 ‐ 9694ﻫﻞ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ؟
اﻟﺴﺆال
أﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻖ أﺛﻨﺎء ارﺗﺪاﺋ اﻟﺤﺠﺎب ﺑﺸﻞ ﻣﺘﺮر .وأﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ  ,ﻻ أﻇﻦ أن ارﺗﺪاء اﻟﺤﺠﺎب ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﻨﻌﻨ ﻣﻦ
اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎة ﻳﻨﺎﺳﺒﻨ . وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺟﺪه ,ﺳﺄﻗﺪﻣﻪ ﻟﻮاﻟﺪي وﺳﺄﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ أن ﻳﺒﺪﻳﺎ رأﻳﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ  .وﻳﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ "أن ﻋﺪم
ارﺗﺪاﺋ ﻟﻠﺤﺠﺎب ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ أﻗﻮم ﺑﻪ"  .ﻓﻬﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﻌ ﻓ ﻗﻮﻟ ﺑﺄن اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻤﻨﻊ أي ﻓﺘﺎة ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ
ﻣﻨﺎﺳﺐ  ,وأن ارﺗﺪاء اﻟﺤﺠﺎب ﻻ دﺧﻞ ﻟﻪ ﻓ ذﻟﻚ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
أوﻻ: 
ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﺠﺐ وأن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﺠﺎب اﻟﺸﺮﻋ ﻓ ﻛﻞ وﻗﺖ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺘﺒﺮج  ،واﻟﺘﺒﺮج
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﺮ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﺎﻋﻠُﻬﺎ ﻋﻘﺎب اﻟﻪ وﻋﺬاﺑﻪ  ،واﻟﻤﺮأة ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻫ ﺟﻮﻫﺮة ﻓﻤﺘ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻨﺎس وﺗﺒﺮﺟﺖ  :ﻓﻘﺪت
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ .
ﻓﺄﻧﺼﺢ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ وﻛﻞ ﻣﺴﻠﻤﺔ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﺠﺎب اﻟﺸﺮﻋ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺿﺎة ﻟﻪ وﻃﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟ وﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﻪ ﻟﻌﺒﺪه
وﺗﻴﺴﻴﺮ أﻣﻮره .
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
أﻣﺎ اﻟﺰواج ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ واﺟﺒﺎً إذا ﺗﺎﻗﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة إﻟ اﻟﺰواج  ،وﺧﺎﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ  ،وﻫﻮ ﺳﻨﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم .
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟ : وﻟﻘﺪ أرﺳﻠﻨﺎ رﺳﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻬﻢ أزواﺟﺎ وذرﻳﺔ اﻟﺮﻋﺪ . 38 /
ﺛﺎﻟﺜﺎً :
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ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﻴﻦ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻋﻦ زوج وﺗﺘﻌﺮض ﻓ ذﻟﻚ ﻟﻠﺮﺟﺎل  ،وﺑﻴﻦ أن ﺗﺠﺪه ﻣﺼﺎدﻓﺔ  ،ﻓﺎﻷول  :ﻳﻨﺎﻓ اﻟﺤﻴﺎء  ،ﻓﺎﻟﻤﺮأة
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﺨﻠﻖ ﺑﺨﻠﻖ اﻟﺤﻴﺎء وﻫﻮ زﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﺟﻤﺎل ﻟﻬﺎ واﻟﺒﺮ ﻳﻀﺮب ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺜﻞ ﻓ اﻟﺤﻴﺎء ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓ ﺣﺪﻳﺚ أﺑ
ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري رﺿ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل  " :ﻛﺎن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺷﺪ ﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺬراء ) أي اﻟﺒﺮ ( ﻓ ﺧﺪرﻫﺎ وإذا
ﻛﺮه ﺷﻴﺌﺎ ﻋﺮف ﻓ وﺟﻬﻪ " .
رواه اﻟﺒﺨﺎري )  ( 5751وﻣﺴﻠﻢ ) . ( 2320
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺮأة أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟ ﺷء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻫﻮ اﻟﺪﻋﺎء أن ﻳﻴﺴﺮ اﻟﻪ ﻟﻬﺎ رﺟﻼ ﻃﻴﺒﺎً ﺻﺎﻟﺤﺎً  ،واﻟﺪﻋﺎء ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﺢ
ﺑﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ وأﻓﻀﻞ ﻣﺎ اﻟﺘﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺎﺟﺎت وﻗﻀﺎء اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت  ،وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أﻳﻀﺎً أن ﺗُﻠﻢ ﺑﻌﺾ أﺧﻮاﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ﻣﻤﻦ ﺗﺜﻖ ﺑﺪﻳﻨﻬﺎ وأﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ أن ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﺄل أو ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻓﺘﺎة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻬﺬا أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻷﻣﺮ ﻳﻨﺎﻓ اﻟﺤﻴﺎء .
راﺑﻌﺎً :
ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﻦ ﻧﺼﺤﻚِ ﺑﺨﻠﻊ اﻟﺤﺠﺎب وأﻧﻪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ارﺗﺪاﺋﻪ  :أﻧﻪ ﻣﺨﻄ ، وﻛﻴﻒ ﺗﺘﺮك اﻟﻤﺮأة دﻳﻨﻬﺎ وﺣﺠﺎﺑﻬﺎ وﺗﺘﺨﻠ ﻋﻦ أﻣﺮ
أﻣﺮﻫﺎ اﻟﻪ ﺑﻪ إن ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺳﺨﻂ اﻟﻪ وﻋﻘﺎﺑﻪ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ؟
ﻓﻌﻠ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ أن ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺘ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت  ،ﻓﻬﻮ ﺷﻌﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ  ،ودﻟﻴﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ وﺻﺪق إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ
وﺗﻘﻮاﻫﺎ .
ﻓﺄﻧﺼﺢ اﻷﺧﺖ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أن ﺗﺘﻘ اﻟﻪ وأن ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎب واﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟ ﺳﻮف ﻳﻮﻓﻘﻬﺎ وﻳﻴﺴﺮ ﻟﻬﺎ أﻣﻮر ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ واﻟﻪ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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