
الثالثاء 19 يناير 2010   25محليات
ردًا على آراء رئيس هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة السابق في إباحته لالختالط

الحاي: دعوة الغامدي إلى االختالط اختراق لفضيلة الستر والحشمة
النجدي: إذا ُأمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فغيرهن من باب أولى

يفض���ي إلى اخت���اط الرجال 
بالنساء«.

الزعم ليس جديدا

اللجنة  وأوض���ح رئي���س 
العلمية التابعة جلمعية إحياء 
التراث اإلسامي الداعية محمد 
الزعم بتخصيص  ان  النجدي 
آية احلجاب بزوجات النبي ژ 
ليست أمرا جديدا، مبينا أن آية 
احلجاب قد نزلت في ذي القعدة 
سنة 5 من الهجرة وهي قوله 
تعالى: )وإذا سألتموهن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان 
لكم أن تؤذوا رسول اهلل وال أن 
أبدا  تنكحوا أزواجه من بعده 
إن ذلكم كان عند اهلل عظيما(، 
قال احلافظ ابن كثير: »أي وكما 
نهيتكم من الدخول عليهن كذلك 
ال تنظروا إليهن بالكلية، ولو 

كان ألحدكم حاجة يريد تناولها 
فا ينظر إليهن، وال يسألهن إال 

من وراء حجاب«.
وأش���ار إلى أن اآلية تعمم 
بإطاقها حجاب املؤمنات عن 
املؤمنني، والشبهة املثارة قدميا 
وحديث���ا على لس���ان بعض 
املتطاولني على الشريعة أيامنا 
ه���ذه: أن هذه اآلي���ة مختصة 
بأمهات املؤمنني؟ وأن هذه اآلية 
عامة، تدل على حجاب البيوت 
وليس عل���ى حجاب الوجوه؟ 
والرد على هذه الشبهة الفاسدة 

من وجوه:
أوال: احلق أن هذه اآلية عامة، 
تدل على حجاب البيوت وعلى 
حجاب الوجوه أيضا، وذلك أن 
قصر آية احلجاب على املساكن 
دون الوجوه، حتكم وتخصيص 

بغير دليل وال برهان.
واألمر اآلخ���ر: أن قصرها 

ضاري المطيري
أث���ارت آراء رئي���س هيئة 
األمر باملع���روف والنهي عن 
املنكر في مكة املكرمة السابق 
د.أحم���د الغام���دي في قضية 
االختاط  ردودا واس���عة من 
علماء ودعاة في الكويت، حيث 
أبدوا استغرابهم من استدالله 
بآيات ذات مدلوالت عامة نزلت 
قبل ن���زول آية احلجاب وقبل 
فرضه على نساء املؤمنني، تاركا 
النصوص الصريحة الصحيحة 
احملرمة لاختاط والداعية إلى 
التستر واالبتعاد عن مواطن 

الفنت.
فمن جهته أكد الداعية حاي 
احلاي حت���رمي االختاط بني 
الرجال والنساء في مقاعد العمل 
والدراسة، مشيرا إلى أن التحرمي 
يأتي متوافقا مع قواعد الشريعة 
اإلسامية التي تدعو سد أبواب 
الفنت والشر، وصريحا مع أمره 
ژ بتفريق صفوف الرجال عن 
النساء في الصاة وحتذيره من 

خلوة الرجل باملرأة.
وأش���ار الى أن���ه ال يصح 
القول إن األماكن واألس���واق 
ومجتمعات املسلمني ومجالس 
ودور العلم وس���احات اجلهاد 
مجتمعات مختلطة، مبينا أن 
مساجد املس���لمني وأسواقهم 
وطرقهم املعروفة لم يكن فيها 
هذا االختاط املذموم احملرم كما 
يردد دعاة االختاط، حيث كان 
صحابة النبي ژ يصلون في 

الب���ي���وت يقت����ضي  عل���ى 
ع����دم وجود ما يوجب تغطية 
الوج����وه عل���ى أزواج النبي 
ژ إذا خرج����ن من البيوت؟ 
فيلزمهم القول بج����واز كشف 
األزواج وجوههن، وهذا لم يقل 

به أحد من العلماء؟
ثانيا: لم يص���رح أحد من 
املفسرين بقصر احلكم � احلجاب 
� في البيوت: فلم جند في أقوال 
املفسرين التصريح بالقصر، 
بل ظاهر كامهم شمول احلكم 
)احلجاب( في البيوت وخارجها، 
القسطاني: »وفيه  قال اإلمام 
تنبيه على أن املراد باحلجاب 
التستر حتى ال يبدو من جسدهن 
شيء، ال حجب أشخاصهن في 

البيوت«.
ثالثا: العبرة بعموم اللفظ 
الس���بب: وهذه  ال بخصوص 
القاعدة معروفة عند أهل العلم 
والتفسير، فهذه اآلية وإن كانت 
خاصة بالنب���ي ژ من حيث 
الس���بب، فهي عام���ة من جهة 
احلكم، ألن العبرة بعموم اللفظ 
ال بخصوص الس���بب، وأكثر 
آيات القرآن ذوات أس���باب في 
نزولها با خاف بني العلماء، 
فإذا حصرن���ا أحكامها ضمن 
دائرة أسبابها فما هو نصيبنا 

منها إذن؟
رابعا: ان خطاب الواحد يعم 
حكمه جميع األمة: فمما تقرر 
في أصول الشريعة ان خطاب 
الواحد يعم حكمه جميع األمة، 

مقدمة الصف األول، والنساء في 
مؤخرة الصفوف، وكان رسول 
اهلل ژ يخصص للنساء في 
يوم العيد خطبة خاصة ليعظهن 
ويذكرهن وهن رضي اهلل عنهن 
في غاية الستر واحلشمة واألدب 
واالبتعاد عما يثير الفتنة مما 
يؤكد أن النس���اء كن في مكان 

بعيد عن الرجال.

أدلة الغامدي 
قبل نزول آية الحجاب

وأوضح أنه الش���ك في أن 
أدلة حترمي االخت���اط أقوى 
وأص���رح وأكد، فمن من األدلة 
التي ذكرها األخ الغامدي هداه 
اهلل للحق، وهي أدلة عامة قبل 
نزول آية احلجاب كما سيأتي، 
أما أدلة املنع فهي أدلة واضحة 
وبراهينها الئحة وش���واهدها 
ساطعة ودالئلها المعة وأماراتها 

صحيحة.
وأشار إلى أن النبي ژ حذر 
الرجال من الدخول على النساء 
واالختاط معهن واخللوة بهن، 
فعن عقبة بن عامر ÿ قال: قال 
رسول اهلل ژ: »إياكم والدخول 
على النس���اء« فقال رجل من 
األنصار: أرأي���ت احلمو؟ قال: 
»احلمو املوت« أخرجه البخاري 

ومسلم.

النظرة ومطمع الشيطان

وأض���اف أن مس���لم روى 
عن أب���ي هريرة ÿ قال: قال 

حتى يرد دليل على تخصيصه 
باملخاطب، وليس هنا أي دليل 
على تخصيص حكم هذا احلجاب 

بأمهات املؤمنني.
خامسا: أن سياق اآلية هو 
العموم وإن كان���ت قد وردت 
خطابا خاصا، ألن قوله تعالى: 
)ال تدخلوا بيوت النبي إال أن 
يؤذن لكم( لي���س معناه: أنه 
يجوز للصحاب���ة أن يدخلوا 
بيوتا غير بيوت النبي ژ من 

غير أن يؤذن لهم!

علة الحجاب وحكمته

خامس���ا: ان علة احلجاب 
وحكمت���ه واح���دة وعامة: إن 
اهلل تعالى بني حكمة احلجاب 
وعلته فقال: )ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن( وهذه العلة عامة، إذ 
ال أحد من املس���لمني يقول: إن 
أزواج النبي ژ حاجتهن إلى 
أكثر من غيرهن  القلوب  طهر 
من املسلمات؟ وال قلوب الرجال 
من أصح���اب النبي صلى اهلل 
عليه وسلم أحوج للطهر من 
قل���وب غيرهم م���ن الرجال؟ 
فعموم علة احلجاب وحكمته 
في الرجال والنساء، دليل على 
عموم حكم احلجاب جلميع نساء 

املسلمني.
أ � وه���و أن أمهات املؤمنني 
كن أطهر نس���اء الدنيا قلوبا، 
وأعظمهن قدرا في قلوب املؤمنني، 
ومع ذلك أمرن باحلجاب طلبا 
لتزكية قلوب الطرفني، فغيرهن 

رسول اهلل ژ: »خير صفوف 
الرجال أولها وش���رها آخرها 
وخير صفوف النس���اء آخرها 
وشرها أولها«، مشيرا إلى أن 
هذه األحاديث تدل على ضرورة 
إبعاد الرجال عن النس���اء في 
الصاة وهي عب���ادة عظيمة 
هلل تعال���ى فكيف بغيرها من 
ميادين العمل، فإن الش���يطان 
النظر  يزين للرجال والنساء 
إلى بعض وكما قال عبداهلل بن 
مسعود ÿ: »ما من نظرة إال 

وللشيطان فيها مطمع«.
وتابع قائا: تأمل ما قالته 
هند بنت احلارث أن أم سلمة 
زوج النبي ژ قالت: كان رسول 
اهلل ژ إذا سلم قام النساء حني 
يقضي تسليمه وميكث هو في 
مقامه يسيرا قبل أن يقوم، قال 
الزهري رحمه اهلل: نرى � واهلل 
أعلم � أن ذلك كان لكي ينصرف 
النساء قبل أن يدركهن الرجال. 
البخاري، وفي رواية  أخرجه 
عند البخاري كان ژ يس���لم 
فينص���رف النس���اء فيدخلن 
بيوتهن م���ن قبل أن ينصرف 

رسول اهلل ژ.
وتابع احلاي قال الفقيه ابن 
قدامة رحمه اهلل: »إذا كان مع 
اإلمام رجال ونساء فاملستحب أن 
يثبت هو والرجال بقدر ما يرى 
أنهن قد انصرفن، ويقمن هن 
عقب تسليمه« ثم قال مصرحا 
بالتحذي���ر من االختاط: »ألن 
اإلخال بذلك من أحد الفريقني 

من النساء أولى بهذا األمر.
ب � أنه���ن أمهات املؤمنني، 
النبي ژ جعلهن اهلل  فنساء 
تعالى أمه���ات املؤمنني إذ قال 
اهلل تعالى: )وأزواجه أمهاتهم( 
فنكاحهن محرم على التأبيد على 
الصحابة، كنكاح األمهات، فأي 
معنى إذن حلجبهن وحجابهن 
إذا كان احلكم مقصورا عليهن 
دون بقية املؤمنات؟ ومن هاهنا 
كان احلك���م عاما يش���مل كل 
مؤمنة إلى يوم القيامة، وكان 
من باب قياس األولى، كتحرمي 
اهلل تعالى التأفيف للوالدين، 
يدل عل���ى حترمي ضربهما من 

باب أولى.
سادسا: البد من الربط بني 
آيات القرآن الكرمي، وهاهنا البد 
من الربط بني آية احلجاب هذه، 
وآية اجللباب التي يقول اهلل 
فيها: )يا أيها النبي قل ألزواجك 
وبناتك ونساء املؤمنني يدنني 
عليهن من جابيبهن ذلك أدنى 
أن يعرفن فا يؤذين وكان اهلل 
غفورا رحيم( فآية إدناء اجللباب 
هذه، تتمة وتفسير آلية احلجاب 
الس���ابقة، وآية اجللباب عامة 
لنساء املؤمنني بغير خاف بني 
املس���لمني، فابد أن تكون آية 

احلجاب كذلك.
س���ابعا: األحاديث الواردة 
عن فعل الصحابيات وحجابهن 
رضوان اهلل عليهن جميعا كما 
هو معلوم، كلها أدلة على عموم 

احلجاب للمؤمنات.

محمد النجديحاي احلاي

راشد العليمي

العليمي: أين نحن من قول الرسول ژ 
»ُأذن لكّن أن تخرجن لحاجتكن«

أصا من قول النبي ژ: )أذن 
لكن أن تخرج���ن حلاجتكن(، 
وتساءل كيف يستدل بخروج 
سودة على جواز االختاط واهلل 
تعالى يقول: )وإذا سألتموهن 
متاعا فاس���ألوهن م���ن وراء 
حجاب( وأما استدالل الغامدي 
مبا رواه س���هل بن سعد قال: 
كانت فينا ام���رأة جتعل على 
أربعاء في مزرعة لها س���لقا، 
فكانت إذا كان يوم اجلمعة تنزع 
أصول السلق فتجعله في قدر، 
ثم جتعل عليه قبضة من شعير 
تطحنها، فتكون أصول السلق 
عرقه.  وكنا ننصرف من صاة 
اجلمعة فنسلم عليها، فتقرب 
ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا 
نتمنى ي���وم اجلمعة لطعامها 
ذلك، أخرجه البخاري، وفيه ما 
في احلديث السابق، وقد بوب 
عليه البخاري في صحيحه »باب 
تس���ليم الرجال على النساء، 
الرجال«، يعني  والنساء على 
به ج���واز ذلك، وفي���ه جواز 
مخالطة الرجال والنظر إليهم، 
فإنها كانت تقرب الطعام اليهم، 
وتخدمهم في دارها، كما يفيده 

ال�حديث.
وأجاب العليمي قائا: القول 
في هذا احلديث مثل سابقه، بل 
أق���ول النصوص ال تؤخذ إلى 
مجتمعة في املس���ألة الواحدة 
لتتضح الصورة في بيان احلكم 
الشرعي، ألن هناك رواية أخرى 
أوضح���ت أن املرأة في حديث 
سهل بن س���عد من )القواعد( 

وقد عذرها ربها.
فعن سهل بن سعد ÿ قال: 

كنا نفرح يوم اجلمعة.
قلت: ولم؟ ق���ال: كانت لنا 
عجوز ترسل إلى بضاعة نخل 
باملدينة، فتأخذ من أصول السلق 
الق���در، وتكركر  فتطرحه في 
)تطحن( حبات من ش���عير، 
ف���إذا صلينا اجلمعة انصرفنا 
إلينا  ونس���لم عليها، فتقدمه 
فنفرح من أجله، وما كنا نقيل 
وال نتعذى إال بعد اجلمعة. رواه 

البخاري.
وزي���ادة علي���ه، أقول: هل 
تسليم النساء على الرجال أو 
العكس محرم؟ بل لم نس���مع 
أحدا من العلماء أفتى مبنع هذا، 
إن كان م���ن غير ريبة، أو فيه 
ترقيق لألصوات، أي إذا أمنت 

الفتنة بينهما.
وتابع بأن الس���يدة عائشة 
قالت: »ملا قدم الرسول ژ ومعه 
ابو بكر وبال رضي اهلل عنما 
قالت فدخل���ت عليهما، فقلت 
ياابت كيف جتدك؟ ويابال كيف 
جتدك قالت: فجئت إلى رسول 
اهلل فأخبرته فقال: »اللهم حبب 
الينا املدينة كحبنا مكة أو اشد« 
وه���ذا احلديث كان في بدايات 
املدينة،  الى  وصول الصحابة 

ولم يكن احلجاب قد فرض.

فأوحى اهلل إليه، ثم رفع عنه، 
وان العرق لفي يده، فقال: »لقد 
أذن لكن أن تخرجن حلاجتكن« 
قال العليمي ان احلديث بلفظ: 
)بعدما ضرب احلجاب حلاجتها( 
فهل ملثل هذا القيد من أهمية في 
حياتنا مع مسألة االختاط؟، 
كم���ا أن احلدي���ث دل على أن 
وجه سودة كان مستورا، ولم 
يعرفها عمر رضي اهلل عنه إال 

بجسمها.
إذا كان  وأض���اف قائ���ا: 
االختاط مباح���ا، فما الفائدة 

متنى اإلمام واخلطيب في 
وزارة األوقاف الداعية راش���د 
العليمي،في رده لو كان الشيخ 
الفاضل عرض ما أراد قوله على 
هيئة كبار العلماء في اململكة، 
أو اس���تقى من فتاواهم، وهو 
قريب موضع وعهد بهم، نظرا 
حلساسية الكلمة الصادرة منه، 
ألنه ميثل جهة لها وزنها البالغ 
في اململكة العربية السعودية، 
والتي نفخر ونسعد بوجودها 
ف���ي بلد احلرمني الش���ريفني، 
وألهمية ما أصدره مع طبيعة 

عمله.
وحول استش���هاد الغامدي 
مبا روته عائش���ة رضي اهلل 
تعالى عنها أنها قالت: خرجت 
سودة حلاجتها ليا بعدما ضرب 
عليهن احلجاب، قالت: وكانت 
امرأة تفرع النس���اء، جسيمة، 
فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: 
يا س���ودة انك واهلل ما تخفني 
علينا، إذا خرجت فانظري كيف 
تخرج���ني، أو كيف تصنعني؟ 
فانكفت، فرجعت إلى رسول اهلل 
r، وانه ليتعشى، فأخبرته مبا 
قال لها عمر، وان في يده لعرقا، 


