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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َاإلسالمّيَكلّهََنَ مَ  َالوجود َأم َوالمآذن َالنق اب َالمستهدف؟

 طو جابر العلواني/بقلم

 م0202بريل أ

استجابًة -لثمانينات رة للواليات ادلتحدة األمريكيَّة يف السبعينات وامنذ أف بدأت زيارايت ادلتكر  
يب  وكنت ال أمسح لنفسي أف يستبدَّ  -ادلسلمةلدعوات مؤدترات وأنشطة تقاـ ىناؾ من الطلبة واجلاليات 

ٍت غافٌل عن صدؽ اإلسالـ ال ألنَّ  ،يف تلك البالد التفاؤؿ بادلستقبل اإلسالمي   هيمن عليَّ أو أف يُ  ،الفرح
، بل دلعرفيت بالقدرات ادلتواضعة للدعاة أو حضاريي  ق ثقايفي وقدرتو على استيعاب أي نسْ  ،وقوتو ومتانتو

يستقر  ويستقر َمنْ  ،وإف بالغ بعضهم فيها، فلقد رأيتهم يروحوف وغليئوف إذل تلك البلداف ،ادلسلمُت
الذي مسح لنفسو أف يقوؿ وقد  ،ولكن بطريقٍة وعقليَّة ال ختتلف عن طريقة ذلك الداعية ،منهم فيها

يب السائلُت على الفضا  فإذا بو غلُ  اارب،و لربيطانيا وإقامتو فيها وىو ادلسلم وئجلُسئل عن سبب 
ٍت جلأت إليها كما بل إنَّ  ،أو بنظم احلياة فيها ،ٍت دل أجلأ لربيطانيا إلعجايب هبا: "إنَّ بذلك اجلواب الفج  

يها"، فهذا اجلواب الذي يدؿ يلجأ اإلنساف إذل دورة ادلياه عندما تغلبو الضرورة وتفرض عليو الذىاب إل
 ،ر بأفَّ ىناؾ استعداًدا لتفهم أو تعايش أو حسن تقدمي لإلسالـوكثافة طبع ال يُبش   ،على قسوة قلب

وىم ينطلقوف من -بد ذلم أف يرتكبوا من احلماقات  ال -مهما طالت إقامتهم-وبالتارل فمثل ىؤال  
أو منعهم من الدخوؿ بعد مغادرهتم مفهوًما  ،دأو طردىم من البال ،ما غلعل زلاصرهتم -ىذه النظرة

وىو أفَّ ىذه  ،اتكبَت، وىؤال  حينما ؼُلطئوف مثل ىذه األخطا  غلهلوف بعض البديهيَّ   ومربَّرًا إذل حدي 
ا منحتهم تلك االمتيازات ا مببادئ تلك البلداف والقيم اليت بل حب   ،ا هبمال حب   ،البلداف الدؽلوقراطيَّة إظلَّ

 .تا اوادلبادئ اليت ال تريد ذلا أف هتتز بتلك االستثن ،حكمتها
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نقاش  -بيٍت وبُت أحد كبار ادلسؤولُت عن التأمينات االجتماعيَّة يف أمريكا-وأذكر أنَّو قد جرى 
بل يؤثروف الراحة  ،ػلصلوف على تلك التأمينات غَت مستحقُت ذلا ذكرت لو فيو أنٍَّت أشعر أفَّ بعض َمنْ 

على تلك التأمينات بأيسر الُسبل للتفرغ إذل حياهتم اخلاصة، فقاؿ كلمة دل أنسها:  والدعة واحلصوؿ
ال يستحق أوذل من أف  نْ ولدينا إحصا ات بادلتحايلُت، ولكن أف طُلطئ بإعطا  مَ  ،نا نعلم ذلكإنَّ »

ألف »ووجدت يف ىذا اتفاقًا شبو كامل مع األثر القائل عندنا: «. طُلطئ حبرماف واحد شلن يستحقوف
، تلك بلداف كاف ينبغي أف ننقل إليها ما حتتاجو «ؼلطئ اإلماـ يف العفو خٌَت من أف ؼلطئ يف العقوبة

فننقل إليها دستور األخالؽ يف القرآف لتقومي األخالؽ ومقاومة اجلرؽلة والتقليل  ،من أفضل ما عندنا
صلى ا عليو وآلو -رسوؿ ا  وأقاموكما  ،ننقل إليها نظاـ األسرة كما ىو يف القرآف اجمليدو منها، 
كتها با وكل بلداف العادل على إعادة بنا  األسرة اليت فكَّ و وىو يتبع آياتو دلساعدة أمريكا وأور  -وسّلم

 احلداثة وما بعد احلداثة، كما كاف علينا أف ننقل إليها ما حفل القرآف والُسنَّة والفقو والًتاث اإلسالمي  
والعناية بكبار السن وادلعوَّقُت، كاف ينبغي أف ننقل  ،اـ والعناية بالفقرا  وادلعوزينفيما يتعلق بكفالة األيت
ز ما لديهم يف قضايا العدالة وحقوؽ اإلنساف وادلساواة أماـ القانوف والتكافل إليهم من القيم ما يعز  

من دوف ا،  والضماف االجتماعّي، واإلصالح بُت الناس، وعدـ اختاذ الناس بعضهم بعًضا أربابًا
يف كتاب ربنا وُسنَّة وىدي نبينا  الثماـوكل ذلك لدينا وعلى طرؼ  ،ارواستسالـ اجلميع  الواحد القهَّ 

 ،أو ترسلهم حكوماهتم ،والدعاة الذين يذىبوف إذل ىناؾ بأنفسهم ،ال ػلتاج إذل ُجهد، لكنَّنا ،ومرجعيتنا
وما إذل  ،وطبائع رلتمعاتو ،ثقافة الغرب وفكره وقيمو وتارؼلو ذلم شيًئا عن ضوا إذل دراساٍت تبُت  دل يتعرَّ 

حتملها عقوؿ  ،وال ػلملوف معهم إال شذرات من تراثنا اإلسالمي   ،بل يذىبوف ُغفال عن ذلك كلو ،ذلك
بل باستسالـٍ تاـ، فًتوي ادلعقوؿ والالمعقوؿ، وادلقبوؿ  ،ألِفت أف تتعامل مع الًتاث دوف نقٍد أو دتييز

 ،بوؿ، وادلالئم والالمالئم، وتُلقي بو يف وجو السامع أو القارئ دوف انتظار لرؤية مآؿ ذلك عندهوالالمق
وإحساس  ،اصُت إذل نفرٍة وشعوٍر بالرفضوكثَتًا ما تؤدي مواعظ أولئك القصَّ  ،وتأثَته فيو إغلابًا أو سلًبا
 ،سائل الثقافيَّة ادلختلطة اليت ػلملهاوادل ،فتكوف خلفيَّة التخل ف اليت جا  منها ،بعدـ سالمة ادلنطلقات
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فمرًة غلعلها ِديًنا وأخرى فقًها وما إذل ذلك. ذلك   ،زىا مبا يريدويعز   ،وُيضفي عليها ما يشا  من صفات
 .يف تلك األرض قٍت وغلعلٍت شديد ادلعاناة وأنا أتأمل يف مستقبل الوجود اإلسالمي  قلقٍت ويؤر  كلو كاف يُ 

لكنٍَّت كنت أخاؼ على ادلسلمُت؛ فاإلسالـ نفسو قوٌي يف  ،ا على اإلسالـ نفسوٍت دل أكن خائفً إنَّ 
يف منهجو، فيو قدرة عجيبة على  يف مقاصده، كون   ذاتو، سليٌم يف منطلقاتو، صحيٌح يف مصادره، غائي  

دل نستطع ضلن  وأنا أقارنو دائًما بالبًتوؿ الذي ،شى عليوفال ؼلُ  ،التصديق واذليمنة واالستيعاب والتجاوز
وظلارس حياتنا العاديَّة فوقو دوف أف  ،العرب وادلسلمُت أف نكتشف أباره وضلن نطأ ثراه وظلشي على منابعو

ندري أفَّ حتت أقدامنا كنوزًا تتوقف احلضارة والعمراف عليها، وال يقـو اإلنساف مبهمة االستخالؼ 
وصاروا  ،موا الصعاب حىت استخرجوه لناوجتشَّ  ،افنبشوا حتت أقدامن ،حىت جا  ىؤال  الغربي وف ،بدوهنا

 .ينقلونو إذل مصانعهم ويعطوننا فتاتًا أشبو بأجرة ال ل لكي يضفوا شرعيَّة على ذلك

أف  ،وقرا ة كتاب ا ادلخلوؽ ادلنثور ،إنٍَّت أتوقع من أصحاب ىذا التوج ة يف استكشاؼ الكوف
أف  -رواروا أـ دل يبش  بشَّ -نا وفقهائاصينا إذل ُدعاتنا وقصَّ ومن غَت جلو   ،يكتشفوا ذات يـو بأنفسهم

واحلنيفيَّة  ،واإلسالـ الذي جا  بو ،يكتشفوا كتاب ا ادلسطور بداللة كتاب ا ادلخلوؽ )الكوف(
ىناؾ تالزًما بُت الكتابُت وحقائقهما: كتاب ا ادلسطور الذي يعترب اذلادي للبشريَّة يف  السمحا ؛ ألفَّ 

فيو على  الذي يهدينا الكتاب الكرمي إذل السَت السوي   (،الكوف)سَتهتا للكوف، وكتاب ا ادلخلوؽ م
م يشعروف بأفَّ  ؛صراط مستقيم، وآنذاؾ أخشى أف يكوف ادلسلموف موضع احتقار وحقد من ىؤال  ألهنَّ

مرًة أنٍَّت زرت مسجًدا من  أذكر ،ادلسلمُت حرموىم أجيااًل وقرونًا كثَتة من ىداية القرآف ونبعو الصايف
قاـ رل أحدىم  ،مساجد إخواننا األمريكاف األفريقيُت يف إحدى الواليات، وبعد أف فرغت من زلاضريت

ليقوؿ: "اآلف أستطيع أف أقوؿ بأنٍَّت ُأمح لك وأمثالك مسؤوليَّة ذىاب أيب  ،بصوت متهد ج وعربٍة ظاىرة
وحتدثت عن اإلسالـ  -وأيب على قيد احلياة-ن عاًما أو أكثر إذل النار، فلو أنَّك جئت إلينا قبل عشري

 ،كم تأخرمت كثَتًاولكنَّ  ،وجعل ا مصَته اجلنة ،لرمبا انشرح صدر أيب لإلسالـ ،مبثل ما حتدثت بو اليـو
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أدركت ما يف مقالتو من و  "،غَت اإلسالـعلى أو  ،فأنتم مسؤولوف عن أجيالنا اليت ماتت على الكفر
 و صاحب حق فيما قاؿ وذكر.وأنَّ  ،منطق

ـ أردت أف أقد   ،ات ادلسلمة يف الغربولذلك فحُت كتبت كتايب )فقو األقليَّات(، وأعٍت بو األقليَّ 
ا حلياة ادلسلمُت وحركتهم يف الغرب، معيًنا ذلم على إدراؾ الفروؽ بُت واقعهم الذي ا مرشدً فيو دلياًل فقهي  

-موا اإلسالـ كما ىو يف كتاب ا وىدي رسوؿ ا فيو، وأف يقد   فارقوه والواقع اجلديد الذين يعيشوف
ال كما ىو يف ذاكرهتم الثقافيَّة اليت اختلط فيها اإلسالـ بالتقاليد واألعراؼ  -صلى ا عليو وآلو وسّلم

ٍؾ دلا فيو دوف إدرا ،اه تلك األُمم والشعوب كما ىووالتاريخ واجلغرافيا، وبالتارل فلن يكوف سهاًل أف تتبنَّ 
صلى ا عليو -نعم كنت أريد بذلك أف يبدأ ادلسلموف من حيث بدأ رسوؿ ا  ،من حكمٍة وسداد

نوف ذلم  بي  ادلعِجز، ويُ  فهو كتاب ا اخلالد الكون   ،بدعوة تلك الشعوب إذل القرآف اجمليد -وآلو وسّلم
وغرسها يف الواقع  ،ومنهجو يف تأويل آياتوىذا القرآف  -صلى ا عليو وآلو وسلم-كيف اتبع رسوؿ ا 

ى الكتاب شيًئا وجتاىلو من جتاىل، ومع ذلك فقد أدَّ  ،استفاد نْ فاستفاد بو مَ  ،الذي كاف الناس يعيشونو
 من الرسالة.

من معرفة القـو  ،لكنَّنا اليـو بدأنا نشعر بوطأة جتاىل ما كاف ينبغي لنا أال نتجاىل شيًئا منو
صلى -ة وسَتة رسوؿ ا وتقدمي اإلسالـ كما ىو يف كتاب ا وىدي وُسنَّ  ،م ونظمهموتارؼلهم وبيئاهت

ذلك وضلن نرى موجات الرفض  ،باع القرآف وتأويلو يف الواقعاليت حتمل منهج ات   -ا عليو وآلو وسّلم
اليت كانت  ،وأصبحت من أىم الوسائل لفرز أحزاب اليمُت يف الغرب ،تتزايد وتنتشر للوجود اإلسالمي  

فًة ما يعرؼ موظ   ،ها اليـو تعود بقوة يف معظم البلدافولكنَّ  ،تهاقد فقدت كثَتًا من بريقها وشعبيَّ 
لكي دتسك بزماـ األمور يف احلكومات الغربيَّة والوجود  (اخلوؼ من اإلسالـ) وأ (اإلسالموفويبياػ)ب

 الصدمات.ما يزاؿ ىش ا ال ػلتمل  اإلسالمي  
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وانتشار  ،اليت تُثار من حٍُت آلخر حوؿ ادلآذف والنقاب واحلجاب وادلساجد وكثرهتا وىذه القضايا
 ؛القرآف الكرمي وادلالبس وال لحى وما إذل ذلك شلا يكثر حديث الصحافة الغربيَّة واإلعالـ الغريّب عنو

تو بطريقٍة بد من مواجه ىذا ال ،لإلشعار بادلخاطر الشديدة اليت تنتظر الغرب على  أيدي ادلسلمُت
 ،وتوجيهها وجهًة يرضاىا ا ورسولو ،وتسليح اجلاليات بذلك الفقو ،تنطلق من فقو األقليَّات ،أخرى

جذورًا راسخة يف تلك البيئات تستعصي على زلاوالت االقتالع اليت تقـو هبا  وتعطي للوجود اإلسالمي  
 ات مشبوىة لصاحل أعدا  اإلسالـ وادلسلمُت.جهات ومجعيَّ 

 اب من الفتاوى الفرديَّة إلى فتاوى األُمَّة:النق

بُت بعض مسلمي القارة اذلنديَّة وأفغانستاف قضيَّة « الربدة»و ،يف بعض البلداف العربيَّة« النقاب»
واألعراؼ اليت  ،ا كانتوعيت فيها تقاليد قبليَّة وأعراؼ شرعيَّة، والفقها  وأئِمة ادلساجد أبنا  بيئتهم أي  رُ 

البيئات تؤثر يف فتاواىم وما يقررونو للناس من فقو، ولو أفَّ األمور تُركت لألعراؼ وحدىا تسود يف تلك 
لبقيت يف إطار ادلتغَتات الثقافيَّة اليت ختضع لثقافات الناس وتتأثر بسقوؼ  ،ودل يسندىا الفقو ،وللتقاليد

خاصًة يف اجملاالت ذات -عراؼ لكنَّ التداخل بُت الفقو والثقافة واأل ،ادلعرفة يف تلك الثقافة أو العرؼ
ومن الطريف أفَّ اذلجرة النبويَّة إذل ادلدينة ادلنورة قد أبرزت  ،كاف معروفًا منذ فجر اإلسالـ  -الصفة الفرديَّة

رلموعة من القضايا اليت تؤكد ىذه النقطة، نقطة التداخل بُت الثقافة والعرؼ وبُت الفقو؛ فنسا  مكة 
وأكثرىّن تود دا للزوج وطاعًة لو، وال غرابة يف  ،النسا  على األطفاؿ ن أحن  ُعرفن يف ذلك العصر بأهنَّ 

اليت  ،تعتمد اأُلَسر يف أرزاقها فيها على التجارة ،يَّة والقرشيَّة بصورة عامة بيئة جتاريَّةادلكفالبيئة  ،ذلك
م قد تطوؿ، وادلرأة تعتمد بدورىا على الرحالت اليت يقـو الرجاؿ هبا، وفًتات غياب الرجاؿ عن بيوهت

مبا فيها تلك ادلشاعر الودودة  ،تعطيهم عواطفها ومشاعرىا كلها ها، فهم َمنْ أبنائتكوف ىي ادلسؤولة عن 
الذي يتنقل بُت البلداف ويقطع ادلسافات الطويلة طلًبا للرزؽ، والفًتات اليت  ،جتاه الزوج الغائب الكادح

د إليو، فتتودَّ  ،حتاوؿ الزوجة ادلنتظرة أف جتعلها فًتات سعيدة يقضيها الزوج يف بيتو وقد جا  بثمار جتارتو
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ة عُت لو. وحُت حدثت و قرَّ أبنائوتريو التقدير الالئق بو على جهده ومساعيو، وحتاوؿ أف جتعل من 
شريكُت والزراعة بطبيعتها جتعل ادلرأة وزوجها  ،اذلجرة إذل ادلدينة اختلفت البيئة؛ فالبيئة ادلدنيَّة بيئة زراعيَّة

وما تزاؿ تقاليد الفالحُت حىت يومنا ىذا  ،يف إعداد األرض وحرثها وزراعتها وجٍت غّلتها، والبيع والشرا 
وتشاركو يف  ،شاورىا فيما يأخذ ويدعيُ  ،فزوجة الفالح وادلزارع شريكة وصديقة ،سم بتلك الصفاتتتَّ 

يف رحلتُت أو أكثر يف الشتا   العمل، فمن الصعب أف تشعر زوجة الفالح مبا تشعر بو زوجة تاجر
ويشعرف برغبٍة يف محل  ،رف بسلوكيات نسا  األنصارولذلك بدأ بعض نسا  ادلهاجرين يتأثَّ  ؛والصيف
هم مع اختالؼ البيئة ونسائبنفس طرؽ التعامل بُت رجاؿ األنصار  على التعامل معهنَّ  أزواجهنَّ 
م  ،صلى ا عليو وآلو وسّلم فشكى رجاؿ ادلهاجرين زوجاهتم إذل رسوؿ ا ،والظروؼ وذكروا لو أهنَّ

ودل يالحظوه عليهن،  ،نوًعا من التمرد واجلفا  دل يألفوه منهن من قبل أزواجهنبدأوا يالحظوف يف سلوؾ 
ا وحٌي أهنَّ  وظنَّ  ،وعظ النسا  مبواعظ أسا  البعض فهمها -صلى ا عليو وآلو وسّلم-فبدأ رسوؿ ا 
وما  ،بو عن طبيعة ادلرأة وموقعها وموقع الرجل بالنسبة إليها -ا عليو وآلو وسّلم صلى-يعرب رسوؿ ا 

شلا أوجد استعداًدا لدى كثَت من الرجاؿ لإلحساس باالستعال  وانتقاص دور ادلرأة والتقليل من  ،إذل ذلك
 ز ذلك العرؼ والعادة وبعض التقاليد القبليَّة وما إذل ذلك.وعزَّ  ،أعليتها

جانًبا أضعف  ذلك أفَّ اإلما  كنَّ  ،عرب قبل اإلسالـ عرفوا اخلمار وغطا  الوجو عالمًة لإلما إفَّ ال
ات ات والفارسيَّ مثل الروميَّ  ،رللوباٍت من بيئات تتسم باجلماؿ خاصًة إذا كنَّ  ،يطمع الفسَّاؽ مبالحقتهن

روج يف الزينة للحماية ذلن وعدـ اخل ،ومن إليهن، فكاف مالكو ىؤال  اإلما  يأمروهنن بتغطية وجوىهن
 و:بنسائد فخورًا رد  ولتجنب ادلشكالت، ولذلك كاف شاعرىم يُ 

 رِ وَ الس  بِ  فَ أْ رَ قْ  يػَ اَل  رِ اجِ اَ  ودُ سُ   ةٍ رَ خِْ أَ  اتِ ال ربَّ  رُ ائِ رَ ىنَّ احلَ 

 مشَتًا إذل أفَّ القرا ة والكتابة ووضع اخلمار على الوجو من شأف اإلما  ال احلرائر.
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وف إذل األصناـ بالُعري، فقد ؽلارسوف الطواؼ رجاال بكاف بعض أىل اجلاىليَّة يتقرَّ   ،قت ذاتوويف الو 
بنا  على حتديد  -لمصلى ا عليو وآلو وس-رسوؿ ا ولذلك هنى  ؛أو أقرب إذل العراة ،ونساً  عريًا

 .امرأة رجالً كاف أو ،ا، فال يطوؼ بالبيت عريافدً القرآف للعورات عن ذلك هنًيا مؤبَّ 

داب الفًتة النبويَّة وجيل التلقي ذكٌر للحجاب أو النقاب إال ما يتعلق بزوجات رسوؿ آودل يؤثر يف 
 ﴾َلْسُُتَّ َكَأَحٍد م َن الن َسا ﴿وزوجات رسوؿ ا خاطبهن ا بقولو:  ،صلى ا عليو وآلو وسّلم ا

قرار يف البيوت عليهن يدخل يف محاية الرسالة ألفَّ فرض احلجاب وال ؛قاس عليهنفال يُ  ،(ٕٖ)األحزاب:
فبيت رسوؿ  ،سمى بالربوتوكوؿ()أو ما  يشبو اليـو ما يُ  -صلى ا عليو وآلو وسّلم-والرسوؿ ومسعتو 

ليس كأي بيت، وأزواجو أمهات ادلؤمنُت، وىن ؼلتلفن عن سواىن،  -صلى ا عليو وآلو وسّلم-ا 
شَت إذل أفَّ نسا  جيل عد ذلك صلد أحاديث كثَتة يف احلج ويف غَته تُ ولبيت النبوة أدابو اخلاصة. وب

هن باعتبارىا شلا بدين وجوىهن وأكفَّ كن يُ   -صلى ا عليو وآلو وسّلم باستثنا  نسا  النيب-التلقي 
َها َظَهرَ  َما ِإال﴿ بقولو: -تبارؾ وتعاذل-استثناه ا  -وقد ذىب مجهرة الصحابة (، ٖٔ)النور: ﴾ِمنػْ

ا خارج والقدمُت أهنَّ  -إذل مننتصف الذراعُت تقريًبا-إذل استثنا  الوجو والكفُت  -ضواف ا عليهمر 
بدوف وضع زينة أِلف النسا  أف يضعنها على الوجو والكفُت  ،ا شلا غلوز إظهارهوأهنَّ  ،نطاؽ العورة

الذي جا   -ا عنورضي -إال ابن مسعود  -فيما نعلم-ودل ؼلالف يف ذلك أحد  ،والقدمُت أحيانًا
من -واعترب ما ظهر منها ىو ظاىر الثياب، ولست أدري ما الذي جعل ىذا اإلماـ  ،بتفسَت عجيب

يذىب ىذا ادلذىب؛ إذ كيف تسًت ادلرأة ظاىر ثياهبا، ىل عليها أف ترتدي فوؽ ظاىر ثياهبا  -ا أئمة الُقرَّ 
و على أي حاؿ قد قاؿ ما رآه معٌت مالئًما لقولو أـ ماذا؟ لكنَّ  ،ثيابًا أخرى وفوقها أخرى إذل ما ال هناية

َها َظَهرَ  َما ِإال﴿تعاذل:  ينفي إباحة كشف ما استثناه ا من  و ذلك البعضَ فجعل قولُ (، ٖٔ)النور: ﴾ِمنػْ
صدؽ وصحة ما ورد  -ز ؿػعلى سبيل التن-منا الوجو والكفُت والقدمُت بناً  على ىذا التفسَت، ولو سلَّ 

ألفَّ سكوت ابن مسعود عن الوجو والكفُت والقدمُت ال يعٍت  ؛فإنَّو ال يدؿ ذلم ،عن ابن مسعود
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 ،قاؿ: فهم ابن مسعود أفَّ زينة ادلرأة ثياهبا، وأفَّ للثياب ظاىرًا وباطًنافيمكن أف يُ  ،إعطا ىا حكًما آخر
أو إخفائها كما أشرنا،  وأفَّ ا استثٌت ظاىر تلك الثياب لتعزر تغطيتها ،فعليهن أال يظهرف باطن الثياب

ذلك وحده ىو ادلراد، فيمكن القوؿ إفَّ ادلستثٌت ظاىر الثياب والوجو والكفاف  لكنَّو دل يقل صراحًة أفَّ 
خاصة وأفَّ ىناؾ  ،إظهار الثالثة بذلك االستثنا  لَّ والقدماف، واقتصار ابن مسعود على ذلك ال ينفي حِ 

ودل  ،اتباٌع للقرآف وتأويٌل لو وبياٌف دلراد ا بو -ليو وآلو وسّلمصلى ا ع-وُسنن رسوؿ ا  ،أدلة أخرى
وسنقتصر على ، و أمر امرأة بتغطية وجهها أو كفيها أو قدميهاأنَّ  -صلى ا عليو وآلو وسّلم-يثبت عنو 

ىذه  -صلى ا عليو وآلو وسّلم- كيف فهم رسوؿ ا ُت  بػَ ذكر بعض األحاديث واآلثار واألخبار اليت تػُ 
 اآلية واالستثنا  الذي جا  فيها.

صلد كثَتًا من الشواىد اليت تدؿ على أنَّو لو فهم جيل التلقي أفَّ  ،وإذا راجعنا أدب تلك ادلرحلة
ولكنها  ،أف تظهر -شعرًا أو نثرًا-ُت والقدمُت مشمولة مبفهـو العورة دلا كاف لتلك اآلداب الوجو والكفَّ 

 يستطيع من أراد أف يراجعها يف آداب تلك ادلرحلة وشعرىا ونثرىا. ،ظاىرة بارزة ال نطيل بذكرىا

 أدلة الحكم الفقهي للنقاب:
َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يَػْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىنَّ َوػَلَْفْظَن فُػُروَجُهنَّ َوال يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإال َما َظَهَر ﴿قاؿ تعاذل: 

َها َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِىِ  نَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ َوال يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإال لِبُػُعولَِتِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ َأْو آبَاِ  بُػُعولَِتِهنَّ أَْو ِمنػْ
َأْو َما َمَلَكْت أؽَْلَانُػُهنَّ  اِئِهنَّ أَبْػَناِئِهنَّ َأْو أَبْػَناِ  بُػُعولَِتِهنَّ أَْو ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبٍِت ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبٍِت َأَخَواهِتِنَّ َأْو ِنسَ 

 (.ٖٔ)النور: ﴾(ٖٔ)
 ما ورد في تفسير ىذه اآلية:
وال يُظهرف  :وقولو:)َوال يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ( أي»ىػ(:  ٖٓٔت -ىػ ٕٕٗجا  يف تفسَت الطربي )ُولد 

والسوارين  وذلك كاخللخاؿ ،للناس الذين ليسوا ذلن مبحـر زينتهّن، وعلا زينتاف: إحداعلا: ما خفي
منو هبذه اآلية، فكاف بعضهم  واألخرى: ما ظهر منها، وذلك سلتلف يف ادلعٍت   ،والقرطُت والقالئد...

فعن ابن مسعود، قاؿ: الزينة زينتاف: فالظاىرة منها الثياب، وما خفي  ،يقوؿ: زينة الثياب الظاىرة
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بيح ذلا أف تبديو: الكحل، لزينة اليت أُ وقاؿ آخروف: الظاىر من ا، اخلَْلَخاالف والقرطاف والسواراف...
 واخلامت، والسواراف، والوجو.

َها( قاؿ: الكحل واخلامت.  فعن سعيد بن ُجبَت، عن ابن عباس: )َوال يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإال َما َظَهَر ِمنػْ
)َوال  و:اؾ، عن ابن عباس، قاؿ: الظاىر منها الكحل واخلداف. وعن سعيد بن ُجبَت، يف قولوعن الضحَّ 

َها( قاؿ: الوجو والكّف. وعن عطا  يف قوؿ ا )َوال يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإال َما  :يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإال َما َظَهَر ِمنػْ
َها( قاؿ: الكفاف والوجو.  َظَهَر ِمنػْ

َها( قاؿ: ادلسكتاف واخل وعن قَتادة: امت والكحل، قاؿ قَتادة: )َوال يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإال َما َظَهَر ِمنػْ
قاؿ: "ال ػِلل  الْمرأٍة تُػْؤِمُن با واليَػْوـِ اآلِخِر، أْف خْترَج َيَدىا  -صلى ا عليو وآلو وسّلم- وبلغٍت أفَّ النيبَّ 

 وقبض نصف الذراع. "،إال إذل ىاىنا
 ُمَزيَّنًة، فدخل النيب   ابنة أخي ألمي عبد ا بن الطفيل قالت عائشة: َدَخَلْت عليَّ  ،قاؿ ابن ُجَريج

ا ابنة أخي وجارية، فقاؿ: "إذا عركت صلى ا عليو وسلم، فأعرض، فقالت عائشة: يا رسوؿ ا إهنَّ 
ادلرأة دل ػلّل ذلا أف تظهر إال وجهها، وإال ما دوف ىذا"، وقبض على ذراع نفسو، فًتؾ بُت قبضتو وبُت 

)َوال  وعن عمر بن أيب سلمة، قاؿ: ُسئل األوزاعي عن وأشار بو أبو علّي... ،الكّف مثل قبضة أخرى
َها( قاؿ: الكفُت والوجو... وقاؿ آخروف: عٌت بو الوجو والثياب  .ٔ«يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإال َما َظَهَر ِمنػْ

وأوذل »تفسَت قولو تعاذل: "ما ظهر منها": بعد سرد أقواؿ العلما  يف  -رمحو ا-مث قاؿ الطربي 
األقواؿ يف ذلك بالصواب قوؿ من قاؿ: عٌت بذلك: الوجو والكفاف، يدخل يف ذلك إذا كاف كذلك: 

ا قلنا ذلك أوذل األقواؿ يف ذلك بالتأويل؛ إلمجاع اجلميع على الكحل، واخلامت، والسوار، واخلضاب، وإظلَّ 
و يف صالتو، وأفَّ للمرأة أف تكشف وجهها وكفيها يف صالهتا، وأفَّ أف يسًت عورت مصلي على كّل  أفَّ 

أنَّو أباح ذلا أف  -صلى ا عليو وآلو وسّلم-عليها أف تسًت ما عدا ذلك من بدهنا، إال ما روي عن النيب 
ألفَّ ما دل  ؛فإذا كاف ذلك من ما دل يكن عورة، كما ذلك للرجاؿ .تبديو من ذراعها إذل قدر النصف

 -ذكرهتعاذل -ا أنَّو شلا استثناه ا ن عورة فغَت حراـ إظهاره؛ وإذا كاف ذلا إظهار ذلك، كاف معلومً يك
َها( بقولو:  .ٕ« ألفَّ كل ذلك ظاىر منها ؛)ِإال َما َظَهَر ِمنػْ

                                                           
 وما بعدىا( باختصار. ٜ٘ٔ/ ٜٔ) -أنظر تفسَت الطربئ

 .(ٓٙٔ /ٜٔالطربي )  ٕ 
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يَن زِيَنتَػُهنَّ ِإال َما ىػ( فقد ذكر يف تفسَته لقولو تعاذل: )َوال يُػْبدِ  ٗٚٚت - ٓٓٚولد أما ابن كثَت )
َها( وقاؿ ابن  ،ا من الزينة لألجانب، إال ما ال ؽلكن إخفاؤه...وقاؿ أي: ال يُظهْرَف شيئً » :َظَهَر ِمنػْ

قاؿ: وجهها وكفيها  ،مسعود: كالردا  والثياب. وقاؿ األعمش، عن سعيد بن ُجَبَت، عن ابن عباس
عيد بن جبَت، وأيب الشعثا ، والضحاؾ، وإبراىيم واخلامت. وُروي عن ابن عمر، وعطا ، وعكرمة، وس

وػلتمل أفَّ ابن عباس ومن تابعو أرادوا تفسَت "ما ظهر منها" بالوجو  .،ضلُو ذلك.. النََّخعي، وغَتىم
عن سعيد  ،والكفُت، وىذا ىو ادلشهور عند اجلمهور، وُيستأنس لو باحلديث الذي رواه أبو داود يف ُسننو

أفَّ أمسا  بنت أيب بكر دخلت  -عنهارضي ا - عائشةعن خالد بن ُدَريك، عن  بن َبِشَت، عن قتادة،
وقاؿ: "يا أمسا ، إفَّ ادلرأة إذا  ،وعليها ثياب رقاؽ، فأعرض عنها -صلى ا عليو وآلو وسّلم-على النيب 

 «.بلغت ايض دل يصلح أف يُػَرى منها إال ىذا" وأشار إذل وجهو وكفيو
ـ( يف تفسَته )التحرير والتنوير(: ٕٜٚٔ-ـٜٚٛٔىػ، ٖٜٖٔ-ىػٜٕٙٔ) ويقوؿ ابن عاشور

 وىو الوجو والكفاف والقدماف. ،فمعٌت )ما ظهر منها( ما كاف موضعو شلا ال تسًته ادلرأة»
ر ما ظهر بالوجو والكفُت، قيل: والقدمُت والشعر. ر مجٌع من ادلفسرين الزينة باجلسد كلو، وفسَّ وفسَّ 

يكوف سًتىا معطاًل االنتفاع  ،زينة الظاىرة ىي اليت جعلها ا حبكم الفطرة باديةوعلى ىذا التفسَت فال
وذلك الوجو والكفاف، وأما القدماف فحاذلما يف السًت ال يعطل  ،على صاحبتها حرًجاأو مدخاًل  ،هبا

ًتعلا الفقها ؛ ألفَّ احلفا  غالب حاؿ نسا  الباديَّة. فمن أجل ذلك اختلف يف س ؛رهو يعس  االنتفاع ولكنَّ 
ا غلب سًت قدميها، وقيل: ال غلب، وقاؿ أبو حنيفة: ال غلب سًت ففي مذىب مالك قوالف: أشهرعلا أهنَّ 

يقتضي  -من عمـو منع إبدا  زينتهن-ومجهور األئمة على أفَّ استثنا  إبدا  الوجو والكفُت  ،قدميها...
ف أف يكوف للمستثٌت مجيع أحواؿ ادلستثٌت منو. ألفَّ الشأ ؛إباحة إبدا  الوجو والكفُت يف مجيع األحواؿ

 .ٖ« وىو ختصيص ال دليل عليو ،و استثنا  يف حالة الصالة خاصة دوف غَتىابأنَّ  وتأوَّلو الشافعي  
 .فَُتجع إليو يف كتب التفسَت ،وقد ذكر مثل ىذا الكثَت من ادلفسرين يف تفاسَتىم

                                                           
 (.ٜٙٗ / ص ٜ)ج  -التحرير والتنويرالبن عاشور  ٖ
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 يو نذكر منها: ما ر  ،ووردت العديد من األحاديث اليت تدؿ على عدـ وجوب سًت الوجو للمرأة
ـ  اْلُمْؤِمِنَُت: َأفَّ َأمْسَاَ  بِْنَت َأِِب َبْكٍر  ،َعْن َخاِلِد ْبِن ُدرَْيكٍ  ،َعْن قَػَتاَدةَ  ،َعْن َسِعيِد ْبِن َبِشَتٍ  َعْن َعاِئَشَة ُأ
َها َدخَ  َها َوِعْنَدَىا النَِّب  َرِضَى اللَُّو َعنػْ َفَضَرَب  ،ِِف ثَِياٍب َشاِميَّة رِقَاؽٍ  -صلى ا عليو وآلو سّلم-َلْت َعَليػْ

َما َىَذا يَا َأمْسَاُ ؟ ِإفَّ اْلَمْرأََة ِإَذا بَػَلَغِت اْلَمِحيَض دلَْ » بَِبَصرِِه قَاَؿ: -صلى ا عليو وآلو وسّلم-َرُسوُؿ اللَِّو 
َها ِإالَّ َىَذا َوَىَذاَيْصُلْح َأْف يػُ   .َٗوَأَشاَر ِإذَل َكف ِو َوَوْجِهوِ  ،«َرى ِمنػْ

ي النار فيما روي َعْن َجابِِر بالصدقة لتوق   -صلى ا عليو وآلو وسّلم-وجا  يف حديث تذكَت النيب 
فَػَبَدأَ بِالصَّالَِة  ،الصَّاَلَة يَػْوـَ اْلِعيدِ  -صلى ا عليو وآلو وسّلم- قَاَؿ: َشِهْدُت َمَع َرُسوِؿ اللَّوِ  ،ْبِن َعْبِد اللَّوِ 

ًئا َعَلى ِباَلؿٍ  ،قَػْبَل اخْلُْطَبِة ِبَغَْتِ أََذاٍف َواَل ِإقَاَمةٍ  ـَ ُمتَػوَك  َوَوَعَظ  ،َفَأَمَر بِتَػْقَوى اللَِّو َوَحثَّ َعَلى طَاَعِتوِ  ،مُثَّ قَا
ْقَن َفِإفَّ َأْكثَػرَُكنَّ َحَطُب َجَهنََّم »  :مُثَّ َمَضى َحىتَّ أََتى الن َساَ  فَػَوَعَظُهنَّ َوذَكََّرُىنَّ فَػَقاؿَ  ،النَّاَس َوذَكََّرُىمْ  َتَصدَّ

ْينِ  ،فَػَقاَمِت اْمرَأٌَة ِمْن ِسطَِة الن َسا ِ  ،« ُتْكِثْرَف ألَنَُّكنَّ »  :قَاؿَ  ؟دِلَ يَا َرُسوَؿ اللَّوِ  :فَػَقاَلتْ  ،َسْفَعاُ  اخْلَدَّ
ْقَن ِمْن ُحِلي ِهنَّ يُػْلِقَُت ِِف ثَػْوِب ِباَلٍؿ ِمْن أَْقرِطَِتِهنَّ  :قَاؿَ  ،«الشََّكاَة َوَتْكُفْرَف اْلَعِشَتَ  َفَجَعْلَن يَػَتَصدَّ

 .َ٘وَخَوادتِِهنَّ 

 وىو جابر بن عبد ا-وفيو إشارة إذل أفَّ ىذه ادلرأة كانت كاشفة عن وجهها، وأفَّ راوي احلديث 
وقد اّدعى  ،عليها ذلك -صلى ا عليو وآلو وسلم-رأى منها ذلك، ودل ينكر النيب  -رضي ا عنو

يَا أَيػ َها  ﴿ : دليل على ذلك النسخ، كما استشهدوا بآية األحزابالبعض أفَّ ىذا ُنسخ بالنقاب، وال
َْزَواِجَك َوبَػَناِتَك َوِنَسا  اْلُمْؤِمِنَُت يُْدِنَُت َعَلْيِهنَّ ِمن َجاَلبِيِبِهنَّ َذِلَك أَْدََن أَ  ف يُػْعَرْفَن َفاَل يُػْؤَذْيَن النَّيب  ُقل أل 

 (، وال تصريح فيها على وجوب تغطيَّة الوجو.ٜ٘)األحزاب: ﴾وََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِّحيًما 

                                                           
 .(ٖٕٓ/ ص  ٕ)ج  -سنن البيهقى  ٗ

 ٕ)ج  -سنن البيهقى ، (ٕ٘/ ص  ٙ )ج -سنن الَنسائى ، (ٕٖٛ/ ص  ٖٓ)ج  -(. وجا  أيضا يف مسند أمحد ٖ٘ٗ/ ص  ٘)ج  -صحيح مسلم  ٘
 (.ٜٚٔ/ ص 
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قاؿ: كاف  -رضي ا عنو-عن عبد ا بن عباس  :أومالك يف ادلوطَّ  ،وأخرج البخاري يف صحيحو
من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها  فجا ت امرأة -صلى ا عليو وآلو وسّلم-الفضل رديف النيب 

يا »فقالت:  ،يصرؼ وجو الفضل إذل الشق اآلخر - عليو وآلو وسّلمصلى ا-فجعل النيب  ،وتنظر إليو
ال يثبت على الراحلة، أفأحج  اكبَتً  اشيخً أدركت أيب  ،إفَّ فريضة ا على عباده يف احلج ،رسوؿ ا

 .ٙوذلك يف حجة الوداع ،«نعم» قاؿ: ،«عنو؟

قاؿ: أردؼ رسوؿ ا   -رضي ا عنو-عن عبد ا بن عباس  ،ويف رواية أخرى يف البخاري أيًضا
وكاف الفضل رجالً  ،النحر خلفو على عجز راحلتو الفضل بن عباس يـو -صلى ا عليو وآلو وسّلم-

، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفيت للناس يفتيهم  -صلى ا عليو وآلو وسّلم-فوقف النيب  ،اوضيئً 
صلى - فالتفت النيب ،فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبو حسنها -صلى ا عليو وآلو وسّلم-رسوؿ ا 

والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل فعدؿ وجهو عن النظر  -ا عليو وآلو وسّلم
ال يستطيع أف  اكبَتً  اشيخً أدركت أيب  ا يف احلج على عباده،إفَّ فريضة  ،يا رسوؿ ا»فقالت:  ،إليها

 .ٚ«نعم» قاؿ: ،«يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنو أف أحج عنو؟

إذ لو لـز ذلك ألمر  ،وفيو دليل على أف نسا  ادلؤمنُت ليس عليهن من احلجاب ما يغطي الوجو
اخلثعميَّة باالستتار، ودلا صرؼ وجو الفضل. وفيو دليل على أفَّ سًت  - عليو وآلو وسّلمصلى ا-النيب 

 ، إلمجاعهم على أفَّ للمرأة أف تبدي وجهها يف الصالة ولو رآه الغربا .افرضً ادلرأة وجهها ليس 
ويف »فعلى سبيل ادلثاؿ يقوؿ ابن حجر:  ،وقد اعًتض بعض العلما  على ذلك االستدالؿ

وال ؼلفى »قوؿ احلافظ بقولو:  األلبان   وردَّ  .«ا كانت زُلرِمةداللو بقصة اخلثعميَّة دلا ادعاه نظر، ألهنَّ است
 ،ا يستقيم لو كاف ال غلوز للمحرمة أف تغطي وجهها بالسدؿ عليوعلى أىل العلم أفَّ ىذا اجلواب إظلَّ 

لكاف أمرىا  افرضً فلو كاف سًت الوجو «. فرده مردود ،وىذا شلا ال يقوؿ بو احلافظ أو غَته من العلما 
                                                           

 .(ٜٖ٘|ٔادلوطّأ )مالك يف و  ،ٕٗٗٔ ( حديث رقم:ٔ٘٘|ٕو أخرج البخاري يف صحيحو ) ٙ

 .ٗٚٛ٘( حديث رقم: ٖٕٓٓ|٘صحيح البخاري ) ٚ
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 –عند احلاجة–بأف تسدؿ على وجهها، وىو جائز للمحرمة   -صلى ا عليو وآلو وسّلم-رسوؿ ا 
فلو كاف الوجو عورة يلـز سًته دلا »باتفاؽ العلما . قاؿ ابن حـز يف اّلى بعد أف ذكر ىذا احلديث: 

ولو كاف وجهها مغطى  ،رة الناس، وألمرىا أف تسبل عليو من فوؽعلى كشفو حبض -عليو السالـ-ىا أقرَّ 
َّ  ،ما عرؼ ابن عباس أحسنا  ىي أـ شوىا  ّّ ح الشيخ . ومع ذلك فقد رجَّ ٛ«كل ما قلناه يقيًنا  فصّح

ا دل تكن زلرمة بل متحل لة.  األلبان وكثَتوف غَته بأهنَّ
نَّو قد كاف قبل نزوؿ األمر بإدنا  أيف احلديث  واألشق   تأخرين الباحثُت عن األشد  وقاؿ أحد ادل

ألفَّ آية احلجاب يف سورة األحزاب نزلت يف السنة اخلامسة، ونزلت سورة  ؛اجلالبيب!! وىذا ال يصح
فال  ،أما ىذه احلادثة فقد حدثت يف حجة الوداع كما يف حديث البخارّي ومالك ،النور يف السادسة

 لنا إذل القوؿ بو.زَّ ػتُقبل فيها دعوى النسخ حىت لو تن
دين القائلُت بفرضيَّة النقاب يف  على اعًتاضات ادلتشد   -حفظو ا- الشيخ األلبان وغَته وقد ردَّ 

 وجا  فيو: ،وفنَّد كل تلك األدلة اليت تبّنوىا ،كتابو: )حجاب ادلرأة ادلسلمة(
أي: جلباهبا. وابن  ،دلرأة بقصد منها؛ فابن مسعود يقوؿ: ىو ثياهبااختلف الفقها  فيما تظهره ا»

اف منها. فمعٌت اآلية حينئذ: إال ما ظهر معو من الصحابة وغَتىم يقوؿ: ىو الوجو والكفَّ  عباس وَمنْ 
 عادًة بإذف الشارع وأمره... فهذا ىو توجيو تفسَت الصحابة الذين قالوا: إفَّ ادلراد باالستثنا  يف اآلية

 . ٜ«وبعده -صلى ا عليو وآلو وسّلم-عمل كثٌَت من النسا  يف عهد النيب  وجريافالوجو والكفاف 
يف كتابو  -رمحو ا تعاذل-كالًما للحافظ أيب احلسن بن القطاف الفاسي   -يرمحو ا-وأورد األلبان 

نزؿ عليهم القرآف وبّلغوا عن النيب  ا نعٍت بالعادة ىنا عادة َمنْ )النظر يف أحكاـ النظر( حيث يقوؿ: )وإظلَّ 
لـز تلك العادة بعدىم إذل ىلم  وحضروا بو خطاب ادلواجهة، وَمنْ  ،الشرع -صلى ا عليو وآلو وسّلم-

 (.ال لعادة النسواف وغَتىم ادلبدين أجسادىم وعوراهتم ،جرا

                                                           
 .(ٕٛٔ|ٖ)البن حـز الَّى كتاب  ا أنظر: ٛ

( باختصار وتصرؼ. وفد اخًتنا أف نرجع إذل الشيخ األلباّن ونقتبس شلا قالو ألفَّ معظم ٘٘-ٖ٘/ ص  ٔ)ج  -جلباب ادلرأة ادلسلمة لأللبان  ٜ
 ذ عليو وعلى كتبو كما اّدعو ذلك بالنسبة البن تيمّية وخالفوه يف كل ما دل هتو أنفسهم فتأّمل.ادلتبنُت لفرضية النقاب يزعموف التتلم
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ا عُت وادلفس  معو من األصحاب والتاب ًقا على كالـ القطاف: فابن عباس وَمنْ مث قاؿ معل   رين إظلَّ
 ،وا عليهاوأقر   ،يشَتوف بتفسَتىم آلية )إال ما ظهر منها( إذل ىذه العادة اليت كانت معروفة عند نزوذلا
 :ألمرين اثنُت ،فال غلوز إذف معارضة تفسَتىم بتفسَت ابن مسعود الذي دل يتابعو عليو أحد من الصحابة

ألنَّو يشمل الثياب الداخليَّة اليت ىي يف نفسها  ؛اإلطالؽ وال قائل هبذا ،األوؿ: أنَّو أطلق الثياب
 زينة.

وىي: )وال  ،ال ينسجم مع بقيَّة اآلية -دينوإف حتمس لو بعض ادلتشد  -واآلخر: أفَّ ىذا التفسَت 
فالزينة األوذل ىي عُت الزينة الثانية كما ىو معروؼ يف  ،يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن...(

م إذا ذكروا امسًا معرَّ األسلوب  فهل اآلبا  وَمن  ،روه فهو ىو، فإذا كاف األمر كذلكفًا مث كرَّ العريب: أهنَّ
رمحو -ذُكروا معهم يف اآلية ال غلوز ذلم أف ينظروا إال إذل ثياهبن الباطنة؟! ولذلك قاؿ أبو بكر اجلصاص 

 (:ٖٙٔ/  ٖ( )يف )أحكاـ القرآف -ا
ألنَّو معلـو أنَّو ذكر الزينة وادلراد  ؛ا ظهر منها( ىو الثياب ال معٌت لو)وقوؿ ابن مسعود يف أفَّ )م

ن بو من احلُلّي والقلب واخللخاؿ والقالدة غلوز أف العضو الذي عليو الزينة، أال ترى أفَّ سائر ما تتزيَّ 
اآلية بعد ىذا: تظهرىا للرجاؿ إذا دل تكن ىي البستها، فعلمنا أفَّ ادلراد مواضع الزينة كما قاؿ يف نسق 

فتأويلها على الثياب ال معٌت لو إذ كاف شلا يرى  ،وادلراد موضع الزينة ،)وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن(
 .ٓٔالثياب عليها دوف شي  من بدهنا كما يراىا إذا دل تكن البستها(

فقضيَّة  ومع كلي يف عدـ وجوب سًت ادلرأة وجهها،  ا جتعل بعدىا ريبً وىكذا فقد سردنا األدلة اليت ال
 اففي بعض البلداف غطا  ادلرأة لوجها يكوف مستغربً  ،الثياب مرتبطة بالعادات واألعراؼ والتقاليد

بدأت قضيَّة النقاب ي إذل العديد من ادلشاكل واحلرج للمرأة ادلرتدية النقاب. وقد ، ويؤد  اومستهجنً 
وىو فقٌو ؽلزج بُت  ،«الفقو البدويّ »اه الشيخ الغزارّل تغمده ا برمحتو بػدؿ حولو بعد أف انتشر ما مسَّ واجل

وُيضفي عليها من األوصاؼ الشرعيَّة ما يناسبها وما ال يناسبها،  ،زىا أحيانًا بالتشريع والفقوالتقاليد فُيعز  
ن ا أفَّ األمحز واألشد ىو األكثر ثوابًا واألقرب إذل القبوؿ  من آرا  فقهيَّة عديدة أمحزىا وأشّدىا ظأو يتبٌتَّ 

س الفقو لطاليب يف كليَّة الشريعة يف جامعة اإلماـ زلمد بن ر  دَ ٍت كنت أُ عند ا تعاذل، وأذكر ذات يـو أنَّ 

                                                           
 ( باختصار.٘٘-ٖ٘/ ص  ٔ)ج  -جلباب ادلرأة ادلسلمة  ٓٔ
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وكفيها  وبلغنا الفصل اخلاص بقضايا العورات، وقلت فيما قلت: إفَّ وجو ادلرأة ،سعود اإلسالميَّة بالرياض
ا استُثنيت بقولو تعاذل:  ؛ليست بعورة -يرمحو ا-وقدميها وفًقا دلذىب اإلماـ أيب حنيفة  إال ما "ألهنَّ

ز تفسَته ، فاعترب ذلك العقل الفقهي الفّز أفَّ ما ظهر منها ىو ىذه األعضا  الثالثة، وعزَّ "ظهر منها
صالة وبكشف الوجو بالشهادة، ويف إحراـ قد أمر بكشف ىذه يف ال -سبحانو وتعاذل-ذلك بأفَّ ا 

ة شبهٍة أو أمارٍة ُتشَت إذل حترمي كشف الوجو يف األحواؿ العاديَّة ادلرأة يف احلج أو العمرة، ولو أفَّ ىناؾ أيَّ 
ومن أبنا   ،وُجّلهم حنابلة ،مثل احلج والعمرة والصالة، وكنت أعرؼ موقف طاليب ؛دلا أُمر بو يف العبادة

تسمح تقاليدىم بأي حاؿ من األحواؿ بكشف وجو ادلرأة؛ فادلرأة عورٌة كلها عندىم مبا يف  صلد الذين ال
 :وفوجئُت وأنا أشرح ذلك بأحدىم وقد ُأصيب حبالٍة ىي أشبو حبالة الصرع، وصار يغمغم ،ذلك صوهتا

وأنا  ،الشرؼ دين، وينادي بالويل والثبور وعظائم األمور، وسقوط الغَتة وانتهاؾ انتهى الدين، دل يبقَ 
على  ربترعت ناحيتو وحضنتو، وأخذت أفهُ  ،وظننت أفَّ الرجل ُأصيب حبالة صرع ،مستغرب دلا ػلدث

وإذل تلك اللحظة وأنا أظن أفَّ ىذا األخ قد  ،بل دفعٍت بشدة ،نلكنَّ الشاب قد ردَّ  ،رأسو وكتفيو
و دل ويسًتيح ويعود مىت شا ، ولكنَّ فطلبت منو أف ؼلرج ويتوضأ  ،إذل أف أفاؽ قليالً  ،ُأصيب حبالة صرع

 ،فاقًتبت منو ،فوجدتو قابًعا يف إحدى الزوايا حزيًنا كاسف الباؿ ،يعد. انتهى الدرس وغادرت الفصل
وكاف بيٍت وبينو مودة قبل ذلك، فقلت لو: ما الذي جرى يا شيخ؟ فقاؿ: أال تعلم أفَّ ما قلتو يف 

فقلت لو: كنت أقرر أقواؿ أئمة عظاـ دل يكونوا من  ،خلإموضوع العورة ىدـٌ للدين وللشرؼ و.. و.. 
فمثل  !هم تأثّروا مبصادر االستدالؿ، فما الذي يُزعج يف ىذا؟ولكنَّ  ،ىذه ادلنطقة، ودل يتأثروا بتقاليدىا

ال  ،ىذه العقليَّة اليت بُنيت على الثقافات الشفويَّة واستحكاـ العادات والتقاليد، واتباع األشد واألمحز
 اجملرد إذا دل ينسجم مع تقاليدىا، ويقف منها موقف احلماية والتأييد. عها ادلوقف الفقهي  يقن

 
 :المآذن، وأزمة بناء المآذن في سويسرا

 :قاؿ -صلى ا عليو وآلو وسّلم-ادلسجد يف اإلسالـ أي  مكاف نتخذه للصالة، بل إفَّ رسوؿ ا 
ىو مكاف  -صلى ا عليو وآلو وسّلم-سوؿ ا ، ومسجد ر «اا وطهورً ُجعلت رل األرض مسجدً »

جعل جلز  منو سقًفا من جريد النخل ػلمي ادلصل ُت من الشمس وادلطر، والقسم اآلخر كاف  ،اختطَّو
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لوا ندا  اآلذاف إذل كل من لكن أمر ادلؤذ نُت أف يوص   ،مبأذنة -عليو الصالة والسالـ-مفتوًحا، ودل يأمر 
وكاف يأمر بالال أف يقف على أعلى موقع قريب من  ،ويسمعو ليأيت للصالةؽلكن أف يصلو الندا  

ذلا ادلسلموف إذل ادلسجد لكي يصل صوتو إذل أوسع نطاؽ شلكن، فهي مصلحة تقدَّر بقدرىا، وقد حوَّ 
 فهذا الربج الذي يرمز إذل فن العمارة اإلسالميَّة يشك ل ،نوا يف أشكاذلا وأوضاعهافتفنَّ  ،جز  من فنوهنم

 من التاريخ اإلسالمّي. اجز ً 

وقد اختلف ادلؤرخوف يف حتديد ظهور أوؿ مئذنة يف اإلسالـ، فُيجمع بعض ادلؤرخُت على أفَّ 
كانت بال مآذف،   -وسواىا من األمصار اليت دخلت يف دين ا-نيت يف اجلزيرة العربيَّة ادلساجد اليت بُ 

وذلك يف ادلسجد اجلامع األموّي الكبَت  ،أيب سفياف وأفَّ أوؿ من بٌت مئذنة يف اإلسالـ ىو معاوية بن
شَت بعض الدراسات التارؼليَّة إذل أفَّ أوؿ مبٌت يستحق أف ػلمل اسم مئذنة ُبٍت تُ بدمشق الشاـ، بينما 

وىي مدينة فتحها الفرساف العرب يف بداية نشأة الدولة  ،بصرة" يف سوريا"ميالديَّة يف  ٘ٙٙيف عاـ 
 ،ميالديَّة ٘ٓٚاآلخر يرى أفَّ ادلئذنة األوذل ظهرت أوؿ مرة يف مسجد دمشق سنة  البعض، اإلسالميَّة

يف عهد اخلليفة األموي الوليد األوؿ. رغم ذلك يرى بعض علما  اآلثار أفَّ ادلسجد وادلئذنة يعوداف إذل 
 يف عهد اخلليفة زيادة ا األوؿ. ،القرف التاسع ادليالديّ 

العاصمة -ادلئذنة بالعهد األموي؛ اخللفا  الذين نقلوا اخلالفة يف كل احلاالت، يرتبط ظهور 
 ٓ٘ٚإذل  ٔٙٙمن مكة إذل دمشق، والذين حكموا العادل اإلسالمّي من ) -السياسيَّة لإلسالـ

ومنذ ذلك  ،ميالديَّة(، وقبل أف يتم تعميمها فعلي ا وبشكل أكرب خالؿ القروف التالية من حكم العباسيُت
نًا ثابًتا يف بنا  ادلساجد يف قسم كبَت من العادل اإلسالمّي، وحرص ادلسلموف دلآذف مكو  التاريخ أصبحت ا

نوا يف أشكاذلا اذلندسيَّة مبا يتفق مع حضارة كل بلد تقاـ على تطوير الفن ادلعماري اجلمارل للمآذف، وتفنَّ 
فمآذف بالد ادلغرب غَتىا  فيها ىذه ادلآذف، وادلتأمل يالحظ االختالؼ الفٍت الواضح يف مآذف كل بلد،

 خل.إ ...يف مصر أو يف األندلس
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 األزمة وأبعادىا:تاريخ 

ادلآذف يف أوربا تكتسب أعليتها من رمزيتها وليس باعتبارىا مكانًا لرفع اآلذاف فحسب، واجلدؿ 
احلاصل حوؿ بنا  ادلآذف يف سويسرا ال ينفك احلديث عنو عن احلديث عن جدؿ الوجود اإلسالمّي يف 

 با عامة.و والوجود اإلسالمّي يف أور  ،يسرا بشكل خاصسو 

وصلت إذل استفتا  شعيب قاـ بو حزب  ،وعلى خلفيَّة دور ادلئذنة وأعليتها حدثت زوبعة يف سويسرا
وكاف نتيجة االستفتا   ،يسعى إذل حظر بنا  ادلآذف يف سويسرا ـٜٕٓٓنوفمرب  ٜٕؽليٍت متطرؼ يف يـو 

ومن اجلدير  ،% من ادلشاركُت يف االستفتا  على حظر ادلآذفٚ٘افق صادمة على كل األصعدة؛ إذ و 
فوؽ جامع  ـٖٜٙٔبالذكر أفَّ عدد ادلآذف يف سويسرا ال يتجاوز األربعة، األوذل شيدت يف زيورخ عاـ 

. .فوؽ مسجد ومركز ادلؤسسة الثقافيَّة اإلسالميَّة. ـٜٛٚٔصغَت لطائفة أمحديَّة، والثانيَّة شيدت عاـ 
يف فينًتتور، وقد أطلقت مجعيَّة تركيَّة عاـ  مت تشييد مئذنة أخرى فوؽ ادلركز األلبان   ـٕ٘ٓٓـ ويف عا
مشروع بنا  مئذنة رمزيَّة يف فاصلن بارتفاع من خسة إذل ستة أمتار، إال أفَّ ادلشروع واجو  ـٕ٘ٓٓ

ها كل ىذا اجلدؿ حوؿ بصحوىذه ادلئذنة ىي اليت  ـ،ٜٕٓٓاعًتاضات كبَتة إذل أف مت رفعها يف يونيو 
 ها الزوبعة اليت انتهت باالستفتا  ادلذكور.توصحب ،بنا  ادلآذف واخلوؼ منها

إفَّ أعليَّة وخطورة ىذه ادلبادرة تتمثل يف جلوئها إذل استخداـ اآلليات القانونيَّة والتشريعيَّة حلظر رمز 
خلوؼ من انتشار ادلظاىر اإلسالميَّة ديٍت إسالمّي يف بلد غريّب الثقافة، األمر الذي يكشف عن حالة ا

، شلا يفتح بابًا واسًعا للتساؤالت حوؿ تأثَتات ادلظاىر الدينيَّة ـٕٔٓٓيف أوروبا بعد حوادث سبتمرب 
ا، وعن دور الفاعلُت السياسيُت واالجتماعيُت، اليُت ا وأيديولوجي  اإلسالميَّة يف اجملتمعات الغربيَّة ثقافي  

 ارة النقاشات ادلتعلقة بأوضاع اجملموعات الدينيَّة اإلسالميَّة يف الغرب.والدوليُت، يف إث
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ا تعمل على فرض حظر وادلعلـو أفَّ احلكومة السويسريَّة اختذت منها موقفً  ا معارًضا؛ على اعتبار أهنَّ
أكاف  ا ختطئ ىدفها؛ ألفَّ ارتياد ادلساجد سيستمر سوا وال ؼلضع دلبدأ التناسب، وأهنَّ  ،ال طائل منو

نت لو داللتو؛ فقد تضمَّ  ذلذه ادلساجد مآذف أـ ال، من ناحيَّة أخرى أشارت احلكومة إذل حدث تارؼليي 
الدساتَت السويسريَّة الصادرة يف منتصف القرف التاسع عشر إجرا ات دتييزيَّة ضد الكنيسة الكاثوليكيَّة 

جديدة، وحظر بنا  أسقفيات بدوف موافقة ، ووقف بنا  أديرة الرومانيَّة، كطرد ادلسيحيُت اليسوعيُت  
ـ مت إلغا  منع بنا  ٕٔٓٓـ، ويف عاـ ٖٜٚٔلغيت ادلواقف ضد اليسوعيُت عاـ احلكومة، وقد أُ 

ففي الوقت الذي يتم فيو الًتاجع عن . وىكذا ،ٕٚ واليت تقع ضمن الفقرة الثالثة من ادلادة ،األسقفيات
 .يتم فرض قيود جديدة على اإلسالـ القيود الدينيَّة ادلفروضة على ادلسيحيَّة

ادلعروؼ عن  ه الوجو اإلنسانَّ كما انتقدت الصحف السويسريَّة االستفتا  قائلة أنَّو سوؼ يشو  
ويزيد تعقيدات  ،وانتقد الفاتيكاف القرار معتربًا أنَّو ينسف مبدأ حريَّة األدياف ،سويسرا على مستوى العادل

سوا  على الصعيد الغريب أو العريب  ،ة وادلستنكرة للقرارادلعاديد الفعل وغَت ذلك من ردو  ،التعايش بينها
 اإلسالمّي.

منع ادلآذف إجرا  احًتازي أو استباقي دلا يرونو من زحف لألسلمة على اجملتمع  يعتقد البعض أفَّ 
   لسويسرّي.السويسرّي، وىذا ادلنع يأيت يف إطار الدفاع عن اذلويَّة النصرانيَّة اليهوديَّة للمجتمع ا

سويسرا غالبيَّة أىلها نصارى وفيها أقليَّة يهوديَّة وأقليَّة مسلمة،  وىنا ػلق لنا أف نتسا ؿ، إذا كانت
جز  من تلك اذلويَّة اعًتافًا باألقليَّة اليهوديَّة وال يلتفت إذل  -وىي غَت النصرانيَّة-فلماذا تصبح اليهوديَّة 

 ؟ ينبغي أف تكوف أقل شأنًا يف التأثَت يف اذلويَّة السويسريَّة من اليهوديَّةاألقليَّة ادلسلمة يف وجودىا ال أفَّ 
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لكي يعرفوا ونعرؼ  ؛ناهتا بتفصيلكما أفَّ حتديد اذلويَّة بدقة يقتضي أف ؼلربنا ىؤال  عن مكو  
ة أو الدفاع والعناصر اليت ينبغي استبعادىا حلماية تلك اذلويَّ  ،العناصر األساسيَّة يف تكوين تلك اذلويَّة

 عنها.

يعترب األسباف أفَّ وجود اآلثار  دلَْ  ودلَِ  ،وما أضعف اذلويَّة اليت يهّددىا رمز مجارّل ثقايّف مشًتؾ
من  اتهم النصرانيَّة، ودلاذا احتضنوا ذلك كلو واعتربوه جز ً ل هتديًدا ذلويَّ يشك    -وما أكثرىا- اإلسالميَّة

ا ومستمرًا بأفَّ أسبانيا ىي أندلس ادلسلمُت؟ يف تصوري أفَّ حجة مع أفَّ يف ذلك تذكَتًا دائمً  ؟تراثهم
 وال تستحق الضجة ادلثارة حوذلا. ،ىؤال  ضعيفة للغاية

. فلنفرض أفَّ .أما عن سلاوفهم من أف تكوف البداية مآذف إسالميَّة وتنتهي بادلطالبة بتطبيق الشريعة.
ا يتحاكموف إذل دستور وقوانُت اختاروىا ىلو مجيعً أ وأفَّ  ،ذلك سيحدث، فيفًتض أفَّ البلد دؽلقراطي

 ..بأنفسهم، والتزموا هبا بشكل دؽلقراطّي منفتح غَت مغلق.

 ،فاإلطار الدؽلقراطّي السليم كفيل بأف يستبعد ما يصطدـ مع الدستور والقوانُت وأعراؼ األكثريات
 ألقليَّة األكثريات يف أي نظاـ دؽلقراطّي.اليت يتعذر معها أف حتكم ا ،ويشكل هتديًدا ذلم وللهويَّة ادلشًتكة

أما ما ػلتجوف بو من أفَّ األقليات ادلسيحيَّة يف البلداف ادلسلمة ال تتمتع باحلريات اليت يريد 
ادلسلموف يف الغرب أف يتمتعوا هبا فذلك زلض افًتا ، إذ ما من بلد مسلم إال وفيو آالؼ الكنائس، 

فيها ما يزيد عن  -ةيف أفضل التقديرات الرمسيَّ -ها عن سبعة يف ادلائة فمصر اليت ال يزيد عدد األقباط في
 ثالثة آالؼ كنيسة، إضافًة إذل اجلامعات وادلدارس واألديرة وما شاكل ذلك.

م مواطنوف ذلم ما لبقيَّة ادلواطنُت من حقوؽ وضلن ال نريدىم أف ينظروا للمسلمُت إال على أهنَّ 
 الواجبات. يضمنها الدستور وعليهم مثل تلك
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وما دل ينتو الصراع الصهيون اليهودي العريب فسيبقى اإلعالـ الصهيون نشطًا يف مقاومة الوجود 
اإلسالمي يف الغرب؛ ألفَّ الصهيونيَّة قد استفادت كثَتًا من الوجود الصهيون اليهودي يف الغرب، إذ 

العرب وادلسلمُت لفتح  بذلك الوجود حصلت على وعد بلفور، وعلى كل الضغوط اليت وجهت إذل
وبذلك الوجود يف الغرب حصلت على كل الدعم ادلطلوب إلقامة ، أبواب اذلجرة اليهوديَّة إذل فلسطُت

الدولة الصهيونيَّة العربيَّة واالعًتاؼ هبا، وىي ختشى من هتديد ذلك كلو لو صار للمسلمُت وجود مؤثر 
م عدو مشكالت للمسلمُت يف الغرب، ا ستحاوؿ دائما خلق ولذلك فإهنَّ ؛ وفاعل يف الغرب

ا حلرماف ادلسلمُت والعرب من أف يكوف ذلم وجود فاعل وعالقات طبيعيَّة مع الغرب، أمَّ  (اإلسالموفوبيا)
وخاصة  ،ا لالندماج مع جَتاهنم وإخواهنم يف بلداهنما وفقهي  ا وثقافي  وف فكري  ؤ مهيم ادلسلموف أنفسهم فإهنَّ 
 مة ادلقيمة يف سويسرا.بالنسبة للجاليَّة ادلسل

مهما وجد فيو من أحزاب متشددة أو  ،فسويسرا بلد تعددي متسامح متنوع منفتح سياحي
ولن تستطيع أف تفقد ذلك اجملتمع ادلتوازف توازنو  ، طبيعتو ادلنفتحةغَت  ا لن تستطيع أف تُ فإهنَّ  ،راديكاليَّة

 .تمع السويسريلتدفعو ضلو التشدد ضد ىذه الشرػلة أو تلك من شرائح اجمل

يف ىذا السياؽ أقًتح أف يقـو ادلهندسوف ادلسلموف يف سويسرا بتصميم مآذف دلساجد ادلسلمُت 
فلقد  ،جتمع بُت اخللفيَّة اإلسالميَّة للمآذف واألبعاد احلضاريَّة والقيم اليت يتبناىا اجملتمع السويسري ،ىناؾ

ومآذف  ،فهناؾ مآذف تأخذ شكل قلم الرصاص ،فعرؼ العادل اإلسالمي تنوًعا وتعدًدا يف أشكاؿ ادلآذ
وأدتٌت أف أجد  ،ومآذف تأخذ شكل منائر ادلوانئ ، قاجاريَّة فارسيَّة ومغوليَّة وأسيويَّة وعربيَّةأشكاالتأخذ 

لينتقل ىذا النقاش من  ،و إذل اخلصوصيات السويسريَّة يف ىندسة وأشكاؿ ادلآذفيف سويسرا مآذف تنب  
أف أرى تصميًما دلئذنة سويسريَّة  وأدتٌت، إذل اجلانب احلضاري   يق ادلتشدد اليميٍت  اجلانب الديٍت الض

 يسهم فيها مهندسوف مسلموف وغَت مسلمُت.
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ى أفَّ وجود أقليَّة يف بالد نبٍت على ىذا أنَّو بالنسبة للغرب فال ؼلفنستطيع أف من الناحيَّة األخرى 
وختضع يف ثقافتها وتقاليدىا  ،ة تتوقع من األقليَّة أف تندمج هباريَّة لو خصوصيَّة معينة، فاألكثريَّ أكث

أو انتقادىا واحلط  ،وأعرافها، وحُت ػلدث العكس، أي أف حتاوؿ األقليَّة رفض ثقافة األكثريَّة وجتاىلها
وخاصة احلاؿ  ،ويدفعها إذل اإلحساس ِبطر تلك األقليَّة ،األكثريَّة ضدىا يستفزفذلك سوؼ  ،منها

منذ أف حّطم ادلسلموف الدولة البيزنطيَّة وحرروا سوريَّة  ،فإفَّ تاريخ صراعهم مع الغرب ،ة للمسلمُتبالنسب
ئيت عاـ، مث دخوؿ أوربا اواستمرارىا دل ،مث قياـ احلروب الصليبيَّة بعد ذلك ،وبالد الشاـ من سيطرهتا

 ،ها عرب طرؽ ادلواصالت اليت اكتشفتهات إذل انطالقاليت أدَّ  ،عصر التنوير وثوراهتا ادلتالحقة على ماضيها
مثل شركة اذلند التجاريَّة وما إليها. ذلك كلو دل  ،وتأثَت شركاهتا الكربى ،مثل رأس الرجا  الصاحل وغَتىا

ووضعت احلواجز بُت  ،تها دولة الرجل ادلريضبا على الدولة العثمانيَّة اليت مسَّ و ينتو إال بعد أف قضت أور 
أت إلغلاد توترات دائمة من خالؿ وىيَّ  ،ووضعت إسرائيل يف قلبها ،هاتوشتت ،أقاليمها وأقطارىا

عًة وتصنيعها وإعادهتا مصنَّ  ،االستعمار والتنصَت وهنب اخلامات وادلوارد الطبيعيَّة ذلذه األقطار والشعوب
-وربيَّة والغربيَّة ات األراع غلعل األكثريَّ بالص ادللي إذل بلداف العرب وادلسلمُت لسلب أمواذلا. ىذا التاريخ 

قيادات  فإفَّ  ،ات ادلسلمة وانتشارىا يف الغرب. ومن ىناذات حساسيَّة خاصة جتاه األقليَّ  -بصفة عامة
وجتعلها مقبولة لدى األكثريات  ،اتد األرض أماـ ىذه األقليَّ ات حتمل أعبا  ضخمة لكي دته  ىذه األقليَّ 

 .اوآمنة على مصَتىا ومستقبله ،اليت تعيش بينها

ات سوؼ ينعكس ضد مصاحل األقليَّ  ،ثَت ادلخاوؼويُ  ،ر األكثريات بالصراع وفًتاتووكل رمز قد يُذك  
سوؼ يدفعو إذل إعطا  صوتو  (اإلسالموفوبياػ)ذلك ألفَّ خوؼ ادلواطن العادي من ما ُعرؼ ب ،ادلسلمة

الذي ػلمل الُبغض واحلقد إذل اليمُت ادلتطرؼ  -يف رئاسات الدوؿ واحلكومات أو يف الربدلانات سوا -
عيد كل مسلَّمات وتُ  ،وػلمل روح الغرور واألنانيَّة اليت تُعلي من شأف البيض ،الشديد للغربا  بصفة عامة

األنًتوبولوجيا القائمة على التمييز وروح االستعال  والغرور إذل الذاكرة، وبالتارل فإذا سادت حكومات 
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ظروفًا يف غاية الصعوبة  -وخاصة ادلسلمة منها-ات و األقليَّ اليمُت ادلتطرؼ يف أي بلد غريب فستواج
ومنها تغيَت قوانُت وأنظمة اذلجرة وادلواطنة واإلقامة، وشروط احلصوؿ على ادلواطنة والعمل  ،والتعقيد

 .وما إذل ذلك ،واحلصوؿ على الفرص العادلة يف العمل ،ونيل التأمُت الصحي ،والدراسة لألبنا 

وال ينبغي أف تكوف  ،ادلسائل ينبغي أف ختضع لدراسات عديدة تتصل بعلـو كثَتة من ىنا فإفَّ ىذه
إسا ات  يسي ذلك كلو سوؼ  فإفَّ  ،ردرود أفعاؿ ادلسلمُت عليها عاطفيَّة أو غَت مدروسة أو انفعاليَّة

اهتم من إيصاؿ أصو  -خاصة محلة الدعوة-وػلـر ادلسلمُت  ،يف الغرب كلو بالغة إذل الوجود اإلسالمي  
ودعواهتم إذل تلك البلداف اليت تعترب األكثر تأثَتًا يف أي قرار عادلّي. وقد قلنا كثَتًا يف مناسبات سلتلفة 

 ،مجيع ما يتعلق هبا -ف أية واقعةعندما يكي  -يأخذ بنظر االعتبار  ،اتنا يف حاجة إذل فقو معاصرأقليَّ  بأفَّ 
الذين قالوا ما -ال تؤخذ أقواؿ الفقها  ادلتقدمُت ويساعد على حسن تكييفها ودقة النظر فيها، وأف 

 ،ويـو كانت الدولة اإلسالميَّة أو دوؿ ادلسلمُت ىي الدولة األوذل يف العادل ،يف ظل ظروؼ أخرى -قالوه
ذلك الفقو أو تلك األقواؿ ال ؽلكن أف حتمل  إذ أفَّ  ،وىي صانعة القرار ادلهيمن يف كل أضلا  ادلعمورة

وقد فّرؽ أئمتنا من قدامى الفقها  بُت فقو النوازؿ والفقو  ،دلناسب للمرحلة اليت ضلن فيهاالفقو ادلالئم ا
لطادلا  «الضروات تبيح اظورات»العاـ، والقاعدة ادلشهورة الشائعة بُت العامة واخلاصة وىي قاعدة: 

أف يأذف ا باكتشاؼ  إذل ،ات هبا من حٍُت آلخرلها بعض الفقها  يف مثل الظروؼ اليت دتر األقليَّ فعَّ 
وتعتربىا إضافًة نوعيَّة مهمة  ،فًتحب هبا ،ات ادلسلمة فيهاات دلزايا وفوائد وجود األقليَّ تلك األكثريَّ 

 وا ادلوفق. ..إليها.


