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بعنوان : ||    وقفات مع دعاة السفور (2)    ||

( لُِكْم أَْطَهُر لُِقلُوبُِكْم َوُقلُوبِِهنَّ �� قال تعاىل : ( َوإَِذا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتَاًعا َفاْسأَلُوُهنَّ ِمن َوَراءِ ِحَجاٍب ۚ َذٰ

د ▪تدل اآلية عىل أنَّ للستر والحجاب في القرآن وظيفًة كبرى وهدًفا أعىل وهو الطهارة القلبية والسالمة الروحي وقد أكَّ
بعض الفقهاء عىل أنَّ درجات المحادثة بال حجاب وستار يترتب عليها فتنة القلوب، لذا قال السيد اإلمام الخميني : إنَّ أخطر

مؤامرة عىل المجتمع هي مؤامرة السفور ونزع الحجاب، ومن لم يفهم ما هي األبعاد من الحجاب كمحمد شحرور تكلم بهذه
العبارة : إنَّ الشرف عند الرجل الغربي في إتقان العمل إال إنَّ المسلمين ما زالوا غارقين الصالة والصوم والمرأة والحجاب

فهذا الرجل لم يقف عىل أبسط قيم الحجاب وإذا ما زال ثمة كيان ثابت وقوي في األمة فهو بفضل التعاليم القرآنية والدينية. 
▪ ما كان نزع الحجاب هو كل المطلب وإنما هو الخطوة األوىل والمشروع هو الوصول بالمرأة إىل حالة التعري الكامل،
فأتقن الغرب اللعبة فطرح أطروحاته حول السفور من خالل االلتفاف الفكري والتحايل الفلسفي لكي يسوقِّ هذه الظاهرة.
ولقد أجاد بعض الكتاب بقولهم :  لقد نزعوا الحجاب عن رأس المرأة، وجعلوه عىل عقول الفئة المستهدفة كأهل العقل

والمربين فأقنوعهم بظاهرة السفور وصاروا ال يعون نور الحقيقة. 

�� آداب المدنية والتأمين األخالقي

�� جاء بعضهم وطرح هذا التساؤل لكي يبرر ظاهرة السفور فقال : إنَّ الهدف من الحجاب هو منع األذى واإليذاء والتوحش
الجنسي والفوضى العاطفية، وإن البعض ببركة تعاليم المدنية مشفوعة بالقبضة األمنية في ظل ظاهرة السفور ُمنع األذى
والتحرش الجنسي وعىل الشرق المسلم أن يفعل ذلك، فيرفع الحواجز بين الجنسين ثم يعالج السلبيات من خالل اآلداب

العامة وقبضة القانون.

☝في مقام الجواب عن هذا التساؤل والفكرة التحايلة نطرح عدة نقاط

◽ النقطة األوىل : هناك قاعدة عقلية ذكرها أهل العلم تقول إنَّ الدفع أوىل من الرفع، وإنَّ الدفع أقل تكلفة من الرفع. فإذا
أراد اإلنسان أن يتخلص من سلبيات الخطيئة  والمعصية، هل يقول له العقل ُكن في مقام الدفع (تجنب الشيء ابتداءً قبل أن

يحل)  أو في مقام الرفع ( تجنب الشيء إذا حصل) ؟

�� من دقة تشاريع اإلسالم أنه يعالج السلبيات االجتماعيات في مقام الدفع قبل مقام الرفع، فالحجاب من األساس يمنع
ظاهرة االفتتان ويقطعها من البداية فدوره يدفع ابتداءً، أما الغرب أقروا ظاهرة السفور وخلقت لهم مشاكل جنسية فجاؤوا

بقوانين القبضة األمنية لكي يرفعوا ما يمكن أن يقع من سلبيات ظاهرة السفور، أليس هذا غباء وارتجالية تشريعية؟

◽النقطة الثانية : هل استطاعت المدنية الغربية باآلداب والقوانين أن تمنع اإليذاء والتوحش والتحرش الجنسي ؟ فمع
تشديد القبضة األمنية ازدادت حاالت االغتصاب واالعتداء، فظاهرة السفور من القوة في فتنتها بحيث أن الغربي مع القوانين

الغليظة يغامر في اقتحام الجنس حتى لو كان سيتعرض لعقوبة.



◽ النقطة الثالثة : ابتىل الغرب جراء هذه القوانين فصار بعض الغربيين يلتزم بالقانون إذا كانت كاميرات المراقبة تعاين
الحدث والمشهد، أما إذا انقطع التيار الكهربائي فماذا يحصل في الغرب من الجرائم والفوضى؟ ألن القانون سطحي فقد كبَّل

األجساد وليس األرواح.

◽ النقطة الرابعة : من قال لكم أن وظيفة الحجاب مجرد حفظ التوازن االجتماعي؟ فالخطوة األوىل للحجاب هي الخطوة
االجتماعية أي منع التحرشات، وأعظم هدف وغاية من الحجاب هو أن تنتقل المرأة من الحجاب كقطعة قماش بحدود

وشرائط فقهية إىل الطهارة الروحية. 
�� كل التشريعات اإللهية هي رموز وظواهر وحركات ولكنها سلم عروج لما هو أعىل، الصالة مجرد حركات وسكنات وألفاظ

لكنها في نفس الوقت " معراج المؤمن"، الصوم هو االمتناع عن األكل والشرب ولكن مآله إىل صوم القلوب واألرواح،
والحجاب أيًضا له رمزية كرمزية الصالة للعروج، كرمزية صوم المادة لصوم القلوب.

⏱  الحجاب كالمنبه الذي يقرع سمع المرأة دائًما وأبًدا ويقول لها : عليِك أن تراعي شرائط الحجاب وما يؤدي للعفة
الباطنية والقلبية.

�� لو افترضنا أن قوانين المدنية استطاعت أن تمنع التحرشات االجتماعية، هل يمكن أن تخلق التوازن والعفاف الروحي؟

❌ جاء آخر وقال : يمكن أن نشيِّع ظاهرة السفور بال أن يقع أي خلل، لو أن المربين أزالوا الحواجز بين الجنسين في
المراحل األوىل، واعتاد الصبي عىل الصبية، فإنهم سيعتادون كذلك في مرحلة الشباب، وستنخلق صحبة بريئة جميلة

وسينظر الرجل لجمال المرأة عىل أنه قيمة ولن يتحول لنزوات رخيصة. فهل هذا أمر واقعي أم خيال مرسوم ال تحقق له في
الواقع؟ 

❗ أليست من الجناية والغش أن يحولون بعض الكتاب العرب والمسلمين المنفعلين قذارات الغرب إىل طهارات؟ أليس
الغرب متعود عىل السفور بكل أنواعه بشكل مبكر؟ هل تسود العالقات الجميلة والبريئة أم العالقات التي تذهب إىل فنون

الجنس بال حدود؟ هل يوجد شابة في الغرب وصلت إىل سن معين وبقيت عىل طهارتها؟

❗ إذا تربَْى الوحوش في غابة واحدة وجنبًا إىل جنب، بعد أن يكبروا هل يزول سلوك الوحشية أو ينمو؟ الوحش الذي يربيه
اإلنسان ويطعمه ويسقيه إذا أجاعه ماذا يفعل؟ هذا هو حكم الغريزة.

�� اإلسالم حكم باستحباب التفريق بين اإلخوة واألقارب في سن العاشرة والتمييز، ألنه في هذا السن تبدأ تتحرك الغريزة
حتى لو كانت عالقتهم أخوية، فالتعود عىل رؤية المناظر الجميلة يبقي توهج الشهوة بال فتور.

�� لو كان االعتياد عىل السفور بشكل مبكر يخلق عالقات جميلة فلماذا ابتىل الغرب اآلن بأوحش جنس وهو زنا المحارم؟

��  لن تبلغ مجتمعات البشرية الطهر والطهارة إال في ظل تعاليم اإلسالم، وبقيادة الطاهرين.


