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قيمة الشعر العربي التاريخية ووجوه االتستااة نهاا ن للا ثبيت وور الحشمة عهد الهساء
The historical value of Arabic poetry and ways to benefit from it through fixing the
image of decency among women
* عمار تسعد شهدو

الملخص
ّ
ويقدر
ّ .يتناول البحث موضوع الحشمة عند النساء من خالل الشعر العربي في الفترة الجاهلية وبداية ظهور اإللسال

، والتي من شأنها أن تساعد المؤرخين في رلسم معالم الحياة وألسس الحضارة لذلك العصر،القيمة التاريخية التي يقدمها
ير إذ ال تقتصر االلستفادة من الشعر في قيمته الفنية
ثم اعتمادها في كل ما يتصل بها من مسائل تحقيًقا وتحر ًا
ّ ومن
أيضا في قيمته التأريخية فكما الستفاد اللغويون من الشعر في إظهار فصاحة
ً  وإنما، أو في الحفاظ على اللغة،والجمالية
 والستفاد المؤرخون منه في الستبيان ترتيب األحداث التي وقعت يومئذ نعرض في أثناء هذا،األلفاظ وبناء قواعد اللغة

للرجل رؤيته من المرأة
ّ  بتحرير مسألة فقهية وهي القدر المباح، إلى صورة أخرى من صور االلستفادة من الشعر،البحث

ظنه قبول نكاحه منها حيث تعلق فهم النصوص بمعرفة العرف السائد في ذلك
ّ األجنبية إذا نوى
ّ الزواج بها وغلب على

الرجال الذي توضحه أشعار العرب في الجاهلية وبداية
ّ  فيما يمكن أن يظهر من المرأة في العادة إذا أمنت عيون،الزمن

.ظهور اإللسال

Abstract

. ظهور اإللسال، الشعر الجاهلي، لباس المرأة العربية، رؤية المخطوبة:الماتاحية
الكلمات
ّ

The research deals with the issue of decency among women through Arabic poetry in the preIslamic period and the beginning of the emergence of Islam. It appreciates the historical value
it provides, which would help historians draw the features of life and the foundations of
civilization for that era, and thus adopting it in all related issues of investigation and editing.
The use of poetry is not limited to its artistic and aesthetic value, or to preserve the language,
but also in its historical value.
Not only have Linguists benefited from poetry to show eloquence and build grammar, historians
have also benefited from it in questioning the order of events that took place at that era. In this
research, we present another form of benefiting from poetry by releasing the issue of how much
it is permissible for a man to see from a foreign woman if he intends to marry her and he thinks
it most likely that he will accept his marriage from her. As the understanding of the texts depends
on knowing the prevailing custom at that time, in what can appear from the woman in the habit
if the eyes of men are safe, which is illustrated by the poems of the Arabs in the pre-Islamic
period and the beginning of the emergence of Islam.
Keys Words: Seeing the Fiancée, Arab Woman Dress, Pre-Islamic Poetry, The Emergence of
Islam
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المقدنة
يمّثل الشعر العربي في الجاهلية وبدايات ظهور اإللسال ،.مرآة صادقة تعكس تفاصيل الحياة العربية في تلك

كثير من اللفتات اإلنسانية الرائعة
الفترة وديوانا يؤرخ لمجموعة من المآثر واألخالق واألعراف والعادات ويحفظ لنا ً ا
فهو مستودع علومهم وحافظ آدابهم ومعدن أخبارهم ،فضال عما يقدمه من مزية في حفظ لسان العرب وأنسابهم وتاريخ
حروبهم

وقد قيل:

قال دعبل:

الشعر يحفظ ما أودى الزمان به والشعر أفخر ما ي ْنبي عن الكر.
()1
لوال مقال زهير في قصائده ما كنت تعرف جودًا كان في َه ِر.
ِإِّني إ َذا قْلت بيتًا مات ِ
قائله
َ
َْ

الب ْيت لم َيم ِت
ومن يقال له ،و َ
َ

()2

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :كان الشعر علم قو .لم يكن لهم علم أصح منه قال ابن لسال :.وكان

الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به ،به يأخذون وإليه يصيرون

()3

وكان العرب يعتمدون الشعر في الستعراض قوتهم وإظهار كثرتهم وتخويف عدوهم وكان لسان الشاعر كالسنان يَرُّد به
ِ
ويفخم الشأن ومما يحفظ في
هول به على العدو به تخلّد المآثر ويشاد بال ّذكر ّ
عن العرض وي َذب به عن الحسب ،وي ّ
هذا الباب قول رلسول الله صلى الله عليه ولسلم لحسان داعيًا له :أجب عني ،اللهم أيده بروح القدس( )4ومنه قول أنس

رضي الله عنه :دخل النبي صلى الله عليه ولسلم مكة في عمرة القضاء ،وابن رواحة بين يديه ،وهو يقول:
خلوا بني الكفار عن لسبيله

اليو .نضربكم على تأويله

ضرباً يزيل الها .عن مقيله

ويذهل الخليل عـن خليله

فقال عمر :يا ابن رواحة أفي حر .الله وبين يدي رلسول الله صلى الله عليه ولسلم تقول هذا الشعر؟ ،فقال رلسول الله
صلى الله عليه ولسلم :خل عنه يا عمر ،فو الذي نفسي بيده لكالمه أشد عليهم من وقع النبل

()5

فشعراء ذلك الزمن ،الذي يغلب على أهله المروءة ونبذ الكذب ،هم كتاب التاريخ الحقيقيون ،الذين باإلمكان العودة إلى
ما دونوه ،للوقوف على حقائق الحياة عندهم ،ومعرفة الحال واألحوال يومئذ فقصائدهم انعكالسات لساطعة ولفتات ّبينة
لما كان يحصل في زمانهم ومكانهم
( )1يؤرخ البيت الثاني لواحد من أكر .العرب وهو هر .بن لسنان الذبياني وكان لسيد قومه في الجاهلية ،وقد كان آلى على نفسه أنه ال ي َسّلِم عليه زهير
يمر بالجماعة فيهم َهر .فيقولِ :عموا صباحاً غير هر ،.وخيركم
إال أعطاه عبداً أو أمة أو فرلساً أو بعي اًر فالستحيا زهير مما كان يقبل منه ،فجعل ُّ

الستثنيت ويذكر أنه لسعى مع الحارث بن عوف ،في الصلح بين عبس وذبيان ،وتًحمال ديات القتلى ونش ار السال .في غطفان انظر :األعلم الشنتمري،
يولسف بن لسليمان ،أشعار الشعراء الستة الجاهلتت  ،منشورات دار اآلفاق الجديدة بيروت ،الطبعة الثالثة3041 ،هـ .3891-ص 968
()2

الخزاعي ،دعبل بن علي ،شعر ةعيل ب علي الخزاعي ،صنعه :عبد الكريم األشتر ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ،الطبعة الثانية،

()3

انظر :الجمحي ،محمد بن لسال ،.طبقات فحو الشعراء ،قرأه وشرحه محمود محمد شاكر ،دار المدني بجدة ،الجزء األول ،ص 90

()5

النسائي ،أحمد بن علي ،السه الكيرى ،الستقبال الحاج ،حديث رقم 1663

3041هـ ،.3891-ص 89
()4

البخاري ،محمد بن السماعيل ،وحيح البخاري ،باب ذكر المالئكة ،حديث رقم 9883
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لذلك تتعدى قيمة الشعر في الفترة الجاهلية وبداية ظهور اإللسال ،.كونه حفظ اللغة العربية من العجمة ،إلى كونه حفظ

كبير من نظا .الحياة الذي من شأنه أن يكون له األثر المهم في فهم مسيرة األمة المشحونة بالتحديات واألحداث
جزًءا ًا
واألزمات ،وربما فهم بعض نصوص الشريعة

ويبدو أن الدرالسات التاريخية والفقهية لستبقى ناقصة وغير وافية في بعض المسائل ،بدون االلستعانة بما كتبه الشعراء
زمن نزول الرلسالة
ولسنحاول في هذا البحث الستجالء القيمة التأريخية للشعر العربي في تلك الفترة ،والستبيان نواحي االلستفادة منه ،من

خالل النظر في صفاء صورة الحشمة عند النساء العربيات الحرائر ،وما تحمله تلك الشهادة التاريخية من قيمة في
تحرير بعض مسائل الفقه اإللسالمي

أهمية الدراتسة
تتمثل أهمية البحث في كونه يعرض مسألة من المسائل التي يؤرخ لها الشعر العربي في الجاهلية وبداية
ظهور اإللسال ،.وهي الحشمة عند النساء الحرائر وهي مسألة قد تذهب أذهان البعض إلى الغفلة عنها ،ذلك أن شعراء

الناس
ذلك الزمان قد اتّخذوا من المرأة طابع التكريم والتقدير مرًة ،والتب ّذل والمجون مرة أخرى الذي أرى أنه اشتهر بين ّ
هو الثاني ،حيث تم التركيز على الصور البذيئة للمرأة التي اعتمدها بعض الشعراء من أصحاب الهوى في ذلك العهد،

وذلك بديالً عن الصورة العفيفة المكرمة للمرأة حتى انكفأ الغطاء على الحقائق التي كان يعيشها أصحاب المروءة
يعدون المرأة ذروة شرفهم
والفطرة ،من عفة وحشمة وحياء ،وهم غالباً عرب ذلك الزمان وفي كل قبائلهم فقد كانوا ّ
وعنوان عرضهم ،وكانوا في ذلك أغير من غيرهم( ،)6فتفننوا في حمايتها والمحافظة عليها ،والدفاع عنها زوجة وأمًا،

قائما لسليماً من الدنس ،ويبقى عرضهم بعيدًا من أن يمس ولم يكن شيء
وابنة وأختاً ،وقريبة وجارة ،حتى يظل شرفهم ً
يثير القو .كاالعتداء على نسائهم أو المساس بهن ،ولذلك كانوا يتجشمون في الدفاع عنهن كل صعب ،وال يضنون
()7
بأي غال ،حيث كانت الغيرة تولد مع القو .وكأنهم أ ِ
رضعوها فعالً مع لبان األمهات
دينا يدين به المسلمون
النساء والمروءة في الرجال زينة اإللسال.
جميعا ،وصارت الحشمة في ّ
ثم جاء اإللسال .فثبت ذلك ً
ً
وعنوانه

أهداف الدراتسة
تهدف الدرالسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 إبراز القيمة التاريخية للشعر العربي في الجاهلية وبداية ظهور اإللسال. بيان أثر الشعر في درالسة المسائل التاريخية المتعلقة بمرحلة الجاهلية وبداية ظهور اإللسال.( )6األلولسي ،محمد شكري ،بلوغ األرب في نعرفة أحوا العرب ،تحقيق :محمد بهجة األثري ،دار الكتاب المصري ،باب ذكر المالئكة ،الجزء األول ،ص

304
()7

صيا ،.محمد الشيخ محمود ،المعتقدات والقيم في الشعر الجاهلي ،رلسالة دكتوراه في اآلداب ،كلية اللغة العربية ،جامعة أ .القرى ،مكة المكرمة،

3049هـ ،.3899-ص 194
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أن خلق الحشمة والحياء من أجمل ما تزين به العربي وحافظ عليه ،وأنّه من األخالق التي لم تكن معدومة في
 بيان ّومشهور وأثره واضح في حياتهم
ًا
موجودا
تلك الفترة كما يظن بعض الناس ،بل كان
ً
وفخر
ًا
مدحا
 بيان أن لستر المرأة العربية وحجابها وعفافها دالالت فطرية ،وقد أجزل الشعراء فيهاً
وصفا ،وبالغوا فيها ً

نهاج البحث:
اعتمدت المنهج الوصفي في عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وعرض أشعار العرب المتعلقة بموضوع البحث،

والستخدمت المنهج المقارن لمقارنة األدلة واألقوال وبيان القوي من األدلة ،والراجح من األقوال

لطة البحث:
اقتضت درالسة الموضوع تقسيم البحث إلى مقدمة ،وثالثة مباحث رئيسية وخاتمة:
األول :معنى الحشمة وما يتعلق بها
المبحث ّ
المبحث الثاني :لباس المرأة العربية العفيفة وصفاتها في الجاهلية وبداية ظهور اإللسال.

المبحث الثالث :أثر الشعر العربي في تحرير أقوال الفقهاء في حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته

الخاتمة :وتضمنت أهم النتائج

األو :
المبحث ّ
نعهى الحشمة ونا يتعلق باا
الحشمة ،بكسر الحاء ،من حشم ،وهي على معان:
المعنى األول :االلستحياء
قال كثير:
ال َع ْن َتَرة:
َق َ
قال المتنبي:
وقال:

ِّإنيَ ،متى لم َيك ْن َعطاؤهما

َح َت ِشم
عندي بما قد َف َعْلت ،أ ْ

ط ِ
َشاء َحَوْيت َها
َوأََرى َم َ
اع َم َل ْو أ َ

َفَيصُّدِني َع ْن َها كثير َت َح ُّش ِمي

ضيف أََلم ِبَرألسي َغ َير محتَ ِش ِم
َ

()8

()9

والسيف أَحسن ِفعالً ِمنه ِب ِ
الل َم ِم
َ
َ َ

()10

إذا ما الستحين الماء يعرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الورد

()11

وصف كثرة مياه األمطار في طريقه ،وقد أنبتت الزهر ،فكان حيثما ذهب رأى الماء ،كما لو أن الماء يعرض
نفسه على إبله للشرب ومعناه :إذا مرت هذه اإلبل بالمياه التي غادرتها السيول فلكثرتها صارت كأنها تعرض أنفسها
()8

ابن جني ،عثمان ،الفسر– شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي ،حققه وقد .له :رضا رجب ،دار لسعد الدين ،الطبعة األولى ،.9440 ،الجزء

الرابع ،ص 006

()9
طبعة األولى ،.3889 ،ص 96
الشرق العربي-بيروت ،ال ّ
شداة ،تحقيق :بدر الدين حاضري ،دار ّ
عنترة بن شداد ،ةيوان عهتر ب ّ
( )10المتنبي ،أحمد بن الحسين ،ةيوان المتهيي ،دار بيوت للطباعة والنشر ،بيروت3041 ،هـ ،.3891-ص 149
()11

المتنبي ،أحمد بن الحسين ،ةيوان المتهيي ،دار بيوت للطباعة والنشر ،بيروت3041 ،هـ ،.3891-ص 90
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على اإلبل فتشرب منها كأنها مستحية منها لكثرة عرضها نفولسها عليها وإن كان ال عرض هناك وال الستحياء في
الحقيقة وأراد الشاعر بالسبت ،مشافر اإلبل للينها ونقائها والسبت جلود تدبغ بالقرظ ،وهو نوع من الشجر ،ومنه قول

طرفة:

كسبت اليماني قده لم يحرد

()12

وخد كقرطاس الشآمي ومشفر
ّ
وكرعن شربن وأصله من ادخال أكارع الشاربة في الماء للشرب وجعل الموضع المتضمن للماء لكثرة الزهر فيه كأنه
إناء من ورد

قال ابن الرومي:
حبذا حشمة الصديق إذا

ِ ()13

ما حجزت بينه وبين العقوق

وتأتي الحشمة بمعنى االنقباض ،وهو الثاني:
قال الشاعر:

أخاف تكرار قولي :كل فأحشمه

والصمت ينزله مني على بخل

()14

وتأتي بمعنى الخجل ،وهو الثالث

حش َمة فابدؤوه باليمين
فابَدؤوه بالت ِحي ِة ،ولكل طاعم ْ
روي عن ابن عباس أَنه قال :لكل داخل َدهشة ْ
قال ابن الجهم:
ِ
ِ ِ
ِ ِ
وال ربُّهن ِبالم ِ
هيب المَبج ِل
شمة
َ َ
َ
أَوانس ما فيهن للضيف ح َ
ِ ()15
الضيف َقل َحياؤه َوَيغفل َعنه َوهَو َغير َم َغفل
ي َسُّر ِإذا ما َ
قال أبو نواس:
الحياء
ومتَرف َعَق َل َ

بالو ْحي واإليم ــاء
َ
لسانه فكالمه َ

وتأتي الحشمة بمعنى الغضب ،وهو الرابع
()12

طرفة بن العبد ،ةيوان طرفة ب العيد ،تحقيق :مهدي محمد ناصر الدين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة3091 ،هـ ،.9449-ص 93

( )13الحصري القيرواني (ت  091هـ) ،إبراهيم بن علي ،جمع الجواهر في الملح والهواةر (ذيل زهر اآلةاب) ،تحقيق :علي محمد البجاوي الطبعة الثانية،

 3046هـ ،دار الجيل ،ص 98
()14
()15

زعبي ،حسين علي ،الهقد في رتسائل الهقد الشعري :حتى نااية القرن الخانس الاجري ،دار الفكر المعاصر ،.9443 ،ص 16

غانم ،محمد عبده ،نع الشعراء في العصر العباتسي ،دار الفكر المعاصر ،المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع ،.9446 ،ص 16
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حماما في درب الثلج ،فإذا بسوار بن عبد الله ،قاضي البصرة ألبي جعفر
قال أبو يعقوب الخريمي ،الشاعر :دخلت
ً
مستلقيا ،وعليه المئزر ،فجلست بقربه ،فسكت لساعة ثم قال لي :قد أحشمتني
المنصور ،في الحما ،.في البيت الداخل،
ً

يا رجل! إما أن تخرج أو أخرج فقلت :جئت ألسألك عن مسألة فقال :ليس هذا موضع المسائل قلت :إنها من مسائل
الحما ،.فضحك وقال :هاتها ،فقلت :من الذي يقول:

لسلبت عظامي لحمها ،فتركتها

عواري مما نالها تتكسر

()16

شاهد الرواية ،قوله :أحشمتني ،أي أغضبتني
وتأتي الحشمة بمعنى القليل الذي ال يكفي ،وهو الخامس
قال الشاعر:
لعمرك إن قرص أبى خبيب

بطئ النضج محشو .األكيل

()17

والمعنى أن طعا .أبي خبيب ال هو نضج فحسن طعمه ،وال كثر فأشبع آكله وقيل :معناه مغضب األكيل ألنه ال
يرضيه
وتأتي بمعنى الفحش والخطيئة والفسق ،وهو السادس

قال الشاعر:

وال تك ممن يتهمهم بحشمة فليس لهم بين الرجال محاشم
وخَدمه
الح َشم ،خاصة الرجل َ
والحشمة ،بضم الحاء ،و َ
قال صفي الدين الحلي:

ال عيب فيهم لسوى أن النزيل بهم يسلو عن األهل واألوطان والحشم

()18

()19

والبيت في المدح ال الذ ،.يريد تجاوز القو ِ .الحد في الكر .وحسن الضيافة حدا يسلو النزيل بهم عن األهل والوطن
والحشم
ومن الدعائم التي قامت عليها األخالق العربية ،الحشمة التي ميزت نساء العرب حتى كانت صيانة النساء
عنوان الرجولة وبدونها ال رجولة قال الشاعر:
()20
ِِ
ِ
بعض ِّ
ين غثاء
الرجال المدع َ
َح ْ
أطه َار أ ّمه َو ْ
ميت َعلى العه ِار َ
()16
()17

السراج ،جعفر بن أحمد (المتوفى944 :هـ) ،نصارع العشاق ،دار صادر ،بيروت ،الجزء الثاني ،ص 6

اليمني ،نشوان بن لسعيد الحميرى (المتوفى961 :هـ) ،شمس العلوم وةواء كلام العرب ن الكلوم ،تحقيق :د حسين بن عبد الله العمري-مطهر بن

علي اإلرياني -د يولسف محمد عبد الله ،دار الفكر المعاصر بيروت-لبنان ،دار الفكر ،دمشق– لسورية ،الطبعة األولى 3094 ،هـ  ،. 3888-الجزء
األول ،ص 986

( )18الحموي ،تقي الدين أبو بكر بن حجة (المتوفى916 :هـ) ،لزانة األةب وغاية األرب ،تحقيق :عصا .شقيو ،دار ومكتبة الهالل-بيروت ،دار البحار-

بيروت ،.9440 ،الجزء الثاني ،ص 80
()19
()20

المرجع السابق ،الجزء الثاني ،ص 188

العيني ،بدر الدين محمود بن أحمد بن مولسى (المتوفى  999هـ) ،المقاود الهحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشاور بـ «شرح الشواهد

الكيرى» ،تحقيق :أ د علي محمد فاخر ،أ د أحمد محمد توفيق السوداني ،د عبد العزيز محمد فاخر ،دار السال .للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،
القاهرة -جمهورية مصر العربية الطبعة :األولى 3013 ،هـ  ،. 9434-الجزء الثالث ،ص 369
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ال
وتساوى التعدي على العرض بالحرب وطلب القتل وكانت مما يفتخر به وحق وفي المثل :ك ُّل َشيء َم َههَ ،ما َخ َ
ذكرهن وغدت حشمة المرأة أعظم حالها وأفضل خاللها ،يرَغب فيها على قدر حشمتها ،وتعاف من ال تستحي
اء َو ْ
الن َس َ
قال الشاعر:
()21
يعاف ِوصال ِ
ذات الب ِ
َوَيتِبع الم َمن َع َة النوا ار
ذل َقلبي
َ
َ
َ
وللحشمة ،الممدوحة عند النساء ،مظاهر شتى ،منها التصون في الكال .فال يسمع منها غير العف من القول
قال الشاعر:
وقال آخر:

اث قو ً
ال َح َسناً
ت ْس ِمع الحد َ

لو أََرادوا َغ َيره لم ي ْستَ َم ْع
ونوالها غير الحديث بعيد

ويخالها المرح السفيه تحبه

()22

()23

صوتا
حجابا فال يصل إليها أحد ،وال يجرؤ أحد أن يكلمها وال يسمع لها
وقد تضرب حشمتها
ً
ً
قال الشاعر:
على بابها من أن تزار رقيب

منعمة ال يستطاع كالمها

وترضى إياب البعل حين يؤوب

إذا غاب عنها البعل لم تفش لسره

()24

وقد تبلغ الحشمة حدا تمتنع فيه المرأة عن الضحك وتكتفي باالبتسا .وهو أبلغ
قال الشاعر:

تبسما
نواعم ما يضحكن إال ً

()25

إلى اللهو قد مالت بهن السوالف

وقد تظهر حشمتها في لبالسها ،وهو ما لسنعرض له في المبحث الثاني والمرأة في لبالسها بين الحجاب والسفور
فإذا كشفت عن وجهها أو شيء من شعرها كانت لسافرة ،وإذا كشفت عن يديها كانت حالسرة وإذا كشفت عن شيء
خالف ذلك كانت عارية ،وإذا لسقط عنها كل شيء فبان ما خفي كانت متجردة وإذا أظهرت شيئا من بدنها أو زينتها
التبرج بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة بغاية كشفه،
ً
متبرجة فخص ّ
قصدا أما .األجانب صارت ّ
فيلحق به التكشف ،والتهتك ،والتذلل بالنظرة والخضوع بالقول والمالينة بالكال ،.والميالن بالجسد ،وتثني المرأة في
مشيتها وتبخترها وترفلها وتكسرها وضرب األرجل والمزاحمة ومالمسة أبدان الرجال ،ولباس الالصق ،والقصير،
والضيق ،والشفاف الواصف لبشرتها أو ما خفي من الثياب تحت العباءة
()21

السليك بن عمير بن يثربي بن لسنان السعدي التميمي (ت  36ق هـ) ،السليك ب السلكة الباره وشعره ،درالسة وتحقيق :حميد آد .ثوينى -كامل
لسعيد عواد ،مطبعة العانى –بغداد ،الطبعة االولى 3040-هـ  ،.3890-ص 99

( )22لسويد بن أبي كاهل اليشكري ،ةيوان تسويد ب أبي كاهل اليشكري ،جمع وتحقيق :شاكر العاشور ،مراجعة :محمد جبار المعيبد ،لساعدت و ازرة اإلعال.
()23

على نشره ،الطبعة األولى ،. 3869 ،ص 91

الزركلي ،خير الدين ،األعلام ،دار العلم للماليين ،بيروت-لبنان ،الطبعة  ،.9449 ،39الجزء الخامس ،ص 996

()24

األعلم الشنتمري ،يولسف بن لسليمان ،أشعار الشعراء الستة الجاهلتت  ،منشورات دار اآلفاق الجديدة بيروت ،الطبعة الثالثة3041 ،هـ.3891-

()25

أوس بن حجر ،ةيوان أوس ب حجر ،المحقق :محمد يولسف نجم ،دار بيروت 3044 ،هـ ،.3894-ص 60

ص 99
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المبحث ال ّباني:

لباس المرأ العربية العفياة ووااثاا في الجاهلية وبداية ظاور اإلتسلام

ِ ِ
ِ
بايعه ،فنظر
في حديث عائشة رضي الله عنها ،قالت:
ْ
جاءت هند بنت عتب َة إلى رلسول الله صّلى الله عليه ولسلم لت َ
رلسول ِ
بت فغيرتها ِ
ِ
الله صلّى الله عليه ولسلم
جاءت إلى
بحناء ،ثم
ْ
قالت :ف َذ َه ْ
فغيري َيَد ْيكْ ،
إلى َيَد ْيها فقال لها :ا ْذ َهبي ِّ
فقال :أباِيع ِك على أال ت ْشركي ِ
شيئا ،وال َتسرقي ،وال َتزني ،قالت :أََوَت ْزني الحرة؟ قال :وال َتْقتلي أوالَد ِك خشي َة
بالله ً
ان من ذهب :ما تقول في ه ِ
قالت له وعليها ِلسَوار ِ
ذين
قالتَ :فَب َاي َعته ،ثم ْ
الدا َفنْقتَلهم؟ ْ
ِإمالق ،قالت :وهل َتَرْك َت لنا أو ً
السوار ِ
ين؟ قالَ :ج ْمَرتَ ْي ِن من َج ْم ِر َج َهن ِم
هندا أنكرت أن تتلبس الحرة بالزنا ،فدل ذلك على تقرير العفاف عندهم والفطرة أن
وشاهد الحديث ،أن ً
()26

الستر شيء من العفاف
ّ
وفي الحديث ،قال رلسول الله صلى الله عليه ولسلم :صنفان من أهل النار لم أرهما :رجال بأيديهم لسياط

كأذناب البقر يضربون بها الناس ،ونساء كالسيات عاريات ،مائالت مميالت ،رؤولسهن كألسنمة البخت المائلة

()27

والحديث توثيق لما كانت عليه النساء في ذلك الزمن من نبذ العـري والتكـشف وطرق التحلل والتبرج ،والتزا.

الـستر والحشمة والحجاب

ومن عجيب المواقف؛ أن تحرص المرأة على لسترها حتى بعد موتها ،ومنه ما جاء عن فاطمة بنت محمد

صلى الله عليه ولسلم ،أنها قالت أللسماء بنت عميس :يا ألسماء ،إني ألستقبح ما يصنع بالنساء ،يطرح على المرأة الثوب
فيصفها ،تقصد إذا ماتت ووضعت في نعشها فقالت ألسماء رضي الله عنها :يا ابنة رلسول الله صلى الله عليه ولسلم،
أال أر ِ
فدعت بجرائد رطبة ،فحنتها ثم طرحت عليها ثوباً فقالت فاطمة رضي الله عنها :ما
يك شيئًا رأيته بالحبشة؟
ْ
أحسن هذا وأجمله! يعرف به الرجل من المرأة ،فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي رضي الله عنه ،وال تدخلي علي

أحدًا

()28

وعن أ .المؤمنين عائشة رضي الله عنها ،قالت :كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رلسول الله وأبي ،واضعة

حياء من
ثوبي ،وأقول :إنما هو زوجي وأبي ،فلما دفن عمر رضي الله عنه ،فوالله ما دخلته إال
ً
مشدودة علي ثيابي ً
()29
عمر رضي الله عنه

عز وجل:
وقد أثنى الله عز وجل ،على الفتاة العفيفة ،ابنة الرجل الصالح اللستحيائها في مشيتها ،قال ّ
ِ
َفجاء ْته ِإحَداهما َتم ِشي عَلى السِتحياء َقاَل ْت ِإن أَِبي ي ْدع ِ
ص
َ
َ
وك لَي ْج ِزَي َك أ ْ
َ
ْ َْ
ص َ
َ َ ْ َ ْ
اءه َوَقص َعَل ْيه اْلَق َ
َجَر َما َلسَق ْي َت َلَناَ ،فَلما َج َ
ِ ِ ()30
ِ
ين
ال ال تَ َخ ْف َن َج ْو َت م َن اْلَق ْو ِ .الظالم َ
َق َ
( )26أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن عبد الله ،نعرفة الصحابة ،تحقيق عادل بن يولسف العزازي، ،دار الوطن-الرياض ،لسنة 3038هـ ،باب النساءِ ،هْند
ِيع َة ْب ِن أمي َة ْب ِن َعْب ِد َشم ِ
س ْب ِن َعْب ِد َمَناف ،حديث رقم 6999
ِبْنت ع ْتَب َة ْب ِن َرب َ
ْ
َ
( )27مسلم ،مسلم بن الحجاج ،وحيح نسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب النساء الكالسيات العاريات المائالت المميالت ،حديث رقم 9399

()28
محمد بن أحمد ،ثاريخ اإلتسلام ووفيات المشاهتر واألعلام ،بن عثمان ال ّذهبي المحقق :الدكتور عمر عبد السال .تدمري ،دار الكتاب
الذهبيّ ،
العربي ـ بيروت الطبعة األولى ،ص 09
()29
()30

ابن حنبل ،أحمد بن حنبل ،نسهد اإلنام أحمد ب حهيل ،باقي مسند األنصار ،حديث رقم 99664

لسورة القصص ،اآلية 99
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حمد به لسيرة الرجل ،أن يكون ذا نظرة طيبة طاهرة بريئة من الريب ،أو له غض من البصر عند
وكان مما ت َ
التقائه بالمرأة األجنبية قال عروة بن الورد(:)31
الدهر ،جاري ،وال أرى
وال يستضا،.
َ
إن جارتي ألوت رياح ببيتها

وقال عنترة(:)32

للصديق عقاربه
كمن َ
بات تسري ّ
تغافلت حتى يستر البيت جانبه
حتى يواري جارتي م ْأواها

جارتي
وأَغ ُّ
ض طرفي ما َبد ْت لي َ
تعففا وفضيلة،
وللطائي کال .يذکر فيه رفده لجارته إذا غاب بعلها من دون زيارتها أو إلقاء نظرة عليهاً ،
بتصونها من دون أن يقصر عليها لستر أو حجاب فيقول(:)33
وتأكيدا على اعتداده
ظا للمرأة
وحف ً
ً
ّ
وما تشتكيني جارتي ،غير أنها،

إذا غاب عنها بعلها ،ال أزورها

لسيبلغها خيري ،ويرجع بعلها

إليها ،ولم يقصر ،علي لستورها

كشف لحرة قناع ،قال الشاعر(:)34
ومن الرجولة ،ترك النساء في الحرب فال ي َ
مَلكنا َفَلم ن ِ
ستِلب ِإال الحديد المسم ار
كشف ِقناعاً ِلحرة
وَلم َن َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
شترى
َصب َحت
َكرائمهم ف َينا تباع َوت َ
َوَلو أَننا شئنا لسوى َ
ذاك أ َ
ِ
و .المحق ار
َولكن أَحسابًا َن َمتنا ِإلى العلى
َو َ
آباء صدق أَن َنر َ

يدل على لبس الحرائر للقناع
وهذا ّ
وعلى غير عادة العرب وفطرتهم وما جرى عليه الرأي عندهم ،عد .التستر بل عادة الحرائر عند العرب أن

يتدرعن وهن صغيرات قال الشاعر(:)35

ط الجواري َغ ِر َيرًة
وعلّْقتها َو ْلس َ
غيوف القذى تأبى فال تعرف الخنا
دعت بالدرِع قبل ِ
لداتها
إلى أن ْ
َ
ِ
العرض خلقها
فضول الدرع ذي
وغال
َ
َ

ميم المنظما
وما قلَّد ْت إال ّ
الت َ
وترمي بعينيها إلى َم ْن َت َكرما

وعادت ترى منهن أبهى وأفخما
ْ
ِ
َوأ َْت َعَبت الحجَل ِ
ين حتى تَقصما
وللنساء ،أنفسهن ،حرص على الستر ،في حضور األجانب ،قال الشاعر(:)36
فتناولته ،واتقتنا ِ
باليد
طه،
صيف ،ولم ت ِرْد إلسقا َ
َلسَق َ
ط ّ
الن ّ

()31
طبعة األولى،
وش ْرح وتحقيق :ألسماء أبو بكر محمد ،دار الكتب
العلمية-بيروت ،ال ّ
عروة بن الورد ،ةيوان عرو ب الورة أنتر الصعاليك ،درالسة َ
ّ
 ،.3889ص 09
()32
()33
()34
()35
()36

طبعة األولى ،.3889 ،ص 341
الشرق العربي-بيروت ،ال ّ
شداة ،تحقيق :بدر الدين حاضري ،دار ّ
عنترة بن شداد ،ةيوان عهتر ب ّ
حاتم الطائي ،ةيوان حاثم الطائي ،دار صادر3043 ،هـ ،.3893-ص 61
طبعة األولى ،.3889 ،ص 84
النابغة الجعدي ،ةيوان الهابغة الجعدي ،تحقيق :واضح الصمد ،دار صادر-بيروت ،ال ّ

عز  ،جمعه وشرحه :إحسان عباس ،دار الثقافة-بيروت ،لبنان3183 ،هـ ،.3863-ص 310
كبتر ّ
كثير ّ
عزة ،ةيوان ّ
ّ
النابغة الذبياني ،ةيوان الهابغة الذبياني ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف ،الطبعة الثانية ،ص 81

© جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي /جامعة الزيتونة األردنيّة 2021

142

عمارة سعد شندول

قيمة الشعر العربي التا ريخية ووجوه اإلستفادة منها...
DOI: 10.15849/ZJJHSS.210730.08

وفي النساء غيرة وحرص على أنفسهن أن تراهن عيون الرجال ،ولهذا ألسدلت عبلة حجاب وجهها عليها

حينما رأت عنترة ،فقال(:)37

طب ِ
ِ
الفارس المستلئ ِم
بأخذ
َ

إن ت ِ
القناع فإنني
غدفي دوني
َ
ويقال :أن توبة بن حمير الشاعر ،مجنون ليلى األخيلية ،كان إذا أتاها خرجت إليه في برقع فلما شهر أمره

شكوه إلى السلطان فأباحهم دمه فمكثوا له في الموضع اّلذي كان يلقاها فيه فلما علمت به خرجت لسافرة حتى جلست

في طريقة فلما رآها لسافرة فطن لما أرادت وعلم أنه قد رصد وإنّها ألسفرت لتحذره فركض فرلسه فنجا وذلك قوله(:)38
وقد رابني منها الغداة لسفورها

وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت

أن عادة الحرة الستر ال السفور فإذا لسفرت المرأة الحرة ،فإن ذلك ألحد ألسباب ،منعها االلسال ،.منها:
فظهر ّ
األو  ،الحزن والمصيبة ،وكانوا يتواصون بذلك ،يقول طرفة(:)39
ّ

فان م ُّت فانعنيني بما أنا أهله
ِ
ليس َه ُّمه
وال َت ْج َعليني كامرىء َ
وعلى هذا كانت حال أهل الجاهلية ،تخرج الحرة من خبائها عند المصائب ،وتشق جيبها أو تمزق خمارها
معبد
وشّقي علي
الجيب يا ابن َة ْ
َ
كهمي وال يغني غنائي ومشهدي
ّ

وتلطم علی وجهها حالسرة الرأس والذراع جزعاً منها علی فقيدها قال الشاعر(:)40
َمن كان مسرو ًار بمقتل مالك
قد كن يخبأن الوجوه تست ًار

يجد النساء حوالس ًار يندبنه

يخمشن حرات الوجوه على امرئ

فليأت نسوتنا بنصف نهار

واليو .حين برزَن
ِ
للنظار
بن أوجههن باألحجار
يضر َ
ِ
ِ
األخبار
لسهل الخليقة طيب

ِ
ود،
ضَر َب الخد َ
وهذا مما منعه االلسال .ففي الحديث قال رلسول الله صلّى الله عليه ولسلمَ :ل ْي َس منا َم ْن َ
ِ ِ ِ ()41
الخام َش َة وجهها ،والشاق َة جيبها ،و ِ
ِ
الداعَي َة
لعن الله
الجاهلية
السالَ :.
َْ
ََ
وبَ ،وَد َعا ِبَد ْعَوى َ
َو َشق الجي َ
الصالة و ّ
وقال عليه ّ
()42
بالوي ِل والث ِ
بور
ْ
جده َقال :ج ِ
ِ
ِ
صلى
اءت ْ
امَ أرَة إَلى النب ِّي َ
وعلى هذا الستوى أمر المسلمين عن قيس بن شماس ،عن أبيه ،عن ّ َ َ َ
الله َعَل ْي ِه ولسلم يَقال َلها أ َُّ .خالد وِهي م ْن َت ِقَبةَ ،تسأَل َع ِن ْابِنها ،وهو مْقتولَ ،فَقال َلها َب ْعض أَصح ِ
اب النِب ِي
ْ َ
َ َ
َ
ْ
َ َ َ َ
ََ َ
ّ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ال َرلسول الل ِه
صلى الله َعَل ْيه َو َلسل َمِ :ج ْئت تَ ْسأَل َ
ين َع ِن ْابنك َوأ َْنت م ْن َتقَبة؟ َفَقاَل ْتِ :إ ْن أ ْرَأَز ْابني َفَل ْن أ ْرَ أَز َحَيائيَ ،فَق َ
َ
ِ ِ ()43
ِ
ِ
ِ
ِ
َهل اْلك َتاب
ال :ألَنه َقَتَله أ ْ
َجر َش ِه َيد ْي ِنَ ،قاَل ْتَ :وِل َم َذ َ
صلى الله َعَل ْيه َو َلسل َمْ :ابنك َله أ ْ
ول الله؟ َق َ
اك َيا َرلس َ
َ
()37
()38

شداة ،ص 69
عنترة بن شداد ،ةيوان عهتر ب ّ

الخفاجي ،توبة بن الحمير ،ةيوان ثوبة ب الحمتر الخااجي ،تحقيق وتعليق وتقديم :خليل إبراهيم العطية ،مطبعة اإلرشاد-بغداد3196 ،هـ-

 ،.3869ص 14
()39

طرفة بن العبد ،ةيوان طرفة ب العيد ،تحقيق :مهدي محمد ناصر الدين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة3091 ،هـ ،.9449-ص 98

()41

البخاري ،محمد بن إلسماعيل ،وحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة ،حديث رقم 3908

()40

الضبي ،مفضل بن محمد ،أنبا العرب ،تحقيق :حسين قصي ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت-لبنان ،ص 96

()42

جالل الدين السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،التوشيح شرح الجانع الصحيح ،تحقيق :رضوان جامع رضوان ،مكتبة الرشد-الرياض ،الطبعة

األولى 3038 ،هـ  ،. 3889-الجزء الثالث ،ص 94
()43
ِ
ض ِل ِق َت ِ
الرو َِ .عَلى َغْي ِرِه ْم ِم َن ْاأل َممِ ،حديث رقم 9364
ال ُّ
 .أبو داود ،لسليمان بن األشعث ،تسه أبي ةاوةِ ،ك َتاب اْل ِج َهادَ ،باب َف ْ
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الحجاب إبداء
ال ّباني ،عند إبداء الحسن والزينة :فقد کانت الحرة في الجاهلية ،تتخلی عن التزامها بالستر و ّ
الحج أو السفر وقد تلقي المرأة خمارها لحسنها وهي على عفة ومعناه أن العادة أن ال
للزينة في أيا .خاصة کأيا.
ّ

تلقي العفيفة خمارها وليس أجمل من قول الشنفرى ،وقد هجرته زوجته ،فما هزه خطبه إال أن ذكرها بأشد ما أعجبه
منها ،إنّها ما كانت تسقط قناعها تعمداً إلبداء حسنها ،وال تتلفت لكي ال تجلب الريبة لعفتها وخدرها ،قال الشنفرى(:)44
عت جيرّإنها إ ْذ تولـّ ِت
أجمعت فالستقلت
أال أ .عمرو
ود ْ
وما ّ
ْ
وكانت بأعناق المطي أظلـّ ِت
وقد لسبقتنا أ .عمرو بأمرها
ْ
ـتقلت فولّ ِت
فأصبحت
فباتت
أمست
بعيني ما
فقض ْت أمو اًر فالسـ ـ ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ِ
العيش زّل ِت
طمعت فهبها نعم َة
فوا كبدا على أميم َة بعدما
قال االعشى(:)45

لقد أعجبتني ال لسقوطًا قناعهــا

إذا ما مشت وال ِ
بذات تلّف ِت

في َم َح ّل ِم َن الثّغ ِ
ط الغوار السواما
ور غَزاة،
فإذا خال َ
ـ ـ ـرى ،إذا أبَد ِت الع َذارى ِ
منا المطاردو َن ِ
الخَد َما
عن األخـ
كان ّ
َ
ْ
َ َ
َ
و ِ
الخَد :.الخلخال و ّإنما كشفنه تزينا وكان لستر الخلخال مما يفتخر به العرب قال األفوه األودي يفتخر
بنساء قبيلته الالئي ال يرى ما يلبسن من حجل ،وهو الخلخال(:)46
نقاتل أقواماً فنسبى نساءهم

ال
ولم ير ذو عز لنسوتنا حج ً

مدح المرأة ،ال تضرب برجليها فيخفى حجلها ،فال يرى وال يسمع ،قال الهذلي(:)47
وت َ
كظيم الحجل واضحة المحيا عديلة حسن خلق في تما.
()48
ِ
ِ ِ
ين ِم ْن ِز َينِت ِهن﴾
وقد جاء االلسالّ .
﴿وَال َي ْض ِرْب َن ِبأ َْرجل ِهن لي ْعَل َم َما ي ْخف َ
فحدد ذلك يقول الله عز وجلَ :
فجعل النساء يدخْل َن عليها
بنت يز َيد كانت في نخل لها لبني حارث َة
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ،أن
ألسماء َ
َ
َ
غير مت ِزرات فيبدو ما في ِ
فأنزل الله
أقبح هذا(،)49
أرجلهن يعني
الخالخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت ألسماء ما َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظ َهَر م ْن َها َوْلَي ْض ِرْب َن ِبخم ِرِهن
ص ِارِهن َوَي ْحَف ْ
ين ِز َين َتهن ِإال َما َ
وجهن َوَال ي ْبد َ
َ
ظ َن فر َ
ذلكَ ﴿ :وقل لّْلم ْؤمَنات َي ْغض ْض َن م ْن أ َْب َ
ِ
ين ِز َينتَهن ِإال ِلبعوَلِت ِهن أ َْو َآب ِائ ِهن أ َْو َآب ِاء بعوَلِت ِهن أ َْو أ َْبَن ِائ ِهن أ َْو أ َْبَن ِاء بعوَلِت ِهن أ َْو ِإ ْخَو ِان ِهن أ َْو َبِني
َعَل ٰى جيوب ِِهن َوَال ي ْبد َ
()44

الشنفرى ،عمو بن مالك ،ةيوان الشهارى ،جمعه وحققه وشرحه :ايميل بديع يعقوب ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة الثانية3036 ،هـ-

()45

األعشى الكبير ،ميمون بن قيس ،ةيوان األعشى الكيتر ،تحقيق :محمد حسين ،مكتبة االداب بالجماميزت ،مصر ،ص 19

 ،.3886ص 13
()46

األفوه األودي ،صالءة بن عمرو بن مالك اليمني ،ةيوان األفوه األوةي ،تحقيق :محمد التونجي ،دار صادر-بيروت ،الطبعة األولى ،.3889 ،ص

344
()47

السكري ،الحسن بن الحسين ،شرح أشعار الاذلتت  ،تحقيق :عبد الستار أحمد فراج ،مراجعة :محمود محمد شاكر ،مكتبة دار العروبة-دار المدني،

()48

لسورة النور :اآلية 13

ص 986
()49

الشوكاني ،محمد بن علي ،فتح القدير الجانع بت الرواية والدراية ن علم التاستر ،ضبطه وصححه :أحمد عبد السال ،.دار الكتب العلمية،

بيروت-لبنان ،الجزء الثاني ،ص 934
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ِ
ِ ِ
ِإخو ِان ِهن َأو بِني أ ِ
اإلرب ِة ِم َن ا ِلرج ِ
ذين َل ْم
ال أ َِو ال ِّ
َ
طْف ِل الّ َ
َخَوات ِهن أ َْو ن َسائ ِهن أ َْو َما َمَل َك ْت أ َْي َمانهن أ َِو التاِبع َ
ين َغ ْي ِر أوِلي ِْ ْ َ
ْ َ
َّ
َْ
ّۚ
ِ ِ
النس ِاء وَال يض ِربن ِبأَرجِل ِهن ِليعَلم ما يخِف ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ُّه اْلم ْؤِمنو َن َل َعلك ْم
َي ْ
ْ َ َ ْ َ
يعا أَي َ
ظ َهروا َعَل ٰى َع ْوَرات ّ َ َ َ ْ ْ َ ْ
ين من ِز َينته ّن َوتوبوا إَلى الله َجم ً
()50
تْفِلحو َن﴾
أحيانا تؤدي
البّالث ،الفقر والجوع :فمن دواعي السفور لدی المرأة الجاهلية معاناتها من الجوع والفقر حيث
ً
بها إلی ترکها التعزل والخفر وعد .احتجابها وحضورها محضر السوء لسداً للجوع وکسباً للرزق قال لبيد(:)51
َفِنعم ِ
الفض ِل ِ
طار ِ
وبالف ِ
ِق الم َتَنِّوِر
عامر
ضياء ال ّ
الحراب ذو َ ْ
ورة َ
َ
َْ
ِ
أصبحت لم ِ
ِ
تستر
ما الكعاب
الجار َحل ِبَب ْيِته إذا
وِن ْع َم مَناخ
ْ
الرابع ،الخوف من السبي :کانت المرأة العربية الجاهلية تسفر في الحروب إذا أيقنت هزيمة قومها وخشيت
ّ
السبي فتتشبه باألمة حتی يزَهد فيها وتتأهب للفرار لسافرة
قال طرفة(:)52

ِ
لسائلوا عنا اّلذي يعرفنا
ِ
ألسوِقها،
و .تبدي البيض عن ْ
َي َ
ويعتبر الحجاب في اإللسال .فرض واجب ،في الكتاب والسنة واإلجماع ،فال يجوز للمرأة أن تخلعه ،أو تفرط
ِ
لمم
يو .تحالق ال ْ
بقوانا َ
اج الن َعم
وتل ُّ
َ
ف َ
الخْيل ْ
أعَر َ

فيه ،كما ال يجوز ألحد أن يأمرها بذلك أو يجبرها عليه أو يحده وفق ما يرى ،فإذا تعرضت المرأة لألذى بسبب لبسه،

تعد أو زيادة ،والله تعالى أعلم
فإنه يجوز لها دفع هذا األذى بخلع جزء من الحجاب يكفي لدفعه دون ّ
ّ

وقد كانت الحرة في الجاهلية ربما الستترت بما يصف عظامها ،فال ترى بذلك بألسا قال األعشى(:)53
الك َسل
إذا تَقو .إلى َج َارِات َها َ
الم ِ
الكَفل
تن َو َ
َو َ
اهتّز منها َذنوب َ
الخ ْصر َي ْن َخ ِزل
إذا َتأتّى َيكاد َ

صرعهاَ ،ل ْوال تَ َشّدد َها،
َيكاد َي َ
إذا ت ِ
عالج ِق ْرناً َلساع ًة َف َتَر ْت،
شاح و ِ
ِ
ِ
هكنة
صْفر ّ
الد ْرِع َب َ
ملء الو ِ َ
ام َة ْب ِن
وهذا مما جاء اإللسال .فحرمه ،أن تخرج المرأة في ّ
الناس بكساء يصفها ففي الحديث َع ِن ْاب ِن أ َلس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اها ِد ْحَية اْل َكْلِب ُّيَ ،ف َك َس ْوت َها
صلى الله َعَل ْيه َو َلسل َم ق ْبطي ًة َكث َيف ًة َك َان ْت مما أ ْ
َهَد َ
ام َةَ ،ق َ
الَ :ك َساني َرلسول الله َ
َزْيد ،أَن أََباه أ َلس َ
ِ
ِ
س اْلقب ِطي َة؟ قْلت :يا رلسول الل ِهَ ،كسوتها ِ
ام أرَِتيَ ،فَق ِ
ال
صلى الله َعَل ْيه َو َلسل َمَ :ما َل َك َل ْم َتْلَب ِ ْ
امَ أرَتي َفَق َ
َ َ َ
َ
َْ
َْ َ ْ
ال لي َرلسول الله َ
ِ ()54
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظام َها
ف َح ْج َم ع َ
صلى الله َعَل ْيه َو َلسل َم :م ْرَها َفْل َت ْج َع ْل َت ْح َت َها غ َالَل ًةِ ،إّني أ َ
َخاف أ ْ
َن َتص َ
لي َرلسول الله َ
وفي حديث دحية الكلبي رضي الله عنه ،قال :أَنه َقال :أِتي رلسول الل ِه صلى الله عَلي ِه ولسلم ِب َقب ِ
اطي ،
َ ْ ََ َ َ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفأَع َ ِ ِ
ِ
امَأرََت َك َت ْخ َتمر بهَ ،فَلما أ َْدَبَر،
اصَد ْع َها َص ْد َع ْي ِن َ ،فاْق َ
يصاَ ،وأ ْ
ْ
ط ْع أ َ
طاني م ْن َها ق ْبطي ًةَ ،فَق َ
َعط ْاآل َخَر ْ
الْ :
َحَده َما َقم ً
()55
ِ
َن َت ْج َع َل َت ْح َته َث ْوًبا َال َيصف َها
امَ أرََت َك أ ْ
َق َ
الَ :وأْم ِر ْ
()50

لسورة النور :اآلية 13

()52

طرفة بن العبد ،ةيوان طرفة ب العيد ،ص 00

()51

لبيد ،لبيد بن ربيعة العامري ،ةيوان ليتد ب ربيعة العانري ،دار صادر ،ص 69

()53

األعشى الكبير ،ميمون بن قيس ،ةيوان األعشى الكيتر ،ص 99
ِ ِ
أحمد ،أحمد بن حنبل ،نسهد أحمد ،مسند ْاألَن ِ ِ
ِِ
ِ
صلى الله َعَلْي ِه َو َلسل َم ،حديث رقم 93136
ام َة ْبن َزْيد ح ّب َرلسول الله َ
صارَ ،حديث أ َلس َ
َْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسَ ،باب في لْب ِ
أبو داود ،لسليمان بن األشعث ،تسه أبي ةاوة ،كتَاب الّلَب ِ
س اْل َقَباط ِي ل ّلن َساء ،حديث رقم 1609
ّ

()54
()55
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وفي األثر ،عن عمر رضي الله عنه ،قالَ :ال تْلِبسوا ِنساءكم اْل َقب ِ
اطيَ ،فِإنه ِإال ي ِشف ي ِ
صف
َ
َ
َ
َ َ
وإ ّنما ذكرت هذا ليعلم ما كانت عادة النساء زمن النبي صلّى الله عليه ولسلم في اللباس ،فنعلم ما كان يمكن
()56

رؤيته من إحداهن ،إذا هي غفلت ،فيقاس عليه فيما يمكن لمريد الزواج أن ينظر خفية ،فيكون عليه الحكم في بيان
قدر رؤيته من المخطوبة ،إذ ال يصح أن نقيس على هذا الزمان الّذي فسق فيه النّاس وتعودوا السفور والفجور

()57
الحَب ِش ُّي
ومما جرت عليه عادة النساء المسلمات ،في البيوت ،أنهن يد ِرعن
ففي الحديثَ ،
أخبَر أيمن َ
ِ
ِ
وعَل ْي َها ِد ْرع ِق ْطرَ ،ث َمن َخ ْم َس ِة َدَر ِاه َمَ ،فقاَل ْتْ :ارَف ْع َب َصَر َك إلى
الم ْخزوِم ُّي ،قالَ :د َخْلت عَلى َعائ َش َة َرض َي الله َع ْن َهاَ ،
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كان لي منهن د ْرع عَلى َع ْهد َرلسول الله صلّى الله عليه ولسلم،
الب ْيتْ ،
َجارَيتي ْانظ ْر إَل ْي َهاّ ،
فإنها ت ْزَهى ْ
وقد َ
أن َتْلَب َسه في َ
ِ ()58
ِ
بالمِد َين ِة إال ْأرَلسَل ْت إَلي َت ْس َتعيره
َفما َك َانت ْ
امَ أرَة تَقين َ
الدرع للمرأة قميصها ،يستر لسائر جسمها ما عدا رألسها ،وقد ال يستر قدميها ،ففي الحديثَ ،ع ْن أ َِّ .لسَل َم َة
وّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ان
الِ :إ َذا َك َ
صلى الله َعَل ْيه َو َلسل َم :أَت َصلّي اْل َم ْ أرَة في د ْرع َوخ َمار َل ْي َس َعَل ْي َها ِإَزار؟ َق َ
رضي الله عنها ،أَن َها َلسأََلت النبي َ
()59
ِ
ور َقَد َم ْي َها
الد ْرع َلساِب ًغا ي َغ ِّ
ّ
طي ظه َ

كشف أقدا .المرأة المدرعة ،إذا مشت وتحركت ،وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ،قالَ :لما
وقد ت َ

النبي صلّى الله عليه ولسلم م َجِّوب به
طْل َح َة ْبي َن َيَد ِي
الناس َع ِن
النبي صلّى الله عليه ولسلم ،وأَبو َ
كان َي ْو .أحد ْان َهَزَّ .
َ
ِّ
ِّ
ِ ِ ِِ ِ
الج ْعَبة ِم َن
وكان أبو َ
ومئذ َق ْو َلس ْي ِن ْأو َث َال ًثاَ ،
بح َجَفة لهَ ،
وكان الرجل َيمُّر معه َ
عليه َ
طْل َح َة َرج ًال َرامًيا َشد َيد القّدَ ،ي ْكسر َي َ
ِ
طْل َح َة :يا َنِبي الل ِه،
فيقول أبو َ
فيقولْ :انش ْرَها ألِبي َ
طْل َح َة ْ
فأشَر َف ُّ
النبي صلّى الله عليه ولسلم َي ْنظر إلى الَق ْوَ ،ِ.
النْبلَ ،
بأَِبي ْأنت وأ ِمي ،ال ت ْش ِرف ي ِ
صيب َك َلس ْهم ِمن ِلس َها ِ .الَق ْوَ ،ِ.ن ْحرِي دو َن َن ْح ِر َك ،ولَق ْد َأرَْيت َع ِائ َش َة ْبن َت أِبي
ْ
َ ّ

ان ِ
انَ ،أرى َخَد .لسوِق ِه َما ،ت ْنِقَز ِ
َب ْكر ،وأ .لسَل ْيم وإنهما َلم َش ِّمَرَت ِ
القَر َب عَلى متوِن ِه َما ،تْف ِرَغاِن ِه في أْفَو ِاه الَق ْو ،ِ.ثم
َ
()60
َلِن َها ،ثم تَ ِج َيئ ِ
تَ ْرِج َع ِ
طْل َح َة إما َمرتَ ْي ِن وإما ثَ َال ًثا
انَ ،ف َت ْم َ َ
ان َفتْف ِرَغ ِان ِه في أْفَو ِاه الَق ْو ،ِ.ولَق ْد وَق َع الس ْيف ِمن َيَد ْي أِبي َ
الحجاب عليهن والشاهد أن المرأة إذا أدرعت
وخد .السوق ،موضع الخلخال من القدمين ،وهذا قبل فرض
ّ
ِ
تشمر ثوبها فترى أقدامها
جاز طبيعة أن ّ
وقد تنكشف أقدا .المرأة المدرعة ،إذا هي رفعت يدها ألخذ شيء من َع ِل أو حمله على رألسها وفي حديث
ِ
فب َع َث امرًأة ِل َتنظَر إليها ،فقال :ش ِّمي
أنس رضي الله عنه ،قال :أراد
رلسول الله صّلى الله عليه ولسلم ْ
أن َيتزو َج امرًأةَ ،
َ
ِ
وب ْيها قال :فجاء ْت ِ
طعا .جا َء ْت
يك يا أ .فالن؟
فقالت :ال آكل إال ِمن َ
ْ
إليهم ،فقالواَ :أال ن َغّد َ
َعو ِار َ
ضها ،وانظري إلى ع ْرق َ
َ
اس القب ِ
الزينَ ِةِ ،في لَِب ِ
( )56ابن أبي شيبة ،عبد الله بن محمد ،نصّهف ب أبي شتبةِ ،كتَاب الّلَِب ِ
اس َو ِّ
اط ِي لِ ِّلن َس ِاء ،حديث رقم 90999
ََْ ّ
( )57الدرع ،القميص للنساء ،وهو ثوب تجوب المرأة ولسطه ،وتجعل له يدين وتخيط فرجيه و ِ
طر :ثياب من غليظ القطن وغيره ،وقيل :من القطن خاص ًة،
الق ْ
ط ِري ِة فيها حمرة ،وقيل :الِثّياب ِ
وقيل :هي من ثياب اليمن تعرف ِ
ِ
اهم ،والمراد أنه
الق ْ
بالق ْ
ط ِرية منسوبة إلى َق َ
َ
َ
ط َر ،قرية في البحرين ،يقدر ثمنه بخمسة در َ
غليظ َخ ِشن الزبيدي ،المرتضى الزبيدي ،ثاج العروس ن جواهر القانوس ،دار الفكر ،الجزء  ،33ص 349
()58
()59
()60

البخاري ،محمد بن إلسماعيل ،وحيح البخاري ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،باب االلستعارة للعروس عند البناء ،حديث رقم 9931
ِ
ِ
ِ
صِّلي اْل َم ْ أرَة ،حديث رقم 969
أبو داود ،لسليمان بن األشعث ،تسه أبي ةاوة ،ك َتاب الص َالةَ ،باب في َك ْم ت َ
البخاري ،محمد بن إلسماعيل ،وحيح البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه ،حديث رقم 1619
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ِ
وب ْيها ،ثم ْ ِ
فج َعَل ْت تَقِّبلها وهي تَش ُّم
ف لهمَ ،فن َ
فصعَد ْت في َر ّ
ظَر ْت إلى ع ْرق َ
قالتَ :قّبليني يا بنية ،قالَ :
به فالنة قالَ :
()61
َخبَر ْت
َعو ِار َ
فجاء ْت فأ َ
ضها ،قالَ :
والعرقوب ،خلف القد .واّلذي أظنه أنه يدل على كثرة الوضوء ،وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه،
ِ
ِ
ِ
ِ
طهرِة فقالِ :
وي ل
وء؛ ّ
فإني َلسم ْعت أبا القالس ِم صلّى الله عليه ولسلم يقولْ :
الم ْ َ َ
َ ْ
أنه َ أرَى َق ْو ًما َي َتَوضؤو َن م َن َ
ألسبغوا الوض َ
()62
ِلْلعرِاق ِ
يب ِم َن الن ِار
َ
ِ
السَود َع ِقباها السود لسائر َج َسدها وربما دل على نظافة المرأة واهتمامها
وقيل :يدل على بقية الجسم ألَنه إذا ْ
بنفسها قال الشاعر(:)63
ِ ِ
اء َفالة َما َعَرْف َن ِب َها
أفدي ظَب َ
ِ
الح ّما َِ .م ِاثَل ًة
َوال َبَرْزَن م َن َ

بغ الحو ِ
اجيب
ص َ َ
َم ْض َغ الكال َِ .وال َ
أوراكهن ص ِ
قيالت العر ِ
اقيب
ََ
َ

وقيل :يدل على صحة البدن ،وامتالء الجسم ونحافته ،وقيل غير ذلك

المبحث ال ّبالث:

أثر الشعر العربي في ثحرير أقوا الاقااء في حدوة نظر الخاطب إلى نخطوبته.

أيضا في قيمته التأريخية
ال تقتصر االلستفادة من الشعر في قيمته الفنية والجمالية ،أو في الحفاظ على اللغة ،وإنما ً
التي ال تقل أهمية عن قيمته الفنية وكما الستفاد اللغويون من الشعر في إظهار فصاحة األلفاظ وبناء قواعد اللغة،

والستفاد المؤرخون منه في الستبيان ترتيب األحداث التي وقعت يومئذ نحاول أن نقد .في الفقرة التالية صورة أخرى من
للرجل رؤيته من المرأة األجنبية
صور االلستفادة من الشعر فيما يتعلق بالفقه حيث لسنتناول تحرير مسألة القدر المباح ّ
الزواج بها وغلب على ظنّه قبول نكاحه منها ولسنعرض أقوال الفقهاء في المسألة،
إذا نوى ّ
الزمن فيما يمكن أن يظهر من المرأة في العادة إذا أمنت عيون
معتمدين في ترجيح تلك األقوال العرف السائد في ذلك ّ
تبين لنا في الفقرة السابقة فيما أوردنا من أشعار العرب في الجاهلية وبداية ظهور اإللسال.
الرجال ،من خالل ما ّ
ّ

فمما يعَلم ّأنه من تما .نعم الله على عباده أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها ،وجمع بينهما بالود
ِِ
ِ
ِ
اجا ِّل َت ْسكنوا ِإَل ْي َها َو َج َع َل َب ْيَنكم مَود ًة َوَر ْح َم ًة
الرحمة ،قال الله عز وجلَ :وِم ْن َآياته أ ْ
وّ
َن َخَل َق َلكم ّم ْن أَنفسك ْم أ َْزَو ً
أن
ولعل من عوامل ديمومة ّ
الزواج وثباته ،ما جاءت به الشريعة من إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته إال ّ
محدودا
وقدر
طا وضوابط ً ا
لتلك اإلباحة شرو ً
ً

للرجل من المرأة ينوي الزواج بها
ومن الضروري معرفة هذه الضوابط و ّ
الشروط وذلك القدر المباح رؤيته ّ

()61
()62
()63

الن َكاحِ ،أَما َح ِديث أَِبي ه َرْي َرَة ،حديث رقم 9609
الحاكم النيسابوري ،محمد بن عبد الله ،المستدرك على الصحيحت ِ ،ك َتاب ِّ
اب الطهارِة ،باب وج ِ
مسلم ،مسلم بن الحجاج ،وحيح نسلمِ ،ك َت ِ
وب َغ ْس ِل ِّ
الر ْجَلْي ِن ِب َك َمالِ ِه َما ،حديث رقم 198
ََ َ
المتنبي ،أحمد بن الحسين ،ةيوان المتهيي ،دار بيوت للطباعة والنشر ،بيروت3041 ،هـ ،.3891-ص 008
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ومعلو .أن األصل في البصر أن ي َغض عن العورات والمحار ،.من رجل وامرأة فال يجوز للرجل أن يطلق
ِ ِ
ضوا ِم ْن أ َْب ِ
ين َيغ ُّ
وجه ْم
بصره في النظر إلى امرأة أجنبية عنه ،ودليل ذلك قوله عز وجل ﴿:ق ْل لْلم ْؤِمن َ
ص ِاره ْم َوَي ْحَفظوا فر َ
َ
()64
َذِل َك أ َْزَكى َله ْم ِإن الل َه َخِبير ِب َما َي ْصَنعو َن ﴾
لسول الل ِه صلّى الله عليه ولسلمَ ،فج ِ
كان رِديف ر ِ
امَ أرَة
وحكى ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن َ
الف ْضل َ َ َ َ
اءت ْ
َ َ
ِ
الش ِّق
الف ْض ِل إلى ِّ
وج َه َ
ِمن َخ ْش َع َمَ ،ف َج َع َل َ
وج َع َل ُّ
الف ْضل َي ْنظر إَل ْي َها َ
النبي صلّى الله عليه ولسلمَ ،ي ْص ِرف ْ
وت ْنظر إَل ْيهَ ،
ِ
ِ
ِ ِِ
شيخا َكِبيرا ،ال ي ْثبت عَلى الر ِ
احَل ِة ،أَفأَح ُّج
الحج ْأدَرَك ْت أِبي ً
َ
لسول الله إن َف ِر َ
يض َة الله عَلى عَباده في ّ
َ
ً
اآلخ ِرَ ،فقاَل ْت :يا َر َ
()65
ِ
الوَد ِاع
ْ
قالَ :ن َع ْمَ ،
عنه؟ َ
وذلك في َحجة َ
نكاحه

()67

ويباح ذلك في أمور( ،)66كأن ينظر الرجل إلى المرأة ،يريد الزواج منها وغلب على ظنه أنه يجاب إلى
وكذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يتقد .لها ،أو أرادت نكاحه ،وعليه نص "المالكية"( ،)68و"الشافعية"

()69

وقال بعضهم بالستحباب ذلك( ،)70لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ،قال ،قال رلسول الله صلّى الله عليه ولسلم:

إذا خطب أحدكم المرأة فإن الس تطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ،قال :فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها،
حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ،فتزوجتها

()71

وقال جماعة هو مباح

()72

وللخاطب أن ينظر وجه مخطوبته وكفيها ،إلمكان الستدالله بالوجه على الجمال أو ضده ألنه مجمع الحسن،

كما يستدل بالنظر إلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمه ،وبه يتحقق مطلوب النظر واختلفوا فيما لسوى الوجه

والكفين ،لورود األحاديث في إباحة النظر إلى المرأة لمن يريد نكاحها مطلقة ،بال تحديد لما يمكن للخاطب أن يراه
منها والواقع ّإنها نصت على الهدف من ذلك ،من حيث االطمئنان إلى وصف ظاهرها لتأكيد العقد
()64

لسورة النور :اآلية 14

()66

يباح للرجل النظر إلى المرأة ،بحدود الحاجة ،عند مداواتها وتوليدها وتمريضها ،وعند الشهادة والحكم لها أو عليها وعند معاملتها أو تعليمها ،وعند

()67

يحل النظر إلى مواضع الزينة ،الكالساني ،أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصهائع في ثرثتب الشرائع ،الجزء  ،9ص  399وأجاز مالك النظر إلى المرأة

()65

البخارين محمد بن إلسماعيل ،وحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب حج المرأة عن الرجل ،حديث رقم 3668

إرادة خطبتها

عند الخطبة ،ابن رشد الحفيد ،محمد بن أحمد ،بداية المجتاد ونااية المقتصد ،الجزء  ،1ص  3919فإذا رغب الرجل في نكاح امرأة ،الستحب أن ينظر

إليها لئال يند ،.النووي ،يحي بن شرف ،روضة الطاليت وعمد الماتت  ،الجزء  ،6ص  38وال نعلم من أهل العلم خالًفا في إباحة النظر إلى المرأة لمن
أراد نكاحها ،ابن قدامة ،عبد الله بن أحمد ،المغهي ،الجزء  ،8ص 098

()68

()69
()70
()71
()72

الحطاب ،محمـد بن محمـد ،نواهب الجلتل شرح نختصر للتل ،الجزء الخامس ،ص 99

النووي ،يحي بن شرف ،روضة الطاليت وعمد الماتت  ،الجزء  ،6ص 94

الدمشقي ،محمد بن عبد الرحمن العثماني ،رحمة األئمة في التلاف األنة ،شرح :إبراهيم أمين محمد ،المكتبة التوفيقية ،ص 380
الحاكم النيسابوري ،محمد بن عبد الله ،المستدرك على الصحيحت ِ ،كتَاب ِ
النّ َكاحِ ،أَما َح ِديث أَِبي ه َرْي َرَة ،حديث رقم 9609
الدمشقي ،محمد بن عبد الرحمن العثماني ،رحمة األئمة في التلاف األنة ،شرح :إبراهيم أمين محمد ،المكتبة التوفيقية ،ص 380
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فذهب الجمهور من "الحنفية"( ،)73و"المالكية"( ،)74و"الشافعية"( ،)75إلى القول باالقتصار في الرؤية على
الوجه والكفين
والقد.

()76
غالبا كالوجه والرقبة واليد
والمشهور عند "الحنابلة" ّ ،
أن من أراد التزوج بامرأة فله أن ينظر إلى ما يظهر ً

ال ،وغير متغفل إلى ما
وذهب الظاهرية إلى أن من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة ،فله أن ينظر منها متغف ً

بطن منها وما ظهر ،ومعناه يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها ماعدا العورة المغلظة وهي السوأتان والستدلوا بعمو.

األحاديث المتقدمة ،اّلتي تبيح النظر إلى من يريد نكاحها قالوا فهذه األحاديث تعد عموماً م ِ
خرًجا لهذه الحال من جملة
()77
ما حر .من غض البصر

فهم منها البتة ،إباحة النظر لسائر البدنّ ،إنما دلت على جواز رؤية ما يظهر
قلت :أما ّ
صوص فال ي َ
الن ّ
غالبا ،واألصل في هذا أن نعود إلى العرف الّذي كان عليه القو ،.حيث عرفت الحرائر ،حتى زمن الجاهلية ،بالستر

والعفاف وقد أتينا على بيانه

وقد تتوظأ المرأة فيرى ذراعها وشعرها وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ،قال :كان الرجال
اإلناء الو ِ
ِ
والنساء يتوضؤون في ِ
جميعا( )78وفي رواية كنا نتوضأ نحن والنساء
احد
النبي صّلى الله عليه ولسلم في
زمن
ً
ِّ
ِ ِ
ِ
ِ
أيدينا وعن خولة بنت قيس األنصارية ،رضي الله عنها ،قالت :ربما
على عهد رلسول الله من إناء واحد ن ْدلي فيه َ
()79
ِ
رلسول الل ِه صلّى الله عليه ولسلم في الوض ِ
كانت ِ
تغرف هي َمرًة ورلسول
اختلفت يدي ويد
وء من إناء واحد  ،تريدّ :إنها ْ
ْ
ِ
الله صّلى الله عليه ولسلم َمرًة من نفس اإلناء

تقد ،.وهو ما يظهر من المدرعة ،إذا توضأت أو اشتغلت
فال
يصح أن يرى من المخطوبة أكثر مما ّ
ّ
ومحصل ذلك ،الرأس والوجه واليدان والقدمان
ّ
النبي صلّى
اج
كان َي ْدخل عَلى أ َْزَو ِ
ودليل أنه يحر .أكثر من ذلك ،حديث عائشة رضي الله عنها ،قالتَ :
ِّ
ِ
النبي صلّى الله عليه ولسلم َي ْوما وهو ِع ْنَد َب ْع ِ
ونه ِمن ِ
ض
قال َفَد َخ َل ُّ
الله عليه ولسلم م َخنث َف َكانوا َيعُّد َ
غير أوِلي ْ
اإلرَبةَ ،
ً َ
ِ ِِ
النبي صّلى الله عليه ولسلم :أ ََال
قال ُّ
قال :إ َذا َأْقَبَل ْت أَْقَبَل ْت بأ َْرَبع ،وإ َذا أ َْدَبَر ْت أ َْدَبَر ْت ب َث َمانَ ،ف َ
امَأرًَةَ ،
ن َسائهَ ،وهو َي ْن َعت ْ
أََرى هذا َي ْع ِرف ما َهاهَنا ال َي ْدخَلن َعَل ْيكن قاَل ْتَ :ف َح َجبوه( )80قلت :لو صح النظر لما مِنع الوصف ولو جاز للرجال
()73

الكالساني ،أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصهائع في ثرثتب الشرائع ،الجزء 399 ،9

()74

ابن رشد ،محمد بن أحمد ،بداية المجتاد ونااية المقتصد ،الجزء الثالث ،ص 1

()76

ابن قدامة المقدلسي ،عبد الله بن أحمد ،الكافي ،الجزء الرابع ،ص 930

()75

()77
()78
()79
()80

النووي ،يحي بن شرف ،روضة الطاليت وعمد الماتتت  ،الجزء  ،6ص 94

ابن حز ،.علي بن أحمد ،المحلى باآلثار ،الجزء  ،34ص 14

البخاري ،محمد بن إلسماعيل ،وحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب وضوء الرجل مع امرأته ،وفضل وضوء المرأة ،حديث رقم 398
ِ
ِ ِ
َن ِمن ِإناء و ِ
ِ
ِ
احد ،حديث رقم 196
ابن ماجة ،محمد بن يزيد ،تسه اب ناجة ،كتَاب الط َه َارة َولسَنن َهاَ ،باب الرجل َواْل َم ْأرَة َيتَ َوضآ ِ ْ َ َ
ول عَلى ِّ ِ
ِ ِ
َج ِان ِب ،حديث رقم 0366
مسلم ،مسلم بن الحجاج ،وحيح نسلم ،كتاب الس َالَ ،ِ.باب َمْن ِع اْلم َخنث م َن الدُّخ ِ َ
الن َساء ْاأل َ
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النظر ما ح ِكم على هيت بالنفي( )81وفي الحديث ،عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ،أن رلسول الله صّلى الله
()82
ِ
الم ْ أرََةَ ،ف َت ْن َع َتها ِلَزْو ِجها َكأنه َي ْنظر إَل ْيها
الم ْ أرَة َ
عليه ولسلم ،قال :ال تباش ِر َ
النظر في كل جسد المرأة ،ظاه ار وباطنا كقول من قال :من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو
وقد أخطأ من أباح ّ
أمة ،فله أن ينظر منها متغفالً ،وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر

()83

ولعله خطأ النقال في فهم كالمه لذكره

حمل كالمه على
ما بطن منها ،فقالسوه عما أحدثه ّ
الناس اليو .من التعري في البيوت وخارجه ،وهو قياس باطلّ ،إنما ي َ
ما كان ،ال على ما أحدثه أهل هذا الزمان من الفسق

النظر لمن وقع في قلبه نكاح امرأة أن يستأذنها ،أو وليها ،إذا غلب عليه قبول نكاحه
وال يشترط في جواز ّ
ِ
طارد ابن َة الضح ِ
ِ
بن مسلم َة ي ِ
المدينة
أناجير
اك على إنجار ِمن
منها ،فعن لسليمان بن أبي حثمة قال :أرَْيت محمَد َ
()84
لسمعت رلسول ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الله صّلى
أتفعل هذا وأنت صاحب رلسول الله صّلى الله عليه ولسلم؟! قالَ :نعمْ ،
َ
يبصرها  ،فقْلت لهَ :
ِ
ِ
أن ينظَر إليها( )85وفي حديث جابر بن عبد
بأس ْ
الله عليه ولسلم يقول :إذا ألقى الله في قلب امرئ خطب َة امرأة فال َ
الله رضي الله عنهن قال :قال رلسول الله صّلى الله عليه ولسلم :ال جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن
يغترها( ،)86فينظر إليها ،فإن رضي نكح ،وإن لسخط ترك

()81

()87

في المثل :أخنث من ه يت قال :هذا المثل من أمثال أهل المدينة ،لسار على عهد رلسول الله صلى الله عليه ولسلم ،وكان حينئذ بالمدينة ثالثة من

المخنثين :هيت ،وهر ،.وماتع ،فسار المثل من بينهم بهيت وكان المخنثون يدخلون على النساء فال يحجبون فكان هيت يدخل على أزواج رلسول الله

صلى الله عليه ولسلم متى أراد ،فدخل يوما دار أ .لسلمة رضي الله تعالى عنها ورلسول الله صلى الله عليه ولسلم عندهان فأقبل على أخي أ .لسلمة عبد
فإنها مبتلة هيفاء ،شموع نجالء ،تناصف
الله بن أبي أمية يقول :إن فتح الله عليكم الطائف ،فسل أن تنفل بادية بنت غيالن بن لسلمة بن معتب الثقفية ّ
وجهها في القسامة ،وتج أز معتدال في الولسامة ،إن قامت تثنت ،وإن قعدت تبنت ،وإن تكلمت تغنت ،أعالها قضيب ،وألسفلها كثيب ،إذا أقبلت أقبلت بأربع،

وإن أدبرت أدبرت بثمان ،مع ثغر كاألقحوان ،وشيء بين فخذيها كالقعب المكفأ كما قال قيس بن الخطيم :تغترق الطرف وهي الهية
نزف بين شكول النساء خلقتها

كإّنما شف وجهها

قصد فال جبلة وال قضف فسمع ذلك رلسول الله صلى الله عليه ولسلم ،فقال له :مالك؟ لسباك الله! ما كنت أحسبك إال

من غير أولي اإلربة من الرجال فلذا كنت ال أحجبك عن نسائي ،ثم أمره بأن يسير إلى خاخ ،ففعل ،ودخل في أثر هذا الحديث بعض الصحابة على

رلسول الله صلى الله عليه ولسلم ،فقال :أتأذن لي يا رلسول الله في أن أتبعه فأضرب عنقه؟ فقال :ال ،إنا قد أمرنا أن ال نقتل المصلين فبلغ خبره المخنث

فقال :ذلك من النازدرين أي من مخرقي الخبر ،وبقي هيت بخاخ إلى أيا .عثمان رضي الله عنه الميداني ،أحمد بن محمد ،نجمع األنبا  ،تحقيق:

محمد محيى الدين عبد الحميد ،دار المعرفة  -بيروت ،لبنان ،الجزء الثاني ،صفحة 908

()82
()83
()84
()85
()86
()87

البخاري ،محمد بن السماعيل ،وحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب حديث رقم 0869
ابن حز ،.علي بن أحمد ،المحلى باآلثار ،الجزء  ،8ص 363

معنى يطاردها هنا ،يتابعها بعينيه فلم يغض بصره عنها
ابن حبان ،محمد بن حبان ،وحيح اب حبانِ ،ك َتاب اْل َح ّجَِ ،باب اْل َه ْدي ،حديث رقم 0339
معنى يغترها ،يستغفلها فيسترق النظر إليها
الن َكاحِ ،حديث رقم 34416
الن َكاحَِ ،باب ِإْب َر ِاز اْل َج َوارِي َوالن َ
ظ ِر ِعْن َد ِّ
الصنعاني ،عبد الرزاق بن هما ،.المصهفِ ،كتَاب ِّ
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عمارة سعد شندول

()90

وقال "المالكية" أن من أراد تزويج

يتسبب أهل الفساد بالنظر فإذا اطلع عليهم ،قالوا:
امرأة نظر إليها بإذنها ،وكره مالك أن يغفلها لسدا لل ّذريعة ،مخافة أن ّ
()91
كنا خطابا
ّ
فإذا عز .أو تقد ،.فله أن ينظر إليها بعلمها أو بدونه ،كما في الحديث عن أبي حميد الساعدي أن رلسول
لخ ِ
الله صّلى الله عليه ولسلم :إذا خطب أحدكم المرَأة ،فال جناح عليه أن ينظر إليها ،إذا كان ّإنما ينظر إليها ِ
طبته،
ْ ْ
َ
طب
وإن
كانت ال تعلم ،وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ،قال :قال رلسول الله صلّى الله عليه ولسلم :إذا خ َ
ْ
ِ ِ
المرَأة ِ
ط ْبت جاري ًة فكنت أتخبأ لها حتى أرَْيت
فخ َ
فليفع ْل ،قالَ :
فإن الستطاع ْ
أن َينظَر إلى ما َي ْدعوه إلى نكاحها َ
َ
أحدكم َ
()92
منها ما دعاني إلى ِن ِ
وتزو ِجها ،فتزو ْجتها
كاحها ُّ
وليها أن يرى وجهها ،وال يمنعه إذا كان موافقا على نكاحه منها ،ففي الحديث عن المغيرة
وله أن يطلب من ّ

إليها فإنه
فقال ا ْذهب فانظر ْ
بن شعبة رضي الله عنه ،قالَ :أتيت النِبي صلّى الله عليه ولسلم ف َذكرت َله امرًأة أخطبها َ
األنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما ِ
ِ
بي صلّى الله عليه ولسلم َفكأنهما
بقول الن
من
يؤدَ .
بينكما ،فأتيت امرأةً َ
ْ
أجدر أن َ
ِّ
ِ
ذلك قال فسمعت ِ
ِ ِ
ذل َك المرأة َوهي في ِ
تنظر
خدرها ،فقالت إن َ
أمر َك أن َ
كان رلسول الله صلّى الله عليه ولسلم َ
كرها َ َ
َ
ِ ()93
ِ
كر من موافقتها
كإنها أع َ
إليها َ
فانظر وإال فأنشد َكّ ،
قال فنظرت ْ
فتزوجتها ف َذ َ
ظمت ذل َكَ ،
بالنكاح ،فال يحل له من ذلك شيء
فإن غلب على ظنه أن ال يقبل طلبه ّ
األجنبيات ،لحديث عمر رضي الله عنه ،قال :قال رلسول الله صلّى
وال تجوز الخلوة بالمخطوبة كغيرها من
ّ
طب بالجاِبي ِة ،فقال :قا .فينا رلسول ِ
الخط ِ
الله صّلى الله عليه ولسلم َمقامي فيكم،
اب َخ َ
بن َ
مر َ
َ
الله عليه ولسلم :أن ع َ
َ
الستوصوا بأصحابي خيرا ،ثم الّذين يلونهم ،ثم الّذين يلونهم ،ثم يْفشو الكذب ،حتى إن الرجل َليبتِدئ بالش ِ
هادة َقْبل
فقالَ :
َ َ
َ َ
َ َ
َ
ً
أن يسأَلها فمن أراد منكم بحبح َة الجن ِة فَليلزِ .الجماع َة؛ فإن الشيطان مع الو ِ
خلون
ِ
احد ،وهو ِم َن
ََ
َ
َ
َ َْ
َ
ْ ْ
االثنين أ َْبعد ال َي َ
َ
()94
ِ
لسيَئته ،فهو ِ
وحديث عبد الله بن عباس رضي
مؤمن
حسنته
ومن لسرْته َ
أحدكم بامرأة؛ فإن الش َ
ولساء ْته ِّ
يطان ثالثهما َ
َ
ِ
قاَ .رجل ،فقا َل :يا
الله عنهما ،قال :قال رلسول الله صلّى الله عليه ولسلم :ال َي ْخلَون َرجل ْ
بامَ أرَة إال مع ذي َم ْحَرَ .ف َ
ِ ()95
ِ
ِ
امَ أرَت َك
امَ أرَتي َخَرَج ْت حاج ًة ،و ْ
اكتِت ْبت في َغ ْزَوِة َكذا َ
وكذاَ ،
َر َ
قالْ :ارج ْع َفحج مع ْ
لسول اللهْ ،
فإن اضطر إلى ذلك عن غير قصد ِ
فليعف نفسه وليتعّفف في الحديث إليها ،كما في حديث عائشةَ :فتََيم ْمت َم ْن ِزِلي
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظَن ْنت أَنه ْم َلسَيْفِقدوِني َفَي ْرِجعو َن ِإَليَ ،فَب ْيَنا أََنا َج ِال َسة ِفي َم ْن ِزِليَ ،غَلَب ْتني َع ْيني َفن ْمت،
اّلذي ك ْنت ِبهَ ،و َ
()88
()89

ابن عابدين ،محمد أمين ،حاشية رة المحتار على الدر المختار شرح ثهوير األبصار ،الجزء  ،0ص 94
النووي ،يحي بن شرف ،روضة الطاليت وعمد الماتتت  ،الجزء  ،6ص 94

()90

ابن قدامة ،عبد الله بن أحمد ،المغهي ،الجزء التالسع ،ص 084

()95

البخاري ،محمد بن إلسماعيل ،وحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محر ،.والدخول على المغيبة حديث رقم 0899

( )91الحطاب ،محمـد بن محمـد ،نواهب الجلتل شرح نختصر للتل ،الجزء  ،9ص93
( )92الحاكم النيسابوري ،محمد بن عبد الله ،المستدرك على الصحيحت ِ ،كتَاب ِ
النّ َكاحِ ،أَما َح ِديث أَِبي ه َرْي َرةَ ،حديث رقم 9609
()93
ِ
ِ
َن َي َت َزو َج َها ،حديث رقم 3964
الن َكاحَِ ،باب الن َ
ابن ماجة ،محمد بن يزيد ،تسه اب ناجةِ ،ك َتاب ّ
ظ ِر إَِلى اْل َم ْأرَة ِإ َذا أ ََرَاد أ ْ
()94
اب ر ِ
ين ِباْلجن ِة ،أَول مسَن ِد عمر ْب ِن اْل َخط ِ
ضي الله َعْنه ،حديث
ََ
ابن حنبل ،أبو عبد الله أحمد بن محمد ،نسهد أحمد اب حهيل ،م ْسَند اْل َع ْش َرةِ اْلمَبش ِر َ َ
ْ
َ َ
رقم 330
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السَل ِم ُّي ثم الذ ْكو ِان ُّي ِم ْن وَر ِاء َ ِ
َصَب َح ِع ْنَد َم ْن ِزِليَ ،فَ أرَى َلسَو َاد ِإ ْن َسان َن ِائم َف َعَرَفِني
صْفَوان ْبن الم َعط ِل ُّ
َوَك َ
الج ْيشَ ،فأ ْ
َ
َ
ان َ
ِ
ظت ِب ِ ِ ِ ِ
ِ
ّ ِ
ين َعَرَفِنيَ ،ف َخم ْرت َو ْج ِهي ِب ِجْلَباِبيَ ،و َوالله َما َت َكل ْمَنا
ان َرِآني َقْب َل
الس َت ْيَق ْ
الست ْرَجاعه ح َ
ين َرآنيَ ،وَك َ
حَ
ْ
الحجابَ ،ف ْ
ِ
ِب َكِلمة ،والَ لس ِمعت ِمنه َكِلم ًة غير السِترج ِ
اع ِه ،وهوى حتى أََن َ ِ
طَل َق
ئ َعَلى َيِد َهاَ ،فق ْمت ِإَل ْي َها َفَرِك ْبت َهاَ ،ف ْان َ
َ َ َ ْ
اخ َراحَل َتهَ ،فَوط َ
َ ََ َ
ْ َ َ َْ ْ ْ َ
()96
ِ
ِ
الج ْي َش م ِ
ين ِفي َن ْح ِر الظ ِه َيرِة َوه ْم نزول
وغ ِر َ
َيقود بي الراحَل َة َحتى أ ََت ْيَنا َ
الرجل امرًأة أمين ًة تنظر إلى من يريد نكاحها ،ثم تصفها له وفيه حد بما يمكن وصفه ،وهو ما ذكرنا
ويجوز توكيل ّ

الخاثمة
خلصت الدرالسة إلى أن قيمة الشعر العربي في فترة الجاهلية وبداية ظهور اإللسال ،.ال تقتصر على حفظ اللسان العربي
أيضا في تنزيل بعض نصوص الشريعة التي
أو ترتيب تطور األحداث وربما معرفة أوقات حدوثها ،إنما تظهر قيمته ً
فهم الفهم الصحيح الذي يدفع الزلل عن صاحبه
ارتبطت بأعراف ذلك الزمان ونواميس تلك الحضارة حتى ت َ
فالمعلو .أن اللغة ،غير اللسان ،تتطور وتتغير والحضارة كذلك و ّأنه من غير الجائز عقال أن ننزل ألفاظ
النصوص السابقة على معانيها المبتكرة أو حملها على حضارة اليو ،.بل األصل أن تحمل على واقعها وتفهم على
معاني ألفاظها يومئذ ويعتبر الشعر بعض مما يحفظ ذلك ويصوره لنا غضا كما هو كائن وقتها
طبعت به
 أظهر البحث الثراء القيمي الذي كان عليه العربي رغم جهالته وهو ثراء اختص به العرب عن غيرهم حتى ت ّشخصية العربي فأظهره حياة يعيشها
 أظهر البحث أن العرب لم يكتفوا بممارلسة المنظومة األخالقية لديهم بل لسارعوا إلى تثبيتها وتوريثها من خالل أشعارهمفالشعر عندهم لم يكن لتلميع الصورة والتعمية عن السوءات والرذائل إنما لتثبيت تلك القيم

تبعا لذلك وجوه االلستفادة
وتصوير
ًا
نظاما فنيا
 ًّ
ابداعيا ،فتتعدد ً
تبين من خالل البحث أن قيمة الشعر تفوق ما اشتهر كونه ً
منه في التاريخ والفقه وغيره

للرجل إذا أراد التزوج بامرأة وغلب على ظنه قبول نكاحه منها أن ينظر إلى ما يظهر
 ّتبين من خالل البحث أنه يجوز ّ
تعرت فيه النّساء وعرضت فيه
غالبا كالوجه والرقبة واليد والقد .ويقاس ذلك على زمن البعثة ال على زمننا الذي ّ
منها ً
الزينة على صفحات التواصل االجتماعي كما يباح للرجل النظر إلى المرأة ،بحدود الحاجة ،عند مداواتها
صورها بكامل ّ

وتوليدها وتمريضها ،وعند الشهادة والحكم لها أو عليها وعند معاملتها أو تعليمها

()96

ول تَوب ِة اْلَق ِاذ ِ
مسلم ،مسلم بن الحجاج ،وحيح نسلم ،كتاب التوب ِة ،باب ِفي ح ِد ِ
يث ِْ ِ
ِ
ف ،حديث رقم 9341
اإلْفك َوَقب ْ َ
َ
َْ َ
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 صيا ،.محمد الشيخ محمود ،المعتقدات والقيم في الشعر الجاهلي ،رلسالة دكتوراه في اآلداب ،كلية اللغة العربية ،جامعة
أ .القرى ،مكة المكرمة3049 ،هـ.3899-
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عمارة سعد شندول

 الضبي ،مفضل بن محمد ،أمثال العرب ،تحقيق :حسين قصي ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت-لبنان
 طرفة بن العبد ،ديوان طرفة بن العبد ،تحقيق :مهدي محمد ناصر الدين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة3091 ،هـ-
.9449
ابن عابدين ،محمد أمين (المتوفى3999 :هـ) ،حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ،تحقيق:



عادل أحمد عبد الموجود  -علي محمد معوض ،عالم الكتب  3091هـ. 9441 -

 ابن قدامة المقدلسي ،عبد الله بن أحمد (المتوفى694 :هـ) ،الكافي ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية الطبعة3030 ،
هـ . 3880 -
العلمية-
وش ْرح وتحقيق :ألسماء أبو بكر محمد ،دار الكتب
 عروة بن الورد ،ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك ،درالسة َ
ّ
طبعة األولى.3889 ،
بيروت ،ال ّ

طبعة األولى،
الشرق العربي-بيروت ،ال ّ
شداد ،تحقيق :بدر الدين حاضري ،دار ّ
 عنترة بن شداد ،ديوان عنترة بن ّ
.3889
 العيني ،بدر الدين محمود بن أحمد بن مولسى (المتوفى  999هـ) ،المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية
المشهور بـ «شرح الشواهد الكبرى» ،تحقيق :علي محمد فاخر ،أحمد محمد توفيق السوداني ،عبد العزيز محمد فاخر،

دار السال .للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،القاهرة -جمهورية مصر العربية الطبعة :األولى 3013 ،هـ 9434-
.
 غانم ،محمد عبده ،مع الشعراء في العصر العبالسي ،دار الفكر المعاصر ،المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع.9446 ،
 ابن قدامة المقدلسي ،عبد الله بن أحمد (المتوفى694 :هـ) ،المغني ،مكتبة القاهرة3199 ،هـ .3869 -


ابن ماجة ،محمد بن يزيد (المتوفى961 :هـ) ،لسنن ابن ماجة ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب

العربية

 الكالساني ،أبو بكر بن مسعود (المتوفى996 :هـ) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية،
3046هـ .3896-
عزة ،جمعه وشرحه :إحسان عباس ،دار الثقافة-بيروت ،لبنان3183 ،هـ.3863-

كثير ّ
كثير ّ
عزة ،ديوان ّ
ّ
 لبيد ،لبيد بن ربيعة العامري ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر
 المتنبي ،أحمد بن الحسين ،ديوان المتنبي ،دار بيوت للطباعة والنشر ،بيروت3041 ،هـ.3891-

 مسلم ،مسلم بن الحجاج (المتوفى963 :هـ) ،صحيح مسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي–
بيروت
طبعة األولى.3889 ،
 النابغة الجعدي ،ديوان النابغة الجعدي ،تحقيق :واضح الصمد ،دار صادر-بيروت ،ال ّ
 النابغة الذبياني ،ديوان النابغة الذبياني ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف ،الطبعة الثانية
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 أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن عبد الله (المتوفى014 :هـ) ،معرفة الصحابة ،تحقيق :عادل بن يولسف العزازي ،الطبعة
األولى ،دار الوطن للنشر-الرياض 3038 ،هـ . 3889-

 النووي ،يحي بن شرف (المتوفى666 :هـ) ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،تحقيق :زهير الشاويش ،الطبعة الثالثة،
المكتب اإللسالمي ،بيروت-دمشق-عمان3039 ،هـ .3883-

 اليمني ،نشوان بن لسعيد الحميرى (المتوفى961 :هـ) ،شمس العلو .ودواء كال .العرب من الكلو ،.تحقيق :د حسين بن
عبد الله العمري-مطهر بن علي اإلرياني -د يولسف محمد عبد الله ،دار الفكر المعاصر بيروت-لبنان ،دار الفكر،
دمشق– لسورية ،الطبعة األولى 3094 ،هـ. 3888-
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