نساؤنا ...في ميزان النُّصوص

في بدايات الثمانينات ،حيث نشطت الحركات اإلسالمية و ُرفعت شعاراتها الخاصة
بها ...كان من جملة ما ُرفع ،ما اصطلح على تسميته عالميا ً ثم إعالميا ً «بتحرير
المرأة»!
التحرري» المستحدث المتداول غرباً ،كان ال ب َّد أن يُقيَّد
بالطبع فإنَّ رفع هذا الشعار «
ُّ
فيما بيننا بضوابط إسالمية ،بداهة أنَّ أصحاب الشعار هم حركيون مسلمون.
سمي كذلك ،وكانت
آنذاك ،كلُّنا تح َّمس بل تنافس في إظهار «حقوق المرأة» أو ما ُ
الموجهة إليه من
س ْمعة اإلسالم بعد سبيل التُّهم
َّ
النِّيات طيِّبة بصفتنا مدافعين عن ُ
المستشرقين والغربيين عموما ً عبر «مستعمراتهم» التربوية والثقافية!!!
دافعنا عن المرأة وحقوقها ودورها وما أعطاها اإلسالم...
ور َددْنا على الشُّبهات الكثيرة المتعلِّقة بالحجاب والميراث والشهادة ...وغيرها الكثير
م َّما يتعلَّق بشؤون المرأة ،قَ ُرب أو بَ ُعد.
وتطايرت من حولنا عشرات العناوين والمحاضرات والكتب والمقاالت ...حتى أصبح
َمنْ ال يتناول هذه الملفات ،يُتَّهم في «حضاريته» ومواكبته للعصر!
وسارت األُمور على هذا المنوال ...إلى أن!...

إلى أنْ وجدنا أنفسنا محاصرين بجملة ال يُستهان بها من األفكار والمفاهيم
َّ
المشذبة ...لتتناسب مع
المهجنة أو المعدَّلة أو المخفَّفة أو
والطروحات الغريبة أو
َّ
البيئة اإلسالمية!
سنا ً للظن ،كما أدَّبنا اإلسالم ،نفترض أنَّ هذه األُمور حصلت عن حسن نيَّة أو
وح ْ
ُ
قصور أو من غير قصد.
والخطورة أنَّ من يتبنَّى هذا االتجاه بعض األعيان الذين يُشار إليهم بالبنان.

أيضا ً بنيَّة حسنة.
وأصبحنا أمام واقع لم نشهده من قبل:
الظاهر إسالمي ومحسوب عليه ،والباطن ُمطعَّم ومخلوط «خلطة عجيبة»!
ترى ذلك في كالمهم حول:
العالقة مع الزوج
حقها معه ،المادي والمعنوي
قبل زواجها
المهر
بعد الزواج
وغسل ورعاية...
أعمال المنزلية من طبخ
ٍ
ءذا حصل طالق
حضانة األوالد
ميراثها
شهادتها
الحجاب وشروط
االختالط
الصداقة!
الحرية.
إلى العديد من العناوين التي فيها ما فيها:
فالعاطفة إسالم ...والعمل خليط وأوهام!
واليوم نسأل:
أين نحن اآلن بعد هذه العقود الثالث األخيرة؟!
الموحدة في شؤون النسا...
في الحقيقة ،كندر الصورة
َّ

تكثر االجتهادات ...بل تُستباح
تُتبنَّى أفكار ...ثم يُفتَّش عن دالئلها الشرعية!
يُؤخذ بالنادر من القول ...بل الشاذ
نسمع «بفتاوى» لم نسمع بها من قبل كتلك التي تصدَّت إلمامة الجماعة وخطبة
الجمعة وتفاصيل أُخرى ،تراها في «الكشكول» للمؤلِّف صفحة  03ـ  .03والناشطة
البحرانية التي تريد إصالح الفقه اإلسالمي بتجرد في شؤون األسرة والطالق
واإلرث( ،راجع نفس المصدر صفحة  .)89وينفع هنا مراجعة مقدمة «شيَّبتني هذه
الدُّنيا» للمؤلف أيضاً. .
تُخرق مسلَّمات...
كثيرات ...وكثيرون يُغنِّين على ليالهم!
للتحضر والرجعية!
ميزان فريد
ُّ
جرأة غير مألوفة:
في الطروحات
وفي الممارسات

في هذا الخضم ،نسأل:
أين نساؤنا (والعائالت المتدينة المعروفة) من الحياء والخجل واالحتياط؟!
أين النصوص الشرعية الواردة ...وهل سمعنا بها أو اطلعنا عليها؟!
نؤولها؟!
هل نعمل بها أن نُض ِّعفُها أم نُش ِّكك بها أم ِّ
ما بين يديك نماذج منها.

المفتونة بجمالها:
شاع في هذه األيام المبالغة في التجميل والتزيين ...ولو بُطرق اصطناعية بل عمليات

جراحية ،بعضها ال يخلو من خطر!
وأصبح التباهي بالجسد «وتفاصيله» من السلوكيات الشائعات التي نراها في
مجتمعنا ومن حولنا كل يوم بل كل ساعة ،دون مبالغة.
بل إنَّ هذا التباهي هو الصورة األبرز اليوم في وسائل اإلعالم المص َّورة والفضائية
راجع «الموضة والموقف الشرعي منها» للمؤلف. .
وهل عرض األجساد والتباهي بما ال يدوم وال يبقى والتفاخر بذلك ...هو من عادات
المسلمين؟!
قال اإلمام الصادق عليه السالم :يؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتِنَت في
سنت َخ ْلقي حتى لقيتُ ما لقيت ،فيُجاء بمريم عليها السالم
ُح ْ
رب! ..ح َّ
سنها فتقول :يا ّ
سن الذي قد
فيُقال :أنت أحسن أو هذه؟ ..قد ح َّ
الح َ
سناها فلم تُ ْفتتن ..ويُجاء بالرجل َ
سنت َخ ْلقي حتى لقيتُ من النساء ما لقيت ،فيُجاء
افتُتن في ُح ْ
سنه فيقول :يا رب! ..ح َّ
سناه فلم يُ ْفتتن ..روضة
بيوسف عليه السالم فيُقال :أنت أحسن أو هذا؟ ..قد ح َّ
الكافي :ص/229ص/292ص. .382
المفتونة بألوان ثيابها:
التنوع
ومن فِتن هذا الزمان الشديدة ،والتي يسقط أمامها قو ٌم «كثيراتٌ » هذا
ُّ
والتن ُّمق واإلسراف في الثياب والذي أصبح له اختصاصيون وشركات ومدارس
صات ...وتُنفق عليه سنوياً ،دون مبالغة ،عشرات
وعروضات ومواسم و ِمن َّ
المليارات ...ويَش ِغل العالم راجع «الموضة» للمؤلِّف. .
بل له قنوات فضائية خاصة ومجالت حصرية.
والحق أنَّ الثياب لها آداب وحدود.
عامة عند كل المحترمين من الناس ،فضالً عن اآلداب التي جعلتها الشريعة
اإلسالمية.
الفتزين «ال َم ْعقلن» والموزون والذي له حدود ينتهي إليها ...شيء.

أي شيء ...أم ٌر آخر تماماً!
والتفلت من كل شيء إلى ِّ
صادق عليه السالم :إنَّ إبليس كان يأتي األنبياء من لدن آدم عليه السالم
قال اإلمام ال َّ
إلى أن بعث هللا المسيح عليه السالم يتحدث عندهم ويسائلهم ،ولم يكن بأحد منهم
أش ّد أنسا ً منه بيحيى بن زكريا عليهما السالم ،فقال له يحيى:
يا أبا مرة! ..إنَّ لي إليك حاجة ،فقال له :أنت أعظم قدراً من أن أردّك بمسألة فسلني
أحب أن تعرض
ما شئت ،فإنِّي غير مخالفك في أمر تريده ..فقال يحيى :يا أبا مرة!..
ّ
عل َّي مصائدك وفخوخك التي تصطاد بها بني آدم.....
فلما تأمله يحيى عليه السالم قال له:
ما هذه الخيوط األلوان؟ ..قال له :هذه جميع أصباغ النساء ،ال تزال المرأة تصبغ
الصبغ حتى تقع مع لونها ،فأفتتن الناس بها ..فقال له :فما هذا الجرس الذي بيدك؟..
قال :هذا مجمع كل َّ
لذة من طنبور ويربط ومعزفة وطبل وناي وصرناي ،وإنَّ القوم
فأحرك الجرس فيما بينهم فإذا سمعوه
ليجلسون على شرابهم فال يستلذونه،
ِّ
استخفهم الطرب ،فمن بين من يرقص ومن بين من يفرقع أصابعه ،ومن بين من
ق ثيابه ..أمالي الطوسي :ص. .232
يش ّ
وقال اإلمام الباقر عليه السالم( :عن الحيض) ......وقد كنَّ النساء في زمن نوح إنَّما
تحيش المرأة في ك ِّل سنة حيضة ،حتى خرجن نسوةُ من حجابهنَّ وهنَّ سبعمائة
امرأة ،فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب ،وتحلَّين وتعطرن ،ثم خرجن فتف َّرقن
في البالد ،فجلسن مع الرجال ،وشهدن األعياد معهم ،وجلسن في صفوفهم ،فرماهنَّ
هللا تبارك وتعالى بالحيض عند ذلك في ك ّل شهر أولئك النسوة بأعيانهم ،فسالت
دمائهنَّ  ،فخرجن من بين الرجال وكنَّ يحضن في ك ّل شهر حيضة ،فأشغلهنَّ هللا
تبارك وتعالى بالحيض ،وكسر شهوتهنَّ  ...العلل. .272/3 :
كالمها مع غير المحرم:
ومن ابتالءات هذا الزمن الذي يُر َّوج فيه للوقاحة واإلباحية والتجرؤ وخدش

الحياء ...من ابتالءاته االختالط الالمحدود وبال ضوابط ،حتى بِتَّ ترى المرأة تُكلِّم
غير المحارم كما تُكلِّم محارمها!
محرم
وقد نهى النبي صلَّى هللا عليه وآله أن تتكلَّم المرأة عند غير زوجها ،وغير ذي
ٍ
ت م َّما ال ب َّد لها منه أمالي الصدوق :ص. .220
منها ،أكثر من خمس كلما ٍ
الفصل بين النساء والرجال:
ومسألة الفصل في المجالس والمحافل واألماكن العامة بين الرجال والنساء ،مسألة
ليست موضع نقاش وال بحث.
حتى فوجئنا في العقود األخيرة بِ َمنْ «يتفلسف» في هذا األمر ويستبيحه حتى بات
قابالً لألخذ والرد ،وأصبحت الجامعات والحفالت والقاعات يتجاور فيها النساء
والرجال كتفا ً إلى كتف!
الرضا
حكى دعبل الخزاعي قال :دخلتُ على سيِّدي وموالي اإلمام علي بن موسى ِّ
عليهما السالم في مثل هذه األيَّام......
ثم إنَّه عليه السالم نهض ،وضرب ستراً بيننا وبين َح َرمه ،وأجلس أهل بيته من
وراء الستر ...بحار األنوار :ج/24ص. .247
والنصوص في ما نحن فيه عصيَّة على الحصر.
االحتياط الشديد في اجتناب االختالط:
بل هناك احتياط ملحوظ في عدم الخلوة بين الرجل والمرأة فضالً عن توفر النظر
وسماع الصوت وشم الرائحة واالطالع على الجلسات الخاصة بين النساء والفتيات.
ففتنة النساء أهم وأشد وأخطر فتنة منذ آالف السنين وإلى يومنا هذا.
ولننظر إلى اإلعالنات والدعايات والمسلسالت والفضائيات والفيديوكليبات ،لنرى
العجب العجاب.
روى محمد الطيار قال :دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه (أستأجره) ،فدخلت داراً
فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ،فقالت :تكاري هذا البيت؟

قلت :بينهما باب وأنا شاب!.
قالت :أنا أغلق الباب بيني وبينك.
فح َّولتُ متاعي فيه (وضعت أغراضي فيه) وقلت لها :أغلقي الباب.
فقالت :تدخل عل َّي منه الروح َدعْه.
فقلت :ال أنا شاب وأنت شابة أغلقيه.
قالت :اقعد أنت في بيتك فلست آتيك وال أقربك ،وأبَتْ أن تغلقه.
فأتيت اإلمام أبا عبد هللا عليه السالم فسألته عن ذلك؟
فقال« :تح َّول أتركه .منه ،فإنَّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان»
من ال يحضره الفقيه :ج ،0ص ،242باب المزارعة واإلجارة ح. .0830
وعن اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم قال« :ثالثة َمنح حفِظهنَّ كان معصوما ً من
الشيطان الرجيم ومن كل بليةَ :منْ لَ ْم يَ ْخ ُل بامرأة ال يملك منها شيئاً ،ولم يدخل على
عن صاحب بدعة ببدعته» مستدرك الوسائل :ج ،32ص 322ـ ،324
سلطان ،ولم ي ِ
ب 79ح .32222وروى موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عليه
السالم عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السالم« :أنَّ رجالً
أتى النبي صلَّى هللا عليه وآله فقال :يا رسول هللا أُ ِّمي أستأذن عليها ،فقال :نعم ،قال:
ولِ َم يا رسول هللا ،قال :يسرك أن تراها عريانة؟ قال :ال ،قال :فاستأذن عليها»
الجعفريات :ص ،87باب فضل التحفظ من ذوي األرحام وغيرهن. .
كراهة خروج النساء دون سبب واختالطهن بالرجال
ومن مظاهر محيطنا اليوم ،خروج النساء بسبب وبال سبب ،بل أحيانا ً «للكزدرة»
والتردُّد إلى األسواق لمجرد «تضييع الوقت» أو التفرج ،خاصة في «الموالت»
واألسواق المزدحمة...
ويحصل هذا أيضا ً بخروج الفتيات يوميا ً إلى ضواحي القرى والبلدات وهُنَّ يتمايَ ْلن
عرضين أنفسهن «للتلطيش»
ويأكلن بعض البزورات ،ناظرين ومنظورين للشبابُ ،م ِّ

التعرض للنساء بالسور ،وغالبا ً يُقصد به الكالم والتلفظ للمعاكسة .والنظرات
المسمومة.
بل إنَّ البعض «يتجاوب» فيُحادث ويُالطف «ويتع َّرف» ويتمادى...
وزاد ذلك مؤخراً خاصة في البلدان اإلسالمية المقرفة حيث تنتشر الهواتف المحمولة
المز َّودة بنظام  Bluetoothالذي يخرسل ويستقبل عن قرب!
فهل هذه هي منهجيَّة اإلسالم ...وماذا تقول النصوص في ذلك؟!
عن غياث بن إبراهيم ،عن اإلمام أبي عبد هللا عليه السالم قال :قال اإلمام أمير
المؤمنين عليه السالم :يا أهل العراق ،نُبئت أنَّ نساءكم يُدافعن الرجال في الطريق،
سح ويكون غالبا ً
أما تستحون؟ مصطلح شائع في لبنان يعني المشي الهادىء للتف ُّ
عصراً أو ليالً ،وسائل الشيعة :ج ،32ح. .24423
قال الكليني :وفي حديث آخر أنَّ اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم قال :أما تستحيون
وال تغارون!
نساؤكم يخرجن إلى األسواق ويزاحمن العلوج وسائل الشيعة :ج ،32ح. .24423
المخلصة لزوجها:
لإلسالم عناية خاصة بإخالص الزوجة لزوجها ،ومفهوم اإلخالص عندنا يختلف عنه
في المجتمعات األُخرى واألديان.
فالمطلوب من أختنا العزيزة المحافظة على حرمة منزلها وأسراره ،في حضور
الزوج وغيبته ،في سفره وحضره ،في غناه وفقره ،في صحته ومرضه ،في شبابه
وكهولته ،في أفراحه وأتراحه راجع «رسالة إلى ابنتي لمناسبة زواجها» للمؤلِّف. .
وكم نرى في المسلسالت التلفزيونية «والواقعية» التي تحيط بناَ ،منْ «إستغنت» عن
زوجها أو تركته أو هجرته ،لمرض ألم به أو خسارة وقعت أو فقر...
واشتُهر بيننا الحديث الشريف «جهاد المرأة حسن التب ُّعل».
و ُروي أنَّه ل َّما ....ارتحل رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله ودخل المدينة واستقبلَ ْته

النسا ُء يُ َو ْل ِو ْلن ويبكين ،فاستقبلته زينب بنت جحش فقال لها رسول هللا صلَّى هللا
عليه وآله :احتسبي ،فقالت :من يا رسول هللا؟! ..قال :أخاك ،قالت{ :إِنَّا ِ َّّلِلِ َو ِإنَّا ِإلَ ْي ِه
اجعُونَ } [البَقَ َرة ]342 :هنيئا ً له الشهادة ،ثم قال لها :احتسبي ،قالتَ :من يا رسول
َر ِ
اجعُونَ } [البَقَ َرة]342 :
هللا؟! ..قال :حمزة بن عبد المطلب ،قالت{ :إِنَّا ِ َّّلِلِ َو ِإنَّا ِإلَ ْي ِه َر ِ
هنيئاً له الشهادة ،ثم قال لها :احتسبي ،قالتَ :من يا رسول هللا؟! ..قال :زوجك
مصعب بنعمير ،قالت :واحزناه ،فقال رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله :إنَّ للزوج عند
المرأة لحداً ما ال ح ّد مثله ...تفسير القمي :ص. .233
ولما انصرف النبي صلَّى هللا عليه وآله من أُ ُحد راجعا ً إلى المدينة ،لقِيَ ْته خميسة بنت
جحش فنعى لها الناس أخاها عبد هللا بن جحش ،فاسترجعت واستغفرت له ،ثم نُعي
وو ْل َولَتح ،فقال
لها خالها فاستغفرت له ،ثم نُعي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت َ
رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله:
إنَّ زوج المرأة منها لبمكان ...لِما رأى صبرها على أخيها وخالها وصياحها على
زوجها مسكن الفؤاد :ص. .82
قال اإلمام الصادق عليه السالم :انصرف رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله من سع ِري ٍة،
ناس كثي ٌر من المسلمين ،فاستقبله النساء يسأ َ ْلن عن قتالهنَّ  ،فدنت
كان أُصيب فيها
ٌ
منه امرأةً فقالت :يا رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله! ..ما فعل فالن؟ ..قال :وما هو
منك؟ ..فقالت :أخي ،فقال :احمدي هللا واسترجعي فقد استشهد ،ففعلت ذلك ،ثم قالت:
ِ
منك؟ ..قالت:
يا رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله! ..ما فعل فالن؟ ..فقال :وما هو ِ
زوجي ،فقال :احمدي هللا واسترجعي فقد استشهد ،فقالت:
واذالَّه! ..فقال رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله :ما كنت أظنّ أنَّ المرأة تجد بزوجها
هذا كلَّه حتى رأيتُ هذه المرأة مكارم األخالق :ص. .229
وقال اإلمام الصادق عليه السالم :ليس ألح ٍد أن يح َّد أكثر من ثالثة أيام ،إالَّ المرأة
تنقضي عدتُها الفقيه. .3/322 :
على زوجها حتى
َ

وإنْ د َّل هذا على شيء فإنَّما يد ُّل على ِعظَ ِم مكانة الزوج عند المرأة ،كما تقدَّم ،وال
الح ْمل كما يظن بعض الناس.
د َْخل لذلك بمسألة َ
فال تخرج من بيت زوجيَّتها وال تتزيَّن وال تتج َّمل ...وهذه أحكام تختص بوفاة
الزوج ...دون وفاة األب أو األُم أو حتى االبن مثالً أو أي عزيز!
كلُّهم أعزاء ،وجميعهم لهم مكانةٌ خاصة ،لكن تبقى مكانةُ الزوج ال كغيرها.
وسبحان هللا ع َّز وج َّل ،وهو أحكم الحاكمين وأعرف العارفين.
المطيعة له:
حاول بعض البسطاء أو األغبياء إضافة لألعداء تصوير طاعة الزوجة لزجها التي
أ َّكد عليها اإلسالم بأنَّها طاعة عمياء «دكتاتورية» «شمولية» «ذكورية» في
المجتمع األبوي الشرقي ...إلى ما هنالك من مصطلحات آفلة انتهت مدتها!
بينما ،وبكل بساطة ،فالطاعة المقصودة هنا ،وال مجال للتفصيل ،هي الطاعة
الضرورية التنظيمية اإلدارية لتسيير وتيسير شؤون المجتمع ...وكفى.
هكذا ،على فطرة اإلسالم ،دون فلسفات ومتفلسفين.
قال اإلمام علي عليه السالم :نهى رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله ....ونهى أن تخرج
سماء ،وكل شيء
المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ،فإن خرجت لعنها ك ُّل َملَك في ال َّ
تمر عليه من الجنّ واإلنس حتى ترجع إلى بيتها ،ونهى أن تتزيَّن المرأة لغير
ُّ
زوجها ،فإن فعلت كان حقّا ً على هللا ع َّز وج َّل أن يحرقها بالنار ...أمالي الصدوق:
ص. .240
قال اإلمام الصادق عليه السالم :أربعةً ال تُقبل لهم صالةً :اإلمام الجائر ،والرجل يؤ ّم
القوم وهم له كارهون ،والعبد اآلبق من مواليه من غير ضرورة ،والمرأة تخرج من
بيت زوجها بغير إذنه الخصال. .334/3 :
عدم جواز الغيرة من النساء:
في تزامن واحد ،أ َّكد اإلسالم على وجوب الغيرة من الرجال على نسائهن من

أرحامهم بل على كل نساء المسلمين ،وأ َّكد على النساء بتربية أنفسهن على مخالفة
الهوى وترك الغيرة فيما بينهن ،والحق يُقال أنَّ هذه الصفة الذميمة هي أخطر صفة
تفتن المؤمنات عن إيمانهن ،في هذا الزمان وف يكل زمان.
وصيحتنا لوجه هللا الكريم إلى أخواتنا العزيزات أن يتَّقين هذا الش ََّرك القاتل ،ال ُم ْفسد
للدُّنيا بالمشاحنات والمشاجرات ،وال ُم ْفسد لآلخرة بالمهوالت والعقوبات.
فقد رأيتُ  ،أنا العبد الفقير كاتب هذه السطور ،من أم ِر غيرة النساء ما لم أتوقع ،وما
ال أتمنى للمؤمنات الملتزمات.
وال حول وال ق َّوة إالَّ باّلِل العلي العظيم.
عن جابر ،عن أبي جعفر عليه السالم قال :غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل
ضبْنَ كفرنَ إالَّ المسلمات منهن وسائل
ضبْنَ وإذا َغ ِ
الكفر ،إنَّ النساء إذا ِغ ْرنَ َغ ِ
الشيعة :ج ،32ح. .24282
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال :بينما رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله قاعد إذ
جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقال :يا رسول هللا إنِّي فجرتُ فط ِّه ْرني،
قال :وجاء رجل يعدو في إ ْثرها فألقى عليها ثوباً ،فقال :ما هي منك؟ قال :صاحبتي
ض َّمها إليك ،ثم قال:
(زوجتي) يا رسول هللا ،خلوتُ بجاريتي فصنَ َعتْ ما ترى ،قالُ :
إنَّ ال َغ ْبراء ال تُبصر أعلى الوادي من أسفله وسائل الشيعة :ج ،32ح. .24280
ال يجوز للمرأة أن تسخط زوجها:
كل التدابير والتوجيهات اإلسالمية في العالقة بين الزوجين ،يُقصد بها صيانة األسرة
والحفاظ عليها.
لذا كانت التوصيات الج َّمة الموجهة لكل من الزوج والزوجة في احترام كل واحد
منهما اآلخر وخدمته واسترضائه وحسن معاشرته ...والبعد تماما ً عن كل ما يُسيء
بكلمة أو فعل ،مع الحرص على الطاعة واالحترام وحفظ حدود هللا ع َّز وج َّل.
مع العلم أنَّ أعداء اإلسالم طالما ً هاجموا هذه األحكام وانتقدوها وش َّوهوا سمعتها

وألَّبوا الناس عليها.
عن علي بن جعفر عليه في كتابه عن أخيه قال :سألتُهُ عن المرأة المغاضبة زوجها،
هل لها صالة أو ما حالها؟ قال :ال تزال عاصيةً حتى يرضى عنها.
وعن الحسين بن زيد ،عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السالم قال :نهى رسول
هللا صلَّى هللا عليه وآله أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ،فإن خرجت لعنها
تمر عليه من الجن واإلنس حتى ترجع إلى بيتها،
سماء وكل شيء ُّ
ك ُّل َملَك في ال َّ
ونهي أن تتزين لغير زوجها فإنْ فعلعتح كان حقّا ً على هللا أن يحرقها بالنار وسائل
الشيعة :ج ،32ح. .24033
وبات اليوم شائع خروج المرأة بزينتها دون حسيب أو رقيب .وعن موسى بن بكر،
عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :ثالثة ال يُ ْرفع لهم عمل :عبد آبق ،وامرأة زوجها
عليها ساخط ،والمسبِّل إزاره ُخيَالء وسائل الشيعة :ج ،32ح. .24032
وعن جميل بن دراج ،عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :أيما امرأة قالت لزوجها :ما
رأيت قط من وجهك خيراً ،فقط حبط عملها وسائل الشيعة :ج ،32ح. .24033
يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها
فأقرب الناس للزوج زوجته ،واألقرب للزوجة زوجها ،وال تستمر الحياة الهانئة
سن الخلق والمعاشرة.
بح ْ
الزراعة اآلخرة إالَّ ُ
عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :إنَّ قوما ً أتوا رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله فقالوا:
يا رسول هللا ،إنَّا رأينا أُناسا ً يسجد بعضهم لبعض فقال رسول هللا صلَّى هللا عليه
وآله :لو أمرتُ أحداً أن يسجد ألحد ألمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها وسائل الشيعة:
ج ،32ح. .24030
وعن موسى بن بكر ،عن أبي إبراهيم عليه السالم قال :جهاد المرأة حسن التب ُّعل
وسائل الشيعة :ج ،32ح. .24032
وال يجوز لها أن تتطيب لغيره فإن فعلت وجب إزالته

من أفضل األُمور التي تُحافظ على نضارة وحيوية وثبات العالقة الزوجية في عمقها،
الحفاظ على الخصوصية ،وفي مقدمها خصوصية الجسد وزينته وأن ال تكون مشاعاً
لآلخرين.
عن سعد بنعمر الجالب قال :قال أبو عبد هللا عليه السالم :أيما امرأة باتت وزوجها
عليها ساخط في حق لم يُتقبَّل منها صالةٌ حتى يرضى عنها ،وأيما امرأة تطيَّبت لغير
زوجها لم يقبل َّ
هللاُ منها صالةً حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها وسائل
الشيعة :ج ،32ح. .24034
وعن الحسن بن منذر ،عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :ثالثة ال تُقبل لهم صالة:
عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم ،وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط،
ورجل أ َّم قوما ً وهم له كارهون وسائل الشيعة :ج ،32ح. .24037
وعن الوليد بن صبيح ،عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :قال رسول هللا صلَّى هللا
عليه وآله :أي امرأة تطيَّبت وخرجت من بيتها فهي تُلعن حتَّى ترجع إلى بيتها متى
ما رجعت وسائل الشيعة :ج ،32ح. .24039
ورواه الصدوق في (عقاب األعمال) ...إالَّ أنَّه قال :تطيَّبت لغير زوجها ثم خرجت من
بيتها.
وعن أبي عبد هللا عليه السالم قال :ال ينبغي للمرأة أن تُج ِّمر ثوبها إذا خرجت من
بيتها.
نخالحظ بوضوح من النصوص المتقدمة أهمية الحفاظ على الخصوصية بين الزوج
والزوجة...
وخير ذلك كثير كما ثُثبت التجارب.
استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت
وبما أنَّ الحياة مسؤولية وتكليف وفيها جهد ومتابعة ،كان ال ب َّد من تقسيم األعمال
والمهام مبدئياً ،ألنَّ االستثناء ال يُقاس عليه.

والعنوان العام يقتضي بتحمل الرجل المسؤولية خارج المنزل ،وتحمل المرأة
المسؤولية داخله.
وهذا هو المناسب للفطرة والتكوين النفسي والجسدي.
ومهما حاول البعض االستثناء أو المبالغة ،فلن يُغيِّروا خلق هللا تعالى ،فالمرأة تبقى
امرأة،والرجل يبقى كذلك.
وكل المحاوالت المضادة ما هي إالَّ كطحن الهواء!
عن أبي البختري ،عن أبي عبد هللا عليه السالم ،عن أبيه عليه السالم قال :تقاضى
علي وفاطمة إلى رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله في الخدمة ،فقضى على فاطمة
ّ
علي عليه بما خلفه وسائل
عليها السالم بخدمتها ما دون الباب ،وقضى على
ّ
الشيعة :ج ،32ح... .24023
وعن ورام بن أبي فراس في كتابه قال :قال عليه السالم :المرأة الصالحة خير من
ألف رجل غير صالح ،وأيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق هللا عنها سبعة
أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنَّة تدخل من أيها شاءت وسائل الشيعة :ج،32
ح. .24022
وقال عليه السالم :ما من امرأة تُسقي زوجها شربة من ماء ،إالَّ كان خيراً لها من
عبادة سنة ،صيام نهارها وقيام ليلها ،ويبنى هللا لها بكل شربة تسقي زوجها مدينة
في الجنَّة وغفر لها ستين خطيئة وسائل الشيعة :ج ،32ح. .24020
الرأفة بالمرأة وعدم إرهاقها:
ال شك أنَّ اإلسالم أوصى بالمرأة بشكل خاص والرأفة بها والتلطف معها واحترامها
ويمر معنا.
في جميع الحاالت ،وهذا ما نراه في بعض ما م َّر
ُّ
قال النبي صلَّى هللا عليه وآله :ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة ،حتَّى ظننتُ أنَّه ال
ينبغي طالقها ،إالَّ من فاحش ٍة مبيِّن ٍة عدَّة الداعي :ص. .22
بل خفَّف عنها بعض التكاليف والمسؤوليات والمهام حتى تقوم بواجبها االجتماعي

وخاصة داخل األسرة وفي النشاط التربوي الشخصي والعام ...فال تستغرق في أُمور
على حساب أُمور أُخرى أهم ،تُناسب فطرتها وطبيعتها ...وهذا ما يُؤدِّي بها
وباآلخرين إلى االستقرار والهناء.
ورد في النص ...« :وال تملك المرأة من األمر ما جاوز نفسها ،فإنَّ ذلك أنعم لحالها،
وأرخى ليالها ،وأدوم لجمالها ،فإنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة »......كشف
المحجة :ص. .347
اإلصالح بين الزوجين:
وأ َّكد اإلسالم على اإلصالح بشكل عام بين األرحام واإلخوان وأبناء المجتمع
اإلسالمي ،ألنَّ وقوع الخالفات أمر ُم ْنتظر ال يستطيع أح ٌد منعه.
ٌ
وحث بشأنه .ألنَّ شؤون الناس ال
لكنَّ اإلصالح بين الزوجين فيه توصيات خاصة
تستقيم إالَّ بصالح العالقة الزوجة.
في النص .... :ومن مشى في إصالح بين امرأة وزوجها أعطاه هللا أجر ألف شهيد
قتلوا في سبيل هللا حقّاً ،وكان له بكل خطوة يخطوها ولكمة تكلم بها في ذلك عبادة
سنة ،قيام ليلها وصيام نهارها ...ثواب األعمال :ص. .228
المرأة الصالحة ال ح َّد لقدرها:
وأ َّما المرأة المتحلِّية بأخالق اإلسالم في عفافها وحجابها ولسانها ونقاوة قلبها...
فليس لها وصف يُؤدِّي حقَّها.
وال مبالغة أنَّ هذه المرأة هي أهم نعمة بعد نعمة اإلسالم والتوحيد.
قال موالنا اإلمام الصادق عليه السالم :إنَّما المرأة قالدةً فانظر ما تتقلَّد ،وليس
المرأ ٍة خط ٌر قيمة أو ثمن أو وصف ، .ال لصالحتهن وال لطالحتهن:
فأ َّما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة ،هي خي ٌر من الذهب والفضة.
وأ َّما طالحتهن فليس خطرها التراب ،التراب خي ٌر منها معاني األخبار :ص. .322
لِبْسهنَّ العباءة والبُ ْرقع والرداء والملحفة:

من جملة نصوص يُ ْفهم أنَّ نساء المسلمين وبتوجيه من رسول هللا صلَّى هللا عليه
وآله ُكنَّ يتح َّوطن في لباسهن وبعدَّة طرق انظر «قصة الحجاب األعرج» للمؤلِّف،
خاصة صفحة  22تحت عنوان « َغ ْيرة رسول هللا على نساء المسلمين» ، .وتفصيل
سنَّة إلى يومنا هذا راجع «العباءة النسائية ...إلى أين؟!
ذلك مذكور ُمط َّوالً ،وأصبح ُ
للمؤلِّف ، .وقد بدأت اليوم االنحرافات الحادَّة والصادمة.
فقد مرضت فاطمة عليها السالم مرضا ً شديداً ،ومكثت أربعين ليلة في مرضها إلى أن
تُوفيت صلوات هللا عليها ،فلما نُعيت إليها نفسها دعت أُ ّم أيمن وأسماء بنت عميس،
علي وأحضرته ،فقالت:
َّ
ووجهت خلف ّ
يابن عم! ..وأنا أوصيك بأشياء في قلبي ....ثم قالت :أوصيك يابن عم! ..أن تتخذ لي
صفيه لي! ..فوصفَتحه فاتَّخذه
نعشاً ،فقد رأيت المالئكة ص َّوروا صورته ،فقال لهاِ :
وتجر
لها ،فأ َّول نعش عُمل على وجه األرض ذلك ...وخرجتْ أُ ّم كلثوم وعليها بُ ْرقعة
ُّ
تلجلة برداء عليها تسبّجها وهي تقول :يا أبتاه يا رسول هللا! ..اآلن حقّاً
ذيلها ُم ِّ
فقدناك فقداً ال لقا بعده أبداً ...روضة الواعظين :ص. .380
سنن المسلمين لعشرات السنين ففي ِخيَم سيِّدنا وموالنا الحسين....
وبهذا جرت ُ
«تسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول ،حتى جعلوا ينزعون ملحفة المرأة عن
ظهرها...
الحريصة على سترها:
سم ،فال تُعرف المرأة من خالله إن
سم وال يُك ِّ
من شروط الحجاب الصحيح ،أن ال يُج ِّ
كانت سمينة أو ضعيفة.
وهذا ما احتاطت له سيِّدة نساء العالمين لنساء زمانها ،حتى بعد وفاة المرأة وحملها
على نعشها انظر «قصة الحجاب األعرج» للمؤلِّف ،خاصة «لباس ال َّزهراء» وفقرة
«حتى بعد مماتها» صفحة  00إلى . .04
ومدحت عليها «أسماء بنت عميس» ل َّما أعدَّت لها من جديد النخل ما يحيط بنعشها

بعد موتها ،فال يُعرف حجم المحمول عليه أبداً.
فعن أسماء بنت عميس :أنَّ فاطمة بنت رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله قالت لها :إنِّي
قد استقبحت ما يُصنع بالنساء ،أنَّه يُطرح على المرأة الثوب ،فيصفها لمن رأى..
فقالت أسماء:
ريك شيئا ً رأيتهُ بأرض الحبشة ..فدعت بجريدة رطبة
يابنت رسول هللا! ..أنا أُ ِ
سنَتحها ثم طرحت عليها ثوباً ،فقالت فاطمة عليها السالم :ما أحسن هذا
فح َّ
وأجمله! ..ال تُعرف به المرأة من الرجل كشف الغمة :ص. .398
ونماذج ذلك كثيرة:
كغض البصر مثالً،
لكن بعض النصوص لو تأ َّملنا بها لوجدنا إشارات ُخلُقية أُخرى،
ِّ
واالحتياط واالستئذان ...وكلها أُمور لها أبواب خاصة في كتب األحاديث والرواية.
وهذا نموذج أدناه:
 ......فكان رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله في منزل زوجته أُ ّم سلمة ابنة أبي أمية بن
علي عليه السالم الباب فقالت أُ ّم سلمةَ :منْ بالباب؟ ..فقال
ق
المغيرة المخزومي ،فد َّ
ّ
لها رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله من قبل يقول علي :أنا علي:
قومي يا أُ ّم سلمة فافتحي له الباب! ..و ُمريه بالدخول ،فهذا رجل يُحبِّه هللا ورسوله،
ويُحبُّهما....
 ...قالت أُ ّم سلمة :فقمت مبادرة أكاد أن أعثر بمرطي (أي كساء يُتّزر به ،ففتحتُ
الباب ،فإذا أنا بعلي بن أبي طالب عليه السالم ،ووهللا ما دخل حين فتحتُ حتى علم
أنِّي قد رجعتُ إلى خدري (أي الستر) كشف الغمة :ص. .327
كراهة مشي المرأة وسط الطريق ،واستحباب مشيها إلى جانب الحائط
احتاط اإلسالم بشدَّة في الحفاظ على شخصية المرأة ونظافة المجتمع فأوجب أُموراً
وش َّرع أحكاما ً تصب في هذا المطلب.
س ْتر واللِّباس والنظر واللَّمس والنِّكاح ...إلى
وفي مقدِّمة ذلك أحكام الحجاب وال َّ

عشرات النماذج التي نراها في هذا ال ُكتيِّب.
ومن جملة ذلك توجيه المرأة بعدم الخروج من منزلها إالَّ لسبب راجح ،وإذا حصل
ذلك ،أن تمشي على جانب الطريق حفاظا ً على حيائها َ
وخ ْفرها ...وفوائد ذلك كثيرة
سها أدنى متأ ِّمل.
يتلم ُّ
عن الوليد بن صبيح ،عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :قال رسول هللا صلَّى هللا عليه
وآله :ليس للنساء من سروات (وسطه) الطريق شيء ،ولكنَّها تمشي في جانب
الحائط والطريق وسائل الشيعة :ج ،32ح. .24072
ُ
وذكرت النساء عند أبي الحسن عليه السالم فقال :ال ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط
الطريق ولكنَّها تمشي إلى جانب الحائط وسائل الشيعة :ج ،32ح. .24079
عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية ،وتحريم وصف األجنبية
للرجال
وجه اإلسالم أتباعه بعدم الحديث أو وصف ما يُغري في
ومن جملة إجراءات الصيانة َّ
النساء عادة ،أمام غير المحارم.
بل على المرأة المسلمة أن ال تُظهر محاسنها الجسدية والجمالية أمام غير
المسلمات ،ألنَّهنَّ بشكل عام ال يحترمن حجابنا وإسالمنا ،فضالً عن حسدهن
وابتغائهن ردَّنا عن ديننا ن استطعنَ مضمون آية قرآنية كريمة. .
عن حفص بن البختري ،عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :ال ينبغي للمرأة أن
تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنَّهنَّ يصفن ذلك ألزواجهن وسائل الشيعة:
ج ،32ح. .24078
النبي صلَّى هللا عليه وآله قال :ومن وصف امرأة للرجل فافتتن بها الرجل وسائل
عن
ّ
الشيعة :ج ،32ح. .24093
وأصاب منها فاحشة لم يخرج من الدُّنيا إالَّ مغضوبا ً عليه ...مراجعة للنص:
ص. .323

المريدة للزواج:
َّ
وحث عليه ،وسهَّل له ،وشجع ال ُم ْحجمين عن اإلقدام عليه
اإلسالم قدَّس الزواج،
سبل.
بشتى ال ُّ
والمد َّون فيه ،تصعب حاطته.
لكنَّ سؤاالً يُطرح دوماً:
هل يحق شرعا ً للمرأة أن تطلب الزواج عموماً ،ومن رجل بعينه خصوصاً؟
الجواب :نعم يجوز ذلك وهذا من حقِّها ،ألنَّها تملك شؤون حياتها ،ما لم تخص في
حرام.
فالحالل حالل للجميع ،والحرام حرام على الجميع.
ونحن في زمن يُلزم المرأة أن تختار َمنْ ترتاح له وتجد عنده صفات اإليمان
وااللتزام ،وتأمن منه النكوس والمنَّ َ ،ولَ ْو بعد حين.
صحيح أنَّ الرجل غالبا ً يطلب المرأة ،وهذا جيد لدلعها وداللها ...لكنْ  ،ال بأس من
«تنسيق» األُمور أحيانا ً ما دامت الفرص النادرة ،ق َّل أن تتك َّرر.
شجع عليه.
وحصل هذا على زمن رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله ،ولم ينه عنه ،بل َّ
قال موالنا اإلمام الباقر عليه السالم :جاءت امرأةٌ من األنصار إلى رسول هللا صلَّى
هللا عليه وآله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة ،والمرأة ُمتلبِّسة ُمتمشِّطة ،فدخلت
على رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله فقالت :يا رسول هللا! ..إنَّ المرأة ال تخطب
الزوج ،وأنا امرأة أَ ْيم ،ال زوج لي منذ دهر وال ولد ،فهل لك من حاجة؟ ..فإنْ تكُ،
فقد وهبتُ نفسي لك إن قبلتني ،فقال لها رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله خيراً ودعا
لها ،ثم قال :يا أخت األنصار جزاكم هللا عن رسول هللا خيراً ،فقد نصرني رجالكم،
ورغبتُ ِف َّي نساؤكم.
جرأك وأنهمك للرجال؟ ..فقال رسول هللا صلَّى هللا
حياك وأ
فقالت لها حفصة :ما أقل
ِ
ِ
عليه وآلهُ :كفِّي عنها يا حفصة! ..فإنَّها خي ٌر منك ،رغبتْ في رسول هللا فلُ ْمتيها

وعيَّبتيها ،ثم قال للمرأة :انصرفي رحمك هللا ،فقد أوجب هللا لك الجنَّة برغبتك ف َّي،
وتعرضك لمحبتي وسروري ،وسيأتيك أمري إن شاء هللا ،فأنزل هللا ع َّز وجل:
ّ
صةً لَكَ ِمنْ
س َها لِلنَّبِ ِّي إِنْ أَ َرا َد النَّبِ ُّي أَنْ يَ ْ
ستَ ْن ِك َح َها َخالِ َ
{ َوا ْم َرأَةً ُمؤْ ِمنَةً إِنْ َو َهبَتْ نَ ْف َ
ُون ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ } [األحزَاب ، ]43 :فأح َّل هللا ع َّز وج َّل هبة المرأة نفسها لروسل هللا
د ِ
صلَّى هللا عليه وآله وال يح ُّل ذلك لغيره فروع الكافي. .78/2 :
كراهة ترك المرأة التزويج
ومن جملة األفكار «المعلَّبة» التي وردتنا من الغرب ،حماس الفتاة للباقء حرة
طليقة ،خاصة بعدما أصبح لها استقاللية اقتصادية!!!
حتى وصل األمر إلى بعض المتديِّنات اللواتي ظنَ ْنن أنَّهنَّ «بالتَّرهبن» يُرضين هللا
ورسوله!
بر ْرن ذلك بحجج هي أوهن من بيت العنكبوت.
ويُ ِّ
فاإلسالم َّ
حث على الزواج المبكر لكل من الشاب والفتاة ،لِما في ذلك من الخير
العميم ،ولِما في تركه من الشر الوبيل.
والحديث عن ذلك يطول ،خاصة بعد التجارب النَّسوية الغربية ال ُم َّرة في التحرر
واالستقاللية!
عن ابن أبي يعفور ،عن أبي عبد هللا عليه السالم قال :نهى رسول هللا صلَّى هللا عليه
وآله النساء أن يتبتلَّنْ ويُعطِّ ْلن أنفسهن من األزواج وسائل الشيعة :ج،32
ح. .24039
وعن عبد الصمد بن بشير قال :دخلت امرأة على أبي عبد هللا عليه السالم فقالت:
أصلحك هللا ،إنِّي امرأة ُمتبتّلة ،فقال :وما التبتُّل عندك؟ قالت :ال أتزوج ،قالَ :ولِ َم؟
قالت :ألتمس بذلك الفضل فقال :إنصرفي فلو كان ذلك فضالً لكانت فاطمة عليها
ق به منك ،إنَّه ليس أحد يسبقها إلى الفضل وسائل الشيعة :ج،32
السالم أح ّ
ح. .24038

جملة من األحكام المختصة بالنساء في التسهيل والرأفة والرحمة والتخفيف
المتتبِّع لألحكام الشرعية يرى أنَّ اإلسالم ،وفي عشرات المواضع خفَّف عن المرأة
وأجاز لها وسهَّل أُمورها رأفة بها وتل ُّ
طفا ً حتى ال تُحرج أو تتعب ،وأيضا ً حفاظا ً على
حج أو صالة.
حجابها وحيائها ،وصيانة لها عن كل شبهة أو سوء ،حتى لو كانت في ّ
والتفاصيل في ذلك كثيرة ،وبحاجة إلى استقراء ومسح شاملين ،لكنَّنا نعرض هنا
نصا ً واحداً جامعاً ،أظن أنَّه من أهم الروايات التي تناولت ما نحن فيه.
ّ
ويُرجى من القارىء العزيز التأنِّي والتأ ُّمل ...وال بأس بالسؤال واالستفسار الحقا ً من
العلماء والموثوقين األشداء في دين هللا ع َّز وج َّل.
عن جابر بن يزيد الجعفي قال :سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السالم
يقول :ليس على النساء أذان وال إقامة ،وال جمعة ،وال جماعة ،وال عيادة المريض،
وال إتباع الجنائز ،وال إجهار بالتلبية عند اإلحرام للحج أو العمرة ، .وال الهرولة بين
الصفا والمروة في الذي يُس َّمى «المسعى» ، .وال استالم الحجر األسود ،وال دخول
قصرون من شعورهن ،وال تُولَّى المرأة القضاء.
الكعبة ،وال الحلق ونَّما يُ ِّ
 ...وإذا أرادت السجود سجدت الطئة باألرض ،وإذا رفعت رأسها من السجود جلست
ثم نهضت إلى القيام ،وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ،وصض َّمت فخذيها...
 ...وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر...
 ...وتجوز شهادتهن فيما ال يحل للرجل النظر إليه ،وليس للنساء من سروات وسط
الطريق .الطريق شيء ولهنَّ جنبتاه...
ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النُّور ،ويكره لهن سورة يوسف ،وإذا راتدَّت
المرأة عن اإلسالم استُتيبت تؤمر بالتوبة والتراجع .فإن تابت وإالَّ خلدت في السجن
وال تقتل كما يقتل الرجل إذا إرتد ،ولكنَّها تُستخدم خدمة شديدة وتُمنع من الطعام
والشراب إالَّ ما تُمسك به نفسها ،وال تُطعم إالَّ خبيث الطعام وال تُكسى إالَّ غليظ الثياب
وخشنها ،وتضرب على الصالة والصيام ،وال جزية على النساء...

 ...وال يجوز للمرأة الحائض وال الجنب الحضور عند تلقين الميت ،ألنَّ المالئكة
تتأدَّى بهما ،وال يجوز لهما إدخال الميت قبره ،وإذا قامت المرأة من مجلسها فال
يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد ،وجهاد المرأة حسن التبعل ،وأعظم الناس حقّا ً
عليها زوجها ،وأحق الناس بالصالة عليها إذا ماتت زوجها ،وال يجوز للمرأة أن
يص ْفن ذلك ألزواجهن ،وال يجوز لها أن
تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ألنَّهن ِ
تتطيَّب إذا خرجت من بيتها ،وال يجوز لها أن تتشبه بالرجال ألنَّ رسول هللا صلَّى هللا
عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ،ولعن المتشبهات من النساء بالرجال
وال يجوز للمرأة أن تُعطِّل نفسها ولو أن تُلِّق في عنقها خيطاً ،وال يجوز أن ترى
أظافيرها بيضاء ولو أن تمسها بالحناء مساً ،وال تُخضب يديها في حيضها ،ألنَّه
يُخاف عليها الشيطان ،وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صالتها صفقت بيديها،
والرجل يؤمىء برأسه وهو في صالته ويشير بيده ويسبح جهراً ،وال يجوز للمرأة
أن تصلي بغير ِخمار.
 ...ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ،وحرم ذلك على الرجل ،وقال النبي صلَّى
هللا عليه وآله :يا علي ،ال تتختم بالذهب فإنَّه زينتك في الجنَّة ،وال تلبس الحرير فإنَّه
لباسك في الجنَّة...
 ...وال يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إالَّ من وراء ثوبها ،وال تبايع إالَّ من
وراء ثوبها ،وال يجوز أن تحج تطوعا ً إالَّ بإذن زوجها ،وال يجوز للمرأة أن تدخل
الحمام الحمامات العامة لالغتسال واالستحمام ،فالنساء يتهاونَّ كثيراً عادة في
االحتشام في مثل هذه األماكن ،فضالً عن مساوىء كثيرة أُخرى ،وقد حكى لنا
البعض عجبا ً م َّما يجري في «المسابح» النسائية من أُمور تصعب سالمةُ الدِّين منها.
فإنَّ ذلك محرم عليها ،وال يجوز للمرأة ركوب السرج إالَّ من ضرورة أو في سفر،
وميراث المرأة نصف ميراث الرجل ،وديتها نصف دية الرجل...
 ...وإذا صلَّت المرأةُ وحدها مع الرجل قامت خلفَه ولم تقم بجنبه ،وإذا ماتت المرأة

وقف المصلِّي عليها عند صدرها ،ومن الرجل إذا صلَّى عليه عند رأسه ،فإذا أُدخلت
المرأة القبر وقف زوجها ف يموضع يتناول ِو ْر َك ْيها ،وال شفيع للمرأة أنجح عند ربّها
من رضا زوجها.
آداب عامة وجامعة وضرورية لكل امرأة:
هناك روايات تتناول جملة من األخالقيات العامة والشاملة وتحت أبواب مختلفة
س ْتر والحفاظ على بيت الزوجية وحرمة الزوج
للمرأة ،في األدب والحياء والنظر وال َّ
واالختالط والمالمسة...
وما نراه بعد أسطر ،هو نموذج من هذه األحاديث الجامعة ،حافظنا فيها على
مناسبتها ومقدمتها ووقائعها ألهمية ذلك وفائدته.
بتأن وتدبُّر وتأ ُّمل لالستفادة من كلمة كلمة:
وقبل الشروع في النص ،ننصح بقراءته ٍ
قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله قبل وفاته في آخر خطبة خطبها بالمدينة ،حتى
لحق باّلِل ع َّز وج َّل ،فوعظنا بمواعظ ذرفت منها العيون ،ووجلت منها القلوب،
واقشعرت منها الجلود ،وتقلقلت منها األحشاء ،أمر بالالً فنادى :الصالة جامعة،
فاجتمع الناس وخرج رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله حتى ارتقى المنبر فقال :يا أيُّها
سعوا لِ َمنْ َخ ْلفكم ـ قالها ثالث م َّرات ـ فدنا الناس وانضم بعضهم
الناس أُدْنوا! ..وو ِّ
سعوا لِمعنْ
إلى بعض ،فالتفتوا فلم يروا خلفهم أحداً ،ثم قال :أيُّها الناس أُدْنوا وو ِّ
َخ ْلفكم ،فقال رجل :يا رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله لِ َمنْ نوسع؟ ..قال :للمالئكة
فقال :إنَّهم كانوا معكم لم يكونوا من بين أيديكم وال من خلفكم ولكن يكونون عن
أيمانكم وعن شمائلكم ،فقال رجل :يا رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله لِ َم ال يكونون من
بين أيدينا وال من خلفنا؟ ..أَ ِمنْ فضلنا عليهم أم فضلهم علينا؟ ..قال :أنتم أفضل من
المالئكة اجلس ،فجلس الرجل فخطب رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله فقال :الحمد ّلِل
نحمده ونستعينه ،ونؤمن به ونتوكل عليه ،ونشهد أن ال إله إالَّ هللا وحده ال شريك
له ،وأنَّ مح َّمداً عبده ورسوله ،ونعوذ باّلِل من شرور أنفسنا ،ومن سيِّئات أعمالنا،

من يه ِد هللا فال مضل له ،ومن يُضلل هللا فال هادي له .يا أيُّها الناس! ....... ..ومن
صافح امرأة حراما ً جاء يوم القيامة مغلوالً ثم يؤمر به إلى النار .ومن فا َكهَ مازح.
امرأة ال يملكهاُ ،حبس بكل كلمة كلَّمها في الدُّنيا ألف عام في النار ،والمرأة إذا
طاوعت الرجل فالتزمها أمسك بها بشدَّة .أو قبَّلها أو باشرها حراما ً أو فا َك َه َها أو
أصاب منها فاحشة ،فعليها من الوزر ما على الرجل ،فإن غلبها على نفسها ،كان
على الرجل وزره ووزرها .......ومن كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل هللا صالتها وال
حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه ،وإن صامت الدهر ،وقامت وأعتق الرقاب،
وأنفقت األموال في سبيل هللا وكانت أ َّول َمنح يَرهد النار ،ثم قال رسول هللا صلَّى هللا
عليه وآله :وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ً ظالماً ...و َمنْ
أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها ،لم يرض هللا ع َّز وج َّل له بعقوبة دون النار ،ألنَّ
هللا ع َّز وج َّل يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ......أال ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو
كمن أتاها ،ومن سمع خيراً فأفشاه فهو كمن َع ِمله ،و َمنْ وصف امرأة لرجل وذكرها
جماله ،فافتتن بها الرجل فأصاب فاحشة ،لم يخرج من الدُّنيا حتى يغضب هللا عليه،
سماوات السبع واألرضون السبع ،وكان عليه
ومن غضب هللا عليه غضبت عليه ال َّ
من الوزر مثل الذي أصابها ،ومن مأل عينيه من امرأة حراما ً حشاهما هللا ع َّز وج َّل
يوم القيامة بمسامير من نار ،وحشاهما ناراً حتى يقضي بين الناس ،ثم يؤمر به إلى
النار ...ومن فجر بامرأة ولها بعل زوج أي متزوجة ، .انفجر من فرجهما األعضاء
التناسلية للرجل والمرأة .من صديد مألت الرائحة الشديدة الكراهة .عينها من غير
زوجها ،أو غير ذي محرم منها ،فإنَّها إن فعلت ذلك أحبط هللا كل عمل ع ِملَ ْته ،فإن
أوطأت فراشه غيره كان حقّا ً على هللا أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها...
ومن كانت له امرأة لم توافقه ،ولم تصبر على ما رزقه هللا ع َّز وج َّل ،وشقَّت عليه،
وحملته ما لم يقدر عليه ،لم يقبل هللا منها حسنة تتقي بها النار ،وغضب هللا عليها ما
دامت كذلك ....نظرت بتحديق وإمعان ثواب األعمال :ص. .228

وبعد كل هذا،
هل ننجح؟
ال أدري!
فاألعصاب مشدودة
والتوتر بلغ أَ ْوجه
والثِّقة مفقودة
والهوية هويَّات...

