علم ن�سائها وح ّريتهن.
لو ر�أوا كيف �أورثنا ال�شلل باحلجاب ونتائجه ن�صف �أع�ضاء جمتمعنا
من �أمهات ،وبنات ،و�أخوات ،وزوجات ،فا�ستقوت علينا املجتمعات القويات
الأع�ضاء.
لو ر�أوا كيف انتقم احلق ،وانتقم الزمان م ّنا ،و�شددا انتقامهما ،لظلم
الن�ساء ،ومنع االرتقاء ،والإحجام عن التط ّور.
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لو �سمعوا قول ال�شاعر الفيل�سوف الناطق بل�سان احلكيم العارف الداء،
ال�شاعر ب�أمله:
�أخّ ر امل�ســــلمني عن �أمم الأر

امل�سلمات
حجاب ت�شقى به
�ض
ِ
ُ
ٌ

لو ر�أوا ّ
كل ذلك ،لذابت قلوبهم لهفة وح�سرة ،و�أرونا ب�أ�شد ما يف نفو�سهم
من قوة فائقة وحكمة بالغة� ،أحكا ًما توافق ال�سنة والقر�آن ،و�أحوال الزمان� ،إحكا ًما
فيه الي�سر الذي �أراده اهلل لنا ونريده ،بد ًال من الع�سر الذي ال يريده تعاىل وال
نريده ،وفيها املجال احلر الوا�سع لت�أمني مكانتنا يف التنازع الدائم للبقاء ،والطريق
ال�سوي الوا�ضح الذي يقوده �إىل ذروة املجد يف طليعة الأمم حيث ك ّنا يف تلك
الذروة العلياء.
فال غرو واحلالة هذه �أن �أقول ثانية �أنيّ بحثت مبقت�ضى ح ّرية التفكري
حتت راية ال�سيادة العلمية امل�ستقلة ،ولو ت�أ ّملنا لعلمنا �أنها لي�ست �إال راية القر�آن
وال�سنة� ،أجل حتت تلك الراية احلرة بحثت ،وهكذا فليبحث الباحثون ،ولتبحث
الباحثات.
�إنّ كل ما بحثت فيه من �ش�ؤون الدنيا االجتماعية كتحرير املر�أة،
و�سفورها ،وحترير العقول ،والتجدد يف العامل الإ�سالمي� ،أنه ي�ؤ ّيد نظراتي فيه
املعقول واملنقول.

يف املعـار�ضــات والـردود
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قال ال�شاعر الفيل�سوف:
قال اترك املعقول ال تعمل به
َ
املنقول ال تعمل به
قلت اترك

حتى ي�ؤ ّيـــــد حكمه املنقول
ُ
املعقول
حتى ي�ؤ ّيـــــد حكمه

و�إنّ ما ي�ؤ ّيده املعقول واملنقول ،خلليق �أيها ال�سادة وال�سيدات ب�أن تتبعه
النفو�س والعقول ،غري عاثرة �أو مغلولة بقيود عائقة ،و�أغالل خانقة ،من �سيئ
العادات ،قاب�ضة احل ّريات.
يا ويلينا �إن مل ن�صبح ورجالنا ي ًدا واحدة يف ك�سر تلك القيود والأغالل،
�آخذين منها احلريات �أخ ًذا للن�ساء وللرجال� ،إنها عطية اهلل تعاىل ،وفيها ال�صالح
والرقي وال�سعادة فخ�سئت عن �سلبها العادة .وهلل در الزهاوي القائل:
ُ
ع�صيان
ال ترتقي �أ ّم ٌة ح ّتى يكون لها يو ًما على �سيئ العادات
 نهاية المتن 

�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف

الكتاب الثاني

نظرات
يف كتاب ال�سفور واحلجاب
املن�سوب �إىل الآن�سة «نظرية زين الدين»

تأليف

مصطفى الغالييين

طبع لأول مرة يف عام (1347هـ1928/م).

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على جميع الأنبياء واملر�سلني
و�آلهم و�صحبهم الهادين املهديني.
وبعد فقد �أهدت �إ ّيل الآن�سة «نظرية زين الدين» كتابها «ال�سفور واحلجاب»
و�أ�صحبته بكتاب ِّ
ترغب �إ ّيل فيه �أن �أنظر يف كتابها ،و�أبدي ر�أيي فيما ت�ضمنه من
الأفكار والآراء .وما كنت جاه ًال �أمر هذا الكتاب وال من كان يكتب ف�صوله
وي�صحح �أمثلته يف املطبعة .فقد كنت �أعلم �أنه اجتمع على ت�أليفه امل�سلم ال�سني،
وامل�سلم ال�شيعي ،والن�صراين ،والالديني من امل�سلمني وامل�سيحيني ،واملعلم،
واملحامي واملب�شر بدين امل�سيح �صلوات اهلل عليه ،و�أن ال�سيد امل�سيح ليرب�أ �إىل
اهلل من ه�ؤالء املب�شرين و�أذنابهم لأنهم يرمون با�سمه �إىل املرامي ال�سيا�سية .فهم
ي�سعون �إىل ت�شكيك النا�س يف دينهم ،وت�شكيكهم يف تاريخهم ،وت�شكيكهم
يف �آدابهم اللغوية ،وت�شكيكهم يف كل �أمر ترتكز عليه دعائم حياتهم القومية
واالجتماعية .قد كنت عاملًا كل ذلك .ولكن مل �أكن �أعلم �أن يف الكتاب كل ما
ر�أيته فيه من الأغالط الوا�ضحة والأخطاء الفا�ضحة .فلما قر�أته علمت كل ذلك،
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و�أيقنت �أن هذه الآن�سة و�أباها كانا �إما خمدوعني ،وهذا ما نظنه ،و�إما �شريكني
له�ؤالء الد�سا�سني وهذا ما ال نريد �أن ن�سرت�سل يف ت�صديقه ،كما ا�سرت�سل بع�ض
النا�س.
لدي من امل�شاغل.
وكنت �أود �أن �أ�ؤجل النظر يف �إبداء ر�أيي فيه ،لكرثة ما ّ
غري �أين قد ر�أيت كث ًريا ممن رد عليه قد �أخط�أ املحجة ،لأنه قد رد قبل �أن يقر�أ
الكتاب ،فاكتفى مبا ذكره الفقهاء عن �أمر النقاب ،وما ذكره بع�ض النا�س عن
خ�صو�صا
فوائده اخللقية واالجتماعية ،ومل يتعر�ض لغري ذلك من مغالط الكتاب،
ً
تعمد الت�ضليل يف تف�سري �آيات الكتاب املبني ،فعزمت على �أن �أكتب كتابًا �أنق�ض
فيه هذا الكتاب نق�ضً ا يف �أقرب فر�صة ت�سنح.
خ�صو�صا املتعلمني املتنورين من �شباب
ثم ر َّغب �إ َّيل كثري من الإخوان،
ً
هذا البلد �أن �أمهد للرد على الكتاب ب�إلقاء حما�ضرات �إجمالية يف املو�ضوع،
ففعلت ،وقمت بهذا الواجب بعد �صالة اجلمعة على منرب «جامع املجيدية» يف
بريوت ،ف�ألقيت يف ثالث جمع متواليات حما�ضرات ثالثًا ك�شفت بها النقاب عن
غايات م�ؤلفي هذا الكتاب وغريهم ممن ي�سعون ال�سعي احلثيث لإف�ساد امل�سلمني
وامل�سلمات ،والق�ضاء على عقائدهم و�أخالقهم بالق�ضاء على املر�أة امل�سلمة با�سم
ال�شفقة عليها والدفاع عنها ،وهي تعلم �أنهم  -رجا ًال كانوا �أو ن�ساء  -ذئاب تتودد
�إىل الوديع من احلمالن .فكان لذلك وقع عظيم يف نفو�س امل�ستمعني.
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وقد در�أت بهذه املحا�ضرات مفا�سد كثرية� ،أهمها ما كان �سيح�صل من
التفرقة بني امل�سلمني ،وحماربة بع�ضهم بع�ضً ا بد�سائ�س من �أثاروا هذه الفتنة
وبعثوها من مرقدها .ورمبا جر هذا الأمر الويل على جمموع الأمة ،ثم يتعدى
هذا اخلالف امل�سلمني �إىل غريهم ،ويف ذلك قطع للروابط االجتماعية ،وتو�سيع
مل�سافة اخللف ،وقد زاد اخلطب �ضغثًا على �أبالة ما ن�شره بع�ض �صغار الأحالم من
�إخواننا امل�سيحيني مما يتعلق بهذا املو�ضوع الذي ال يعنيهم .وال ريب �أن العقالء
من الن�صارى قد قبحوا �أعمالهم ومل ير�ضوا عن هذا التهجم املعيب .وقد ر�أينا
جريدة «الأحرار» وغريها من اجلرائد الرزينة قد �أو�صدت الباب يف وجه من يريد
�أن يتخذ من �أعمدتها دعائم يبني عليها عاليل �أهوائه ود�سائ�سه .ف�أح�سنت بذلك
�إىل الأمة والوطن.
و�إننا ال نن�سى ما قام به الوطني الغيور ال�سيد «فار�س اخلوري» من تقبيح
�أعمال ه�ؤالء املتدخلني فيما ال يعنيهم ،فقد �سلقهم جها ًرا ب�أل�سنة حداد يوم
قدومه بريوت لال�شرتاك يف حفلة العيد الذهبي للأ�ستاذ «جرب �ضومط» وقد �ألح
علي كثري من الإخوان ب�أن �أعجل بت�أليف كتاب يرد هذه املزاعم ،ويجبه وجوه
َّ
زاعميها .ف�أقدمت على ذلك متك ًال على اهلل �سبحانه ،ف�إنه ويل املخل�صني والآخذ
بيد من ال ت�أخذه يف احلق لومة الئم وقد بنيته على مقدمة ونظرات.
بريوت يف  17من ذي القعدة 1346هـ
و 7من نوار 1928

الغــالييني

املقــــدمة
«وفيها خال�صة عن تاريخ نه�ضة املر�أة امل�سلمة ،ثم الك�شف عن
�أغرا�ض املب�شرين واملب�شرات الذين اتخـذوا املر�أة امل�سلمة اليوم
مظه ًرا لرعايتهم ود�سائ�سهم».

عال ال�ضجيج اليوم حول املر�أة امل�سلمة .وقد زاد هذه اجللبة كتاب
«ال�سفور واحلجاب» وقدميًا قام املرحوم «قا�سم �أمني» يطلب لها احلرية التي منحها
يتعد فيما طلب ما ن�ص
�إياها الإ�سالم ،واحلقوق التي نفحها بها ر�سوله  فلم َّ
عليه القر�آن الكرمي وحديث النبي ال�صحيح ،وال ما ذكره �أئمة الهدى و�أعالم
وناع عليه ،وفريق كان �أمة
احلق من علماء الأمة الإ�سالمية ،فكان بني مادح له ٍ
و�س ًطا فدعا �إىل العناية التامة ب�أمر املر�أة وتعليمها ،وتهذيبها ،وبث روح الأخالق
ال�صحيحة يف نف�سها ،وتعليمها الدين عقائده وعباداته و�أخالقه تعلي ًما قوميًا ينطبق
كل االنطباق على القر�آن الكرمي وما �صح من حديث النبي .
وقد كنت �إذ ذاك يف طور احلداثة ،حتى �إذا َّ
�سل «لورد كرومر» الذي كان
معتم ًدا للدولة الربيطانية يف م�صر �سيف النقمة على امل�صريني ،ف�أغمده يف �صدر
الإ�سالم ظل ًما وعدوانًا ،انتقا ًما من امل�صريني امل�سلمني (وكان ذلك بعد �أن قام
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قا�سم �أمني بخم�س �سنني تقري ًبا �أي �سنة 1908م) هببت للرد عليه ودفع كيده
يف نحره ،فرددت عليه مزاعمه يف الإ�سالم كلها .وكان فيما رددته عليه مزعمه
الفا�سد يف املر�أة امل�سلمة.
وخفَت �صوتها .غري �أن امل�سلمني تنبهوا على
ثم �سكتت هذه اجللبة َ
�أثر نداء «قا�سم �أمني» وال�ضجة التي �أثارها «لورد كرومر» ،فزادوا عنايتهم باملر�أة،
وان�صبوا على الإكثار من مدار�س البنات ،حتى يتم لهم ما يريدون من ترقية املر�أة
امل�سلمة ترقية تلتئم مع روح الإ�سالم وتعاليم كتابه الكرمي وفيها اخلري كل اخلري
�صحيحا فعمل بها.
وال�سعادة كل ال�سعادة ملن فهمها فه ًما
ً
يفت ن�شوبها باملتحاربني يف ع�ضد �أن�صار
فلما كانت احلرب العامة مل َّ
املر�أة امل�سلمة من امل�سلمني ،بل ثابروا على ذلك .وقد كان �إن�شاء «نادي الفتيات
امل�سلمات» �أثناء احلرب العامة يف بريوت واملدر�سة التابعة له مما �أحيا هذه احلركة
املباركة التي وقفتها هذه احلرب بع�ض الوقوف .وقد كان للمرحوم «�أحمد خمتار
بيهم» ولرفيقيه يف هذا اجلهاد :حممد الفاخوري وعمر الداعوق �أكرب ن�صيب.
وملا و�ضعت احلرب �أوزارها �شُ ِغل النا�س بال�سيا�سة عن هذا النادي
ومدر�سته ،فوقفت احلركة الن�سائية الإ�سالمية وقو ًفا تا ًّما �إىل �أن �أعلن «م�صطفى
كمال» ما �أعلنه من القوانني التي �أخرجت املر�أة الرتكية امل�سلمة دفعة واحدة
�إىل معرتك مل تت�أهل له ،ف�ضر بذلك الرتك من حيث �أراد نفعهم .ف�إنَّ الرتكية قد
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�أ�صبحت �أوربية يف مظاهرها برغم �أنفها .فكان من هذا ما �شعر القوم اليوم بخطره،
وهم يف �أول املراحل ف�أخذوا يتالفون هذا اخلطر الداهم بالرجوع يف حافرتهم �شي ًئا
ف�شي ًئا .وال ريب �أن ما �أقدم عليه «م�صطفى كمال» قد هيج النار مرة ثانية فتنبهت
اخلواطر لهذا املو�ضوع احليوي املهم .ولكن ،مع الأ�سف ،مل يبا�شر القيام به هذه
املرة �إال رجال ون�ساء لي�سوا ب�أكفياء له .وكثري منهم لي�س له �سرية حممودة ،وقد
انتظم يف هذا ال�سلك متطو ًعا فريق من غري امل�سلمني لي�س لهم من ما�ضيهم ،ن�ساء
كانوا �أو رجا ًال ،ما يخولهم التدخل يف هذا الأمر الذي ال يعنيهم ،ف�أف�سدوا بذلك
بع�ض ال�شبان وال�شابات من امل�سلمني ،فاندفعوا مغرتين بخلب الكالم((( وزخرف
القول .وقد كان يف هذا الفريق املتدخل فيما ال يعنيه عدد غري قليل من املب�شرين،
�أو ممن ينت�سب �إىل دور التب�شري ،يعمل حتت راياتها م�ست�أج ًرا ف�أخذوا يبثون ال�سم
يف الد�سم واخلل يف الع�سل ،فط َّوحوا بهذا النفر القليل من امل�سلمني وامل�سلمات،
و�ساقوهم �إىل ِب َيع التب�شري واملجتمعات العامة با�سم نه�ضة املر�أة امل�سلمة .ون�صبوا
لهم خطباء وخطيبات كانوا ينفثون من �سمومهم يف �آذان ه�ؤالء وقلوبهم ما يظهر
بادي الر�أي �أن وراء الأكمة ما وراءها((( ،و�أن لي�ست الغاية �إنها�ض املر�أة امل�سلمة،
بل �إف�سادها لتكون �أداة تهدم العائلة الإ�سالمية ،و�إذا ف�سدت املر�أة خلقًا ودي ًنا
�أف�سدت كل �شيء .ومتى انهارت دعائم الأ�سرة الإ�سالمية ،و�أ�ضاعت مميزاتها
((( خلب الكالم :خادع الكالم( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية �إىل الن�ص الأ�صلي
للكتاب ،و�سوف ي�ستعمل الرمز (م) الحقًا للإ�شارة �إىل ذلك).
((( وراء الأكمة ما وراءها :مثل ي�ضرب للتعبري عن �أمر مريب� ،أو مكيدة وراء �شيء ما (م).

9

10

نظرات يف كتاب ال�سـفور واحلجـاب

10

ودينها وقوميتها� ،أمكن ه�ؤالء الد�سا�سني �أن يطفئوا نور الإ�سالم ،ويق�ضوا على
البقية الباقية يف نفو�س امل�سلمني من الع�صبية املحمودة.
كان ه�ؤالء املب�شرون يبذلون كل ما يف و�سعهم لتن�صري امل�سلمني بالدعاية
تارة وبذل املال تارة �أخرى .ثم بغريهما من الو�سائل الدنيئة .وقد علموا �أنهم
بعد طول املدة وكرثة التجربة مل ينالوا منهم منا ًال .ثم انتحوا منحى �آخر ،فطفقوا
يطعنون الإ�سالم والقر�آن وحمم ًدا  الطعنات النجل((( يف جرائدهم ور�سائلهم
وكتبهم ،وا�ست�أجروا لذلك من ال خالق لهم ممن يح�سن العربية غري �أنهم قد
رجعوا بخفي حنني� ،إذ قد حتققوا �أن الإ�سالم �صخرة ال تقاوم ،و�أن القر�آن درع
ح�صني ال يخرق ،و�أن حمم ًدا فار�س احلق الذي ال ُيغلب .ثم انتحوا غري هذا
املنحى ،و�شرعوا ي�ؤلفون الكتب يف طعن اللغة العربية ،والأدب العربي ،والقومية
العربية ،وجمد العرب ،ف�سلبونا كل ف�ضيلة ،وكل جمد ،وكل �أثر �صالح كان لنا،
ناق�صا� ،أو م�سروقًا .فعلوا كل ذلك
و�سلبوا �أدبنا كل نعمة ،وجعلوه �أدبًا جا ًّفا� ،أو ً
ب�أقالمهم بلغاتهم ،وب�أقالم من ا�ست�أجروهم بلغتنا وال �أكتم القارئ �أنهم �أثروا بذلك
يف النفو�س ال�ضعيفة من العرب م�سلمهم ون�صرانيهم .فقام قوم با�سم التجدد من
�صغار الأحالم(((  ،و�أخذوا َم َعاوِل ه�ؤالء الد�سا�سني يهدمون بها الأديان والآداب
والأخالق والأجماد ال�سالفة التي نرتكز عليها يف نه�ضتنا احلا�ضرة ون�ستعملها
((( الطعنات ال ُّنجل :الطعنات النافذة القاتلة( .م).
((( �صغار الأحالم�ُ :س َّذج ُب�سطاء( .م).
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�أداة �صاحلة لتنمية روح النه�ضة يف النا�شئني والنا�شئات فعمل ه�ؤالء املغرورون
على تخريب بيوتهم ب�أيديهم و�أيدي املب�شرين وال�شعوبيني ر�سل اال�ستعمار.
مل يطل �أمر هذه الدعاية طوي ًال فقد انربى لها الكتاب م�سلمهم
ون�صرانيهم (لأن هذا الأمر ال يخ�ص امل�سلمني وحدهم) وك�شفوا الغطاء عن هذه
الدعاية الفا�سدة فخفت وط�أتها واحلمد هلل ورجع كثري ممن خدع بها �إىل احلق بعد
�أن تبني لهم ال�صواب �إال من كان منهم م�ست�أج ًرا على هدم بيته ،مدفو ًعا بيد
العدو اللدود للق�ضاء على مقوماته فه�ؤالء مل يزالوا يف طغيانهم يعمهون حتى زعم
رئي�سهم الأكرب وقدوتهم العظمى �أن «املعوذتني» لي�ستا من القر�آن الكرمي ،بل
هما من و�ضع حممد  ،تعاىل اهلل عما يقول املف�سدون الد�سا�سون عل ًّوا كب ًريا
ﱹﭛ ﭜ ﭝ ﭞ .ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ [النجم.]4-3 /
ملا عرف �أرباب هذه الدعايات �أن �سهمهم قد ُر َّد يف نحرهم ،و�أن التمويه
لهدم الإ�سالم با�سم الطعن يف الأدب العربي يف اجلاهلية �أو الإ�سالم دعاية قد
منحى �آخر ،وهو �آخر �سهم يف كنانتهم( ،وقد ُر َّد
خابت لأنها خبيثة د�سا�سة ،نَ َحوا ً
عليهم ب�إذن اهلل) وذلك �أنهم �أوعزوا �إىل مب�شريهم ومب�شراتهم يف هذه البالد �أن
يختلطوا ببع�ض ال�شبان وال�شابات العاملني منهم والعامالت على �إنها�ض املر�أة
امل�سلمة ،ويبثوا �سمومهم يف �صدورهم ،و�إن يهونوا عليهم �أمر رفع النقاب عن وجه
املر�أة امل�سلمة ،و�أمر اختالطها بالرجال ،و�أمر �إعطائها احلرية التامة م�شروعة كانت
�أو غري م�شروعة ،ف�أثرت هذه الدعاية اجلديدة يف بع�ضهم ،وعرف ما انطوت عليه
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من الد�سائ�س الأكرثون ،فان�سل ه�ؤالء وبقي �أولئك يف غوايتهم يتخبطون.
و�إذا عرفت �أن ُج َّل القائمني والقائمات ،من غري امل�سلمني وامل�سلمات،
ب�أمر هذه امل�ؤمترات الن�سائية هم من املب�شرين واملب�شرات ،ومن �أذنابهم ،وممن ال
ما�ضي لهم حممود ،عرفت ما حتت هذا الرماد من النار ،وما وراء هذه الأكمة من
امل�ضار ،وما يف قلوب ه�ؤالء الد�سا�سني من النيات الفا�سدات ،وما يف �صدورهم
من خبيث النكايات� .أمل تر كيف �أن م�س�ألة املر�أة قد ثار َعجاجها((( ،وتالطمت
�أمواجها على �إثر امل�ؤمتر التب�شريي الكبري الذي انعقدت جل�ساته يف بيت املقد�س
وعلى ر�أ�سه كبري الدولة ال�سيا�سي؟ وقد هاجت هذه الفتنة يف م�صر وفل�سطني
وا�ضحا على �سوء النية؟
و�سورية ولبنان والعراق يف �آن واحد �ألي�س ذلك دلي ًال ً
�أفال تعتقد �أيها القارئ �أن الأمر مدبر ِب َل ْيل؟ فكيف �إذا عرفت ما عرفنا من دخائل
الأمور ،ومكامن ما يف ال�صدور؟! �أجل �إن هذا القيام يف هذه الأيام �أمر متفق عليه:
لما
�أَ ْج َم ُعـــوا �أَ ْم َر ُهم ِع�شَ ـــــاء َف َّ

�أَ ْ�ص َب ُحوا �أَ ْ�ص َب َحت َل ُهم َ�ض ْو َ�ضـــا ُء

�إن هذا ال�ضو�ضاء ،الذي �أ�صم الآذان ،قد �أعقبه ظهور كتاب «ال�سفور
واحلجاب» املكتوب كثري منه ب�أقالم �أذناب ه�ؤالء املب�شرين الذين نعرف �أ�سماءهم
كلها ،ونعرف �أكرث �أ�شخا�صهم هذا هو الكتاب الذي ن�شر با�سم حماية املر�أة
امل�سلمة من جور الرجل امل�سلم ،وبا�سم الدفاع عن الإ�سالم ،وفيه الطعن ال�صريح
((( َعجاجها� :ضجيجها( .م).
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يف الإ�سالم و�أهله وتنقي�ص املر�أة امل�سلمة وو�صمها بكل عار و�شنار وجهالة ودعارة،
حتى ف�ضل كاتبوه عليها احليوان الأعجم .فال حول وال قوة �إال باهلل.
و�إين �أختم هذه املقدمة مبا ن�شره �شاب م�سلم دم�شقي يف العدد الثالث
من ال�سنة الثانية ملجلة «الذكرى» التي ت�صدر عن بريوت يف عدد �آذار �سنة ،1928
بعنوان «م�سيحك زين» �أو خطاب مفتوح �إىل املب�شرين ومن لف لفهم .قال � -أزال
اهلل حريته وانتقم ممن حريه:
«يقول املثل العامي( :لعن اهلل امر�أ �شرب من بئر ورمى فيها حج ًرا!) �إين
�شربت من تلك البئر ،و�إين قاذف فيها احلجر الأول را�ض ًيا بلعنة اهلل غري �أين رام
فيها حج ًرا ،فال ي�شرب منها �أحد من بعدي.
تلك البئر معهد من معاهد بريوت التب�شريية ،و�أما الرامي فهو �أحد
خريجي هذا املعهد .واحلكمة تق�ضي بعدم ذكر ا�سم البئر وا�سم الرامي.
�أنا �شاب م�سلم �سوري عربي ،ترعرعت يف �إحدى مدار�س دم�شق
االبتدائية و�أمتمت درا�ستي العالية يف معهد من معاهد بريوت .حاول رجال هذا
املعهد تغيري عقيدتي الدينية فما ا�ستطاعوا ،وملا مل يجدوا �سبي ًال و�ضاقت بهم
احليل عمدوا �إىل بث فكرة الإحلاد والزندقة َّيف ،فنجحوا ويا للأ�سف .وهكذا
�أ�ضعت ما غر�سته يف مدر�ستي الأوىل من املبادئ الدينية ال�شريفة وخرجت من
املعهد مفك ًرا ح ًّرا ( )Libre Penseurكما يقولون وحائ ًرا كما ينبغي لهم �أن يقولوا
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فال �أنا م�ؤمن ف�أ�سلك طريق الرحمن ،وال �أنا كافر ف�أطرق باب ال�شيطان� ،إمنا �أنا حائر
�ضائع بني ال�شك واليقني ،والإميان والإحلاد ،والعقل والعاطفة.
الإميان ميلأ قلب الإن�سان ب ِْ�ش ًرا ورجاء والإحلاد يفعمه((( نقمة و�سخ ًطا� .أما
احلرية فهي �إحدى الراحتني .والي�أ�س هو املوت.
ين�شر املب�شرون تعاليمهم بني ال�صغار الطهرة ،ويحاولون ن�شرها بني قبائل
البادية ،ظ ًّنا منهم �أنهم ي�ستفيدون من �سذاجة البدو و�سالمة قلوبهم .ومن �ألطف
ما �سمعته عن حوادث املب�شرين مع القبائل ،ق�صة حكاها الق�س ك ،قال حفظه
اهلل« :عزمت ذات يوم على القيام برحلة بني عرب «الروله» فذهبت �إىل �أ�شهر
بائعي احللوى يف بريوت ،وا�شرتيت ثالثني �سف ًطا من البقالوة املفتخرة و�أخذتها
معي ،و�سافرت �إىل دم�شق ،ومنها �إىل عرب الرولة ،وبعد �أن تعرفت �إىل بع�ض
الزعماء جمعت حويل نف ًرا من العرب ،وفتحت لهم �أ�سفاط البقالوة وفتحت
الإجنيل و�أخذت �أقر�أ لهم وهم ي�أكلون مبنتهى الهدوء ،يتظاهرون بالإ�صغاء �إىل �أن
�أتوا على جميع احللوى املوجودة يف الأ�سفاط ،وعندئذ التفتوا �إيل وهم يلح�سون
القطر عن �أ�صابعهم قائلني« :م�سيحك زين» ،وان�صرف ٌّ
كل منهم �إ ّىل �سبيله».
تلك كانت نتيجة التب�شري بني القبائل يف البادية ،ف�إنهم �أكلوا الطعم!..
�أما يف املدار�س فاحلالة تختلف كل االختالف .املب�شرون يخرجون لنا يف كل عام
((( يفعمه :ميل�ؤه( .م).
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�ألو ًفا من امللحدين اليائ�سني ال�ساخطني احلائرين و�أنا �أحدهم .ويا للأ�سف وما
كتبت هذه الكلمة �إال على �سبيل الن�صح والإر�شاد ع�سى �أن يفيق الآباء من
ذهولهم».

*****
هذا ما يجول يف خاطر من ا�ستهوتهم الدعايات التب�شريية من امل�سلمني
فلم تقو على تن�صريهم ،ولكنها قويت على �سلبهم نعمة الإميان وقدرت على
قذفهم يف حرية �سلبتهم نعمة احلياة يف راحة ال�ضمري.
لو كان ه�ؤالء املب�شرون يريدون اخلري للإن�سانية حقًّا ال�شتغلوا بخريها
ا�شتغا ًال خال ًيا من �شوائب الدعايات الفا�سدة� .أَ َخيرْ ٌ للإن�سان �أن يعي�ش حائ ًرا ال
يعتقد برب وال دين وال كتاب؟ �أم خري �أن يدين ب�أي دين يحمله على الإميان
باهلل وكتبه ور�سله واليوم الآخر ويحثه على الف�ضيلة والعمل ال�صالح و�إرادة اخلري
لكل النا�س؟
ه�ؤالء هم املب�شرون الذين يعملون بغري ما به يظهرون.
رئي�سا
هل خطاب العامل «بيار دودج» الذي فاه به يف حفلة تن�صيبه ً
للجامعة الأمريكية يف بريوت ،الذي ذكرت بع�ضه الآن�سة «نظرية زين الدين»
يف كتاب «ال�سفور واحلجاب �ص  (((»5تنطبق روحه على �أعمال ه�ؤالء املب�شرين،
((( وفق الطبعة الأ�صلية للكتاب ،وكل ما �سيذكره امل�ؤلف من �أرقام �صفحات الحقًا �سيكون وفق الطبعة الأ�صلية.
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الذين �إذا عجزوا عن تن�صري النا�س و�صبغهم بال�صبغة الربوت�ستانية حاولوا بث
الإحلاد يف نفو�سهم وهونوا عليهم �أمر الكفر بدينهم ،بل بكل دين و ِن ْحلة ،و�سهلوا
كل �صعب يف �سبيل �أن يكونوا ال دينيني.
�إن ه�ؤالء املب�شرين لي�ست غايتهم ن�صرة الف�ضيلة ،وبث روح الدين يف
النفو�س .و�إمنا الدين �آلة يخربون بها بيوت ال�شرقيني ،و�أداة يهدمون بها كيانهم
وقوميتهم ،ليت�سنى لهم قهرهم �سيا�سة ودها ًء .فال حول وال قوة �إال باهلل العلي
العظيم.
فو اهلل �إن ال�سيد امل�سيح � -صلوات اهلل عليه  -ليرب�أ منهم ومن �أعمالهم،
و�إن بينهم وبني تعاليم الإجنيل ال�شريف ملدى بعي ًدا ،ولكنها ال�سيا�سة قاتل اهلل
ال�سيا�سة.
وال ي�سعنا يف هذا املقام �إال �أن ن�شكر لإخواننا ن�صارى فل�سطني هذا
املوقف الوطني ال�شريف الذي وقفوه يف وجه امل�ؤمتر التب�شريي ،معلنني �أنهم
الد ّ�س وتفريق الكلمة الوطنية
غري را�ضني عنه ،لأنه حركة غري مباركة يراد بها َّ
با�سم الدين .وقد امتلأت جرائدهم بالنعي عليه وعلى من يروقه هذا العمل
الذي اتخذوه جتارة خا�سرة با�سم ال�سيد امل�سيح  و�إين �أنقل لقارئي كتابي
هذا جم ًال ق�صرية من مقال لل�صديق الغيور ال�سيد «جميل البحري» امل�سيحي
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الكاثوليكي ،ن�شره يف جريدته «الزهور» التي ت�صدر عن حيفا ،يف العدد ال�ستني
ف�ض اهلل فاه:
من �سنة اجلريدة الثانية .قال  -ال َّ
«�...أما امل�سيحيون الوطنيون ،وهم �شركاء امل�سلمني يف بالدهم ويف
�سرائهم و�ضرائهم ،فلم يكن ا�ستيا�ؤهم �أقل من ا�ستياء �إخوانهم؛ لي�س خو ًفا على
امل�سلمني من تغيري دينهمٌّ ،
فكل يف فل�سطني مغتبط مبا خ�صه اهلل به من دين
يعبده بوا�سطته ،ومل ي�سبق �أن �سمعنا �أن ابن فل�سطني م�سل ًما كان �أو م�سيح ًّيا
جحد دينه بت�أثري املب�شرين �أو الدعايات الدينية ،امل�سيحيون م�ستا�ؤون �إ ًذا لأنهم
يعدون هذه امل�ؤمترات وهذه املناورات على ظهر امل�سيحية حبائل ا�ستعمار ي�ستغلها
الأجانب لتم�شية �سيا�ستهم مبا تورثه هذه الأمور يف قلوب �أبناء الوطن الواحد من
النفور والتباعد ،وما تبذره من التفرقة والفتور يف ال�صالت عند �أمة هي �أ�شد ما
احتياجا �إىل جمع الكلمة واالحتاد واالتفاق وتقارب القلوب .و�إننا بقولنا:
تكون
ً
«امل�سيحيون» نعني م�سيحيي فل�سطني قاطبة كاثوليكيها و�أرثوذك�سيها ،على
اختالف طوائفهم ،الذين عناهم الدكتور «موط» رئي�س امل�ؤمتر التب�شريي الأممي
احلايل ،و�سكرتري امل�ؤمتر ال�سابق يف تقريره عن م�ؤمتر القد�س �سنة  ،1924من البند
الثامن بقوله�« :إنه قابل البطاركة والق�سي�سني وغريهم من الزعماء الكن�سيني
للكنائ�س ال�شرقية فلم يلق منهم �أقل ا�ستعداد لال�شرتاك يف �أعمال املب�شرين وهو
يقطع منهم كل �أمل .ولي�س يف و�سعه  -كما قال  -االعتماد يف امل�ستقبل القريب
على هذه الكنائ�س» .هذا �شعور امل�سيحيني حول امل�ؤمتر التب�شريي ،وهو �شعور
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�صحيح �صريح ال تدلي�س فيه وال حماباة .وقد كان وال يزال لهم مواقف عدة قبل
�أن يخطر هذا امل�ؤمتر يف بال يف ا�ستنكار كل ما فيه روح تفرقة �أو عامل هدم للوطنية،
�سواء �أكان �آت ًيا عن طريق التب�شري� ،أم عن طريق املدار�س� ،أم غري ذلك» اهـ.

*****
هذه �صرخة لل�صديق «جميل البحري» �صرخها با�سم امل�سيحيني يف تلك
الديار وما نقلناه �شذرات متفرقة من مقاله النفي�س .ولوال خوف الإطالة على
القارئ لن�شرناه هنا بحذافريه .وفيما اخرتناه من املقال دليل كاف على روح الوئام
ال�سائدة يف تلك البالد.
على �أن هذا امل�ؤمتر قد جدد �شباب االحتاد يف فل�سطني ،وق َّوى عزائم
امل�سلمني والن�صارى هناك ،بعد �أن َع َراها �شيء من الفتور ،فكان �شا ًّدا للأوا�صر
حمك ًما للروابط ،بدل �أن يكون داع ًيا للتفرقة ،عام ًال على وهن ال�صالت كما كان
ي�أمل ه�ؤالء املفرقون ،العاملون على ف�صم العرى وت�شتيت ال�شمل .فقد جرت
الرياح مبا ال ت�شتهيه �سفن �آمالهم .واحلمد هلل على ذلك ،وال�شكر لأهل فل�سطني
عامة ون�صاراها خا�صة على غريتهم الوطنية ونخوتهم العربية.
وكذلك كان من جراء هذا امل�ؤمتر �أن ا�ستيقظ امل�سلمون من �سباتهم،
فوحدوا �صفوفهم وقاموا يعملون مت�ساندين متكاتفني .وكان �أول عمل قاموا به �أن
َّ
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ت�ألفت يف م�صر وفل�سطني جمعيات لل�شبان� ،أ�سوة بجمعيات ال�شبان امل�سيحيني
املنت�شرة يف الغرب وال�شرق ،غايتها :بث الآداب والأخالق الإ�سالمية الفا�ضلة،
والعمل على ترقية م�ستوى البيئات الإ�سالمية علم ًّيا واجتماع ًّيا ،والعمل على
�إزالة االختالف بني الفرق واجلماعات الإ�سالمية ،والأخذ من ح�ضارتي ال�شرق
والغرب مبحا�سنهما جمي ًعا وترك ما فيهما من م�ساوئ ،وم�ساعدة ال�شبان امل�سلمني
والعمل على بث روح التعاون بينهم.
والهمة مبذولة يف هذه الديار� ،ساحلها وداخلها ،لت�أليف جمعيات
َّ
لل�شبان امل�سلمني تكون تلك املبادئ غايتها .حتى �إذا مت هذا الأمر وانتظمت �أمور
هذه اجلمعيات فال بد من التفكري يف ت�أليف جمعيات لل�شابات امل�سلمات �أي�ضً ا،
تعمل للغاية نف�سها .وبذلك يرتقى املجتمع الإ�سالمي ،فتكون هذه اجلمعيات
�أيد ًيا عاملة ت�شرتك مع جمعيات ال�شبان وال�شابات امل�سيحية يف �إ�سعاد هذه الديار
و�إنها�ضها �إىل م�ستوى العز وال�سعادة.
خمل�صا لتوحيد كلمة الأمة وجمع �شتاتها
�أخذ اهلل بيد كل من ي�سعى ً
و�ضم متفرقها ،على اختالف �أديانها ونحلها ،و�سهل له �سبيل العمل ،و�سدد
خطواته� ،إنه �سميع جميب.
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يتلخ�ص ما يرمي �إليه م�ؤلفو كتاب «ال�سفور واحلجاب» مبا ي�أتي:
()1الطعن يف دين الإ�سالم وامل�سلمني وامل�سلمات يف �صور من الأ�ساليب خالبة
مموهة بالباطل من القول والزخرف من الكالم يوردونها يف معر�ض الدفاع
عن الدين الإ�سالمي واملر�أة امل�سلمة.
(�)2إثبات �أن الرجل ال عقل له� ،أو �أنه ناق�ص العقل� ،أو �أن املر�أة �أ�صلح منه عق ًال
يف �أ�صل الفطرة (فقد ا�ضطربت �آرا�ؤهم يف ذلك).
(�)3إثبات �أن الآن�سة «نظرية زين الدين» �أعلم املتقدمني واملت�أخرين من علماء
امل�سلمني ،و�أن العلماء ال�سابقني والالحقني من امل�سلمني جهلة �أغبياء
د�سا�سون مرا�ؤون خمادعون ،و�أنها وحدها  -بارك اهلل فيها وغفر لها  -ا�ستطاعت
وخ�صو�صا ما
�أن تقف على عر�ش العلم والفهم ،ومتكنت �أن تفهم �آيات اهلل،
ً
يتعلق بتف�سري الآيات التي تتعلق باحلجاب واملر�أة ،و�أن املف�سرين ما كانوا �إال
خمطئني جهلة د�سا�سني وال ريب �أن م�ستندها الأعظم هو على هذه الآيات
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(�إن �صح تف�سريها مبا ف�سرته به لغة وعق ًال) .و�سيعلم القارئ انهيار هذه
الدعامة التف�سريية املبنية على اجلهل �أو الد�س �أو اخلداع .و�أراين غري ملوم
برد هذه ال�صفات على م�ؤلفي الكتاب الد�سا�سني �أو اجلاهلني �أو املخادعني
الذين يتعمدون الكذب والد�س واخلداع ال �إىل هذه الآن�سة التي ال تعلم
من �أمر كتابها �إال �أنه مطرز با�سمها .وال �ش�أن لها فيه غري ذلك.
(�)4إثبات �أن الوجه والكفني مما �أباحه الدين الإ�سالمي و�إمنا حرمه �أكرث الفقهاء
جمو ًدا وتعن ًتا وخدا ًعا ورئاء وتدي ًنا بار ًدا� ،إىل غري ذلك من م�ستقبح ال�صفات
وخروجا على
التي و�صمتهم بها �أو و�صمهم بها م�ؤلفو كتابها ،ظل ًما وعدوانًا
ً
احلق.
(� )5إثبات �أن ال�ساعدين داخالن يف مفهوم الكفني ،و�أن ك�شف غري الوجه
والكفني وال�ساعدين جائز �إن �صار ذلك عادة (وقد �صار ذلك عادة �أيتها
الآن�سة عند غري امل�سلمات كما ال يخفى) وهل كل عادة ولو �سيئة ت�ستح�سن
فيجوز اعتيادها؟
(� )6إثبات �أن اختالط الرجال بالن�ساء يف ال�سهرات واملجتمعات جائز.
()7الطعن على �أكرث ال�صحابة (كما طعنت يف العلماء) با�ست�شهادها ب�أقوال
«ال�شيخ يو�سف الفقيه» م�ست�شار املحكمة ال�شرعية اجلعفرية ،يف م�س�ألة
د�سا لأوهى منا�سبة� ،أو د�سها لها فيه
تعديل ال�صحابة .وهذه م�س�ألة د�ستها ًّ
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�أحد م�ؤلفي الكتاب ،لغاية يف نف�سه .والذي نعلمه �أن علماء ال�شيعة و�أهل
الر�أي ال�صائب والفكر النا�ضج منهم غري را�ضني عن د�س ال�شيخ يو�سف
هذا ،لأنه يرجع بالأمة �إىل �أزمان ت�شتتها وتفرقها .فما باله غفر اهلل له ...قد
قذف يف كتاب الآن�سة هذه القنبلة؟ �أيظن �أنها تنفجر؟ �إن زعم ذلك فقد
زعم باط ًال .فال�سنيون ال ي�أبهون لرجل يريد �أن يد�س التفرقة بينهم وبني
�إخوانهم ال�شيعة ،كما �أنهم ال يلتفتون �إىل من ي�سعى ليف�صل عنهم الدروز
وغريهم من النحل الإ�سالمية ،و�إمنا ي�سعون كما ي�سعى كل عاقل من �أهل
املذاهب الإ�سالمية املختلفة جلمع ال�شمل ور�أب ال�صدع .ليكونوا كلهم
يف حظرية واحدة تنه�ض بهذا الوطن العاثر مع �إخوانهم من �سائر الأديان
والنحل املختلفة .فلي�سكت ا َخل َّرا�صون((( الد�سا�سون.
(َ )8ح ْ�ش ُرها كث ًريا من الآيات القر�آنية الكرمية يف موا�ضع ال منا�سبة بينها وبني
املو�ضوع الذي تتكلم به .والظاهر �أنها �أرادت �أن تثبت اطالعها على القر�آن
الكرمي؛ فا�ست�شهدت بالآيات ملنا�سبة وغري منا�سبة .فكان الف�ضل يف ذلك
ملن جمع لها هذه الآيات م�ست�أج ًرا فا�شرتى بها ثم ًنا قلي ًال.
()9ح�شرها كث ًريا من الأحاديث ملنا�سبة وغري منا�سبة �أي�ضً ا وكثري منها من
الأحاديث املو�ضوعة �أو ال�ضعيفة �أو الواهية ،جمعها لها بع�ض املعممني.
والبع�ض من هذه الأحاديث مثبت يف بع�ض كتب ال�سنيني جمعه لها بع�ض
((( ا َخل َّرا�صون :الكذابون( .م).

23

24

نظرات يف كتاب ال�سـفور واحلجـاب

24

امل�شايخ من معممي ال�سنيني ويف الكتاب �أحاديث و�أقوال مذكورة يف كتب
ال�شيعة جمعها لها بع�ض املعممني منهم ،فاتفق الفريقان على ال�ضالل رغبة
يف دريهمات �أكلوها حرا ًما و�سح ًتا.
�أما ما يتعلق بالأحاديث املذكورة فنكل �أمر ما جاء عن طريق كتب ال�شيعة
�إىل الأئمة املجتهدين .وكلهم نعتقد فيه العلم والإخال�ص والدراية .و�أما
ما جاء عن طريق كتب ال�سنيني ف َن ِك ُل �أمره �إىل املحدث الأكرب ،والعالمة
الأ�شهر «ال�شيخ بدر الدين احل�سني» فهذا �أمر يعنيه �أكرث من غريه من
علماء امل�سلمني ال�سنيني .وال بد �أنه فاعل ،فيظهر قيمة هذه الأحاديث.
(َ )10ر ُّدها على بع�ض من كتب يف املر�أة امل�سلمة من امل�سلمني من قبل .وقد
خ�صتنا � -ساحمها اهلل وغفر لها  -بثمان وثالثني �صفحة من كتابها ،را َّدة
َّ
علينا بع�ض ما كتبناه يف كتابنا «الإ�سالم روح املدنية� ،أو الإ�سالم وكرومر»
املطبوع لأول مرة قبل ع�شرين �سنة�( ،أي �سنة  .)1908ومن قابل بني الرد
واملردود يعلم �أنها كانت متحاملة علينا يف �أكرثه ،ونا�سبة �إلينا �أقوا ًال لغرينا
ا�ست�شهدنا بها ملنا�سبة وما �صدقت فيه� ،أو �صدق فيه م�ؤلفو كتابها ،ف�إمنا هو
ر�أي لنا نراه حقًّا ،ويرونه باط ًال .و�أكرث هذا مما يتعلق بحرية املر�أة ،فنحن نريد
�أن تكون حريتها عادلة مقيدة مبا ينا�سب طبيعتها وما خلقت له ،ومبا ت�ؤهلها
له تربيتها التي اكت�سبتها منذ الأمد الأبعد حتى �صارت غريزة من غرائزها
وخلقًا من �أخالقها املت�أ�صلة� ،إن حاولت التخل�ص منهما �ضرت بنف�سها
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و�أمتها و�سنتعر�ض لهذا البحث يف نظراتنا الآتية مبا يك�شف الغطاء عن وجه
احلق ،عند املقابلة بني عقلي الرجل واملر�أة وغرائزهما.
 وقد ا�ست�شهدت بكالمنا يف موا�ضع كثرية من كتابنا حيث راقها اال�ست�شهاد،
باثَّة ذلك يف موا�ضع كثرية من كتابها ،ثم زعمت يف ردها علينا �أن كالمنا
الذي ا�ست�شهدت به يناق�ض ما ردت عليه .ومن يقر�أ الكالمني يف نف�س
كتابنا قراءة مت ُّعن وتدبر يعلم �أنها كانت ظاملة يف هذا احلكم اجلائر.
وكتابنا «الإ�سالم روح املدنية» امل�شار �إليه ،فيه بحث ٍ
واف عن املر�أة امل�سلمة
وما يتعلق بها .وقد طبع لل َم َّرة الثانية يف م�صر 1926م.
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�أراك� ،أيتها الآن�سة ،قد ه َّولت كث ًريا ،حتى َّ
�شط بك القلم ،ووقعت يف
الرئاء واخلداع واملكر و�إكراه النا�س .وقعت يف هذه الأمور التي ن�سبتها �إىل بع�ض
امل�سلمني يف ال�صفحة الثامنة من كتابك ،فقد نعيت عليهم بقولك:
«كانوا وما زالوا يرا�ؤون يف الدين ويكرهون النا�س فيه ،ومياكرون اجلهلة
ب�أنواع التمويه م�ستمدين منهم قوة م�ؤذية باطلة لل�سيطرة على غريهم من امل�سلمني
�أو ما زالوا يتو�سلون �إىل ال�سلطات العاملية مموهني لت�ضغط العقل واحلرية ال�شخ�صية،
وتكره النا�س على البقاء حتت كابو�سهم �أو �سيطرتهم خاملني جامدين �أو م�سريين
ب�أقوالهم و�آرائهم و�أهوائهم كالأنعام�...إلخ».
وما كاد يجف قلمك من النعي عليهم لتو�سلهم بال�سلطات العاملية -
كما تزعمني  -حتى ر�أيناك �أنت� ،أيتها املهذبة الفا�ضلة (يف �ص  )14فما بعدها
تتو�سلني بكل �سلطة �شرقية وغربية ،وبخا�صة ال�سلطة املحتلة يف هذه الديار ،لإنفاذ
ما ترمني �إليه من �أمر .ولي�س ما تخلله كالمك من �أنك ال تعنني التدخل الفعلي
مبغن عنك فتي ًال ،وال ٍ
بناف عنك التبعة ف�أية �سلطة لل�سلطة حتى تزجيها
يف الأمرٍ ،
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يف هذا امل�أزق احلرج؟ اذكري لنا و اح ًدا ممن جل�أ �إىل ال�سلطة املحتلة �أو احلكومة
املحلية ،لتقف حاج ًزا دون رفع النقاب عن وجوه امل�سلمات.
لقد �أطلت كث ًريا يف هذا املو�ضوع ال�شعري اخلطابي ،حتى جعلت الأمر
واق ًعا� ،أو ك�أنه واقع ،فخاطبت ال�سلطة بقولك:
«ف�إذا رجعوا �إليك �أيتها ال�سلطة احلكيمة يف �أمر حتجيب الن�ساء امل�سلمات
فالن�ساء امل�سلمات راجيات منك �أن ت�س�أليهم �أ�سئلة �أربعة )1( :ما هي �شروط
الإ�سالم؟ ( )2ما هي �أركان الإ�سالم؟ ( )3ما هي �أعظم املعا�صي املنهي عنها
بن�ص من القر�آن �صريح؟ وقد و�ضع اهلل عليها عقوبات الرجم �أو احلد ( )4ما هي
�أ�صول الدين يف الإ�سالم؟ وهل فيها ن�ص �صريح ب�سرت وجه املر�أة؟».
أطلت� ،أو �أطالوا ،يف �شرح هذه الأ�سئلة �إطالة ال لزوم لها ،حتى بلغت
لقد � ُ
الأ�سئلة مع �شروحها اململة ثماين �صفحات من الكتاب ،فكانت النتيجة التي
�صرحت بها خدع ال�سلطة لتتدخل فيما ال يعنيها ،لأنه �أمر �إ�سالمي حم�ض ،ترب�أ
ال�سلطة بنف�سها عن التدخل فيه.
�أثبتي العر�ش� ،أيتها الآن�سة ،ثم انق�شي� .أثبتي تو�سل امل�سلمني �أو بع�ضهم
بال�سلطة ملنع من تريد رفع نقابها ،ثم تو�سلي �إليها لل�ضرب على يديه ،فرمبا كان لك
عذر يف ذلك� ،أما ومل يكن من هذا الأمر �شيء فقد كنت تتوهمني؛ ك�صاحب
جرة الع�سل الذي علقها فوق ر�أ�سه ثم ا�ستغرق يف �أحالمه ،حتى كانت النتيجة،
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كما تعلمني� ،أن ه َّول على ولده املوهوم �أي�ضً ا بع�صاه ف�أ�صاب اجلرة فك�سرها!
وهكذا قد ك�سرت جرة �آمالك .ولكن مل ي�سل منها عليك الع�سل!....
ومل تكتفي �أيتها الآن�سة مبا ذكرته يف كتابك من اال�ستنجاد ،حتى زدت
الأمر �ضغثًا على �إبالة((( بالر�سالة التي رفعتها �إىل فخامة املندوب ال�سامي يف هذه
الديار م�ستنجدة �صاخبة� ،شامتة الأولني والآخرين من علماء امل�سلمني ،نا�سبة
�إليهم كل جهل ورئاء و�سوء نية ،طالبة �إليه التدخل يف �ش�ؤون امل�سلمني اخلا�صة،
ليتم للدولة املنتدبة االنتدابان ال�سيا�سي والديني .و�إين �أكتفي من ر�سالتك هذه
�سما ونفا ًقا وتزلفًا بهذه اجلمل التي ختمتها بها قلت -
الطويلة العري�ضة اململوءة ًّ
ال حقق اهلل �آمالك« :وها �أنا ذا رافعة ن�سخة من كتابي هذا �إىل مقام املفو�ضية
ال�سامية راجية �أن ت�شملوه بنظركم العايل .ومن �أوىل من ممثل �أم املدنية واحلرية
والنور مبد اليد القوية لإنقاذ املر�أة ،امل�ست�ضعفة امل�سلمة من الوهدة((( املظلمة التي
�ألقيت فيها خال ًفا ملقت�ضى كتاب اهلل و�سنة نبيه وحكم العقل وقواعد االجتماع،
ومبظاهرة املتجددين يف الإ�سالم لت�أييد �أ�سباب اخلري والرقي ،وحماية احلريات،
وتعميم ال�صالح ،وتهذيب الأخالق ،وتوثيق عرى الأخوة والت�آلف وامل�ساواة بني
النا�س� .إمنا مبثل هذا تقتطف ويقتطف العامل املتمدن الثمرات املنتظرة الطيبة من
وجود فرن�سا بني ظهرانينا منتدبة علينا .و�إين معتقدة �أين مبثل ما كتبت �أخدم
((( ِ�ضغثًا على �إبالةَ :ب ِل َّية على �أخرى كانت قبلها( .م).
((( َو ْه َدة :حفرة( .م).
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�أمتي وبالدي وبنات جن�سي �أنفع خدمة و�أ�س ِّهل مهمة الدولة املنتدبة يف الإ�صالح
الذي تنويه وانتدبت �إليه .وقد رفعت �أي�ضً ا ع�شر ن�سخ �أخرى من كتابي ع�سى
املفو�ضية العليا ترى �أن تر�سلها �إىل من تريد من املقامات واجلمعيات يف فرن�سا
وم�ستعمراتها ح ًّبا لإخواننا امل�سلمني هناك ورغبة يف اخلري لهم».
�أفال يرى القارئ الكرمي �سوء النية يف ر�سالة الآن�سة ظاه ًرا ولو رجع �إىل
ر�سالتها هذه بحذافريها لر�أى فيها ما هو �أعجب .وقد ن�شرت الر�سالة جريدة
«ل�سان احلال» يف الثاين ع�شر من ني�سان �سنة  1928ثم يف رابع �أيار من هذه
ال�سنة ن�شرتها بن�صها الإفرن�سي جريدة «الأوريان» الإفرن�سية فما للآن�سة ت�ستنجد
املندوب ال�سامي واحلكومة الإفرن�سية للتدخل يف �ش�ؤون امل�سلمني اخلا�صة بهم؟
ف�إن زعمت �أنها م�صيبة يف عملها ف�إنها ،ورب الكعبة( ،م�صيبة) ولكن على الأمة
الإ�سالمية.
لرنجع �إىل مو�ضوع ا�ستنجادك ال�سلطات الذي ت�ضمنه كتابك «ال�سفور
واحلجاب» �إنه لظلم ،ورب الكعبة� ،أن تقويل يف (�ص :)21
«�إنه لظلم �أليم ،وال يخفى عليك �أيتها ال�سلطة� ،أن يجعلنا القانون �أحرا ًرا
ويجعلنا اهلل و�شرعه �أحرا ًرا ،ثم يجر�ؤ بع�ض من �أع�ضائك املحليني �أو من �أع�ضاء
املجتمع على خرق القانون لتقييد حرية امل�سلمات يف املدن كر ًها وا�ستبدا ًدا ،اتبا ًعا
للهوى ،يف حني �أن حرية �أخواتهن غري امل�سلمات يف املدن والقرى ،و�أخواتهن
امل�سلمات يف القرى ،م�صونة بالقانون من كل تعر�ض�...إلخ �إلخ».
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ما هذا الكالم ال�شعري� ،أيتها الآن�سة� ،إن طالب ال�سفور من امل�سلمات
يف هذه الديار عدد معلوم الأ�سماء .ومن يتقيدن باحلجاب ف�إمنا قيدتهن به العادة
املت�أ�صلة ،ولي�س هناك ما يقيد حرية امل�سلمات غريها �أال ترين �أنك �سافرة و�أن هناك
بع�ض ال�سافرات؟ فمن تعر�ض لك �أو لهن؟ وهل تظنني �أنهن حمجبات كر ًها
وا�ستبدا ًدا تب ًعا للهوى اجلائر كما تزعمني؟ �إن ظننت ذلك ف�إن بع�ض الظن �أثم.
�إن الذي نعلمه �أيتها الآن�سة� ،أن اختالطك بالبيوتات الإ�سالمية قليل
جدا ،فال ميكنك ،واحلالة هذه ،االطالع على احلقيقة.
ًّ
�إن املر�أة امل�سلمة قد اعتادت النقاب فهي تنفر من هتكه نفرة ال�صحيح
من الأجرب .فهل تريدين �أن تهتكيه بقوة ال�سيف واملدفع؟ �إن خرق العادة
حدتك .فما
امل�ستحكمة �صعب ًّ
جدا� ،أيتها الآن�سة ،فه ّوين عليك ،وخففي من َّ
هكذا يا �سعد ُتو َرد الإبل.
�أراك رجعت� ،أيتها الآن�سة �إىل حكم العقل يف قولك «�ص:»22
«يا �أيتها ال�سلطات العاملية� ،إن كل عيلة م َّنا وكل امر�أة م َّنا لها رئي�س �أو
قيم ،ولي�س احلكم االجتماعي �إال لذلك الرئي�س �أو لذلك القيم� ،إذا ر�أى اخلري
يف ال�سفور اتبعه ،و�إذا ر�أى اخلري يف احلجاب اتبعه .و�إال انقلب الأمر فو�ضى� .إن
حرية كل فرد حمدودة بحدود حرية غريه .فال يجوز لأحد �أن يتجاوز حدود غريه.
ومن جتاوز فالقانون يرجعه �إىل حده».
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هذا هو احلق .وقد ر�أى َق ِّي ُمك �أن تخرجي �سافرة ،ففعل وفعلت .فلم
يعار�ضه ومل يعار�ضك يف ذلك �أحد .وقد م�ضى عليك و�أنت �سافرة كل هذه
املدة .بل رمبا ن�ش�أت �سافرة فاعتدت هذه احلال .فمن تعر�ض لك مبا تكرهني؟
و�إن ر�أى غري �أبيك ر�أيه فمن مينعه؟ ومن يقف يف وجهه؟ ف�أي معنى ال�ستن�صار
ال�سلطات والقوانني وال�سموات والأر�ضني؟ �إن ر�أى القيم عليك �أن تخرجي
�سافرةَ ،ف َراقَك ر�أيه ،ف�إن القيمني �إ ّال نف ًرا قلي ًال ال يرون ر�أي �أبيك هذا ،و�إن
امل�سلمات� ،إال قلي ًال ،ال يرين ر�أيك .حتى �أن من يرى من القيمني رفع النقاب
ال يرى كثري من ن�سائهم ر�أي رجالهم ،ف�أي �سلطة ت�ستطيع �إجبار من ال يرى هذا
الر�أي على ارتئائه والعمل به؟ �أترين �أن من حقوق ال�سلطات �أن تتدخل يف
�ش�ؤون النا�س اخلا�صة وعاداتهم �إن مل يكن منها خرق للنظام ،وامتهان حلرمات
القوانني ،ومفا�سد ظاهرة؟ �أال ترين �أنها ال تتعر�ض للحرية ال�شخ�صية وهي ترى ب�أم
العني ما يلحق ال�سكريين والفجار واملقامرين ونحوهم من الأ�ضرار املح�سو�سة؟
�أترينها ترتك له�ؤالء حرياتهم ،وتتعر�ض حلرية امل�سلمات فتمزق ُن ُق َب ُه ّن بالقوة؟
فدعي عنك الغرور ،وا�سخطي على من كتبوا لك هذا الكتاب ،فقد
رموك يف تيار ال تقوين على مقاومته.
وقد زعمت يف (�ص:)22
«�إن دعاة ال�سفور ال يعتدون على دعاة احلجاب ،فيجب على دعاة
احلجاب �أن ال يعتدوا على دعاة ال�سفور».
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�أفال ترين �أنك اعتديت عليهم اعتداء فاح�شً ا بتحري�ضك ال�سلطات
عليهم وعلى ن�سائهم ل َت ُ�س ّل �سيف العدل والرحمة  -بزعمك  -وتنتقم منهم
للمر�أة امل�سلمة املظلومة امل�سجونة يف قف�ص الذل واالمتهان واالحتقار (�أي يف
النقاب) .فكنت �أيتها الآن�سة بكالمك هذا كما جاء يف املثل العربي« :رمتني
بدائها وان�سلت» �أو كما يقول املثل العامي�« :ضربني وبكى ،ف�سبقني وا�شتكى».
كان هذا الباب مغلقًا ،فقام دعاة ال�سفور يدعون �إىل ك�شف النقاب بالتي
هي �أقبح ،ال بالتي هي �أح�سن ،وها هي كتاباتهم يف اجلرائد ومطاعنهم يف دعاة
النقاب قد �أ�صمت الآذان.
خمل�صا �أو غري خمل�ص .ها
مالنا وملن كتب يف املو�ضوع بحق �أو بغري حقً ،
�أنت يا هذه قد ملأت كتابك بكل �سمج من اللفظ وقبيح من املعنى ،و�أغلظت
الكالم �إغال ًظا ال يحتمل ،فنعتهم باجلامدين واملرائني واملخادعني واملماكرين
واملموهني واجلاهلني والد�سا�سني واملدل�سني والرجعيني� ،إىل غري ذلك من
ال�صفات القبيحة وقد تكررت هذه الأو�صاف الب�شعة يف موا�ضع كثرية من
كتابك� ،أال تعدين هذا كله اعتداء على دعاة احلجاب ،وهم الأكرثية العظمى
من امل�سلمني ولقد �صرخت مبلء فيك ناعية على العلماء واملف�سرين مجُ َ ِّه َلة
�إياهم ُم َ�س ِّف َهة �آراءهم ،زاعمة �أنهم مل يفهموا كالم اهلل و�أنك وحدك قد فهمت
معاين الآيات البينات و�ستعلمني �أنك حرفت معنى القر�آن الكرمي ،و�أنك جتهلني
�أ�ساليب اللغة ،وجتهلني كل �شيء حتى طريقة البحث يف كتب اللغة.
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ولقد ن�صبت نف�سك وكيلة عامة عن الن�ساء امل�سلمات ومل توكلك منهن
واحدة يف حني �أنك نعيت على الرجل امل�سلم هذا االدعاء لأنه مل توكله واحدة
منهن .فقد قلت يف (�ص :)12
«يا �أيها امل�سيطر يا منتحل الوكالة عنا� ،إن اهلل جل جالله مل يوكلك،
ور�سوله  مل يوكلك ،والقانون مل يوكلك ،ونحن مل نوكلك ،فمن �أين لك
هذه الوكالة؟».
ثم قلت يف (�ص :)17
«ف�إذا رجعوا �إليك �أيتها ال�سلطة احلكيمة (تعني احلكومة املنتدبة وغريها
من ال�سلطات املحلية) يف �أمر حتجيب الن�ساء فالن�ساء امل�سلمات راجيات منك �أن
ت�س�أليهم �أربعة �أ�سئلة»(وقد ذكرنا هذه الأ�سئلة قب ًال).
من �أين علمت� ،أيتها الآن�سة �أن الن�ساء امل�سلمات يرجون من ال�سلطة
ذلك؟ �أمعك توكيل منهن بهذا؟ ف�إن كان الأمر كذلك فمن َّوك َلك منهن؟ وكم
عدد من َّوك َلك؟ �إن وكلك �أحد منهن (وما ذلك بواقع) ف�إمنا يباح لك �أن تتكلمي
بل�سان من عهدت �إليك بالوكالة عنها .وال يباح لك �أن تتكلمي بل�سان الن�ساء
امل�سلمات عامة ،وال �أن تنتحلي الوكالة عنهن ف�إنهن مل يوكلنك .ولي�س على
ر�أيك من امل�سلمات �إال عدد حمدود منهن معروف الأ�سماء .فلك ولهن �ش�أنكن
فدعي الوكالة عن الن�ساء امل�سلمات يا منتحلة الوكالة عنهن.

النظرة الثانية
يف د�سائ�س الكتاب

مل يكف الآن�سة «نظرية زين الدين» �أو من �أ َّلفوا كتابها� ،أن اغتنمت فر�صة
الدفاع عن املر�أة امل�سلمة ،فقامت ت�شتمها وت�صفها بكل خلق �سافل ،و�أخذت
حت�ض احلكومة على التدخل يف �ش�أن نقابها ،بل زادت على ذلك د�سائ�س وا�ضحة
و َم َعا ّر �أحلقتها بالإ�سالم با�سم الدفاع عنه .فقد قالت يف (�ص :)31
«�إن يف الإ�سالم مذاهب عدة خمتلفة يف الأمور الأ�سا�سية الدينية �أي
اختالف».
د�س يراد به تفريق الأمة وت�صويرها يف �صور ُت ْظهِر
�أهذا �صحيح� ،أم هو ٌّ
�أن املذاهب الإ�سالمية ،كل واحد منها دين قائم بنف�سه ال يرتبط �أحدها بالآخر،
لأنها خمتلفة يف الأمور الأ�سا�سية الدينية �أي اختالف.
�إن امل�سلمني على اختالف مذاهبهم ال يختلف �أحدهم عن الآخر يف
�أمر من �أمور الدين الأ�سا�سية الأ�صلية التي يرتكز عليها الإ�سالم .و�إمنا اخلالف
يف �أمور فرعية م�ستنبطة من الكتاب وال�سنة �أو غريهما من الأ�صول التي ي�ستند
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�إليها امل�سلمون وذلك راجع �إىل اختالف الفهم .ومتى كان النا�س متفقني فه ًما؟
�أما الأ�صول وهي �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حمم ًدا عبده ور�سوله و�إقامة ال�صالة
و�إيتاء الزكاة و�صوم رم�ضان واحلج على امل�ستطيع واتباع �صحيح الأخالق والنفرة
من فا�سدها والإميان بكل ما ت�ضمنه كتاب اهلل ،فلم يختلف �أحد منهم يف ذلك،
ففرقي �أيتها الآن�سة بني فروع الدين ولواحقه و�أ�سا�سه ،تكوين من املهتدين.
ثم نقمت على الرجال �أن ا�ستبدوا بو�ضع القوانني ومل ي�شركوا معهم
املر�أة .فهل ترين �أن هذا الأمر خا�ص بنا مع�شر ال�شرقيني� ،أم هو عام ي�شمل
العامل املتمدن كله؟ ف�إذا كانت املر�أة الغربية مل ُت ْع َط حق اال�شرتاك يف �سن
الأنظمة ،وهي املر�أة التي ت�شيدين بعقلها وعلمها وتربيتها و�آدابها فهل تنقمني
على ال�شرقيني �أنهم مل ي�شركوها معهم يف و�ضع نظمهم وقوانينهم .وهم اليوم
يتبعون الغربيني حذوك الق َُّذة بالقذة(((.
ثم حملت حملة �شعواء على الرجل امل�سلم لأنه حلل بع�ض ما حرم
اهلل ،وحرم بع�ض ما �أحله اهلل ،وذكرت من ذلك �أ�شياء بع�ضها مما ي�شني ال�شريعة
لو ثبت �أنه منهاَ .ف َط َع ْن ِت الإ�سالم من حيث �إنك �أردت الن�ضال عنه وهذا �أمر
مق�صود ملن د�س هذه املطاعن ال�صريحة يف كتابك هذا.

((( حذو الق َُّذة بالق َُّذةُ :ي�ضرب مث ًال لل�شيئني ي�ستويان وال يتفاوتان( .م).
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منها م�س�ألة ال�صور والتماثيل ،وهي مل حترم يف ال�شريعة �إال لأنها كانت
رم ًزا على الآلهة التي كان يعبدها النا�س .فقطعت ال�شريعة هذا ال ُع ْرف وحديث
القرام �أبلغ دليل على املراد من حترميها� .أال ترين �أنه ملا قال الر�سول لل�سيدة
عائ�شة�« :إين �آنف �أن �أنظر �إىل ال�صور» هتكته فقطعته وجعلته و�سائد ،وال�صور
مل تزل ظاهرة بارزة للعني .فقد �أنف �أن ينظر �إىل ال�صور مرفوعة م�صدرة ،والنا�س
قريبو عهد بالوثنية واجلاهلية ،لأن فيها عادة وثنية ،والدين �إمنا جاء ملحو الوثنية
وانتزاعها من النفو�س .ولهذا املعنى كان قد نهى عن زيارة القبور يف بادئ الأمر،
ثم �أباحها لعلمه �أن الف�ساد بزيارتها قد انقطعت مادته .ولكنه �أبقاها حمرمة على
الن�ساء ولعن ز َّواراتها؛ لأن العلة بالن�سبة �إليهن كانت مل تزل باقية ،وهي ال تزال
باقية حتى يومنا هذا؛ لأن �شعورهن يدعوهن �إىل الت�أثر والبكاء وغريهما مما ي�ؤثر يف
عواطفهن الرقيقة فال ي�ؤمن عليهن �أن ي�أتني ما ينايف ال�شريعة من البكاء والعويل
والندب ،وال مبا ينايف مزاجهن مما ي�ضر ب�صحتهن و�أخالقهن.
ومنها زعمك �أن اهلل �أباح اال�سرتقاق� .أما الرجل فقد حرمه يف قوانينه،
وو�ضع العقاب على بائع الأرقاء والإماء و�شاريهم�...إلخ.
حرام عليك� ،أيتها الآن�سة �أن تقبلي د�س هذه التهمة على الدين ممن
د�سا .لو اطلعت على كتاب اهلل و�سنة ر�سوله وما قاله الفقهاء
د�سها يف كتابك ًّ
لكفيتني م�ؤونة هذا البحث بل لو رجعت �إىل كتابي «الإ�سالم روح املدنية»
وقر�أت «باب الرق يف الإ�سالم» لعلمت �أن الإ�سالم من مبادئه حمو الرق ،لذلك
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و�ضع لال�سرتقاق �شرو ًطا �ضيقة متهد ال�سبيل �إىل �إبطاله �شي ًئا ف�شي ًئا ،ولعلمت �أن
الرجل مل يبطل الرق تب ًعا لأهوائه .ولكنه قد بطل من نف�سه ،لأن �شروطه قد
فقدت كلها .فهل تدرين �أن الرق ال يكون �إال يف حرب �شرعية يق�صد بها الدفاع
عن حوزة الوطن و�إعالء كلمة اهلل ون�صرة احلق جمر ًدا عن كل هوى ف�إن مل
تكن احلرب كذلك فال ا�سرتقاق فيها فالرق باملعنى ال�شرعي قد بطل منذ العهد
الأول للإ�سالم ،يوم كان امل�سلمون يقاتلون للغاية التي ذكرناها� .أما ما حدث بعد
ذلك ،وما كان يفعل من اختطاف النا�س من ديارهم ،وما يفعله اليوم بع�ض من
ال خالف لهم فلي�س من الرق يف �شيء .وهذا هو الذي �أبطله الرجل لأنه خمالف
ملا جاء يف دين اهلل و�أما الرق باملعنى الأول فهو قد بطل من نف�سه من زمان طويل
ِل َف ْقد �شروطه .ومع ذلك فقد كان للإمام �أو وكيله احلق �شر ًعا �أن يطلق الأرقاء
من �أ�سر رقهم ويرجعهم �إىل قومهم .فالإ�سالم �أول من نادى ب�إبطال الرق وحث
على �إبطاله وعلى �إعتاق الأرقاء يف موا�ضع من كتابه و�سنة ر�سوله .فارجعي �إىل
كتابنا «الإ�سالم روح املدنية» ففيه ف�صول �ضافية يف هذا املو�ضوع م�ؤيدة بالآيات
والأحاديث وكالم الأئمة ف�إن قلت� :إن اال�سرتقاق كان قبل مدة ،فنقول لك:
وهو موجود حتى الآن ولكنه رق همجي خمالف للدين ،خمالف للحق .ولهذا
�أقر منعه امل�سلمون ،و�أم�ضته اخلالفة العثمانية يف حينه.
ومنها زعمك �أن الدين �أباح �ضرب املتهم بال�سرقة وتعذيبه ما مل يظهر
العظم حتى يقر .ففي �أ َّية �آية �أم يف �أي حديث �صحيح هذه الإباحة؟
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�إن قلت ر�أيت ذلك يف بع�ض كالم الفقهاء ،ف�أنت من الذين يحلونه
عا ًما ويحرمونه عا ًما .فقد ر�أيتك ت�شنني الغارة على الفقه والفقهاء ،وال تريدين
�أن يكون احلكم �إال هلل ور�سوله م�ستن ًدا �إىل �آية �أو حديث �صحيح .فهل كالم
بع�ض الفقهاء الذي مل ي�ستند �إىل دليل �صحيح حجة على الإ�سالم؟ وهل يليق
ب�سماحة الإ�سالم الذي تزعمني الدفاع عنه �أن ي�سن �ضرب املتهم بال�سرقة حتى
يقر ،وهو القائل :ادر�ؤوا احلدود بال�شبهات؟ �إن هذا لظلم مبني ،ولكن من �أَ ّلفوا
َل ِك كتابك �أرادوا �أن يد�سوا على الإ�سالم يف مقام الذود عنه غفر اهلل لهم.
ومما نقمته على الرجل يف خمالفته �أمر الدين «�إنه حلق حليته و�أبقى على
�شاربيه يف حني �أن الدين �أمره ب�إرخاء حليته وجز �شاربيه ج ًّزا يلزق بال�شفة».
�أما ال�شاربان فقد ا�ستغنى عنهما الكثري من النا�س �أي�ضً ا� ،أيتها الآن�سة
�أما �أنت فمالك وحلية الرجل و�شاربيه دعي لحِ َ انَا و�شواربنا ،وا�شتغلي بطرتك
و�سالفيك و�شعرك املق�صو�ص ،الدين �أرفع من �أن يهتم ملثل هذا ال�سف�ساف من
الأمور .ف�إمنا هو �أمر راجع �إىل العادة .وقد كانت العادة عند العرب �أن يرخوا حلاهم
و ُي ْحفُوا �شواربهم ،كما هي العادة عند �أهل البادية منهم ،وعند قليل من �سكان
احلوا�ضر .ولذا مل تكن اللحية من الواجبات التي يعاقب الإن�سان على تركها
عند كثري من الأئمة ،لأنها �أمر راجع �إىل العادة .فدعي لحِ َ انَا و�شواربنا ،وا�شتغلي
�صحيحا ،و ا�سعي وراء تهذيبها وتعليمها وتخليقها بالأخالق
مبا ينفع املر�أة نف ًعا
ً
الفا�ضلة التي تعلي �ش�أنها ،وترفع منزلتها ،و َت ُب ّث روح الدين احلق يف نف�سها .وذري
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والغ�ض من كرامته و�سلبه كل ف�ضيلة ،كما فعلت يف
�شتم الرجل والإزراء عليه ّ
كتابك هذا ،الذي ح�شوته ب�أمثال هذه الترُّ َّ هات((( امل�ضحكات املبكيات.
ثم قلت بعد ذلك:
«ذكرت لك يا �سيدي الرجل ما ذكرت من �أعمالك املح�سو�سة التي
خرقت فيها �أحكام الدين ،وخالفت �أ�صوله فهل تذكر للمر�أة خمالفة لأ�صول
الدين واحدة؟».
حتد غريب �أيتها الآن�سة .نعم �إين �أذكر لك �أ�شياء:
هذا ٍّ
منها خروجها عما خلقت لأجله ،وت�شبهها بالرجال يف كل �أمر ،حتى
ما كان منه حمر ًما �شر ًعا وعق ًال :كاخلمر واملي�سر واالختالط املعيب يف املالهي
واملراق�ص.
ومنها ت ُّربجها و�أخذها بزينة مل ي�أذن بها اهلل ،و َع ْر ُ�ضها وا�ضحة على
غري حمارمها وهذا �أمر ال يحتاج �إىل �إي�ضاح فهو يف نف�سه وا�ضح .ومنها �إ�سرافها
وتبذيرها يف �أمر ملب�سها وغريه.
ومنها �أنها َج ّزت �شعر ر�أ�سها ج ًّزا جعله كر�أ�س الرجل ،وق�صت �شعورها
ق�صا مل يجعلها رج ًال وال �أبقاها امر�أة .وقد نهيت املر�أة بالن�ص �أن ترتجل ،كما
ًّ
((( الترُّ َّ هات :الأباطيل( .م).
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هِي الرجل �أن يت�أنث .فقد روى البخاري و�أبو داود والرتمذي والن�سائي وابن
ُن َ
ماجة والطرباين عن ابن عبا�س قال« :لعن ر�سول اهلل  املت�شبهني من الرجال
بالن�ساء واملت�شبهات من الن�ساء بالرجال» ويف رواية للبخاري« :لعن ر�سول
اهلل  املخنثني((( من الرجال واملرتجالت من الن�ساء» ويف حديث للطرباين:
«�أربعة لعنوا يف الدنيا والآخرة» وذكر منهم رج ًال جعله اهلل ذك ًرا ف�أنث نف�سه وت�شبه
بالن�ساء ،وامر�أة جعلها اهلل �أنثى فتذكرت وت�شبهت بالرجال .ويف الباب �أحاديث
كثرية.
ونرى �أن الأمر اليوم �سائر �إىل الوراء فاملر�أة تريد �أن تكون رج ًال نا�سية �أنها
امر�أة ،والرجل يعمل عمل امر�أة ويت�شبه بها يف �أنوثتها ،نا�س ًيا �أنه رجل .و�سرنى،
�إن دامت احلال ،الن�ساء قوامات على الرجال؛ يلزمنهم العناية ب�ش�ؤون الدار وتربية
عد ْدت� ،أيتها الآن�سة ومن
الأوالد ،كما هو اجلاري يف بع�ض البالد املتوح�شة .ورمبا َ
على �شاكلتك ،ذلك حقًّا ومتدنًا.
ومنها �أنها تركت القرار((( يف دارها ،يف كثري من الأحيان لغري حاجة
متنقلة من �سوق �إىل �أخرى ،ومن ملهى �إىل �آخر ،وقد �أمرها اهلل يف كل �شرائعه
�أن تقر يف بيتها للقيام ب�ش�ؤونه والعناية ب�أمور الأ�سرة وتربية الأوالد .و�أباح لها بعد
�أن تتم واجباتها املنزلية �أن تخرج من بيتها لطلب علم ينفعها يف دينها ودنياها،
((( املخنث بفتح النون امل�شددة وك�سرها :من فيه انخناث ،وهو التك�سر والتثني ،كما تفعله الن�ساء.
((( القرار :البقاء واال�ستقرار( .م).
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�أو لزيارة �أهلها و�أقاربها و�صديقاتها� ،أو للتنزه بعيدة عن �أماكن الريب مع زوجها
�أو �أخيها �أو �أبيها �أو ابنها �أو غريهم من حمارمها� ،أو مع �صديقات لها معروفات
باحل�شمة والأدب والدين والأخالق الطيبة �أما �أن ترتك بيتها للتنزه يف �أماكن
ال�شبهة ،واجللو�س يف موا�ضع الريبة ،والتجول يف الأ�سواق وارتياد املخازن حلاجة
�أو لغري حاجة ،وتلني القول لهذا ومتازح ذاك وتب�ش((( يف وجه ذلك ،فهذا �أمر
مل ي�أذن به اهلل ،وال ير�ضاه من عنده �أدنى ذرة من �شرف النف�س ،كما ال تر�ضى
به حرة ت�ؤمن باهلل واليوم الآخر� ،أو عندها من كرمي اخللق ما يرب�أ بها �أن ترد هذه
املوارد .وقد قال احل�سن الب�صري ،ونعم ما قال�« :أتدعون ن�ساءكم ُي ِ
زاحمن ال ُع ُلوج
يف الأ�سواق؟ ق َّبح اهلل من ال يغار».
و�ستعلمني �أن ما زعمته �أو زعمه م�ؤلفو كتابك يف تف�سري �آية ﱹ ﭶ

ﭷ ﭸﱸ [الأحزاب ]33 /من �أنها ال تدل على �ضرورة لزوم املر�أة بيتها،
�ستعلمني �أن ذلك زعم فا�سد يدل على �أحد �شيئني� :إما �سوء فهم من ف�سر لك
هذه الآية ،و�إما جهله باللغة و�أ�ساليبها ومكارم الدين و�أخالقه.
خا�صا بالإ�سالم ،فقد جاء يف ر�سالة
ولي�س الأمر ب�أن تالزم املر�أة دارها ًّ
«بول�ص» �إىل «تيط�س»((( يف مو�ضوع كالم عن الن�ساء؛ ب�أن يكن متعقالت
مالزمات بيوتهن �صاحلات خا�ضعات لرجالهن .وقال خماط ًبا «ثيموثاو�س»:
((( تبش :تضحك عند اللقاء( .م).

((( تيط�س :هو �أحد الذين �ساعدوا بول�س ر�سول امل�سيح عليه ال�سالم على ن�شر الكتاب.
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«ل�ست �آذن للمر�أة �أن تتعلم وال تت�سلط على الرجل ،تكون يف �سكون دائم لأن
�آدم ُجبِل �أو ًال ثم حواء».
ف�إن قلت :لي�س كل الن�ساء يفعل ما ذكرت ،وبخا�صة امل�سلمات منهن
و�إمنا تفعله من �أهل كل دين من خرجت على الدين والأخالق الكرمية بهذه
الأعمال ال�شائنة املخالفة للآداب والدين� .إن قلت ذلك نَقل :لي�س كل الرجال
يفعل ما ن�سبته �إليهم جمي ًعا و�إمنا يفعل ذلك من رقَّ دينه ،وف�سدت �أخالقه.
ومن د�سائ�س الكتاب زعم م�ؤلفيه �أن املر�أة امل�سلمة مظلومة ،مه�ضومة
احلقوق ،حمجوبة عن النور والهواء ،حمبو�سة يف ظلمات البيوت .وقد �أطلت يف
هذا املعنى يف موا�ضع من كتابك ،حتى حكمت ب�أن املر�أة امل�سلمة رقيقة يجار
عليها� ،أو حيوان �أعجم يتخذ للقنية� ،إىل غري ذلك من الألفاظ ال�سمجة القبيحة
التي تق�شعر منها اجللود.
�أ�صحيح� ،أيتها الآن�سة ،ما تقولني؟ هذا برهان وا�ضح على �أنك ال تعرفني
العائلة الإ�سالمية ،و�أنك مل متتزجي بها ،و�أنك مل تعريف عنها �شي ًئا.
وكذلك ال يعرفك �أحد من العائالت الإ�سالمية املعروفة ومل تدر �أنك
موجودة واحدة من الن�ساء امل�سلمات .فحكمك �إمنا هو حكم جائر ت�سرتين وراءه
د�سي�سة َو ُ�ض َحت با�ستنجادك ال�سلطة طالبة �إليها التدخل يف �أمر لي�س من �ش�أنها،
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حتى ين�ش�أ من ذلك ما يرغب فيه الد�سا�سون من فتح باب للخالف بني الأهلني
وال�سلطة املنتدبة ي�ستفيد منه الكامنون وراء الأكمة.
�إن املر�أة امل�سلمة �سعيدة يف حياتها لأنها تعمل عمل امر�أة ،فتعنى برتتيب
منزلها وتربية �أوالدها و�سعادة نف�سها وزوجها ،وتراقب حركات اخلوادم بنف�سها ،فال
تدعهن يت�صرفن يف �ش�ؤون الدار وتربية الأوالد كما �شئن و�شاءت �أهوا�ؤهن ،ف�إذا
مالت نف�سها �إىل ترويحها خرجت يف ح�شمة و�أدب يحوطها اخللق الطيب والرتبية
الفا�ضلة ،مت�أدبة يف م�شيتها ،غا�ضة من طرفها ،غري مبدية زينتها ،وال متك�سرة يف
خطواتها ،وال الفتة �إليها �أنظار الف�ساق من الرجال وغري الف�ساق منهم �أي�ضً ا ،وال
عربة بفئة قليلة خرجت على الأخالق والآداب الدينية ،و�أكرث هذه الفئة القليلة
ممن يتطلنب حرية غري م�شروعة ال تنطبق على دين وال خلق طيب.
و�إن ما قدمنا من و�صف املر�أة ال�صاحلة يف �شخ�ص املر�أة امل�سلمة هو �ش�أن
كل امر�أة تربت تربية فا�ضلة م�ستمدة من روح الدين احلق م�سلمة كانت �أو غري
م�سلمة.

النظرة الثالثة
يف النقاب ،وهل هو م�شروع �أو ال؟

تقول الآن�سة «نظرية زين الدين» يف موا�ضع من كتابها �أنّ الوجه والكفني
قد �أباح الإ�سالم ك�شفهما ،و�إمنا حرمه �أكرث الفقهاء ،جمو ًدا منهم وخدا ًعا ورئاء
وتدي ًنا بار ًدا� ،إىل غري ذلك من �سمج اللفظ وقبيح الكالم.
نحن ال ننكر ،وال ي�ستطيع �أحد �أن ينكر� ،أن الإ�سالم �أباح ك�شف الوجه
والكفني (الوجه والكفني فقط ،ال ال�ساعدين وال العنق وال غريهما ،كما تريد
ح�ضرة الآن�سة) وذلك مقيد ب�أمن الفتنة ،وب�أن ال يجر وراءه ك�شف ال�ساعدين �أو
غريهما مما حرم ك�شفه ال�شرع والعقل ال�سليم والأخالق الكرمية ،ف�إن كان �شيء
من ذلك كان حمظو ًرا بحكم قاعدة «درء املفا�سد مقدم على جلب امل�صالح» تلك
القاعدة الذهبية التي �أجمعت عليها الأمة بل الأمم كلها ،فكانت من القواعد
التي ال ُت َر ّد.
�أجل� ،إنه �أباح ك�شفهما بال�شرط املذكور املفهوم من قواعد الدين العامة
التي �أقرت عليها العقول ال�سليمة التي ال يخدعها الهوى .وال ت�سيطر عليها
النفو�س الأ ّمارة على �أنه �إذا �أباح ك�شفهما فهل معنى الإباحة �أنه �أوجب ذلك
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�إيجابًا� ،أو �أنه على الأقل جعله من املندوبات املرغب فيها .غاية الأمر �أنه جعله
مباحا ،من �شاء فعله ،ومن �شاء تركه �إذ ال يخفى عليك� ،أيتها الآن�سة� ،أن املباح ما
ً
كان فعله وتركه �سواء ،فال يثاب الإن�سان على فعله ،وال يعاقب على تركه.
ومن القواعد ال�شرعية والنظامية والعقلية املجمع عليها �أن املباح �إمنا يباح
حيث ال �ضرر وال �ضرار يف فعله وال يف تركه .وقد يندب املرء �إىل عمله ندبًا ،وقد
يجب عليه �أن يعمله .وقد ي�ستح�سن منه �أن يرتكه ،وقد يجب عليه تركه .كل
ذلك بح�سب ما يكون عنه من منفعة �أو م�ضرة .حتى �أن املُ َح َّرم قد يجب على
الإن�سان فعله ،وهو حمرم حترميًا :ك�أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير وما �أُ ِه َّل به لغري
اهلل واملنخنقة واملُترَ َ ِّد َية وغري ذلك �أال ي�أكلها امل�ضطر امل�شرف على الهالك غري
باغ((( وال عاد((( .وكالعط�شان امل�شرف على اخلطر ي�شرب من اخلمر ما يك�سر به
حدة العط�ش غري باغ وال عاد� ،إن مل يجد ماء بعد البحث عنه وكالتداوي باخلمر،
�إن مل يقم غريها مقامها ،وخ�شي ال�ضرر ،بعد حكم الطبيب العدل الذي يغلب
عليه النظر �إىل املنفعة ال �إىل الهوى �أال ترين �أن احلكومات قد حتظر على ال�شعب
بع�ض املباحات قانونًا �إذا ر�أت امل�صلحة تق�ضي بحظرها؟
ها �أنت يا هذه قد حكمت يف (�ص� )242أن ك�شف الوجه مباح �أحيانًا،
وم�أثور �أحيانًا ،وواجب �أحيانًا �أخرى ،لكنك زعمت �أنه ما حرم قط يف حني من
((( �أي غري طالب له راغب فيه لذاته وملذاته.
((( أي غري متجاوز يف أكله قدر الضرورة اليت تسد رمقه.
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مباحا ومندوبًا
الأحيان .ف�أخط�أت ال�صواب يف حكمك الأخري .ف�إن ما يكون ً
وواج ًبا بح�سب ال�ضرورة واحلاجة يكون حمر ًما بح�سبهما �أي�ضً ا� .أال ترين �أنه يجب
على املر�أة �أن تغطي وجهها دف ًعا لأذى الربد �أو الهواء �أو ال�شم�س� ،إن حكم
الطبيب ب�أن ك�شفه ي�ضرها؟ �أال ترين �أنه يجب عليها �أن ت�سرته �إن كان من ورائه
افتتان (ولو يف حاالت خا�صة) �أو كان ك�شفه يجر وراءه ك�شف غريه مما ال يجوز
�شر ًعا ك�شفه؟ �أال ترين �أنه �إن كان من وراء ذلك �إطالق �أل�سنة ال�سفهاء  -وكثري
ما ُه ْم -بذكر املحا�سن والت�أوهات ،و�إطالق النظر اخلبيث يف الأ�سواق واملخازن
واملجتمعات ،كان من الواجب �سدل النقاب؟ و�أنت تعلمني ،وغريك يعلم� ،أن
هذه املخزيات قد �شاعت وذاعت حتى طعنت الف�ضيلة يف �صميمها اللهم �إنهم
ليعلمون.
�إن الفقهاء قد نظروا �إىل �أمر النقاب بعني الأخالق الفا�ضلة ،بعني حفظ
املر�أة وحرا�ستها من �أخالق ه�ؤالء ال�سفهاء ونظراتهم و�أل�سنتهم .فقالوا م�ستندين
�إىل قاعدة «درء املفا�سد» بوجوب �سدل النقاب حيث ال ت�ؤمن الفتنة ،وحيث
يكون رفعه داع ًيا �إىل مف�سدة �أو مقدمة لك�شف غريه مما ال يجوز �شر ًعا وال عق ًال،
وما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب ،كما ال يخفى عليك وعلى من �ألفوا كتابك،
م�سترتين بذيلك .ولكن الفقهاء قد اتفقوا على �أن النظر �إىل الوجه والكفني
جائز عند �أمن الفتنة واملعاملة وحتمل ال�شهادة .ولي�س ما �أفتوا به هوى وال جمو ًدا
وال تدي ًنا بار ًدا كما زعمت؛ بل كان قط ًعا لعرق اخلبث والنظر الفا�سد ،و�إبعا ًدا
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للنفو�س ال�ضعيفة من موارد ال�ضالل ،وقد زاد الويل يف هذا الزمان الذي نزعت
فيه النفو�س �إىل الإباحية ،ومالت النا�س �إىل ا�ستحالل كل �أمر يف �سبيل ال�شهوات
الباطلة فاحلاجة اليوم �أ�شد ،تخفيفًا ل�شرور الفا�سدين ،وحف ًظا للمر�أة امل�سلمة �أن
تنالها نظرات اخلاطئني ،و�أل�سنة الفا�سقني .فدعي عنك �أيتها الآن�سة ،الت�شدق
بالنف�س املر�ضية والإباء و�شرف النف�س وغري ذلك من الكالم ال�شعري .فالأمر
وا�ضح للعيان ،ال يحتاج �إىل برهان.
�إن قلت :فما بال ه�ؤالء ال�سافرات من غري امل�سلمات؟ نقل :نحن
نحرتمهن ونجُ ِ ُّل ُهن .ولكننا نحتقر من ينظر �إليهن النظرات اخلائنة ال�صادرة عن
نف�سه الفا�سقة ،وكثري ما هم الذين ي�صدر عنهم ما ال تر�ضاه امر�أة ت�ؤمن باهلل واليوم
الآخر� ،أو امر�أة متعلمة متهذبة راقية ذات �أخالق فا�ضلة من الت�أوهات والتنهدات
والأنفا�س املحرقات ،ال�صادرات عن قلب �أحرقه اجلوى ،ولعب به الهوى ،وت َّيمه
َل ْدنُ ((( القوام وح�سن الهندام ،والوجوه النا�ضرة ،وال�صدور ال�سافرة ،وال�سواعد
البارزة ،والأع�ضاء املك�شوفة ،وال�سوق التي ق�صرت عنها (الف�ساتني) فكانت
ح�سرة للمتح�سرين وقليل ما هم الذين يغ�ضون من �أب�صارهم ،و�إن نظروا ف�إمنا
ينظرون �إىل اجلمال املطلق ،م�سبحني اخلالق ت�سبيح من يعجب ب�صنعه .قليل،
�أيتها الآن�سة� ،أولئك الذين يع�صون النف�س ،الأمارة ويطيعون النف�س اللوامة.
�أفرتيدين �أن يكون كل النا�س مالئكة �أطها ًرا� ،أو �أنبياء �أبرا ًرا؟ هذا ما ال يكون� .إن
((( َل ْدن :لني( .م).
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�أكرث النا�س ال يرجعهم عن غيهم((( ،وال يردعهم عن �ضاللهم ،وال يحول دون
�سيئاتهم و�شرورهم� ،إال القوة القاهرة.
النا�س نا�س ،فيهم طبيعتا احليوان وامللك فمن َت َغ َّلبت َم َل ِك َّي ُته على
حيوانيته التحق بامللكوت الأعلى ،ومن غلبت حيوانيته َم َل ِك َّي َته التحق باحليوان
الأعجم ،ومن ت�ساوت فيه امللكتان كان �إن�سانًا .وال �أكتمك �أيتها الآن�سة� ،أن
الق�سم الأول �أندر من الكربيت الأحمر ،و�إمنا يكون ذلك يف الأنبياء ومن ت�شبه
بهم من �أتقياء ال�صوفية والرهبان والراهبات ،وقليل ممن ذكرنا قد ت�شبه بهم ت�شب ًها
�صحيحا .والق�سم الثاين هو �أكرث النا�س ،كما ال يخفى على ذي ب�صرية ،وه�ؤالء
ً
ال ُي ْق َم ُعون �إال بال�شدة والزجر والق�صا�ص؛ لأنهم �أقرب �إىل احليوان منهم �إىل
الإن�سان .والق�سم الثالث ال يعادل جمموعه يف كل �أمة ع�شرين يف املئة ،نقول
هذا ونحن نح�سن الظن ،فكيف تطلبني املحال وتتغنني بالعفاف والإباء والنجدة
واملروءة وغري ذلك مما تريدين �أن ت�ستهوي به الألباب عن طريق اخلطابة ،وزخرف
القول ،وترقي�ش الكالم ،وتزويق اخلطاب ،وبث ال�سم يف الد�سم .فقد �أكرثت
من ذكر �إعالن اجلهاد الأكرب ،والنف�س املر�ضية ،والنف�س الأمارة ،وزعمت �أن
يف �إحجام الرجل امل�سلم عن �إطالقه حرية املر�أة الإطالق الذي تريدينه جب ًنا
يف نف�سه وخو ًرا يف عزميته فقد قلت يف (�ص  )145بعد كالم ُت َه ِّونني فيه �أمر
االختالط« :وهل تخافون يا �سادتي خو ًرا يف نفو�سكم ومروءتكم و�إبائكم و�آدابكم
((( غ ِّيهم� :ضاللهم( .م).
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�إىل هذا احلد فنجتنب مثل هذه االجتماعات ال�شريفة ،ونحن ندعي �أننا �أ�شرف
النا�س؟ وعلى هذا االفرتا�ض� ،أال يح�سن بكم �أن تعلنوا وفقًا لأمر ر�سول اهلل 
اجلهاد الأكرب �ضد النف�س الأمارة بال�سوء لن�صرة النف�س املر�ضية عليها؟».
�أجل� ،أيتها الآن�سة ،لو �أعلن الإن�سان جهاده على نف�سه الأمارة لهان
كل �شيء ،وانت�صرت النف�س املر�ضية على النف�س الأمارة فكان من وراء ذلك
ال�سعادة كل ال�سعادة� .إنك تطلبني للرجل �أن يكون ً
ملكا فا�ض ًال كما نطلب نحن
للمر�أة ذلك ،فهل �إىل ما تطلبني ونطلب من �سبيل؟ وهل يف الإمكان ،ولو بعد
مئات ال�سنني� ،أن ي�صري خم�سون يف املئة من كل �أمة مالئكة يف �أخالقهم �أو �أنبياء
يف �شمائلهم� ،أو �صوفية منزهني� ،أو رهبانًا مطهرين� ،أو راهبات مقد�سات؟ متى بلغ
عدد املالئكة من النا�س هذا العدد فقط ،بل متى بلغ عددهم ن�صفه رفعنا لواءك،
وكنا يف جندك ،وقلنا للنا�س ان�ضووا حتت هذا العلم ،وام�شوا هاتفني« :عا�شت
نظرية زين الدين».
نا�سا ،وكثري منهم مل يزالوا حيوانات ،و�إن ر�أيت عليهم
النا�س ال يزالون ً
مظاهر املدنية ،لأنهم ال يعرفون من �أمر هذه احلياة �إال ما يعرفه احليوان الأعجم ،يف
كل �أمة ويف كل قطر ،فال يهمهم �إال �شهواتهم الدنيئة ،وجلب املنفعة لأنف�سهم فقط،
�أ�سقطي احلكومات .و�أبطلي الق ّوامني على الرجال والن�ساء تري عج ًبا من الفو�ضى
ومنك ًرا من اال�ضطراب ﱹ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [البقرة،]251 /
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ﱹﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﱸ [احلج� ]40 /صدق اهلل العظيم.

�صحيحا
تهذيبا
ً
�أ�صلحي هذا املجتمع الفا�سد ،وهذبي الرجل واملر�أة ً
يجعلهما �صاحلني ح ًّقا ،ثم ادعي �إىل ما تدعني �إليه ،ي�سمع كالمك العقالء،
لأنهم يعلمون �إذ ذاك �أنك خمل�صة فيما تقولني فاحلق �أبلج ،والباطل جللج
وماذا بعد احلق �إال ال�ضالل :ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﱸ [الرعد.]11 /

*****
لو اقت�صرت� ،أيتها الآن�سة على بيان احلكم ال�شرعي يف �أمر النقاب،
ودعوت امل�سلمني وامل�سلمات �إىل تربية �صغرياتهن على ما كانت عليه ن�ساء
ال�صدر الأول ،حتى ين�ش�أن على �ألفة ذلك ،لكان لك من يعذرك على هذه
الدعوة ،ولدعوت �إىل �أمر رمبا ُي َك ِّونه طول الوقت� .أما الدعوة �إىل هذه الطفرة
ف�أمر لي�س من العقل وال من احلكمة ،وال من امل�صلحة يف �شيء .و�إمنا هو خرق
يف الر�أي يدعو �إىل خرق العادات امل�ألوفة املبنية على وجهة نظر خلقي ،ويحمل
املر�أة امل�سلمة على الغرق يف تيار مل ت�ستعد له ،ولي�ست البيئة اخللقية احلا�ضرة
م�ساعدة عليه.

*****
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وبعد فقد �أجمع الفقهاء واملف�سرون وامل�سلمون كلهم على �أن الوجه
والكفني يباح ك�شفها ب�شرطه ،وزاد بع�ض العلماء القدمني للفقريات والعامالت
�أما الآن�سة «نظرية زين الدين» فلم تر�ض االقت�صار على هذا احلد ،ف�أدخلت فيما
يباح ك�شفه (بال �شرط وال قيد) العنق وال�ساعدين .ثم �أدخلت �أي�ضً ا غريها �إن
جرت العادة على ك�شفه .فجعلت ما يباح ك�شفه تاب ًعا للعادة ،ال مق�صو ًدا لذاته،
�أما �إفتا�ؤها بجواز ك�شف العنق وال�ساعدين فهذا قد تكرر يف عدة موا�ضع من
�صريحا .و�أما جعلها ما يجوز ك�شفه تاب ًعا للعادة فقد قالت يف (�ص )227
كتابها ً
من كتابها:
«�إن اهلل ّ
جل علمه وتعالت حكمته مل يح�صر يف �آياته الأع�ضاء التي تظهر
من املر�أة ،ومل يبني �إىل �أي حد من الأع�ضاء يجب على الن�ساء �أن يدنني عليهن
من جالبيبهن ليعرفن من الإماء ،تار ًكا حتديد ذلك للزمان والعقل ال�سليم وا ِجل ِب َّلة
والعادة وال�ضرورة».
يا هذه� ،إن اهلل تعاىل �إِنْ مل يبني هذه الأع�ضاء تف�صي ًال فقد بينها �إجما ًال
وقد �أو�ضحتها ال�سنة ،و�أر�شدت �إىل �أنها الوجه والكفان فقط كما يف حديث
�أ�سماء بنت �أبي بكر .فدرجت على ذلك الأمة ،والقر�آن �إمنا هو هداية عامة،
وقد ترك تف�ضيل كثري من الأحكام العملية �إىل �إر�شاد الر�سول � أال ترين �أن
ال�صالة وال�صيام والزكاة واحلج ،مل تف�صل �أحكامها يف القر�آن تف�صي ًال ،وهي من
الأهمية يف املكان الذي يعرفه كل م�سلم؟ و�إمنا بينتها ال�سنة القولية والعملية.
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فكذلك ما يجوز للمر�أة ك�شفه من الأع�ضاء قد ذكر جمم ًال فبينت ال�سنة �أمره،
فدرج امل�سلمون على ما كانت عليه احلال يف زمانه  ،حتى �إذا ر�أى �أهل املدن
منهم ،حيث جنم قرن الف�ساد والف�سوق والع�صيان �ضرورة النقاب �سدله ن�سا�ؤهم،
دف ًعا لأذى نظرات الف�ساق وقط ًعا لأل�سنة املاردين على ال�ضالل.
�أما ترك حتديد ذلك للزمان ،ف�أنت ترين غري امل�سلمات �إىل �أي حد و�صلن
من ك�شف الأع�ضاء؟ يف حني �أن ذلك حمظور عليهن دي ًنا.
و�أما العقل ال�سليم فال يتيح �أن تك�شف املر�أة غري وجهها وكفيها ب�شرط
�أن ال ي�ؤدي ذلك �إىل ك�شف غريها .و�أنت ترين �أن الت�ساهل بك�شفها قد �أدى �إىل
الت�ساهل بك�شف غريها ،كما هو م�شاهد ب�أم العني.
و�أما ا ِجل ِب َّلة فجبلة من ت�ؤمن باهلل واليوم الآخر ت�أبى عليها �أن تك�شف �شي ًئا
حتى الوجه والكفني يف هذا الزمان الذي ت�شرفينه وت�شرفني �أهله و�أنت ترين،
وغريك يرى ما فيه من الف�سق والفجور وقلة احلياء ورقة الدين و�ضعف املروءة
واتباع ال�شهوات ،وغري ذلك من املنكرات اخلفيات والوا�ضحات.
و�أما العادة ،فقد اعتاد ن�سا�ؤنا النقاب الذي يدفع عنهن نظرات ال�سوء
ومقالة الفا�سقني .ف�أي �ش�أن لك فيهن ،وهن ال ير�ضني ما تدعيهن �إليه .ف�إن كان
على ر�أيك من الن�ساء من ترغب يف ال�سفور فلتفعل ما �شاءت .فدعي� ،أيتها
الآن�سة �أنت و�أن�صارك ،امل�سلمات ،ف�إنهن غري را�ضيات عما تدعون �إليه� .أما
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القرويات والبدويات فقد تعودن ك�شف الوجوه والأكف والأقدام .ومل ن�سمع
فقي ًها واح ًدا �أنكر عليهن ذلك.
و�أما ال�ضرورة َف ُتق ََّدر بقدرها .ولي�س �إىل ما تدعني �إليه �ضرورة .و�إمنا هي
دعوة منكرة يراد بها ال َّزج باملر�أة امل�سلمة يف ميدان ي�أباه عليها خلقها وتربيتها
ودينها وجبلتها وعاداتها .وال �ضرورة ت�سهل عليها ما تريدين.
وقالت يف (�ص )218
«�إن هذه الأع�ضاء (تريد الوجه والكفني والقدمني) �أقل ما يلزم ظهوره
من املر�أة ،ويو�سع يف الظهور بح�سب ال�ضرورة والعادة».
�أما ال�ضرورة فقد �سلمنا بها؛ كالطبيب العدل الكرمي الأخالق ،مث ًال وهي
تقدر بقدرها .و�أما العادة فهل �ضر الأمة �إال العادات ال�سيئات .ف�إن جرت العادة
بك�شف غري ذلك فهل يباح للم�سلمة �أن ُتقدم عليه� ،أيتها الآن�سة؟
طلبت �إىل امل�سلمة �أن ترجع �إىل ك�شف الوجه والكفني لأن اهلل �أباح
ك�شفهما .ثم تو�سعت يف ذلك فدعوتها �إىل ك�شف العنق وال�ساعدين .ثم
تو�سعت يف ذلك فدعوتها �إىل ك�شف غريها مما جتري العادة على ك�شفه ،و�أنت
تعلمني �أن العادة قد جرت بك�شف الأع�ضاد والأكتاف والظهور وال�صدور و�شيء
من النهود و�شيء من الأفخاذ� .أال �ساء ما حتكمني� .أنت تبيحني هذا كله ،كله مع
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�أن م�ستندك يف جواز ك�شف الوجه والكفني حديث �أ�سماء بنت �أبي بكر الدال
ب�أجلى بيان على �أنه ال يجوز ك�شف �شيء �إال الوجه والكفني واحلديث هو« :عن
عائ�شة �أن �أ�سماء بنت �أبي بكر دخلت على ر�سول اهلل  وعليها ثياب رقاق،
ف�أعر�ض عنها ر�سول اهلل  وقال :يا �أ�سماء �إذا بلغت املر�أة املحي�ض مل َي ْ�ص ُلح �أن
ُيرى منها �إال هذا وهذا ،و�أ�شار �إىل وجهه وكفيه» رواه �أبو داود ،وقال :هذا مر�سل
خالد ابن دريك ،و هو مل يدرك عائ�شة .فاحلديث �صريح يف �أنه ال يجوز ك�شف
غري الوجه والكفني وبعبارة �أو�ضح؛ ال يجوز للمر�أة �إظهار ع�ضو لغري حمرم �إال ما
تظهره يف �صالتها ،فال يباح ك�شف العنق والأذنني وال�شعر وال�ساعد والقدمني
وال غريها مما تبيح ك�شفه الآن�سة «نظرية زين الدين» وتهون �أمره على امل�سلمات.

*****
�أجمع اللغويون والفقهاء واملف�سرون وامل�سلمون والنا�س �أجمعون على �أن
املراد بالكف ما يفهمه كل �إن�سان حتى الأوالد ال�صغار و�أن حدها من ر�ؤو�س
الأ�صابع �إىل مبد�أ ال�ساعد �أما الآن�سة «نظرية زين الدين» وم�ؤلفو كتابها فيفهمون
�أن ال�ساعد هو من الكف ،ولذلك �أباحوا ك�شفه.
لننظر من �أين جاءهم هذا الفهم؟ بارك اهلل يف علمهم  -جاءهم هذا
الفهم العجيب الغريب من �أنهم ظنوا �أن الكوع هو املرفق ومل يدروا �أنه مو�صل
الذراع والكف .ف�إن كنت مل ت�صدق �أيها القارئ ما �أقول فهذا كالمهم الفائق يف
معناه الرائق( ،يف �ص .)237
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«وال بد يل من املالحظة �أن الكف يف اللغة هي اليد �إىل الكوع .يقال:
مد كفه لي�س�أله .وقيل� :سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن و�أما قولهم:
كف خم�ضب (تعني خم�ضبة ،لأن الكف م�ؤنثة) فعلى معنى �ساعد خم�ضب ويف
جممع البحرين :حد الكف الكوع».
�أ�صدقت �أنها ظنت �أن الكوع هو املرفق((( كما يفهم العوام؟ فزعمت �أن
ال�ساعد داخل يف حد الكف .ومع ذلك فهي تزعم �أنها �أعلم االولني والآخرين
من العلماء والفقهاء واملف�سرين ،و�أن ه�ؤالء جاهلون جامدون وما كانوا يف تف�سري
�آيات اهلل �إ َّال خمطئني وال ريب �أن كالمنا هذا موجه �إىل م�ؤلفي الكتاب اجلاهلني،
الذين ال يفرقون بني الكوع واملرفق .غفر اهلل لهم �أجمعني ..لأنهم «ال يعرفون
كوعهم من بوعهم» كما يقول املثل العامي.

*****
فهمت الآن�سة من قول بع�ض العلماء� :أن ال�سوار مما ْا�س ُت ْث ِني من الزينة و�أنه ُيباح
�إظهاره .فهمت من ذلك �أنه يباح ك�شف ال�ساعد ،حيث قالت (�ص « :)224ومبا
�أن ال�سوار مما يظهر فال�ساعد ال ي�سرت» .بارك اهلل فيها .فهل مو�ضع ال�سوار ال�ساعد
�أيتها الآن�سة؟ �أم مو�ضعه يف مكان ي�شتمل على ال�ساعد والكف حيث يلتقيان؟
و�إن جاز ك�شف هذا املو�ضع القليل من ال�ساعد فهل يجوز ك�شف ال�ساعد كله
كما تريدين؟

*****

((( املرفق هو منتهى ال�ساعد حيث يبتدئ الع�ضد.
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فهمت من حديث رواه الرتمذي والن�سائي عن املغرية بن �شعبة وهو
�أنه حني خطب امر�أة قال له ر�سول اهلل � :أنظرتها؟ قال :ال .قال« :انظر اليها
فانه �أحرى �أن ي�ؤدم بينكما» فهمت من هذا احلديث �أن �أَ ْم َره �إياه بالنظر �إليها
قبل النكاح دليل على �أن ك�شف الوجه جائز مطلقًا .قالت (�ص « :)239فلو
كان الوجه عورة و�سفوره حمر ًما �أكان من املمكن �أن ي�أمر ر�سول اهلل  الرجل
بالنظر �إىل املر�أة قبل النكاح؟» نقول :قد �أجمع الفقهاء على �أن نظر الرجل �إىل
من يريد الزواج بها جائز ،بل مطلوب �شر ًعا لهذا احلديث وحلديث رواه �أحمد يف
م�سنده والطرباين يف الكبري عن �أبي حميد ال�ساعدي  ،وهو «�إذا خطب �أحدكم
املر�أة فال جناح عليه �أن ينظر �إليها� ،إذا كان �إمنا ينظر �إليها خلطبته ،و�إن كانت ال
تعلم» ،وحلديث رواه �أحمد يف م�سنده واحلاكم يف م�ستدركه والبيهقي يف �سننه
عن حممد بن م�سلمة ،وهو «�إذا �ألقى اهلل يف قلب امرئ خطبة امر�أة فال ب�أ�س �أن
ينظر �إليها».
و�إذا �أردنا البحث يف هذه الأحاديث يتجلى لنا �أن الإباحة خا�صة ب�أمر
الزواج ال عامة ،ويدلنا على �أن ال�سفور مل يكن موجو ًدا� ،إذ ال يعقل �أن رج ًال
يخطب امر�أة �سافرة من ن�ساء �سافرات ،ثم هو ال يراها وال يتحققها .و�إمنا يدل على
�أنها كانت منتقبة من ن�ساء منتقبات� .أو هو ،على الأقل ،يدل على �أن االختالط
مل يكن لأنه غري جائز ،و�أنهم كانوا يغ�ضون من �أب�صارهم فال يحققون النظر يف
الن�ساء لأنه حمرم .لهذا �أمره الر�سول بالنظر �إليها قبل عقد النكاح ،م�ش ًريا �إىل
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�أن النظر لأجل النكاح جائز .هذا ما يفهم من احلديث فه ًما ال مواربة فيه .وهذا
ما يفهم من حديث الرتمذي والن�سائي وغريهما .ولكن م�ؤلفي كتاب «ال�سفور
واحلجاب» ال يفهمون وحديث �أبي داود« :املُ ْحرِمة ال تنتقب وال تلب�س القفازين»
دليل وا�ضح على �أن النقاب كان يف زمنه  و�إن مل يكن هذا احلديث دلي ًال
على وجوبه .و�إمنا يدل على نهي املحرمة باحلج عن �سرت وجهها وكفيها.

النظرة الرابعة
يف �أن النقاب ال مينع ترقي املر�أة
ما ر�أيت �أ�ضعف حجة من ه�ؤالء النا�س الذين يزعمون �أن النقاب
�أكرب �سبب حلرمان املر�أة من الرتقي والتهذب والتعلم .ونرى اليوم هذه الآن�سة
قد زادت على باطل ه�ؤالء القوم ،فقد حكمت حك ًما جائ ًرا (كما يف ال�صفحة
 162من كتاب ال�سفور واحلجاب)�« :إن املر�أة املنتقبة ال تنجب وال تن�شئ �أوال ًدا
حب�سوها وقيدوها و�ضيقوا عليها وحرموها احلرية والنور .وكيف تنجب� ،أو كيف
حت�سن تربية �أوالدها ومل تكن ابنة �أم منجبة؟ �إن �أمها كانت مثلها خاملة منتقبة،
خمدرة ،م�ستعبدة �أما جنابة من جنب فينا فهي �أثر الطبيعة وخلق اهلل .وندر �أن
يكون للأم فيها يد».
هذا كالم الآن�سة «نظرية زين الدين» �أو كالم من لفقوا لها هذا الباطل
من القول .وك�أنها بقولها�« :أما جنابة من جنب فينا �إىل �إلخ» تريد �أن حت�شر نف�سها يف
زمرة ه�ؤالء النجباء والنجيبات ،لأن �أمها منتقبة �أي�ضً ا� .إذ رمبا يعرت�ض �أحد على
هذه الآن�سة مدع ًيا �أنها جنيبة مع �أن �أمها ممن ي�سدلن النقاب ،ف�أتت بهذه احلجة
الواهية .وما �أظن �أح ًدا يعرتف لها بالنجابة ،فهي فتاة �ساذجة عادية تعلمت تعل ًما
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ناق�صا ال يعدو �شي ًئا مما يح�سنه كثري من الفتيات .و�إن من �أترابها من الفتيات
ً
امل�سلمات من يفوقها عل ًما ورق ًّيا وذكا ًء وعق ًال و�أث ًرا �صا ًحلا يف الأمة .و�إن �شاءت
جمل�سا علم ًّيا تخترب فيه معهن ليظهر احلق من الباطل،
فنحن م�ستعدون لأن نعقد ً
والغث من ال�سمني فيت�ضح �إذ ذاك �أن رفع �أبيها نقابها مل يرفعها �إىل م�ستوى
كثري من الفتيات املنتقبات ،اللواتي تفتخر الأمة بعلمهن و�أخالقهن و�آثارهن
ال�صاحلات.
وهي ،ب�سلبها �أن يكون يف الأمة الإ�سالمية جنيبات لأن �أمهاتن مل يكن
جنيبات ب�سبب �أنهن منتقبات ،قد �سلبت الأمة �أي�ضً ا �أن يكون فيها �إجناب لأن
�أمهاتهن منتقبات �أي�ضً ا ،وذلك ظاهر يف قولها« :ويجب �أن نعرف �أن روح الأمة
وروح الرقي هو الأم .وهي ال تنجب وال تن�شئ �أوال ًدا حب�سوها وقيدوها و�ضيقوا
عليها وحرموها احلرية والنور� ..إلخ» فامل�سلمون وامل�سلمات �إ ًذا غري جنباء ،لأن
�أمهاتهم غري جنيبات ب�سبب النقاب .فهم على ر�أيها حيوانات �أذكياء .ومن جنب
منهم ف�إمنا جنابته �شاذة� ،أو فلتة من فلتات الطبيعة ،بارك اهلل� ،أيتها الآن�سة يف عقلك
وجنابتك وذكائك .ف�أنت فلتة من الطبيعة رمتنا بها الأقدار ،لت�شتمنا وتغ�ض منا،
وت�سلبنا كل علم وتربية و�أدب وجتعلنا نرعى مع ال َه َمل(((.
�أية عالقة للنقاب بالعلم والرقي؟ هل يحجر على الفتاة �أن ترفع نقابها
يف مدر�ستها؟ هل ت�سدل نقابها وهي تتلقى علومها؟ �ألي�ست املدار�س بيو ًتا
راع( .م).
((( ال َه َمل :الإبل بال ٍ
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ثانية للفتيات يكن فيها كما يكن يف بيوتهن؟ فما هذه املغالطات؟ وما هذه
ال�سف�سطات؟ �أَلأَنها ت�سدل نقابها على وجهها يف طريقها �إىل املدر�سة غادية ،ويف
�سبيلها �إىل البيت رائحة يحكم عليها هذا احلكم اجلائر؟ ماذا ت�ستفيد من علم
و�أدب يف الطريق؟ وماذا يف الطريق �أيتها الآن�سة .من علوم من�شورة و�آيات �آداب
م�سطورة؟ هل فيها �إال كثري مما ي�شوه وجه الأخالق ،ويفت يف ع�ضد الف�ضيلة
وي�صرف وجوه الفتيات وال�سيدات �إىل ما يجب �صرفها عنه؟ فكيف تزعمني �أن
النقاب ال ينجب؟ و�أن املنتقبة خاملة جامدة جاهلة ،ف�أنى ت�ستطيع �أن تنجب؟
لقد جنيت على امل�سلمني وامل�سلمات ،و�شوهت بهذا الباطل وجه احلق.
ا�ستعر�ضي ،يا هذه ،امل�سلمني وامل�سلمات ،وكلهم قد ولدتهم ن�ساء منتقبات ،فهل
هم �أقل من غريهم ذكا ًء وفطنة و�أخالقًا وعل ًما ورق ًّيا وغرية ووطنية؟
�إنك تريدين �أن حتمي املر�أة امل�سلمة وتدافعي عنها بالطعن فيها ويف �أبنائها
وبناتها وو�صفهم بكل منق�صة ورذيلة.
هل �صحيح ما زعمت� ،أو زعمه م�ؤلفو كتابك ،من �أننا حب�سنا �أمنا،
وقيدناها ،و�ضيقنا عليها وحرمناها النور ،وا�ستعبدناها .لذلك مل تكن جنيبة ،فلم
تلد جني ًبا؟ غفر اهلل لك ...يا ن�صرية املر�أة امل�سلمة ب�شتمها ون�سبتها �إىل كل منق�صة،
ون�سبة كل منق�صة �إليها ،وهي من كل ذلك براء.
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م�ضى على ال�شرق زمان طويل كان فيه يف ظالم دام�س ،بعد �أن كان
م�صدر النور واملدنية .ثم نه�ض يف منت�صف القرن املا�ضي ،بعد �أن �شعر باحلاجة
�إىل النهو�ض ،و�أخذ يرتقى �شي ًئا ف�شي ًئا يف معارج العلم واملدنية ،حماف ًظا على
�أخالقه القومية و�آدابه الفا�ضلة .وقد �سبق نهو�ض الرجل نه�ضة املر�أة .حتى �إذا
�أيقن �أن نهو�ضه منفر ًدا ال يبلغه الغاية التي يتوخاها عمل على ترقية املر�أة بتعليمها
وتربيتها ف�أخذت جتاريه يف هذا امل�ضمار ح�سب ا�ستعدادها و�أهليتها ،وهي ال تزال
�سائرة بقدم ثابتة غري �أنها ال تنفك تعرف من نف�سها �أنها امر�أة و�أنها ال تتمكن يو ًما
�أن تكون رج ًال .لذلك انح�صر همها يف �أن ت�ستفيد من علمها وترقيها ا�ستفادة
حقيقية فوجهت عنايتها �إىل منزلها و�أوالدها فكانت ربة البيت و�سيدة العائلة ومل
َي ُحلْ ((( نقاب امل�سلمة دون بلوغها هذه الغاية الط ّيبة ،لأن النقاب ال ت�ضعه على
وجهها �إال يف الطريق� ،أو يف ح�ضرة الأجانب.
فالنقاب لي�س له �أدنى ارتباط بالعلم والرقي والإجناب و�إن �أعداءه
ليعلمون ذلك ،غري �أن �أكرثهم يرمي �إىل �أبعد من هذا� .إنهم يرجون من وراء
متزيقه �أن يكون �سب ًبا لالختالط املحرم عق ًال و�شر ًعا ،و�أن ي�سهل للمر�أة امل�سلمة
�أن تخرج من دارها متى �شاءت و�أَنيّ �شاءت� ،سواء �أكان خلروجها �ضرورة ومنفعة
�صحيحتان �أم مل يكن .وهذا وا�ضح يف كل �صفحة من �صفحات كتاب «ال�سفور
واحلجاب» الذي اجتمع على ت�أليفه امل�ست�أجرون واملتطوعون والد�سا�سون.
((( َي ُحلْ  :مينع( .م).
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فكرة رفع النقاب ،التي يقوم بها ه�ؤالء ،لي�ست بال�شريفة ،ولي�ست
بالطاهرة ولي�ست باخلال�صة من ال�شوائب .لذلك نرى الطعن يف الإ�سالم يف مقام
الدفاع عنه ،وت�شويه �سمعة امل�سلمني بحجة دعوتهم �إىل احلق ،واحلط من مقام
املر�أة امل�سلمة ،والنعي عليها وو�صفها بكل نقي�صة وثلبها كل ف�ضيلة ،يف �سبيل
الرحمة لها ،والبكاء عليها والتوجع لها ،وكل ذلك من �صنيع �أولئك امل�ؤلفني
الد�سا�سني .ولي�س لهذه الآن�سة يد فيه �إال الر�ضا عنه .ورمبا مل يكن لأبيها جرة
قلم� ،إال ال�سكوت على هذا الباطل ،والإغ�ضاء على هذا االفرتاء .ويغلب على
الظن �أنها و�أباها مل يتنبها لهذه الد�سائ�س ومل ي�شعرا بهذه اخلبائث .ف�إن زعما غري
ذلك فقد ا�شرتكا يف هذا الإفك .وغم�سا �أيديهما يف دماء املظلومني واملظلومات
من امل�سلمني وامل�سلمات ،ول َّوثا �أقالمهما يف اختالق الباطل على دين الإ�سالم.
وما نظنهما ير�ضيان ذلك لأن الكتاب ،كما يظهر ملن �أنعم النظر فيه ،لي�س عليه
م�سحة من ح�سن النية ،و�إمنا هو قليل من الد�سم يف كثري من ال�سم ،لذلك �أدعو
كل من يعروه ريب فيما �أقول �إىل قراءته والإمعان يف ق�ضاياه و�أ�ساليبه اخلداعة،
ليت�ضح له كل ما �أقول.
�أجل ،لي�س النقاب مق�صو ًدا لذاته ،و�إمنا هو و�سيلة ملا بعده .لأن التهاون
بهذا الأمر يدعو �إىل ك�شف غري الوجه والكفني (وح�ضرة الآن�سة تريد ك�شف
العنق وال�ساعدين �أي�ضً ا وكذا غريها �إن جرت العادة على ك�شفه ،كما �صرحت
بذلك يف كتابها).
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ف�إن زعمت �أن االقت�صار على الوجه والكفني ،وهما ما يجوز ك�شفه �شر ًعا،
داع �إىل ما ذكرنا و�إن ك�شف الوجه واليدين
�أمر متي�سر ،فنقول لك� :إن هذا �أمر ٍ
جائز �شر ًعا �إن �أُمنت الفتنة ،ومل يج َّر وراءه مف�سدة ،والفتنة غري م�أمونة ،ملا ن�شاهده
من �أعمال الف�ساق الكثري عددهم متى ر�أوا امر�أة راقهم جمالها وفتنتهم زينتها.
واملف�سدة م�شاهدة لت�ساهل �أكرث ال�سافرات بك�شف غري الوجه والكفني ،و ُه َّن
م�أمورات يف �شريعتهن بتغطية الر�أ�س والعنق وال�سواعد وال�صدور ونحوها .فال
يجوز لنا ،وقد ر�أينا ما ر�أينا� ،أن نط ّر�س((( على �آثار غرينا ،ومن ر�أى العربة يف غريه
فليعترب .و�أول الغيث قطر ومعظم النار من م�ست�صغر ال�شرر .واخلمار من الك�أ�س
الأوىل واحلرب �أولها الكالم ،فال يريد امل�سلمون �أن ي�صيبهم ما �أ�صاب غريهم من
�أبناء الوطن وهم له كارهون.
�أَ َتر ْين� ،أيتها الآن�سة� ،أن من ت�ساهلوا من غري امل�سلمني هذا الت�ساهل،
را�ضون اليوم عن هذه احلالة امل�ستنكرة؟ ورب الكعبة �إنهم لغا�ضبون عليها
م�ستنكرون لها .و�إنهم لمَ ِ ْث َلنا �إباء ونخوة وعزة نف�س وغ�ض ًبا للحق .غري �أنهم قد
خدعتهم زخارف املدنية فا�ستمعوا لدعاتها ،وغرتهم تزاويق �أوربة املبهرجة ف�أجابوا
نداءها .ولو ا�ستطاعوا دفع التيار ،بعد �أن خا�ضوا فيه ،لفعلوا ولكنهم غلبوا على
�أمرهم .وال بد �أنهم راجعون يف حافرتهم روي ًدا روي ًدا ،ف�إن نت�ساهل كما ت�ساهلوا
وقعنا يف �شر مما وقعوا فيه .وتدهورنا يف واد من ال�شر �أعمق من واديهم ذلك �أنهم
((( نط ّر�س :منحو( .م).

65

النظرة الرابعة  -يف �أن النقاب ال مينع ترقي املر�أة

تدريجا،
و�صلوا �إىل ما و�صلوا �إليه �شي ًئا ف�شي ًئا ،وقد �ألفوا هذه الك�أ�س املحنظلة ً
لأنهم كانوا يتجرعونها روي ًدا روي ًدا ناظرين �إىل املا�ضي و�إلينا� .أما نحن فرييد ه�ؤالء
القائمون بفتنة املر�أة امل�سلمة ودعوتها �إىل ال�سفور فاالختالط� ،أن تزج امل�سلمة
(((
بنف�سها دفعة واحدة يف بحر من الظلمات ،وهي مل ت�ألف ال�سباحة يف �ضح�ضاح
من هذه احلياة التي يدعونها �إليها.
�أتظنني� ،أيتها الآن�سة� ،أن امل�سلم ،بعد �أن يبيح للم�سلمة ما تريدين ،ي�ستطيع
�أن يكبح جماحها� ،أو يعود بها �إىل حمجة ال�صواب واحلق والهدى؟ لو كان يف
ا�ستطاعته ذلك ال�ستطاع كثري منا �أن يرجعوا بن�سائهم �إىل الأخذ ب�أدب امللب�س
وطرح ما ال ير�ضاه اهلل ور�سوله من زينة و�أزياء يخرجن فيها .بل لو ا�ستطاعوا ذلك
ال�ستطاع غري امل�سلم من بني عمنا �أن يرجع ب�أهله يف احلافرة((( �إىل لبا�س ير�ضى
عنه دينه و�أخالقه ،بعد �أن ر�أى تهور املر�أة يف الأزياء والعادات التي ت�أباها تربيته،
وال تر�ضى عنها قوميته ودينه .ف�إن عود املروءة والإباء وعزة النف�س مل يزل فيه،
غ�ضا رطي ًبا .ولكنها احلرية الوا�سعة داعية �إىل كل هذه ال�شرور.
كما مل يزل فيناًّ ،
ن�سمع النعي على ما و�صلت اليه املر�أة من التهور ،والإزراء على ما بلغه
الرجال من ف�ساد الأخالق ن�سمع هذا ممن ذاقوا مرارة هذه احلياة ثم نرى بع�ض
امل�سلمني وامل�سلمات  -وهم قليل واحلمد هلل  -ي�سعى �إىل ك�سر القيود ،ومتزيق
((( �ضح�ضاح :ماء قليل( .م).
((( يف احلافرة :يف �أول الأمر ومبتدئه( .م).
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البنود ،ويدعو �إىل اختالط الرجال بالن�ساء ،والت�شبه بالأوربيني يف كل �شيء.
ومنهم من يدعو �إىل ما وراء ذلك من الإباحة والف�ساد .و�أكرث الداعني �إىل هذه
ال�شرور قد طارت احلمية العربية من نفو�سهم ،وذابت املروءة الوطنية يف �صدورهم،
وتبخر الوجدان يف قلوبهم فهم �إمنا يدعو �إىل ما يدعون ليتمكنوا من �أغرا�ضهم
اخلبيثة ،و�إ�شباع �أهوائهم ال�ضالة .و�أكرث ه�ؤالء من غري املتزوجني .ولو �سهلت لهم
�أ�سباب الزواج لأبوا ،لأن منهم من يعد الزواج عب ًئا ثقي ًال يحول بينه وبني التنقل
قيا�سا على بع�ض فتيات
يف لذائذ �أهوائه ومنهم من ال يثق بفتيات هذا الع�صرً ،
�أو �سيدات �أغراهن �أمثاله من ف�سدة الأخالق الذين يبذلون كل ما يف و�سعهم
لإف�ساد �أخالق املر�أة ،طم ًعا ب�إرواء غليل �شهواتهم الباطلة ،ونفو�سهم الأمارة
بال�سوء .قلل اهلل من �أمثالهم وخل�ص الأمة ن�ساءها ورجالها من �شرورهم.

*****
نقلت جريدة «الإقبال» عن جريدة «االعتدال» مقا ًال لل�سيد «ف�ؤاد �صعب»
الأديب امل�سيحي الف َّنان ،مل�ؤه احلكمة والرزانة والروية� ،صاد ًرا عن نف�س �أبية حرة
يقودها احلق �إىل الهدى ،فلم تمَ ِلْ مع الهوى.
ونحن ننقل �إىل قراء كتابنا بع�ض هذا املقال النفي�س قال:
«يزعمون �أنك مظلومة ،و�أنك �أ�سرية احلجاب ،ويريدون حتريرك من
�أ�سرك».
«يزعمون �أن احلجاب مينعك من �أن تكوين �أ ًّما راقية وزوجة �صاحلة».
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«ا�سفري ،ولت�سفر جاراتك .وليبحث العامل ٍ
بعدئذ عن عالج يخفف من
امل�شاكل العائلية والزوجية».
ا�سفري ...ولكن مه ًال ...قبل �أن حتكمي على حجابك بالهجران والنفي
حاكميه ،وقابلي بني ح�سناته و�سيئاته ،لأن من الل�ؤم �أن يتنا�سى الإن�سان ح�سنات
جمة ويقا�ضي على �سيئة ...قابلي ،وزين ،وانظري �أية الكفتني ترجح ،ثم احكمي
ف�إن قلت �أن ال حجاب لغري امل�سلمات ،و�أنهن راتعات يف بحبوحة من احلرية التي
ال متنع كونهن �أديبات وحم�صنات ،فال َت ُغ ّرنك الظواهر ،وال تخاليهن �أ�سعد منك
ًّ
حظا ،لأن االختالط اجلن�سي يقود حت ًما �إىل تبادل العواطف .وما زالت الغرية
غريزية يف احليوان الإن�ساين .فغري امل�سلمة تر�سف يف حجب معنوية حبذا دونها
حجابك املادي .فكم وكم من فتاة مهذبة �إذا �أن�س منها ذووها عطفًا على �شخ�ص،
�أو منه عليها ،ورمبا كانت حت�سبه � ًأخا ،ويعتربها �أخ ًتا حجبوها عنه وعن الن�سيم.
«ال َت ُغ َّر َّن ِك الظواهر ،وال حت�سدي غري امل�سلمة �إذا ر�أيتها �سافرة �سائرة �إىل
جنب زوجها ،متكئة على ذراعهُ ،يق َِّدمها يف املجتمعات �إىل �أ�صدقائه و�صديقاته.
قا�ض يحاكمها على نظرة� ،أو ابت�سامة،
حتى �إذا عادا �إىل منزلهما وقف �أمامها وقفة ٍ
�أو كلمة وجهتها �إىل زيد �أو عمرو .ورمبا حاكمها �أي�ضً ا على ما مل تفعل؛ ك�أن يقول
لها مث ًال� :إن فالنًا �أطال فيك التحديق فمن �أين يعرفك؟ ال �شك �أن له بك معرفة
�أو عالقة �سابقة �إلخ مما يحمل الزوجة على معاملته باملثل� ،أو مقابلته بفظ الكالم،

67

68

نظرات يف كتاب ال�سـفور واحلجـاب

68

�إيثا ًرا لعزة نف�سها املجروحة فيقع اخل�صام والتنافر .وقد ت�سكت وال جتيب قم ًعا
للجدال ،فيعترب �سكوتها اعرتا ًفا وت�صديقًا لظنونه.».
«ف�إذا كان هذا �ش�أن التي ن�ش�أت وترعرعت ،و�أمها قبلها ،يف هذا املعرتك،
فما يكون �ش�أنك �أنت �إذا انتقلت فج�أة من عزلتك وراء حجابك �إىل هذا ا ِخل َ�ض ّم؟
ومع هذا فالطريق �أمامك ف�إن � ِ
أبيت �إال ال�سري ف�سريي ولكن رويدك ...تب�صري
قبل �أن تخطي اخلطوة الأوىل�َ .س ِّرحي ب�صرك من �أول الطريق �إىل �آخرها ،و�إنها
�شاقة والرجل لك باملر�صاد ،وبنات جن�سك �أي�ضً ا ،هذا ل َي ْ�س َت ْه ِد َف ِك بحرابه
و�سهامه ،وتلك لتنا ِز َعك مركزك .فهل جتدين �أن يف �إمكانك ال�سري �إىل املنتهى؟
�ستكونني ُم َع ّر�ضة للعذل((( والنميمة والو�شايات .فهل يف �إمكانك ال�سري �إىل
املنتهى؟ ...لأن التقهقر بعد ذلك يخرج عن حد �إمكانك ».اهـ

((( العذل :اللوم( .م).

النظرة اخلام�سة
يف م�س�ألة اختالط اجلن�سني
من �أنعم النظر يف كتاب «ال�سفور واحلجاب» َي َر �أن من �أ ّلفوه با�سم هذه
الفتاة ال�ساذجة ال يق�صدون من وراء ذلك �إال طعن الإ�سالم يف �صميمه ،وا َحل َّط
من كرامة امل�سلمني وامل�سلمات ،والنعي عليهم با�سم الدفاع عن الإ�سالم واملر�أة
امل�سلمة .وقد تكرر منهم هذا الإيذاء ال�صريح يف موا�ضع كثرية من هذا الكتاب.
فقد و�صفوا املر�أة املنتقبة بكل نقي�صة من جهل وف�ساد خلق وجعلوها حيوانًا
حمبو�سا يف قف�ص ال يدري من هذه احلياة �شي ًئا �إال ما تتمتع به العجماوات
�أعجم
ً
املحبو�سات .وحكموا �أن امل�سلمني �سجنوها يف ظلمات البيوت ،فهي ال تخرج
منها �إال �إىل القرب وو�صفوا امل�سلمني من جراء هذا الأمر ،الذي اختلقوه عليهم
اختالقًا ،ب�أنهم �أهل خ�شونة وجفاء طبع وجفاف خلق ،و�إنهم ظلمة باغون عادون
و�أنهم ال �شعور لهم وال عاطفة .وجعلوا �سبب ذلك ما ذكروه يف (�ص )145
يف معر�ض ذمهم ُم ِ
ناظرهم الذي ال يراعي �آداب املناظرة ( فك�أنهم غفر اهلل
لهم...قد راعوا �آداب املناظرة يف كتابهم هذا الذي �أفعموه بال�سباب وال�شتائم
والطعن الفاح�ش يف امل�سلمني وامل�سلمات وعلماء الإ�سالم من فقهاء ومف�سرين
وحمدثني!)
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قالوا:
« ....لأن جفاء اخللق وخ�شونة الطبع ال يدمثهما �إال الأدب املكت�سب
من اجتماع اجلن�سني ،وال تلطفه �إال �شواعر املر�أة احل�سا�سة امل�ؤثرة ،بل هو نتيجة
ف�ساد قلب ال يطهره �إال �أ�شعة نف�سها املطهرة .و�أن العامل يف جفاء خلقه وف�ساد
قلبه وبذاءة ل�سانه هو النقاب احلائل بينه وبني �أ�سباب �صالحه».
و�صفوا امل�سلمني بكل ذلك من وراء �ستار الذم ِ
للمناظر الذي ال يراعي
�آداب املناظرة .وهم يعلمون �أن كل امل�سلمني يف املدن واحلوا�ضر تنتقب ن�سا�ؤهم،
و�أنهم حمرومون من نعمة االختالط .ومن كان حمرو ًما من هذه النعمة املباركة
فهو (على زعمهم) خ�شن الطبع ،جايف اخللق ،غليظ ال�شعور ،لأنه حمروم من �أن
تلطفه �شواعر املر�أة احل�سا�سة امل�ؤثرة ،ولأن ف�ساد قلبه قد �ضرب دونه ودون �أ�شعة
نف�سها املطهرة بحجاب .ال فرق بني من يعرف �آداب املناظرة منهم ومن ال يعرفها،
لأنهم �سواء يف البعد من هذه النعم اجلليلة� .إن مثل هذا الد�س ال يخفى علينا،
�أيتها الآن�سة املهذبةَ .ف َ�أفْهِمي م�ؤلفي كتابك الد�سا�سني.
لقد طعنت املر�أة امل�سلمة طع ًنا دل على خبث و�سوء طوية وقلة �أدب،
حيث ِ
زعمت يف موا�ضع من كتابك �أن النقاب �إهانة لها ،و�أنها تفعل حتته كل
منق�صة� .إن هذا حكم ال يطاقَ ،ي ُر ُّده يف وجهك ووجه من �أَ َّلفوا لك هذا الكتاب
كل م�سلم وم�سلمة.
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يا هذه ،هذه �أ�سرتك كلها منتقبة ،حتى �أمك .فهل كان لأمك ب�سبب
نقابها �شيء من هذه النقائ�ص؟ ف�إن قلت :كال ،فنحن ُن�ؤ ِّمن على كالمك ،ونقول
�إنه حق  .ونقول� :إن امل�سلمات هن على هذه ال�شاكلة .ومن �شذت منهن  -وقليل
هن ال�شاذات  -فلي�س نقابها �سبب �شذوذها وكذلك من �شذت من ال�سافرات،
مل يكن �سفورها �سبب �شذوذها .و�إمنا هو ف�ساد الرتبية وت�ساهل ال َق َّوام .واخللق
ال�صحيح والرتبية الفا�ضلة هما �أ�سا�س عفاف املر�أة والرجل .غري �أنه ،وال يرتاب
عاقل يف ذلك ،قد يكون االختالط و�إظهار املحا�سن من دواعي الف�ساد وا�سرت�سال
اجلن�سني فيما ال ير�ضاه ال�شرف ،وال يقر عليه الآباء ،و�إن ك�سر القيود يقلل من
هينمة الراعي على من يرعاه ويحوطه وي�سدد خطواته.
�إن �إباحة االختالط يف كل �أمة دعت �إىل تو�سيع اخلرق ،وزيادة البذخ،
ورمت الأمة بف�ساد كبري �شَ ُّره الرق�ص ،وركوب املر�أة ر�أ�سها مبيحة لنف�سها حرية
االجتماع على اختالف �أ�شكاله و�أنواعه ومفا�سده ،حتى بلغ الأمر �أن مل يبق
لكثري من القيمني �أدنى والية على �أهله.
هذا «م�صطفى كمال» ،الذي ت�سمينه �أيتها الآن�سة «امل�صلح الأعظم»
وتطرين مبادئه االجتماعية احلرة ونهو�ضه ،قد �أباح للأمة الرتكية  -وال�صحيح �أنه
�أوجب عليها على غري ر�ضً ا منها � -أن ترفع نقاب ن�سائها و�أن تعي�ش عي�شة �أوربية
حم�ضة .فقذف بهذه الأمة امل�سكينة من عايل عفتها وكرامتها و�إبائها �إىل ح�ضي�ض
الت�سفل والف�ساد ،حتى ف�سدت ،يف قليل من الزمان� ،أخالق فريق غري قليل من
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الأمة ن�سائها ورجالها ،واختلط حابل ه�ؤالء بنابلهم ،وانت�شرت فيهم الأمرا�ض
والأوبئة ،وغمرهم الف�ساد من جميع جهاتهم وال �أظنك تنكرين ذلك� ،أيتها
الآن�سة ،لأن جرائدهم قد �ضجت من هذه الفو�ضى اخللقية .نعم �إنك تنكرين
عليه �إباحة الرق�ص ،وعددت ذلك هفوة منه .وقد ن�سيت �أن �إباحته االختالط
هي التي دعت �إىل �إباحة الرق�ص ،لأنه من لوازمها و�أذيالها .وال ريب �أن �إباحة
االختالط ،وال�سماح للمر�أة يف ارتياد املالهي وامل�سارح والأ�سواق وغريها ،كل
داع لإطالق العنان يف هذا امليدان ،وو�سيلة للرق�ص وغريه من �أنواع النقائ�ص
ذلك ٍ
التي ت�أباها النفو�س الأبية .وال ينكر ذلك �إال من َ�س ِفه نف�سه ،و َع ِدم ر�شده وح�سه.
�أال َت َر ْين �أن الرتك قد ندموا على هذه الإباحة ،و�أخذوا ي�سعون للتخل�ص
منها قبل ا�ستحكام حلقاتها .ف�ضيقوا من نظامها ،وخففوا من ُغ ْلوائها .وال بد �أنهم
راجعون �إىل احلق ،لأن تربيتهم التي كونتها الأجيال ال ت�ساعدهم على ذلك
فاتقي اهلل� ،أيتها الآن�سة �إن كنت ت�ؤمنني باهلل واليوم الآخر ،وحتبني نفع املر�أة
و�سعادة املجتمع الإ�سالمي وال�شرقي.
�إن دعاة االختالط وحرية املر�أة ال ينكرون �أن من وراء ذلك بع�ض الف�ساد
غري �أنهم يعتقدون �أن ف�سا ًدا مثله يغتفر يف �سبيل الإ�صالح على زعمهم.
حتدثت �إىل كبري من �أن�صار املر�أة يف هذا البلد يف هذا املو�ضوع (وهو
�صديق يل قدمي �أحبه و�أعتقد فيه الإخال�ص وعفاف النف�س و�شرف اخللق ،وهو
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كهل م�سيحي من رجال بريوت املعروفني) فقال� :إين ال �أنكر ما يجره االختالط
من املفا�سد ،وما يكون من ت�أبط الرجال الن�ساء وخما�صرة الن�ساء الرجال من
�شر النتائج ،وما ين�ش�أ عن َت َف ُّرد الفتيان بالفتيات يف املتنـ ّزهات من ثلم الأخالق،
غري �أن ذلك ال يكون �إال بن�سبة ع�شرة �إىل مئة ،وذلك مغفور يف جنب ما ينتجه
هذا االختالط من تكميل نفو�س اجلن�سني وترقيتهما .فقلت له :لو �سلمنا ما
تقول من �أمر هذه الن�سبة فال ن�سلم ما ّتدعي من هذه الفوائد .و�إن �سلمنا بها ف�إن
درء املف�سدة مقدم على جلب امل�صلحة� .أال ترى �أن هذه الع�شرة من املئة تكون
كاجلراثيم املوبوءة يف ج�سم هذا املجتمع؟ و�إن �سريان الف�ساد �أهون من جريان
ال�صالح .و�إن مف�سدة واحدة لتنت�شر يف الأمة يف زمان ق�صري ،يف حني �أن امل�صلحة
ال تنت�شر �إال يف وقت طويل ،بعد تعب �شديد ،و�إن يف الإمكان ترقية اجلن�سني عن
غري هذه الطريق املحفوفة باملخاطر ،اململوءة بالعرثات ،املفرو�شة بالأ�شواك .امل�ؤدية
�إىل وخيم العواقب .فلم ُي ِح ْر جوابًا.
هذا كالم رجل �أعتقد فيه املروءة والعفاف واال�ستقامة و�سالمة النية.
فكيف بك �إذا حتدثت �إىل �أن�صارها ممن هم َف َ�س َدة الأخالق� ،صغار الأحالم ،ال
هم لهم �إال �أن يتحدثوا �إىل فالنة اجلميلة ،وعنها ،وي�سايروا فالنة الر�شيقة القوام،
ويخا�صروا فالنة ال�ساحرة العينني ،ويطفوا بلني الكالم فالنة اخلفيفة الروح.
وهم ي�ضيعون �أوقاتهم بهند�سة �شعورهم ،وتنعيم خدودهم ،وهندمة ثيابهم ،لف ًتا
لأب�صار الفتيات وال�سيدات .ثم هم بعد ذلك �إىل موا�ضع ال ِّريب مو�ضعون ،ويف
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حمال اللهو حا ّلون ،ويف م�سارح الرق�ص �سارحون ،و�إىل مواطن الدعارة والف�سوق
يت�سابقون.
�إن فريقًا غري قليل ممن يرفعون عقريتهم بن�صرة املر�أة هم من ه�ؤالء الذين
يرجون من �إطالق حرية املر�أة �إطالقًا غري م�شروع �إ�شباع �أهوائهم ،و�إرواء �شهواتهم.
ثم �إن كث ًريا من ه�ؤالء لي�سوا باملتزوجني .وقد ر�أينا بع�ضهم قد غري ر�أيه
بعد �أن تزوج ،فكان من املت�صلبني النافرين من �إباحة حرية االختالط ،لأنه �أعلم
النا�س مبا وراءه من املفا�سد واملوابق ،فخافوا بعد �أن تزوجوا �أن تلتهمهم النار.
و�إذا رغبت �إىل �أكرث من مل يتزوج منهم �أن يتزوج نَ ِف َر من كالمك قائ ًال:
�أ�أتزوج يف هذا الع�صر ،و�أنت تعلم من �أمر فتيانه وفتياته ما تعلم؟ و�أي �ضرورة
تدعوين �إىل هذا العبء الثقيل ،و�أنا ُم ْف َل ٌت من كل قيد؟ ومن كانت له �أ�شجار
احلديقة فمن الغنب �أن يقيد نف�سه بواحدة منها!
هذا كالم �أكرث ه�ؤالء الذين يزعمون �أنهم يحبون املر�أة ،و�أنهم �أن�صارها،
والعاملون على رفع �ش�أنها و�إعطائها حقوقها .ثم �إنهم َّيدعون ،ظل ًما وبهتانًا وعدوانًا
على احلق� ،أن من يريد �أن تكون للمر�أة حرية م�شروعة تتفق مع الأخالق الطيبة،
وتلتئم مع روح الدين ،وتتم�شى مع ا�ستعدادها ووظائفها التي خلقها اهلل لها،
ّيدعون �أن ه�ؤالء الأخيار �أعداء املر�أة ومبغ�ضوها والواقفون عرثة يف �سبيل ترقيها
ونهو�ضها ،اللهم �إن هذا لبهتان عظيم اللهم �إن من ال يحب �إال اجلميالت وال
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يحرتم �إال اجلميالت ،وال ي�ؤان�س �إال اجلميالت ،وال يجال�س �إال اجلميالت ،وال
يدافع عن املر�أة �إال ليكون دفاعه �أُحبولة((( لأهوائه ،لهو عدوها الذي يريد الق�ضاء
عليها و�إف�سادها و�إخراجها من بيتها �إىل ما ال تر�ضاه الف�ضيلة وال ُي ِق ُّر عليه الدين،
وال تر�ضاه الأخالق الكرمية.
�أراك� ،أيتها الآن�سة ،خمدوعة كث ًريا ،لذلك تجُ َ ِّرئني النا�س على حرية
االختالط ،وته ِّونني �أمره ،يف موا�ضع كثرية من كتابك .منها قولك يف (�ص
:)145
«هل تخافون يا �سادتي خو ًرا يف نفو�سكم ومروءتكم و�آدابكم �إىل هذا احلد
فتجتنب مثل هذه االجتماعات ال�شريفة ،ونحن ندعي �أننا �أ�شرف النا�س؟...
�إنه كان الأحرى بنا �أن نعلن اجلهاد الأكرب على �أنف�سنا الأ ّمارة لن�صرة النف�س
املر�ضية.».
�إن العواطف� ،أيتها الآن�سة ،ال تثبت على حمك العقل .و�إن الكالم
ال�شعري ليذوب �إذا عر�ض على نار احلقيقة فا�سعي ،قبل �أن تهوين يف �أمر
�صحيحا،
االختالط و�إطالق احلريات� ،أن يجاهد النا�س نفو�سهم الأمارة جها ًدا
ً
حتى �إذا خل�صت من �شوائب احليوانية ،فالتحقوا بامللأ الأعلى ،وكانوا مالئكة
نا�سا يتنازعهم
�أطها ًرا �أو �أنبياء �أبرا ًرا ،هان ما تدعني �إليه� .أما والنا�س ال يزالون ً
((( �أُحبولة :م�صيدة( .م).
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عامال النف�س الأمارة والنف�س اللوامة ،وكثري منهم غلبت على �أمرهم �أهوا�ؤهم،
فال بد من و�سائل ت�ستن�صر بها النف�س امللكية على النف�س ال�شيطانية ،وال يكون
ذلك �إال بقطع �أ�سباب مناها ،و�سد منافذ هواها.
�إنك ملغرورة �أيتها الآن�سة ،كل الغرور ،فقد زين لك الباطل هذا التزويق
من الكالم ،الذي يتخذه الف ََ�سقَة من الرجال والن�ساء �أحبولة ل�صيد الغافلني
والغافالت ،وو�سيلة ال�ستهوائهم مبثل هذه الفقاقيع من الأ�ساليب اخلداعة،
ي�ستدرجونهم بها من حيث ال يعلمون.
و�إنك لتعلمني ،كما يعلم من خدعوك� ،أن اجلنة حمفوفة باملكاره ،و�أن
النار حمفوفة بال�شهوات ،و�أن احلال كما قال املتنبي:
ُّ
والظ ْل ُم ِم ْن ِ�ش َي ِم ال ُّن ُفو�سَ ،ف�إ ِْن جَت ِْد

ظـــــــ ِل ُم
َذا ِع َّفـــــة َف ِل ِع َّل ٍة ال َي ْ

�إن الإن�سان حيوان يرتقى ،ال َم َلك يت�سفل .و�إن الرتقي لأ�صعب من
الت�صوب والت�سفل .و�إن الإن�سان لأهون عليه �أن يرجع �إىل حيوانيته� ،إذا غلبت
�أ�سبابها ،من �أن يتابع �سريه يف ترقيه� .إال �إذا �أردنا املكابرة وقلب احلقائق ،اتبا ًعا
للأهواء الفا�سدة وال�شهوات الباطلة .فحرام و�ألف حرام عليك وعلى من �ألفوا
كتابك وعلى كل من يرى ر�أيكم ،ويذهب مذهبكم� ،أن تخدعوا املر�أة مبثل هذه
الأ�ساليب الرباقة اخلداعة من الكالم.
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مل يزل الإن�سان ،يا هذهَ ،ت ْغ ِلب حيوانيته �إن�سانيته ،فهو ميال للإباحة
وك�سر القيود �أكرث من ميله �إىل احلظر والتق ُّيد .وقليل يف كل �أمة وملة ،الذين
جتردوا من حيوانيتهم ،فلحقوا بامللأ الأعلى .قال املرحوم «احلاج حمي الدين
بيهم» للمرحوم «فخري نامي بك»« :لمِ َ ال ت�صلي؟» فقال�« :إين مل �أتعود ذلك»
فقال له« :لو �صليت ع�شرين يو ًما لتعودتها ،فال ت�ستطيع بعد ذلك تركها» ف�أجابه:
«لو تركت �أنت ال�صالة ثالثة �أيام متواليات لألفت تركها ،فال تعود �إليها!».

*****
قال م�ؤلفو كتاب «ال�سفور واحلجاب» يف (�ص :)151
«ال يجوز لنا �أن ندعي �أن ن�ساءنا املحجبات بزيهن احلا�ضر اخلالب �أكرث
نفو�سا ،و�أبعد ز ًّيا عن التربج والفتنة من الراهبات
�شر ًفا و�أكمل �أدبًا ،و� ّ
أعف ً
ال�سوافر اللواتي انقطعن عن الرجال ،وال قوام عليهن يف هذه احلياة».
يا هذه مل َي َّد ِع �أحد من امل�سلمني وامل�سلمات هذه الدعوى وي�شهد اهلل
�أنهم يحرتمون ه�ؤالء ال َّربات احرتا ًما يق�صر عنه الو�صف ،ويعرفون لهن �أياديهن
على الإن�سانية.
�إن �ضربك املثل له�ؤالء املطهرات من الراهبات ،لأن �سفورهن مل مينعهن
من املحافظة على كرمي الأخالق واجلهاد يف عمل اخلري� ،إن �ضربك املثل بهن
يف غري حمله ،لأن ه�ؤالء ال َّربات قد انتحني يف حياتهن ناحية من الرب والتقوى
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جعلتهن املثل الأعلى .فهن بعيدات عن الأ�شرار من الرجال والن�ساء .وقد فر�ض
عليهن �أعمال من التقوى والعمل ال�صالح حتول دونهن ودون هذه املجتمعات
الفا�سقة واملالهي الفا�سدة ،ف�ض ًال على �أن قوانني الرهبانية ال تجُ يز لهن اخلروج
ما�سة .وقد ُم ِن ْعن �أن يزورهن �إال �أقرب
من مقاطنهن �إال ل�ضرورة قاهرة� ،أو حاجة َّ
قريب .فل�سن بال ق َّوام عليهن كما تزعمني.
على �أننا نتمنى �أن يكون كل الرجال وكل الن�ساء يف مثل �أخالق
الراهبات ال�صاحلات الفا�ضالت العفات .ثم نقول بعد ذلك للن�ساء ،م�سلمات
كن �أو غري م�سلمات :اخرجن �سافرات يف زي يقرب من �أزياء ه�ؤالء املالئكة
َّ
الأطهار ،خال من الزينة والبهرجة ،ال تبدين زينتكن ،وال تتربجن تربج اجلاهلية
احلا�ضرة ،وال ُت ِل َّن القول ،وال تخ�ضعن به ،كيال يطمع الذي يف قلبه مر�ض( ،وما
�أكرث مر�ضى القلوب) وقلن قو ًال معرو ًفا.

*****
�أيتها الآن�سة� ،أر�سلي نظرة �صادقة على تاريخ الدولة الرومانية َت َري ما
كانت عليه من العظمة� ،أيام كانت املر�أة تعمل كامر�أة ،وقد حظر عليها االختالط
بالرجال ،وفر�ض عليها �أن حتتجب عن عيونهم �إذا خرجت من بيتها ،ثم ارجعي
الب�صر �إليها ثانية ،يوم �أباحت للمر�أة االختالط وح�ضور جمال�س الأن�س والطرب
واملالهي .ارجعي الب�صر َت َر ْي �أن الف�ساد الذي َع َّم اململكة الرومانية قد بد�أ
�صغ ًريا ،ثم ما زال ينمو �إىل �أن كان �سب ًبا يف ا�ضمحالل تلك اململكة .على �أن
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العقالء �أرادوا �أن يقفوا يف وجه هذا التيار بعد ا�شتداده ،فلم يفلحواَ ،ف َج َر َف ُهم،
وذهب بالطائع من �أمتهم والعا�صي.
ملا ا�شتعلت بني الرومانيني نار الثورة التي يق�صد بها ن�سخ القانون الذي
يحدد للن�ساء بذخهن وتربجهن ،قام (كاتون) ذلك الروماين ال�شهري بالفل�سفة
واحلكمة و�سعة العقل بني جمهور الرومانيني يف القرن الثاين قبل امليالد وخطب
نا�صحا لهم� :أن ال يك�سروا هذا الباب ،و�أنذرهم �سوء مغبة هذا العمل �أن
قومه ً
�أقدموا عليه ،فلم يقبلوا ن�صيحته .فكان من تهورهم وطي�شهم �أن ق�ضوا على دولتهم
ومدنيتهم.
قالت دائرة معارف القرن التا�سع ع�شر الإفرن�سية:
«ولكن مل َي ُ�سد هذا احلب اجلنوين للرتف بالن�سبة �إىل الن�ساء �إال يف عهد
الإمرباطورية� .أما يف الأيام الأوىل للجمهورية فقد كانت املر�أة مالزمة بيتها تغزل فيه
ال�صوف .ولكن البذخ ت�سرب �إىل «رومة» �شي ًئا ف�شي ًئا ،حتى قام «كاتون» ينذر باخلطر
الذي َ�س َي ْل َتهِم كل �شيء .وبعد ذلك بقليل مل يقف البذخ والرتف عند حد».
وقالت دائرة املعارف هذه:
«نعم� ،إ َّنا ل�سنا �أول من الحظ هذا الأثر ال�سيئ الذي يحدثه حب الن�ساء
للزينة يو ًما فيو ًما على �أخالقنا .ف�إن �أ�شهر كتابنا مل يهملوا اال�شتغال بهذا املو�ضوع
الكبري .وكثري من �أقا�صي�صنا التي قوبلت باال�ستح�سان العام قد و�صفت بطريقة
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م�ؤثرة اخلراب الذي يجره على العائالت ال�شغف اجلنوين بالتزين والتربج.
فكيف النجاة من هذا الداء الذي يقر�ض مدنيتنا احلا�ضرة ،ويهدد بع�ضنا ب�سقوط
جدا .و�إن �شئت فقل بانحطاط ال دواء له ».اهـ
�سريع ًّ
�أجل� ،أيتها الآن�سة� ،إن ما ي�شكو منه عقالء �أوربة ن�سا�ؤهم ورجالهم،
هو ما ت�سعى �إليه اليوم فئة قليلة من امل�سلمني خمدوعني �أو �سفهاء ،وفئة قليلة
من امل�سلمات خمدوعات بتزاويق كالم ُي َر ِّق�شه بع�ض الرجال ممن ال يهمهم �إال
�شهوات �أنف�سهم .فقد ر�أى بع�ض الف�سقة من �شباب الأمة الإ�سالمية �أنهم ال
يتمكنون من االختالط باملجتمعات ال�سافرة كما يريدون ،لأن هذه املجتمعات ال
ت�سمح لهم �أن يح�ضروها لأنهم ال ي�سمحون لن�سائهم مبثل ذلك ،فقاموا يخدعون
ن�ساء هذه الأمة ،ويزينون لها ال�سفور واالختالط ،ليت�سنى لهم ما يريدون.
ما �أظنك تنكرين� ،أيتها الآن�سة ،ما و�صلت اليه حالة املر�أة يف ديارنا،
م�سلمة كانت �أو غري م�سلمة ،من البذخ والإ�سراف ،و�إ�ضاعة الوقت يف التزين
وارتياد الأ�سواق وامل�سارح ودور ال�صور املتحركة  -على ما فيها من بع�ض التمثيل
الذي ال تر�ضاه النفو�س الأب َّية .وهل ذلك �إال �أثر من �آثار �ضعف الوازع الديني
واخللقي يف نفو�س الرجال والن�ساء م ًعا .والذنب يف ذلك على الرجال ثم على
الن�ساء.
�أَ ُي�س ُّرك �أن تتربج املر�أة ،م�سلمة كانت �أو غري م�سلمة ،متزينة ب�أكمل
زينتها ،متنقلة يف الأ�سواق والأحياء واملتنزهات وامل�سارح .ت�شخ�ص �إليها �أب�صار
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الف�ساق من الرجال ،يغمزونها ويلمزونها ،ويتبعونها النظرة الفا�سقة تتلوها النظرة
اخلبيثة ،والكلمة اجلافة تتبعها �أختها ،مرتمنني بنغمات الغرام ،وفا�سق الكالم� .إن
كنت ال ت�سمعني ذلك ،فاعلمي �أنه واقع ،و�أن قلوبنا لتتم َّزع عندما ن�سمع �أمثال
هذه النعرات من الكالم.
هذا ما يكون يف ال�شوارع ،وما يكون يف املخازن �أ�شنع و�أفظع� .أال ترين
�أن كث ًريا من �أ�صحابها ال يه�شون �إال للمر�أة اجلميلة ،وتزيد ب�شا�شتهم �إن كانت
متربجة متزينة متعطرة ،ثم بعد ذهابها يبحث امل�ستخدمون يف ح�سنها وجمالها،
واعتدال قدها ،و�أن�سها ولني كالمها ،وقد ر�أينا ب�أم العني كل ذلك ،و�سمعنا ب�آذاننا
كل هذه الكلمات اجلافة الدالة على قلة الذوق ،و�سوء الأخالق ،وفقد الرتبية.
وخ�صو�صا الراق�صة منها؟
�أح�ضرت� ،أيتها الآن�سة ،املجتمعات املختلطة،
ً
�أر�أيت كيف �أن الرجل ال يختار لرق�صه وحديثه �إال اجلميالت؟ وكيف �أن املر�أة
ال يروقها �إال ال�شاب اجلميل؟
�أ�سمعت ما يقوله الف�ساق من الرجال ،وكثري ما هم ،عن و�صف حما�سن
وعما وقر يف قلوبهم من ال�سرور والن�شوة يف رق�صهم مع فالنة ،وجنواهم مع فالنة؟
الن�ساءَّ ،
لقد زاد الطني بلة �أن جتر�أت الفتيات على مثل ذلك .وقد �سمعت
�إحداهن تقول لأبيها ومن حوله�« :ألي�س جمي ًال هذا الفتى الذي كنت �أراق�صه؟»
فقال لها�« :إنه جلميل!» ولكنني قر�أت يف وجهة �آيتي االمتعا�ض والغ َُّ�صة.
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�أ َي ُ�س ُّرك بعد هذا كله �أن تدعي املر�أة امل�سلمة �إىل هتك نقابها ،و�أن تزيني
لها االختالط ،و�أن تهوين عليها ترك بيتها و�أوالدها يف �سبيل �أن ترى النور
وت�ستن�شق الهواء .فهل الهواء والنور حمجوبان عنها بنقابها...وهي ال تنتقب �إال
يف طريقها يوم تخرج من دارها لزيارة �أو تنزه �شريف م�شروع؟ لقد جنيت عظي ًما،
وارتكبت �إث ًما مبي ًنا.
ذكر «علي ال�شهيدي» يف كتابة «�أم الدنيا» حكاية عن مفت�ش �إنكليزي،
خال�صتها� :أن هذا املفت�ش �سافر يف مركب من مراكب النيل (وهو امل�سمى عند
امل�صريني بالذهبية) وكان له كامت �أ�سرار من امل�صريني .وكانت عائلة هذا املفت�ش
ال تظهر فوق الذهبية وال يراها �أحد .فا�ستغرب كامت �أ�سراره ذلك ،و�س�أله عن �سر
هذا الأمر ،فقال املفت�ش� :إين �أعلم �أين و�أهلي وذوي قرابتي من الغربيني املح�ض،
وكلهم �سائر على �إعطاء احلرية املطلقة للمر�أة ،كما هي عادات بالدنا ،فتختلط
بالرجال �أنى �شاءت و�شاء م�صاحبوها .ولكنني بحثت كث ًريا فلم �أوافق على هذه
احلرية �إىل هذه الدرجة .بل ا�ستح�سنت منعها من االختالط ،ملا يف ذلك من
الفوائد العديدة التي حققتها التجارب .ولهذا جتدين قد اتبعت هذه الطريقة
املحمودة ،فمن ر�آين ظن �أين م�سلم .ونعمت هذه الطريقة يف الإ�سالم.

*****
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ذكرت� ،أيتها الآن�سة يف (�ص  )119 - 118اللعبة املقنعة ،ت�ستدلني بها
على �ضرورة رفع النقاب فقلت:
«كيف يكون الرجل ق َّوا ًما على املر�أة ،وهو �سافر الوجه معروف كيفما
�سار ،ت�سهل عليها مراقبته .و�أما هي فمنقبة بنقاب ال يخرتقه نظره ،في�صعب عليه
�أن يراقبها .بل ال ي�ستطيع �إىل ذلك �سبي ًال...وعلى هذه ال�صورة ال يكون قوا ًما
عليها .بل قوامة عليه .و�إن لنا مث ًال ما يحدث يف املرافع والألعاب واملراق�ص املقنعة،
حيث يتقنع الرجال والن�ساء ،ويخلع بع�ضهم عذار احلياء ،فقد متثل ف�صول يندى
لها جبني ال ِّأبي خج ًال ،وترجتف النفو�س ال�شريفة ت�أث ًرا .هناك الرجال مقنعون،
والن�ساء مقنعات .والقناع ي�سمى ذئ ًبا .فقد يختل عامل احلياء �إىل حد �أن تبدر
من الأب �أو من الأخ بادرة خفة نحو ابنته �أو نحو �أخته �أو من هاتني نحو هذين.
ثم ينك�شف الغطاء وتعرف الوجوه! �أقول هذا وال �أزيد».
داع �إىل
تريدين �أن تثبتي بهذا �أن النقاب الذي تنتقب به املر�أة امل�سلمة ٍ
مثل هذه الأمور املخجلة ،حيث ي�سرت�سل الرجل واملر�أة يف هواهما و�أغرا�ضهما
قيا�سا مع الفارق العظيم� .أن ه�ؤالء يتقنعون ملثل هذا
ال�سافلة فكانت حجتك ً
الغر�ض الفا�سق ليواروا احلياء ،و َي ْدفنوا احل�شمة ،فال تعود العني ت�ستحي من
العني ،كما يقولون .وتلك حتتجب عن �أعني الف�ساق ،كيال ي�صيبها �أذى نظراتهم
وكلماتهم .وفرق عظيم بني من يحتجب لغر�ض �شريف ،ومن يحتجب لغر�ض
دينء .ف�إن �أردت بهذا القيا�س الفا�سد �أن املر�أة قد تفعل حتت النقاب ما ال تفعله
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لو كانت �سافرة ،نَقُل كما قلنا من قبل �أن الفا�سدة منتقبة كانت �أو غري منتقبة ال
يحول دون �أهوائها حائل ،و�إن �سلمنا مبا تقولني فال�شاذ ال يعترب قاعدة عامة .ولو
انف�ساحا.
�سفرت ه�ؤالء الفا�سقات لكان املجال �أمامهن �أكرث
ً
على �أن يف اللعبة املقنعة التي ذكرتها� ،أيتها الآن�سة ،دلي ًال لنا قو ًّيا على �أن
االختالط ال يجوز ،و�أن االلتجاء يف جتويزه �إىل العفة وال�ضمري واجلهاد الأكرب� ،إمنا
خداع ف�أنت تعلمني �أن من يقوم مبثل هذه الألعاب املخجلة،
هو تزويق من الكالم َّ
�أكرثهم ممن يزعمون وتزعمني �أنهم مهذبون متخلقون بطيب اخلالل ،كيف ال وهم
�أوربيون متمدنون؟ فهم ال مينعهم من  -ك�سر مزراب العني ،كما يقال � -إال خوف
الرقيب ،حتى �إذا ما خال بع�ضهم ببع�ض خلعوا عذار احلياء ،و�أباحوا يف ال�سر ما
يحرمونه يف اجلهر� .ألي�س الأمر كذلك �أيتها الآن�سة؟

النظرة ال�ساد�سة
يف عمل املر�أة خارج بيتها
وفيها تف�سري قوله تعاىل :ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱸ [الن�ساء.]32 /

*****
يريد م�ؤلفو كتاب «ال�سفور واحلجاب» ،فوق ما يدعون �إليه من متزيق
النقاب و�إباحة اختالط اجلن�سني� ،أن يقذفوا باملر�أة امل�سلمة يف معرتك اجلهاد
لك�سب رزقها بعرق جبينها ،و�أن ال تتكل يف �أمر حياتها �إال على نف�سها ،فهم
ُي َح ِّ�سنون لها �أن ترتك بيتها والعناية به ،وتدع �أوالدها وتربيتهن ،لتكت�سب
دريهمات تخ�سر بها حياتها البيتية ،وت�ضيع �سعادة الدار و�أهلها .وقد �أطالوا يف
هذا املو�ضوع من ذلك قولهم يف (�ص :)152
«انظروا �إىل كل هذا يا �سادتي الرجال ،وقابلوا بني الفئتني :الراهبات
ال�سوافر ،والن�ساء املحجبات ،اللواتي حرمن الق ّوامني ،تروا ه�ؤالء ،وقد عجزن عن
ك�سب قوتهن ،يتزاحمن على �أبواب املحاكم ال�شرعية ودوائر التنفيذ منك�سرات
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القلوب ،ذليالت النفو�س ،ي�س�ألن نفقة تقيهن غائلة اجلوع ،وبع�ضهن ي�شتهي
الرغيف .و�أولئك (الراهبات) يطعمن الفقراء واليتامى� .أفال يخ�شى الرجل �أن
تتبذل املر�أة التي ال معني لها �إذا عجزت وقد منعها احلجاب ،عن ك�سب رزقها
احلالل؟ ...فهيئوا الن�ساء للك�سب احلالل لي�ستغنني به ،وال يحتجن �إىل غريه».
من �أنباك� ،أيتها الآن�سة� ،أن املحاكم ال�شرعية ودور التنفيذ يزدحم على
�أبوابها الن�ساء املنتقبات� .إنها لإحدى مبالغاتك امل�ستكرهة� .إذ ال يكاد يرى
الإن�سان منهن �إال القليل .و�أكرث ه�ؤالء اللواتي يختلفن �إىل املحاكم ال�شرعية
ودور التنفيذ من الطبقة ال�سافلة املنحطة ،التي ال تخلو منها �أمة ،والتي ال تراعي
الأحكام ال�شرعية يف �أمر الزواج والطالق .ول�سن بخاليات من القوامني .و�إمنا
يلج�أن �إىل املحاكم لطلب حق مهت�ضم.
ال تن�سي ،يا هذه� ،أن الن�ساء يف �أوروبة يزدحمن على �أبواب املحاكم
للف�صل بينهن وبني �أزواجهن يف الأمور التي يختلفون عليها ،وكثري ما هي
و�أكرثها تافه ي�ضحك منه ال�شرقي �إِن ي�سمع به .ومع ذلك فه�ؤالء الن�ساء ي�شتغلن
ويكت�سنب .فلم مينعهن ك�سبهن عن طلب حقوقهن من �أزواجهن يف املحاكم.
ثم �إنك ال تزالني تطعنني املر�أة امل�سلمة كلما �سنحت لك الفر�صة .و�إال
فما معنى قولك« :فهيئوا الن�ساء للك�سب احلالل لي�ستغنني به ،وال يحتجن �إىل
غريه»� .أي رزق غريه تعنني؟ �أترين �أنها �إن �سفرت وكانت فا�سدة اخللق متتنع من
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هذا الرزق؟ وهل امتنع من هن على �شاكلتها من ال�سوافر يف �أوربة وغريها عن
ك�سب هذا الرزق ،وهن �سافرات ي�ستطعن العمل لك�سب الرزق احلالل؟
على �أن النقاب ال يحول دون الك�سب احلالل� ،إذا عملت املر�أة يف بيتها،
كما هو �ش�أن كثري من الن�ساء� ،أو يف املدار�س �إن كانت �صاحلة للتعليم وتربية
النا�شئات والنا�شئني� ،أو يف دور ال�صناعات الن�سائية ،التي تكون �أعمالها متنا�سبة
مع حالة املر�أة وقوتها وا�ستعدادها .فان مل تكن هذه الدور موجودة وجب عليك
وعلى �أمثالك من القائمات والقائمني بهذه ال�ضجة �إيجادها� ،إن كنتم حتبون املر�أة
كما تزعمون ،ال �أن تزجوا بها يف معرتك الوظائف والأعمال التجارية وال�صناعية
التي ال تنا�سب قوتها و�أهليتها.
وقالوا يف (�ص :)154
«�أفال يجب عليكم �أن تهيئوا الن�ساء منذ ال�صغر الحتمال كوارث الدهر
�أو ملقاومتها �إذا نزلت بهن من بعدكم ،والدهر ذو ِغي((( .وهل ت�ستطيع الأ�سرية
املحجبة �أن جتاري احلرة ال�سافرة يف ك�سب عي�شها امل�شروع ،وحفظ كونها والوقوف
يف و جه الفقر املروع�...أفال يخ�شى عليها �أن تقع يف �شر حال ال تر�ضى بها نفو�س
الرجال؟».

((( غِ يرَ  :تغري يف الأحوال( .م).
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�أجل ينبغي �أن ت�ؤهل الفتاة ،وهي تتعلم يف املدر�سة ما ينفعها ،لعمل
ينا�سب �أنوثتها من الأعمال النافعة التي ال تجَ ْني على قوتها وا�ستعدادها ال
لأعمال املر�أة الغربية التي زاحمت بها الرجال ،فجنت بذلك على �صحتها
و�أنوثتها وما خلقت لأجله ،بل على �شرفها وعفافها �أحيانًا .فينبغي �أن تتعلم الفتاة
�صناعة توافق مزاجها ،تك�سب بها ما ًال تعني به بيتها� ،إن كان القائم عليه ال
ي�ستطيع كفايته ،وتدخره حلني احلاجة� ،إن كان يف غنى عنه.
�إال �أن الرجل امل�سلم ،بل الرجل العربي ،بل الرجل ال�شرقي ،مهما كانت
حالته و�أخالقه ،ليعلم �أن من الواجب عليه �شر ًعا وعق ًال وعادة �أن يحوط املر�أة
التي تلزمه نفقتها والقيام عليها ورعايتها ،ويتعهدها مبا حتتاج �إليه من نفقة متنعها
�أن تتبذل يف املعامل والأعمال غري املنزلية ،واالختالط بالعمال ،الذي ي�ؤدي
يف �أكرث الأوقات �إىل ثلم �أخالقها((( .وال نكاد نرى امر�أة ال قوام عليها يرعاها
ويحوطها .ف�إن وجد منهن من ال عائل لها ر�أيت الإباء يق�ضي على بع�ض �أقربائها
�أن ي�أتي بها �إىل منزله� ،أو يفر�ض لها نفقة تقوم بها وب�أوالدها .ف�إن مل جتد املر�أة من
يقوم بها وال ما تعمله يف بيتها فقد �أباحت لها ال�شريعة الإ�سالمية �أن تعمل خارج
بيتها ل�سد حاجاتها امل�شروعة.
قال الفا�ضل الن�سائي «جميل بيهم» يف �إحدى خطبه الن�سائية« :ال
�أريد �إعداد املر�أة ملزاحمة الرجل يف الأ�سواق واملعامل .كال ،ولكن كث ًريا من
((( ثلم أخالقها :الطعن يف أخالقها( .م).
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الأعمال ت�صلح �أن تزاولها املر�أة يف خدرها ،فتكون للفقرية مور ًدا وللغنية ر�أ�س
مال حني احلاجة» اهـ .هذا كالم معقول ،لأن املر�أة �إذا خرجت للعمل خارج
بيتها وزاحمت الرجال �أ�ضاعت �أنوثتها ومميزاتها ،فال تكون بعد ذلك امر�أة ،وال
ت�ستطيع �أن تكون رج ًال.

*****
وبعد فقد ح�شر م�ؤلفو كتاب «ال�سفور واحلجاب» يف مقام الك�سب
والعمل للمعي�شة قوله تعاىل :ﱹﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﱸ [الن�ساء ]32 /ظانني �أن املراد باالكت�ساب هو اكت�ساب
املال من العمل .وهذه �إحدى جهاالتهم التي حتملهم على تف�سري �آي الكتاب
املبني مبا ي�شتهون ،كما فهموا هاتني اجلملتني من الآية الكرمية ،من غري �أن يلتفتوا
�إىل ما قبلهما وال �إىل ما بعدهما من الآية نف�سها ،ليفهموا معناهما .فارجع �أيها
القارئ الكرمي �إىل ن�ص الآية الكرمية يف �أول هذه النظرة ،يتحقق لديك �أن املراد
باالكت�ساب هو ما يعمله كل فريق من الأعمال اخلا�صة به .فلكل عمله الذي �أهله
اهلل له ،وله ن�صيبه من الأجر عليه ،فن�صيب �أحدهما من اخلري على عمله� ،إمنا هو
بقدر اكت�سابه واجتهاده يف عمل ما ت�ساعده عليه فطرته ،فالأجر �إمنا هو على كيفية
العمل ،ال على كميته .وقد خ�ص اهلل ك ًّال بعمل ف�ضله به على الآخر .وباجتماع
هذين العملني يكون التكامل االجتماعي ،وذلك يف ان�صراف كل فريق �إىل �ش�أنه
الذي ي�سره اهلل له .فال يجوز �أن يتمنى �أحدهما ما هو خا�ص بالآخر ،لأن فطرته
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التي فطره اهلل عليها ال ت�ساعده على ذلك .هذا معنى قوله تعاىل :ﱹ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﱸ [الن�ساء ،]32 /نهاهم �أن يتمنوا ذلك ،ثم �أمرهم بقوله :ﱹﯔ

ﯕ ﯖ ﯗﱸ [الن�ساء� ]32 /أن ي�س�أله كل واحد من الفريقني التي�سري
والقوة والإعانة على ما ناطه به من الأعمال ،وهي�أه له بفطرته من االكت�ساب ،ال
�أن يتمنى كل فريق ما خ�ص اهلل به الفريق الآخر.

ثم َبينَّ تعاىل �أن ما خ�ص به كل فريق من الأعمال تابع للحكمة الأزلية،
التي ق�ضت ب�أن يتميز �أحدهما عن الآخر ب�أعمال خا�صة به ،لتنتظم �أحوال املجتمع
الإن�ساين ،فقال :ﱹ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [الن�ساء ]32 /فهو
عليم بفطرة كل فريق و�أهليته وا�ستعدادهَ ،فخَ َّ�صه مبا هو م�ستعد له من الأعمال فطرة.
وهذه احلال لي�ست خا�صة بالنوع الإن�ساين ،بل هي عامة �شاملة لكل حيوان .فقد
ق�ضت حكمته �سبحانه �أن يتميز ذكور احليوان الأعجم عن �إناثه و�إناثه عن ذكوره،
كل بح�سب ما فطر عليه.
ولتو�ضيح هذا املقام ن�ضيف �إىل ما ذكرنا ما قاله �شيخنا الأ�ستاذ الإمام
(ال�شيخ حممد عبده  وجزاه عن الإ�سالم وامل�سلمني خ ًريا) يف تف�سري هذه
الآية ،كما نقله عنه العالمة «ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا» �صاحب جملة املنار يف
اجلزء اخلام�س من تف�سريه (�ص  )58 - 57قال �شيخنا رحمه اهلل:
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خا�صا
«�إن اهلل تعاىل كلف ك ًّال من الرجال والن�ساء �أعما ًال ،فما كان ًّ
خا�صا بالن�ساء
بالرجال فلهم ن�صيب من �أجره ال ي�شاركهم فيه الن�ساء ،وما كان ًّ
فلهن ن�صيب من �أجره ال ي�شاركهن فيه الرجال .ولي�س لأحدهما �أن يتمنى ما
هو خمت�ص بالآخر .وجعل اخلطاب عا ًّما للفريقني مع �أن الرجال مل يتمنوا �أن
يكونوا ن�ساء ،وال �أن يعملوا عمل الن�ساء ،وهو الوالدة وتربية الأوالد وغري ذلك
مما هو معروف ،و�إمنا كان الن�ساء هن اللواتي متنني عمل الرجال .و�أي عمل متنني؟
متنني �أخ�ص �أعمال الرجولية وهو حماية الذمار والدفاع عن احلق بالقوة((( ففي
هذا التعبري عناية بالن�ساء و َت َل ُّطف بهن .وهن مو�ضع للر�أفة والرحمة ل�ضعفهن
و�إخال�صهن فيما متنني .واحلكمة يف ذلك �أن ال يظهر ذلك التمني النا�شئ عن
جدا .و�سببه
احلياة امللية ال�شريفة ،ف�إنّ متني مثل هذا العمل غريب من الن�ساء ًّ
�أن الأمة يف عنفوان حياتها يكون الن�ساء والأطفال فيها م�شرتكني مع الرجال يف
هذه احلياة ويف �آثارها .و�إنها لت�سري فيها �سريانًا عجي ًبا .ومن عرف تاريخ الإ�سالم
((( ذكر العلماء (كما يف تف�سري البي�ضاوي والزخم�شري واملنار وغريها) يف �سبب نزول الآية ثالث روايات كلها ي�صح
�أن يكون �سب ًبا (�إحداها) عن جماهد ،قال :قالت �أم �سلمة :يا ر�سول اهلل ،تغزو الرجال وال نغزو و�إمنا لنا ن�صف
املرياث (والثانية) عن عكرمة� :أن الن�ساء �س�ألن اجلهاد فقلن :وددنا �أن اهلل جعل لنا الغزو فن�صيب من الأجر ما
ي�صيب الرجال (والثالثة) عن قتادة وال�سدي قاال :ملا نزل قوله تعاىل« :للرجل مثل حظ الأنثيني» قال الرجال� :إنا
لرنجو �أن نُف�ضل على الن�ساء بح�سناتنا كما ف�ضلنا عليهن يف املرياث ،فيكون �أجرنا على ال�ضعف من �أجر الن�ساء
وقالت الن�ساء� :إنا لرنجو �أن يكون الوزر علينا ن�صف ما على الرجال يف الآخرة ،كما لنا املرياث على الن�صف من
ن�صيبهم يف الدنيا وقد اختار الأ�ستاذ الإمام الرواية الثانية على ما يظهر .وكل واحدة من الروايات ي�صح �أن يكون
�سب ًبا كما قدمنا .ورمبا اجتمعت هذه الأ�سباب كلها قبل نزولها وما ذلك ببعيد؛ لأن الآية يف عمومها حتتمل كل
ذلك و�أكرث من ذلك.
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ونه�ضة العرب به و�سرية النبي  وامل�ؤمنني به يف زمنهَ ،ي َر �أن الن�ساء كن ي�سرن
مع الرجال يف كل منقبة وكل عمل ،فقد كن ي�أتني ويبايعن النبي  تلك
املبايعة املذكورة يف «�سورة املمتحنة» ،كما يبايعه الرجال ،وكن ينفرن معهم
�إذا نفروا للقتال ،يخدمن اجلرحى ،وي�أتني غري ذلك من الأعمال .ف�أراد اهلل �أن
يخت�ص الن�ساء ب�أعمال البيوت والرجال بالأعمال ال�شاقة التي يف خارجها ليتقن
كل منهما عمله ،ويقوم به كما يجب مع الإخال�ص له» اهـ.
ولهذه الآية الكرمية ارتباط وثيق بالآية ( )34من هذه ال�سورة ،وهي قوله
تعاىل:ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ [الن�ساء .]34 /و�سي�أتي تف�سريها يف
«النظرة الثامنة».
ف�أنت ترين �أيتها الآن�سة� ،أنه لي�س املراد بن�صيب كل من الرجل واملر�أة
مما يكت�سبه هو املال الذي يجنيه من �شجر الك�سب والعمل للمعي�شة ،كما فهم
م�ؤلفو كتابك ،لعدم التفاتهم �إىل �صدر الآية وعجزها ،و�إمنا املراد به ن�صيب كل
واحد منهما من عمله الذي يقدمه لنف�سه و�أمته ،ذلك العمل الذي خ�صه اهلل
به ،املنا�سب لفطرته التي فطره عليها .ولذا نهى ك ًّال منهما �أن ُي ْق ِدم على غري
ما ا�ستعد له من الأعمال التي تخالف مزاجه وفطرته .و�أنت وم�ؤلفو كتابك
و�أن�صاركم تريدون �أن تخالفوا حكم اهلل و�سننه يف خلقه ،بتحري�ض املر�أة على
مباراة الرجل يف �أعماله اخلا�صة .والقذف بها يف معرتك ال تقوى عليه فطرتها ،وال
يقف يف وجه تياره ا�ستعدادها .على �أن املر�أة �إذا اعتدت على الرجل يف �أعماله
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وزاحمته فيما هو من �ش�أنه ،انثنى عن العطف عليها وحياطتها ورعايتها وكفايتها،
لأنها ت�صري رج ًال مثله .وبذلك تفقد �سعادة احلياة البيتية ،وي�ضيع معنى الزوجية،
وتت�ساوى الرجولة والأنوثة .وال ريب �أن ذلك من �أكرب الدواعي لتقليل الن�سل
ال�شرعي الطاهر ،وبذلك تف�سد البيوت ،وت�ضيع الأعراق ،بف�ساد الأخالق .وهو
العامل الأ�شد �أث ًرا يف نفرة الرجل واملر�أة من الزواج امل�شروع ،لأنه يهون على كل
منهما �أمر البهيمية ،بعد فقد �سعادة احلياة الزوجية .وهذا �أمر وا�ضح للعيان ،ال
يحتاج �إىل �أكرث من هذا البيان .فا�س�أيل عن هذا الأمم التي ت�ساهل فيها الرجال
بحقوق الن�ساء ورعايتهن وكفايتهن ،فا ْع َت َدت فيها املر�أة على الرجل ،لك�سب
ما يقوم ب�أودها ،وجني ما ي�سد عوزها وقطف ما ي�شبع جوعها« ،وحفظ كونها،
والوقوف يف وجه الفقر املروع».
�إن ن�ساء الأمم ال�سوافر ،يف غري ديارنا� ،إمنا خرجت عن فطرتها ،واحتملت
العناء يف �سبيل معي�شتها ،لأن كث ًريا من الرجال هناك مل يحرتموا املر�أة ،ومل
ينظروا �إليها بعني الرحمة ،ومل يرعوها يف حقها الذي �أمر اهلل به على ل�سان
�أنبيائه ،ومل يحفظوا لها ما يجب عليهم نحوها من العناية املفطور عليها الإن�سان،
واحليوان الأعجم �أي�ضً ا .لذلك ت�ساهلوا بهذه احلقوق ،وتركوا حياطة �أمهم وبنتهم
�صحيحا.
و�أختهم وزوجهم وغريهن ممن جتب عليهم رعايتهن والقيام ب�أمرهن قيا ًما
ً
فكان من ذلك �أن قامت املر�أة ب�أعمال تنايف فطرتها ،وتخالف مزاجها ،وتناق�ض
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طبيعتها ،م�ضطرة �إىل ذلك وقد ُت ْق ِدم خمتارة �أو م�ضطرة ،على ثلم بي�ضة ال�شرف
والأخالق احلميدة ،فتقع «يف �شر حال ال تر�ضى بها نفو�س الرجال» الأباة �أهل
ال�شرف واملروءة والأخالق ال�صحيحة ،الذين يحبون املر�أة ح ًّبا �صادقًا ،ال ح ًّبا
مملو ًءا بالرئاء واخلداع والنفاق ،كحب ه�ؤالء الذين يريدون �أن يحملوها على غري
فطرتها ،و َي ْق ِ�س ُروها على خلق لي�س من �أخالقها ،ويدفعوها يف تيار ال يقف يف
وجهه ا�ستعدادها .هداهم اهلل �سواء ال�سبيل.
(((

*****
�صحيحا فهي
�إن هذه البالد قد طبعت فطرة �أهلها على حب املر�أة ح ًّبا
ً
قد راعت طبيعتها ،وا�ستعدادها ،وفطرتها التي فطرها اهلل عليها ،وقوة ج�سمها .فلم
توجب عليها �أن تعمل �إال �أعما ًال ترفع �ش�أنها ،وت�سعد بيتها ،وتنه�ض ب�أمتها .ومل
تكلفها عم ًال �شاقًّا �أو غري �شاق تقوم به خارج بيتها ،كما فعل كثري من الغربيني
بن�سائهم لال�ستعانة ب�أجورهن ،و�إن �أ�ضعف ذلك ج�سم املر�أة ،و�أف�سد �أخالقها،
وجعلها تهجر بيتها ،وتهمل �أوالدها.
فالإباء العربي ،وال�شرف ال�شرقي ،والوازع الديني ،كل ذلك ي�أبى على
الرجل ،مبا ورثه من هذا الإباء وهذا ال�شرف� ،أن يحتقر املر�أة با�سم تعظيمها ،ويهينها
با�سم احرتامها .فهو يتعب نف�سه يف �سبيل راحتها وتكرميها ،ويرب�أ بها �أن تعمل ما
ال يوافق فطرتها وق َّوتها ،ويحول دون ا�سرت�سالها يف �أمور ال تليق ب�أخالقها و�أنوثتها.
((( َب ْي�ضة ال�شرف� :أ�صله( .م).
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وقد ندم الغرب على ما فرط يف جنب املر�أة ،فقام العاقلون والعاقالت
ينددون بالتغا�ضي عن �أمور ج َّرت على جمتمعهم الويالت ،وجعلت املر�أة حائرة
لأنها ال تدري امر�أة هي �أم رجل؟ و�شر ما يقوم يف نف�س الإن�سان احلرية .فقد
و�ضح لهم �أنهم ظلموا املر�أة ،و�أهانوها ،واحتقروها ،مبا ك�سروه من القيود التي كانوا
يزعمون �أنها قيود جور وظلم ،وعلموا �أنهم بتحطيم هذه القيود قد قذفوا باملر�أة يف
بحور ال�شقاء ومعارك البالء ،ف�أ�شقوها من حيث �أرادوا �إ�سعادها ،وقتلوا عواطفها
من حيث رجوا �إحياءها و�أيقنوا �أن حب االنتفاع بك�سبها قد هون عليهم كل هذه
املنكرات.
قال العالمة الإنكليزي «�سامويل �سمايل�س» يف كتابه «الأخالق»�« :إن
النظام الذي يق�ضي بت�شغيل املر�أة يف املعامل ودور ال�صناعات مهما ن�ش�أ عنه من
الرثوة ،ف�إن نتيجته هادمة لبناء احلياة املنزلية .لأنه هاجم هيكل املنزل ،وقو�ض
�أركان العائلة ،ومزق الروابط االجتماعية .ف�إنه ب�سلبه الزوجة من زوجها �صار بنوع
خا�ص ال نتيجة له �إال ت�سفيه �أخالق املر�أة ،لأن وظيفتها احلقيقية هي القيام
بالواجبات املنزلية؛ كرتتيب م�سكنها ،وتربية �أوالدها ،واالقت�صاد يف و�سائل
معي�شتها مع القيام باالحتياجات العائلية .ولكن املعامل �سلختها من كل هذه
الواجبات ،بحيث �أ�صبحت املنازل غري منازل ،و�أ�ضحت الأوالد ت�شب على
غري الرتبية احلقيقية ،لكونها تلقى يف زوايا الإهمال ،و�أطف�أت املحبة الزوجية،
وخرجت باملر�أة عن كونها الزوجة الظريفة ،والقرينة املحبة للرجل ،و�صارت زميلته
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يف العمل وامل�شاق ،وباتت عر�ضة للت�أثريات التي متحو غال ًبا التوا�ضع الفكري
واخللقي الذي عليه مدار حفظ الف�ضيلة» .اهـ.
�أجل� ،أيتها الآن�سة� ،إن �إخراج املر�أة من بيتها �إىل العمل خارجه �ضربة
وداع �إىل �ضعف
قا�ضية على املجتمع العائلي ،وم�سبب لأمور ال حتمد عقباهاٍ ،
الرغبة يف الزواج ال�شرعي الذي به تنمو الأمة ،وي�شتد �ساعدها ،ويقوى ب�أ�سها.
و�إذا فرتت هذه الرغبة كتب على الأمة اال�ضمحالل.
وقال العالمة «ك�سترن» يف كتابه «�إح�صاء مواليد البالد املختلفة»:
«�إن الن�ساء اخلائنات لأزواجهن �سبع يف املئة يف �أملانية و�ست يف بلجيكة،
وخم�س يف �إنكلرتة ،و�أربع يف النم�سة ،وع�شر الواحدة يف املئة يف البالد الإ�سالمية،
�سواء �أكانت م�سلمة �أو غري م�سلمة» .اهـ.
�أ�سمعت� ،أيتها الآن�سة؟ وهل �سبب �ضعف اخليانة يف بالدنا �إ ّال حظر
االختالط ،وكفاية املر�أة كفاية تغنيها عن اال�شتغال خارج بيتها ،ورعايتها �أن
يت�سرب �إىل �أخالقها الطاهرة ما يف�سدها؟ يجب علينا �أن ال نغالط �أنف�سنا يف
احلقائق ،و�أن ال نلج�أ �إىل القول ب�أن االختالط مع العفة وطهارة ال�ضمري يحول دون
ما ي�شكو منه العقالء يف �أوربة .فال تهوين هذا الأمر ف�إن له ما بعده .ومن ت�أمل يف
العواقب� ،أَ ِم َن من امل�صائب .ب�صرنا اهلل طريق الر�شد ،وهدانا �سواء ال�سبيل.
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وجاء يف جملة «�شجرة الدر» يف اجلزء ال�ساد�س من ال�سنة الأوىل ،نق ًال
عن جريدة «الإ�سرتن ميل» بقلم الإنكليزية ال�شهرية «�أين رورد»:
«�إذا ا�شتغلت بناتنا يف البيوت خوادم �أو كاخلوادم ،فذلك خري و�أخف
بالء من ا�شتغالهن يف املعامل ،حيث ت�صبح البنت ملوثة ب�أدران تذهب برونق
حياتها �إىل الأبد� .أال ليت بالدنا كبالد امل�سلمني ،حيث احل�شمة والعفاف
والطهارة رداء اخلادم واخلادمة اللذين يتنعمان ب�أرغد عي�ش ،ويعامالن معاملة رب
البيت ،وال مي�س عر�ضهما ب�سوء .نعم �إنه عار على بالد الإنكليز �أن جتعل بناتها
ُم ُث ًال للرذائل بكرثة خمالطة الرجال .فما بالنا ال ن�سعى وراء ما يجعل البنت
تعمل ما يوافق فطرتها الطبيعية؛ من مالزمة البيت وترك �أعمال الرجال للرجال،
�سالمة ل�شرفها؟» اهـ.
وذكرت املجلة ال�سالفة الذكر مقا ًال للكاتبة ال�شهرية «الالدي كوك» نق ًال
عن جريدة «الإيكو» ،قالت:
«�إن االختالط ي�ألفه الرجال ،ولذا طمعت املر�أة مبا يخالف فطرتها .وعلى
قدر االختالط تكون كرثة الأوالد غري ال�شرعيني .وال يخفى ما يف هذا من البالء
العظيم على املر�أة .فيا �أيها الآباء ال يغرنكم بع�ض دريهمات تك�سبها بناتكم
با�شتغالهن يف املعامل ونحوها ،وم�صريهن �إىل ما ذكرناه .فعلموهن االبتعاد من
ال�سفاح يعظم ويتفاقم
الرجال� ،إذ قد دلنا الإح�صاء على �أن البالء الناجت من ِّ
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حيث يكرث االختالط بني الرجال والن�ساء� .أل�ستم ترون �أن �أكرث �أمهات الأوالد
غري ال�شرعيني هن من امل�شتغالت يف املعامل ،ومن اخلادمات يف البيوت ،ومن
ال�سيدات املعر�ضات للأنظار؟ ولوال الأطباء الذين يعطون الأدوية للإ�سقاط لر�أينا
�أ�ضعاف ما نرى الآن .و لقد �أدت بنا احلال �إىل حد من الدناءة مل يكن ت�صوره
يف الإمكان» .اهـ.
�صحيحا
�أيتها الآن�سة ،هذا وما قبله كالم امر�أتني حتبان بنات جن�سهما ح ًّبا
ً
ال رئاء فيه وال خداع وال غ�ش وال متويه وال تدلي�س ،فقد َع ِل َمتا �أن من َ�س َع ْوا
و َي ْ�س َع ْون لإخراج املر�أة من بيتها ف�إمنا ي�سعون �إىل قتل مواهبها وعواطفها و�أخالقها
و�أنوثتها ،ويعملون على قذفها يف بحر لي�س يف ا�ستعدادها وال من فطرتها ال�سباحة
فيه وم�صادمة تياره .فال تنخدعي �أنت ومن هن على ر�أيك ب�أقوال طغمة((( من
ف�ساق الرجال ،ال�سفهاء الأحالم ،الف�سدة الأخالق ،الذين ال يروقهم �إال �أن يروا
املر�أة بينهم ،ليتمتعوا بجمالها ولني حديثها.
�إن عقالء الأمم الغربية ينفرون من هذه احلال التي �ضربت فيهم بجرانها(((.
وفينا نفر� ،أ�ضلهم اهلل على علم ،يريدون �أن يف�سدوا املر�أة با�سم �إ�صالحها ،ويهدموا
احلياة البيتية ب�سوء هذا ال�صنيع .فهم يحملون النا�س بتزاويق الكالم على �أن
((( ُطغْمة :جماعة فا�سدة( .م).
((( �ضربت فيهم بجرانها :ا�ستقرت وثبتت( .م).
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ينحو منحى الغربيني يف كل �شيء حتى ال�ضار من الأخالق والعادات وما يجوز
لنا �أن نقلدهم� .إال يف العلم والعمل ،وحب الوطن ،وبذل كل غال ورخي�ص يف
�سبيل �إحيائه و�إ�سعاده:
َفال ُي ْف ِ�سد ال َّت ْق ِليدُ َط ِّيب �إِ ْرثكم

َوال َتق َْر ُبوا ِم ْن ُهم ِ�س َوى ال ِع ْل َم َو ْحدَ ه

ال�س ِّم
َف ِفي َد َ�س ِم الغ َْر ِب اخْ َتفى نَا ِق ُع ُّ
()2
َو َع ُّ�ضوا َع َلى �أَخْ ــــالقِ �آ َبا ِئنا ال�شُّ ّم

()1

( )1البيتان للم�ؤلف من مقطوعة له مذكورة يف ديوانه يف ال�صفحة  662بعنوان «التمدن امل�شوه» .والد�سم :ما يتحلب
من اللحم وال�شحم واجلوز واللوز ونحوها .وال�سم الناقع :القاتل البالغ الثابت.
( )2ع�ض على الأمر :ا�ستم�سك به .وال�شُّ م :جمع �أ�شم ،وهو ال�سيد ذو الأنفة الكرمي.

النظرة ال�سابعة
يف الكالم على عقل الرجل وعقل املر�أة

قد ا�ضطرب حكمك� ،أيتها الآن�سة� ،أو حكم من �ألفوا كتابك يف �أي
العقلني �أرجح :عقل الرجل �أم عقل املر�أة؟ فحكمت يف (�ص  )71ب�أن ترجيح
عقل الرجل من حيث الفطرة على عقل املر�أة� ،أو ترجيح عقل املر�أة على عقله،
لي�س من �ش�أنه وال �ش�أنك ،وال يف ا�ستطاعته وال ا�ستطاعتك ،لأنه �أخفى الأ�شياء
عليه وعليك.
�إن �سلمنا هذا املدعى ،وهو قريب من ال�صواب ،فهل ا�ستداللك عليه بقوله
تعاىل :ﱹ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ [الإ�سراء]85 /
يثبت هذا املدعى؟ وهل الروح والعقل �شيء واحد كما زعمت يف قولك «و�إن روحك
�أو عقلك لي�س �إال نف�سك وحقيقتك» من قال هذا قبلك؟ لعله من مبتكراتك
التي مل يهتد �إليها �أحد من العاملني قبلك ولعله ال يهتدي �إليها �أحد من بعدك،
ولي�ست هذه ب�أول مرة ا�ستدللت فيها ب�آيات الكتاب املبني على ُم َّدعى لي�س بينها وبينه
منا�سبة� .إن الربهان غري ال�سف�سطة ،و�إن احلقائق العلمية ال تثبت بالتزاويق ال�شعرية
والزخارف اخلطابية ،و�إن احلق ال يحول دون ر�ؤيته التمويه والتغرير والأباطيل.
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ثم �أخذت يف (�ص  )72فما بعدها ،قبل �أن يجف قلمك تثبتني رجاحة
عقل املر�أة على عقل الرجل ،وقد قدمت بني يدي ذلك هذه العبارة:
«وال تظنن ب�إثباتي �أن املر�أة �أ�صلح من الرجل عق ًال ي�سوقني �إىل طلب
ترجيح املر�أة على الرجل منزلة».
ثم �ضربت َّملدعاك مث ًال الذكر والأنثى من احليوان غري الناطق فقلت:
«�إن الذكر �أقوى ج�س ًما من الأنثى ،و�إن الأنثى �أ�صلح غريزة من الذكر
و�إن اهلل �أراد �أن يظهر عدله ف�أعطى الذكر احلظ الأوفر من قوة اجل�سم ،و�أعطى
الأنثى احلظ الأوفر من �صالح الغريزة .و�أراد �أي�ضً ا �أن يظهر حكمته با�ضطراره
ك ًّال من الأنثى والذكر لل�شركة ،فيكمل كل واحد منهما ما نق�ص يف �صنوه .فهذا
ي�ستفيد من تلك حكمة ،وتلك ت�ستفيد من هذا قوة».
ثم مثلت لذلك ب�أنثى الطري املكلفة بناء الع�ش وتربية �صغار الن�سل
وحفظه� ،إىل �أن قلت:
«�إن الذكر من الطري مل يكلفه اهلل ما ي�ستلزم تكليف الأنثى من دفة
وعناية وحكمة� ،إمنا كلفه ما يوافق قوة ج�سمه من جلب ق�ش لبناء الع�ش والتقاط
قوت ل�صغار ن�سله».
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ثم قلت م�ستنتجة:
«تلك حالة ثابتة يف روح كل حيوان ،وقاعدة طبيعية عامة ال تتغري ،وال
ا�ستثناء فيها .وهي مقدمة �صحيحة ن�ستنتج منها �أن الروح الناطقة �أو العقل يرجح
فطرة يف املر�أة ،كما ترجح قوة اجل�سم يف الرجل .ولوال ذلك ملا خ�ص اهلل تعاىل
الرجل باجلهاد الأ�صغر ،وهو يقت�ضي قوة من اجل�سم �أكرث مما يقت�ضي من العقل،
وملا خ�ص املر�أة بالعناية يف تربية ال�صغار ،و هي تقت�ضي قوة من الروح والعقل �أكرث
مما تقت�ضي من اجل�سم ،مع �أنه �سبحانه وتعاىل كلف االثنني يف غري ذلك تكاليف
ال فرق بينهما فيها�...إن النعمة التي �أ�سبغها اهلل على الرجل من قوة اجل�سم
حم�سو�سة منظورة؛ فال ريب �أنه جل وعال �أ�سبغ على املر�أة من قوة الروح والعقل
ما يعادل نعمته املنظورة على الرجل».
�أال ترين �أنك� ،أيتها الآن�سة ،قد ن�سيت يف حلظة من الزمان اعرتافك قبل
�أ�سطر ب�أنه لي�س من �أمرك وال من �ش�أنك ترجيح عقل الرجل من حيث الفطرة
على عقل املر�أة� ،أو ترجيح عقل هذه على عقل ذاك .فحكمت بعد �أ�سطر على
الرجل ،حك ًما جائ ًرا فا�س ًدا يراد به االنتقام منه ال ت�صوير احلقيقة� ،إنه مل يتميز
�إال بقوة اجل�سم ،و�أما املر�أة فقد امتازت ب�صالح العقل وكماله!
تلك مقدمات رمبا كانت �صحيحة بالن�سبة �إىل احليوان الأعجم ،رتبتها،
�أيتها الآن�سة ،فا�ستخرجت منها نتيجة َط َّب ْق ِت َها على الإن�سان العاقل فجعلت الرجل
ال عقل له ،و�إمنا وظيفته الكدح والعمل والن�صب والتعب ُم َ�سيرَّ ًا بالفطرة احليوانية
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املح�ضة .وجعلت املر�أة وحدها ذات العقل ال�صالح واحلكمة .فك�أن ما يقوم به
الرجل من الأمور العظيمة والأعمال ال�شاقة وال�ش�ؤون احلكيمة املنظمة ال يقت�ضي
له كما ًال يف العقل ودقة يف العمل ،وحكمة يف التدبري ،و�إمنا يعمله مدفو ًعا ب�سائق
الغريزة احليوانية.
وقد زعمت �أن اجلهاد الأ�صغر (�أي احلرب) �إمنا يقوم بقوة اجل�سم �أكرث
�صحيحا لر�أينا الأمم املتوح�شة هي وحدها امل�سيطرة
مما يقوم بالعقل .لو كان ذلك
ً
على كل عامل متمدن ،والآمرة الناهية يف �أوربة و�أمريكة ،ف�إنها �أقوى �أج�سا ًما و�أ�شد
قوة ج�سدية.
احلرب ،يا هذه� ،أو يا ه�ؤالء� ،أكرثها علم ونظام ،وتدبري ودهاء ،وحكمة
وروية و�إعداد قوى من الآالت ال يكونها �إال الرباعة يف ال�صناعة .وهذا كله ال
يكون �إال بالعقول الراجحة ،واحللوم النا�ضجة .ثم ت�أتي بعد ذلك ال�شجاعة ،ثم
قوة الأج�سام� .أفهمت� ،أيتها الآن�سة؟ بل �أَ َفه َِم م�ؤلفو كتابك؟ �إن مل تفهمي� ،أو
مل يفهموا فا�س�أيل� ،أو فلي�س�ألوا من يفهم.
�أما زعمك �أن الرجل مل يخ�صه اهلل �إال باجلهاد فقط ،وما عداه من
التكاليف فقد �ساوى الرجل واملر�أة فيه ،فهذه مغالطة وا�ضحة .فكما خ�ص اهلل
الرجل باجلهاد فقد خ�صه بالنبوة واخلالفة ،والوالية ،وا ُجل َمع ،واجلماعات ،وزيادة
الن�صيب يف الإرث ،والتع�صيب يف املرياث ،والزيادة على واحدة ب�شرطها ال�ضيق،
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وانت�ساب الأوالد �إليه ،وجعل الطالق بيده ب�شرطه ،وعقدة النكاح ،والرجعة بعد
الطالق .وكذا خ�صه بوجوب ال�سعي والن�صب والكدح ليعول مملكته ال�صغرية
(بيته) �إىل غري ذلك مما خ�ص اهلل به الرجل دون املر�أة ،ال نزو ًال على �أنانية الرجل،
وال ظل ًما للمر�أة كما تزعمني ،بل لأنه بطبيعته وتربيته م�ستعد لذلك كله ،ولي�س
يف املر�أة هذا اال�ستعداد .وكذلك خ�ص املر�أة ب�أعمال تنا�سب طبيعتها وتربيتها،
فكانت ربة البيت تعنى ب�ش�ؤونه ،وتربي �أوالدها على �صالح الأعمال وفا�ضل
الأخالق ،وحتوط مملكتها ال�صغرية مبا �أوتيت من حنان و�شفقة وعطف ومبا حتلت
به من عقل كيفه طول الزمان ليكون �صا ًحلا للقيام بوظيفة �أخرى تتمم وظيفة
الرجل.
وقد تغافلت عن كل هذه اخل�صائ�ص لأنها مما تثبت كمال العقل للرجل،
وا�ستعداده املوروث ملبا�شرة كبار الأمور ،و�صالحه الذي �أَ َّهله به اهلل تعاىل للوالية
على مملكته ال�صغرية .و�أنت ال تعرتفني بذلك كله� .أما نحن فال نقول ،كما قلت،
�إن املر�أة �أ�صلح عق ًال يف الفطرة ،وال نجُ َ ِّر ُدها من العقل كما جردت الرجل منه.
وكذلك ال نقول بقول جمهور العلماء املَ َهرة يف هذا املو�ضوع�« :إن عقل
املر�أة �أقل وزنًا من عقل الرجل».
وال كما قالت دائرة املعارف الإفرن�سية�« :إن تركيبها اجلثماين يقرب من
جدا وتت�أثر بغاية ال�سهولة
تركيب الطفل .ولذلك تراها مثله ذات ح�سا�سية حادة ًّ
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بالإح�سا�سات املختلفة :كالفرح والأمل واخلوف .ومبا �أن هذه امل�ؤثرات ت�ؤثر يف
ت�صورها بدون �أن تكون م�صحوبة بتعقل ،فلذلك تراها ال ت�ستمر لديها �إال قلي ًال.
ومن هنا �صارت املر�أة معر�ضة لعدم الثبات».
وال كما قال «بردون» الفيل�سوف اال�شرتاكي يف كتابه «ابتكار النظام»:
«�إن وجدان املر�أة �أ�ضعف من وجداننا بقدر �ضعف عقلها عن عقلنا».
وال كما قال « ُر ُّ�سو» كما يف تاريخ الرتبية للفا�ضل «عبد اهلل امل�شنوق»:
«�إن املر�أة مل تخلق للعلم ،وال للحكمة ،وال للتفكري ،وال للفن ،وال لل�سيا�سة .و�إمنا
خلقت لتكون �أُ ًّما تغذو �أطفالها بلبنها ،وتتعهد �ضعفهم بح�سن عنايتها ،وت�سلمهم
بعد ذلك للأب �أو للمربي يعتني بهم على نحو ما توحي به الطبيعة .وترجع
هي للقيام بوظيفة الأمومة :فتحمل وت�ضع وتر�ضع وتتعهد لتعود فتحمل وت�ضع
وتر�ضع وتتعهد من جديد ،وهي و�أطفالها دائ ًما يف عنق الرجل�...إلخ �إلخ».
ولكننا نقول� :إن الرجل واملر�أة هما قوام هذه احلياة ،و�إن للرجل �أعما ًال
ال يجوز �أن تعتدي عليه فيها املر�أة ،و�إن للمر�أة �أعما ًال ال يجوز للرجل �أن يعتدي
عليها فيها ،و�إن اهلل وهب ك ًّال من الغريزة والعقل املكت�سب ما يعينه على �إمتام
ما خلق له ،ومبا�شرة ما رباه عليه الزمان الطويل ،وهذا معنى قوله تعاىل :ﱹ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
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[الن�ساء ]32 /كما �شرحنا ذلك يف النظرة

ال�ساد�سة.
�إن الرجل واملر�أة يف �أ�صل الفطرة �سواء .وقد كانا يف �أقدم الأزمان �شي ًئا
واح ًدا كما يقول امل َه َرة الباحثون من العلماء ،و�إليه الإ�شارة بقوله تعاىل :ﱹ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ(((ﱸ [الن�ساء.]1 /

وقد ق�ضت حكمة اخلالق �أن يتدرج هذا املخلوق يف �سنن الرتقي والتطور
حتى متيز الذكر من الأنثى ،ثم ما زال مرتق ًيا تب ًعا لل�سنة الإلهية حتى ا�ستبانت
فيه الإن�سانية بع�ض اال�ستبانة .ف�أخذ الذكر والأنثى يعمالن مت�ساويني يف كثري من
الأعمال حتى �إر�ضاع الأوالد .ثم �شاءت حكمة اهلل �سبحانه �أن ي�سري كل نوع
منفر ًدا يف طريق غري طريق الآخر لكنهما يلتقيان عند نقطة امل�صلحة التي يكون
بها بقاء هذا النوع الإن�ساين .فالطريق التي افرتقا فيها عم ًال وتفك ًريا معرقة يف
ال ِق َدم ،وقد �أثر كل هذا الزمان الطويل يف تربيتهما ومناحي �أعمالهما و�أهوائهما.
ف�إن �أردنا �أن ن�ساوي �أحدهما بالآخر يف كل �شيء وبخا�صة الأعمال التي تعجز
املر�أة بطبيعتها عن القيام بها ،وجب علينا �أن نعود يف حافرتنا �شي ًئا ف�شي ًئا ،حتى
نتمكن من الرجوع �إىل ما كنا عليه من الإن�سانية امل�شوبة بالوح�شية.
((( يف الآية الكرمية �إ�شارة وا�ضحة �إىل اخللية الأوىل وانق�سامها ،كما هو معروف عند علماء التكون احليوي.
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احلق� ،أيتها الآن�سة� ،أن عقل الرجل وعقل املر�أة واحد من حيث ا ِجل ِب َّلة.
وال ف�ضل لأحدهما على الآخر يف ذلك ،غري �أن عقل الرجل قد �سار يف طريق،
وعقل املر�أة قد �سار يف طريق �آخر� .إن املر�أة يف كل هذه املدة التي ت�سبق (زمن
منهجا �صريها امر�أة .وكذلك الرجل ،قد نحا
ال ِف َط ْحل((() قد انتهجت يف احلياة ً
منحى �آخر �صريه رج ًال لتتم �إرادة اهلل يف �إ�صالح هذا النوع الإن�ساين .فال يجوز
لأحدهما �أن يعتدي على مركز الآخر و�أعماله .وقد ميز اهلل الرجل بقوة ج�سمه
َو َج َل ِده على ال�شدائد و�صربه على املكاره ،وركوبه امل�صاعب ،واحتماله م�شاق
من�ضما ذلك �إىل عقله ،وميز املر�أة برقة
الأعمال ،وم�صادمته خموف الأهوالًّ ،
من�ضما ذلك �إىل عقلها،
�شعورها ودقة �إح�سا�سها و�شدة عطفها على �أوالدها وبيتها ًّ
فلكل منهما ميزة خ�صه اهلل بها .وقد كونت هذه امليزة الأدهار الطوال ،والأحقاب
املت�صلة ب�أقدم الأزمان .وما كونته ال�سنون ال تن�سفه �إال ال�سنون ،وما بنته الأحقاب
ال تهدمه �إ َّال الأحقاب .هذا هو احلق ،فال تكوين �أنت ومن �أ ّلف كتابك من
املمرتين.
�إن املر�أة� ،أيتها الآن�سة ،خلقت لت�ؤدي وظيفة امر�أة .و�إن �أردنا �أن نعرب عن
تدريجا
هذا املعنى تعب ًريا ع�صر ًّيا قلنا� :إن املُ َدد الطوال املعرقة يف القدم ك َّونتها ً
لت�ؤدي وظيفة يكمل بها النظام الإن�ساين ،كما �شاء الأمر الإلهي :ﱹﮉ ﮊ
((( الف َِط ْحل :زمان مل يخلق فيه النا�س َب ْعد� ،أو هو زمان نوح ،وقال �أبو عبيدة« :الأعراب تقول :هو زمن كانت احلجارة
ِطحل ،ف�إمنا يعنون املبالغة يف الق َِدم.
فيه رطبة» و�إذا قالوا :كان ذلك يف زمن الف ْ

109

النظرة ال�سابعة  -يف الكالم على عقل الرجل وعقل املر�أة

109

ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [الروم.]21 /

فال�ضجة التي �أ�صم الآذان دويها لتكليف املر�أة ما مل تخلق لأجله من
العمل خارج منزلها ،وال َّز ّج بها يف املعامل وامل�صانع ،ودفعها ملزاحمة الرجل يف
�أعماله التجارية والإدارية وغريها ،كل ذلك قتل حلريتها ،و�إ�ضعاف ملواهبها ،و�إماتة
ال�ستعدادها الأنثوي و َت َه ُّجم على قواها التي كونتها الأيام لتقوم بوظيفة امر�أة.
فحرام على بع�ض ال�سيدات وال�سيدين الذين يريدون �سلب حريتها
ال�صحيحة ،واحل�ؤول دونها ودون �إدارة منزلها وتربية �أوالدها ،و�إ�سعاد مملكتها
ال�صغرية التي تربي فيها ن�ش�أ �صا ًحلا ي�سعد اململكة الكبرية� ،أال وهي الوطن.
و�سي�أتي مزيد بيان لهذا املو�ضوع؛ مو�ضوع عقل الرجل وعقل املر�أة ،ووظيفة كل
منهما يف النظرة الآتية كما لهذا البحث بع�ض البيان يف النظرة ال�سابقة.
وقد عقدت ح�ضرة الآن�سة ،ف�ص ًال طوي ًال عري�ضً ا �أكرثت فيه من التزاويق،
لتثبت ق�ساوة الرجل ،وف�ساده و�ضعف القوة العاقلة فيه ،و�أنه ظامل منذ خلقه اهلل
�إىل يومنا هذا ،و�أن املر�أة على ال�ضد من ذلك .وقد �أتت بربهان على مدعاها كان
وا�ضحا على ف�ساد املر�أة ،ال على ف�ساد الرجل .فقد قالت يف (�ص :)92
دلي ًال ً
«كيف ير�ضى اهلل �سبحانه عن ا�ستعباد من نفخ فيه من روحه ،و�أمر
املالئكة �أن يقعوا له �ساجدين؟ هل نفخ اهلل من روحه يف القوى امل�ستعبِد غريه
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ومل ينفخ يف روح الرقيق ال�ضعيف الذي ْا�س َت ْع َب َد ُه غريه؟ كال� ،إنه نفخ من روحه
يف االثنني ،لكن الرجل القوي منذ عهد �آدم عليه ال�سالم ﱹﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﱸ [طه ]121 /ف�إذا كان �آدم عليه ال�سالم ،وقد كان نب ًّيا« ،ع�صى ربه فغوى»
فكيف حال الأقوياء من �أوالده الرجال الذين وجدوا يف �أنف�سهم قوة غووا بها،
فتكربوا وجتربوا على من ا�ست�ضعفوه فا�ستعبدوه؟».
كالم من ال�شعر جميل ،و�أ�سلوب من اخلطابة بديع .غري �أنه قد فاتك
�أيتها الآن�سة �أن الذي حمله على مع�صية ربه حتى غوى �إمنا هي املر�أة ...ولوال
حواء ملا نزل بنا هذا البالء ،وملا القينا هذا ال�شقاء� ...إال �أن تقويل� :إن من غرر
ب�آدم وخدعه و�أغواه كان رج ًال م�ؤنثًا �أو ُم َت َ�أ ِّنثًا ي�شبه امل�ؤنثني �أو املت�أنثني من �شبان
اليوم الذين يخدعون مرتجالت هذا الزمان ويزينون لهن اخلروج عما خلقهن
اهلل لأجله ،ليتم لهم ال�سرور بقتل عواطف املر�أة ،وك�سر كل قيد من قيود �أنوثتها.

النظرة الثامنة
يف معنى والية الرجل على املر�أة

ولهذا البحث ارتباط وثيق بالنظرة الآتية ،التي تبحث يف معنى والية
الرجل على املر�أة ،وهي التي ُيف ََّ�سر فيها قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﱸ [الن�ساء.]34 /
وملا ر�أت ح�ضرة الآن�سة �أن اهلل ميز الرجل عن املر�أة ببع�ض الأحكام،
خافت �أن يكون ذلك التمييز تف�ضي ًال للرجال على الن�ساء ،وهي ال تر�ضى عن
ذلك ،لأنها تزعم �أن الن�ساء مف�ضالت على الرجال عق ًال فكيف َي ْف ُ�ضلون الن�ساء؟
فعمدت �إىل ن�سبة اجلور والظلم �إىل اهلل �سبحانه من حيث ال ت�شعر ،وحكمت يف
(�ص � )91 - 90أن اهلل �إمنا ميز الرجال بهذه الأحكام نزو ًال على �إرادتهم ،لأنهم
ق�ساة القلوب ي�صعب عليهم الإذعان �إىل احلق ،مبا طبعوا عليه من ف�ساد اخللق،
ومبا تعودوه من �سيء عادات اجلاهلية .وزعمت �أنها بهذا الت�أويل ،الذي ن�سبت
فيه الظلم �إىل اهلل �سبحانه ،قد �أطلت على الإ�سالم من �أعايل �آيات اهلل و�أحاديث
ر�سوله .وقد غاب عنها �أن ما �شرحناه من ا�ستعداد الرجل لهذا التف�ضيل الدنيوي
هو الذي جعله مظه ًرا لهذا التمييز ،كما �أن ا�ستعدادها ملا خلقت له جعلها مظه ًرا
إي�ضاحا فيما �سي�أتي.
لتمييز �آخر .كما �أو�ضحنا ذلك فيما �سبق ،و�سنزيده � ً
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�إن كان لك� ،أيتها الآن�سة ،دار للعمل ،ولك فيها عمال ،فهل يكون عمل
كل عامل و�أجره م�ساو ًيا لعمل الآخر و�أجره؟ وهل تعهدين �إىل كل واحد �إال
فيما هو م�ستعد له؟ و�إذا فعلت ذلك فهل ُي َع ُّد عملك مناف ًيا للحكمة وامل�صلحة،
و�إذا �ساويت بني العمال يف الأعمال والأجر ،من غري نظر �إىل �أهلية كل منهم،
�أفال يكون ذلك خرقًا يف الر�أي يدعو �إىل �إف�ساد العمل؟ وقد جاء يف احلديث:
«�إذا ُو ِّ�س َد الأمر �إىل غري �أهله فانتظر ال�ساعة» �أي �ساعة خرابه وف�ساده ،فكذلك ما
ميز اهلل به الرجال من الأعمال� ،إمنا ميزهم به يف هذه الدنيا لأنهم م�ؤهلون له منذ
الزمان الأقدم ،ال �أنه �سبحانه حكم بذلك نزو ًال على ق�ساوة قلب الرجل ،كما
قلت يف (�ص :)91
«الثقة بينهما متبادلة .ف�إن �ضلت �إحداهما طريق ال�صواب نبه امل�صيب
وب�صره عاقبة �شذوذه ،وهداه طريق ال�صواب».
املخطئَّ ،
فهل يف قيام الأمة على احلكومة� ،أي هل يف كونها ق َّوامة عليها معنى
انتقا�ص الأمة و�إذاللها و�إخ�ضاعها و�سلبها حريتها امل�شروعة؟ هل يف ذلك معنى
�أنها �سيدة عليها تت�صرف بها ح�سب �أهوائها؟ �أم معناه �أن الوطن البد ل�صالحه
من �أويل �أمر تختارهم الأمة نف�سها ،فتلقي بنف�سها خمتارة بني �أيدي من تثق بهم
ليكونوا قوامني عليها بالق�سط ،مراعني للحق.
فكذلك البيت هو مملكة �صغرية ُيراعى فيه ما ُيراعى يف اململكة الكبرية.
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وقد خ�ص اهلل من يف هذا البيت ك ًّال بح�سب ا�ستعداده وفطرته التي فطره عليها.
فالرجل هو الوايل �أو احلكومة ،مبا ف�ضله اهلل من قوة اجللد وال�صرب على العمل،
وبخا�صة ما كان منه �شاقًّا ،وقد َك َّيف عقله منذ الزمان الأبعد مبا �أَ َّه َله له من الوالية
مكتدحا
والقيام بهذه الأعمال ،فجعله الق َّوام واحلافظ والعامل ،يغدو ويروح
ً
ليعول مملكته ال�صغرية ،ويحفظها من العوادي والطوارئ ،ويفديها بالنف�س
ي�ضن يف �سبيل رعايتها وحفظها والقيام عليها ووقايتها من كل
والنفي�س ،وال ُّ
�سوء مباله ودمه .و�أهل البيت هي الرعية ،تقوم يف مقابل ذلك مبا يجب عليها نحو
نف�سها ونحو راعيها وحافظها املكتدح يف �سبيل �إ�سعادها ،ولي�س يف ذلك معنى
ال�سيد وامل�سود ،و�إمنا هو عمل م�شرتك املنفعة ُي ْق َ�صد به حفظ البيت من �أن تنهار
دعائم �ألفته ،و ُت َق َّو�ض �أركان �سعادته.
فالرجل له من قوة ج�سمه وانطباعه على اجللد ومقاومة الأخطار وال�صرب
على �شاق الأعمال وتك ُّيف قواه العقلية ب�أخالق الرجولة ما خ َّوله �أن يكون هو
الق ّوام احلافظ الأمني .واملر�أة مبا لها من دقة ال�شعور ورقة العواطف وح�سن التنظيم
والرتتيب وتك ُّيف قواها العقلية ب�أخالق الأنوثة كانت ق َّوامة على بيتها راعية له،
حفيظة �أمينة على ما عهد �إليها فيه من تربية �أوالدها تربية �صاحلة ،وتن�شئتهم
تن�شئة ت�سعدهم لت�سعد بهم �أمتهمَ .ف َع ْق ُلها قد ك َّيفه اهلل منذ القدم على ما اقت�ضته
حكمته ،ف�سار يف طريق غري الطريق التي �سار فيها عقل الرجل ،لتتم احلكمة
الإلهية يف عمران هذا الكون .ولو �سار العقالن يف طريق واحدة مل تنتظم �ش�ؤون
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هذه احلياة� ،إذ لوال اختالف هذه القوى و�آثارها يف هذا الوجود ملا كان هذا الكون
على ما نراه فيه من النظام والتنا�سق.
لو كان َع ْقال الرجل واملر�أة مت�ساويني من حيث االجتاه لر�أيت ك ًّال منهما
يريد �أن يكون هو الوايل .وماذا يفيد الوايل بال رعية؟ وكما �أن الوالية ال تكون
�إال ملن فيه من الكفايات ما ي�ؤهله لها ،فكذلك والية البيت الكربى .وال ريب �أن
الرجل بفطرته التي فطر عليها وتربيته التي َر َّب ْت ُه عليها الأحقاب الطويلة كان فيه
اال�ستعداد لهذه الوالية �أما املر�أة ففطرتها ت�أبى عليها ذلك .وتربيتها التي ك ّيفتها
يف ُمدد ُم ْع ِرقَة يف ال ِقدم مبا كيفتها به �أ َّهلتها لوالية غري هذه الوالية� .أ َّهلتها لتكون
ق َّوامة على بيتها و�أوالدها .فكان من اختالف اجتاه العقلني ،ثم اجتماعهما يف
عرفات امل�صلحة امل�شرتكة عمران هذا الكون ،كما يكون من اختالف �سلكي
الكهرباء �سل ًبا و�إيجابًا ،ثم اجتماعهما عند نقطة امل�صلحة الداعية الختالفهما ،نور
للم�ستب�صرين ،وهدى للم�ستهدين.
�أفهمت� ،أيتها الآن�سة� ،أم �أفهم م�ؤلفو كتابك معنى قوله تعاىل :ﱹ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﱸ [الن�ساء.]34 /

فالوالية ،بحكم العقل امل�ستند �إىل حكم الطبيعة وا�ستعداد الرجل
للوالية منذ الزمان الأقدم ،حق من حقوق الرجل ،كما �شرحنا .وهذا معنى قوله
تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ [الن�ساء� ]34 /أي هم ُوالة وحفظة
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وقد َبينَّ احلكمة بجعل الرجل ق َّوا ًما بقوله« :مبا ف�ضل اهلل بع�ضهم على بع�ض،
ومبا �أنفقوا من �أموالهم» ،فجعل ذلك راج ًعا �إىل �أمرين :الأول طبيعي يرجع �إىل
تربيته و�أخالقه التي ُجبِل عليها ف�صارت طبيعة له بطول الزمان .وهذا التف�ضيل
لي�س تف�ضي ًال له من حيث الأف�ضلية عند اهلل دي ًنا وال خلقًا وال قربى لديه وال
زلفى ،قال اهلل تعاىل :ﱹﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ [احلجرات ]13 /وقال
ِدين �أو عمل �صالح» و�إمنا هو
ر�سول اهلل « :لي�س لأحد ف�ضل على �أحد �إ َّال ب ٍ
تف�ضيل دنيوي حيوي يرجع �إىل طبيعته وجِ ِب َّلته .وذلك لأنه َ�سار منذ زمان طويل
يف طريق غري طريق املر�أة ،مبعنى �أن عقله و�أخالقه قد كيفتها الأحقاب املُ ْم ِع َنة يف
القدم مبا �أَ َّهله لأن يكون �صاحب الوالية� ،أو القوام� ،أو احلافظ� ،أو الراعي .ولذلك
كان الأنبياء ،والأئمة ،والوالة ،و�أ�صحاب الأعمال العظيمة التي حدثت يف هذا
الكون قدميًا وحديثًا من الرجال ،مبا ف�ضلهم اهلل به من اخل�صال واملزايا والقوى
التي ت�ؤهلهم للقيام مبثل هذه الأمور اجلليلة .و�إننا نرى ،حتى يف القرن الع�شرين،
ع�صر املدنية والنور ،ع�صر حرية املر�أة� ،إن الرجال هم الوالة واحلكام والق�ضاة
والنواب وغريهم من �أرباب الدولة وقادة الأمة ،وهم �أ�صحاب الأعمال العظيمة.
و�أن من ت�شبه من ن�ساء هذا الع�صر مبن ذكرنا ،فعلى قلته ،مل يبلغ َم ْب َلغ الرجال
العاملني .لأن الوراثة القدمية ال متحوها �إال الأحقاب الطويلة.
ال�سبب الثاين جلعله ق َّوا ًما اكت�سابي ،وهو يرجع يف احلقيقة �إىل ال�سبب
الأول (�أي الطبيعي) وهو ما �أ�شار �إليه قوله تعاىل :ﱹﭛ ﭜ ﭝ
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ﭞﱸ [الن�ساء ]34 /ف�إنهم َي ْن َ�صبون معتملني ،وي�شتغلون َت ِعبني يف
ك�سب املال ليعولوا به �أهلهم ،ويدفعوا عنهم غوائل احلاجة �إىل امل�أكل وامللب�س
وغريهما مما يحتاجه �أهل البيت .ويف الآية دليل وا�ضح على وجوب النفقة
على الرجل ،و�أن الزوجة والأم والبنت والأخت وغريهن ممن تلزم الرجل
عليهن ال ُي َك َّل ْفن عم ًال مع وجود الويل الراعي .وقد قدم اهلل تعاىل
النفقة
َّ
ال�سبب الأول على الآخر لأنه هو املهم ،ولأنه الأ�صل يف ال�سبب الثاين� .إذ
لوال الأهلية الطبيعية لهذه الوالية ملا كان مكل ًفا �أن يقوم ب�أمر النفقة.
ثم قال تعاىل مبي ًنا وظيفة املر�أة :ﱹ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱸ [الن�ساء .]34 /فبينَّ لنا �أن للمر�أة والية �أخرى وقيا ًما
على البيت �آخر ،فال�صاحلات من الن�ساء يقمن بهذه الوالية حق القيام ،فريعني
رجالهن َو َي ُق ْمن بحقوقهم كما قام الرجال بحقوقهن ،و ُي ْع َنني ب�ش�ؤون بيوتهن
وتربية �أوالدهن كما يعنى الرجال بالأعمال خارجها ليقوموا بك�سب املال،
ويبذلوا منه ما يحتاجه البيت ومن فيه «فال�صاحلات» هن من �صلحت نفو�سهن
بالدين والرتبية الفا�ضلة ،ومل تف�سد ب�إقدامهن على ما ال يليق بامر�أة ت�ؤمن باهلل
واليوم الآخر �أن ُتقدم عليه ،فهن غري فا�سدات خلقًا وال عم ًال وال �إدارة ،بل هن
�صاحلات يف نفو�سهن و�أعمالهن ليكن �صاحلات خلدمة املجتمع الإن�ساين بخدمة
بيوتهن وتربية �أوالدهن و�إ�سعاد العائلة .فمتى ا�ستقامت �أحوال املمالك ال�صغرى
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(�أي البيوت) ا�ستقامت �أحوال الأمة والوطن .و«القانتات» هن املطيعات هلل
ولأزواجهن ،القائمات بحقوق الزوجية .وهذه الطاعة هي طاعة منهن للرجل
منهي عنه �شر ًعا .و�إمنا هي طاعة الرعية للوايل �ضمن القانون والنظام،
يف غري ٍّ
وهي طاعة تقابلها طاعة الرجل للمر�أة �ضمن النظام العائلي �أي�ضً ا .فال يطاع رجل
فيما فيه �إف�ساد للنظام و�إخالل بحياة الأ�سرة ،وال تطاع امر�أة فيما ينايف م�صلحة
الألفة ،ويخالف قانون �سعادة البيت .و«احلافظات للغيب» هن اللواتي يرعني يف
غيبة الرجال ما جتب رعايته وحفظه من ال�شرف واملال ونظام البيوت وغري ذلك
مما ينبغي لربة البيت �أن حتافظ عليه وترعاه ،كما حفظهن اهلل بحفظ حقوقهن
ب�أن �أمر الرجال يف كتابه وعلى ل�سان نبيه  بالقيام بواجباتهم نحو الن�ساء،
وباال�ستي�صاء بهن خ ًريا ،وبالوفاء لهن باحلقوق التي منحها اهلل �إياهن .وهذا معنى
قوله تعاىل« :مبا حفظ اهلل» �أي مبا حفظهن اهلل به من الواجبات التي فر�ضها لهن
على الرجال� .أي �أن هذه الواجبات التي فر�ضها اهلل على الن�ساء هي يف مقابل
واجبات فر�ضها على الرجل نحو املر�أة.
فال�شق الأول من الآية الكرمية ،وهو قوله

تعاىل :ﱹ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ

راع يف �أهله ،والٍ
ﭝ ﭞﱸ [الن�ساءُ ]34 /يبينِّ وظيفة الرجل ،وهي �أنه ٍ
عليهم ،حفيظ على َمن واله اهلل عليه ،مع بيان ال�سبب الذي من �أجله ن�صبه لهذه
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الوظيفة ،وال�شق الآخر منها ،وهو قوله تعاىل :ﱹﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱸ [الن�ساء ]34 /يبني وظيفة املر�أة التي �أ َّهلها اهلل لها ،ليتم
بقيام كل واحد منهما مبا َي َّ�س َره اهلل له نظام الكون ،وت�ستقيم �أحوال الأ�سرة.
وقد جمعت هذه الآية الكرمية يف قليل من اللفظ خال�صة ما و�صل �إليه
العلم احلا�ضر من خ�صائ�ص الرجل وخ�صائ�ص املر�أة .فقد بينت �أن لكل منهما
طبيعة ت�ؤهله لل�سري فيما خُ ِلق لأجله .فعلى الرجل �أن يقوم مبا َي َّ�س َره اهلل له من
الأعمال التي تنا�سب طبيعته و�أخالقه ،وعلى املر�أة �أن تقوم مبا َي َّ�سرها اهلل له
لتتم احلكمة ،ويعمر الكون� ،سنة اهلل يف خلقه ﱹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
كذلكّ ،
ﯿ ﱸ [الأحزاب.]62 /

*****
وبعد فقد ر�أيتك تخلطني يف �سرد الآيات الكرمية� ،سواء �أوافقت املو�ضوع
الذي ت�سرت�سلني فيه� ،أم مل توافقه ،ف�أي منا�سبة للآيات الكثرية الدالة على �أن
اهلل تعاىل مل يجعل ر�سوله  م�سيط ًرا على النا�س يجربهم على الإميان بالقوة
والإكراه� ،أي منا�سبة لهذه الآيات يف مو�ضوع قيام الرجل على �ضبط �أمور �أهله
باحلكمة ،وت�سديد �أحوال الأ�سرة ت�سديدًا يجعل ال�سعادة مهيمنة على احلياة العائلية؟
لقد تو�سعت يف معنى احلرية تو�س ًعا يجعلها فو�ضى ،و ُي َج ِّرئ النا�س على
ك�سر القيود اخللقية واالجتماعية والدينية والقوانني الو�ضعية التي جتعل النا�س
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يف �سعادة ما اتبعوها و�أقاموا وزنها.
تقولني« :ال م�سيطر على امل�سلم يف �أمر دينه �إال عقله و�إرادته»� ،أو لو كان،
�أيتها الآن�سة� ،ضعيف العقل� ،ضعيف الإرادة ،غال ًبا على �أمره هواه ،م�سيطرة نف�سه
الأمارة على حجاه(((؟ وهل ي�ستقل كل عقل بفهم الدين من غري رجوع �إىل �آياته
�صحيحا ،ال فه ًما غري
البينات ،و �إىل املقدمات التي تر�شده �إىل فهم الدين فه ًما
ً
م�ستند �إىل �أ�صول اللغة و�أ�ساليبها ،وال�سنن ال�صحيحة املبينة مقا�صد القر�آن؟
�إنك تهولني بكل هذه الآيات التي تذكرينها ملنا�سبة وغري منا�سبة،
لت�صلي من طريق الإ�ضالل واال�ستهواء �إىل فكرتك التي ترمني �إليها ،وهي �أن
تكون املر�أة امل�سلمة كا�سرة كل قيد ،راكبة ر�أ�سها ،عاملة مبا توحيه �إليها نف�سها ،غري
ملتفتة �إىل �أب �أو �أخ �أو زوج �أو غريهم من الأولياء ال�شرعيني .وهذا ما ال يقول به
�أحد ،حتى الأمم ال�سافرة ن�سا�ؤها �أنف�سها.
هذه الأمة الإفرن�سية ،تلك الدولة املتمدنة التي ت�ستن�صرينها لتحرير
ين�ص على والية الرجل على املر�أة ،ومينعها
املر�أة امل�سلمة ،مل يزل قانونها املدين ّ
حرية الت�صرف يف مالها �إال ب�إذن زوجها ،ويحظر عليها ذلك حظ ًرا ،يف حني �أن
ال�شريعة الإ�سالمية قد جعلتها حرة يف ذلك تت�صرف يف مالها ،وتنفق منه ما
�شاءت على ما �شاءت� ،إال فيما ال يحل� ،أو �إذا بلغ �إنفاقها حد الإ�سراف فهي
((( حجاه :عقله وفطنته( .م).
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والرجل يف احلجر عليهما �إن فعال ذلك �سواء� .أ�ضيفي �إىل ذلك �أن هذا القانون
ال يبيح لها �أن تكتب ر�سالة �إىل �أحد �إال ب�إذنه ،وال �أن ت�شهد �شهادة �إال ب�إذنه ،وال
�أن تتاجر �إال ب�إذنه� ،إىل غري ذلك من الأمور التي حظر عليها القانون �أن تقوم بها
�إال ب�إذنه� .أترينهم وحو�شً ا لأنهم قيدوا حرية املر�أة ببع�ض قيود ر�أوها نافعة لهيئتهم
االجتماعية؟ كما زعمت �أن امل�سلمني وحو�ش �ضارية لأم ٍر ر�أوا �أنه يوافق حالتهم
االجتماعية ،ويحفظ املر�أة من نظرات ال�سوء يطعنها بها رجال ال�سوء ويرعاها من
كلمات بذاءة وغرامَ ،ي ُ�ص ُّب َها يف �أذنيها ّ
الطغام اللئام.
�إنك ال تريدين �أن يكون لأحد �سلطة ما على املر�أة ،وترغبني يف �أن يكون
الأمر لها وحدها ال �شريك لها ،تفعل ما ت�شاء ،ال حافظ لها �إال عقلها و�إرادتها،
وال وازع �إال نف�سها ،وال رادع �إال هواها .وو�صفت الق َّوامني بامل�سيطرين ،ومبنتحلي
الوكالة عن الن�ساء ،وبغري ذلك من الأو�صاف الظاملة .ثم �أتبعت ذلك با�ستنجاد
ال�سلطات لتخلي�ص الن�ساء امل�سلمات من ظلم الرجال امل�سلمني.
وملا مل ي�ستطع م�ؤلفو كتابك �أن ينكروا �أن الرجال قوامون على الن�ساء
لورودها �صريحة يف الآية الكرمية حاولوا �أن يف�سروها تف�س ًريا ينطبق على هواهم،
فقالوا يف (�ص :)116
«ليكن الرجال قوامني على الن�ساء يف الروح .وليكن كل منهم قوا ًما،
ولكن على زوجته التي ينفق عليها .وال يد له يف غريها».
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�أتريدين �أن تكون عالقة الرجل باملر�أة عالقة روحية حم�ضة ،كعالقة
الر�ؤ�ساء الروحيني بالنا�س ،ينفحونهم بالربكات ،وميدونهم بال�صلوات ،وي�ؤيدونهم
بالدعوات ال�صاحلات؟ �إن هناك عالقة بني الرجل واملر�أة �أحكمتها امل�صلحة
امل�شرتكة ،وحافظ عليها الإخال�ص .وال بد �أن يكون �شيء من الأمر بيد �أحدهما
�أكرث مما يف يد الآخر ،ليتم �أمر ال�شركة .نعم ،ال حمالة �أن يكون من بيده هذا الأمر
مقي ًدا ب�شروط يتفق عليها الفريقان .وهذا الأمر بيد الرجل لأنه م�ؤهل له بطبيعته،
كما �شرحنا ذلك يف النظرة ال�سابقة ،ويف هذه النظرة.
وهذا معنى قوله تعاىل يف �سورة [البقرة :]228 /ﱹ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱸ �أي يجب للن�ساء من احلق على الرجال مثل ما
يجب لهم عليهن باملعروف� ،أي بالوجه الذي ال ُي ْن َكر يف ال�شرع وعادات النا�س،
فال يكلف الن�ساء الرجال ما لي�س من �ش�أنهم ،وال ُي َع ِّنف �أحدهما �صاحبه ،وال
ي�ستطيل عليه وال َي ِ
حم ُل ُه على ما لي�س يف طاقته �أن يحمله وي�أتيه .واملراد مبماثلة
الواجب يف كونه ف�ضيلة وحقًّا وح�سنة ي�ؤجر عليها من يقوم
الواجب
احلقوق مماثلة
ِ
َ
بها ،ال املماثلة يف جن�س الفعل ،فال يجب على الرجل �إن غ�سلت املر�أة ثوبه �أو
خاطته �أو طبخت طعامه �أو عجنت عجينه� ،أن يفعل هو نحو ذلك ،ولكن يقابله
مبا يليق بالرجال �أن يقوموا به من احلقوق امل�شروعة .وكذلك املر�أة ال يجب عليها
�أن تكدح وتعمل للرزق ،لتقابل الرجل مبثل �سعيه وكدحه ،و�إمنا تقابله بالقيام
ب�أعمال البيت ،ليتم نظام الأ�سرة ويتحقق معنى ال�شركة بقيام كل منهما بهذه
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امل�صلحة امل�شرتكة املنفعة وقوله تعال :ﱹﮞ ﮟ ﮠﱸ [البقرة]228 /
هي درجة الوايل ال�صالح� ،أو احلافظ الأمني� ،أو الراعي امل�س�ؤول عن رعيته .وهذه
درجة ف�ضل دنيوية ،ملا يف الرجل من اال�ستعداد للقيام بهذه الوالية ،وملا يقوم به
من الأعمال ال�شاقة الكت�ساب املال ،الذي ينفقه يف م�صالح البيت ،ويبذله يف
�سبيل �أن تعي�ش �أ�سرته عي�شة را�ضية.
و�أما تخ�صي�صك القيام على املر�أة بالزوجة التي ينفق عليها فهذا ر�أي
ال يجري والعقل يف ميدان .فالآية عامة اللفظ واملعنى ،و�إن كان لنزولها �سبب
خا�ص .لأن العربة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب� .إن كنت جتهلني فاعلمي
ذلك على �أننا لو �سلمنا بوجوب حملها على �سببها اخلا�ص ،ف�إن الآية يف عمومها
يقينية ،وما ورد من �سببها ظني ،وال ُي ْنقَ�ض اليقني بالظن� .أفهمت ذلك؟ �إن
كنت ال تعرفني الأ�صول التي تر�شدك �إىل تف�سري الآيات الكرمية و�إدراك معانيها،
فارجعي �إىل حكم العقل جمر ًدا يتبني لك �أنك خمطئة فيما تزعمني .ولو �أراد
ت�صريحا ،لأن املقام
اهلل بالرجال والن�ساء الأزواج والزوجات فقط ل�صرح بذلك
ً
يقت�ضي ذلك ،ولكنه عبرّ بالرجال والن�ساء ليدل بذلك على �أن احلكم �أعم من �أن
أزواجا وزوجات .فاملراد بالرجال والن�ساء اجلن�س .و(ال)
يكون الرجال والن�ساء � ً
هنا هي اجلن�سية ،التي تبني احلقيقة واملاهية والطبيعة ،ولذا ت�سمى الم احلقيقة،
والم املاهية والم الطبيعة فالرجل بطبيعته ،ومبا �أوتيه من فطرة �أ َّهلته للوالية ،ق َّوام
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على املر�أة باملعنى الذي �شرحناه.
�أال يروقك �أن يكون الرجل ق ِّي ًما على ابنته �أو �أخته� ،أو على غريهما من
حمارمه الالتي ال ويل لهن وال نا�صر ،كما �أجمع على ذلك امل�سلمون؟ ال بد �أنك
تودين ذلك متى علمت معنى القيام يف هذا املقام.
ثم قالوا يف (�ص  )117وهو �إحدى د�سائ�سهم:
«ولي�س ينفع الرجال والن�ساء �أن يكون الرجال قوامني ج�س ًما ومادة فقط،
واليتهن على من مل يعطهم ال�شرع حق الوالية عليهن .بل
و�أن يعمم الرجال
َّ
ي�ضر اجلن�سني �أي �ضرر �أن يحقر كل رجل �أمه وابنته وزوجته و�أخته ب�سوء ظنه
ويحب�سهن».
امل�ستمر ،ي�سند �إليهن ف�ساد الأخالق
ّ
مل يعمم الرجل� ،أيتها الآن�سة ،الوالية على من مل يعطه ال�شرع حق
الوالية عليها .ف�إن �أردت غري الزوجة من املحارم الالتي هو وليهن بحكم ال�شرع
فقد �أخط�أت الفهم و�إن �أردت غريهن من امل�سلمات فلم يفعل ذلك �أحد ،ومل
ن�سمع به �إال يف كتابك هذا حيث زعمت يف (�ص  )15هذا الزعم الفا�سد :من
�أن كل رجل يعد نف�سه ق َّوا ًما على الن�ساء جمي ًعا ،حتى ر�أت املر�أة كل الرجال
ق َّوامني عليها.
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ثم من �أنب�أك �أن كل رجل يحقر �أمه وابنته و�أخته وزوجته ب�سوء ظنه
امل�ستمرُ ،ي�سند �إليهن ف�ساد الأخالق ويحب�سهن؟ اللهم �إن هذا بهتان عظيم.
وامل�سلمون يرب�ؤون �إليك من هذه التهم التي ت�صمهم بها الآن�سة «نظرية زين
الدين» �أو م�ؤلفو كتابها ،ويردون يف وجهها ووجوههم هذه املثالب الدنيئة.
وقد ع َّرفناك ،يا هذه ،قيمة املر�أة امل�سلمة يف نف�س الرجل امل�سلم ،و�أو�ضحنا
للقارئ �أنك �إمنا تن�سبني �إليها و�إليه الزور والبهتان .وهم يعلمون من عفاف ن�سائهم
وطهارتهن ما يعلمون .ولو علم امل�سلمون ما ينايف ذلك لعا�شوا رهبانًا� ،أو كانوا
يف�ضلون املوت العزيز على احلياة الذليلة .فاقطعي ل�سانك يا من ال تعرفني من
�أمر امل�سلمني على اختالف مذاهبهم �شي ًئا.
نعم �إنهم ليغارون �إن كان هناك ريبة .و�إال فال يخطر ببالهم �أن يرموا �أهلهم
مبا تزعمني .وقد قال ر�سول اهلل �« :إن من الغرية غرية يكرهها اهلل عز وجل
وهي غرية الرجل على �أهله من غري ريبة» وقال علي « :ال تكرث الغرية على
�أهلك َفترُ ْ َمى بال�سوء من �أجلك».
و�أما الغرية يف حملها فال بد منها لأهل املروءة وال�شرف ،وهي الغرية
املحمودة .وقد قال احل�سن الب�صريَ �« :أتدعون ن�ساءكم يزاحمن ال ُعلوج يف
الأ�سواق؟ قبح اهلل من ال يغار».
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�أتظنني �أن يف تربقع املر�أة �إ�سناد الف�ساد �إليها؟ لقد ظننت باط ًال ،فقد
�أعلمناك �أن �صيانة املر�أة بالنقاب لي�ست حلفظها من �أن َت ِر َد موارد ال�سوء ،و�إمنا هو
لدفع عيون اخلاطئني ،ورد �أل�سنة الفاجرين.
وقد زعمت يف ( �ص � )118أنه ال ميكن للرجل �أن يكون ق َّوا ًما على املر�أة
وهو يحجب وجهها بحجاب مينعه هو نف�سه من معرفتها خارج بيتها ،وال �سيما �إذا
لب�ست مالءة غري التي يعرفها رجلها� .إىل �آخر ما نفثته من ال�سموم و�سوء الظن
باملر�أة امل�سلمة يف �سبيل الدفاع عنها.
�إن امل�سلم �أيتها الآن�سة ،ال ي�سيء الظن ب�أهله ،كما قدمنا ،ولي�س النقاب
�أو عدمه هو الذي يحول دون ال�سافالت ودون ما ُيردن الإقدام عليه .ف�سفالة
اخللق ال متنع املر�أة ،منتقبة كانت �أو غري منتقبة ،من عمل ي�شينها ،لأن الإقدام
على املنكر ال يكون يف ال�شوارع والأ�سواق واملتنزهات العامة و�إمنا يكون حيث
ي�أمن الف�ساق والفا�سقات �أن تراهم عيون ال ُّرقباء .ف�أي دخل للنقاب يف ذلك؟
غفر اهلل لك.
لقد �أخط�أت� ،أيتها الآن�سة ،معنى والية الرجل على املر�أة ،خلطئك يف
فهم معنى القيام عليها �شر ًعا ولغة وعق ًال ،فظننت �أنه �سيطرة و�سطوة ومل تد ِر
�أنه �شفقة ورحمة ،ورعاية وحمافظة ،ومل تعريف �أن لها �شر ًعا والية على الرجل
والبيت �أي�ضً ا ،و�أن بني الرجل واملر�أة مبقت�ضى قواعد الإ�سالم حقوقًا متبادلة،
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فوالية االثنني والية م�شروعة مقيدة بالعدل واحلرية املعقولة ،كما ق�ص�صنا عليك
نب�أ ذلك ،يف هذه النظرة ،يف تف�سري قوله تعاىل ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﱸ [الن�ساء.]34 /

النظرة التا�سعة
يف وجوب غ�ض النظر ،وعدم �إبداء الزينة،
و�ضرب اخلمر على اجليوب
وفيها تف�سري قوله تعاىل:
ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ .ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱸ �إىل قوله تعاىل :ﱹﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂﱸ [النور.]31 - 30 /

*****
قوله تعاىل :ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ �أي يغ�ضوا بع�ض
�أب�صارهم ،وهو النظر العمد لغري �ضرورة� ،سواء �أكان �صاد ًرا عن نف�س طاهرة� ،أم
عن نف�س فاجرة .فمن لل َّت َب ُّع�ض� .إذ لي�س الق�صد غ�ض الب�صر مطلقًا ،بل غ�ض ما
داع �إىل النظر ،ومنه النظر تلذ ًذا باجلمال،
كان منه مق�صو ًدا لغري ما غر�ض �صحيح ٍ
�أو �إعجابًا ب�صنع اخلالق �سبحانه ،و�إن كان �صاحبه طاهر النف�س ،لأن اعتياد ذلك
يدعو �إىل �إف�ساد النف�س اللوامة بالغة ما بلغت من الطهارة والقدا�سة .فالإن�سان
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�إن�سان مهما تقد�س وتطهر .لذلك جاء النهي يف احلديث �أن ُي ْت ِب َع الإن�سان النظرة
النظرة ،وجعل الأوىل له والثانية عليه .ويف احلديث :عن بريدة قال« :قال
ر�سول اهلل  لعلي  -كرم اهلل وجهه :يا علي ال ُت ْتبِـع النظرة النظرة ف�إن لك
الأوىل ولي�ست لك الثانية» �أخرجه �أبو داود والرتمذي ولفظ الدارمي« :الآخرة»
مكان «الثانية» .وعن �أمامة عن النبي  قال« :ما من م�سلم ينظر �إىل حما�سن
امر�أة ثم يغ�ض ب�صره �إال �أحدث اهلل له عبادة يجد حالوتها يف قلبه» رواه �أحمد
والطرباين والبيهقي ولفظ الطرباين« :ينظر �إىل امر�أة �أول َر ْمقَة» وذلك ب�أن يقع
ب�صره عليها من غري ق�صد في�صرف ب�صره عنها َت َو ُّر ًعا .عن جرير ،قال�« :س�ألت ر�سول
اهلل  عن نظر الف َُجاءة فقال :ا�صرف ب�صرك» رواه م�سلم و�أبو داود والرتمذي.
وملا كان اال�سرت�سال يف عدم غ�ض الب�صر داع ًيا �إىل اثارة ما �سكن من
�أهواء النفو�س ،و�سب ًبا يف الوقوع فيما ال يحل يف بع�ض الأحيان� ،أمرنا اهلل بالغ�ض
منه ،ملا يف النظر العمد لغري ما حاجة من الريبة وحتريك هوى النف�س الأمارة،
وملا يف غ�ض الب�صر من البعد عن ذلك ،ثم حذرنا عواقبه ،فقال :ﱹ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱸ �أي �أطهر لهم ،ف�إن يف حفظ الفروج �أن تتدن�س ما فيه
من الطهارة ،والتغلب على هوى النف�س اجلاهلة ،وانت�صار العقل على الهوى ،وفوز
الف�ضيلة على الرذيلة.
ثم ملا كانت بع�ض النفو�س ت�ستحل املحرم بالت�أويل� ،أو تدعي ح�سن النية
فيما تقدم عليه من الأمور التي تباح �أو حتظر تب ًعا للنيات ،قال تعاىل :ﱹﮊ ﮋ
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ﮌ ﮍ ﮎﱸ �أي مبا يفعلونه من عدم غ�ض الب�صر عما ال يحل النظر اليه،
ُم َّدعني �أنهم �إمنا ينظرون نظ ًرا عفيفًا طاه ًرا م�سب ًبا عن �ضرورة �أو حاجة .فاهلل خبري
مبا يف القلوب ،عليم بذات ال�صدور .وقد جاء يف احلديث�« :إمنا الأعمال بالنيات،
و�إمنا لكل امرئ ما نوى»
ﱹﮐ ﮑ

وقد �أمر اهلل امل�ؤمنات مبثل ما �أمر به امل�ؤمنني ،فقال:
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﱸ وزاد على ذلك ﱹ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ فهذا خا�ص باملر�أة.
والرجل ال يجب عليه ذلك ،ملا فيه من احلرج ،لأنه مكلف بال�سعي للرزق والعمل
واجلهاد وغري ذلك مما يجب عليه دون املر�أة.
نهاهن اهلل �أن يبدين زينتهن� ،أي يظهرنها عم ًدا  ،فذلك حمرم ال يليق
بدينهن و�شرفهن و�أخالقهن والزينة عامة يف كل ما يق�صد به التجمل :من
قالدة و�سوار وقرط وثوب ونحوها .ف�إن ظهر منها �شيء ظهو ًرا غري مق�صود بحيث
انك�شف ما ي�سرته بريح �أو حركة غري مق�صودة .فذلك ال ُي َ�ؤاخذن عليه ،ف�إن تنبهن
له �سرتنه .وذلك قوله تعاىل�« :إال ما ظهر منها» ا�ستثنى من ق�صد الإظهار ما يظهر
بال ق�صد �إىل �إظهاره ،فلي�س فيه حرج .وقد وافق م�ؤلفو كتاب «ال�سفور واحلجاب»
(�ص  )233على �أن املمنوع هو الإظهار ق�ص ًدا ،ومل يتناول الظاهر بنف�سه الالزم
�إظهاره ...من كل الزم الظهور عادة وطب ًعا وجِ ِب َّلة �أو �ضرورة ،ف�أخط�ؤوا املحجة
بقولهم« :الالزم �إظهاره» بعد قولهم« :الظاهر بنف�سه»� .إذ كيف يظهر بنف�سه من
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غري ق�صد �إىل �إظهاره ،ثم ُي َ
حكم عليه ب�أنه الزم الإظهار؟ ف�إن ظهر بنف�سه فهو �إ ًذا
غري ُم ْظ َهر عم ًدا ،و�إن �أُ ْظهِر ق�ص ًدا فهو غري ظاهر بنف�سه.
والآية ،كما ترى لي�س فيها داللة على جواز ك�شف �شيء من بدن املر�أة،
ال وجهها وال غريه ،وال على عدم جواز ك�شفه .و�إمنا فيها عدم جواز �إبداء الزينة،
�إال ما ظهر منها بغري ق�صد �إىل �إظهاره .وجواز ك�شف الوجه والكفني م�أخوذ من
حديث (�أ�سماء بنت �أبي بكر) الذي قدمناه.
ولبع�ض املف�سرين ر�أي �آخر يف تف�سري الزينة .وهو �أن املراد بها موا�ضعها،
فال يجوز �إبداء هذه املوا�ضع� ،إال ما ظهر منها مما يف �سرته حرج .وذلك هو الوجه
حرجا �أي�ضً ا على الفقريات
والكفان .وزاد بع�ضهم القدمني ،لأن يف �سرتهما ً
والعامالت يف املزارع ونحوها .واحلق الر�أي الأول ،فهو الظاهر من �أ�سلوب الكالم
بال ت�أويل وال ا�ضطرار �إىل تقدير حذف .و�إمنا يلج�أ �إىل الت�أويل �أو التقدير حيث
يتعذر �صرف الكالم على حقيقته .وال �شيء من هذا يف الآية الكرمية والعقل
ال�سليم ال ي�أبى وجوب �إخفاء زينة املر�أة �أ ًّيا كان مو�ضعها :الوجه �أو الكفان �أو
الأذنان �أو غريها ،ملا يف �إظهارها من �ضعف احلياء ورقة الدين ،ووهن اخللق ،و�إثارة
النفو�س الأ ّمارة .فجواز ك�شف الوجه والكفني ب�شرطه ال يفهم �صراحة من قوله
تعاىل :ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱸ و�إذا دار الأمر بني التقدير
وعدمه فعدمه �أوىل ،كما هو املعروف عند العلماء.
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على �أننا لو �سلمنا �أن املراد بالزينة موا�ضعها فلي�س املراد مبا ظهر منها
الوجه والكفني ،و�إمنا املراد به ما ظهر من هذه املوا�ضع من غري ق�صد �إىل �إظهاره،
ب�أن ظهر اتفاقًا .هذا ما يقت�ضيه الأ�سلوب.
ﮢﱸ �أي على �أطواق
ثم قال تعاىل :ﱹﮟ ﮠ ﮡ َ
قم�صهن .واجليوب :جمع جيب ،وهو طوق القمي�ص حيث يدخل منه الر�أ�س
كانت هذه اجليوب �أي الأطواق وا�سعة تبدو منها نحورهن و�شيء من �صدورهن
وما حواليها ،وكن ي�سدلن اخلمر من ورائهن فتبقى هذه املوا�ضع مك�شوفة ف�أمرهن
ب�ضرب اخلمر عليها حتى يغطينها كما ي�سدلنها من وراء فيغطني الرقبة وما يبدو
من الظهر وما يليه .فالأمر ب�ضرب اخلمر على اجليوب نف�سها مبالغة يف �ضربها على
ماال ت�سرته القم�ص ،وهو واجب ال�سرت ،لأنها ِل ِ�س َع ِت َها ال تبلغ يف ال�سرت ما يجب
�سرته .وا ُخل ُمر جمع خمار ،وهو كل ما تختمر به املر�أة .ف�إذا اختمرت املر�أة على
العادة التي كانت متبعة �سرت خمارها الأذنني والعنق والرقبة وما يبدو من الظهر،
وال ي�سرت النحر وال ما يبدو من ال�صدر وما حواليه ل�سعة جيب القمي�ص .ف�أمرهن
ب�سدل اخلمار على هذه املوا�ضع �أي�ضً ا .فاجليب :هو طوق القمي�ص حيث يدخل
منه الر�أ�س .وقد كان ُيج َعل وا�س ًعا ،ف ُي ْ�س َت ْغنى ب�سعته عن �شق القمي�ص من �أمام
�أو خلف �أو ميني �أو ي�سار ولي�س هو ال�شق يف �أحد نواحيه ،كما فهم م�ؤلفو كتاب
«ال�سفور واحلجاب» و�سنتكلم على جهلهم هذا يف الكالم على جهاالتهم.
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روى البخاري عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها – قالت« :يرحم اهلل
الن�ساء املهاجرات الأُ َول ،ملا �أَنْ َزل اهلل ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ �شققن
ُم ُروطهن((( فاختمرن به» �أي مبا �شققنه من املروط :قال الق�سطالين« :ولأبي
الوقت :فاختمرن بها» �أي بالأُ ُز ِر امل�شقوقة .وكن يف اجلاهلية ي�سدلن خُ ُم َرهن
من خلفهن فتنك�شف نحورهن وقالئدهن من جيوبهن ،ف�أُمرن �أن ي�ضربنهن على
اجليوب لي�سرتن �أعناقهن ونحورهن .و�صفة ذلك �أن ت�ضع اخلمار على ر�أ�سها
وترميه من اجلانب الأمين على العاتق الأي�سر ،وهو ال َّت َق ُّنع» اهـ.
ثم بني �سبحانه من يحل لهن �أن يبدين زينتهن له بقوله :ﱹﮤ ﮥ

ﮩﮪﱸ �إىل قوله تعاىل :ﱹﯩ ﯪ ﯫ
ﮦﮧﮨ
َّ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱸ [النور ]30 /فال يجوز �إبداء الزينة ق�ص ًدا لغري
من ُذكر .وقد ذكر هناك من ال يحل لهن �إظهار زينتهن له� ،إال ما ظهر منها اتفاقًا
من غري ق�صد �إىل �إظهاره .وذكر هنا من يحل لهن �إبدا�ؤها له ق�ص ًدا.

ثم قال تعاىل :ﱹﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱸ

كاخلالخيل .نهى امل�ؤمنات �أن ُي ْ�س ِم ْعن الأجنبي قعقعة اخلالخيل عم ًدا ،ب�أن
تقرع اخللخال باخللخال .وكذا يحرم عليها حتريك يدها ق�ص ًدا �إىل �إ�سماعه و�سو�سة
الأ�ساور ،لأن العلة يف النهي واحدة ،واملراد �إمنا هو �إر�شادهن �إىل �أدب ال�سلوك
((( مروطهن� :أثوابهن( .م).
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الالئق بهن ،لريب�أن ب�أنف�سهن((( عما يحمل على الريبة والظنة� ،أو �ضعف اخللق،
�أو �سوء الرتبية وقوله تعاىل :ﱹﯲ ﯳ ﯴﱸ بعد قوله تعاىل :ﱹﮤ
ﮥ ﮦﱸ يدل على ما قدمنا :من �أن املراد بالزينة الزينة بعينها ال
موا�ضعها ،لأن امل�ؤمنة قد ُنهيت �أن ت�سمع الأجنبي قعقعة اخللخال ،وهو من الزينة
التي ال تظهر ،و�إمنا تعرف ب�صوتها .فدل ذلك على ما ذكرنا.
و�أما مواقع الزينة ف�إمنا يجوز �إبداء الوجه والكفني منها ب�شرطه �إذا مل ُت َز َّين.
ف�إن ُز ِّينت فال يجوز �إظهارها ،ووجوب �سرتها يف هذه احلال تابع لوجوب �سرت
زينتها.
وملا كان اهلل �سبحانه توابًا على من ع�صى ثم رجع ناد ًما تائ ًبا ،وكان التهاون
مبا تقدم يف الآية من الأوامر والنواهي قد يقع ،قال تعاىل يف ختامها :ﱹﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱸ [النور. ]31 /

*****
وبعد ف�إن اجليب هو طوق القمي�ص حيث يدخل فيه الر�أ�س ،كما يف جميع
كتب اللغة ،وقد ُك َّن ُي َق ِّورنه وا�س ًعا بحيث تبدو �صدورهن �أو بع�ضها .ف�أمرهن اهلل
ب�ضرب ا ُخل ُمر على اجليوب �س ًرتا ملا يبدو مما ال ميكن املر�أة �سرته بالقمي�ص الت�ساع
هن
جيبه �أي طوقه .وبعبارة �أو�ضح :كانت ُق ُم�ص الن�ساء من قبل على نحو ُق ُم ِ�ص َّ
((( لريب�أن ب�أنف�سهن :لريفعن وينزهن �أنف�سهن( .م).
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اليوم� ،أي كانت كما يقال يف العربية الدارجةُ ( :م َز َّل َطة) �أو بالإفرن�سية (ديقولتيه
 )Décolletéeولي�س املراد باجليب �شق القمي�ص من �أمام �أو من وراء �أو من ميني
�أو من ي�سار كما فهمت ح�ضرة الآن�سة �أو م�ؤلفو كتابها .ولذلك ظنوا �أن اجليب هو
ال�شق على نحو ما يكون يف بع�ض الثياب� .إن مل ت�صدق ما نقول فاقر�أ ما جاء يف
(�ص  )218من كتابهم:
«وقال (�أي الن�سفي) يف تف�سري «ولي�ضربن بخمرهن على جيوبهن» كانت
جيوبهن وا�سعة تبدو منها �صدورهن ،وكن ي�سدلن اخلمر من ورائهن فتبقى
مك�شوفة ف�أمرن �أن ي�سدلنها من قدامهن».
قالوا:
«كان ينبغي للن�سفي �أن ال يغري العبارة من كالم اهلل تعاىل  ،ولي�س فيه ما
يقت�ضي تف�س ًريا �إال كلمة «جيوبهن» لأن اجليوب وموا�ضعها تغريت بتغري الأزياء.
فقد كانت يف ال�صدور ،و�أما الآن فلي�س لها مو�ضع متعارف� ...إن التف�سري يكون
بالإي�ضاح ال بالتغيري ،ولكن الن�سفي غري كالمه تعاىل »...
�أ�صدقت �أنهم ظنوا �أن اجليب هو �شق القمي�ص من �أحد جهاته؟ لذلك
قالوا� :إنه يتغري ويتغري مو�ضعه بتغري الأزياء .ولو علموا �أن اجليب هو مدخل
الر�أ�س يف القمي�ص من �أعاله حيث يقور طوقه ملا قالوا �إنه يتغري مو�ضعه بتغري
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الأزياء ،وملا وقعوا يف هذا اخللط ،ولعلموا �أن الن�سفي مل يغري كالم اهلل ،بل �إنهم
هم املغريون ،و�إنهم هم للحق نا�سفون.

*****
وقد �أجمع امل�سلمون ،م�ستندين �إىل كتاب اهلل و�سنة ر�سوله وحكم العقل
ال�سليم ،على وجوب غ�ض الب�صر ،و�أنه ال يجوز للرجل النظر �إىل املر�أة الأجنبية
عم ًدا لغري حاجة �صحيحة ،وال يجوز للمر�أة النظر �إىل الرجل الأجنبي كذلك،
�إال ما يكون عن غري ق�صد �إىل النظر� ،أو ل�ضرورة� .سواء �أكان النظر املق�صود �صاد ًرا
عن نف�س مر�ضية �أو نف�س �أمارة .فنظر الرجل �إىل املر�أة �أو املر�أة �إىل الرجل تلذ ًذا
باجلمال لذاته� ،أو �إعجابًا ب�صنع اخلالق �سبحانه (كما يقولون) هو من النظر املحظور
�شر ًعا ،و�إن �صدر عن نف�س ل ّوامة َم ْر�ض َّية .لقوله تعاىل :ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ  ..الآيةﱸ وقوله :ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ...
الآيةﱸ [النور.]31-30/
�أما الآن�سة «نظرية زين الدين» فخالفت امل�سلمني كلهم ،و�أباحت النظر
ق�ص ًدا �إن كان عفيفًا يف موا�ضع من كتابها .من ذلك قولها يف (�ص :)235 - 234
«و�إين �أرى �أن الأمر الإلهي بالغ�ض من الأب�صار موجه �إىل الروح،
فالب�صر له حمركان� :إما النف�س النزيهة ِ
املر�ض َّية� ،أو النف�س اخلبيثة الأمارة بال�سوء.
وامل�أمور بغ�ضه هو الب�صر املح َّرك بالنف�س الأمارة التي يجب غ�ضها بل �إعما�ؤها،
و�أما الب�صر املح َّرك بالنف�س املَ ْر ِ�ض َّية التي هي نفحة من الروح الإلهية؛ فينبغي

136

نظرات يف كتاب ال�سـفور واحلجـاب

136

له �أن يكون دائ ًما ح ًّرا مطلقًا ،و�إمنا من �أجل هذا ا�ستعمل اهلل �سبحانه وتعاىل
(من) التبعي�ضية ،فلم يقل يغ�ضوا �أب�صارهم� ،أو يغ�ض�ض �أب�صارهن ،بل قال تعاىل:
يغ�ضوا من �أب�صارهم ،ويغ�ض�ضن من �أب�صارهن �أي يغ�ضوا ويغ�ض�ضن منها الب�صر
اخلبيث ال�شرير».
�إىل �أن تقول« :فال مانع مطل ًقا للنف�س النزيهة املر�ضية من ر�ؤية
اجلمال ،فهي نفحة من روح اهلل ،وهو تعاىل جميل يحب اجلمال .و�إمنا اجلمال
نعمة ،بل �أثر من �آثاره ونعمه .فبقدر ما يتجلى اجلمال يف االن�سان للعينني،
يتجلى جمال اهلل ،وجمال �آثاره ،وجمال نعمه فغ�ضنا الب�صر النزيه ق�ص ًدا عن
ر�ؤية اجلمال كفران لنعمه تعاىل � .أما النف�س اخلبيثة الأ ّمارة فيجب غ�ض ب�صرها
وب�صريتها ،بل �إعما�ؤها وحرمانها بذلك ر�ؤية كل جميل فلينظر الإن�سان �إىل نف�سه،
ف�إن ر�أى النف�س اخلبيثة فيه حت ِّرك الب�صر فليخف�ضه معل ًنا عليها اجلهاد الأكرب .و�إن
كان ينظر بب�صر النف�س النزيهة املر�ضية ،ويرى النف�س اخلبيثة فيه مغلوبة خمزية،
فحق له �أن يرى �آيات اجلمال �إنها �آيات املبدع اجلميل ذي اجلالل ،م�صدر اخلري
وال�صالح والكمال».
ما �أجمل هذا ال�شعر ،لو كان يف الإمكان حتقيق ما تدعيه ح�ضرة الآن�سة!
هي تعلم �أن �أكرث من يتغنى بالدفاع عن املر�أة وحريتها ،ويظهر حمبتها واحرتامها،
وي�سعى لك�سر قيود �أنوثتها ،هي تعلم �أن ه�ؤالء النا�س ال يحبون �إال من كانت
جميلة ،وبخا�صة من �أ�ضافت �إىل جمالها خ�ضوعها يف قولها .ولينها يف حديثها،
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و�أن�سها يف جمل�سها� ،أال تراهم ال يجال�سون �إال اجلميالت ،وال يحرتمون �إال
اجلميالت ،وال ي�ؤان�سون �إال اجلميالت ،وال يخا�صرون يف رق�صهم �إال اجلميالت.
و�أما غريهن ممن مل يهبهن اخلالق �سبحانه هذه النعمة ،فقد غ�ضب اهلل عليهن
يف نظر ه�ؤالء اخلبيثني ،الذين يدعون احرتام املر�أة والدفاع عن حريتها ،فال
يجال�سونهن �إال تكلفًا ،وال يحرتمونهن �إال رئاء وال ي�ؤان�سونهن �إال نفاقًا وال
يراق�صونهن �إال منة وتف�ض ًال .وكذلك من كانت من الن�ساء على �شاكلة ه�ؤالء
الرجال ،ال ي�سرها من الرجل �إال ما ي�سره هو منها .فال نخدع �أنف�سنا بالتزاويق من
الكالم .ولنتجنب كل �سبب ي�ؤدي �إىل �إثارة النف�س الأمارة� ،أو تخبيث النف�س
اللوامة .فالنا�س (�إال قلي ًال منهم) �إمنا يعبدون ويحرتمون ويجلون من املر�أة اجلمال.
ف�إذا تع ّرت منه مل تبق يف نظرهم �شي ًئا يحرتم فهم ينفرون من العجوز والكهلة وممن
لي�ست بجميلة نفرتهم مما ال ي�أن�سون به ،و�إن كن من الأخالق والعلم يف املقام
الأرفع .ف�أين النف�س املر�ض َّية اللوامة؟ �إن هذه النف�س حترتم املر�أة لذاتها ،جميلة
كانت �أو غري جميلة ،فال يكون مطمحها قا�ص ًرا على اجلميالت من الن�ساء ،ثم
َ�ض
هي تنبو بب�صرها عن غريهن ،وت�أنف من م�ؤان�سة �سواهن؛ لذلك �أمر اهلل ِبغ ّ
الب�صر� ،صاحلة كانت نف�س �صاحبه �أو طاحلة.
م�سكينات �أننت ،يا من مل ينعم اهلل عليكن بنعمة اجلمال الظاهر ،فما �أحد
�صفحا
من ه�ؤالء الرجال ينظر �إليكن ،لأنهم �إمنا يعبدون هذا اجلمال� ،ضاربني ً
عن جمال النف�س وكمال العقل .والآن�سة نراها تعد غ�ض الب�صر عن اجلميالت
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كفرانًا بنعمة اهلل� .أما غ�ضه عنكن فهو (بح�سب مفهوم كالمها املخالف) �إميان� .أما
اهلل �سبحانه الذي يحبكن فقد �أمرنا �أن ال نحرتم من �أحد ،رج ًال كان �أو امر�أة� ،إال
نف�سه الطاهرة وعمله ال�صالح ،و�أن ال نغرت بجمال الظاهر .وقد جاء يف احلديث �أن
النبي  قال« :تنكح املر�أة جلمالها ومالها ودينها .فعليك بذات الدين تربت
يداك» .وال ريب �أنكن م�سرورات لأن اهلل �أمر الرجال بالغ�ض من �أب�صارهم،
ب�سبب �أن هذا الغ�ض مينعهم من النظر �إىل اجلميالت وغريهن� .أما �إباحة النظر
فال يحملونها �إال على من تكون يف نظرهم جميلة .فلي�س وراء هذه الإباحة �إ ًذا �إال
العناية بذات اجلمال واخت�صا�صها بالنظر واملحبة واالحرتام والإجالل .و�أما �أننت
ف�صفر على ال�شمال....عندهم .فا�شكرن اهلل على حظر النظر ووجوب الغ�ض
من الب�صر ،ف�إن ذلك منه �سبحانه عناية بكن .وال تنقمن على الآن�سة «نظرية زين
الدين» لإهمالها �ش�أنكن ،ف�إنها منكن.
ح�ضرة الآن�سة تريد �أن يكون كل النا�س �أو �أكرثهم مالئك �أطها ًرا� ،أو
�أنبياء �أبرا ًرا .ونحن نريد ذلك .ولكن هل من املمكن حتقيق ما تريد ونريد؟ و�إذا
مل ميكنا حتقيق هذا الأمر �أفال يجب �سد باب ال�شر دف ًعا للمفا�سد؟
هذا الإمام علي ابن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنه وكرم وجهه  -الذي
�أجمع �أن�صاره و�أ�ضداده يف زمانه ،وامل�سلمون كلهم من بعده ،على �أنه املثل الأعلى
للأخالق الفا�ضلة وطهارة النف�س والعفة ،قد نهاه ر�سول اهلل �أن يتبع النظرة النظرة،
يف احلديث الذي ذكرته يف (�ص  )245من كتابك ،وذكرناه يف �أول هذه النظرة.
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�أترى ح�ضرة الآن�سة �أن رجال هذا الع�صر ،وبخا�صة �شبابه ،الذين تعرفهم
نف�سا ،و�أف�ضل دي ًنا من �سيدنا
والذين ال تعرفهم ،خ ًريا �أخالقًا ،و�أكمل �آدابًا ،و�أطهر ً
علي بن �أبي طالب ،الذي �أجمعت الأمة على علمه ودينه وطهارة نف�سه ،والذي
يقول بع�صمته جمهور كبري من امل�سلمني (وهم ال�شيعة) .اللهم �إن هذا ل�شيء
عجاب .ثم �إن احلديث الآخر الذي ذكرته يف ال�صفحة نف�سها وهو« :لكم �أول
نظرة ،فال تتبعوها نظرة �أخرى ،واحذروا الفتنة» �إن يف هذا احلديث داللة �صريحة
�أي�ضً ا على وجوب غ�ض الب�صر وحترمي النظر ق�ص ًدا ،حترميًا مطلقًا غري مقيد بنف�س
مر�ضية �أو نف�س �أمارة ،لأن �إتباع النظرة النظرة ي�سبب الفتنة
�إن معنى قوله تعاىل :ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ...ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ [النور ]30 /وا�ضح ال يحتاج �إىل هذه
الفل�سفة التي �أتيت بها يف كتابك ،حتى حكمت حك ًما ِ(عند ًّيا) ب�أن املراد به
غ�ض النظر ال�صادر عن النف�س الأمارة ..فمن للتبعي�ض ولكن لي�س لتبعي�ض
النظر وتق�سيمه �إىل �صادر عن النف�س املر�ضية و�صادر عن النف�س الأمارة ،كما
زعمت .و�إمنا هو وا�ضح يف �أن املراد به النظر املق�صود ،وهو ما يجب غ�ضه لأنه
حمرم .وي�ؤيده ما ورد من الأحاديث :و�إال فمن يعرتف �أن نظره �صادر عن نف�سه
الأمارة؟ النا�س كلهم يدعون �أنهم �أطهار �أبرار �أخيار منزهون! وملا كانت هذه
الدعوى ال تقا�س مبعيار �صحيح �أَ َم َر اهلل بغ�ض الب�صر املق�صود ،ومل يحرم النظر
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بال ق�صد �إىل النظر .وهذا هو املراد من احلديث« :ال تتبع النظرة النظرة ف�إن لك
الأوىل ولي�ست لك الثانية».
هذا هو احلق فال تكوين من املمرتين وال تغرتي بالنف�س املر�ضية
والنف�س الأمارة ،ف�إن ال�شريعة قد جاءت ل�سد الذريعة .وال تثقي بظاهر النا�س،
ف�إنهم (�إال من رحم ربك) ال يهمهم من املر�أة �إال التمتع بجمالها ،والتلذذ بالنظر
�إىل حما�سنها والأن�س الفا�سق بحديثها.
�صحيحا ما زعمته يف (�ص  )246من �أننا ال نرى رج ًال على �شاكلة
ولي�س
ً
ال�شاب الأن�صاري ،الذي �شج ر�أ�سه باحلائط وهو م�شتغل بالنظر �إىل تلك املر�أة.
ف�إن يف النا�س اليوم كث ًريا هم �شر منه .ف�إن مل ي�شجوا ر�ؤو�سهم ،ف�إن منهم من
يقتلون النف�س املحرمة يف �سبيل هواهم الفا�سد .ومنهم من يقتلون من يحبونها،
ومنهم من يقتلون �أنف�سهم �أي�ضً ا ،ومنهم من �أف�سدوا كث ًريا من الفتيات الطاهرات
وجنوا على عفافهن ،ومنهم من �أ�ضاعوا �أموالهم يف الف�سق والفح�ش ،ومنهم من
ي�سرقون مال �آبائهم �أو من ائتمنوهم ليبذلوه يف �شهواتهم .وكل ذلك �إمنا �سببه
النظر يتبعه النظر ثم املعا�شرة واالختالط .فلو حيل بني ه�ؤالء (وهم كثري) وبني
دواعي النظر واالختالط ،خلفت وط�أة هذه ال�شرور ،ولكن كث ًريا من دعاة حرية
املر�أة ،ال يعرفون معنى احلرية ،لأنهم غري �أحرار النفو�س ،وفاقد ال�شيء ال يعطيه.
فهم �إمنا يريدون لها احلرية التي يفهمونها ،ليقيدوها ب�أغالل اخلروج عما خُ ِلقَت
له ،ليكونوا �أحرا ًرا يف �أهوائهم وملذاتهم و�شهواتهم الباطلة� .أال �ساء ما ي�صنعون.

النظرة العا�شرة
يف وجوب قرار املر�أة يف دارها �إال حلاجة
وفيها تف�سري قوله تعاىل:
ﱹ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ .ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌ

ﮍﮎﮏ ﮐ.

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﱸ [الأحزاب]34‑ 32 /

*****
مل ينكر �أحد �أن هذه الآيات الكرمية نزلت يف ن�ساء النبي  غري �أنه
مل يقل �أحد �أن �أحكامها خا�صة بهن .فاخلطاب فيها خا�ص ،و�أما ما ا�شتملت
عليه من الأحكام فهو عام �شامل للن�ساء كلهن ،ال كما زعمت ح�ضرة الآن�سة،
�أو م�ؤلفو كتابها من �أن هذه الأوامر اجلليلة خا�صة بن�ساء النبي .والذي دعاهم �إىل
هذا هو �أنهم ال يريدون �أن ت�ؤمر املر�أة بالقرار يف بيتها ،فال تخرج منه �إال حلاجة
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ﭸﱸ �صريح يف هذا الأمر،
م�شروعة .ور�أوا �أن قوله تعاىل :ﱹوﭶ ﭷ َ
فزعموا �أن الآيات خا�صة بن�ساء النبي ،ليثبتوا �أن الأمر بالقرار يف البيوت خا�ص
بهن دون �سائر الن�ساء .يقولون هذا على �سبيل الت�سليم اجلديل� ،أي على فر�ض
�أن «ق َْرنَ » �أمر من القرار ،كما يقول املف�سرون� .أما هم فال ي�سلمون بهذا اال�شتقاق،
وال بهذا التف�سري ،كما �ستعلم ،بل يقولون� :إن معنى «قرن يف بيوتكن» :ام�شني
على �أطراف �أقدامكن كيال ت�سمع �أ�صواتها .وهذا تف�سري غريب دعاهم �إليه اجلهل
باللغة واال�شتقاق ،وحملهم على َد ّ�سه �إرادة �أن يتخل�صوا من �أمر املر�أة بالقرار يف
بيتها .و�سنذكر من �أين جاءهم هذا الفهم اجلاهل؟
حكم الآيات هذه يعم جميع الن�ساء .واخلطاب لن�ساء النبي  ،خاطبهن
بقوله :ﱹﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﱸ [الأحزاب]32 /
يكن
لأنهن مناذج للقدوة ال�صاحلة ،يقتدي بها غريهن من الن�ساء ،فلذا وجب �أن َّ
يف امل�ستوى الأعلى من الدين والأخالق الكرمية والأعمال ال�صاحلة .وقوله تعاىل:
ﱹﭨ ﭩﱸ يبني �أن التقوى يجب �أن تكون من �ش�أنهن ،ليت�أ�سى بهن الن�ساء،
ويو�ضح �أن �إكرامهن بتف�ضيلهن على الن�ساء� ،إمنا هو ب�سبب التقوى ،ال ملجرد
انت�سابهن �إىل ر�سول اهلل  فاالنت�ساب وحده غري كاف يف النجاة و�إحراز املقام
ال�سامي ،و�إمنا العربة بالتقوى التي تثمر العمل ال�صالح ،كما قال  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -خماط ًبا ابنته فاطمة الزهراء  -ر�ضوان اهلل عليها:
«يا َف ِاطمة ا ْع َملي لن �أُ ْغ ِن َي َعنك ِمن اهلل �شي ًئا».
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ثم قال تعاىل :ﱹﭪ ﭫ ﭬ ﱸ [الأحزاب� ]32 /أي ال ُت ِل َّن
الكالم وال ُتر ِّققنه عند خماطبة الرجال ،كما تفعله املريبات من الن�ساء «فيطمع
الذي يف قلبه مر�ض» من خلق دينءَ .بينَّ بهذا �سبب نهيهن عن �إالنة الكالم
داع لطمع �أهل الريبة
وترقيقه عند خطاب الرجال ،ف�أو�ضح �أن هذا العمل ٍ
يف �إطالة احلديث معهن واجللو�س عندهن .و�أردف ذلك بقوله :ﱹﭲ ﭳ
ﭴﱸ [الأحزاب� ]32 /أي ح�س ًنا بعي ًدا من الريبة والإالنة والرتقيق ،قال
ذلك ِل ُي َع ِّل َم ُه ّن �أدب احلديث مع الرجال.
ﱹﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ

ثم قال:
[الأحزاب � ]33/أمرهن بالقرار يف البيوت ،ف�إذا خرجن ل�ضرورة فال يتربجن،
�أي فال يبدين زينتهن وحما�سنهن للرجال� .أو فال يتبخرتن يف م�شيتهن ويف
(القامو�س) :تربجت املر�أة �أظهرت زينتها للرجال ،ويف (ل�سان العرب) التربج:
�إظهار املر�أة زينتها وحما�سنها للرجال .وتربجت املر�أة �أظهرت وجهها .و�إذا �أبدت
املر�أة حما�سن جيدها ووجهها قيل :تربجت ...وقال �أبو �إ�سحق يف قوله عز وجل:
ﱹ ﭴ ﭵ ﭶﱸ [النور ]60 /التربج �إظهار الزينة وما ي�ستدعي �شهوة
يتك�سرن يف م�شيهن ويتبخرتن» .اهـ.
الرجل ،وقيل� :إنهن كن ّ

والتربج ال يظهر النهي عنه �إال �إذا خرجت املر�أة من بيتها� ،أما يف البيت
فيباح لها �إظهار زينتها وتبخرتها �إذا مل يكن �أجنب ًّيا .وقد اختلف املف�سرون يف
املراد من اجلاهلية الأوىل ،وال يتوقف فهم املعنى على حقيقة هذه اجلاهلية ،وال
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على تعيني زمانها ومكانها .فاملعنى وا�ضح يف �أن املراد نهي املر�أة عن عر�ض زينتها
تك�سرها وتبخرتها يف م�شيتها خارج بيتها .وال
وحما�سنها على الأجنبي ،وعن ِّ
ريب �أن املراد بهذه اجلاهلية ما قبل الإ�سالم .نهى الن�ساء �أن يتربجن ب�إظهار
الزينة واملحا�سن للرجال ،كما كان يفعل الن�ساء قبل الإ�سالم (وكما يفعل كثري
من الن�ساء يف هذه اجلاهلية الآخرة� ،أي اليوم) وقد �أفهمهن �أن ما يطلبه الإ�سالم
هو �أن ال يبدين زينتهن �إال ما ظهر منها من غري ق�صد �إىل �إظهاره ،ك�أن يظهر
من غري تعمد وال اختيار� ،إال �أن يكون �إظهاره ملحارمهن ،بقوله :ﱹ ﮗ ﮘ
ﮙ ..الآيةﱸ [النور ]31 /وقد �سبق تف�سريها يف (النظرة التا�سعة).
ثم قال تعاىل :ﱹﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱸ [الأحزاب]33 /
خا�صا لأنهما �أ�صل الطاعات ،من اعتنى بهما حق االعتناء
� ّ
أمرهن بال�صالة والزكاة �أم ًرا ًّ
حملتاه على غريهما من الطاعات ،وقدم الأمر بال�صالة على الأمر بالزكاة لأن ال�صالة
خمل�صا ،جمر ًدا قلبه
عبادة روحية حم�ضة ،من �أتى بها على وجهها متوج ًها فيها �إىل اهلل ً
مما �سوى اهلل كانت تزكية لنف�سه ،ومن تزكت نف�سه هان عليه َب ْذل املال الذي هو
�شقيق الروح.
ﱹﮃ ﮄ

ثم �أمرهن بالطاعات على وجه عام ،فقال:
ﮅﱸ [الأحزاب ]33 /لأن من �صلى �صالة خال�صة ،وبذل من
ماله يف �سبيل اهلل ،جره ذلك �إىل القيام بجميع ما �أمره اهلل به من الطاعات.
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ثم بني �سبحانه �أن ما �أمرهن به �إمنا هو لتطهريهن من كل رج�س و�إثم

فقال:

ﱹﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﱸ [الأحزاب ]33 /واملعتمد عند املحققني �أن املراد ب�أهل البيت يف
هذه الآية ن�ساء الر�سول وعلي وفاطمة واحل�سنان  -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني
 وقيل :هم ن�سا�ؤه وقيل :هم علي وفاطمة واحل�سنان .و�سياق الآية يدل علىدخول ن�سائه ،الن �سياق اخلطاب لهن ،وهو احلق.
ثم قال تعـــاىل تذكـــ ًريا لهن مبا �أنعم عليهـــن للقيــــام مبا يليق

بهن :ﱹ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱸ [الأحزاب� ]34 /أَ َم َر ُه ّن �أن يجعلن بيوتهن مو�ض ًعا
لدرا�سة القر�آن والعلم وال يجعلنها مباءة ملا ال طائل حتته من الأحاديث والأعمال
املبعدة من اهلل والعمل ال�صالح.
ف�أنت ترين� ،أيتها الآن�سة� ،أن هذه الآيات الكرمية الثالث قد ا�شتملت
على عظات جمة ،كلها مما ال يخت�ص بامر�أة دون امر�أة فلي�ست خا�صة بن�ساء
النبي ،لأن الن�ساء كلهن �سواء يف وجوب القيام بهذه الأحكام اجلليلة ف�أفهمي
م�ؤلفي كتابك.
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الآيات م�شتملة على ثمانية �أنواع ال يرتاب عاقل يف �أن الن�ساء فيها �سواء:
()1عدم خ�ضوع الن�ساء بالقول ،وترك �إالنته وترقيقه كيال يطمع �أهل ال�سوء بهن،
فيطيلوا احلديث رغبة يف ا�ستلذاذه ،وح ًّبا لإطالة اجللو�س �أو الوقوف معهن.
(�)2أن يخاطبوا الرجال عند احلاجة باملعروف من القول الذي هو بني اخل�شونة
واللني ،دف ًعا لأهل الريبة مر�ضى القلوب� ،أما �إن و�ضحت نيات ه�ؤالء فعلى
الن�ساء �أن يدفعنهم باخل�شن من القول والغليظ من الكالم ،قم ًعا لهم ،ورد ًعا
لأمثالهم.
( )3وجوب قرارهن يف بيوتهن �إال حلاجة م�شروعة ت�ستدعي خروجهن.
(�)4أن ال يتربجن �إذا خرجن من بيوتهن بل يلزمن الوقار يف م�شيهن و�إخفاء
الزينة من ثوب وحلي وحت�سني الوجوه �أو الأيدي وغري ذلك مما ي�سمى زينة.
( )5وجوب �إقامتهن ال�صالة.
( )6وجوب �إيتائهن زكاة الأموال� ،إن ملكن الن�صاب.
( )7وجوب �إطاعتهن اهلل ور�سوله .وهذا من الإتيان بالعام بعد اخلا�ص.
( )8وجوب �أن يجعلن بيوتهن جمال�س يتلى فيها كتاب اهلل ،وتعلم فيها احلكمة.
فهل كل هذا خا�ص بن�سائه  ال �ش�أن لغريهن من الن�ساء فيه ،كما
يفهم من كالم م�ؤلفي كتاب «ال�سفور واحلجاب»؟ �إن هذا ل�شيء عجاب ،بعيد
من ال�صواب ،فاخلطاب لن�ساء النبي ،واحلكم عام لهن ولغريهن .هذا ما �أجمع
عليه امل�سلمون ،وهذا ما ير�شد اليه العقل ال�سليم.
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�إن كنت ،يا هذه ،مديرة ملدر�سة �أو م�صلحة من امل�صالح العامة ،و�أردت
�أن تبثي يف تالميذك �أو عمالك عظة نافعة ،فاخرتت �أن توجهي اخلطاب �إىل
فئة منهم لتميزها عن غريها ببع�ض ال�صفات الكاملة ،فهل يكون فحوى ذلك
خا�صا به�ؤالء وحدهم؟ ثم �إن عطفت فعممت اخلطاب
اخلطاب العام حك ًما ًّ
خا�صا مبن مل
غري ذاكرة فئة ما ،فهل يكون هذا اخلطاب العام بلفظه وفحواه ًّ
توجهي �إليهم خطابك الأول؟ وهل يكون هذا اخلطاب العام دلي ًال على �أن العظة
الأوىل خا�صة بالفئة الأوىل ال ت�شمل غريها .اللهم ال .و�إمنا يختار الأ�ستاذ �أو
مدير العمل للتخ�صي�ص بالكالم من تكون التبعة عليهم �أ�شد ،لأن عملهم �أَ َج ُّل
قد ًرا ،و�أكرث نف ًعا ،و�أعظم �أج ًرا ،ليبني للجميع �أن ه�ؤالء ،و�إن كانوا يف مقام �أعلى
لتميزهم ب�أعمالهم ال�صاحلة ،فهم م�س�ؤولون عن عمل غري �صالح ي�أتونه ،فما بالك
بغريهم ممن مل يبلغوا مبلغهم؟ فكذلك ن�ساء النبي ،هن �أعلى منزلة عند اهلل ،ملا
لغريهن
وفقهن �إليه من �أعمال الرب والتقوى وال�صالح فاختارهن خلطابه� ،إعال ًما
ّ
من الن�ساء �أن هذه الطبقة الف�ضلى هي منوذج لهن ،فما ُي َخ َاطبنْ َ به فهو ي�شمل
الن�ساء عامة .غري �أن �أجرهن على اخلريات يكون م�ضاعفًا ،كما �أن جزاءهن على
ال�سيئات يكون م�ضاعفًا �أي�ضً ا ،لأنه بقدر ال ُغ ْنم يكون الغ ُْرم .قال تعاىل :ﱹ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ .ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ [الأحزاب.]31 - 30 /
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واعلم �أنه قد ُقرئ يف ال�سبع «ق َْرنَ و ِق ْرنَ » بفتح القاف وك�سرها .الأوىل
قراءة عا�صم ونافع ،وبها قر�أ حف�ص ،وهي القراءة التي يقر�أ بها النا�س اليوم.
والثانية قراءة غريهم من ال ُق ّراء وهي التي يبد�أ بها املف�سرون .و�سنذكر ا�شتقاق
كل من القراءتني.
وقد جاء يف كالم العرب « َق َّر َي َق ُّر و َق َّر َي ِق ُّر» من بابي « َع ِل َم َي ْع َل ُم و�ضَ َر َب
َي ْ�ضر ُِب» كما يف القامو�س و�شرحه ول�سان العرب وكتب التف�سري �أما «ق َْرنَ » بالفتح،
فهو من « َق َّر َي َق ُّر» و�أ�صله َق ِر َر َي ْق َر ُر من باب ( َع ِل َم َي ْع َل ُم) والأمر منه «ا ْق َر ْر» و�أمر
الن�ساء «ا ْق َر ْرنَ » �ألقيت فتحة الراء الأوىل على القاف وحذفتَ ،ف ْا�س ُت ْغني عن
همزة الو�صل لأنها زائدة جيء بها دف ًعا لالبتداء بال�ساكن ،ومل يبق لها حاجة بعد
�أن حترك �أول الفعل بفتحة الراء املحذوفة ،فكان من ا ْق َر ْرنَ «ق َْرنَ » وقيل :هو �أمر
من «قار يقار» بوزن خاف يخاف� ،أي اجتمع ،كما تقول يف الأمر َ«خ ْف وخ ْف َن».
ذكر هذا البي�ضاوي والزخم�شري والني�سابوري وغريهم من املف�سرين .ولي�س
معناه م�شى على �أطراف قدميه ليخفي م�شيه كما زعم �أ�صحاب كتاب «ال�سفور
واحلجاب» لأن هذا هو معنى «قار يقور» ال «قار يقار» و�سنذكر من�ش�أ جهلهم هذا
الذي دعاهم �إىل هذا التف�سري .و�أما « ِق ْرنَ » بالك�سر فهو �إما من « َق َّر َي ِق ُّر» و�أ�صله « َق َر َر
َي ْق ِر ُر» من باب (�ضَ َر َب َي ْ�ضر ُِب) �أُلقيت ك�سرة الراء الأوىل على القاف وحذفت،
فا�ستغنى عن همزة الو�صل لتحرك �أول الفعل بك�سرة الراء املحذوفة ،ف�صار « ِق ْرنَ »
و�أما من « َو َق َر َي ِق ُر» �أي جل�س .ومنه كان الوقار مبعنى الهدوء والرزانة.

*****
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وقد زعم م�ؤلفو كتاب «ال�سفور واحلجاب» �أن مما يدل على �أن الآيات
خا�صة خطابًا وحك ًما بن�ساء النبي  قوله تعاىل بعد ذلك:
ﱹﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ((( ﮩ ﮪ(((ﮫ ﮬ((( ﮭ
ﮮ(((ﮯ ﮰ((( ﮱ ﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ((( ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﱸ [الأحزاب .]35 /فقد نقلوا عن الن�سفي والبي�ضاوي يف
(�ص � )183أنه ملا نزلت هذه الآيات يف ن�ساء النبي قالت ن�ساء امل�سلمني :فما نزل
فينا �شيء؟ فنزلت الآية�« :إن امل�سلمني وامل�سلمات ...الآية» غري �أنهم قد برتوا

((( القانت :القائم بالطاعة الدائم عليها.
((( ال�صادق :من ي�صدق يف نيته وقوله وعمله .وال ي�صدق القول حتى ي�صدق العمل وال ي�صدق العمل حتى ت�صدق
النية.
((( ال�صابر :من ي�صرب على الطاعات وعن املعا�صي ،وال�صرب خلق ال يكون �إال لأ�صحاب الإرادات والعزائم القوية.
وكل من احتمل ال�شدائد يف �سبيل اخلري ،وتغلب على نف�سه الأمارة �صاب ًرا على مقاومتها فهو من ال�صابرين.
((( اخلا�شع :املتوا�ضع هلل تعاىل بقلبه وجوارحه ،الذي �إذا ذكر اهلل وجل قلبه.
((( املت�صدق :الذي يزكي ماله وال يخل بالنوافل� ،أي ال�صدقات غري املفرو�ضة .ومن ذلك البذل يف �سبيل �أعمال
اخلري وامل�شروعات النافعة.
( )6الذاكر اهلل كث ًريا من ال يكاد يخلو من ذكر اهلل بقلبه �أو ل�سانه �أو بهما .وقد يكون ذكر اهلل بالعمل ال�صالح يقدمه
للأمة .وهذا �أثر من ذكر اهلل بالقلب ،ف�إن من يذكر اهلل بقلبه ذك ًرا حقيق ًّيا دفعه ذكره هذا �إىل ما ي�أمره اهلل به من اخلري
والأعمال ال�صاحلة وقد ذكر الزخم�شري يف ك�شافه �أن قراءة القر�آن واال�شتغال بالعلم من ذكر اهلل.
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العبارة فذكروا بع�ضها وهو الوجه ال�ضعيف املذكور ب�صيغة التمري�ض�( ،أي قيل).
وهذه عبارة البي�ضاوي« :روي �أن �أزواج النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -قلن:
يا ر�سول اهلل ذكر اهلل الرجال يف القر�آن بخري ،فما فينا خري نذكر به(((؟ فنزلت.
وقيل :ملا نزل فيهن ما نزل قال ن�ساء امل�سلمني :فما نزل فينا �شيء؟ فنزلت» اهـ.
ف�أنت ترى �أن قوله« :وقيل» داللة على �أن الرواية الأوىل �أقوى .والتعبري
بقيل معروف عند العلماء ب�أنه يكون عما �ضعف فاقتطع ه�ؤالء امل�ؤلفون من
الروايتني الرواية ال�ضعيفة وتركوا الرواية القوية غري م�شريين �إليها ،ليكون عملهم
هذا حجة لهم ب�أن الآيات ال�سابقة خا�صة النزول والفحوى والأحكام بن�ساء
النبي ،و�أما بقية الن�ساء فلهن (على زعمهم) هذه الآية :ﱹ ﮢ ﮣ
ﮤﱸ [الأحزاب ]35 /ف�أين �أمانة النقل ،يا ه�ؤالء امل�ؤلفون املحرفون،
�إن العلم �أمانة فال تت�صرفوا فيه ب�أهوائكم و�أغرا�ضكم .وب�إي�ضاح احلق �سقط كل ما
بنوه على الرواية الثانية ال�ضعيفة ،وبخا�صة قولهم يف (�ص :)188
«لو عمت هاتان الآيتان امل�سلمات جميعهن ملا قالت ن�ساء امل�سلمني
للنبي  بعد نزولها :فما نزل فينا �شيء؟ وملا نزلت ٍ
حينئذ الآية «�إن امل�سلمني
وامل�سلمات.»..

((( وزاد الزخم�شري يف ك�شافه�« :إنا نخاف �أن ال تقبل لنا طاعة».
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فقد علمت �أن الرواية القوية هي �أن ال�سائالت هن ن�ساء النبي .فالآية
هذه عامة للن�ساء كلهن ،كما �أن الآيات الثالث التي قبلها عامة لهن �أي�ضً ا ،كما
�شرحنا على �أنه لو �سلمنا جد ًال ب�أن ال�سائالت هن ن�ساء امل�سلمني مل يكن يف
ذلك حجة على �أن �أحكام �آية�« :إن امل�سلمني وامل�سلمات» خا�صة بغري ن�ساء
النبي ،فن�ساء النبي داخالت حتت عموم «امل�سلمات» والعربة بعموم اللفظ ال
بخ�صو�ص ال�سبب ،كما هو معروف يف علم الأ�صول .وروى ال�سيوطي يف «لباب
وح�سنه من طريق عكرمة عن �أم
النقول» وجهني �آخرين ،قال�« :أخرج الرتمذي َّ
عمارة الأن�صاري �أنها �أتت النبي  فقالت« :ما �أرى كل �شيء �إال للرجال ،وما
�أرى الن�ساء يذكرن ب�شيء فنزلت� :إن امل�سلمني وامل�سلمات الآية» قال :وروى
الطرباين ب�سند ال ب�أ�س به عن ابن عبا�س ،قال« :قال الن�ساء :يا ر�سول اهلل ،ما
باله يذكر امل�ؤمنني وال يذكر امل�ؤمنات؟ فنزلت� :إن امل�سلمني وامل�سلمات الآية».
و�سواء �أكانت ال�سائالت هن ن�ساء النبي �أم ن�ساء امل�سلمني ،فالآية ال
تخ�ص الن�ساء وحدهن ،فهن والرجال فيها �سواء كما هو ظاهر من ذكر «امل�سلمني
وامل�ؤمنني والقانتني وال�صادقني �إلخ» ،فلي�ست ،كما هو وا�ضحُ ،م ْن َز َلة ل�س�ؤال �سائل،
و�إمنا هي عامة للرجال والن�ساء ُذ ِك َرت بعد الآيات الثالث اخلا�ص �أكرث �أحكامهن
وا�ضحا �أن هذه الآيات الثالث عامة احلكم لكل
بالن�ساء .وهذا مما يثبت �إثبا ًتا ً
الن�ساء ،ولذلك �أردفها اهلل �سبحانه ب�آية ي�شرتك يف �أحكامها الرجال والن�ساء م ًعا.
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وهذا من دقائق البالغة القر�آنية و�أ�سرارها التي تخفى على �أمثال م�ؤلفي كتاب
«ال�سفور واحلجاب».
على �أن �أ�سباب النزول لي�ست �ضرورية دائ ًما لفهم الآيات الكرمية ف�آيات
الأحزاب وثيقة ال ُع َرى� ،آخذ بع�ضها برقاب بع�ض .فالآيات الثالث الأُ َول �أحكام
جليلة �أكرثها خا�ص بالن�ساء عامة .والآية الرابعة تعم الرجال والن�ساء ذكرت
بعد ذلك ِل ُي َد ّل بها على �أن الرجال والن�ساء يجتمعون يف �أحوال ،ويفرتقون يف
�أحوال ،كل على ح�سب ما ي�سره اهلل له بفطرته التي فطره عليها .فالرجوع يف هذه
الآية الكرمية �إىل ما يروى من �أ�سباب نزولها (وهي روايات ظنية ال قطعية) يفكك
عراها ً
تفكيكا يجعلها ال رابط لها وكالم اهلل ينزه عن ذلك .و�آيات الكتاب املبني
مت�صل بع�ضها ببع�ض ات�صا ً
ال وثيقًا حمك ًما يدركه �أهل الذكر ﱹﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ [النحل.]43 /

*****
وبعد فقد خبط((( م�ؤلفو كتاب «ال�سفور واحلجاب» يف تف�سري قوله تعاىل:
ﱹﭶ ﭷ ﭸﱸ [الأحزاب ]33 /خبط ع�شواء ،جلهلهم بالقر�آن واللغة.
وقد �أوردوا ما ذكره املف�سرون ،لكنهم مل يفهموا كالمهم ،لذلك َج َّهلوهم و َر َّذلوهم
وحكموا �أنهم مل يفهموا كتاب اهلل ،و�أنهم وحدهم ،غفر اهلل لهم...قد فهموه.
((( خبط� :أخط�أ( .م).
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علمت �أنه قد ُقر َِئ يف ال�سبع «ق َْرنَ » بفتح القاف و « ِق ْرنَ » بك�سرها ،و�أن
الأوىل قراءة عا�صم ونافع وبها قر�أ حف�ص ،وهي القراءة التي يقر�أ بها النا�س اليوم،
والتي ُتطبع بها امل�صاحف .والثانية قراءة غريهم من القراء ال�سبعة ،وهي التي
يبد�أ بها املف�سرون� .أما ه�ؤالء النا�س (�أعني م�ؤلفي كتاب ال�سفور واحلجاب) فال
يفهمون ذلك ،فظنوا �أن لي�س هناك قراءة �إال «ق َْرنَ » بفتح القاف لأنهم ف َّت�شوا (كما
قالوا) يف طبعات القر�آن املختلفة زمانًا ومكانًا فلم َي َروا �إال «ق َْرنَ » بفتح القاف ،فكيف
يقول املف�سرون �إن «ق َْرنَ » هذه م�أخوذة من « َق َّر َي ِق ُّر» بك�سر القاف يف امل�ضارع؟ لو
كانت م�أخوذة منها لقال « ِق ْرنَ » بك�سر القاف .وقد جهلوا �أن املف�سرين قد جعلوا
«ق َْرنَ » بفتح القاف من « َق َّر َي ِق ُّر» بفتح القاف� ،أو من «قَا َر َيقَا ُر» مبعنى اجتمع ،ال من
« َق َّر َي ِق ُّر» بك�سر القاف ،وال من « َو َق َر َي ِق ُر» ،و�أما التي جعلوها من « َق َّر َي ِق ُّر» بك�سر
القاف� ،أو من « َو َق َر َي ِق ُر» مبعنى جل�س �أو ثبت ،فهي « ِق ْرن» بك�سر القاف .ولكن
الأمر اختلط على ه�ؤالء امل�ؤلفني ،فن�سبوا اجلهل �إىل املف�سرين ،و�إمنا هم اجلاهلون.
وقد نقلوا كالم املف�سر البي�ضاوي مبتو ًرا حم َّر ًفا م�ش َّو ًها� ،إما جه ًال و�إما
�إيها ًما ،لأنهم لو ذكروه كما هو لظهر جهلهم ،وهاك ما ذكروه من كالم البي�ضاوي:
«وقرن يف بيوتكن» من َو َق َر َي ِق ُر َوقَا ًرا� ،أو من ق َّر ي ِق ُّر ،حذفت الأوىل من
راءي اقررن ونقلت ك�سرتها �إىل القاف ،فا�ستغني عن همزة الو�صل� ،أو من قار
يقار» ثم ف�سروا (قار يقار) مو�ضو ًعا بني قو�سني بقولهم�« :أي م�شى على �أطراف
قدميه لئال ي�سمع �صوتهما» وهذا تف�سري غريب يدل على جهلهم ،كما �ستعلم.
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والبي�ضاوي قد ف�سر «قار يقار» بقوله�« :أي اجتمع» فلم َي ُرقهم هذا التف�سري ،لأنه ال
ينطبق على �أهوائهم ،فخلقوا لقار يقار معنى جدي ًدا مل يقل به �أحد.
�أما كالم البي�ضاوي فهذا هو بن�صه:
«وقرن يف بيوتكن(((» من « َوقَر َي ِق ُر َوقَا ًرا» ومن َق َّر َي ِق ُّر (بك�سر القاف)
حذفت الأوىل من راءي «ا ْق ِر ْرنَ » ونقلت ك�سرتها �إىل القاف فا�ستغنى بها عن
همزة الو�صل ،وي�ؤيده قراءة نافع وعا�صم بالفتح (�أي ق َْرن بفتح القاف) من « َق ِر ْر ُت
�أَ َق ُّر» وهو لغة فيه (�أي يف َق َر ْر ُت �أَ ِق ُّر) ،ويحتمل �أن يكون (�أي ق َْرنَ بفتح القاف) من
«قَا َر َيقَار» �أي اجتمع ».اهـ.
ف�أنت ترى �أن كالم البي�ضاوي وا�ضح لأنه ذكر القراءتني وذكر ا�شتقاق
كل منهما ،فجعل «قرن» بك�سر القاف م�أخو ًذا من « َوقَر َي ِق ُر» �أو من « َق ّر َي ِق ُّر» بك�سر
القاف .وجعل «ق َْرنَ » بفتح القاف م�أخو ًذا من « َق َّر َي َق ُّر» بفتح القاف� ،أو من «قار
يقا ُر» مبعنى اجتمع ،ال مبعنى م�شى على �أطراف قدميه لئال ي�سمع �صوتهما ،كما
زعموا .ولكنهم حذفوا من كالمه ما �شاءوا ليالئم �أغرا�ضهم و�أهواءهم ،فكان
عملهم هذا دلي ًال على جهلهم �أو تعمدهم الت�ضليل والتحريف.
وقال الزخم�شري يف ك�شافه ،وكالمه �أو�ضح يف املراد من كالم البي�ضاوي:
((( �أي بك�سر القاف من «قرن» ال بفتحها ،وهي قراءة اجلمهور ،وهي التي يبد�أ بها املف�سرون كما �أو�ضحنا ذلك من قبل.
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« ِق ْرنَ  :بك�سر القاف من « َو َق َر َي ِق ُر َوقَا ًرا» �أو من « َق َّر َي ِق ُّر» حذفت الأوىل من
راءي «ا ْق ِر ْرنَ » ونقلت ك�سرتها �إىل القاف ،كما تقول ِ«ظ ْل َن» .وق َْرنَ  :بفتحها (�أي
بفتح القاف) و�أ�صله «ا ْق َر ْرنَ » فحذفت الراء و�ألقيت فتحتها على ما قبلها ،كقولك
َ«ظ ْل َن» ونقل �أبو الفتح الهمداين يف «كتاب التبيان» وج ًها �آخر ،قال« :قار يقار:
�إذا اجتمع» .اهـ.
وقال يف ل�سان العرب (ج� 6ص:)394
«وقوله تعاىل« :وق َْرنَ و ِق ْرنَ » هو كقولك َ«ظ ْل َن ِوظ ْل َن» َفق َْرنَ  :على «اق َر ْرنَ »
«اظ َل ْل َن» ،و ِق ْرنَ على «ا ْق ِر ْرنَ » َك ِظ ْل َن على ْ
َك َظ ْل َن من ْ
«اظ ِل ْل َن(((» .وقال الفراء « ِق ْرن
يف بيوتكن» هو من الوقار (يعني من َوقَر َي ِق ُر) وقر�أ عا�صم و�أهل املدينة« :وق َْرنَ يف
بيوتكن» (بفتح القاف) قال (�أي الفراء) وال يكون ذلك من الوقار ،ولكن يرى
�إنهم �إمنا �أرادوا «ا ْق َر ْرنَ يف بيوتكن» فحذفت الراء الأوىل وحولت فتحتها يف القاف،
كما قالوا :هل � َأح ْ�س َت �صاحبك؟ (�أي هل � ْأح َ�س ْ�س َته؟) وكما يقال :فظلتم يريد
فظللتم .ومن العرب من يقول« :ا ْق َر ْرنَ يف بيوتكن» ...وقال �أبو الهيثم« :و ِق ْرن يف
بيوتكن» عندي من القرار ،وكذلك من قر�أ «ق َْرنَ » فهو من القرار .قال (�أي �أبو
الهيثم) :قررت باملكان �أَ ِق َّر ،وقَر ْرت((( �أ َق ّر» اهـ ما ذكره الل�سان.
((( قد �ضبطت «اقررن واظللن» الأخريتان يف ن�سخة الل�سان املطبوعة بفتح الراء الأوىل من اقررن وفتح الالم الأوىل من
اظللن ،وهو من خط�أ الطبع ،كما يظهر ب�أدنى ت�أمل.
((( قد �ضبطت «قررت» الأخرية يف ن�سخة الل�سان املطبوعة بفتح الراء الأوىل وهو من خط�أ الطبع كما هو وا�ضح.
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فهل بعد ما ذكره املف�سرون واللغويون جمال لل�شك يف �أن ( ِق ْرنَ ) من
( َق َر ْر ُت �أَ ِق ُّر) �أو من ( َو َق َر َي ِق ُر) و�أن (ق َْرنَ ) من ( َق ِر ْر ُت َ �أ َق َّر)؟

*****
و�إليك �أيها القارئ �شي ًئا من جهاالت م�ؤلفي كتاب «ال�سفور واحلجاب»
يف تف�سري «وقرن يف بيوتكن» قالوا يف (�ص :)194
«�إن املف�سرين امل�شار �إليهم فهموا من �أمر «قرن» �أحد املعاين الثالثة:
الأول« :قرن» �أمر من «قار يقار» بوزن «خفن» فعل خاف يخاف .ومعناه ،كما جاء
يف املعاجم :م�شى على �أطراف قدميه لئال ي�سمع �صوتهما((( ولنا ملء احلق �أن
ن�أخذ بقول املف�سرين هذا ،لأن املعنى الذي فيه طبيعي ال تكلف فيه ومطابق متا ًما
لقواعد اللغة وموافق للم�صلحة ولإرادته تعاىل الي�سر ال الع�سر» .اهـ.
نقول� :إن املف�سرين ف�سروا «قار يقار» باجتمع يجتمع ،ال مب�شي على
�أطراف قدميه لئال ي�سمع �صوتهما .وما �أدري من �أين �أتوا بهذا املعنى لقار يقار.
وقد علمت �أن البي�ضاوي والزخم�شري وغريهما قد قالوا« :وقيل من قار يقار
�أي اجتمع» وملا مل يعجبهم هذا التف�سري و�ضعوا مكان كلمة (اجتمع) قولهم:
«م�شى على �أطراف قدميه �إلخ» لأنهم ال يعجبهم �أن جتتمع الن�ساء يف بيوتهن،
بل يروقهم �أن يجتمعن يف امل�سارح واملالهي ودور ال�صور املتحركة ونحوها.
((( قد علمت �أن املعاجم مل تذكر هذا املعنى «لقار يقار» .و�إمنا ذكرته لقار يقور� .أما قار يقار فمعناه اجتمع كما يف كتب
التف�سري.
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لذلك بحثوا عن معنى �آخر لقار يقار .ومن�ش�أ هذا اجلهل �أو اخلبث هو �أنهم ملا
ر�أوا تف�سري «قار يقار» ال يوافق هواهم رجعوا �إىل «القامو�س» للفريوز�آبادي فر�أوا �أنه
قال« :قار :م�شى على �أطراف قدميه لئال ي�سمع �صوتهما» ففرحوا بهذا التف�سري،
ولو علموا �أنه يثبت جهلهم باللغة وبا�صطالح (القامو�س) لعالهم اخلجل� .إن
�صاحب (القامو�س) �إمنا يف�سر «قار يقور» ال «قار يقار» لأن من قاعدته �أنه �إذا ذكر
املا�ضي ومل ُي ْر ِدفه بامل�ضارع فالباب ( َف َع َل َي ْف َع ُل) بفتح العني يف املا�ضي و�ضمها يف
امل�ضارع فلريجعوا �إىل مقدمته ليعرفوا ا�صطالحه .ونحن نورد لهم منها ما يتعلق
بهذا البحث قال�« :إذا ذكرت امل�صدر مطلقًا �أو املا�ضي بدون الآتي ،وال مانع،
فالفعل على مثال « َك َت َب» .اهـ� .أر�أيتم �أنه �إمنا يف�سر «قار يقور» ال «قار يقار؟» ولو
رجعتم �إىل �شرح القامو�س للزبيدي ترون �أنه يقول« :قار الرجل يقور قو ًرا» :م�شى
على �أطراف قدميه لئال ي�سمع �صوتهما .وقال ابن القطاع :م�شى على �أطراف
�أ�صابعه كال�سارق «�أر�أيتم كيف �أن ال�شارح ذكر امل�ضارع «يقور» ال «يقار» كما
فهمتم؟ ولو رجعتم �إىل (ل�سان العرب) لر�أيتم �أنه يقول« :قار الرجل يقور م�شى
على �أطراف قدميه ليخفي م�شيه»� .أما «قار يقار» فلم نر من ذكرها �إال املف�سرون.
وقد ف�سروها باجتمع يجتمع .ولوال �أن الزخم�شري ثقة يف اللغة لنفينا �أن يكون يف
اللغة «قار يقار».
أ�صدقت� ،أيها القارئ الكرمي �أن م�ؤلفي كتاب «ال�سفور واحلجاب»
� َّ
يكذبون على اهلل واللغة واملف�سرين ،و�أنهم يف�سرون كالم اهلل مبا ي�شتهون ،و�أنهم
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هم املخطئون ال املف�سرون ،كما زعموا ذلك بال حياء وال خجل؟ ثم �أعلمت �أنه
لي�س لهم ملء احلق وال فراغه بهذا التف�سري الذي تبجحوا به؟
وقد زعموا �أن هذا التف�سري موافق للم�صلحة� ،أي مل�صلحتهم ،لأنهم كما
علمت ،ال يريدون �أن تقر املر�أة يف بيتها .ثم على فر�ض �أن «قار يقار» معناه كما
زعموا ،فهل هذا التف�سري مطابق للمعقول؟ وهل يطلب من املر�أة �أن مت�شي يف
بيتها على �أطراف قدميها لتخفي م�شيها؟ �إنه لت�ضييق عليها ،وال �ضرورة تدعوها
�إىل ذلك يف دارها ،حيث ال �أجنبي يراها� ،إمنا يطلب منها ذلك خارج البيت ال
يف داخله لذلك مل يكن من املنا�سب عق ًال تف�سري «قار يقار» مبا ف�سروه به ،كما �أنه
لي�س من اجلائز لغة.
وقد ذكر اهلل يف الآية الكرمية حالتني للمر�أة :الأوىل �أمرها فيها بالقرار يف
بيتها �إذا مل يكن �سبب م�شروع يحملها على اخلروج منه.
والثانية �أمرها فيها بعدم التربج �إذا خرجت من دارها لأمر م�شروع .فقال:
ﱹﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ [الأحزاب.]33 /
ونحن نقول للن�ساء اليوم :وال تربجن تربج اجلاهلية الآخرة �أو احلا�ضرة!
ثم ذكروا الر�أي الثاين للمف�سرين ،فقالوا:
«الثاين «قرن» من َو َق َر َي ِقر� ،أي كن �أهل وقار و�سكون� .إنا نريد �أن ن�أخذ
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بهذا املعنى فهو موافق كالأول .ولكن تعار�ضنا فيه قواعد اللغة ،الن الأمر منه
للن�ساء لي�س «قرن» بفتح القاف و�سكون الراء ،من وقر يقر َك َو َع َد َي ِع ُد بل «قِرنَ »
بك�سر القاف .وهذا خمالف ملا ورد يف الآية ،على ما هو م�شاهد يف ن�سخ القر�آن
من الطبعات املختلفة زمانًا ومكانًا»
نقول ملا جهل م�ؤلفو الكتاب �أن قراءة اجلمهور « ِق ْرنَ » بك�سر القاف ،و�أن
املف�سرين قالوا :يجوز �أن يكون من « َوقَر َي ِق ُر» ظنوا �أن املف�سرين يتكلمون عن
«قرن» بفتح القاف .لذلك قالوا ما قالوا جه ًال مبا يقوله علماء التف�سري واللغة ،مع
�أنه وا�ضح كل الو�ضوح ملن تد َّب َره بع�ض التدبر .فهل يجوز له�ؤالء �أن يف�سروا كالم
اهلل وهم يجهلون اللغة ،وال يفهمون ما يقوله املف�سرون ،ثم يزعمون بعد ذلك �أن
املف�سرين خمطئون جاهلون؟
ثم ذكروا الر�أي الثالث فقالوا:
«املعنى الثالث «قرن» من «قر يقر» (بك�سر القاف يف امل�ضارع) �أي ثبت
و�سكن ،وهو املعنى الذي يريده بع�ض رجالنا».
نقول :قد علمت� ،أيها القارئ الكرمي� ،أن املف�سرين مل يقولوا �أن «ق َْرنَ »
بفتح القاف م�أخوذ من « َق َّر َي ِق ُّر» بك�سر القاف ،بل قالوا �أنه م�أخوذ من « َق َّر َي َق ُّر»
بفتح القاف يف امل�ضارع .و�إمنا قالوا �أن « ِق ْرنَ » بك�سر القاف م�أخوذ من « َق َّر َي ِق ُّر»
بك�سر القاف يف امل�ضارع ،ولكن ه�ؤالء امل�ؤلفني ال يفهمون.
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ثم قالوا:
«�إن هذا القول (�أي قرن من قر يقر ،بك�سر القاف يف امل�ضارع) تعار�ضنا
فيه قواعد اللغة كل املعار�ضة فلو قلنا ،كما قال البي�ضاوي والن�سفي لوجب �أن
يكون الأمر «اقرِرن» (بك�سر الراء الأوىل) ولو جوز حذف الراء الأوىل تخفيفًا
واالحتفاظ بك�سرتها فنقلت �إىل القاف كان لنا منها «�إقرن» بك�سر الهمزة والقاف.
ولو ا�ستغنى عن همزة الو�صل ملا كان لنا منها «قرن» بفتح القاف ،بل «قرن»
بك�سرها .وهذا خمالف لورودها».
نقول� :إن البي�ضاوي والن�سفي وغريهما مل يقولوا �إن «قرن» بفتح القاف
م�أخوذ من « َق َّر َي ِق ّر» بك�سر القاف ،و�إمنا قالوا �إنها م�أخوذة من «قر يقر» بفتح القاف.
�أما قراءة « ِق ْرنَ » بك�سر القاف فهي التي قالوا �إنها م�أخوذة من «قر يقر» بك�سرها،
كما �أو�ضحنا ذلك ولكن ه�ؤالء امل�ؤلفني ،جه ًال �أو خبثًا ،ت�صرفوا يف كالم
املف�سرين بحذف بع�ضه و�إثبات بع�ضه .ثم زعموا ما زعموا .فارجع �إىل ن�ص كالم
مم�سوخا ،و�إىل ن�ص كالم
البي�ضاوي الذي ذكرناه نحن ،ال الذي ذكروه هم مبتو ًرا ً
الزخم�شري ،و �إىل ل�سان العرب ،يت�ضح لك وجه احلق ،وتعلم �أن ه�ؤالء القوم
يكذبون على اهلل وعلى املف�سرين واللغويني.
ثم قالوا بعد ذلك م�ستنتجني:
«و�أرانا يف غنى عن �سلوك احلذف والتقدير والنقل واال�ستغناء للو�صول
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�إىل �أمر «ق َْرنَ » من فعل « َق َّر َيق ُّر» دون بلوغ الغاية التي �سلكوا من �أجلها �سبي ًال
وعرة مل ت�ؤد كما ترون �إليها فما �أ ْوالنا باالقت�صار على اتباع الطريق ال�سهل
الوا�ضح الذي ال ينتهي ب�سالكه �إال �إىل احلقيقة ،وهي �أن �أمر «ق َْرنَ » من فعل «قار
يقار قو ًرا» وزن «خاف يخاف خو ًفا» ومعناه كما �سبق بيانه :ام�شني على �أطراف
�أقدامكن لئال ي�سمع �صوتها� .إن هذا املعنى ال حمل للريبة يف �صحته .و�أما «ق َْرنَ »
من « َق َّر» فهو م�ستوجب للريبة بالنظر �إىل ما �سبق .وقد قال « :دع ما يريبك
�إىل ما ال يريبك».
نقول :قد علمت �أن «قار يقار» معناه اجتمع يجتمع ،ال كما زعموا .وقد
بينا من�ش�أ جهلهم وخطئهم الذي �أ َّداهم �إىل هذا التف�سري الذي هو حمل للريبة
كلها ،بل هو الكذب على اهلل واللغة .وقد قال تعاىل:
ﱹﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱸ [الن�ساء.]50 /

وقال:

ﱹﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﱸ [النحل .]105/وقال :ﱹ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﱸ [النحل.]116 /

ف�إن �س�أل �سائل بل�سان ح�ضرة الآن�سة �أو م�ؤلفي كتابها� :أال يجوز �أن يكون
«ق َْرنَ » بفتح القاف �أم ًرا من «قار يقور» الذي يدل على معنى امل�شي على �أطراف
القدمني �إخفاء للم�شي؟ نقول :كال� ،إن الأمر من «قار يقور» هو « ُق ْرنَ » ب�ضم
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القاف ال بفتحها ،كما يقال يف الأمر من قال يقول وفاز يفوز وعاد يعود « ُق ْل َن و ُف ْزنَ
ُوع ْدنَ » ثم قالوا � -أخزاهم اهلل على ظنهم ال�سيئ بامل�سلمني:
«و�أعيذ �سادتي الرجال �أن يكونوا م�صداقًا لقوله تعاىل :ﱹ ﭔ ﭕ

ﭖﱸ [�آل عمران� ]78 /أي يحرفونه ،في�شرعون يقر�ؤون « ِق ْرن» بك�سر القاف
لي�ستخرجوا منها املعنى الثالث الذي يريدونه للن�ساء وال يريده اهلل لهن».
نقول :هذا �أعظم ما �شَ َتم به ه�ؤالء الد�سا�سون امل�سلمني ،لأنهم بعد �أن
ظنوا �أنهم انت�صروا بتف�سري «ق َْرنَ » (وما ازدادوا بهذا التف�سري �إال خز ًيا و�ضال ًال)
ظنوا �أن امل�سلمني ،بعد �أن يعرفوا �أن «ق َْرنَ » بفتح القاف ال ميكن �أن تكون من
القرار يلج�ؤون �إىل حتريف كتاب اهلل .فهل عار �أ�شد من هذا العار؟ �أخزى اهلل
ه�ؤالء الد�سا�سني ،ف�إنهم يريدون �أن ينت�صروا على احلق بالباطل وقد قال تعاىل :ﱹ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱸ[الأنبياء.]18 /
وقال :ﱹﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱸ [الإ�سراء.]81 /
على �أن امل�سلمني� ،إن قر�ؤوا « ِق ْرنَ » بك�سر القاف فهل يكونون حمرفني
لكالم اهلل ،بعد �أن عرفت �أنها قراءة اجلمهور ،و�أنها هي التي يبد�أ بها املف�سرون ،ثم
يعطفون على تف�سري «ق َْرنَ » بفتح القاف؟ �إن م�ؤلفي هذا الكتاب جلاهلون د�سا�سون
يحرفون الكلم عن موا�ضعه اتبا ًعا لأهواء نفو�سهم� .أال �ساء ما يفعلون.
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واملعنى الثالث الذي زعموا �أن اهلل �سبحانه ال يريده للن�ساء و�إمنا يريده
لهم الرجال ،هو ا�شتقاق «ق َْرنَ » من القرار فهم يقولون �إن اهلل ال يريد للن�ساء القرار
يف البيوت.
يا ه�ؤالء� ،إن مل يرد اهلل لهن ذلك فهل يريد لهن �أن يكن خارج البيوت.
و�إن كن خارج البيوت ف�أين يكن؟ �أيف الأعمال خارج املنازل؟ وهن غري مكلفات
ذلك ،والعادة يف هذه الديار مل تجَ ِر به� .أم يكن يف امل�سارح واملالهي والأ�سواق
متنقالت من مكان �إىل �آخر؟ �أهذا الذي تريدونه للن�ساء ،يا م�ؤلفي كتاب «ال�سفور
واحلجاب»؟ �إن اهلل ال يريد للن�ساء ما تريدونه لهن ،و�إمنا يريد لهن �أن يالزمن
البيوت لرتتيبها والعناية بها وتنظيمها ورعايتها وتربية الأوالد و�إ�سعاد الأ�سرة ف�إذا
عر�ضت لهن حاجة م�شروعة للخروج خرجن يحوطهن اخللق الطيب ،ويرفرف
عليهن الأدب واحل�شمة.
وهذا املعنى لي�س بع�ض رجالنا يريده (كما زعمتم) و�إمنا يريده كل
الرجال لأن اهلل يريده ،و�إرادتهم تابعة لإرادته تعاىل � ،إال من ال مروءة لهم من
الذين يرتكون حبل املر�أة على غاربها ،ترتك دارها متى �شاءت ،و�إىل �أين �شاءت.
وقليل هم ه�ؤالء الرجال يف الأمة .فمن كان ذا نخوة وخلق طيب ت�أبى عليه تربيته
و�شمائله �أن يدع امر�أته �أو �أخته �أو ابنته �أو من له الوالية عليها تركب ر�أ�سها ،وترتاد
امل�سارح واملالهي والأ�سواق وتتنزه يف موا�ضع الريبة .وقد قال احل�سن الب�صري -
رحمه اهلل�« :أتدعون ن�ساءكم يزاحمن العلوج يف الأ�سواق؟ قبح اهلل من ال يغار»
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و�إمنا ي�سمح لها �أن تخرج من بيتها يف ح�شمة و�أدب ،غري متزينة وال متربجة لزيارة
�أهلها و�صديقاتها� ،أو للتنزه وهي معه �أو مع قرائبها و�صواحبها يف �أماكن بعيدة عن
جمتمع الرجال .بعيدة عن ال�شبهة بعيدة عن الريبة.
�إن �صحاح الأحاديث مت�ضافرة على وجوب لزوم املر�أة دارها� ،إال حلاجة
م�شروعة .حتى �أن �صالتها يف بيتها �أف�ضل من ال�صالة يف امل�سجد مع ما يف �صالة
امل�سجد ،من الأجر ،ولو كان م�سجد ر�سول اهلل  الذي َت ْع ِدل ال�صالة فيه
�ألف �صالة يف غريه من امل�ساجد .ففي احلديث عن �أم حميد امر�أة �أبي حميد
ال�ساعدي �أنها جاءت �إىل النبي  فقالت« :يا ر�سول اهلل� ،إين �أحب ال�صالة
معك» قال« :قد علمت �أنك حتبني ال�صالة معي ،و�صالتك يف بيتك خري
من �صالتك يف حجرتك ،و�صالتك يف حجرتك خري من �صالتك يف دارك،
و�صالتك يف دارك خري من �صالتك يف م�سجد قومك ،و�صالتك يف م�سجد
قومك خري من �صالتك يف م�سجدي» .رواه �أحمد وابن خزمية وابن حبان يف
�صحيحيهما .وعن �أم �سلمة عن ر�سول اهلل  قال« :خري م�ساجد الن�ساء َق ْع ُر
بيوتهن» رواه �أحمد والطرباين يف الكبري وابن خزمية يف �صحيحه واحلاكم وعن
ابن عمر قال« :قال ر�سول اهلل « :ال متنعوا ن�ساءكم امل�ساجد ،وبيوتهن خري
لهن» رواه �أبو داود.

*****
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ﱹﭶ ﭷ

وقد �أراد م�ؤلفو كتاب «ال�سفور واحلجاب» �أن يثبتوا �أن
ﭸﱸ [الأحزاب ]33 /لي�س معناه القرار ،فقالوا بل�سان ح�ضرة الآن�سة:

«ومما يبدو يل �أن �سيدتنا عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -وقد �أمرنا النبي 
�أن ن�أخذ ن�صف ديننا عنها� ،آثرت املعنى احلقيقي وهو الأول الذي قالوه((( .و�إال
ملا برحت بيتها متدخلة يف �أمور اخلالفة العظمى ،وملا تر�أ�ست احلزب املعار�ض
لعلي  وحاربت مع اجليو�ش ،وخطبت يف النا�س حتملهم على االن�ضمام �إىل
احلزب الذي كانت ت�ؤيده».
نقول� :إن حديث «خذوا �شطر دينكم عن هذه ا ُحل َميرْ اء» ويف رواية «ن�صف
�صحيحا وال ح�س ًنا وال �ضعيفًا ،وقد �أنكره
دينكم» مل يوجد ،ومل يثبت حديثًا
ً
العلماء ،ومنهم املزين واحلافظ الذهبي ،كما قال ابن كثري ،وقال ابن القيم كما
نقله ُم َّال علي القاري يف مو�ضوعاته :كل حديث فيه لفظ «احلمرياء» مل يثبت.
واملراد باحلمرياء ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -وعلى فر�ض �أننا �أُمرنا �أن ن�أخذ
�شطر ديننا عنها ف�إن خروجها من بيتها ت�ؤن�س اجلي�ش ،وتوقد نار احلرب ،وتزيد
الفتنة بني امل�سلمني ا�شتعا ًال هو من ال�شطر الثاين الذي مل ن�ؤمر ب�أخذه عنها،
لأنها �أمرت �أن َتق َّر يف بيتها فلم تقر ،ولأننا مل ن�ؤمر ب�أن نزيد الفتنة نا ًرا على نار ،و�إمنا
((( يريدون �أن معنى «قرن» هو ام�شني على �أطراف �أقدامكن لئال ي�سمع �صوتها .وقد علمت �أن العلماء مل يقولوا هذا،
لأن «قار يقار» ال تفيد هذا املعنى ،و�إمنا تفيد معنى االجتماع و�أما امل�شي على �أطراف الأقدام ف�إمنا هو لقار يقور،
كما قدمنا .وال�سيدة عائ�شة مل ت�ؤثر املعنى الذي يريدونه لأنها عربية ،وهذا املعنى لقار يقار لي�س يف لغة العرب.
فكيف ،ت�ؤثر �شي ًئا غري كائن؟
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�أمرنا ب�إطفائها ،كما قال تعاىل :ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ .ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﱸ [احلجرات.]10 - 9 /

فال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -كان يجب عليها دي ًنا �أن ت�سعى
بال�صلح بني امل�ؤمنني ،ال �أن تتع�صب لفريق على �آخر .ثم �إن مل ُت َوفَّق يف �سعيها
لل�صلح فكان يجب عليها �أن تعتزل الفتنة� .أَ َما ومل تعتزل فكان �أوىل بها �أن تن�ضم
غي عليه ،وتقاتل الباغني عليه ،الذين نكثوا ببيعته،
�إىل �سيدنا علي ،لأنه هو املَ ْب ُّ
ونق�ضوا عهده بعد �أن بايعوه ،وهم يعلمون �أنه الإمام احلق .ومع هذا فكان عليها
غي عليه وهي فيه ،ال �أن تفعل ما فعلت.
�أن تق َّر يف بيتها ،وتدعو �إىل معونة املَ ْب ِّ
ال�سنة على �أنها كانت خمطئة يف عملها هذا من وجهني :الأول
وقد �أجمع علماء ُّ
تركها القرار يف دارها لأمر غري م�شروع ،والثاين خروجها على الإمام احلق ون�صر
الباغني عليه.
وقد ثبت �أنها  -ر�ضي اهلل عنها  -قد همت بالرجوع قبل �أن تبلغ ما
ق�صدت له ،فمنعها من ذلك من َح َّ�سنوا لها اخلروج وح َّر�ضوها عليه .وذلك �أنها
ملا بلغت يف �سريها مكانًا ي�سمى ا َحل ْو�أَب �سمعت نباح الكالب ،ف�س�ألت عن املكان
ف�أُ ْن ِب َئ ْت �أنه احلو�أب ،فذكرت قول ر�سول اهلل  لن�سائه وكانت معهن�« :أَ َّي ُت ُك َّن
َت ْن َب ُح َها ِكالب ا َحل ْو�أَب» .فعلمت ٍ
حينئذ �أنها املق�صودة ،فعزمت على الرجوع،
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ف�شهد بع�ض من كان معها �أن هذا املكان لي�س احلو�أب ،و�أن من قال لها �أنه هو قد
�أخط�أ ،فحالوا بهذه ال�شهادة الكاذبة دونها ودون ما عزمت عليه من الأوبة.
وقد ثبت �أنها ر�ضي اهلل عنها تابت �إىل اهلل ورجعت عن خطئها ،و�أنها كانت
جمتهدة ف�أخط�أت يف اجتهادها« ،وهل تظنون �أن يف الإ�سالم من ال يخطئ؟» ومما
يثبت خط�أها ثم رجوعها عنه معرتفة به� ،أنه بعد �أن تغلب علي  على اجلي�ش
الذي كانت فيه قالت له�« :إين �أحب �أن �أقيم معك ،ف�أ�سري �إىل قتال عدوك عند
م�سريك» فقال لها« :بل ارجعي �إىل البيت الذي تركك فيه ر�سول اهلل .»((( 
ويف قوله هذا ر�ضي اهلل عنه تبكيت لها ،و�إ�شارة �إىل �أنها كان يجب عليها
�أن تقر يف بيتها و�أن ال تخرج منه ،وهذا مما ي�ؤيد �أن معنى «قَرنَ » هو «اقررنَ » من
القرار ال كما يزعم م�ؤلفو كتاب «ال�سفور واحلجاب» ومما ي�ؤيده �صراحة ما احتج
به عليها  -ر�ضي اهلل عنهما  -بعد انت�صاره على �أ�صحاب اجلمل ،وذلك �أنه ملا
�سقط اجلمل ووقع الهودج جاء �أخوها حممد بن �أبي بكر  -وكان يف جي�ش علي
ر�ضي اهلل عنهما  -ف�أدخل يده ،فقالت« :من �أنت؟» قال�« :أقرب النا�س قرابة
و�أبغ�ضهم �إليك� ،أنا حممد �أخوك ،يقول لك �أمري امل�ؤمنني هل �أ�صابك �شيء؟
قالت« :ما �أ�صابني �إال �سهم مل ي�ض َّرين» فجاء علي حتى وقف عليها ،ف�ضرب
الهودج بق�ضيب ،وقال« :يا ُحمرياء ،ر�سول اهلل �أمرك بهذا؟ �أمل ي�أمرك �أن تقري
يف بيتك؟ واهلل ما �أن�صفك الذين �أخرجوك� ،إذ �صانوا عقائلهم و�أبرزوك» و�أمر
((( تاريخ امل�سعودي «ج � 2ص.»11 :
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�أخاها حمم ًدا ف�أنزلها يف دار �صفية بنت احلارث بن �أبي طلحة العبدي وهي �أم
طلحة الطلحات(((.
ومما ي�ؤيد ما ذكرنا ما احتج به علي على طلحة  -ر�ضي اهلل عنهما  -يوم
اجلمل ،وهو قوله له�« :أخرجتم �أمكم عائ�شة وتركتم ن�ساءكم ،فهذا �أعظم احلدث.
�أرِ�ضً ى منكم لر�سول اهلل �أن تهتكوا �س ًرتا �ضربه عليها وتخرجوها منه(((».
هذا ،و�إن �أم امل�ؤمنني «�أم �سلمة» قد �أنكرت على ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي
اهلل عنهما  -عملها هذا ،حمتجة عليها مبا مل ت�ستطع دفعه ،فقد كتبت �إليها كتابًا
تلومها فيه على خروجها ،هذا بع�ضه(((:
«لو علم ر�سول اهلل � أن الن�ساء يحتملن اجلهاد عهد �إليك� .أما علمت
�أنه قد نهاك عن الف ُْر َط ِة يف الدين((( ف�إن عمود الدين ال َي ْث ُب ُت بالن�ساء �إن مال ،وال
ُي ْر�أب بهن �إن ان�صدع((( جهاد الن�ساء غ�ض الأطراف ،و�ضم الذيول .ما كنت قائلة
((( امل�سعودي( :ج � :2ص .)10
((( الإمامة وال�سيا�سة البن قتيبة( :ج � :1ص .)125
((( الكتاب مذكور برمته يف العقد الفريد( :ج � :2ص )218املطبوع يف املطبعة العامرة ال�شرقية مب�صر عام 1305هـ.
وكذا جواب ال�سيدة عائ�شة .ويف كتاب الإمامة وال�سيا�سة البن قتيبة ( :ج� :1ص  )96 - 95بع�ض اختالف يف
اللفظ.
((( �أي جماوزة احلد فيه .والذي يف العقد «عن الفراطة» فيه :بزيادة �ألف بعد الراء وال معنى للفراطة هنا ،ف�إن معناها:
املاء يكون �شر ًعا بني عدة �أحياء من �سبق �إليه فهو له ،وبئر فراطة كذلك .والذي يف النهاية البن الأثري ول�سان
العرب و�شرح القامو�س« :عن الفرطة» بال �ألف وهي الرواية احلق وف�سروها بال�سبق والتقدم وجماوزة احلد .ويف
ل�سان العرب و�شرح القامو�س رواية �أخرى وهي «الفرطة يف البالد» بدل «الفرطة يف الدين» والأوىل �أليق باملو�ضوع.
((( ير�أب :يلتئم ،ان�صدع :ان�شق.
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نا�صة َق ُعو ًدا((( من َم ْن َهل �إىل
لر�سول اهلل  ،لو عار�ضك ببع�ض هذه ال َف َل َوات َّ
َم ْنهل((( وغ ًدا َت ِر ِدين على ر�سول اهلل ؟ و�أق�سم لو قيل يل :يا �أم �سلمة ،ادخلي
علي ،فاجعليه
اجلنة ال�ستحييت �أن �ألقى ر�سول اهلل  هاتكة حجابًا �ضربه َّ
�سرتك ،وقاعة البيت ِح ْ�ص َنك ،ف�إنك �أن�صح ما تكونني لهذه الأمة ما قعدت عن
ن�صرتهم».
ف�أجابتها ال�سيدة عائ�شة:
«�أما بعد فما �أقبلني ِل َو ْع ِظك ،و�أَ ْع َرفني حلقِّ ن�صيحتك ،وما �أنا معتمرة بعد
تعريج ((( ،ولنعم املطلع مطلع فرقت فيه بني فئتني متناجزتني((( من امل�سلمني .ف�إن
أم�ض ف�إىل ما ال غنى بي عن االزدياد منه وال�سالم».
�أقعد فعن غري حرج ،و�إن � ِ
ف�أنت ترى �أن ال�سيدة عائ�شة مل ت�ستطع دفع احلجة مبثلها ،لأنها  -ر�ضي
اهلل عنها  -ال عذر لها يف هذا اخلروج ،و�إمنا �أبت عليها نف�سها بعد �أن اعتزمت
القيام �أن تنق�ض عزميتها ،فت�أولت خروجها بال�سعي لل�صلح بني امل�سلمني ،ولكنها
((( الن�ص� :أن حتمل الدابة على �أق�صى ال�سري .والقعود ،بفتح ف�ضم :ما يقتعده الإن�سان من الدواب للركوب واحلمل.
وال يكون �إال ذك ًرا ،وقيل :القعود ذكر ،و الأنثى قعودة والقعود من الإبل :ما �أمكن �أن يركب  ،وهو ال يكون لأقل
«قلو�صا» بدل «قعو ًدا» والقلو�ص ،بفتح ف�ضم :الناقة ال�شابة.
من �سنتني ،ورواية النهاية البن الأثريً :
(((املنهل :مورد املاء ،من نهل �إذا �شرب .ويف الإمامة وال�سيا�سة« :منهمل» بدل «منهل» وهو حتريف.
((( تريد :ما �أنا براجعة بعد �أن عزمت ،واالعتمار :الزيارة ،والتعريج عن الأمر :العدول عنه.
((( هذه رواية ابن قتيبة يف الإمامة وال�سيا�سة� .أي متباريتني للقتال والتخا�صم ورواية العقد الفريد «مت�شاجرتني»
واملعنى واحد ،ولعلها حمرفة عن متناجزتني
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مل تفعل ،بل ان�ضمت �إىل �إحدى الفئتني وطفقت حتر�ض النا�س على قتال
علي  وت�سعى لتثبيط من ان�ضم �إليه عنه ،كما يف كتابها لزيد بن �صوحان �إذ
قدمت الب�صرة ((( ،حتى جرى ما جرى .و�إنا لن�سكت عما جرى ،فذلك زمان
م�ضى ب�أهله .وال يجوز مل�سلم ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر �أن يتخذ ما ح�صل مطية
للتفريق بني امل�سلمني.
ثم ا�ستدل م�ؤلفو كتاب «ال�سفور واحلجاب» على زعمهم �أن لي�س «قرن»
من القرار بدليل �آخر هو �أوهى مما تقدم فقالوا:
«ومثلها �أم عطية ،فقد غزت مع ر�سول اهلل � سبع غزوات ،كانت فيها
تداوي اجلرحى ،وتقوم على املر�ضى .و�إن قبول النبي  مثل �أم عطية يف غزواته
لدليل �أن معنى «قرن يف بيوتكن» لي�س من قر يقر� ،أي اثبنت يف بيوتكن وال
تربحنها».
نقول �إن هذا الدليل �أوهى من بيت العنكبوت ،لأنهن مل ي�ؤمرن بالقرار
يف البيوت على معنى �أنهن ال يخرجن منها �إال �إىل القبور لأن هذا مل يقل به �أحد
من امل�سلمني ،و�إمنا معناه القرار فيها �إال �إذا كان هناك ما يدعو �إىل اخلروج مما فيه
م�صلحة خا�صة �أو عامة .وقوله تعاىل بعد ذلك :ﱹﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﱸ [الأحزاب ]33 /وا�ضح يف �أن اخلروج يف حاجة جائز على �شرط عدم
((( الكتاب مذكور يف العقد الفريد (ج � :2ص .)218
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التربج يف اخلروج ،لأن التربج املنهي عنه ال يتحقق معناه �إال خارج البيت ال
داخله .ف�إن تربج املر�أة يف دارها وتزينها فيه �أمر جائز ،بل هو مطلوب لتقر بذلك
عني زوجها ،كما �أن الرجل مطلوب منه �أن يتزين المر�أته .وقد قال ابن عبا�س
ر�ضي اهلل عنهما�« :إين لأتزين لزوجي كما تتزين هي يل».
ومما يدل على �أنهن م�أمورات بالقرار يف بيوتهن �إال حلاجة م�شروعة ما
رواه البخاري عن عائ�شة ،قالت« :خرجت �سودة بنت زمعة � -أم امل�ؤمنني بعد
ما �ضرب احلجاب  -لي ًال ،فر�آها عمر فعرفها :فقال :واهلل �أنك يا �سودة ما َت ْخ َفينْ َ
علينا .فرجعت �إىل النبي  فذكرت ذلك له وهو يف ُح ْجرتي يتع�شى ،و�إن يف
يده َل َع ْرقًا((( َف�أُنْزِل عليه الوحيَ ،ف ُر ِف َع عنه وهو يقول :قد �أذن اهلل لكن �أن تخرجن
حلوائجكن ،وروى البخاري هذا احلديث �أي�ضً ا يف التف�سري ببع�ض زيادة .ويف ذلك
داللة وا�ضحة على �أنه ال يجوز لهن اخلروج �إال حلاجة م�شروعة ،و�أنه ال يجوز �أن
يرتكن القرار يف بيوتهن ويخرجن منها لغري ما �ضرورة� .أفهمتم يا م�ؤلفي كتاب
«ال�سفور واحلجاب»؟

((( العرق :بفتح ف�سكون :العظم الذي �أُخذ عنه معظم اللحم :وجمعه عراق .بك�سر العني و�ضمها .والأخري من
اجلموع النادرة.

النظرة احلادية ع�شرة
فيما يجب على املر�أة �سرته
وفيها تف�سري قوله تعاىل:
ﱹﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﱸ

[الأحزاب.]59 /

*****
اجللباب :ثوب كبري وا�سع ،ومهما اختلف يف تف�سريه فهو راجع �إىل �أنه
ثوب �سابغ �ساتر تلب�سه املر�أة فوق ثيابها .ويف تف�سري اجلاللني �إنه املالءة التي
ت�شتمل بها املر�أة .وكذا يف املخ�ص�ص البن �سيده .وقد ثبت يف ال�صحيح من
حديث �أم عطية �أنها قالت« :يا ر�سول اهلل� ،إحدانا ال يكون لها جلباب» فقال:
« ِل ُت ْلب ِْ�سها �أختها من جلبابها» .فهذا يدل على �أنه ينبغي �أن يكون للمر�أة جلباب
غري الثياب تلب�سه فوقها �إذا خرجت من بيتها� ،أو كانت يف ح�ضرة غري ذي
حمرم من الرجال .واملالءة ب�شكلها الأديب هي من اجللباب� .أمرهن اهلل يف
الآية الواحدة والثالثني من �سورة النور ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
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ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱸ .وقد قدمنا �شرح ذلك يف النظرة التا�سعة.
و�أمرهن هنا فوق ذلك �أن ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱸ �أي يرخني عليهن
بع�ض اجللباب �س ًرتا لأع�ضائهن التي ال ي�سرتها اخلمار وملا يلب�سنه من الثياب
التي ال يليق �أن يظهرن بها يف الطريق �أو �أمام غري ذي حمرم ،لأنها من الزينة التي
�أمر اهلل بعدم �إبدائها .وقد كانت املر�أة يف �أول العهد على عادة اجلاهلية تظهر يف
درع (هو ثوب املر�أة) وخمار ،ال ممُ َ ّيز بني احلرة والأَ َمة .وملا كان �أهل الدعارة يف
كل وقت ي�ست�سهلن التعر�ض للخوادم ،كان بع�ض الف�ساق من ال�شبان يف ذلك
الوقت يتعر�ضون للإماء �إذا خرجن يف حاجاتهن .ورمبا تعر�ضوا للحرائر بعلة �أنهن
�إماء .ف�أمر اهلل احلرائر بهذا ال�شكل من اجللباب ليتميزن عن الإماء اللواتي تق�ضي
عليهن ال�ضرورة برتك اجللباب لكرثة خروجهن من البيت ق�ضاء حلوائجه .لذلك
قال تعاىل« :ذلك» �أي �إدناء اجللباب ﱹﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ �أي �أقرب
�إىل �أن يعرفن ب�أنهن حرائر ،فال ي�سهل على ه�ؤالء النفر من الف�ساق �أن يتعر�ضوا
لهن بعد �أن يتميزن بهذا ال�شكل من الأزياء .ويف تف�سري ابن جرير «ج � :18ص
� :»127إن املتعر�ضني كانوا من املنافقني ،فكانوا ي�ؤذون امل�ؤمنات بالرفث .ويف
�سبب نزول هذ الآية روايات .ال حاجة �إليها يف فهمها ،فهي وا�ضحة.
وهل الوجه مما يدنى عليه بع�ض اجللباب؟ لي�س يف الآية ما يدل على
ذلك .غري �أن بع�ض املف�سرين جعل الوجه كله مما يجب �إدناء اجللباب عليه،
وبع�ضهم قال :ت�ضع رداءها فوق احلاجب ثم تديره حتى ت�ضعه على �أنفها .وقال
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بع�ضهم :تغطي �إحدى عينيها وجبهتها وال�شق الآخر �إال العني (وذلك كما تفعل
الدرزيات من امل�سلمات) .ومل َي ْع ُد ال�صواب من قال� :إن املراد ب�إدناء اجللباب
�أن تتقنع به املر�أة ثم ت�ضمه عليها .ومعنى تتقنع :جتعله قنا ًعا .والقناع ما يغطى
به الر�أ�س .وك�شف الوجه والكفني معلومة �إباحته ب�شرطها من حديث �أ�سماء
بنت �أبي بكر الذي تقدم ذكره ،ومن حديث رواه ابن جرير الطربي يف تف�سريه
علي ابنة �أخي لأمي عبد اهلل بن
ج � :18ص  93عن عائ�شة ،قالت« :دخلت َّ
الطفيل ُم َز َّينة ،فدخل النبي  ف�أعر�ض ،فقالت عائ�شة :يا ر�سول اهلل ،ابنة �أخي
وجارية ،فقال�« :إذا َع َر َكت املر�أة (�أي حا�ضت) مل يحل لها �أن تظهر �إال وجهها
و�إال ما دون هذا ،وقب�ض على ذراع نف�سه فرتك بني قب�ضته وبني الكف مثل قب�ضة
�أخرى».
ف�إن قيل :هل اجللباب مق�صود لذاته ،فال يجوز غريه من كل ثوب �سابغ
�ساتر تلب�سه املر�أة فوق ثيابها؟ وقد اعتاد بع�ض الن�ساء اليوم �أن يلب�سن معطفًا فوق
الثياب ي�سرتها �س ًرتا .قلت� :إن احلكمة يف اجللباب وا�ضحة وهي �سرت ما يتعذر
من الأع�ضاء �سرته باخلمار ،و�سرت زينة الثوب ،ومنع بروز املر�أة يف �شكل غري الئق
ُيف َتتنَ به كثري من النا�س .ف�إن كان هذا املعطف �سابغًا �سات ًرا ،غري ُمق ََّطع على
قدر اجل�سم ،وال مزي ًدا عليه ما ال حاجة �إليه مما يق�صد به تزيينه ،وال هو من نوع
الأقم�شة املزخرفة التي هي زينة يف نف�سها� .إن كان املعطف �أو غريه كاملالءة على
هذا ال�شكل من الأدب فهو يف حكم اجللباب بال ريب و�إن كان كما تفعله بع�ض
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املتربجاتُ ،مف ََّ�ص ًال على قدر اجل�سم ،مرتف ًعا عن ال�ساقني ،م�ضا ًفا �إليه ما لي�س �إليه
حاجة� ،أو كان من القما�ش املزخرف ،فال؛ لأنه يكون من الزينة التي َح ّرم اهلل
داع �إىل ا�ستهواء الأب�صار .و َت َط ُّلع الأ�شرار ،و َر ْميها ب�سهام
على امل�ؤمنة �إبداءها ،وهو ٍ
الفا�سدين ،الذين يتبعونها بنظراتهم الفا�سقة ،ور�شقها بنبال الفا�سقني ،الذين
ال�سوءى .وذلك ما ال تر�ضاه لنف�سها امر�أة �شريفة الرتبية،
ين�ضحونها بكلماتهم َّ
كرمية الأخالقَ .ف ْل َت َّتقِ اهلل من كانت على هذا املذهب من املعاطف �أو املالءات،
و�إن كانت �شريفة يف �أخالقها .ح�سنة يف �سريتها .ف�إن عملها هذا يف نظر اخللق
ال�صحيح ريبة تدعو �أهل الريبة �إىل ت�سديد ما ال َي ْر�ضَ ينْ َ من فا�سق النظرات،
وفا�سد الكلمات .هدانا اهلل و�إياهن �سواء ال�سبيل.
املح�سنة فقد
�أما ك�شف الوجه،
ً
وخ�صو�صا ما كان منه مز َّي ًنا بالأ�صباغ ِّ
ذكرنا من �أمره يف النظرتني :الثالثة والرابعة ما فيه مقنع لرائد احلق.

*****
وبعد ف�إن الآن�سة «نظرية زين الدين» بعد �أن ذكرت �أقوال املف�سرين يف
تف�سري هذه الآية ،وا�ستطالت عليهم بال�شتم والبذاءة والإيذاء ،لأن �أقوالهم مل
توافق �أهواءها قالت يف (�ص :)229
«�أال ترون وتعلمون �أنه لي�س يف هذا الزمان �إماء .ولكن فيه �سافالت ،لهن
احلرية يف �أن يلب�سن ملب�س احلرائر .فلم يبق لنا .واحلالة هذه ،معرف �إال وجوهنا،
وما فيها من �سمت احلياء وال�شرف .فكيف ال ي�ؤذن يف ال�سفور لتلك الوجوه؟»
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ي�شهد اهلل �أن �شطر الكالم الأول حق .و�أن بني من تعنيهم امل�سلمة
وغري امل�سلمة .و�أن ه�ؤالء ينت�سنب �إىل غري �آبائهن ،مدعني �أن َّهن من الأ�سر املعروفة
مبركزها االجتماعي والعائلي .ولكن ال نن�سى �أن بع�ض ال�سافرات تفعل هذا وهي
�سافرة .ولي�س كل الرجال يعرفون كل الن�ساء .والغالب �أن املعرفة قا�صرة على
�أ�صدقاء �أهلها �أو �أهل احلي الذي تقطنه .فال يحول دون ما تريد �أن تق�صد �إىل
غري ه�ؤالء الرجال ،كما هو م�شاهد .فالفا�سقة فا�سقة� ،سافرة كانت �أو ذات نقاب.
جدا بالن�سبة �إىل الطاهرات العفيفات
�أفيجوز بعلة ه�ؤالء الفا�سقات القليالت ًّ
�أن ن�سعى لك�شف نقاب املر�أة امل�سلمة ،وهو �صيانة لها من نظرات الف�ساق و�أذى
�أل�سنتهم؟ يجب �أن ي�سعى امل�سلمون ملنع ه�ؤالء املنتقبات من امل�سلمات وغريهن،
بوا�سطة احلكومة ،ف�إنها حتر�ص كل احلر�ص على �صيانة ال�شريفات ،وال تر�ضى ممن
يتلب�سن بلبا�سهن �أن يدعني �أنهن منهن ،حلاجة يف �أنف�سهن.

النظرة الثانية ع�شرة
يف معنى احلجاب
وفيها تف�سري قوله تعاىل
ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪﱸ [الأحزاب.]53/

*****
احلجاب حجابان :حجاب يراد به �سرت البدن بحيث ال يرى من بدن
املر�أة �شيء ،وحجاب يراد به �سرت �شخ�صها وراء �ساتر من جدار �أو �ستار �أو نحوهما.
واملراد باحلجاب يف هذه الآية هو املعنى الثاين ،كما هو وا�ضح .و�سنذكره ب�أجلى
بيان� .أما احلجاب باملعنى الأول فهو مذكور يف قوله تعاىل ﱹ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﱸ [النور .]31 /وقــوله تعــاىل ﱹﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﱸ [الأحزاب .]33 /وقوله تعاىل :ﱹ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﱸ [الأحزاب .]59 /وقد ذكرنا
من تف�سري هذه الآيات يف النظرتني التا�سعة والعا�شرة ما فيه كفاية.

180

نظرات يف كتاب ال�سـفور واحلجـاب

180

�أما احلجاب باملعنى الأول فهو لغري ن�ساء النبي � سرت جميع البدن �إال
الوجه والكفني ،كما يدل عليه حديث �أبي داود الذي ذكرناه يف النظرة الثالثة
(�ص  )54وحديث ابن جرير الطربي الذي ذكرناه يف النظرة احلادية ع�شرة (�ص
� )178أما الوجه والكفان فلم يقل �أحد ممن ُي ْع َت ُّد بقوله �إن �سرتها واجب مطلقًا،
و�إمنا قالوا �أنه يجب �إذا مل ت�ؤمن الفتنة �أو كان ذلك داع ًيا �إىل الت�ساهل بك�شف
غريها ،كما هي احلال يف هذه الأيام ،وال ريب �أن الأمر اجلائز املباح �إن ج ّر �إىل
حمرم كان حمر ًما (كما �شرحنا ذلك يف النظرة الثالثة �ص  )45وقد �أباح العلماء
�أن تك�شف املر�أة وجهها وكفيها عند �أمن الفتنة ،وعند ال�ضرورة ك�أداء ال�شهادة
والعمل خارج بيتها �إذا ا�ضطرت �إىل ذلك ،بحيث مل جتد ما تعمله يف دارها وال يف
دار �صناعة ن�سائية ،وكذلك �أباحوا لها ك�شفها �إذا رغب يف ذلك من يريد خطبتها.
وباجلملة فقد �أباحوا لها ال�سفور عن وجهها وكفيها وقدميها� ،إن دعت ال�ضرورة �إىل
ذلك .وال�ضرورة ُتق ََّد ُر ِب ْق َدرها وقد �أوجبوا عليها �أن تك�شف عن وجهها وكفيها �إذا
كانت محُ ْ ِر َمة بحج �أو عمرة.
وال ريب �أن النقاب كان على عهد النبي  ،فقد كان بع�ض الن�ساء
ينتقنب ،ويعددن ذلك من احلياء وطيب الأخالق ،فقد روى �أبو داود عن
عبد اخلبري بن قي�س بن ثابت بن �شما�س عن �أبيه عن جده ،قال« :جاءت امر�أة
�إىل ر�سول اهلل  يقال لها �أم خالد وهي منتقبة ت�س�أل عن ابن لها ُق ِتل يف �سبيل
اهلل تعاىل فقال لها بع�ض �أ�صحابه :جئت ت�س�ألني عن ابنك و�أنت منتقبة؟ فقالت:
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�إن �أُ ْر َز�أ بابني فلن �أ ْر َز�أ بحيائي» فقد عدت انتقابها حياء و�أق َّرها على ذلك ر�سول
اهلل  .نعم� ،إن احلديث ال يدل على وجوب النقاب ،لأن النبي �سكت عن
كالم �أ�صحابه ،ولو كان واج ًبا َل َبينَّ لهم ذلك ،وال�سكوت يف َم ْعرِ�ض احلاجة بيان.
وا�ضحا على �أن االنتقاب للمر�أة �أمر
و�إن يف �إقراره �أم خالد على كالمها دلي ًال ً
ُم َر َّغب فيه ،و�أنه من دالئل احلياء ف�إن �أقر ر�سول اهلل � أم خالد على اعتبارها
االنتقاب من احلياء ،واحلياء �شعبة من الإميان فهل يجوز ملن تقول �إنها م�سلمة �أن
تنتقد امل�سلمات على انتقابهن ،لأنهن يعددن ذلك من احلياء الذي ال ُيردن �أن
ُي ْر َز�أْن به؟ �إن هذا ل�شيء عجاب.
ومما يدل على �أن النقاب كان موجو ًدا حديث« :املحرمة ال تنتقب وال
تلب�س القفازين» رواه �أبو داود .فلو مل يكن موجو ًدا ،و�أن بع�ضهن كن ينتقنب ملا
نهى املحرمة عن االنتقاب.
النقاب كان موجو ًدا ،وكان معدو ًدا من الف�ضائل الن�سائية ،ودلي ًال على
حياء املر�أة ،فلذا مل يتهاون به �إال قليل منهن ،لأنه كان من �سيما احلرائر يتميزن
به عن الإماء .لكنه مل يكن واج ًبا �إال على ن�ساء النبي  ،وكان لغريهن ف�ضيلة
مندوبًا �إليها ،ومرغ ًبا فيها ،اقتداء ب�أمهات امل�ؤمنني .وقد اقتدى بهن كثري من
امل�ؤمنات ذوات ال�شرف ت�شب ًها بهن  -ر�ضوان اهلل عليهن.
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غري �أن انتقاب ه�ؤالء امل�ؤمنات مل يكن مينعهن من �أن يخرجن من بيوتهن
حلاجاتهن امل�شروعة ،ومنها تلقي العلم والقيام مبا فيه فائدة من �ش�ؤون الدنيا �أو
الدينُ ،فك َّن ُي َع ِّل ْم َن و َي َت َع َّل ْم َن منتقبات غري متربجات بزينة.
وقد كان منهن من مل ت�ش�أ �أن تنتقب ،فع َّلمت وتع َّلمت �سافرة الوجه
�سفو ًرا �شرع ًّيا �أدب ًّيا ،غري محُ ِّ�سنة وجهها ،وال مبدية زينتها ،بل يف حال حتوطها فيها
احل�شمة ،وتخيم عليها فيها ال�سكينة والوقار وكرمي اخللق ،بعيدة عن منال ال�سوء،
نائية عن جمال ال�شبهة .ومع هذا فهن قليالت العدد ،والزمان غري زمان تربج
و َم َال ٍه و(ديقولتيه) و�إبداء املحا�سن ق�ص ًدا ،وغري ذلك مما ال تر�ضى عنه �شريعة،
وال ُي ِق ُّره خلق كرمي.
ومما يدل على �أن النقاب كان موجو ًدا ،وكان معدو ًدا من كمال املر�أة،
عتاب م�صعب بن الزبري امر�أته عائ�شة بنت طلحة على ك�شف وجهها ،وقد كانت
ال ت�سرته .وتكررت مراجعته �إياها يف هذا ال�ش�أن حتى طال �أمرها ،وكانت امر�أة
�شر�سة اخللق ،وكانت حظ َّية عنده� ،إال �أنها مل يكن فيها و�صمة يقدر �أن يذكرها
بها �أحد(((.
�أما ن�ساء النبي  فاحلجاب لهن بهذا املعني (�أي �سرت البدن) هو �سرت
جميع البدن حتى الوجه والكفني ،ومل يخالف يف ذلك �أحد من العلماء لأن
((( راجع الأغاين( :ج � :10ص .)51
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الدالئل مت�ضافرة على ذلك وقد كان عمر  يحب �ضرب احلجاب عليهن
حمبة �شديدة ،وكان يذكره كث ًريا ،ويود �أن ينزل فيه �شيء ،وكان يقول لهن« :لو
�أُطاع (يعني النبي  )فيكن ما ر�أتكن عني» ،وقد َم َّر بهن وهن مع الن�ساء يف
امل�سجد ،فقال« :لئن احتجبنت ف�إن َل ُك َّن على الن�ساء ف�ض ًال ،كما لزوجكن على
الرجال الف�ضل».
وقد اختلفوا يف �أنه هل كان من اجلائز ر�ؤية ن�سائه  م�سترتات؟ واحلق
حج ْجن و َي ُط ْفن ويخرجن �إىل امل�ساجد يف عهد
�إن ذلك كان جائ ًزا وواق ًعا ،فقد كن َي ُ
النبي  وبعده ،وقد كان ال�صحابة ومن بعدهم ي�سمعون منهن احلديث وهن
م�سترتات الأبدان ال الأ�شخا�ص ،كما حقق ذلك ابن حجر يف �شرح البخاري،
ونقله عنه الق�سطالين (يف ج � :8ص  .)59وي�ؤيد هذا اجلواز ما رواه البخاري
يف �صحيحه عن عائ�شة ،قالت« :خرجت َ�س ْو َدة بنت َز ْم َعة (�أم امل�ؤمنني) بعد ما
ُ�ضرِب احلجاب حلاجتها ،وكانت امر�أة ج�سيمة ال تخفى على من يعرفها فر�آها
عمر ،فقال :يا �سودة� ،أما واهلل ما َت ْخ َفينْ َ علينا ،فانظري كيف تخرجني .قالت:
فانكف�أت راجعة ،ور�سول اهلل  يف بيتي ،و�إنه يتع�شى ويف يده َع ْرق((( ،فدخلت
فقالت :يا ر�سول اهلل� ،إين خرجت لبع�ض حاجتي ،فقال عمر :كذا وكذا .قالت
ف�أوحي �إليه ،ثم رفع عنه و�إن العرق يف يده ما و�ضعه فقال :قد �أذن اهلل لكن �أن
((( العرق ،بفتح ف�سكون :العظم الذي �أخذ عنه معظم اللحم.
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تخرجن يف حاجتكن» .فهذا دليل وا�ضح على �أنه جتوز ر�ؤيتهن م�سترتات ،كما
هو دليل على جواز خروجهن حلوائجهن .و�إذا جاز لن�ساء النبي  ذلك جاز
لغريهن من الن�ساء بالأَ ْوىل.
و�أما احلجاب باملعنى الثاين ،وهو �سرت ال�شخ�ص وراء �ستار ،فاملراد به
�أن ال يكون بني الن�ساء والرجال خلوة واختالط �إال مع ذي حمرم .وقد روى
البخاري عن ابن عبا�س �أن النبي  قال :ال َي ْخ ُل َونّ رجل بامر�أة �إال مع ذي
حاجة ،وا ْك َت َت ْبت يف غزوة
محَ ْ َرم .فقام رجل فقال :يا ر�سول اهلل ،امر�أتي خرجت َّ
كذا وكذا فقال :ارجع فحج مع امر�أتك» .ويف باب حترمي اخللوة �إال مع ذي حمرم
عدة �أحاديث.
خا�صا
والريب �أن احلجاب بهذا املعنى عام للن�ساء جميعهن ،ولي�س ًّ
بن�سائه  ،و�إن كن مور ًدا للنهي عن �س�ؤالهن من وراء حجاب .لأن اخللوة
بالإجماع ال جتوز� ،إال �أن يكون هناك ذو حمرم ،وال يقول بها �أحد ممن ُطبِع
على الدين واملروءة والأخالق ال�صحيحة .حتى �أن الأمم الأوربية التي �أباحت
االختالط و�أعطت املر�أة احلرية الوا�سعة ،ال يزال كثري من �أهلها يحظرون �أن
َت َت َق َّبل ن�سا�ؤهم الرجال وقت غيابهم عن منازلهم ،ون�سا�ؤهم ت�أبى �أن ت�أذن لأحد
من الرجال بزيارة �إذا خال البيت من الق ّيم عليه .و ِن ْع َم ما يفعلون ويفعلن .حتى
�أن بع�ض ن�سائهم ال حت�ضر جمل�س زوجها و�ضيوفه �إال �إذا دعاها �إىل ح�ضوره.
ومنهن من ال حت�ضره �إذا علمت �أن الزيارة �إمنا هي لزوجها.
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واحلجاب بهذا املعني (معنى عدم اخللوة ،وعدم ظهور املر�أة �أمام الأجنبي
يف البيت �إال مع ذي حمرم) هو املراد بقوله تعاىل :ﱹﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﱸ [الأحزاب� ]53 /أي �ستار ُي ْ�ض َرب يف البيت يحول
دون االجتماع ور�ؤية الرجل املر�أة واملر�أة الرجل .وقد روِي �أن عمر  قال:
«يا ر�سول اهلل ،يدخل عليك الرب والفاجر ،فلو �أمرت �أمهات امل�ؤمنني باحلجاب»
فنزلت الآية(((.
ولي�س املراد باحلجاب هنا الربقع �أو النقاب .بل املراد به ما يحجب من
�ستار �أو جدار �أو نحوهما ،مبعنى �أن يكون اخلطاب لهن من وراء ما ي�سرتهن
عن عيون املخاطبني كما يفهم من حديث �أحمد وم�سلم والن�سائي عن �أن�س.
وقد جاء يف �آخره« :فانطلق (يعني ر�سول اهلل  )حتى دخل البيت ،فذهبت
لأدخل معه ،ف�ألقى ال�سرت بيني وبينه ،ونزل احلجابَ ،و ُو ِع َظ القوم مبا ُو ِع ُظوا به:
«ال تدخلوا بيوت النبي �إال �أن ي�ؤذن لكم» �إىل قوله تعاىل :ﱹﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﱸ [الأحزاب ]53 /الآية .وروى ال�شيخان
(البخاري وم�سلم) عن �أن�س ،قال« :ملا تزوج النبي  زينب بنت جح�ش دعا
القومَ ،ف َط ِع ُموا ،ثم جل�سوا يتحدثون ،ف�أخذ ك�أنه يتهي�أ للقيام ،فلم يقوموا ،فلما ر�أى
ذلك منهم قام ،وقام من القوم من قام .وقعد ثالثة ،ثم انطلقوا ،فجئت ف�أخربت
((( قد ذكر العلماء عدة �أ�سباب لنزول الآية ،كما �ستعلم ،ولي�س واحد منها يعار�ض الآخر ،فهذا يدل على �أنه قد
اجتمعت عدة �أ�سباب قبل نزول الآية الكرمية .وال مانع من تعدد الأ�سباب ،كما قال احلافظ ابن حجر ونقله
ال�سيوطي يف «لباب النقول».
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النبي � أنهم انطلقوا فجاء حتى دخل البيت ،وذهبت �أدخل ف�ألقى احلجاب
بيني وبينه ،و�أنزل اهلل :ﱹﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ �إىل قوله:
ﯺ ﱹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ [الأحزاب .]53 /وروى نحو ذلك
الرتمذي عن �أن�س.
هذا هو احلجاب املذكور يف الآية الكرمية� ،أي �أن املراد به ال�ستار،
�أو كل ما ي�سرت �شخ�ص املر�أة ،ولي�س املراد به النقاب ،ومن احلجاب مبعنى ال�ستار
قوله تعاىل :ﱹ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﱸ [ال�شورى� ]51 /أي يكلمه من حيث ال يرى من يكلمه .وهذا ما �أمرنا
اهلل به عند خطاب غري املحارم حيث ال ذو حمرم لهن.
والآية ،و�إن نزلت يف ن�ساء النبي ،فحكمها لغريهن بالأوىل ،يدل على ذلك
تتمه الآية ،وهي قوله تعاىل :ﱹﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﱸ [الأحزاب]53 /
�أي �أن �س�ؤالكم �إياهن من وراء حجاب ،بحيث ال ترونهم وال يرونكم� ،أدعى لطهارة
القلب ونفي الريبة ،فهو تعليل للأمر مبخاطبتهن من وراء حجاب ،ف�إن كان اهلل قد �أمر
بخطاب ن�ساء النبي الطاهرات املطهرات ،اللواتي هن مناذج الف�ضيلة والتقوى
والدين من وراء حجاب ،وعلل ذلك ب�أنه �أطهر لقلوب املخاطبني واملخاطبات،
�أفال يكون غريهن من الن�ساء �أوىل بذلك؟ اللهم بلى .وقد جاءت ال�شريعة ل�سد
الذريعة والق�صد من ذلك �أن ال تكون خلوة بني املر�أة والرجل �إال مع ذي حمرم.
لأن اخللوة حمرمة ب�إجماع امل�سلمني والن�صارى واليهود� ،إذا رجع كل منهم �إىل
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حكم �شريعته وعقله و�ضمريه .ولكن كث ًريا ممن يزعمون �أنهم �أن�صار املر�أة اليروقهم
هذا ،وال يعجبهم �إال �أن تكون املر�أة غر�ضً ا ل�سهامهم ،و�صي ًدا حلبائلهم ،و�أن تكون
تابعة لأهوائهم نازلة على حكم ميولهم ،ليتم بها �أن�سهم ،ويكمل بها �سرورهم .ثم
ال يبالون بعد ذلك ما تقع فيه من ُ�س َّبة لهم ُغ ْن ُمها وعليها ُغ ْر ُمها.
ولنختم هذه النظرة بنتفة من ر�سالة بعثت بها ال�سيدة الفا�ضلة «مع َّزز
احل�سينية الفل�سطينية» �إىل الآن�سة «نظرية زين الدين» املطرز با�سمها كتاب «ال�سفور
واحلجاب» قالت حفظها اهلل:
« ....واعلمي �أيتها ال�سيدة �أنه يجب علينا مع�شر ال�سيدات �أن ننظر �إىل
كل رجل يحملنا على مثل هذا العمل بعني البغ�ض واالزدراء واالحتقار ،لأنه
ال يدعونا �إىل ف�ضيلة وال �إىل مكرمة .فبرِ َ ِّبك �أيتها الآن�سة �أن ت�شفقي على نف�سك
وعلى بنات جن�سك .وال تطالبيهن باالنقرا�ض وتناديهن �إىل العار والدمار».
«بل غ ِّلبي عليك غريزة حب النوع ،ذلك �أعز لك و�أ�شرف بنا .وما احلياة
�إال متاع الغرور».
«هبي �أيتها ال�سيدة �أن الدين مل ي�أمر ومل ينه� ،أو لي�س احلجاب عادة قومية
�إ�سالمية �شرقية؟ فلماذا نرتك نحن هذه العادة احل�سنة وي�ستم�سك غرينا بعادته
و�إن كانت وح�شية وال جنر�ؤ على مطالبته برتكها؟ وملاذا ي�ستم�سك الإنكليزي
و�إالفرن�سي والأملاين والياباين بعاداته وتقاليده القومية وندع نحن عاداتنا
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وتقاليدنا القومية؟ �أتنكرين �أن لكل �أمة عادات وتقاليد؟ فلماذا نطالب برتكها
لكي نندمج يف �سوانا ون�ضيع هذه القومية؟ فباهلل عليك ال تكوين �آلة تخريب ،بل
كوين �آلة تعمري ،وال تنخدعي يا رفيقتي فتكوين املعول الذي به تهدم قوميتك
و�أمتك .واعلمي �أن قو ًما يحاولون فتق هذا الرتق((( فيحملون علينا مبا ال يريدون
به خ ًريا� .إمنا يريدون �أن يخرجونا عن ديننا ووطنيتنا وبالدنا في�ستعملون مثل هذه
الدعايات ،يو ًما بالتب�شري الديني ،ويو ًما بالإ�صالح االجتماعي .ويو ًما باال�ستعمار
املدين ،ويو ًما بالتمدين الغربي ،وال يغرنك كلمات ي�ضعها الوا�ضعون من رحمة
ب�شرية و�إنقاذ �ضعيف وحترير �شعوب وما �شاكل ذلك من مثل هذه الكلمات
الرباقة اخلالبة التي ال يراد بها غري التغرير .كما قال «غو�ستاف لوبون» فكوين يا
«نظرية» �أمنت و�أمنع من �أن ت�ؤثر عليك هذه امل�ؤثرات ،وال يتخذك امل�ضلون ع�ض ًدا
وال�سالم عليك من رفيقتك يف النوع» .اهـ.

((( فتق هذا الرتق� :إف�ساد ذات البني( .م).

اخلامتــة
«وهي تت�ضمن كلمة موجزة عما يف كتاب «ال�سفور واحلجاب»
من الرد على بع�ض �أقوالنا يف كتابنا «الإ�سالم روح املدن ّية» الذي
كتبناه قبل ع�شرين �سنة».

قد خ�صتنا الآن�سة «نظرية زين الدين» �أو م�ؤلفو كتابها بثمان وثالثني
�صفحة من كتاب «ال�سفور واحلجاب» ردوا فيها علينا بع�ض ما كتبناه يف كتابنا
(الإ�سالم روح املدنية) �أو (الإ�سالم ولورد كرومر) املطبوع لأول مرة يف بريوت
قبل ع�شرين �سنة (1908م) والكتاب قد �ألفناه يف بدء �شبابنا ،ومع هذا فهو �أثر
خالد يف مو�ضوعه.
وقد ا�ست�شهد م�ؤلفو الكتاب ببع�ض ما ذكرناه يف «باب املر�أة يف الإ�سالم»
حيث راقهم اال�ست�شهاد .ثم حملوا علينا حملة منكرة يف �آخر كتابهم لبع�ض ِفقَر
مل ترقهم ،ملا علمت �أنهم يريدون �أن يخرجوا املر�أة امل�سلمة من حياتها البيتية
ال�شريفة الرا�ضية �إىل معرتك احلياة القا�سية �سافرة ،خمتلطة بالرجال ،تعمل
لك�سب قوتها ،كا�سرة عنها قيود �أنوثتها ،عاملة على �إف�ساد فطرتها نا�سية ما خلقت
لأجله .ونحن ال نريد لها ذلك ،و�إمنا نريد لها �أن تظل امر�أة .تعمل ما ينا�سب
طبيعتها ،ويالئم غريزتها ،ويجاري قوتها ،ويوافق ِم َّنتها((( ،لتبقى دعائم احلياة
((( ِم َّن َتها :قوتها( .م).
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البيتية متما�سكة القوى ،متينة الأ�سا�س ،فال تتقو�ص �أركانها بخروج املر�أة على
فطرتها و�آدابها و�أخالقها الأنثوية .وهذه نقطة اخلالف بيننا وبينهم .وهذا ما دعاهم
�إىل �أن يحملوا علينا يف �آخر كتابهم تلك احلملة ال�شعواء املنكرة .و�أن فيما قدمناه
و�شرحناه يف نظراتنا ال�سابقة كفاية لرد مزاعمهم وما و�صمونا به .فال حاجة �إىل
�إعادته ،لأن ذلك قد يدعو �إىل ملل القارئ.
�أما البذاءة يف الرد فحدث عنها وال حرج ،فهي ِ�ش ْن ِ�شنة((( ه�ؤالء امل�ؤلفني.
و�إذا كانوا قد اعتدوا على العلماء من فقهاء وحمدثني ومف�سرين ولغويني مبا يحمر
منه وجه الإن�سانية خج ًال ،فال بدع �أن ي�ستطيلوا على هذا ال�ضعيف العاجز بالتهكم
ووقح الكالم .وملا كنا ال نحب االنت�صار لأنف�سنا و�إمنا قد تعودنا االنت�صار للحق
جمر ًدا عن كل هوى نف�سي ،ف�إنا ن�ساحمهم ونغفر لهم ما ا�ستطالوا به علينا ،كما
قال تعاىل :ﱹﯵ ﯶ ﯷ ﯸﱸ [البقرة .]237 /وكما قال �سبحانه:
ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ [التغابن.]14 /
وكما قال ر�سول اهلل « :الف�ضل يف �أن ت�صل من قطعك ،و ُت ْعطي من حرمك،
وتعفو عمن ظلمك» .ولهذا نقول لهم غفر اهلل لكم وهداكم طريق الر�شد.
وكتابنا هذا مل ن�ؤلفه للدفاع عن �أنف�سنا ،و�إمنا �أ َّلفناه ،واهلل ي�شهد ،لدفع
مفرتياتهم العامة ،التي ا ْف َت�أ ُتوا بها على الإ�سالم وامل�سلمني وامل�سلمات ،ولبيان
((( �شِ ْن�شِ نة :طبيعة و�سجية( .م).
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احلق يف �أمر احلجاب والنقاب ،واختالط اجلن�سني ،وعقل الرجل وعقل املر�أة،
وتف�سري بع�ض الآيات التي ا�ست�شهدوا بها تف�س ًريا ينطبق على املعقول واملنقول
واللغة .وبيان ما �أ َّداهم �إليه جهلهم �أو تعمدهم الت�ضليل من الأخطاء الوا�ضحة
الفا�ضحة.
وقد قمنا بهذا الواجب ،واحلمد هلل ،جهد الطاقة .فو�ضح ال�صواب ون ُِ�صر
احلق ﱹ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱸ [املجادلة .]22 /ﱹ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﱸ [املائدة.]56 /

*****
علي و�إين
�أيتها الآن�سة� ،إين �أ�شكر لك ح�سن ظنك بي يف ختام الرد َّ
�أعلمك �أين كنت ،وال �أزال ،ولن �أزال ،ن�ص ًريا للمر�أة ،حم ًّبا لنهو�ضها ،عام ًال
على ترقيتها .ولكني �أخالف م�ؤلفي كتابك يف كثري من الوجوه ،لأنهم يريدون
�إف�ساد املر�أة امل�سلمة مبا يدعونها �إليه .ونحن نريد �إ�صالحها من طريق العلم والدين
بح�سب ما ت�ؤهلها �إليه فطرتها ،ونعمل على �سد كل طريق ي�ؤدي بها �إىل ما ت�أباه
عليها طبيعتها و�أنوثتها ودينها و�شرفها .ولو قر� ِأت كتابك ،قبل الإقدام على ن�شره،
قراءة متعن لر�أيت ما فيه من الد�س واملغالط و�سوء النية .ولكن الواقعة قد وقعت
وح ّرقيه.
فابرئي �إىل اهلل منه ومن م�ؤلفيه .و�إن �أطاعك �أبوك فاجمعيه َ
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و ِثقي �أيتها الآن�سة �أين ما ق�صدتك بحرف مما وجهته �إىل م�ؤلفي كتابك
من ال�صفات ،و�إمنا هي لهم وحدهم .وهي قليل من كثري مما و�صفوا به علماء الأمة
ظل ًما وبهتانًا وعدوانًا على احلق.
وقبل �أن نختم هذه اخلامتة نقول كلمة حق يف هذه الآن�سة  -كما �أخربنا
بذلك َمن نثق به  -وهي �أنها فتاة �ساذجة مهذبة طيبة النف�س كرمية اخللق .بعيدة
عن التربج واخلالعة ،ولكنها خدعت بر�ضاها عن ن�سبة الكتاب �إليها ،فظنت �أن
ما غ َّرها به ه�ؤالء امل�ؤلفون حق موافق للدين و�سنن االجتماع القومية .ولعلها بعد
�أن تعرف احلق ال�صريح ترجع �إىل ال�صواب ،وترب�أ �إىل اهلل مما ن�سب �إليها ،وت�سعى
ال�سعي ال�صادق للنهو�ض باملر�أة امل�سلمة بوا�سطة العلم والدين ،واهلل ال ي�ضيع �أجر
املح�سنني.
هذا ما �أردنا كتابته يف نقد كتاب «ال�سفور واحلجاب» �إظها ًرا للحق وعم ًال
بالواجب واهلل من وراء الق�صد .وال�سالم على من اتبع الهدى.
وكان متام الطبع يف غرة املحرم �سنة  1347يف مطابع قوزما  -بريوت
 نهاية المتن 

معد التقدمي يف �سطور
فاطمـة حافـظ

•باحثة م�صرية ،ح�صلت على لي�سان�س الآداب ،بكلية البنات ،عام ،1994
وماج�ستري يف التاريخ احلديث ،بكلية الآداب جامعة عني �شم�س ،عام .2003
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من �أبحــاثهـــا
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�سل�سلة «يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي»
صدر يف هذه السلسلة

العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
()1
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد م�صطفى حلمي.
()2
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف الطاهر احلداد.
()3
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد العزيز جاوي�ش.
()4
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
()5
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد الرازق.
()6
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل الفا�سي.
()7
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف الطاهر ابن عا�شور.
()8
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد �إقبال ،ترجمة حممد يو�سف عد�س.
()9
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد الرحمن الكواكبي.
()10
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ال�صدر.
()11
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد الرازق.
()12
التون�سي.
الدين
خري
أليف
�
ت
املمالك،
أحوال
�
معرفة
يف
امل�سالك
أقوم
�
()13
ّ
ال�صعيدي.
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد املتعال
()14
ّ
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني اجل�سر.
()15
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد الغزايلّ.
()16
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
()17
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف �أحمد فار�س ال�شدياق.
()18
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة الطهطاوي.
()19
نبي.
()20
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
الطهطاوي.
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة
()21
ّ
جوهري.
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف
()22
طنطاوي ّ
ّ
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق العظم.
()23
( )25( - )24حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم �أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني النائيني ،تعريب عبد املح�سن �آل جنف ،حتقيق عبد الكرمي �آل جنف.
()26
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا املخزومي.
()27
( )29( - )28ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين الدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى الغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
()30
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف الأمري �شكيب �أر�سالن.
()31
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س الدين �سامي فرا�شري ،ترجمة وتقدمي حممد م الأرنا�ؤوط.
()32
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
()33
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
()34
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهني.
()35
طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي.
()36
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هذا الكتاب

كتابان في مجلد واحدُ ,طبع الكتاب األول منهما (السفور والحجاب) لآلنسة نظيرة زين الدين ألول مرة عام (1346هـ/
1928م) ،وما إن خرج إلى النور حتى استشعر العديد من الكُتاب في مضمونه وتوقيته أنه حلقة في سلسلة تستهدف بث الشكوك
في األفكار والممارسـات اإلسـالمية ،وهو ما كان ماث ً
ال بوضوح في ذهن أبرز معارضيها وهو الشـيخ الغالييني الذي ُطبع كتابه
«نظرات في كتاب السفور والحجاب» ألول مرة عام (1347هـ1928/م) أي ُبع ْيد صدور كتاب «السفور والحجاب» بشهرين،
والذي شكَّك في سند الكتاب إليهاُ ،مسنِده إلى أذناب المبشرين!

ويقع كتاب «السفور والحجاب» في أربعة أقسام رئيسية :األول «جوالت عامة في الحرية والحق والشرع والدين والعقل»
وتناولـت فيـه ركائـز مشـروعها الفكـري ،والثانـي تناولت فيه «األدلة العقلية في السـفور» ،والثالث بحثـت فيه األدلة الدينية التي
تخللها أدلة عقلية ،والرابع خصصته لبحث وجهات النظر المخالفة للسـفور والرد عليها .بينما جاء تقسـيم كتاب الغالييني في
صورة :افتتاحية ومقدمة واثني عشـر فصالً -أطلق عليها اسـم النظرات -وخاتمة ،وقد سـمح له هذا التقسـيم بأن يفند في كل
(نظرة /فصل) قضية واحدة من القضايا التي أثارتها الكاتبة.
ويأتي الكتابان في سياق الرأي والرأي اآلخر ،وسياق مشروعين فكريين كانا وما زاال يتنازعان العالمين العربي واإلسالمي.

يقول الإمام الأكبر اأحمد الطيب عن الم�شروع:
إن هذا المشروع الذي تقوم به مكتبة اإلسكندرية  -وهي تستهدف إعادة نشر اإلنتاج العلمي والثقافي ألعالم

نهضتنـا فـي العصـر الحديـث  -ل ُيعـدُّ فيمـا أرى  -من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية
في العالم اإلسالمي وإعادة تأسيس عقل إسالمي معاصر يستوعب أصوله ،ويعيش عصره .وإني أدعو إلى

ترجمة هذه األعمال إلى اللغات الحية ،وتعميم نشرها ،بكل الوسائل الورقية واإللكترونية.
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