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بعنوان : ||    وقفات مع دعاة السفور (1)    ||

َجاٍت بِِزينٍَة ۖ َوأَن �� قال تعاىل : ( َواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساءِ الالَّتِي الَ يَْرُجوَن نَِكاًحا َفلَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجنَاٌح أَن يََضْعَن ثِيَابَُهنَّ َغْيَر ُمتَبَرِّ
( يَْستَْعِفْفَن َخْيٌر لَُّهنَّ

�� تشتمل هذه اآلية الكريمة عىل مضامين عديدة

◽ الداللة األوىل : اآلية تتعلق بأحكام القواعد من النسائ ( من وصلن إىل سن الشيخوخة) إال أنها تدل بالمفهوم عىل فريضية
الحجاب عىل سائر النساء، ألن اآلية أعطت القواعد من النساء حكًما استثنائيًا من وجوب الخمار ألنهن ال يرجون نكاًحا وال

يُرغب فيهن كزوجات فلسن محالً للطمع والهياج الجنسي.

◽ الداللة الثاني : اآلية وإن عفت كبار السن من الحجاب إال أنها قيَّدت بقيد والقيد هو أال يخرجن متبرجات بزينة، فإذا
تبرجت بزينة يختلف الحكم، وهذا معناه أن غير القواعد ال يجوز لها السفور مطلًقا ولو كان بغير زينة.

◽ الداللة الثالثة : بعد استثناء القواعد من الحجاب تحدث عن العفة، فالمرأة مهما بلغت في السن تبقى طبيعتها البدنية
ذات جاذبية ولو لبعض الناس، فالقرآن ينظم حكًما استحبابيًا وهو العفة.

�� دقة القرآن في التشريع

��اإلسالم ما نظر إىل المرأة باختالف أوضاعها نظرة واحدة، فأعطى القواعد حكًما والشابات حكًما، أعطى الحرائر حكًما
وأعطى اإلماء حكًما آخًرا، وهذه المراعاة ألن اإلسالم يريد أن يقول كل واحدة من هذه النساء موضوع فيه قيود واعتبارات فال

يمكن أن نوحد بينهن في الحكم،
وهذا يدل عىل دقة وتميز اإلسالم في باب التشريع. 

��  الغرب تحت عناوين وشعارات معينة تميَّز  الساذج، فاعتبر اإلماء كالحرائر، والشابات كالقواعد. وهذا يمثَّل حرب نفسانية
حقانية فنستطيع أن نشير للسافرات ونقول :  إنَّ الغرب الذي أقنعكم بالسفور اعتبرك أيتها الشابة ذات القيم الجمالية

كالقواعد من النساء، واعتبرك أيتها الحرة كاإلماء من النساء. 

��اإلسالم في تشريعاته راعى هدفين أساسيين :

١. الهدف األول المحافظة عىل قيم المرأة الجمالية من أن تُبتَذل وتُسَرق. 
الهدف الثاني المحافظة عىل العفة والتعفف بكل مستوياته وأبعاده.

��  عندما يعطي القرآن حكم عىل عدم فريضية الحجاب فالقرآن يتحدث عن النساء الكبيرات بال مالحظة  قيود أخرى،
وأستطيع القول : إنَّ الكثير من القواعد اآلن في هذا الزمان ال تنطبق عليهن أحكام القواعد في القرآن،ألنهم إما أن يكن



متبرجات بزينة أو أنها تمتهن العمليات التي تشد األجسام والجلود بحيث أن جلد كبيرة السن يماثل جلد البنت الشابة.

�� أساليب دعاة السفور مدروسة

�� كيف استطاع الغرب أن يقنع الشرق والكثير من المسلمين بالسفور؟

�� الغرب يعي جيًَّدا أن القناعات ال تُشحذ لها السيوف وإنما األقالم، والغرب ال يملك أدلة علمية اجتماعية عقلية في مسألة
الحجاب، فأساليبهم لم تكن أساليب ارتجالية وإنما كانت أساليبهم مدروسة بحكمة وعناية.

��عندما أراد الغرب إقناع المسلمات أو الغربيات بالسفور لم يظهروا لهن األسباب واألغراض الحقيقية وراء السفور، لم
يظهروا لهم أن السفور يلبي حالة النشوة والشهوات، وأنه يمثل حاجة لالستهالك والسوق، فأرادوا أن يظهروا األسباب كأنها

تتعلق بذات المرأة فقالوا إن السفور من تمام حرية المرأة وانطالقها في ميادين الحياة.

�� إذا جاء عالم الدين أو الكاتب االسالمي وأراد أن يثبت أن السفور حرام وأن الحجاب فريضة، وعرض شتى من آيات
القرآن الكريم وفلسفات الدين، فإنهم يستطيعون من خالل تجار الفكر والكلمة أن يفندوا داللة أي آية تدل عىل وجوب

الحجاب. فاألساليب الماكرة لكي تدفعها تحتاج إىل حصافة من الفكر، وأن تتحايل عليهم من حيث يتحايلون.

��يقول أحد الكتاب : ما كان يخطر عىل بال أحد أن الغرب يستطيع أن يقنع المسلم الذي يعتز بغيرته برفع الحجاب
والحشمة، إال أن الحمالت الفكرية المدروسة حققت النتيجة وفي نطاق واسع.

�� ويقول آخر : إذا قرأت شعارات الغرب في المرأة وجدت أنه يقاتل ألجلها ومتحمس إلنصافها، لكنه في الواقع يلعب عىل
ذقنها وهو يريدها سلعة له وللسوق ومافيا المال، وال يريد ما يعبث به من أفكارها لها ولرقيها.

�� نموذج من حرب المفاهيم

��حرب المفاهيم تعني أن تُسِقط عنوانًا قبيًحا عىل قضية حقة وفي واقعها الجمال والكمال، فتخلق حالة من النفرة بين
الناس وبين تلك القضية.

ة وأن المتحجبة أَمة. �� يقول اإلمام الخميني : إنَّ جالوزة الشام حتى يُسِقطوا قيمة الحجاب أشاعوا أن السافرة حرَّ

❌ عبَّروا عن الحجاب أنه كاتم عىل أنفاس المرأة، رمز اضطهاد المرأة، رمز تسلط الذكورية عىل األنوثة، وقد أدت حرب
المفاهيم لتكون صورة نمطية سلبية عن الحجاب،  فعموم الغربيين ينظرون للحجاب من خالل هذه الصورة. 

❌ وساعد عىل ذلك أن بعض الشرقيات كتبن كتبًا في الحجاب والمرأة أدت إىل تأكيد حرب المفاهيم، فهناك كاتبة اسمها
ق سلطة الرجل ويُهبِط قيمة المرأة، وكل فاطمة المرميسي كتبت كتابًا " الحجاب والنخبة الذكورية" واتهمت الحجاب أنه يعمَّ

غربي كتب في ذم الحجاب استخدم كتبها كشاهد ومصدر يرتكز عليه. 

�� السفور تمدن أم تخلف؟

�� ال بد أن نوضح للناس والمجتمعات ما هو المفهوم القرآني عن األحكام كحكم السفور والحجاب، فهناك مفاهيم قرآنية
فت . هل السفور طابع تمدن أو طابع قروية وتخلف؟ ُحرٍّ



❌ هم يشيعون اآلن بأن السفور رمز الحضارة، فيقول:  انظروا، البلدان المتحضرة يشيع فيها السفور لكن البلدان المتخلفة
حضاريًا عصريًا تكنولوجيًا يسود فيها الحجاب، وهذه فكرة بائسة وتحمل الكثير من المغالطة.

�� سؤال : الحضارة التي عند الغرب أي حضارة؟ حضارة أجساد أم حضارة أرواح؟ حضارة مادة أم حضارة معنويات؟ 
▪ جواب : إنَّ حضارة المادة واألجساد ال تُمانع أن تتسرب إليها الجاهلية مع ادعاء الحضارية المادية، فلو كانت حضارة الغرب
ا حضارة الروح لكانت الطبائع والعادات  التي تفرضها تختلف عن العادات  التي تفرضها حضارة المادة، فالغرب حضاري جد�

في المادة لكنه متخلف سنوات ضوئية في حضارة األرواح واألفكار والمعنويات. فكيف تستدل بعاداته االجتماعية عىل
الحضارية التي أنت فسرتها بشقها المادي وليس المعنوي.

) فالقرآن يعتبر السفور جاهلية وبداوة، وهناك بحث لطيف في القرآن َج اْلَجاِهِليَِّة األُْوىلَٰ ْجَن تَبَرُّ �� قال تعاىل : (َوالَ تَبَرَّ
فكلما ذكر القرآن مصطلح القرية والقرى ذمَّ أهلها أي بيَّن أنهم ساقطين معنويًا، فيقول ( قرية ظالمة) (قرية تعمل الخبائث)

(قرية أكثرهم ال يؤمنون) فهذا القرآن يشرع مصطلح أن القروي هو الشخص المتخلف معنويًا.

��أحد العلماء رأى امرأة ال تضع الحجاب بالشكل الديني المطلوب فأمرها أن تصحح وضع حجابها، فقالت له : هل أنا قروية
كي ألبس الحجاب بتلك الطريقة؟ فأفهموها أن السفور هو التمدن والرقي.

❌ تلك الكاتبة تقول : لما فرض المسلمون الحجاب وعزلوا المجتمع إىل ذكور وإناث أدى ذلك لخلق سلطات للذكور، ونزع
إنسانية المرأة.

�� لما تقاضت فاطمة مع علي عليهما السالم  عند رسول هللا (ص) في خدمة البيت حكم عىل علي (ع) ما وراء الباب وحكم
عىل الزهراء  ما هو داخل البيت، فتقول الزهراء فبلغني من السرور ما ال يعلمه إال هللا. من قال المرأة في األسرة ال وظيفة

لها؟ بل هي أعظم الموظفات، ومن قال أن المرأة خارج األسرة هي الراقية؟ أليس عمل المرأة خارج األسرة بشكل مبتذل
وغير محتشم يؤدي إىل تبديد شعورها وجمالها فأي أسرة تبقى وأي حنان واتزان شخصي يبقى؟

�� امتد اإلرث الروحي العظيم في كل النسل الطاهر ألهل البيت (ع) فكانوا عظيًما بعد عظيم. 


