
  1 فتاوى المرأة المسلمة

����﷽  

  المقدمة

الحمد -، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه وم�ن اتب�ع 

  .هداه

  ... أما بعد

اإلسالمية، تتض�من جمل�ة م�ن » رسائل ترشيد الصحوة«فهذه الرسالة من 

  .كلها تتعلق بالمرأة المسلمة في عصرناالفتاوى، 

وقضية المرأة من أعظم قض�ايا العص�ر خط�ًرا، وأبع�دها أث�ًرا؛ لم�ا للم�رأة 

من دور كبير في حياة األسرة، وحياة المجتمع، وال يمكن صالح المجتمع وال 

األسرة، إذا لم تصلح المرأة، وقد بينا في رسالة سابقة مكانة المرأة ف�ي الحي�اة 

إنسانًا وأنثى وأًما وابنة وزوجة وعضًوا في المجتمع، وفي رس�الة  :اإلسالمية

  .دعيته، والقائلين بفرضيتهبأخرى بينا حكم النقاب بين القائلين ب

أس�ئلة هام�ة تش�غل نس�اء ه�ذا  ع�دةوهذه المجموعة من الفتاوى تجيب ع�ن 

العصر، كما تشغل رجاله كذلك، أعني من يهمهم أمر دينهم، وإرضاء ربه�م، 

  .رفة حالل هللا من حرامهومع

  ما معنى التحذير من فتنة النساء، وأنهن أضر شيء على الرجال؟

ع لدى بعض المتدينين؟ وم�ا حك�م نظ�ر يوهل صوت المرأة عورة، كما يش

  الرجل إلى المرأة، ونظر المرأة إلى الرجل؟
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  2 فتاوى المرأة المسلمة

  بين الجنسين؟ وهل كل اختالط حرام؟» االختالط«وما حكم 

على النساء، وخصوًصا ممن له صلة بهن كالجار أو  وما حكم إلقاء السالم

  األستاذ أو الزميل؟

ادة المرأة للرجل المريض غير المحرم، أو الرج�ل يوما حكم الشرع في ع

  للمرأة المريضة؟

وما الموقف الشرعي من مص�افحة الرج�ل للم�رأة، أو الم�رأة للرج�ل غي�ر 

  منت الفتنة؟المحرم إذا دعت لذلك حاجة وأُ 

ف�ي عم�ل الم�رأة خ�ارج منزله�ا؟ وإذا ك�ان ج�ائًزا فم�ا ض�وابطه  وما الحكم

  شرًعا؟

هذه األسئلة المهمة التي ال توجد مسلمة حريصة على دينها، مهتمة بأمر 

  .آخرتها إال وهي تسأل عنها، وتود معرفة جوابها ممن تثق به من العلماء

لسنة، وها نحن قد أجبنا عنها بهذه الفتاوى المبنية على أدلة القرآن وا

ومراعاة مقاصد الشرع في تحقيق مصالح الخلق، فاقرأها يا أخي المسلم 

  .قراءة من يعرف الرجال بالحق، وال يعرف الحق بالرجال

ا لهوى أحد من الناس، بل ألن وال تظن أنا ننشد التيسير في فتاوينا إتباعً 

ا، والحرج منفي عن أحكامها قطعً  الشريعة قائمة على اليسر ال على العسر،

أن العالم كلما تعمق في فقه الشريعة تبين له يسرها، : وقد تبين لنا باالستقرار

كما قال اإلمام  -  فهي. ومكان وسهولتها ووفاؤها بحاجات الناس في كل زمان

رحمة كلها، عدل كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها، وأي مسألة  :-  ابن القيم

خرجت فيها من الرحمة إلى ضدها، ومن العدل إلى الظلم، ومن الحكمة إلى 
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  3 فتاوى المرأة المسلمة

العبث، ومن الحكمة إلى العبث، ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من 

  .الشريعة في شيء، وإن أدخلت فيها بالتأويل

الغي��ب والش��هادة، أن��ت تحك��م ب��ين  الله��م ف��اطر الس��موات واألرض، ع��الم

اختل�ف في�ه م�ن الح�ق بإذن�ك، إنم�ا  عبادك فيم�ا ك�انوا في�ه يختلف�ون، أه�دنا لم�ا

  .تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

  .م1995أكتوبر  -  هــ1416الدوحة في جمادي األولى 

  الفقير إلى مواله

  يوسف القرضاوي 
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  4 فتاوى المرأة المسلمة

  وصوت المرأة ... فتنة النساء

بع��ض الن��اس يس��يئون الظ��ن ب��المرأة، ويعتبرونه��ا مص��در ك��ل ب��الء  :س

ب�ل  ... !ف�تش ع�ن الم�رأة: وفتنة، ويقول�ون إذا ح�دثت حادث�ة، أو نزل�ت كارث�ة

إنها هي سبب كل ما عانته وتعاني�ه البش�رية م�ن عه�د أب�ي البش�ر آدم : يقولون

جنة، إلى اليوم؛ ألنها التي حرضته على األكل من الشجرة، حتى أخرج من ال

  !وجر عليه وعلينا ما كان من معاناة وشقاء

لألسف إنهم يستدلون على بعض ما يدعون ببعض النصوص الدينية، التي 

وجهه�ا،  فهموه�ا عل�ى غي�ر -  حت�ى ل�و ص�حت -  ربما لم تكن صحيحة وربما

مث��ل م��ا ورد ف��ي بع��ض األحادي��ث م��ن التح��ذير م��ن فتن��ة النس��اء، وقول��ه علي��ه 

  .»فتنة أضر على الرجال من النساء يت بعدما ترك«: الصالة والسالم

والخطب�اء أحيانً�ا،  فما المرد بهذا الحديث وأمثاله مما يذكره بعض الوع�اظ

فيستغله قوم في اإلساءة إلى المرأة، ويستغله آخرون في اإلساءة إل�ى اإلس�الم 

  الذي يتهمونه زوًرا بأنه قسا على المرأة وربما جار عليها؟

عورة، وصالحها أن تظل حبيسة الدار إلى  -  وجههاك -  إن صوتها: وقالوا

  !الموت

مع أننا نعتق�د أن�ه ال يوج�د دي�ن كاإلس�الم أنص�ف الم�رأة ورعاه�ا وكرمه�ا 

وأعطاه��ا حقوقه��ا، ولكن��ا ال نمل��ك م��ن البي��ان واألدل��ة م��ا ملكك��م هللا، فالم��أمول 

م��نكم أن توض��حوا له��ؤالء ال��ذين يجهل��ون اإلس��الم أو يتجاهلون��ه معن��ى ه��ذه 

  .حاديث والمقصود بهااأل

This document is created by GIRDAC PDF Converter Pro trial version
GIRDAC PDF Creator Pro full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



  5 فتاوى المرأة المسلمة

  ..آمين.. . زادكم هللا سددًا وتوفيقًا وعمم النفع بكم

ال توج��د قض��ية الت��بس فيه��ا الح��ق بالباط��ل، واخ��تلط فيه��ا الص��واب  :جـ!!ـ

  .وقع فيها الغلو والتقصير، مثل قضية المرأة في مجتمعاتنا اإلسالميةوبالخطأ 

فلس�فة مثالي�ة أو واقعي�ة، فالحق أنه ال توجد ديان�ة س�ماوية أو أرض�ية، وال 

  ... كرمت المرأة وأنصفتها وحمتها، مثل اإلسالم

  .فقد كرم اإلسالم المرأة وأنصفها وحماها إنسانًا

  .اإلسالم المرأة وأنصفها وحماها أنثى وكرم

  .وكرم اإلسالم المرأة وأنصفها وحماها بنتًا

  .وكرم اإلسالم المرأة وأنصفها وحماها زوجة

  .رأة وأنصفها وحماها أًماوكرم اإلسالم الم

  .وكرم اإلسالم المرأة وأنصفها وحماها عضًوا في المجتمع

ولية ئولة كامل��ة المس��ئإنس��انًا ح��ين اعتبره��ا مكلف��ة مس�� ك��رم اإلس��الم الم��رأة

واألهلية كالرجل، مجزي�ة ب�الثواب والعق�اب مثل�ه، حت�ى إن أول تكلي�ف إله�ي 

ال هللا لإلنس�ان األول؛ آدم صدر لإلنسان كان للرجل والم�رأة جميعً�ا، حي�ث ق�

��ª�«�¬�®�̄�°�±�²�³�́©�̈�§ { :وزوج������������ه

µ�¶�̧{ ]35: ةالبقر[. 

ومما يذكر هنا أن اإلسالم ليس في ش�يء م�ن نصوص�ه الثابت�ة ف�ي الق�رآن 

الك��ريم أو الس��نة الص��حيحة ن��ص يحم��ل الم��رأة تبع��ة إخ��راج آدم م��ن الجن��ة، 

ب�ل الق�رآن . »العه�د الق�ديمأس�فار «ج�اء ذل�ك ف�ي كم�ا وشقاء ذريته م�ن بع�ده، 
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  6 فتاوى المرأة المسلمة

_��̂�[�\�]�U�V�W�X�Y�Z{: ول األولئيؤكد أن آدم هو المس

، 121: ط��ه[ }¬��»��ª©�̈�§�����¦��¥�¤�£�¢{ ، ]115:ط��ه[ }

122[. 

ولكن بعض المسلمين، لألسف الشديد، ظلموا المرأة ظلًما كبي�ًرا، وج�اروا 

إنس�انًا، أو أنث�ى، أو على حقوقها، وحرموها مما قرره الشرع له�ا، باعتباره�ا 

  .ابنة، أو زوجة، أو أًما

وق�ع باس�م ال�دين وه�و  فتئ�اتوالعجيب أن كثيًرا مما وقع عليها م�ن ظل�م وا

  .منه براء

، »ش�اوروهن وخ�الفوهن«: أنه قال في شأن النس�اء ملسو هيلع هللا ىلصلقد نسبوا إلى النبي 

  .ن من الناحية العلميةزوهو حديث موضوع ال قيمة له وال و

شاور زوجته أم سلمة في أمر من أهم أمور المسلمين،  ملسو هيلع هللا ىلصهذا مع أن النبي 

  .وأشارت عليه، فأخذ برأيها راضيًا مختاًرا، وكان فيه الخير والبركة

الم�رأة ش�ر كله�ا، «: قول�ه رض�ي هللا عن�هونسبوا إلى علي ب�ن أب�ي طال�ب 

قط، ال م�ن منط�ق اإلس�الم،  وهو قول غير مقبول» وشر ما فيها أنه البد منها

  .)1(وال من نصوصه

كيف والق�رآن الك�ريم يق�رن المس�لمات بالمس�لمين، والمؤمن�ات ب�المؤمنين، 

  إلى آخر ما هو معلوم من كتاب هللا تعالى؟ ... والفاتنات بالقانتين

إن صوت المرأة عورة، فال يجوز لها أن تتكلم مع رجل، : وقالوا فيما قالوا

                                        
 .)421ص( »فتاوى معاصرة«فندنا هذه المقولة بالجزء األول من  )1(
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  7 فتاوى المرأة المسلمة

بالفتن�ة، وي�وقظ ف�ي  ي، ألن صوتها بطبيعته الناعمة يغرغير زوج وال محرم

  .القلب الشهوة

  .وسألناهم عن الدليل، فلم نجد لهم دليًال يعول عليه ويستند إليه

م��ن وراء  ملسو هيلع هللا ىلصت��رى ه��ل جه��ل ه��ؤالء أن الق��رآن أج��از س��ؤال أزواج النب��ي 

  حجاب، رغم التغليظ في أمرهن، حتى حرم عليهن ما لم يحرم على غيرهن؟

 }¶��²�³�́�µ±�°{ : وم�����ع ه�����ذا ق�����ال هللا تع�����الى

والسؤال يقضي جوابًا، وهو م�ا كان�ت تفعل�ه أمه�ات الم�ؤمنين، . ]53: األحزاب[

  . ، ويورين األحاديث لمن يريد أن يتحملها عنهننحيث كن يفتين من استفتاه

ف��ي حض��رة الرج��ال ول��م تج��د ف��ي ذل��ك  ملسو هيلع هللا ىلصوق��د كان��ت الم��رأة تس��أل النب��ي 

  .ملسو هيلع هللا ىلصحرًجا، وال منعها النبي 

وق��د ردت الم��رأة عل��ى عم��ر رأي��ه، وه��و يخط��ب عل��ى المنب��ر، فل��م ينك��ر 

  .»كل الناس أفقه من عمر«: ه، وقالئعليها، بل اعترف بصوابها وخط

ابن��ة الش��يخ الكبي��ر الم��ذكورة ف��ي س��ورة القص��ص تق��ول وق��د رأين��ا الفت��اة 

 .]25: القصص[ }b�c�d�e�f�g�h�i{: لموسى

��a�b�c_`̂�{ : كما تحدثت إليه هي وأخته�ا م�ن قب�ل ح�ين س�ألهما
d�e�gf�h�i��j{ ]23: القصص[.  

ان سس�س وملك�ة س�بأ، ن س�ليميكما حكي لنا القرآن م�ا ج�رى م�ن ح�ديث ب�

  .من الرجالا وبين قومها ومثل ذلك بينه

ا، كما ه�و الم�ذهب نوشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه من شرع
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  8 فتاوى المرأة المسلمة

  .المختار

كل ما يمنع هنا هو التكسر والتميع في الكالم، ال�ذي ي�راد ب�ه إث�ارة الرج�ل 

وذل�ك ف�ي قول�ه » الخض�وع ب�القول«وإغراؤه، وهو ما عبر عنه القرآن باس�م 

̂���{ :تع�����الى ���]���\���[���Z���Y���X���WV���U���T���S���R���Q
�d���c���b���a���̀  .]32: األحزاب[ }_���

ال�ذي يطم�ع ال�ذين أمرض�ت قل�وبهم » الخض�وع«فالمنهي عنه هنا هو هذا 

الشهوات، وهذا ليس منعًا للكالم كله مع الرجال كلهم، بدليل قوله تع�الى تتم�ة 

  .}b�c��d{: لآلية

م!ا «: أن�ه ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص التي أساءوا فهمها ما رواه البخ�اري عن�هومن األحاديث 

  .»فتنة أصر على الرجال من النساء يتركت بعد

أو مص�يبة يبتل�ي ، فقد توهموا وأوهموا أن الفتنة هنا تعني أنهن ش�ر ونقم�ة

بها اإلنسان كما يبتلي بالفقر والم�رض والج�وع والخ�وف، وغفل�وا ع�ن ش�يء 

وق�د ق�ال . أن اإلنس�ان إنم�ا يف�تن ب�النعم أكث�ر مم�ا يف�تن بالمص�ائب: مهم، وه�و

 .]35: األنبياء[ }���Ñ{: تعالى

وليس أدل على ذلك من اعتبار القرآن األم�وال واألوالد، وهم�ا م�ن أعظ�م 

: اة الدنيا وزينتها، فتن�ة يح�ذر منه�ا، كم�ا ق�ال تع�الى ف�ي كتاب�ه العزي�زنعم الحي

}m�n�o�p{ ]15: التغ�����������������ابن[ ،}a�b�c�d�

e{ ]28: األنفال[. 

اإلنسان ع�ن واجب�ه نح�و رب�ه، وتش�غله ع�ن مص�يره،  يوفتنتها أنها قد تله

�m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�xw{ : وفي هذا يقول هللا
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y�z�{�|�}��~{ ]9: المنافقون[. 

وكم��ا يخ��اف عل��ى الن��اس أن يفتن��وا ب��األموال واألوالد، يخ��اف عل��يهم أن 

بالنس��اء، يفتن��وا به��ن زوج��ات يثبط��نهم ع��ن الب��ذل والجه��اد، ويغ��رينهم  يفتن��وا

باالش��تغال بالمص��الح الخاص��ة ع��ن الوجب��ات العام��ة، وف��ي ه��ذا ج��اء التح��ذير 

 .]14: التغابن[ }�a��b̀�_�~�{�|�{: القرآني

أصبحن أدوات لإلثارة، وتحريك الشهوات، وتأجيج ني�ران ويفتنوا بهن إذا 

الغرائز في صدور الرجال، وهذا هو الخطر األكبر، الذي يخش�ى م�ن ورائ�ه 

  .تدمير األخالق، وتلويث األعراض، وتفكيك األسر والجماعات

والتحذير من النساء هنا كالتحذير من نعمة المال والرخاء وبسطة الع�يش، 

وهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى «: ث الصحيحوهو ما جاء في الحدي

فس!!وها كم!!ا تتناأن تبس!!ط ال!!دنيا عل!!يكم كم!!ا بس!!طت عل!!ى م!!ن ك!!ان ق!!بلكم ف

  .)2(»تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتكم

 ذفال يعني هذا الحديث أن الرسول يعمل على نشر الفقر، وهو ال�ذي اس�تعا

لس�عة والرخ�اء والغن�ى بالم�ال، با- منه، وقرن�ه ب�الكفر، وال أن�ه يك�ره ألمت�ه ا

 ئإنم��ا ه��و يض��. )3(»نع!!م الم!!ال الص!!الح للم!!رء الص!!الح« :وه��و ال��ذي ق��ال

المسلم والمجتمع المسلم أمام المزالق واألخطار حتى  داإلشارات الحمراء للفر

  .ال تزل أقدامه ويسقط في الهاوية من حيث ال يشعر، وال يريد

                                        
 .متفق عليه من حديث عمرو بن عوف األنصاري )2(

، وص��ححه عل��ى ش��رط )2/2( »المس��تدرك«والح��اكم ف��ي  ،)202، 4/197( رواه أحم��د )3(

 .ووافد الذهبي ،مسلم
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* * *  
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  11 فتاوى المرأة المسلمة

  المرأة إلى الرجلونظر  ... نظر الرجل إلى المرأة

عرف ما ال�ذي يج�وز، وم�ا ال�ذي ال يج�وز م�ن نظ�ر الرج�ل نريد أن ن :س

الشق الثاني من السؤال، وهو  إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل، وخصوًصا

نظر المرأة إلى الرجل، فقد س�معنا م�ن بع�ض الوع�اظ أن الم�رأة ال يج�وز أن 

  :دل لذلك بحديثيننظر إلى الرجل ال بشهوة وال بغير شهوة، واستت

أي ش!يء أص!لح « :ارض�ي هللا عنه�س�أل ابنت�ه فاطم�ة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :األول

ذري!ة بعض!ها «: فقبلها وقال! أال ترى رجًال، وال يراها رجل: ؟ قالت»للمرأة

  .)4(»من بعض

كن��ت عن��د : ا، قال��ترض��ي هللا عنه��ح��ديث أم س��لمة أم الم��ؤمنين  :والث!!اني

، وعن���ده ميمون���ة، فأقب���ل اب���ن أم مكت���وم، وذل���ك بع���د أن أمرن���ا ملسو هيلع هللا ىلصرس���ول هللا 

يا رسول هللا، أل�يس ه�و أعم�ى : فقلنا »احتجبا منه«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  بالحجاب، فقال

ألس!!!!تما ! أفعمي!!!!اوان أنتم!!!!ا؟« :ملسو هيلع هللا ىلصال يبص����رنا، وال يعرفن����ا؟ فق����ال النب����ي 

  .)5()حديث حسن صحيح: داود والترمذي، وقالرواه أبو ! (؟»تبصرانه

وكي��ف يمك��ن للم��رأة أال ت��رى رج��ًال، وال يراه��ا رج��ل، وخصوًص��ا ف��ي 

  عصرنا هذا؟ وما المراد بهذه األحاديث أن كانت صحيحة؟

الض��وء عل��ى الموض��وع، بم��ا يض��ئ  يأرج��و أال تهم��ل رس��التي، وأن تلق��

  .ه األمور، دون طائلالطريق للحائرين والحائرات، الذين طال جدالهم في هذ

                                        
 .سيأتي تخريجه )4(

 .سيأتي تخريجه )5(
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  12 فتاوى المرأة المسلمة

  .»أخت مسلمة«وفقكم هللا 

خلق هللا األحياء كلها أزواًج�ا، ب�ل خل�ق الك�ون كل�ه أزواًج�ا، كم�ا ق�ال  :جــ

�¥�¤�£�¢�¡���~�{�|�}�y�z{ :تع��������������الى
 .]49: الذاريات[ }����Î�Ï�Ð�Ñىئ{، ]36: يس[ }�¦

وأنثى، ذكر : وعلى هذه السنة الكونية العامة كان خلق اإلنسان من زوجين

وجع�ل ف�ي ك�ل ج�نس .. . حتى يمكن أن تستمر الحياة اإلنسانية وتنمو وتكتمل

  .فطرة هللا التي فطر الناس عليها. منهما قابلية االنجذاب إلى الجنس اآلخر

ومنذ خلق هللا آدم خلق له ومنه زوًجا ليسكن إليها، ويأنس بها، وتأنس ب�ه، 

إن ك�ان ف�ي الجن�ة يأك�ل منه�ا فإنه يحك�م فطرت�ه ال يس�تطيع أن يس�عد وح�ده، و

  .رغدًا حيث شاء

�§�¦�{ :وكان أول تكليف إله�ي موجًه�ا إل�ى االثن�ين معً�ا، آدم وزوج�ه

�̈©�ª�«�¬�®�̄�°�±�²�³�́�µ�¶�̧{ 

 .]35: البقرة[

إل�ى هللا  وتاب�افعاشا في الجن�ة معً�ا، وأك�ال م�ن الش�جرة المنه�ي عنه�ا معً�ا، 

قَـاَل {: معًا، ونزال إلى هللا األرض معًا، وتوجهت إليهما التك�اليف اإللهي�ة معً�ا
يًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا َ�ْتِيَـنَُّكم مِّينِّ ُهًدى َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي  اْهِبطَا ِمنـَْها مجَِ

 .]123: طه[ }َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى

 يالرج��ال ع��ن النس��اء، وال يس��تغن يبع��د ذل��ك ال يس��تغنواس��تمرت الحي��اة 

فأعب�اء ال�دين وال�دنيا ، ]195: آل عم�ران[ }O�P�Q{ : النساء عن الرجال

  .مشتركة بينهما
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  13 فتاوى المرأة المسلمة

ولهذا ال يتصور أن يعيش الرجل وحده بعيدًا عن المرأة ال يراها وال تراه، 

ي��ة الت��ي إال إذا خ��رج م��ن س��واء الفط��رة، واعت��زل الحي��اة، كم��ا فعل��ت الرهبان

ابتدعها النصارى، وقسوا فيه�ا عل�ى أنفس�هم قس�وة ال تقره�ا فط�رة س�ليمة وال 

شريعة قويمة، حتى إنهم كانوا يهربون من ظل المرأة، ولو كانت محرًما، أًما 

ولهذا حرموا على أنفس�هم ال�زواج، واعتب�روا الحي�اة المثالي�ة للم�ؤمن . أو أختًا

  .ل به امرأة، على أي وجه من الوجوههي التي ال يتصل فيها بامرأة، وال تتص

وال يتص��ور ك��ذلك أن تع��يش الم��رأة وح��دها ف��ي عزل��ة تام��ة ع��ن الرج��ال، 

�a{: فالحي��اة قائم��ة عل��ى تع��اون الجنس��ين ف��ي أم��ور المع��اش والمع��اد

b�c�d�e{ ]71: التوبة[. 

وقد ذكرنا في موضع آخر أن القرآن جعل إمساك المرأة في البيت، بحي�ث 

ال تخرج منه، عقوب�ة للم�رأة الت�ي ترتك�ب الفاحش�ة عالني�ة حت�ى يش�هد عليه�ا 

وذل��ك قب��ل اس��تقرار التش��ريع، وإيج��اب الح��دود . أربع��ة م��ن الرج��ال المس��لمين

�A�B�C�D�E�F�G{: المعلوم����ة، ق����ال تع����الى
H�JI�K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V�
W�{ ]15: النساء[. 

إلى جوار حاج�ة ك�ل م�ن الرج�ل  -  كما أن هنا حقيقة أخرى يجب أن تذكر

وه��ي أن هللا س��بحانه غ��رس ف��ي فط��رة ك��ل واح��د م��ن  -  والم��رأة إل��ى اآلخ��ر

يً�ا، زيغر الجنسين قابلية االنجذاب إلى الجنس اآلخر، والميل إليه م�يًال ش�هويًا

  .النوع، وعمران األرضاللقاء واإلنجاب وبقاء يحدث سببه ب

ع�ن عالق�ة الرج�ل ب�المرأة  ثفال يجوز أن ننس�ى ه�ذه الحقيق�ة، ح�ين تتح�د
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  14 فتاوى المرأة المسلمة

الناس أن يدعوا ألنفسهم أنهم أكبر من أن والمرأة بالرجل، وال يقبل من بعض 

الشهوات وتس�تثار ف�يهم الغرائ�ز، أو يض�حك عل�يهم الش�يطان وف�ي تؤثر فيهم 

ة نظر الرجل إلى الم�رأة، ونظ�ر ننظر في قضي ضوء هذه المسلمات يجب أن

  .المرأة إلى الرجل

  :نظر الرجل إلى المرأة

أم��ا الش��ق األول فق��د تح��دثنا عن��ه ف��ي الفت��وى الخاص��ة بوج��وب النق��اب أو 

��g�h�i�j{: عدمه، ورجحنا قول الجمهور الذين فسروا قوله تعالى
k�l�m{ ]وأن  ب��أن م��ا ظه��ر م��ن الزين��ة ه��و الوج��ه والكف��ان، ]31: الن��ور

  .نه أبي حنيفة والمزنيع -  وقدميها بل - ا للمرأة أن تبدي وجهها وكفيه

  وإذا كان للمرأة أن تبدي هذا منها، فهل يجوز النظر إليه أم ال؟

أما النظرة األولى فال مفر منها بحكم الضرورة، وأما النظرة اآلخ�رة فه�ي 

  .التي اختلفوا فيها

فه�ذا ه�و ب�اب الخط�ر وموق�د  والممنوع بال ش�ك ه�و النظ�ر بتل�ذذ وش�هوة،

  :و- در شوقي حين قال. النظرة يريد الزنى: الشرر، ولهذا قيل

  !فك��������الم، فموع��������د، فلق��������اء  نظ������رة، فابتس������امة، فس������الم

كما أن النظر إلى غير الزينة الظاهرة، كالشعر والنح�ر والظه�ر والس�اقين 

  .والذراعين ونحوها، ال يجوز لغير محرم باإلجماع

  :تحكمان هذا األمر وما يتعلق به وهناك قاعدتان

أن الممن��وع يب��اح عن��د الض��رورة أو الحاج��ة، مث��ل الحاج��ة إل��ى : األول!!ى

والع�الج، وال�والدة ونحوه�ا، والتحقي�ق ف�ي القض�ايا الجنائي�ة، وأش�باه  يداوتال
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  15 فتاوى المرأة المسلمة

  .ذلك، مما تدعو إليه الحاجة، وتحتمه الضرورة الفردية أو االجتماعية

عن��د خ��وف الفتن��ة، س��واء أك��ان الخ��وف عل��ى أن المب��اح يمن��ع : والثاني!!ة

وهذا إذا قامت دالئل بينة على ذلك، ال مجرد هواجس . الرجل، أو على المرأة

  .بعض المتخوفين والمتشككين في كل واحد، وفي كل شيء وتخيالت عند

عتق ابن عمه الفص�ل ب�ن العب�اس، وح�ول وجه�ه ع�ن  ملسو هيلع هللا ىلصولهذا لوى النبي 

ثعمية ف�ي الح�ج، ح�ين رآه يطي�ل النظ�ر إليه�ا، وج�اء ف�ي الخمرأة النظر إلى ال

رأي!ت «: لم�اذا لوي�ت عت�ق اب�ن عم�ك؟ ق�ال: بعض الروايات أن العباس سألته

  .»شابًا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما

ألخ��رى،  ئ��ةوال ري��ب أن ه��ذا الخ��وف يختل��ف م��ن ش��خص آلخ��ر، وم��ن بي

لتعميم واإلط�الق ف�ي ذل�ك، ، وال ينبغي اىخرومن عصر آلخر، ومن حال أل

  .بل يجب مراعاة الظروف واألحوال

والمرجع في خوف الفتنة هو ضمير المسلم، وقلبه، الذي يجب أن يفتيه في 

  .الناس وأفتوه ههذه المسائل، وعليه أن يستمع إليه، وإن إفتا

وذلك إذا كان قلبًا سليًما لم تلوثه الشهوات، ولم تفسده الشبهات، ولم تعشش 

  .ألفكار المنحرفةفيه ا

  :نظرة المرأة إلى الرجل

وأما الشق الثاني من السؤال، وهو ما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجل، فم�ن 

أن النظر إل�ى الع�ورة ح�رام، بش�هوة أم بغي�ر ش�هوة، إال إن وق�ع : المتفق عليه

ذلك فجأة بغير قصد وال تعمد، وهو ما ج�اء في�ه الح�ديث الص�حيح ال�ذي رواه 

 »اص!رف بص!رك«: ع�ن نظ�ر الفج�أة فق�ال ملسو هيلع هللا ىلصسألت النب�ي : هللا جرير بن عبد
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  16 فتاوى المرأة المسلمة

  ).رواه مسلم(

  ولكن يبقى البحث هنا عن عورة الرجل ما هي؟

فالسوءتان عورة مغلظة متف�ق عل�ى تح�ريم كش�فها أو النظ�ر إليه�ا، إال ف�ي 

حالة الضرورة كالعالج ونحوه، وحتى لو كانت مغطاة بما يجس�مها ويبرزه�ا 

  .يشف عنها، فهو محظور شرًعا أو

وأكثر الفقهاء على أن الفخذين من العورة، وأن عورة الرجل ما بين السرة 

والركبة، وقد استدلوا عل�ى ذل�ك ب�بعض األحادي�ث الت�ي ل�م تس�لم م�ن التعلي�ل، 

منها في  وبعضهم حسنها وربما صححها بمجموع طرقها، وإن كان كل واحد

  .إفادة حكم شرعيذاته يقصر عن االحتجاج به على 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الفخ�ذ ل�يس بع�ورة، مس�تدلين بح�ديث أن�س أن 

حسر عن فخذه في بعض المواضع، ونصر ه�ذا الم�ذهب أب�و دمحم  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

  .بن حزم

ومذهب المالكة المنصوص عليه في كتبهم أن العورة المغلظة م�ن الرج�ل 

ا م�ع كش�فها أب�دً بوهي التي تبط�ل الص�الة . هي السوءتان فقط أي القُبُل والدُبُر

  .القدرة

وحاول فقهاء الحديث الجم�ع ب�ين الرواي�ات المتعارض�ة إن أمك�ن ذل�ك، أو 

: باب ما يذكر في الفخ�ذ: (»صحيحه«الترجيح بينها، فقال اإلمام البخاري في 

أن الفخذ ع�ورة،  :ملسو هيلع هللا ىلصوروى عن ابن عباس وجرهد ودمحم بن جحش عن النبي 

 -  أي أقوى س�ندًا -  ، وحديث أنس أسند»عن فخذه ملسو هيلع هللا ىلصحسر النبي «: وقال أنس
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  17 فتاوى المرأة المسلمة

  .)6()وحديث جرهد أحوط

دي�ث الت�ي ذك�رت أن إلى توجيه األحا »نيل األوطار«واتجه الشوكاني في 

  .الفخذ عورة على أنها حكاية حال ال عموم لها

وطري�ق الجم�ع « :»ته�ذيب س�نن أب�ي داود«أما المحقق ابن القيم فقال ف�ي 

أن الع�ورة : بين هذه األحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم

 يفة الفخ�ذان، وال تن�اخفف�ومغلظة، فالمغلظ�ة الس�وءتان، والممخففة : عورتان

لكونهم�ا  بين األم�ر بغ�ض البص�ر ع�ن الفخ�ذين لكونهم�ا ع�ورة، وب�ين كش�فها

  .»عورة مخففة، وهللا أعلم

وفي هذا رخصة للرياضيين وغيرهم ممن تستلزم هواياتهم وممارساتهم 

ونحوه، وكذلك من يشاهدونهم، وكذلك » الشورت«المالبس القصيرة، مثل 

ين أن يفرضوا على تلك مالكشافة والجوالة، وإن كان يجب على المسل

  .المنظمات العالمية طابعهم الخاص وما تقتضيه قيمهم الدينية ما استطاعوا

وينبغي التنبي�ه هن�ا، أن م�ا ك�ان ع�ورة م�ن الرج�ل، ف�النظر إلي�ه ح�رام م�ن 

  .المرأة والرجل جميعًا، وهذا أمر واضح

وأم��ا م��ا ل��م يك��ن ع��ورة م��ن الرج��ل، ك��النظر إل��ى وجه��ه وش��عره وذراعي��ه 

جائز، ما لم يصحب ذلك ش�هوة، أو  يه وما إلى ذلك، فالقول الصحيح أنهوساق

وه��ذا ه��و رأي جمه��ور فقه��اء األم��ة، وه��و ال��ذي دل علي��ه عم��ل . خ��وف فتن��ة

المسلمين منذ عصر النبوة، وما بع�ده م�ن خي�ر الق�رون، ودل�ت علي�ه أحادي�ث 

                                        
مما ي�دل عل�ى ض�عفه عن�ده، » يرو«يالحظ أن البخاري علق الحديث بصيغة التضعيف  )6(

 .كما ذكر في الترجمة
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  18 فتاوى المرأة المسلمة

  .صحيحة صريحة ال تقبل طعنًا

ية الرجال عامة، مس�تدلين بم�ا وذهب بعض الفقهاء إلى منع المرأة من رؤ

  .في سؤالهاالسائلة ذكرته 

قيمة له من الناحية العلمي�ة، ول�م أره  الف ،ارضي هللا عنهأما حديث فاطمة 

ف��ي كت��اب م��ن كت��ب أدل��ة األحك��ام، وال اس��تدل ب��ه فقي��ه م��ن الفقه��اء، حت��ى 

المتشددون الذين منعوا المرأة من النظ�ر إل�ى الرج�ل ل�م ي�ذكروه، وإنم�ا ذك�ره 

رواه البزار : ي في تخريجه، وقال الحافظ العراق»اإلحياء«اإلمام الغزالي في 

  .)7(بسند ضعيف يمن حديث عل »األفراد«قطني في والدار

فنجد ال�رد علي�ه فيم�ا ذك�ره اب�ن قدام�ة ف�ي تلخ�يص .. . وأما الحديث اآلخر

  .فأوجز وأحسن» يالمغن«في المسألة، حيث قال في  الرأي

  :فأما نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان

  .لها النظر إلى ما ليس بعورة: إحداهما

 -  من الرجل إال إلى مثل ما ينظر إليه منها ال يجوز لها النظر: واألخرى

  .الشافعي قولي أحد وهذا بكر،  أبو اختاره

كن��ت قاع��دة عن��د النب��ي : لم��ا روى الزه��ري ع��ن نبه��ان ع��ن أم س��لمة قال��ت

ي�ا رس�ول : ، فقل�ت»احتج!بن من!ه« :ملسو هيلع هللا ىلص، فاستأذن ابن أم مكتوم، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص

رواه أب��و (؟ »أفعمي!!اوان أنتم!!ا ال تبص!!رانه«: ر ال يبص��ر، ق��الهللا، أن��ه ض��ري

  ).داود وغيره

                                        
 »الزوائ��دمجم��ع «داب المعاش��رة، وأورده الهيثم��ي ف��ي آذك��ره ف��ي كت��اب النك��اح، ب��اب  )7(

 .رواه البزار، وفيه من لم أعرفه: ، وقال)2/202(
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  19 فتاوى المرأة المسلمة

  .ر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال بهموألن هللا تعالى أ

وألن النس��اء أح��د ن��وعي اآلدمي��ين فح��رم عل��يهن النظ��ر إل��ى الن��وع اآلخ��ر 

  .قياًسا على الرجال

بل�غ، فإنه�ا أالم�رأة  ف�ييحققه أن المعنى المحرم للنظر خ�وف الفتن�ة، وه�ذا 

  .إليه أكثر سارع الفتنةت، فًال أشد شهرة وأقل عق

في بيت ابن أم مكتوم، فإن!ه  ياعتد«: لفاطمة بنت قيس ملسو هيلع هللا ىلصولنا قول النبي 

  ).متفق عليه( )8(»رجل أعمى تضعين ثيابك، فال يراك

ائه وأن�ا أنظ�ر إل�ى الحبش�ة يسترني برد ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا «: وقالت عائشة

  ).متفق عليه(» يلعبون في المسجد

مض��ى إل��ى النس��اء ف��ذكرهن ومع��ه «م��ن خطب��ة العي��د  ملسو هيلع هللا ىلصوي��وم ف��رغ النب��ي 

  .»بالل، فأمرهن بالصدقة

وألنه��ن ل��و م��نعن النظ��ر لوج��ب عل��ى الرج��ال الحج��اب، كم��ا وج��ب عل��ى 

  .لئال ينظرن إليهم )9(النساء

يعن��ي ه��ذا . نبه��ان روى ح��ديثين عجيب��ين: فق��ال أحم��د فأم��ا ح��ديث نبه��ان،

، وكأنه أشار إل�ى »إذا كان إلحداكن مكاتب فلتحتجب منه«: الحديث، وحديث

                                        
م!ارك، أو ينكش!ف الث!وب ع!ن س!اقيك، خفإني أك!ره أن يس!قط عن!ك «: وفي رواية لمسلم )8(

ر عليه�ا، ف�ال يومعنى هذا أنه أراد الرفق بها والتيس� »فيرى القوم منك بعض ما تكرهين

كل��ه إذا بقي��ت عن��د أم ش��ريك كثي��رة رة للجس��م تتظ��ل ط��وال الي��وم ملتزم��ة بالثي��اب الس��ا

 .خففتالضيفان، أما ابن أم مكتوم فإنه ال يراها، فيمكنها بعض ال

رد علي��ه نالوج��ه فف��ي ه��ذا نظ��ر، وس�� ةطي��غل��بس النق��اب وت: إذا ك��ان المقص��ود بالحج��اب )9(

 ؟»هل النقاب واجب«في فتوى  مفصًال 
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  20 فتاوى المرأة المسلمة

  .ضعف حديثه، إذ لم يرو إال هذين الحديثين المخالفين لألصول

نبهان مجهول، ال يعرف إال برواية الزه�ري عن�ه ه�ذا : وقال ابن عبد البر

  .صحيح، فالحجة به الزمةالحديث، وحديث فاطمة 

، ك���ذلك ق���ال أحم���د ملسو هيلع هللا ىلصزواج النب���ي ث���م يحتم���ل أن ح���ديث نبه���ان خ���اص أل

  .داود  وأبو

خاص�ة،  ملسو هيلع هللا ىلصن حديث نبهان ألزواج النبي أك: قلت ألبي عبد هللا: قال األثرم

  .)10(نعم: وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال

حادي��ث الص��حيحة أول��ى م��ن األخ��ذ بح��ديث التع��ارض، فتق��ديم األ وإن ق��در

  .ا هـ .)11( )مفرد في إسناده مقال

ه في نظر الرجل إلى المرأة، هنا قيد مفروغ منه، وهو ما ذكرنا يبق

به أال يكون مصحوبًا بالتلذذ والشهوة، وإال حرم، ولهذا أمر هللا  يوأعن

المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن، كما أمر المؤمنين أن يغضوا من 

�n�o�p�q�r�s�ut{ : قال تعالى ،أبصارهم سواء
v�w�yx�z�{�|�}�~���_`�a�b�c�d�e�
f�...{ 31، 30: النور[ اآلية[.  

صحيح أن المرأة تثير الرجل وتحرك شهوته، أكثر ما يثير الرجل المرأة، 

وأن المرأة أكثر جاذبية للرجل، وه�ي المطلوب�ة غالبً�ا، والرج�ل ه�و الطال�ب، 

                                        
خاص�ة، أال ت�رى إل�ى اعت�داد  ملسو هيلع هللا ىلصوه�ذه ألزواج النب�ي : وقال أبو داود بعد رواية الحديث )10(

 ).4112(حديث  »سنن أبي داود« :فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ انظر

 ).564، 6/563(البن قدامة  »يالمعن« )11(
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  21 فتاوى المرأة المسلمة

كل�ه ال يمن�ع أن م�ن الرج�ال م�ن يج�ذب ع�ين الم�رأة وقلبه�ا بش�بابه  اولكن ه�ذ

ترن�و إليه�ا أع�ين  المع�اني الت�ي ووسامته، أو بقوته وفحولته، أو بغير ذلك من

  .بعض النساء، أو تهفو إليها قلوبهن

وقد قص علينا القرآن الك�ريم قص�ة ام�رأة العزي�ز م�ع فتاه�ا يوس�ف، ال�ذي 

شغفها حبًا، وكيف غ�دت ه�ي الطالب�ة ال المطلوب�ة، وكي�ف راودت�ه ع�ن نفس�ه 

 .]23: يوسف[ }K�ML�N�O��P{: وقالت

كما قص علينا موقف نسوة المدينة حينما رأين يوسف ألول مرة بما 

���T�S�R {: أتاه هللا من شباب وحسن ونضارة وقوة � � ��W�V�U
�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�b���k�j�i�hg�f�e�d�c

w�v�u�t�s�r�q�p�o�nm�l{ ]32، 31: يوسف[. 

فإذا نظرت المرأة إلى رجل مع�ين، فتحرك�ت فيه�ا عوام�ل األنوث�ة، فعليه�ا 

أن تغض بصرها، وال تتابع النظر إليه، بعدًا عن مظن�ة الفتن�ة، وي�زداد األم�ر 

خطًرا إذا بادلها الرج�ل النظ�ر ب�نفس الرغب�ة والش�هوة، فه�ذا ه�و النظ�ر ال�ذي 

، »م إبل�يسس�هم مس�موم م�ن س�ها«، وال�ذي وص�ف بأن�ه »ريد الزنىب«سموه 

  :وهو الذي قال فيه الشاعر

ومعظ���م الن���ار م���ن مستص���غر   كل الحوادث مبداها من النظر

فالسالمة في البعد عن مواضع الشرر، ومواقع الخطر، ونس�أل هللا العافي�ة 

  .آمين.. . في الدين والدنيا

* * *  
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  22 فتاوى المرأة المسلمة

  إلقاء السالم على النساء

نح��ن طالب��ات ن��درس ف��ي الجامع��ة، تعودن��ا أن ي��دخل علين��ا أس��اتذتنا،  :س

فيلقوا علينا تحية اإلسالم، فنرد عليهم بأحسن منها، أو بمثلها كما أمرنا هللا في 

َهــا أَْو رُدُّوَهــا{: كتاب��ه إذ كن��ا ، ]86: النس��اء[ }َوِإَذا ُحيِّيــُتم بَِتِحيَّــٍة َفَحيُّــواْ 9َِْحَســَن ِمنـْ

  . نعتقد أن هذه اآلية الكريمة ليست للرجال وحدهم

ولكن واحدًا من أس�اتذتنا األفاض�ل خ�الف ه�ذه الع�ادة، فل�م يس�لم علين�ا م�رة 

  .قط

لماذا ال تلقي السالم علينا يا دكتور؟ فأجابها بأن : وقد سألته إحدانا بصراحة

  !التسليم على النساء غير جائز شرًعا، وأن صوت المرأة عورة

ه��ذا م��ع أن��ه بحك��م تدريس��ه لن��ا، يكلمن��ا ونكلم��ه، ويس��ألنا ونجيب��ه، ونس��أله 

من ذلك، شيء ويجيبنا، ونناقشه في كثير من المسائل، دون أن يعترض على 

فلماذا كان السالم وحده هو الممنوع؟ وه�ل ص�حيح أن ص�وت الم�رأة ع�ورة، 

األدب ولو كان في رد السالم، ونحو ذلك من الق�ول المع�روف، وم�ع مراع�اة 

  المطلوب للمسلمة في خطابها للرجال غير المحارم؟

إننا نتوق إلى معرف�ة الحك�م الش�رعي هن�ا، س�واء أك�ان لن�ا أم علين�ا، ولك�ن 

المهم هو الدليل المقنع الذي تنشرح له الصدور، ويرتفع عنده الجدل، كما ه�و 

  ).طالبات بجامعة قطر. (العهد بكم دائًما، نفع هللا بعلمكم المسلمين

من نظر إلى النصوص العامة التي أم�رت بإفش�اء الس�الم، وج�دها ل�م  :ــج

إطع!ام الطع!ام «تفرق بين رجل وامرأة، مثل األحاديث الكثيرة التي دعت إلى 
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  23 فتاوى المرأة المسلمة

، وف���ي »وإفش!!!اء الس!!!الم، وص!!!لة األرح!!!ام، والص!!!الة باللي!!!ل والن!!!اس ني!!!ام

ن!وا والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤم«: »الصحيح«

 »حتى تحابوا، أال أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا الس!الم بي!نكم

  ).رواه مسلم(

َهــا أَْو رُدُّوَهــا{: وم��ن ذل��ك قول��ه تع��الى  }َوِإَذا ُحيِّيــُتم بَِتِحيَّــٍة َفَحيُّــواْ 9َِْحَســَن ِمنـْ

  .]86: النساء[

ه واألص��ل ف��ي خط��اب الش��ارع أن��ه للرج��ال والنس��اء جميعً��ا، إال م��ا خص��

  .الدليل

أن ت�رد  -  ب�نص الق�رآن -  فلو أن رجًال مسلًما حيًا امرأة مسلمة لكان عليه�ا

  .على تحيته بأحسن منها، أو على األقل بمثلها

ول��و أن ام��رأة حي��ت رج��ًال، لك��ان علي��ه أن يحييه��ا بأحس��ن منه��ا، أو يرده��ا 

  .يدهاقبمثلها ما دامت هذه النصوص عامة مطلقة، ولم يرد ما يخصصها أو ي

كيف وق�د ج�اء م�ا يؤي�دها، ويؤك�دها م�ن النص�وص الخاص�ة، الت�ي بين�ت ف

  .شرعية تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال

ص�لى هللا  عم�ه ابنة -  إن أم هانئ ابنة أبي طالب: »صحيح البخاري«ففي 

الف��تح، فوجدت��ه يغتس��ل  ع��ام ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رس��ول إل��ىذهب��ت : قال��ت -  علي��ه وس��لم

أنا أم ه�انئ بن�ت : ؟ فقلت»من هذه«: وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، فقال

  .)12( الحديث ... »مرحبًا بأم هانئ«: أبي طالب، فقال

                                        
الج��امع «م��ن » الجه��اد«ب��اب أم��ان النس��اء وج��وارهن م��ن كت��اب  »ص��حيح البخ��اري« )12(
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  24 فتاوى المرأة المسلمة

  .وقد رواه مسلم أيًضا، فهو حديث متفق عليه

ب��اب تس��ليم الرج��ال «: بابً��ا بعن��وان »ص��حيحه«وعق��د اإلم��ام البخ��اري ف��ي 

  .»والنساء على الرجال على النساء،

إل�ى رد م�ا  -  يقص�د العن�وان -  أش�ار به�ذه الترجم�ة: قال الحافظ اب�ن حج�ر

بلغن�ي أن�ه يك�ره أن : ب�ن أب�ي كثي�ر ىأخرجه عبد الرزاق ع�ن معم�ر ع�ن يحي�

  .يسلم الرجال على النساء، والنساء على الرجال

  : وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما

 -  نخ�ل بالمدين�ة -  بض�اعة يت لنا عجوز ترسل إل�كان: حديث سهل: األول

حب�ات م�ن  -  أي تطحن -  فتأخذ من أصول السلق، فتطرحه في قدر، وتكركر

  .شعير، فإذا صلينا الجمعة، انصرفنا ونُسلم عليها، فتقدمه إلينا

ي!ا عائش!ة، ه!ذا جبري!ل «: ملسو هيلع هللا ىلصق�ال رس�ول هللا : حديث عائش�ة قال�ت: الثاني

  .وعليه السالم ورحمة هللا: ، قلت)13(»السالم يقرأ عليك

وه�و  -  يعن�ي البخ�اري -  وورد في�ه ح�ديث ل�يس عل�ى ش�رطه: قال الح�افظ

، حس�نه )14(»في نسوة فسلم علينا ملسو هيلع هللا ىلصمر علينا النبي «: حديث أسماء بنت يزيد

  .الترمذي، وليس على شرط البخاري، فاكتفى بما هو على شرطه

                                                                                           
 .»الصحيح

ف�ي ص�ورة  ا، وأجي�ب ب�أن جبري�ل ك�ان ي�أتي كثي�رً رج�اًال  اعت�رض ب�أن المالئك�ة ليس�وا )13(

 .رجل

، )2698(، والترم��ذي ف��ي االس��تئذان )5204(الح��ديث رواه أب��و داود ف��ي األدب ب��رقم  )14(

 ).2/189(في السالم على النساء : ، والدرامي باب)3701(وابن ماجه في األدب 
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  25 فتاوى المرأة المسلمة

  .)15(عند أحمد -  ديث جابروله شاهد من ح

يس��لم الرج��ال عل��ى النس��اء، وال يس��لم النس��اء عل��ى : وع��ن بع��ض الص��حابة

ص�لى ، ولكن يرده حديث أم هانئ الس�ابق ف�ي س�المها عل�ى النب�ي )16(الرجال

 اديوم الفتح، ولك يكن محرًم�ا له�ا، ب�ل ك�ان اب�ن عمه�ا، وق�د أر هللا عليه وسلم

  .يوًما أن يتزوجها

أن معاذًا قدم إلى اليمن، فلقيته امرأة «: »مسنده«كما روى اإلمام أحمد في 

 ... )17(»فقامت فسلمت على معاذ« :من خوالن معها بنون لها اثنا عشر، وفيه

الحديث، وفي سنده شهر بن حوشب، وفيه مقال، ولكنه يصلح لالستئناس ب�ه، 

  .)18(وإن لم يصلح حجة وحده، وقد حسن حديثه الترمذي

ج��اء إل��ى بع��ض النس��وة،  رض��ي هللا عن��هد روى أن عم��ر ب��ن الخط��اب وق��

  .الحديث »... أنا رسول رسول هللا إليكن«: فسلم عليهن، وقال

وصحابته في شأن التسليم على النساء،  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ما دل عليه هدى رسول هللا 

  .أو تسليمهن على الرجال

  .بأمن الفتنة ولكن كثيًرا من العلماء قيدوا جواز ذلك

للعصمة مأمونًا من الفتنة، فم�ن وث�ق م�ن نفس�ه  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي : قال الحليمي

  .بالسالمة، فليسلم، وإال فالصمت أسلم

                                        
 .طبع السلفية )11/34( »فتح الباري« )15(

 .»الفتح«عليه بسند جيد كما في  ام عن عمرو بن حريث موقوفً رواه أبو نعي )16(

 ).5/239( »مسند أحمد« )17(

 . سندمفي تخريجه لل رحمه هللا وصححه في عصرنا الشيخ شاكر  )18(
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  26 فتاوى المرأة المسلمة

س�الم الرج�ال عل�ى النس�اء، والنس�اء عل�ى الرج�ال ج�ائز إذا : وقال المهلب

  .أمنت الفتنة

  .للذريعةوفرق المالكية بين الشابة والعجوز، سدًا 

وبع��ض العلم��اء أض��اف إل��ى الش��باب الجم��ال، ف��إن كان��ت جميل��ة يخ��اف 

  .ومنع منه ربيعة مطلقًا ... االفتتان بها، لم يشرع السالم ابتداء وال جوابًا

 على السالم ابتداء للنساء يشرع ال: -  أبو حنيفة وأصحابه -  وقال الكوفيون

القراءة، إال عل�ى المح�رم، ال، ألنهن منعن من األذان واإلقامة والجه�ر ب�الرج

  .)19(محرمهاالفيجوز لها السالم على 

وحجة اآلخرين حديث سهل الذي ذكرن�اه عن�د البخ�اري، ف�إن الرج�ال م�ن 

  .الصحابة الذين كانوا يزورونها وتطعمهم، لم يكونوا من محارمها

وهذه االجتهادات كلها إنما دفع إليها زيادة التخوف والتحوط، ولم يلزم به�ا 

  .يح صريحنص صح

وت�ابعيهم بإحس�ان، رض�ي هللا ع�نهم و ملسو هيلع هللا ىلصل أصحاب رس�ول هللا جولم يكن 

  .يتخوفون كل هذا التخوف، ويحتاطون كل هذا االحتياط

ومن نظر إلى ما نق�ل ع�نهم ف�ي المص�ادر الت�ي عني�ت ب�ذلك، بج�د أن جًم�ا 

إذا دخل الرجل غفيًرا منهم كان ال يرى بأًسا بالسالم على النساء، وخصوًصا 

عل��يهن زائ��ًرا، أو معالًج��ا أو معلًم��ا أو نح��و ذل��ك، بخ��الف الم��رأة الت��ي تلق��ى 

الرجل في الطريق العام، فهنا ال يحسن الس�الم عليه�ا، م�ا ل�م يك�ن بين�ه وبينه�ا 

                                        
 ).11/34( »الفتح«ذكر هذه األقوال الحافظ في  )19(
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  27 فتاوى المرأة المسلمة

  .صلة وثيقة من نسب أو رحم أو مصاهرة أو نحو ذلك

 »مص�نفه«ي وحسبي أن أسجل هنا ما رواه الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة ف

  .فيما روى عن السلف من السالم على النساء

مر علينا النبي «: فبعد أن ذكر حديث أسماء بنت يزيد الذي ذكرناه من قبل

  .»في نسوة فسلم علينا ملسو هيلع هللا ىلص

  .)20(مر على نسوة فسلم عليهن ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : بسنده عن جرير يرو

  .أن ابن عمر مر على امرأة فسلم عليها: عن مجاهد يورو

  .أن عمر مر على نسوة فسلم عليهن: وعن مجاهد أيًضا

س�ألت عط�اء ع�ن الس�الم عل�ى النس�اء «: ر ق�الذة ع�ن أب�ي يينوعن ابن ع

  .»إن كن شواب فال: فقال

: أسلم على المرأة؟ قال -  :أي ابن سيرين -  قلت لمحمد: وعن ابن عون قال

  .بأًسا ال أعلم به

أن�ه ك�ان ال ي�رى أن يس�لم الرج�ل عل�ى الم�رأة، إال أن ي�دخل : وعن الحسن

 .عليها في بيتها، فيسلم عليها

  .كان عمرو بن ميمون يسلم على النساء والصبيان: وعن عبيد هللا قال

رأيت موسى بن طلحة مر على نس�وة جل�وس : وعن عمرو بن عثمان قال

  .فسلم عليهن

                                        
 . والطبراني ىمن رواية أحمد وأبي يعل )8/38( »مجمع الزوائد«أورده الهيثمي في  )20(
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  28 فتاوى المرأة المسلمة

كم وحمادًا عن السالم عل�ى النس�اء فكره�ه عل�ى سألت الح: وعن شعبة قال

النس�اء؟ : الشابة والعجوز، وقال الحك�م ك�ان ش�ريح يس�لم عل�ى ك�ل أح�د، قل�ت

  .على كل أحد: قال

الت��ي ينبغ��ي أن » خ��وف الفتن��ة«وأق��وى م��ا يس��تند إلي��ه الم��انعون م��ا ه��و  

  .يتوقاها المسلم ما استطاع استبراء لدينه وعرضه

  .سلم وتقديره، وعليه أن يستفتي قلبهوهذا مرده إلى ضمير الم

  :رى األمر مغايًرانول عنها هنا، ئوفي قضيتنا المس

  .فالسالم على مجموعة من الفتيات والنساء غير السالم على واحدة

والسالم في قاعة ال�درس بم�ا له�ا م�ن وق�ار وم�ا يحوطه�ا م�ن جدي�ة، غي�ر 

  .السالم في الطريق ونحوه

كثيًرا ما يكون في سن األب، وربم�ا ف�ي س�ن  -  والسالم من أستاذ لتلميذاته

  .الجد، غير السالم من شخص عادي

ويؤكد هذا أن األستاذ الذي يتورع عن إلقاء السالم، ال يفتأ يس�أل الطالب�ات 

ج��ازة ه��ذا كل��ه، وحظ��ر الس��الم إلويس��ألنه، ويج��اوبهن ويجاوبن��ه، ف��ال معن��ى 

ل�يس أكث�ر م�ن الك�الم وحده، وذكر خوف الفتنة هن�ا ال معن�ى ل�ه، ألن الس�الم 

  .والحوار والنقاش خالل الدرس والمحاضرة

وإذا كان ترك إلقاء السالم بوحشهن ويؤذيهن إيذاء أدبيًا، فاألولى أن يسلم، 

  .تطيبًا للقلوب، ومنعًا لألذى

ل من أن صوت المرأة عورة، فال أجد له وجًها، ول�م يق�ل ب�ه إم�ام يأما ما ق
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  29 فتاوى المرأة المسلمة

  .معتبر

��²�³±�°�{: كيف وهللا تعالى يقول في ش�أن نس�اء النب�ي

�́µ��¶{ ]؟]53: األحزاب 

ومعنى هذا أنهن يجبن من س�ألهن م�ن وراء الحج�اب، وك�ذلك كان�ت تفع�ل 

م�ع . وي�روين له�م األحادي�ث والس�ير عائشة وأمهات المؤمنين، يجبن السائلين

  .التشديد والتغليظ ما ليس على غيرهنمن أن عليهن 

  .ملسو هيلع هللا ىلصوكم من نساء سألن وتحدثن في مجلس النبي 

وك��م م��ن وق��ائع ومواق��ف ال تع��د ف��ي عص��ر النب��وة والص��حابة تح��دث فيه��ا 

النساء إلى الرجال، سؤاًال وجوابًا، وأخذًا وردًا، وسالًما وكالًما، ولم يقل أح�د 

  .اصمتي فإن صوتك عورة: للمرأة

* * *  
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  30 فتاوى المرأة المسلمة

  اختالط الجنسين

ويقص��د ب��ه » االخ��تالط«ق��وال والفت��اوى ح��ول موض��وع كث��رت األ :س

  .اختالط الجنسين، الرجال والنساء

إال وقد رأينا من علماء الدين، من يوجب عل�ى الم�رأة أال تخ�رج م�ن بيته�ا 

إلى قبرها، حتى المساجد كرهوا خروجه�ا إليه�ا، وبعض�هم حرم�ه، خوفً�ا م�ن 

  .الفتنة، وفساد الزمان

لو عل�م « :ارضي هللا عنهويستندون في ذلك إلى قول ألم المؤمنين عائشة 

  !»ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

على فضيلتكم أن المرأة في حاجة إلى أن تخرج للمجتمع لتتعلم،  ىوال يخف

عليه�ا ق�دًرا  ولتعمل، ولتشارك في أت�راح الحي�اة وأفراحه�ا، وك�ل ه�ذا يف�رض

كبير أو يصغر من االختالط بالرجل، الذي قد يك�ون زم�يًال ف�ي الدراس�ة، أو ي

ا في الجامعة، أو جاًرا في الوظيفة، أو رئيًسا ف�ي معلًما في المدرسة، أو أستاذً 

  .إلخ.. . أو.. . أيًضا، أو طبيبًا في العالج، أومرءوًسا العمل، أو 

لرجل ممنوًعا أو حراًما؟ وكي�ف يمك�ن فهل يعد كل االختالط بين المرأة وا

أن تعيش المرأة بغير الرجل في عص�ر تش�ابكت في�ه العالق�ات وتعق�دت؟ ول�م 

يعد ممكنًا أن تسجن المرأة في قفص المنزل، حت�ى ول�و ك�ان ه�ذا القف�ص م�ن 

  !ذهب، فلن يعدو كونه سجنًا

الطل�ق، ولماذا يباح للرجال ما ال يباح للنساء؟ لماذا يستمتع الرجل بالهواء 

وتحرم المرأة منه؟ ولماذا نس�ئ الظ�ن ب�المرأة، وه�ي ليس�ت دون الرج�ل دينً�ا 

This document is created by GIRDAC PDF Converter Pro trial version
GIRDAC PDF Creator Pro full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



  31 فتاوى المرأة المسلمة

دي��ن يمنعه��ا، وعق��ل يردعه��ا، وض��مير  -  كم��ا ل��ه -  فله��ا.. . وعق��ًال وض��ميًرا؟

 بالهبوط تغريها قد غريزة -  شك بغير -  ، كما أن لها»النفس اللوامة«يحاسبها 

له��ا ش��يطانًا ق��د ي��زين له��ا ، كم��ا أن »ال��نفس األم��ارة بالس��وء« وه��ي فته��بط،

  .ويغويها، كما يزين للرجل ويغويه

 اإلس��الم إل��ى -  لألس��ف -  فم��ا س��ر ه��ذا التش��ديد عل��ى الم��رأة، ال��ذي ينس��ب

 عل�ى الديني�ة التي�ارات أو الم�دارس بع�ض إلى ينتمون ممن يذكره من ويذكره

  الدين؟ وموقف الشرع، حكم أنه

يكون موقفنا من�ه، وبعب�ارة نرجو منكم توضيح هذا األمر، وماذا ينبغي أن 

ما جاء به محكم الكتاب وصحيح الس�نة  يما موقف الشريعة منه؟ أعن: أخرى

  .النبوية، ال قول زيد أو عمرو من الناس

  ).مسلم غيور على دينه.. (. وهللا يوفقكم لبيان الحق بالدليل

 ةاالجتماعي� القض�ايا أكث�ر في أننا -  دائًما واذكركما ذكرت  -  مشكلتنا :جــ

» التوس�ط« إل�ى نهت�دي وقلم�ا والتف�ريط، اإلف�راط طرف�ي ب�ين نق�ف والفكرية،

  .الذي يمثل إحدى الخصائص العامة والبارزة لمنهج اإلسالم وألمة اإلسالم

وهذا أوضح ما يكون في قض�يتنا ه�ذه وقض�ايا الم�رأة المس�لمة المعاص�رة 

  .بصفة عامة

  : قضانفقد ظلم المرأة صنفان من الناس متقابالن بل متنا

صنف المستغربين الذين يريدون أن يفرض�وا عليه�ا التقالي�د الغربي�ة، بم�ا  -  1

 س�واء ع�ن وانح�راف -  ال�دين وأعظمه�ا -  فيها م�ن فس�اد وتحل�ل م�ن الق�يم

 الكت�ب وأنزل الرسل، هللا بعث الذي المستقيم، الصراط عن وبعد الفطرة،
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  32 فتاوى المرأة المسلمة

  .إليه الناس ودعوة لبيانه،

المسلمة أن تتبع سنن المرأة الغربي�ة، ش�بًرا بش�بر، وهم يريدون من المرأة 

حت��ى ل��و دخل��ت جح��ر ض��ب  :، كم��ا ص��ور الح��ديث النب��وي»وذراًع��ا ب��ذراع

لدخلته وراءها، على ما في جحر ضب من االلتواء والضيق، وسوء الرائحة، 

وم��ع ه��ذا ل��و دخلت��ه الم��رأة الغربي��ة لدخلت��ه الم��رأة المس��لمة بع��دها، أو بعب��ارة 

م��ودة جح��ر «جدي��دة ي��روج له��ا المروج��ون تس��مى » م��ودة«لظه��رت : أخ��رى

  !»الضب

لون ما تشكو منه المرأة الغربية اليوم، وما جر عليها االختالط غفوهؤالء ي

من سوء العاقبة على المرأة وعلى الرجل، وعل�ى األس�رة، وعل�ى » المفتوح«

المجتم��ع كل��ه، ويس��دون آذانه��م ع��ن ص��يحات االس��تنكار الت��ي تجاوب��ت عنه��ا 

ق في داخل العالم الغربي نفسه وعن كتابات العلم�اء واألدب�اء، ومخ�اوف اآلفا

المفكرين والمصلحين على الحضارة كلها من جراء إلغاء القيود في االختالط 

  .بين الجنسين

تكونه�ا عقائ�دها وتص�ورها  الت�يكما ينسى ه�ؤالء أن لك�ل أم�ة شخص�يتها 

وتراثه�ا وتقالي�دها، وال يج�وز وقيمه�ا  للكون والحياة والوج�ود ورب الوج�ود،

  .أن يغدو مجتمع صورة مكررة من مجتمع آخر

والص��نف الث��اني ه��م ال��ذين يفرض��ون عل��ى الم��رأة تقالي��د أخ��رى، ولكنه��ا  -  2

تقاليد الشرق ال تقاليد الغرب، وإن صبغت ف�ي كثي�ر م�ن األحي�ان بص�بغة 

الدين، ونسبها من نسبها إلى ساحته، بناء على فهم فهمه، أو رأى قل�ده، أو 

رجح��ه، ألن��ه يواف��ق رأي��ه ف��ي الم��رأة، وس��وء ظن��ه به��ا، ب��دينها وبعقله��ا 
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  33 فتاوى المرأة المسلمة

  .وسلوكها

ا لبش�ر غي�ر معص�وم، مت�أثر ولكنه على أي�ة ح�ال ال يخ�رج ع�ن كون�ه رأيً�

تها عن يعارضه أراء أخرى، تستمد حجتبمكانه وزمانه، وشيوخه ومدرسته، 

النبي الكريم، ومن مواق�ف الص�حابة وخي�ر  يصريح القرآن العظيم، ومن هد

  .القرون

مج��ال العالق��ة ب��ين ف��ي » االخ��تالط«إن كلم��ة : ود أن أب��ادر هن��ا ف��أقولأو

ل��م يعرفه��ا تراثن��ا » المعج��م اإلس��المي«الرج��ل والم��رأة، كلم��ة دخيل��ة عل��ى 

الطوي��ل الع��ريض ط��وال الق��رون الماض��ية، ول��م تع��رف إال ف��ي ه��ذا العص��ر، 

في هذا المعنى، ومدلولها له إيح�اء غي�ر م�ريح » أجنبية«لكلمة  ولعلها ترجمة

  .بالنظر لحس اإلنسان المسلم

الرج��ال  »مش��اركة«أو » مقابل��ة«أو » لق��اء«منه��ا كلم��ة وربم��ا ك��ان أول��ى 

  .للنساء، ونحو ذلك

وعلى كل حال، فإن اإلسالم ال يصدر حكًما عاًما في مثل هذا الموض�وع، 

وإنما ينظر فيه على ضوء الهدف من�ه، أي المص�لحة الت�ي يحققه�ا، والض�رر 

  .لخإ.. . الذي يخشى منه، والصورة التي يتم بها، والشروط التي تراعى فيه

خلفائ��ه الراش��دين، وأص��حابه  يوه��د ملسو هيلع هللا ىلصدمحم  يف��ي ذل��ك ه��د يوخي��ر اله��د

  .المهديين

ي�رى أن الم�رأة ل�م تك�ن مس�جونة وال معزول�ة كم�ا  يوالناظر في هذا اله�د

  .حدث ذلك في عصور تخلف المسلمين

، وك�ان ملسو هيلع هللا ىلصفقد كانت المرأة تشهد الجماعة والجمعة، ف�ي مس�جد رس�ول هللا 
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  34 فتاوى المرأة المسلمة

ح�ثهن عل�ى أن يتخ�ذن مك�انهن ف�ي الص�فوف األخي�رة يعليه الصالة والس�الم 

خلف صفوف الرج�ال، وكلم�ا ك�ان الص�ف أق�رب إل�ى الم�ؤخرة ك�ان أفض�ل، 

ال يعرف���ون  خش���ية أن يظه���ر م���ن ع���ورات الرج���ال ش���يء، وك���ان أكث���رهم

نس�يج،  ولم يكن بين الرجال والنساء أي حائل من بناء أو خشب أو. السراويل

  ... أو غيره

وكانوا في أول األمر يدخل الرجال والنساء من أي باب اتفق لهم، فيح�دث 

ل!و أنك!م جعل!تم ه!ذا « :نوع من التزاحم عن�د ال�دخول والخ�روج، فق�ال سس�س

باب «فخصصوه بعد ذلك لهن، وصار يعرف إلى اليوم باسم . »الباب للنساء

  .»النساء

لجمعة، ويسمعن الخطبة، حتى إن وكان النساء في عصر النبوة يحضرن ا

م�ن ط�ول م�ا س�معتها م�ن  ملسو هيلع هللا ىلصمن ف�ي رس�ول هللا » ق«إحداهن حفظت سورة 

  .فوق منبر الجمعة

وكان النساء يحضرن كذلك صالة العي�دين، ويش�اركن ف�ي ه�ذا المهرج�ان 

اإلسالمي الكبير، الذي يضم الكبار والصغار، والرجال والنس�اء، ف�ي الخ�الء 

  .ين مكبرينمهلل

كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة «: عن أم عطية قالت: روى مسلم

  .»والبكر

: أن نخرجهن ف�ي الفط�ر واألض�حى ملسو هيلع هللا ىلصأمرنا رسول هللا : وفي رواية قالت

والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصالة، ويشهدن  )21(العواتق

                                        
 .جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، أو التي قاربت البلوغ )21(
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  35 فتاوى المرأة المسلمة

اب، لب�ي�ا رس�ول هللا، إح�دانا ال يك�ون له�ا ج: قلت ،)22(الخبر ودعوة المسلمين

  .)23(»لتلبسها أختها من جلبابها«: قال

ل البلدان أو في كلها، إال ما قام به مؤخًرا جها المسلمون في توهذه سنة أما

شباب الص�حوة اإلس�المية ال�ذين أحي�وا بع�ض م�ا م�ات م�ن الس�نن، مث�ل س�نة 

  .ة شهود النساء صالة العيداالعتكاف في العشر األواخر من رمضان، وسن

، ويسألن عن ملسو هيلع هللا ىلصوكان النساء يحضرن دروس العلم، مع الرجال عند النبي 

حتى أثنت عائشة على نساء . أمر دينهن مما قد يستحي منه الكثيرات اليوم

األنصار، أنهن لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فطالما سألن عن الجناية 

  .واالغتسال والحيض واالستحاضة ونحوها واالحتالم

، فطل�بن ملسو هيلع هللا ىلصولم يشبع ذلك نهمهن لمزاحمة الرجال واستئثارهم برس�ول هللا 

أن يجع��ل له��ن يوًم��ا يك��ون له��ن خاص��ة، ال يغ��البهن الرج��ال وال يزاحم��ونهم، 

 يا رسول هللا، قد غلبنا عليك الرجال، فأجعل لنا يوًما«: وقلن في ذلك صراحة

  .)24(فوعدهن يوًما، فلقيهن فيه ووعظهن وأمرهن» من نفسك

وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة في المجهود الحرب�ي ف�ي خدم�ة 

الج���يش والمجاه���دين، بم���ا يق���درن علي���ه ويحس���ن القي���ام ب���ه، م���ن التم���ريض 

والمصابين، بجوار الخدمات األخرى من الطهي الجرحى واإلسعاف ورعاية 

  .ما يحتاج إليه المجاهدون من أشياء مدنية والسقى وإعداد

                                        
 .الخطبة والموعظة ونحوها )22(

ف��ي » ص��الة العي��دين« أي تعيره��ا م��ن ثيابه��ا م��ا تس��تغني عن��ه، والح��ديث ف��ي كت��اب،  )23(

 ).823(حديث رقم  »صحيح مسلم«

 .»صحيحه«رواه البخاري في كتاب العلم من  )24(
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  36 فتاوى المرأة المسلمة

، سبع غزوات، أخلفه�م ف�ي ملسو هيلع هللا ىلصغزوت مع رسول هللا «: عن أم عطية قالت

رواه ( .»رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوى الجرحى، وأقوم على المرضى

  .)25()مسلم

أن عائش���ة وأم س���ليم، كانت���ا ف���ي ي���وم أح���د « :)26(وروى مس���لم ع���ن أن���س

انه�ا ف�ي أف�واه غرفث�م ت -  ظهورهم�ا -  ام�مشمرتين، تنقالن الق�رب عل�ى متونه

 م�ن الث�اني ق�دعال ف�ي وه�ي -  ووجود عائش�ة هن�ا» نها القوم، ثم ترجعان فتمآل

 ك��ان والمع��ارك الغ��زوات ف��ي االش��تراك أن ادع��وا ال��ذين عل��ى ي��رد -  عمره��ا

 تغن�ي وم�اذا. مس�لم غي�ر فه�ذا الس�ن، ف�ي والمتق�دمات العج�ائز عل�ى مقصوًرا

  معًا؟ والنفسية البدنية القدرة تتطلب التي المواقف هذه مثل في العجائز

أن ست نسوة من نساء المؤمنين كن مع الج�يش ال�ذي : وروى اإلمام أحمد

يتناولن الس�هام، ويس�قين الس�ويق، وي�داوين الجرح�ى، ويغ�زلن : حاصر خيبر

  .نصيبًا من الغنيمة ملسو هيلع هللا ىلصالشعر، ويعن في سبيل هللا، وقد أعطاهن النبي 

بل صح أن نساء بعض الص�حابة ش�اركن ف�ي بع�ض الغ�زوات والمع�ارك 

ومعروف ما قامت به أم . ل السالح، عندما أتيحت لهن الفرصةماإلسالمية بح

ر م!ن مق!ام ي!لمقامها خ«: ملسو هيلع هللا ىلصعمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد، حتى قال عنها 

  .»فالن وفالن

  .بطن من يقترب منها ك اتخذت أم سليم خنجًرا يوم حنين، تبقر بهوكذل

أن أم س��ليم اتخ��ذت ي��وم حن��ين خنج��ًرا، فك��ان . روى مس��لم ع��ن أن��س ابنه��ا

                                        
 ).1812(برقم  )25(

 ).1811(برقم  )26(
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  37 فتاوى المرأة المسلمة

ي��ا رس��ول هللا، ه��ذه أم س��ليم معه��ا : فق��ال -  وجه��از -  معه��ا، فرآه��ا أب��و طلح��ة

 ياتخذته، أن دن�ا من�: قالت؟ »ما هذا الخنجر«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال لها رسول هللا ! خنجر

  .)27(يضحك ملسو هيلع هللا ىلصفجعل رسول هللا ! أحد المشركين بقرت به بطنه

  .في غزو النساء وقتالهن »صحيحه«وقد عقد البخاري بابًا في 

ولم يقف طموح الم�رأة المس�لمة ف�ي عه�د النب�وة والص�حابة للمش�اركة ف�ي 

ب�ل . األرض العربية كخيبر وحنينالغزو عند المعارك المجاورة والقريبة في 

طمحن إلى ركوب البحار، واإلسهام في فتح األقطار البعي�دة إلبالغه�ا رس�الة 

  .اإلسالم

ق��ال عن��د أم  ملسو هيلع هللا ىلصأن رس��ول هللا : ومس��لم ع��ن أن��س »ص��حيح البخ��اري«فف��ي 

م��ا : يوًم��ا، ث�م اس��تيقظ وه��و يض��حك، فقال��ت -  خال��ة أن��س -  ح�رام بن��ت ملح��ان

ناس من أمت!ي عرض!وا عل!ى غ!زاة ف!ي س!بيل «: ا رسول هللا؟ قاليضحكك ي

ج ه!!ذا البح!!ر، ملوًك!!ا عل!!ى األس!!رة، أو مث!!ل المل!!وك عل!!ى بهللا، يركب!!ون ث!!

 )28(يا رس�ول هللا؛ ادع هللا أن يجعلن�ي م�نهم، ف�دعا له�ا: فقلت: ، قالت»األسرة

ى فركبت أم حرام البحر في زمن عثمان، مع زوجها عبادة بن الصامت إل� ...

قب��رص، فص��رعت ع��ن دابته��ا هن��اك، فتوفي��ت ودفن��ت هن��اك، كم��ا ذك��ر أه��ل 

  .السير والتاريخ

وف���ي الحي���اة االجتماعي���ة ش���اركت الم���رأة داعي���ة إل���ى الخي���ر، آم���رة 

�c�b�a{: ب��المعروف، ناهي��ة ع��ن المنك��ر، كم��ا ق��ال تع��الى

                                        
 ).1809(رواه مسلم برقم  )27(

 .»صحيح مسلم«من ) 1912(انظر الحديث  )28(
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  38 فتاوى المرأة المسلمة

�k�j�i�h�g�fe�d...{ ]71: التوبة[. 

وم��ن الوق��ائع المش��هورة رد إح��دى المس��لمات عل��ى عم��ر ف��ي المس��جد ف��ي 

خط��أ أأص��ابت الم��رأة و«: قض��ية المه��ور، ورجوع��ه إل��ى رأيه��ا علنً��ا، وقول��ه

  .إسنادها جيد: وقد ذكرها ابن كثير في تفسير سورة النساء، وقال. »عمر

وق��د ع��ين عم��ر ف��ي خالفت��ه الش��فاء بن��ت عب��د هللا العدوي��ة محتس��بة عل��ى 

والمتأمل في القرآن الكريم وحديثه عن الم�رأة ف�ي مختل�ف العص�ور،  .السوق

عر بهذا الستار الحدي�دي ال�ذي وض�عه بع�ض شوفي حياة الرسل واألنبياء ال ي

  .الناس بين الرجل والمرأة

 الش�يخ ابنت�ى الفت�اتين يح�ادث -  وقوته شبابه ريعان في وهو -  فنجد موسى

ءة، وال حرج، ويعاونهما في ش�هامة وم�روأثم ت بال وتجيبانه ويسألهما الكبير،

من أبيها تدعوه أن يذهب معها إلى وال�دها، ث�م  ةوتأتيه إحداهما بعد ذلك مرسل

 تقترح إحداهما على أبيها بعد ذلك أن يستخدمه عنده؛ لم�ا لمس�ت في�ه م�ن ق�وة

  .وأمانة

�R�Q�P�O�N�M{: لنقرأ في ذلك ما جاء في سورة القصص
�^�]�\[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�c�b�a�`_

�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�gf�e�d
�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v
�v�u�t�sr�q�p�o�n�m�l�k�ji�h�g�f�e
�¤�£�¢�¡���~� }|�{�z�y�x�w{ 

 .]26-23: القصص[
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  39 فتاوى المرأة المسلمة

وفي قضية مريم نجد زكري�ا ي�دخل عليه�ا المح�راب، ويس�ألها ع�ن ال�رزق 

َهـا {: الذي يجده عندها زََكـرCَِّ اْلِمْحـرَاَب َوَجـَد ِعنـَدَها رِْزقًـا قَـاَل Cَ ُكلََّما َدَخَل َعَليـْ
َ يـَـْرُزُق َمـن َيَشـاء بِغَـْريِ ِحَسـابٍ  َّLِإنَّ ا َِّLَمْرَميُ َأىنَّ َلِك َهَذا قَاَلْت ُهـَو ِمـْن ِعنـِد ا{ 

 .]37: آل عمران[

أَيـَُّها  قَاَلْت Cَ { :وفي قضية ملكة سبأ تراها تجمع قومها تستشيرهم في أمر سليمان
*  اْلَمَألُ أَفْـُتوِين ِيف أَْمرِي َما ُكنُت قَاِطَعًة أَْمرًا َحىتَّ َتْشَهُدونِ   

  * قَاُلوا َحنُْن أُْوُلوا قـُوٍَّة َوأُْوُلوا 9ٍَْس َشِديٍد َواَألْمُر ِإلَْيِك فَانظُرِي َماَذا Zَُْمرِينَ   

أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلَها أَِذلًَّة وََكَذِلَك قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قـَْريًَة   
.]34- 32: النمل[}يـَْفَعُلونَ   

فـََلمَّا َجاَءْت ِقيَل َأَهَكَذا َعْرُشِك {: وكذلك تحدثت مع سليمان سسس وتحدث معها
َها َما َكاَنت  *  قَاَلْت َكأَنَُّه ُهَو َوأُوتِيَنا اْلِعْلَم ِمن قـَْبِلَها وَُكنَّا ُمْسِلِمنيَ  َوَصدَّ

صَّرَْح فـََلمَّا  *  تـَّْعُبُد ِمن ُدوِن اLَِّ ِإنـََّها َكاَنْت ِمن قـَْوٍم َكاِفرِينَ  ِقيَل َهلَا اْدُخِلي ال
ن قـََوارِيَر قَاَلْت  َرٌَّد مِّ َها قَاَل ِإنَُّه َصرٌْح ممُّ رَأَْتُه َحِسبَـْتُه جلًَُّة وََكَشَفْت َعن َساقـَيـْ

-42: النمل[} ظََلْمُت نـَْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن Lَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ َربِّ ِإّينِ 

44[. 

إن هذا شرع من قبلنا فال يلزمنا؛ فإن القرآن لم يذكره لن�ا إال ألن : وال يقال

أن ش�رع : فيه هداية وذكرى وعبرة ألولي األلباب، ولهذا كان القول الصحيح

ق�رآن والس�نة ه�و ش�رع لن�ا م�ا ل�م ي�رد ف�ي ش�رعنا م�ا من قبلن�ا الم�ذكور ف�ي ال

 .]90:األنعام[ }فَِبُهَداُهُم اقْـَتِدهْ {: ينسخه، وقد قال تعالى لرسوله
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  40 فتاوى المرأة المسلمة

ال تخرج منه  إن إمساك المرأة في البيت، وإبقاءها بين جدرانه األربعة

في مرحلة من مراحل تدرج التشريع قبل النص على حد  -اعتبره القرآن 

عقوبة بالغة لمن ترتكب الفاحشة من نساء المسلمين،  - الزنى المعروف 

��D{: وفي هذا يقول تعالى في سورة النساء C� B� A
�P�O�N�M�L�K�JI�H�G�F�E

�W�V�U�T�S�R�Q{ ]15: النساء[. 

ًال بعد ذل�ك حينم�ا ش�رع الح�د، وه�و العقوب�ة المق�درة وقد جعل هللا لهن سبي

في الشرع حقً�ا - تع�الى، وه�ي الجل�د ال�ذي ج�اء ف�ي الق�رآن لغي�ر المحص�ن، 

  .والرجم الذي جاءت به السنة للمحصن

فكيف يستقيم في منطق القرآن واإلسالم أن يجعل الح�بس ف�ي البي�ت ص�فة 

عقوب�ة دائم�ة وه�ي ل�م عاقبه�ا ن مالزمة للمسلمة الملتزمة المحتشمة، كأننا بهذا

  تقترف إثًما؟

  :والخالصة

أن اللقاء بين الرجال والنس�اء ف�ي ذات�ه إذن ل�يس محرًم�ا، ب�ل ه�و ج�ائز أو 

مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة ف�ي ه�دف نبي�ل، م�ن عل�م ن�افع أو عم�ل 

ص��الح، أو مش��روع خي��ر، أو جه��اد الزم، أو غي��ر ذل��ك مم��ا يتطل��ب جه��ودًا 

الجنسين، ويتطلب تعاونًا مشترًكا بينهما ف�ي التخط�يط والتوجي�ه متضافرة من 

  .والتنفيذ

وال يعني ذلك أن تذوب الح�دود بينهم�ا، وتنس�ى القي�ود الش�رعية الض�ابطة 

لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم مالئكة مطه�رون ال يخش�ى م�نهم وال 
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  41 فتاوى المرأة المسلمة

ف��ي ذل��ك ه��و  إنم��ا الواج��ب. أن ينقل��وا مجتم��ع الغ��رب إلين��ا عل��يهم، يري��دون

االش��تراك ف��ي الخي��ر، والتع��اون عل��ى الب��ر والتق��وى، ف��ي إط��ار الح��دود الت��ي 

  : رسمها، ومنها

االلت��زام بغ��ض البص��ر م��ن الف��ريقين، ف��ال ينظ��ر إل��ى ع��ورة، وال ينظ��ر  -  1

�n�o�p{ : بشهوة، وال يطيل النظر في غير حاجة، ق�ال تع�الى
q�r�s�ut�v�w�yx�z�{�|�}�~�_�̀�
a�b�c�d�e��f{ ]31، 30: النور[.  

م، الذي يغطي البدن م�ا شااللتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحت -  2

��g�h�i{: عدا الوجه والكفين، وال يشف وال يصف، ق�ال تع�الى
j�k�l�nm�o�p�q��r{ ]31: النور[.  

  .وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان

 }~�{�|�}��y�z{: وق����ال تع����الى ف����ي تعلي����ل األم����ر باالحتش����ام

يمي�ز الم�رأة الح�رة العفيف�ة الج�ادة م�ن الم�رأة  يأي أن ه�ذا ال�ز. ]59: األحزاب[

اللعوب المستهترة، فال يتع�رض أح�د للعفيف�ة ب�أذى، ألن زيه�ا وأدبه�ا يف�رض 

  .على كل من يراها احترامها

  :وخصوًصا في التعامل مع الرجالء، االلتزام بأدب المسلمة في كل شي -  3

    : في الك�الم، بحي�ث يك�ون بعي�دًا ع�ن اإلغ�راء واإلث�ارة، وق�د ق�ال تع�الى - أ

}Z�[�\�]�̂�_�̀�a�b�c�d{ ]32: األحزاب[. 

َوال َيْضـرِْبَن 9َِْرُجِلِهـنَّ لِـيُـْعَلَم َمـا ُخيِْفـَني ِمـن {: ، كم�ا ق�ال تع�الىشيفي الم - ب
�|{: وأن تك���ون ك���التي وص���فها هللا بقول���ه ،]31: الن���ور[ }زِينَـــِتِهنَّ 
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  42 فتاوى المرأة المسلمة

  .]25: القصص[ }̀�_�~�{

في الحركة، ف�ال تتكس�ر وال تتماي�ل، كأولئ�ك الالت�ي وص�فهن الح�ديث  - جـ

وال يص��در عنه��ا م��ا يجعله��ا م��ن  »المم!!يالت الم!!ائالت«الش��ريف بـ��ـ 

  .صنف المتبرجات تبرج الجاهلية األولى أو األخيرة

العطري��ة، وأل��وان  م��ن ال��روائح يأن تتجن��ب ك��ل م��ا ش��أنه أن يثي��ر ويغ��ر -  4

  .ال الطريق وال للقاء مع الرجال للبيتالزينة التي ينبغي أن تكون 

الرج���ل ب���امرأة ول���يس معهم���ا مح���رم، فق���د نه���ت  ختل���يالح���ذر م���ن أن ي -  5

، إذ ال يج�وز »إن ثالثهما الشيطان«: األحاديث الصحيحة عن ذلك، وقال

  .والحطبالنار بين  ىأن يخل

: ل��وة م��ع أح��د أق��ارب ال��زوج، وفي��ه ج��اء الح��ديثخوخصوًص��ا إذا كان��ت ال

: ق��ال! ي��ا رس��ول هللا، أرأي��ت الحم��و؟: ، ق��الوا»إي!!اكم وال!!دخول عل!!ى النس!!اء«

أي هو سبب الهالك، ألنه قد يجلس ويطيل الجل�وس، وف�ي ! »الحمو الموت«

  .هذا خطر شديد

تفرضه الحاجة، وم�ا يوجب�ه العم�ل المش�ترك أن يكون اللقاء في حدود ما  -  6

دون إس��راف أو توس��ع يخ��رج الم��رأة ع��ن فطرته��ا األنثوي��ة، أو يعرض��ها 

للقي��ل والق��ال، أو يعطله��ا ع��ن واجبه��ا المق��دس ف��ي رعاي��ة البي��ت وتربي��ة 

  .األجيال

  !!وهللا الهادي إلى سواء السبيل

* * *  
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  43 فتاوى المرأة المسلمة

  عيادة المرأة للرجل المريض وعكسه

أنا امرأة مسلمة، أحب أن التزم بأمر هللا تعالى في حي�اتي كله�ا، وف�ي  :س

عالق��اتي بالن��اس جميعً��ا، وأن��ا أعم��ل ن��اظرة مدرس��ة ثانوي��ة للبن��ات، ومع��ي 

يننا مجامالت في المناس�بات المختلف�ة بمجموعة من المدرسين والمدرسات، و

ل�ذي توقفن�ا في�ه كالتهنئة بزفاف أو بمولود، أو بترقية ونحو ذلك، ولكن األمر ا

ف�ال يم�رض أح�دهم أو يعم�ل عملي�ة . ادة المرضى من زمالئن�ا الرج�اليهو ع

 زمالئ�ي المدرس�ات أن ن�ذهبلي ول�جراحية، ويدخل المستش�فى، فه�ل يج�وز 

لعيادة زميلنا لما له من حق الزمالة، أو يعتبر هذا من حق�وق الرج�ال بعض�هم 

  على بعض؟

يل�ة الت�ي تم�رض أو يص�يبها ح�ادث ومثل هذا بالنس�بة لعي�ادة ال�زمالء للزم

  .ونحو ذلك مما يعرض للرجال وللنساء جميعًا

النص�وص الثابت�ة الت�ي  نرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة ف�ي ض�وء

دعو لك��م ب��دوام ن��و. ه��ي المرج��ع المعتم��د والمعص��وم ل��دى ك��ل مس��لم ومس��لمة

  .التوفيق في نشر الفهم الصحيح والوعي الرشيد لديننا العظيم

  ).من القاهرة: س. ن(

ص�لى من اآلداب التي جاء بها اإلسالم، وحث عليه�ا الرس�ول الك�ريم  :جــ

وقد اعتبره�ا النب�ي الك�ريم م�ن حق�وق المس�لم . عيادة المريض: هللا عليه وسلم

  .على المسلم

وما هن : قيل »حق المسلم على المسلم ست«: يقول عليه الصالة والسالم
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  44 فتاوى المرأة المسلمة

فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك إذا لقيته «: رسول هللا؟ قال  يا

ض فعده، وإذا مات فاتبعه   .)29(»فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مر

وأجيبوا ال!داعي، وأطعم!وا الج!ائع، وع!ودوا  - أي األسير  - فكوا العاني «

  .)30(»المريض

  .)31(»عودوا المرضى واتبعوا الجنائز، تذكركم اآلخرة«

طب!ت وط!اب ممش!اك، وتب!وأت : م!ن الس!ماء من عاد مريًضا ناداه من!اد«

  .)32(»من الجنة منزالً 

. »ة الجن!ة حت!ى يرج!عف!إن المسلم إذا عاد أخاه المس!لم ل!م ي!زل ف!ي خر«

أي م��ا يخت��رف  )33(»جناه!!ا«: ي��ا رس��ول هللا؛ وم��ا خرق��ة الجن��ة؟ ق��ال: قي��ل

  .ويجتني من ثمرها

 يا: قال! ييا بن آدم مرضت فلم تعدن: يقول يوم القيامة عز وجلإن هللا «

أم!!ا علم!!ت أن عب!!دي فالنً!!ا : ق!!ال! رب؛ كي!!ف أع!!ودك وأن!!ت رب الع!!المين؟

ض فلم تعده   .)34(»أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده . مر

                                        
 .رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة )29(

 .»صحيح الجامع الصغير«رواه أحمد والبخاري، عن أبي موسى، كما في  )30(

كم���ا ف���ي  »دب المف���رداأل«ي ف���ي والبخ���ار ،»ص���حيحه«رواه أحم���د واب���ن حب���ان ف���ي  )31(

 .»صحيح الجامع الصغير«

 »ص��حيحه«، واب��ن حب��ان ف��ي )1442(، واب��ن ماج��ه )2009(رواه الترم��ذي وحس��نه  )32(

 .من حديث أبي هريرة) 712(

 . رواه أحمد ومسلم واللفظ له )33(

 .رواه مسلم )34(
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  45 فتاوى المرأة المسلمة

وال يج��د الم��رء أروع وال أبل��غ م��ن ه��ذا التص��وير لفض��ل عي��ادة الم��ريض 

  !!يادة لهومثوبته عند هللا، حتى إن هللا هلالج لج ليجعل عيادة المريض كأنما هي ع

وهذه األحاديث كلها ت�دل عل�ى أهمي�ة ه�ذا األدب اإلس�المي، ال�ذي رغب�ت 

ع��اد يهوديً��ا مريًض��ا،  ملسو هيلع هللا ىلصفي��ه الس��نة النبوي��ة القولي��ة والعملي��ة، حت��ى إن النب��ي 

  .فعرض عليه اإلسالم فأسلم

الذي عدته بعض األحادي�ث حقً�ا للمس�لم عل�ى -  ويتأكد استحباب هذا األدب

إذا ك��ان ب��ين المس��لم والمس��لم ص��لة وثيق��ة، مث��ل القراب��ة والمص��اهرة  -  المس��لم

والجوار والزمالة واألستاذية، ونحو ذل�ك مم�ا يجع�ل ل�بعض الن�اس حقً�ا أوك�د 

  .من غيره

والمالح��ظ أن ه��ذه األحادي��ث ج��اءت بألف��اظ عام��ة، تش��مل الرج��ل والم��رأة 

إذا «أو  »... ًض!ام!ن ع!اد مري«أو  »عودوا الم!ريض«: على السواء، فحديث

ض فعده وهذه األدلة العام�ة كافي�ة ف�ي . ليست خاصة بالرجال، بال جدال »مر

  .مشروعية عيادة النساء للرجال في ظل اآلداب والضوابط الشرعية المقررة

  :أدلة خاصة تدل على مشروعية عيادة المرأة للرجلهناك ومع هذا 

ب�اب عي�ادة  »حهص�حي«فقد أورد اإلمام البخاري ف�ي كت�اب المرض�ى م�ن 

وع���ادت أم ال���درداء رج���ًال م���ن أه���ل المس���جد م���ن : ق���ال. النس���اء للرج���ال

  .)35(األنصار

المدينة وعك أبو بك�ر  ملسو هيلع هللا ىلصلما قدم رسول هللا «: عن عائشة أنها قالت يورو

                                        
 .»األدب المفرد« ، ووصله في امعلقً  »الصحيح« رواه في  )35(
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  46 فتاوى المرأة المسلمة

يا أب�ِت كي�ف تج�دك؟ وي�ا : فدخلت عليهما، فقلت: ، قالترضي هللا عنهوبالل 

  .)36(الحديث ... »بالل كيف تجدك؟

  كيف صحتك؟: أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: »كيف تجدك«ومعنى 

وقد دخلت أم مبشر بنت البراء بن معرور األنصارية على كعب ب�ن مال�ك 

يا أبا عبد ال�رحمن؛ اق�رأ عل�ى ابن�ي «: األنصاري، لما حضرته الوفاة، وقالت

  .)37(الحديث ... »تعنى مبشًرا -  السالم

أن تعود المسلمة أخاها المسلم المريض، ما دامت ملتزمة فال مانع إذن من 

بالقواع��د الش��رعية، واآلداب المرعي��ة، ف��ال خل��وة وال تب��رح وال تعط��ر، وال 

  .خضوع بالقول

ول عنه��ا ف�ي ص��ورة ئادة ف�ي مث��ل ه�ذه الحال��ة المس�ي��واألول�ى أن تك�ون الع

ا معً�جماعية، بمعنى أن تتفق الناظرة ومعها بع�ض المدرس�ات، عل�ى ال�ذهاب 

  .لقضاء حق العبادة، رفعًا ألي شبهة

وال معنى للتوقف في عبادة زميل مريض من زميلة ل�ه أو رئيس�ة ل�ه، م�ع 

أنه��ا تتعام��ل مع��ه ف��ي المدرس��ة يوميً��ا، وب��ال ح��رج، فه��ل يش��رع التعام��ل م��ع 

الزمالء في حالة الصحة، ويقاطعون في حالة المرض؟ مع أن المريض أولى 

  .بالشفقة والرعاية

ادة الرج�ل للم�رأة فه�ي ت�دخل ف�ي األدل�ة العام�ة الت�ي ذكرناه�ا ف�ي ي�وأما ع
                                        

 ).12/221( »فتح الباري« :البخاري في كتاب المرضى، انظر )36(

، )1449(رواه ابن ماجه عن عب�د ال�رحمن ب�ن كع�ب ب�ن مال�ك ع�ن أبي�ه، الح�ديث رق�م  )37(

 »الصحيحة«عن عبد الرحمن، وذكره األلباني في ) 3/455( »المسند«ورواه أحمد في 

 ). 995(برقم 
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  47 فتاوى المرأة المسلمة

  .الحث على عبادة المرضى

  .وهناك أدلة خاصة أيًضا تدل على مشروعية عبادة الرجال للنساء

بن�ت  ةعلى ضباع ملسو هيلع هللا ىلص دخل رسول هللا: فقد روى الشيخان عن عائشة قالت

فق�ال . وهللا ال أج�دني إال وجع�ة: قال�ت؟ »لعلك أردت الحج«: الزبير، فقال لها

  .)38(الحديث »... حجي واشترطي«: لها

 -  دخل على أم السائب ملسو هيلع هللا ىلصوروى مسلم عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا 

: ؟ قال�ت»ترتع!دين أي - مال!ك ي!ا أم الس!ائب تزق!زقين «: فقال -  أو أم المسيب

تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم، ال «: فقال! بارك هللا فيها  الحمى ال

  .)39(»كما يذهب الكير خبث الحديد

ص��لى هللا علي��ه ع��ادني رس��ول هللا : وروى أب��و داود ع��ن أم الع��الء فقال��ت

  .)40(الحديث »... أبشري يا أم العالء «: ، وأنا مريضة، فقالوسلم

أي  -  اليمرض�ت ام�رأة م�ن أه�ل الع�و: مامة قالأوروى النسائي عن أبي 

إذا مات!ت «: أحسن شيء عيادة المريض، فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نفكا -  المدينة اليعو

  .)41(»فآذنوني

وروى البخ��اري أن اب��ن عب��اس اس��تأذن عل��ى عائش��ة ف��ي م��رض موته��ا، 

فأن��ت «: ق��ال! »اتقي��تبخي��ر إن «: ؟ قال��ت»كي��ف تج��دينك«: فأذن��ت ل��ه، فق��ال

                                        
 .كتاب الحج رواه البخاري في كتاب النكاح، ومسلم في )38(

 .رواه مسلم في كتاب البر والصلة )39(

 .»عيادة النساء«رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب  )40(

 .رواه النسائي في كتاب الجنائز )41(
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  48 فتاوى المرأة المسلمة

، ول�م ي�نكح بك�ًرا غي�رك، ون�زل ملسو هيلع هللا ىلصزوجة رس�ول هللا . بخير إن شاء هللا تعالى

  .)42(»عذرك من السماء

الص�ريحة الدالل�ة، ال يج�وز لمس�لم إال  ،الثبوت وبعد هذه النقول الصحيحة

ما ، وال ينبغي لنا أن نحجر ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  يهللا تعالى، وهد يدهالنزول على 

أحق أن تتب�ع  ملسو هيلع هللا ىلص، وسنة رسول هللا عز وجلر ما يسره نعسوسع هللا تعالى أو 

  .من أقوال الرجال، وتقاليد الناس

  .وبا- التوفيق

* * *  

                                        
 »تحري��ر الم��رأة ف��ي مص��ر الرس��الة« :نظ��ر كت�اباو. رواه البخ�اري ف��ي كت��اب التفس��ير )42(

 ).271-2/269(ة قالحليم أبو ش لألستاذ عبد

This document is created by GIRDAC PDF Converter Pro trial version
GIRDAC PDF Creator Pro full version does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



  49 فتاوى المرأة المسلمة

  حة الرجل للمرأة، والمرأة للرجلفمصا

مش���كلة ت���واجهني، وال ش���ك أنه���ا تواج���ه غي���ري م���ن الن���اس، وه���ي  :س

بالي��د، أعن��ي المص��افحة، وخصوًص��ا للقريب��ات  التع��رض للس��الم عل��ى النس��اء

محرم�ات عل�ي، أي مث�ل ابن�ة خ�الي، أو ابن�ة خ�التي، أو ابن�ة  نمنهن، م�ن لس�

عم��ي، أو ابن��ة عمت��ي، أو ام��رأة الع��م، أو ام��رأة الخ��ال، أو أخ��ت زوجت��ي، أو 

س�يما ف�ي مناس�بات  غيرهن ممن تصلني به�م رواب�ط قراب�ة أو مص�اهرة، وال

، أو الشفاء من مرض، أو العودة من حج أو عمرة، أو معينة كالقدوم من سفر

نح��و ذل��ك م��ن المناس��بات الت��ي اعت��اد األق��ارب واألص��هار وم��ثلهم الجي��ران 

بعض�هم بعًض�ا، ويص�افح بعض�هم  ئمالء، أن يصل بعضهم بعًضا، وبهنوالز

  .بعًضا

هل ثبت في الكت�اب أو الس�نة تح�ريم ه�ذه المص�افحة : والذي اسأل عنه هو

ذك��رت لك��م م��ن ال��دواعي االجتماعي��ة، وال��روابط العائلي��ة، وم��ع م��ع ت��وفر م��ا 

الثقة، وأم�ن الفتن�ة، والبع�د ع�ن مثي�رات الش�هوة، وم�ع م�ا  والتأكد من توفر ج

م��ون يثي��ره ت��رك المص��افحة م��ن النظ��ر إلين��ا معش��ر المت��دينين عل��ى أنن��ا ملتز

  .لخإلخ إ. .. الظن بها ئمتشددون، نحتقر المرأة، ونس

حترم��ه م��ن غي��ر ش��ك، وال نمتل��ك إال نإذا ك��ان هن��اك دلي��ل ش��رعي، ف��نحن 

السمع والطاعة، بحكم إيماننا با- ورسوله، وإن كان األمر مجرد اجته�اد م�ن 

ه��م إل��ى ذل��ك اوز لفقه��اء عص��رنا أن يخ��الفوهم، إذا أدج��فقهائن��ا الق��دامى، فق��د ي

ف حياتن��ا اجته��اد ص��حيح، بن��اء عل��ى م��ا تقتض��يه أوض��اعنا المتغي��رة، وظ��رو

  .المتطورة
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  50 فتاوى المرأة المسلمة

له��ذا كتب��ت إل��يكم راجيً��ا بح��ث القض��ية م��ن ج��ذورها، عل��ى ض��وء الق��رآن 

وإن ، الكريم، والحديث الشريف، فإن ق�ام ال�دليل عل�ى المن�ع امتنعن�ا وال ري�ب

يما م�ع ش�دة الحاج�ة س� ضيق ما وس�ع هللا علين�ا، والنكان في األمر سعة، فال 

  .وعموم البلوى

كم�ا قل�ت  -  الكثيرة عن الرد على رسالتي، فإنه�اأرجو أال تشغلكم أعباؤكم 

  .ليست مشكلتي وحدي، بل مشكلة الماليين من أمثالي -  لفضيلتكم

  .ع بكمنفيسر لكم الوقت لتحقيق المسألة، وشرح هللا صدركم لإلجابة، و

 يس��أل الت��ي -  ال أك��تم األخ الس��ائل أن قض��ية مص��افحة الرج��ل للم��رأة :جـ!!ـ

 يحت�اج والت�رخص التزمت عن بعيدًا فيها الحكم قوتحقي شائكة، قضية -  عنها

جه��د نفس��ي وفك��ري وعلم��ي، حت��ى يتح��رر المفت��ي م��ن ض��غط األفك��ار  إل��ى

المس��توردة، واألفك��ار المتوارث��ة جميعً��ا، إذا ل��م يك��ن يس��ندها كت��اب وال س��نة، 

وحتى يستطيع مناقشة األدلة وموازن�ة الحج�ج، بعض�ها ب�بعض، الس�تخالص 

ل��ى الح��ق ف��ي نظ��ر الفقي��ه، ال��ذي يت��وخى ف��ي بحث��ه ال��رأي األرج��ح واألدن��ى إ

  .إرضاء هللا، ال موافقة أهواء الناس

وقب��ل ال��دخول ف��ي البح��ث والمناقش��ة أود أن أخ��رج ص��ورتين م��ن مج��ال 

  .النزاع أعتقد أن حكمهما ال خالف عليه بين متقدمي الفقهاء فيما أعلم

تلذذ الجنسي من تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة وال: األولى

الرجل أو المرأة، أو خيفت فتنة من وراء ذلك في غالب الظ�ن، : أحد الطرفين

 تسيما إذا الحظ عالمات�ه، وتهي�أ ة إلى الفساد واجب، والذريعال سد وذلك أن

  .أسبابه
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  51 فتاوى المرأة المسلمة

الرجل إلحدى محارمه، أو خلوت�ه  لمسومما يؤكد هذا ما ذكره العلماء أن 

تنتق�ل إل�ى دائ�رة الحرم�ة إذا تحرك�ت  -  ف�ي األص�ل حاالمببها، وهي من قسم 

، وخاصة مع مثل بنت الزوجة أو الحماة أو ام�رأة )43(الشهوة، أو خيفت الفتنة

الالت�ي ل�يس له�ن ف�ي النف�وس م�ا ل�ألم أو البن�ت أو  -  األب، أو أخت الرض�اع

  .األخت أو العمة أو الخالة أو نحوها

، ومثله��ا ىهتش��تز الت��ي ال الت��رخيص ف��ي مص��افحة الم��رأة العج��و: الثاني!!ة

، لألم��ن م��ن أس��باب الفتن��ة، ول��ذلك إذا ك��ان ىهتش��تالبن��ت الص��غيرة الت��ي ال 

  .ىالمصافح شيًخا كبيًرا ال يشته

أن��ه ك��ان يص��افح العج��ائز،  رض��ي هللا عن��هوذل��ك لم��ا روي ع��ن أب��ي بك��ر 

  .)44(مرضه، فكانت تغمزه وتفلي رأسهتوعبد هللا بن الزبير استأجر عجوًزا 

ذا ما ذكره القرآن في شأن القواعد من النساء، حيث رخص ويدل له

�W{: لهن في التخفف من بعض أنواع المالبس ما لم يرخص لغيرهن

�d�c�b�a�`�_�^�]�\� [� Z�Y� X

�o�n�m�lk�j�i�h�gf�e{ ]60: النور[. 

ومثل ذلك استثناء غير أولى اإلربة من الرجال، أي الذين ال أرب له�م ف�ي 

 نهى من -  الذين لم يظهر فيهم الشعور الجنسي لصغر سنهمالنساء، واألطفال 

أَِو التَّـابِِعَني َغـْريِ أُوِيل اِإلْربَـِة ِمـَن الّرَِجـاِل أَِو الطِّْفـِل {: ن إب�داء الزين�ةع المؤمنات
 .]31: النور[ }الَِّذيَن َملْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساء

                                        
 ).4/155( »االختيار لتعليق المختار في فقه الحنفية«: انظر )43(

 ).157 ،156ص( المرجع السابق )44(
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  52 فتاوى المرأة المسلمة

م، وموضع البحث والحاجة إلى وما عدا هاتين الصورتين، فهو محل الكال

  .التمحيص والتحقيق

فالذين يوجبون على المرأة أن تغطى جميع جسمها، حتى الوج�ه والكف�ين، 

���k���j���i���h���g{: في قوله تعالى وال يجعلونهما من المستثنى المذكور
m���l {]ب�ل يجعل�ون م�ا ظه�ر منه�ا الثي�اب الظ�اهرة، ك�المالءة  ]31: النور

والعباءة ونحو ذلك، أو ما ظهر منها بحكم الضرورة، كأن ينكشف منها شيء 

  .عند هبوب ريح شديدة أو نحو ذلك

هؤالء، ال عجب أن تكون المصافحة عندهم حراًما، ألن الكفين إذا وجب�ت 

نظ�ر محرًم�ا ك�ان الم�س ك�ذلك تغطيتهما كان النظر إليهما محرًما، وإذا كان ال

م��ن ب��اب أول��ى، ألن الم��س أغل��ظ م��ن النظ��ر، ألن��ه أق��وى إث��ارة للش��هوة، وال 

  .مصافحة دون أن تمس البشرة البشرة

ولكن من المعروف أن أصحاب هذا الق�ول ه�م األقل�ون، وجمه�ور الفقه�اء 

����k���j{: من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يجعلون المستثنى في قول�ه تع�الى
m���l {الوجه والكفين.  

  فما الدليل عندهم على تحريم المصافحة إذا لم تكن لشهوة؟

  .الحقيقة أنني بحثت عن دليل مقنع منصوص عليه، فلم أعثر على ما أنشده

هو سد الذريعة إلى الفتن�ة، وه�ذا مقب�ول م�ن غي�ر : وأقوى ما يستدل به هنا

شك عند تحريك الش�هوة، أو خ�وف الفتن�ة بوج�ود أماراته�ا، ولك�ن عن�د األم�ن 

  ما وجه التحريم؟ –وهذا بتحقق في أحيان كثيرة  –من ذلك 

ب�ايعهن ي�وم  مصافحة النس�اء عن�دما ملسو هيلع هللا ىلصومن العلماء من استدل بترك النبي 
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  53 فتاوى المرأة المسلمة

  .الفتح بيعة النساء المشهورة، على ما جاء في سورة الممتحنة

بالض�رورة  –ألمر م�ن األم�ور ال ي�دل  ملسو هيلع هللا ىلصولكن من المقرر أن ترك النبي 

فقد يتركه ألنه حرام، وقد يتركه ألنه مكروه، وقد يتركه ألنه . على ىحريمه –

يميل إليه، كتركه أكل الض�ب م�ع أن�ه  خالف األولى، وقد يتركه لمجرد أنه ال

  .مباح

للمصافحة، ال يحمل دليًال عل�ى حرمته�ا،  ملسو هيلع هللا ىلصوإذن يكون مجرد ترك النبي 

  .وال بد من دليل آخر لمن يقول بها

للنس�اء ف�ي المبايع�ة ليس�ت موض�ع اتف�اق، فق�د  ملسو هيلع هللا ىلصعلى أن ت�رك مص�افحته 

ا م��ا ي��دل عل��ى المص��افحة ف��ي رض��ي هللا عنه��ج��اء ع��ن أم عطي��ة األنص��اري 

حي�ث أنك�رت ا، رضي هللا عنه�خالفًا لما صح عن أم المؤمنين عائشة البيعة، 

  . ذلك وأقسمت على نفيه

صلى هللا أن رسول هللا : عن عائشة» صحيحه«البخاري في  ىرو

يقول هللا : كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه اآلية عليه وسلم

�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A{ تعالي 
�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P

�h�g�f�e�dc�b�a�`�_^{ ]12: الممتحنة[. 

ص�لى فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات ق�ال له�ا رس�ول هللا : قالت عائشة

وال وهللا ما مست يده يد ام�رأة ق�ط ف�ي  -  كالًما -  »قد بايعتُك« :هللا عليه وسلم

  .)45(»قد بايعتك على ذلك«: عهن إال بقولهالمبايعة، ما يباي

                                        
�z}�{ :ب��اب ،س��ورة الممتحن��ة »ص��حيحه«رواه البخ��اري ف��ي كت��اب التفس��ير م��ن ) 45(
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  54 فتاوى المرأة المسلمة

 ... »وال وهللا«ف�ي ش�رح ق�ول عائش�ة » الف�تح«قال الحافظ اب�ن حج�ر ف�ي 

ال�رد عل�ى م�ا ج�اء  ىفيه القسم لتأكيد الخبر، وكأن عائشة أشارت بذلك إل: لخإ

، والطبري، واب�ن مردوي�ه، م�ن طري�ق رازان، والببفعند ابن ح .عن أم عطية

فمد يده : إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قالت

  .»اللهم اشهد«: من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال

حي�ث  -  بعد الحديث الم�ذكور ف�ي البخ�اري ييعن -  وكذا الحديث الذي بعده

  . فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن )46(»دهافقبضت امرأة ي«: قالت فيه

األي�دي م�ن وراء الحج�اب  بأن م�د: ويمكن الجواب عن األول: قال الحافظ

ب�أن الم�راد : وع�ن الث�اني. .. وق�وع المبايع�ة وإن ل�م تق�ع مص�افحة ىإش�ارة إل�

أب�و  ىأو كانت المبايع�ة تق�ع بحائ�ل، فق�د رو.. . التأخر عن القبول: بقبض اليد

ح��ين ب��ايع النس��اء أت��ى بب��رد  ملسو هيلع هللا ىلصع��ن الش��عبي أن النب��ي  »المراس��يل«ي داود ف��

اب��ن  ي، وف��ي مغ��از»ال أص!!افح النس!!اء« :قط��ري فوض��عه عل��ى ي��ده، وق��ال

  . يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها معه ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان: إسحاق

أن المبايعة وقعت أكثر من مرة، منها ما  يويحتمل التعدد، يعن: قال الحافظ

ل��م يم��س ي��د ام��رأة ق��ط ال بحائ��ل وال بغي��ره، إنم��ا يب��ايع ب��الكالم فق��ط، وه��و م��ا 

  . عبيومنها ما صافح فيه النساء بحائل، وهو ما رواه الش. أخبرت به عائشة

الصورة التي ذكرها ابن إسحاق م�ن الغم�س ف�ي اإلن�اء، والص�ورة : ومنها

  . كالم أم عطية من المصافحة المباشرةالتي يدل عليها 

                                                                                           
}�|{. 

 .}�F�E�D�C{  :باب ،المصدر السابق )46(
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  55 فتاوى المرأة المسلمة

أن عائش���ة تتح���دث ع���ن بيع���ة المؤمن���ات : ومم���ا ي���رجح احتم���ال التع���دد

عم�ا ه�و  -  فيم�ا يظه�ر -  المهاجرات بعد صلح الحديبية، أما أم عطية فتتحدث

أعم من ذلك وأشمل لبيعة النس�اء المؤمن�ات بص�فة عام�ة، وم�نهن أنص�اريات 

م البخاري لح�ديث عائش�ة تح�ت عن�وان جترولهذا  .كأم عطية، راوية الحديث

�C�D�E{ : لحديث أم عطية ب�ابو، }{�|�}�z{: باب
�F{. أن ما اعتمد علي�ه الكثي�رون ف�ي تح�ريم : والمقصود من نقل هذا كله

، كم�ا ق�د لها في بيعة النساء، ل�يس موض�ع اتف�اق ملسو هيلع هللا ىلصالمصافحة من ترك النبي 

  . المصادر األصلية، بل فيه الخالف الذي ذكرناه ىيظن الذين ال يرجعون إل

وق��د اس��تدل بع��ض العلم��اء المعاص��رين عل��ى تح��ريم مص��افحة الم��رأة بم��ا 

ألن يطع!ن «: ق�ال ملسو هيلع هللا ىلصعن معقل بن يسار عن النبي  يأخرجه الطبراني والبيهق

، ق�ال »في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس ام!رأة ال تح!ل ل!ه 

  .رجال الطبراني ثقات رجال الصحيحو: »الترغيب«في  ينذرالم

  . آلة الخياطة كاإلبرة والمسلة ونحوها: والمخيط

  : ويالحظ على االستدالل بهذا الحديث ما يلي

أن  يأو الهيثم يأن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته، واكتفى مثل المنذر -  1

إلثبات  يوحدها ال تكفوهذه الكلمة . لصحيحرجاله ثقات أو رجال ا: يقول

ص��حة الح��ديث الحتم��ال أن يك��ون في��ه انقط��اع، أو عل��ة خفي��ة، وله��ذا ل��م 

يخرجه أحد من أصحاب الدواوين المش�هورة، كم�ا ل�م يس�تدل ب�ه أح�د م�ن 

 . الفقهاء في األزمنة األولى على تحريم المصافحة ونحوه

ال يثب��ت إال إن التح��ريم : أن فقه��اء الحنفي��ة، وبع��ض فقه��اء المالكي��ة ق��الوا -  2
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  56 فتاوى المرأة المسلمة

مثل القرآن الكريم واألحادي�ث المت�واترة ومثله�ا . بدليل قطعي ال شبهة فيه

المشهورة، فأما ما كان ف�ي ثبوت�ه ش�بهة، ف�ال يفي�د أكث�ر م�ن الكراه�ة مث�ل 

 ! أحاديث األحاد الصحيحة، فكيف بما يشك في صحته؟

ج�د على فرض تسليمنا بصحة الحديث، وإمكان أخ�ذ التح�ريم م�ن مثل�ه، أ -  3

يم!س «أن داللة الحديث على الحكم المس�تدل علي�ه غي�ر واض�حة، فكلم�ة 

مجرد لم�س البش�رة للبش�رة، ب�دون ش�هوة، كم�ا  يال تعن »امرأة ال تحل له

حس��ب اس��تعمالها ف��ي  »الم!!س«يح��دث ف��ي المص��افحة العادي��ة، ب��ل كلم��ة 

 :أحد أمرين يوص الشرعية من القرآن والسنة تعنالنص

كما جاء ذلك عن ابن » الجماع«أنها كناية عن الصلة الجنسية  -  1

: أنه قال ]43: النساء[ }�µ¶�¸�{: عباس في تفسير قوله تعالي

واستقراء . اللمس والمالمسة والمس في القرآن كناية عن الجماع

على  ىاآليات التي جاء فيها المس يدل على ذلك بجالء، كقوله تعال

¯�{، ]47: آل عمران[ }P�O�N�M�L�K�Q{ : لسان مريم
 .]237: البقرة[ }�³�²�±�°´

  . كان يدنو من نسائه من غير مسيس ملسو هيلع هللا ىلصوفي الحديث أن النبي 

ما دون الجماع من القبلة والعناق والمباشرة ونحو ذل�ك مم�ا  يأنها تعن -  2

ه��و مق��دمات الجم��اع، وه��ذا م��ا ج��اء ع��ن بع��ض الس��لف ف��ي تفس��ير 

 : المالمسة

قد اتفق « :»المستدرك على الصحيحين«الحاكم في كتاب الطهارة من قال 

البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المس�ندين الص�حيحين يس�تدل 
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  57 فتاوى المرأة المسلمة

  .»بها على أن اللمس ما دون الجماع

 .»...فاليد زناها اللمس « :حديث أبي هريرة: منها -  أ

 .»لعلك مسست«: وحديث ابن عباس -  ب

وق�د : ق�ال. )47(»...وأقم الص!الة طرف!ي النه!ار «: وحديث ابن مسعود -  ج

 :وذكر منها.. . بقي عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره

يط��وف علين��ا  ملسو هيلع هللا ىلص إال وك��ان رس��ول هللا  ،ل ي��ومق��«: ع��ن عائش��ة قال��ت -  د

ي ت�ال ىء إل�فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جا -  نساءه ينعن - جميعًا 

 .»هي يومها ثبت عندها

هو ما دون الجم�اع  }̧�¶��µ{«: وعن عبد هللا بن مسعود قال -  هـ

 . »وفيه الوضوء

  )48(»إن القبلة من اللمس فتوضأ منها«: وعن عمر قال -  و

أن لم��س الم��رأة ال��ذي : وم��ن هن��ا ك��ان م��ذهب مال��ك، وظ��اهر م��ذهب أحم��د

�¶��µ{: ي��نقض الوض��وء ه��و م��ا ك��ان بش��هوة، وب��ه فس��روا قول��ه تع��الي

  .}̧�¶��µ{ :، وفي القراءة األخرى}¸

ق��ول م��ن فس��روا  »فتاوي��ه«وله��ذا ض��عف ش��يخ اإلس��الم اب��ن تميم��ة ف��ي 

                                        
أن : ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود، وفي بعض رواياته ىيشير إل )47(

كأنه يسأل . ، فذكر أنه أصاب من امرأة، إما قبلة أو مًسا بيده، أو شيئًاملسو هيلع هللا ىلصرجًال أتى النبي 

�¢�{: أية ييعن. عز وجلعن كفارتها، فأنزل هللا  ¡��~�}�|�{�z�y
 ).40(بهذا اللفظ في كتاب التوبة برقم رواه مسلم  ]114: هود[ }£�¤�¥

  ).1/135( »المستدرك«: انظر )48(
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  58 فتاوى المرأة المسلمة

  .ولو بال شهوة مس البشرة للبشرة المالمسة أو اللمس في اآلية بمجرد

  : ومما قاله في ذلك

فأما تعليق النقض بمجرد اللمس، فهذا خالف األص�ول، وخ�الف إجم�اع «

  .»الصحابة، وخالف اآلثار، وليس مع قائله نص وال قياس

إذا أري�د ب�ه اللم�س بالي�د  }̧�¶��µ{: فإن كان اللمس في قوله تعالي

فقد علم أنه حيث ذكر ذلك ف�ي  -  كما قاله ابن عمر وغيره -  والقبلة ونحو ذلك

{ : الكتاب والسنة، فإنما يراد به ما ك�ان لش�هوة، مث�ل قول�ه ف�ي آي�ة االعتك�اف

v�w�x�y�z�{{ ]ومباش��رة المعتك��ف لغي��ر ]187: البق��رة ،

  . شهوة ال تحرم عليه، بخالف المباشرة لشهوة

�q{: وقول�ه، ]49: األح�زاب[ }|�}�w�x�y�z{ : وكذلك قول�ه
r�s�t�u�v�w�x�y{ ]ًس��ا خاليً��ا سيفإن��ه ل��و مس��ها م ،]236: البق��رة

م��ن غي��ر ش��هوة ل��م يج��ب ب��ه ع��دة، وال يس��تقر ب��ه مه��ر، وال تنش��ر ب��ه حرم��ة 

  . المصاهرة باتفاق العلماء

يتناول اللمس وإن لم يكن لش�هوة فق�د  }̧�¶��µ{ :فمن زعم أن قوله

فإن�ه إذا خرج من اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الن�اس ف�ي ع�رفهم، 

ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا 

ذك���ر ال���وطء المق���رون ب���ين الرج���ل والم���رأة، عل���م أن���ه ال���وطء، ب���الفرج ال 

   )49(»بالقدم

                                        
 . طبع الرياض ،)224، 21/223( »ةيفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيم مجموع«: انظر )49(
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  59 فتاوى المرأة المسلمة

��µ{: أن الصحابة تنازعوا في قوله تعالي: وذكر ابن تيمية في موضع آخر

 يهللا حي�: لجم�اع، ويقول�ونا: فكان ابن عب�اس وطائف�ة يقول�ون }̧�¶

  . كريم، يكنى بما شاء عما شاء

  . وهذا أصح القولين: قال

هل الم�راد ب�ه الجم�اع أو م�ا : وقد تنازع العرب والموالي في معنى اللمس

 ىهو ما دونه، وتحاكموا إل�: لمواليهو الجماع، وقالت ا: دونه؟ فقالت العرب

  .)50(ابن عباس فصوب العرب، وخطأ الموالي

» اللم�س«أو » الم�س«قصود من نقل هذا الكالم كله أن نعل�م أن كلم�ة والم

حين تستعمل من الرجل للمرأة، ال يراد بها مجرد وضع البشرة على البشرة، 

من كل  بل المراد بها إما الجماع، وإما مقدماته من التقبيل والعناق، ونحو ذلك

  .مس تصحبه الشهوة والتلذذ

لوج�دنا م�ا ي�دل  ملسو هيلع هللا ىلصعلى أننا لو نظرنا ف�ي ص�حيح المنق�ول ع�ن رس�ول هللا 

على أن مجرد لمس الي�د للي�د ب�ين الرج�ل والم�رأة ب�ال ش�هوة وال خش�ية فتن�ة، 

، واألص�ل ف�ي فعل�ه أن�ه للتش�ريع ملسو هيلع هللا ىلصغير ممنوع في نفس�ه، ب�ل ق�د فعل�ه النب�ي 

 .]21: األحزاب[ }َلُكْم ِيف َرُسوِل اLَِّ أُْسَوٌة َحَسَنةٌ َلَقْد َكاَن {: واالقتداء

ع��ن أن��س ب��ن مال��ك  »ص��حيحه«األدب م��ن البخ��اري ف��ي كت��اب  ىفق��د رو

إن كانت األمة من إماء أه�ل المدين�ة، لتأخ�ذ بي�د رس�ول «: قال رضي هللا عنه

  . »طلق به حيث شاءتن، فتملسو هيلع هللا ىلصهللا 

                                        
 . انظر المرجع السابق )50(
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  60 فتاوى المرأة المسلمة

يعن��ي  -  إن كان��ت الولي��دة«: ن أن��س أيًض��ا ق��الوف��ي رواي��ة لإلم��ام أحم��د ع��

، فما ينزع يده من ملسو هيلع هللا ىلص، فتأخذ بيد رسول هللا ئلتجمن والئد أهل المدينة  -  األمة

  . ، وأخرجه ابن ماجه أيًضا»يدها حتى تذهب به حيث شاءت

والمقصود من األخ�ذ بالي�د الزم�ه، وه�و الرف�ق «: »الفتح«قال الحافظ في 

اد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، ل�ذكره الم�رأة دون واالنقي

: وبقوله، أي أمة كانت» اإلماء«الرجل، واألمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ 

أي مكان من األمكنة، والتعبي�ر باألخ�ذ بالي�د إش�ارة إل�ي غاي�ة » حيث شاءت«

اعدتها ف�ي التصرف حتى لو كانت حاجتها خ�ارج المدين�ة، والتمس�ت من�ه مس�

  . تلك الحاجة تساعد على ذلك

ص�لى هللا الكب�ر وهذا دليل على مزي�د تواض�عه وبراءت�ه م�ن جمي�ع أن�واع 

  .)51(عليه وسلم

مس�لم ف�ي جملت�ه، ولك�ن ص�رفه معن�ى األخ�ذ  رحم�ه هللا وما ذكره الحافظ 

الزمه وه�و المرف�ق واالنقي�اد غي�ر مس�لم، وألن الظ�اهر  ىباليد عن ظاهره إل

واألصل في الكالم أن يحمل عل�ى ظ�اهره، إال أن يوج�د . معًا مرادانوالالزم 

دليل أو قرينة معينة تصرفه عن هذا الظاهر، وال أرى هنا م�ا يمن�ع ذل�ك، ب�ل 

فما ينزع ي!ده م!ن ي!دها حت!ى ت!ذهب ب!ه حي!ث «: إن رواية اإلمام أحمد، وفيها

وأن م���ن التكل���ف  ،لت���دل بوض���وح عل���ى أن الظ���اهر ه���و الم���راد. »ش!!!اءت

  . العتساف الخروج عنهوا

: والس�نن ع�ن أن�س أيًض�ا »الص�حيحين«وأكثر من ذلك وأبلغ م�ا ج�اء ف�ي 

                                        
 . الجزء الثالث عشر »يفتح البار« )51(
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  61 فتاوى المرأة المسلمة

أم حرام بنت ملح�ان  -  خالة أنس -  عند خالته. من القيلولة -  الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي «

زوج عبادة بن الصامت، ونام عندها، واضعًا رأسه في حجرها وجعلت تفل�ي 

  . ما جاء في الحديثإلي آخر » ... رأسه

وفيه «: وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن حجر في بيان ما يؤخذ من الحديث، قال

وجواز خدم�ة  ... جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كاإلذن وأمن الفتنة

  ... المرأة األجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك

ا عل�ى جماع�ة، فق�ال وقد أشكل ه�ذ. وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه

، أو أخته��ا أم س��ليم، ملسو هيلع هللا ىلص أظ��ن أن أم ح��رام أرض��عت رس��ول هللا: اب��ن عب��د الب��ر

وتن�ال . فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك ك�ان ين�ام عن�دها

ثم س�اق بس�نده م�ا ي�دل عل�ى أن أم . منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه

ألن أم عبد المطلب جده كانت من  ،محرم من قبل خاالتهحرام كانت منه ذات 

  . لخإ ... بني النجار

معصوًما، يملك إربه عن زوجت�ه فكي�ف ع�ن  ملسو هيلع هللا ىلص بل كان النبي: وقال غيره

، ثغيره��ا مم��ا نح��و المن��زه عن��ه؟ وه��و المب��رأ م��ن ك��ل فع��ل قب��يح، وق��ول رف��

  . فيكون ذلك من خصائصه

وثب��وت . ورد ذل��ك القاض��ي عي��اض ب��أن الخص��ائص ال تثب��ت باالحتم��ال

العصمة مسلم، لكن األصل عدم الخصوصية، وجواز االقتداء ب�ه ف�ي أفعال�ه، 

  . حتى يقوم على الخصوصية دليل

وهو ادعاء  ،وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من قال باالحتمال األول

صلى هللا  خاالت النبي ىحرام أحد ذهل كل من زعم أن أم«: المحرمية، فقال
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  62 فتاوى المرأة المسلمة

م�ن الرض�اعة أو م�ن النس�ب، والالت�ي أرض�عته معلوم�ات، ل�يس  عليه وس�لم

فيهن أحد من األنصار البتة، سوى أم عبد المطل�ب، وه�ي س�لمي بن�ت عم�رو 

ب�ن النج�ار، وأم ح�رام  يبن زيد بن البيد بن خراش بن عامر ب�ن غ�نم ب�ن ع�د

ف�ال . رام ب�ن جن�دب ب�ن ع�امر الم�ذكورهي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن ح�

ول�ة ال ئخ تجتمع أم حرام وسلمى إال في عامر ب�ن غ�نم ج�دهما األعل�ى، وه�ذه

لس��عد ب��ن أب��ي  -  ملسو هيلع هللا ىلص -  ول��ة مجازي��ة، وه��ي كقول��هئتثب��ت به��ا محرمي��ة، ألنه��ا خ

لكونه من بني زهرة، وهم أقارب أمه أمنة، وليس سعد . »هذا خالي«: وقاص

وإذا تق�رر ه�ذا فق�د ثب�ت : نه، ال من النسب، وال من الرضاعة، ثم ق�الأًخا ألم

 -  كان ال يدخل عل�ى أح�د م�ن النس�اء إال عل�ى أزواج�ه ملسو هيلع هللا ىلص أنه »الصحيح«في 

أرحمه!!ا، قت!!ل أخوه!!ا «: فق��ال -  ف��ي ذل��كس��ئل أي : فق��ل ل��هس��ليم، إال عل��ى أم 

  .معونة بئريوم  وكان قد قتل ملحان،يعنى حرام بن  .»معي

فمثله���ا أم ح���رام  ،وإذا ك���ان ه���ذا الح���ديث ق���د خ���ص أم س���ليم باالس���تثناء

فهما أختان وكانتا في دار واحدة، كل واحدة منهما في بيت من . المذكورة، هنا

كم�ا ذك�ر  -  وحرام ب�ن ملح�ان أخوهم�ا معً�ا، فالعل�ة مش�تركة فيهم�ا تلك الدار،

  . الحافظ ابن حجر

ص�لى العلة المذكورة، أن أم سليم هي أم أنس خ�ادم النب�ي  ىوقد أنضاف إل

، وق��د ج��رت الع��ادة بمخالط��ة المخ��دوم خادم��ه، وأه��ل خادم��ه، هللا علي��ه وس��لم

  .حشمة التي تقع بين األجانب عنهمورفع ال

على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخل�وة ب�أم ح�رام،  :ثم قال الدمياطي

  .و زوج، أو تابعولد، أو خادم، أ ولعل ذلك كان مع
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  63 فتاوى المرأة المسلمة

، لكن�ه ال ي�دفع اإلش�كال م�ن أص�له، لبق�اء يوهو احتمال قو: قال ابن حجر

  .ا النوم في الحجرالمالمسة في تفلية الرأس، وكذ

رده�ا كونه�ا ال يوأحس�ن األجوب�ة دع�وى الخصوص�ية، وال «: قال الح�افظ

  .)52(»ألن الدليل على ذلك واضح بالدليلتثبت إال 

  ل، غامًضا كان أو واضًحا؟ وال أدرى أين هذا الدلي

والذي يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد المالمسة ليس حراًما، 

وأم ح�رام وأم س�ليم، وأمن�ت  ملسو هيلع هللا ىلصفإذا وجدت أسباب الخلطة كما كان بين النب�ي 

الفتنة من الجانبيين، فال بأس بالمص�افحة عن�د الحاج�ة كمث�ل الق�ادم م�ن س�فر، 

ه، من غي�ر محارم�ه، كابن�ة الخ�ال، أو ابن�ة رتازإذا زار قريبة له أو  والقريب

أو نحو ذلك، الخال الخالة، أو ابنة العم، أو ابنة العمة، أو امرأة العم، أو امرأة 

  . وخصوًصا إذا كان اللقاء بعد طول غياب

  : والذي أحب أن أؤكده في ختام هذا البحث أمران

ند عدم الشهوة، وأمن الفتن�ة، ف�إذا خيف�ت ع زوجأن المصافحة إنما ت: األول

الفتن��ة عل��ى أح��د الط��رفين، أو وج��دت الش��هوة والتل��ذذ م��ن أح��دهما حرم��ت 

  . شك  المصافحة بال

بين الرجل ومحارم�ه . عدم الشهوة وأمن الفتنة -  بل أو فقد هذان الشرطان

مثل خالته، أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأت�ه أو زوج�ة أبي�ه، أو 

  . كانت المصافحة حينئذ حراًمالأم امرأته، أو غير ذلك، 

                                        
 ). بتصرف( )231، 13/230( »يفتح البار«: انظر )52(
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  64 فتاوى المرأة المسلمة

، حرمت مصافحته أيًضا، ردأم يو فقد الشرطان بين الرجل وبين صببل ل

  .بعض الناس، أشد خطًرا من األنثىلدى و البيئات،وربما كان في بعض 

ينبغي االقتصار في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء : الثاني

في السؤال كاألقارب واألصهار الذين بينهم خلطة وصلة قوية، وال يحسن 

للذريعة، وبعدًا عن الشبهة، وأخذًا باألحوط، واقتداء  سدًاالتوسع في ذلك، 

الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط وأفضل للمسلم  ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي 

المتدين، والمسلمة المتدينة أال يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن إذا صوفح 

  . صافح

وإنما قررن�ا الحك�م ليعم�ل ب�ه م�ن يحت�اج إلي�ه دون أن يش�عر أن�ه ف�رط ف�ي 

  . دينه، وال ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمًرا قابًال لالجتهاد

  .وبا- التوفيق

* * *  
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  65 فتاوى المرأة المسلمة

  عمل المرأة

عمله��ا خ��ارج البي��ت، كم��ا يعم��ل  يم��ا حك��م عم��ل الم��رأة ش��رًعا؟ أعن�� :س

بنص�يب ف�ي اإلنت�اج والتنمي�ة والنش�اط  الرجل، هل يجوز لها أن تعمل وتس�هم

أن تظل حبيسة البي�ت  -  أو المفروض عليها -  أم المفروض فيها في المجتمع؟

ال تعمل إال بين جدرانه األربعة؟ لطالما سمعنا أن ديننا اإلسالمي كرم المرأة، 

ومنحها حقوقها اإلنسانية قبل أن يعرف ذلك الغرب بجملة ق�رون، أف�ال يعتب�ر 

العمل من حقوقها التي تصون به ماء وجهها أن يراق، وتحفظ به عرضها أن 

  الحاجة، وتبتذلها الضرورة؟ يصبح سلعة للمساومة ترخصها 

ولماذا ال تخوض المرأة معترك الحياة كما خاضته المرأة الغربية، فتصقل 

  معها؟تشخصيتها وتكسب حقها، وتستقل بأمر نفسها، وتسهم في ترقية مج

إنن�ا نري�د أن نع�رف الح�دود الش�رعية للعم�ل المب�اح للم�رأة المس�لمة، الت�ي 

عيدًا عن تزمت المتشددين الذين ال يريدون تعمل لدنيها دون أن تخسر دينها، ب

المسجد، وبعيدًا  ىإل وعلم، وال أن تعمل، وال أن تخرج من بيتها ولتللمرأة أن ت

أيًضا عن الذين يريدون للمسلمة أن تتحلل م�ن ك�ل قي�د، وأن تع�رض بض�اعة 

  . رخيصة في األسواق

. يطك��ل م��ا نري��ده ه��و حك��م الش��رع الص��حيح ال��ذي ال إف��راط في��ه وال تف��ر

  ). مسلمة متعلمة(

�O{ : المرأة إنسان، كالرجل، هي منه وهو منه�ا كم�ا ق�ال الق�رآن :جـ
P�Q{ ]واإلنس��ان ك��ائن ح��ي م��ن طبيعت��ه أن يفك��ر ويعم��ل،  ]195: آل عم��ران
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  66 فتاوى المرأة المسلمة

  . وإال لم يكن إنسانًا

إنما خل�ق الن�اس ليعمل�وا، ب�ل م�ا خلقه�م إال ليبل�وهم أيه�م أحس�ن  ىوهللا تعال

فة كالرجل بالعمل، وبالعمل األحسن على وجه الخصوص، عمًال، فالمرأة مكل

�A{ : كم�ا ق�ال تع�الي -  عز وج�لمن هللا  -  كالرجل -  ي مثابة عليههو
B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M{ ]وه��ي مثاب��ة ]195: آل عم��ران ،

�}�y�z{: ومكافأة عليه في الدنيا أيًضا. على عملها الحسن في اآلخرة
|�}�~�_�̀�a�b�c�d{ ]97: النحل[. 

نص�ف المجتم�ع اإلنس�اني، وال يتص�ور  -  كم�ا يق�ال دائًم�ا -  والمرأة أيًضا 

من اإلسالم أن يعطل نصف مجتمعه، ويحك�م علي�ه ب�الجمود أو الش�لل، فيأخ�ذ 

  . ها، وال ينتج لها شيئًاباتمن الحياة وال يعطيها، ويستهلك من طي

زع، وال عل��ى أن عم��ل الم��رأة األول واألعظ��م ال��ذي ال ينازعه��ا في��ه من��ا

ينافسها فيه منافس، هو تربية األجيال، الذي هيأها هللا له بدنيًا، ونفسيًا، ويجب 

أح�دًا  شاغل مادي أو أدبي مهم�ا ك�ان؛ ف�إنإال يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة 

ال يس��تطيع أن يق��وم مق��ام الم��رأة ف��ي ه��ذا العم��ل الكبي��ر، ال��ذي علي��ه يتوق��ف 

  . وتها وهي الثروة البشريةتكون أعظم ثرتمستقبل األمة، وبه 

  : ورحم هللا شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال

  أع��ددت ش��عبًا طي��ب األع��راق  األم مدرس����������ة إذا أع����������دتها

ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها، وإس�عاد زوجه�ا، وتك�وين أس�رة س�عيدة، 

إن حسن تبعل المرأة لزوجها : قائمة على السكون والمودة والرحمة، وقد ورد

  . يعد جهادًا في سبيل هللا
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  67 فتاوى المرأة المسلمة

أن عم��ل الم��رأة خ��ارج بيته��ا مح��رم ش��رًعا، فل��يس ألح��د أن  يوه��ذا ال يعن��

ح الداللة، واألصل في األشياء صري يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت،

  .ت العادية اإلباحة كما هو معلوموالتصرفا

إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبً�ا : وعلى هذا األساس تقول

كأن تكون أرملة أو مطلقة : طلب استحباب، أو طلب وجوب، إذا احتاجت إليه

يه�ا ذل الس�ؤال وال مورد لها وال عائل، وهي قادرة على نوع م�ن الكس�ب يكف

  .أو المنة

عملها كأن تعاون زوجه�ا، أو ترب�ي  ىقد تكون األسرة هي التي تحتاج إلو

 ىفي شيخوخته، كما في قصة ابنت هااأو إخوانها الصغار، أو تساعد أب أوالدها

الشيخ الكبير التي ذكرها القرآن الكريم في سورة القصص وكانتا تقومان على 

 .]23: القصص[ }a�b�c�d�e�gf�h�i�j{ غنم أبيهما 

وكم��ا ورد أن أس��ماء بن��ت أب��ي بك��ر ذات النط��اقين كان��ت تس��اعد زوجه��ا 

الزبير بن العوام في سياسة فرسه، ودق النوى لناضحه حتى إنها لتحمله على 

  . على مسافة من المدينة -  أي بستان -  رأسها من حائط له

ي�ب النس�اء عم�ل الم�رأة كم�ا ف�ي تط ىقد يكون المجتمع نفسه في حاجة إلو

ف�األولى أن . وتمريضهن، وتعليم البنات، ونحو ذلك من كل ما يختص بالمرأة

  .ال مع رجل. مرأة مع امرأة مثلهاتتعامل ال

وقبول الرجل في بعض األحوال يكون من باب الض�رورة الت�ي ينبغ�ي أن 

  . تقدر بقدرها، وال تصبح قاعدة ثابتة
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  68 فتاوى المرأة المسلمة

  : قيًدا بعدة شروطفالواجب أن يكون م. وإذا أجزنا عمل المرأة

لها حراًما في نفسه أن يكون العمل في ذاته، مشروًعا، بمعنى أال يكون عم - 1

ع���زب، أو ارتك���اب ح���رام، ك���التي تعم���ل خادًم���ا لرج���ل  ىأو مفض���يًا إل���

وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو راقصة  يسكرتيرة خاصة لمدير تقتض

تق�دم الخم�ر الت�ي لع�ن » ب�ار«تثير الشهوات والغرائز الدنيا، أو عاملة في 

ساقيها وحاملها وبائعها، أو مضيفة في طائرة يوج�ب عليه�ا  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

 عملها تقديم المسكرات، والسفر البعيد بغير محرم، بما يلزم�ه م�ن المبي�ت

وحدها ف�ي ب�الد الغرب�ة، أو غي�ر ذل�ك م�ن األعم�ال الت�ي حرمه�ا اإلس�الم 

 .ة أو على الرجال والنساء جميعًاعلى النساء خاص

والمشي والك�الم  يأن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرج من بيتها في الز - 2

�a�b�c�d�e�f�g�h̀�{ : والحرك���������ة
i�j�k�l�m{ ]31: الن��ور[ ،}� َِْرُجِلِهــنَّ لِــيُـْعَلَم َمــا ُخيِْفــَني َوال َيْضــرِْبَن 9

����c���b���a���̀{، ]31: الن��ور[ }ِمـن زِينَــِتِهنَّ  ���_���̂ ���]���\���[���Z
�d {]32: األحزاب[. 

أال يكون عملها على حساب واجبات أخرى ال يجوز لها إهمالها، كواجبها  - 3

 . نحو زوجها وأوالدها وهو واجبها األول وعملها األساسي

  . وبا- التوفيق

* * *  
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