 ‐ 21953ﻫﻞ ﺗﺤﺘﺠﺐ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﻬﺎ اﻟﻨﺼﺮاﻧ؟
اﻟﺴﺆال
ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪﺗ ﻋﻠ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ وﻗﺪ أﺳﻠﻤﺖ ﻣﻨﺬ  16ﻋﺎﻣﺎ  ،وﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻋﻠ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ  .وأﻧﺎ ﻓ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ أﻗﻴﻢ ﻣﻌﻬﻢ ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ ﺧﺎﻟ ﻣﻊ أﻫﻠﻪ أﻳﻀﺎ  ،أي أﻧﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﻓ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎن اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻴﻪ  .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ أذﻛﺮ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﺼﺪﻳﻘﺎﺗ ، ﻗﻠﻦ ﺑﺄن
ﻋﻠ أن أرﺗﺪي اﻟﺤﺠﺎب ﻓ وﺟﻮده  .وأﻧﺎ ﻻ أواﻓﻘﻬﻢ ﻓ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎرﻣ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻧﺼﺮاﻧ . أرﺟﻮ أن ﺗﺒﻴﻦ رأﻳﻚ ﻓ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
ﺧﺎﻟﻚِ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﻟﻚِ  ،وﻋﻠﻴﻪ  :ﻓﻴﺠﻮز أن ﺗﺮﻓﻌ اﻟﺤﺠﺎب ﻋﻨﺪه  ،وﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻣﺮ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎب
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ﻋﻦ أﻫﺎﻟﻴﻬﻦ اﻟﻔﺎر .
إﻻ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء ذﻛﺮوا أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐ أن ﻳﻮن اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﺗﺸﻒ ﻋﻨﺪه اﻟﻨﺴﺎء أﻣﻴﻨﺎً  ،وﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﺠﺮي ﻋﻠ اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻋﻠ اﻟﺎﻓﺮ .
وﻗﺪ ذﻛﺮوا ذﻟﻚ ﻓ ﺑﺎب اﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ واﻟﺘﻘﺒﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺤﺎرﻣﻬﻦ  ،أﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻣﺤﺮﻣﻬﺎ ﻟﻴﺲ أﻣﻴﻨﺎً ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮه أو
ﻳﻔﺘﻦ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺠﺐ ﻋﻨﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎً أم ﻛﺎﻓﺮاً  ،وﻣﻦ ﻣﻔﺮدات اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ أﻧﻪ ﻧﺺ ﻋﻠ وﺟﻮب ﻛﻮن
اﻟﻤﺤﺮم ﻓ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎً  ،وﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﻋﻠ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ  ،واﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘ ﻓ ﻣﻨﻌﻪ اﻟﺎﻓﺮ أن ﻳﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎً
ﻓ اﻟﺴﻔﺮ ﻫﻮ ﻋﺪم أﻣﺎﻧﺘﻪ  ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺠﻮﺳﻴﺎً ﻓﺈﻧﻪ ذﻛﺮ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻷﻣﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺮى ﺟﻮاز ﺟﻤﺎﻋﻬﺎ !  ،وﻗﺪ
ﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ أن اﻟﻴﻬﻮدي واﻟﻨﺼﺮاﻧ ﻗﺪ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ أو ﻳﻘﺘﻠﻬﺎ ! وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﺔ وﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺴﻘﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺰال ﻛﻮن اﻟﻔﺮ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﻴﺔ وﺑﻘ ﻣﺎ ﻋﺪاه ﻣﻦ ﻓﻘﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺤﻔﻆ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .
ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎرم  ،وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺎر ﻓﻘﺪ وﻗﻊ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓ ﺟﻮاز ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮأة اﻟﺎﻓﺮة ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﺔ ،
واﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ  :اﻟﺠﻮاز  ،وأن اﻟﻤﻨﻊ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓ اﻟﺸﻒ ﻋﻠ ﻣﻦ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻠﻤﺔ أو ﻛﺎﻓﺮة .
ﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ – رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ‐ :
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ﻫﻞ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺸﻒ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺷﻌﺮﻫﺎ أﻣﺎم اﻣﺮأة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺼﻒ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ أﻗﺮﺑﺎﺋﻬﺎ
وﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ؟
ﻓﺄﺟﺎب :
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺒﻨ ﻋﻠ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ) : وﻗﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﺎت ﻳﻐﻀﻀﻦ ﻣﻦ أﺑﺼﺎرﻫﻦ وﻳﺤﻔﻈﻦ ﻓﺮوﺟﻬﻦ وﻻ
ﻳﺒﺪﻳﻦ زﻳﻨﺘﻬﻦ إﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻟﻴﻀﺮﺑﻦ ﺑﺨﻤﺮﻫﻦ ﻋﻠ ﺟﻴﻮﺑﻬﻦ وﻻ ﻳﺒﺪﻳﻦ زﻳﻨﺘﻬﻦ إﻻ ﻟﺒﻌﻮﻟﺘﻬﻦ أو آﺑﺎﺋﻬﻦ أو آﺑﺎء ﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ أو
أﺑﻨﺎﺋﻬﻦ أو أﺑﻨﺎء ﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ أو إﺧﻮاﻧﻬﻦ أو ﺑﻨ إﺧﻮاﻧﻬﻦ أو ﺑﻨ أﺧﻮاﺗﻬﻦ أو ﻧﺴﺎﺋﻬﻦ ( اﻟﻨﻮر . 31 /
ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أو ﻧﺴﺎﺋﻬﻦ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء  ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل إن اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﺠﻨﺲ  ،أي  :ﺟﻨﺲ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻤﻮﻣﺎً ،
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل إن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻮﺻﻒ  ،أي  :اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﻓﻘﻂ .
ﻓﻌﻠ اﻟﻘﻮل اﻷول  :ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺸﻒ ﺷﻌﺮﻫﺎ ووﺟﻬﻬﺎ أﻣﺎم اﻣﺮأة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ  ،وﻋﻠ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧ : ﻻ ﻳﺠﻮز .
وﻧﺤﻦ ﻧﻤﻴﻞ إﻟ اﻟﺮأي اﻷول  ،وﻫﻮ اﻷﻗﺮب ؛ ﻷنﱠ اﻟﻤﺮأة ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة ﻻ ﻓﺮق ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻣﺮأة ﻣﺴﻠﻤﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ  ،ﻫﺬا إذا ﻟﻢ ﺗﻦ
ﻫﻨﺎك ﻓﺘﻨﺔ  ،أﻣﺎ إذا ﺧﺸﻴﺖ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻛﺄن ﺗﺼﻒ اﻟﻤﺮأة ﻷﻗﺎرﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻮﻗ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬٍ  ،ﻓﻼ ﺗﺸﻒ اﻟﻤﺮأة ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ
ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻛﺎﻟﺮِﺟﻠﻴﻦ  ،أو اﻟﺸﻌﺮ أﻣﺎم اﻣﺮأة أﺧﺮى ﺳﻮاء ﻣﺴﻠﻤﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
" ﻓﺘﺎوى اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ " ) . ( 533 ، 532 / 1
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