الحجاب في الميزان
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األمر ابٜنجاب وارد يف ٗنيع الشرائع ،واثبت يف كل العصور ،وقد جاء اإلسالـ فأكد االلتزاـ ابٜنجاب ،واٛنمهور على وجوب
تغطية اٞنرأة وجهها ومل يقل أحد ِنالؼ ذلك إال يف اإلحراـ .أما إذا كاف يف كشف الوجو فتنة فاٛنميع على وجوب التغطية .وما
استدؿ بو اجملوزوف لكشف الوجو ال ينهض ٞنقاومة األدلة الدالة على وجوبو.
مجيء الشرع بالتيسير على هذه األمة
اٜنمد هلل رب العاٞنٌن ،وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم ،وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحساف إىل يوـ الدين.
أما بعد:
فإف هللا عز وجل قد أنعم على خلقو ابلنعم الكثًنة اٞنتوافرة اليت ال ٪نصى:

وإِ ْف تَػع ُّدوا نِعمةَ هِ
وىا
ص َ
اَّلل ال ُٓنْ ُ
َ ُ َْ

[إبراىيم ،]34:وإف من أعظم النعم اليت أنزٟنا هللا عز وجل على ىذه األمة أف أنزؿ عليها كتاابً بيناً فيو شفاء لكل الناس ،شفاء
من األمراض واألسقاـ اٞنعنوية واٜنسية ،كما أنزؿ هللا عز وجل القرآف على ىذه األمة لتربأ من ٗنيع األدواء والعلل الظاىرة
ك الْ ُق ْرآ َف لِتَ ْش َقى [طو-1:
والباطنة ،وٟنذا قاؿ هللا سبحانو وتعاىل ٢ناطباً نبيو عليو الصالة والسالـ :طو * َما أَنْػ َزلْنَا َعلَْي َ
 ،]2أي :ما أنزؿ هللا عز وجل القرآف على نبيو إال ألجل السعادة يف الدارين.

وأف من أعظم النعم على ىذه األمة أف جعل هللا عز وجل دينها يسراً ،ورفع عنها األغالؿ ،واٞنشقة اليت كانت على األمم
السابقة ،فما أراد هللا عز وجل هبذه األمة عسراً ،وإ٧نا أراد هللا هبا يسراً :يُ ِري ُد ه
اَّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوال يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر
[البقرة ،]185:فرفع هللا عز وجل عن ىذه األمة اٜنرج ،وأنزؿ عليهم اليسر ،فكاف القرآف أبحكامو وسنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ّنا
جاء فيها ىي من اليسر الذي ٩نب األخذ بو واعتباره على ىذا الوجو ،ال أنو ٪نمل على خالؼ ذلك ،وذلك أف الشريعة ما
جاءت إال ألصحاب الفطر السوية السليمة فأخذوىا كما جاءت ابلتسليم من غًن ا٥نراؼ يف الفهم ،وٟنذا يقوؿ هللا سبحانو
ك ال يػ ْؤِمنُو َف ح هَّت ُ٪ن ِّكم َ ِ
يما َش َج َر بَػ ْيػنَػ ُه ْم [النساء.]65:
وتعاىل :فَال َوَربِّ َ ُ
وؾ ف َ
َ َ ُ
نعمة هللا في إنزال اللباس لستر العورات والريش للتجمل
ومن النعم الظاىرة اليت أنعم هللا عز وجل هبا على بين آدـ أف أنزؿ عليهم لباساً وريشاً يسترتوف بو ويتجملوف بو ،وٟنذا قاؿ هللا
ِ
ِ
ِ
ك َخ ْيػ ٌر
اس التهػ ْق َوى ذَلِ َ
جل وعال يف كتابو العظيمََ :ي بَِين َ
آد َـ قَ ْد أ َ
َنزلْنَا َعلَْي ُك ْم لبَ ً
اسا يُػ َوا ِري َس ْوآت ُك ْم َوِري ًشا َولبَ ُ
[األعراؼ ،]26:قاؿ غًن واحد من اٞنفسرين :إف اللباس ىو ما يسرت بو اإلنساف عورتو ،وأما الريش فهو شيء أكمل من ذلك
وىو ما يتجمل بو اإلنساف من متاع وأاثث ،وما يععو اإلنساف من الكماليات على جسده ليتجمل بو عند اخآخرين ،فأنزؿ هللا
عز جل ىذه النعمة على الناس كافة ،لكي يكوف موضع شكر يف حاٟنم على الدواـ ،فإف اإلنساف إذا كاف ٣نن ٬ناس النعمة على
وجو الدواـ ،كاف أتملو وتدبره فيها أكثر من غًنىاِ ،نالؼ ما يطرأ عليو من النعم فتكوف عنده ١نل استغراب.
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وٟنذا ٞنا كانت النعمة على ىذه اٜناؿ حذر هللا سبحانو وتعاىل من نقيعها أف يكوف اإلنساف سبباً لزواؿ ىذه النعمة من تلقاء

سواء برأي أو ابتباع إغواء إبليس ،وٟنذا كاف عقوبة آدـ عليو السالـ أف أنزلو هللا عز وجل من اٛننة إىل ىذه األرض،
نفسو ً

وكاف أوؿ عقوبة أف بدت ٟنما سوأهتما ،وٟنذا ّبٌن هللا عز وجل صراع آدـ وزوجو عليهما السالـ مع إبليس حينما منعو هللا عز
وجل أف أيكل من الشجرة فلما أطاع إبليس بقولو ورأيو ،حينما طمعهما بطوؿ البقاء أبدى هللا عز وجل ٟنما سوأهتما.

قاؿ العلماء يف معىن قولو سبحانو وتعاىل:

ِ
اسا يُػ َوا ِري َس ْوآتِ ُك ْم َوِري ًشا
قَ ْد أ َ
َنزلْنَا َعلَْي ُك ْم لبَ ً

[األعراؼ ،]26:إف هللا عز وجل

قد أنزؿ على ىذه األمة لباسٌن وريشاً ،أما اللباساف :فلباساف يف الظاىر ،ولباس من جهة اٞنعىن ،فالظاىر ىو اٜنسي وىو ما

يسرت اإلنساف بو عورتو وأما الباطن فهو اٞنعنوي وىو الدين والتقوى الذي أمر هللا عز وجل بلزومها ،وٟنذا قاؿ هللا سبحانو
ِ
ك َخ ْيػ ٌر [األعراؼ ،]26:وذلك أف اإلنساف إذا تزود ابلتقوى سرت ظاىره ،وإذا مل يتزود
اس التهػ ْق َوى َذلِ َ
وتعاىلَ :ولبَ ُ
ابلتقوى فإنو ال يسرت ظاىره ،فإف أعظم ما يكوف عليو اإلنساف أف يسرت ابطنو بتقوى هللا عز وجل ،فإذا كاف كذلك سرت عورتو
الظاىرة ،فإف ىذا الزـ لذلك كالشجرة إذا سقاىا اإلنساف خرجت خعراء مورقة ،وإذا مل يسقها مل ٔنرج كذلك ،فإف القلب إذا
كاف حياً كاف بقية اٛنسد كذلك ،وإذا كاف ميتاً كاف اٛنسد كذلك.
وأما الريش فأنزلو هللا عز وجل ليتجمل بو اإلنساف ويتكمل بو.
وأما أفعل اللباس على اإلطالؽ فهو ما أٗنع عليو العقالء من إصالح ابطن اإلنساف بتقوى هللا سبحانو وتعاىل ،ومراقبتو ،وٟنذا
قدـ النيب عليو الصالة والسالـ تقوى هللا عز وجل على أي شيء يتقيو اإلنساف من الفنت ،كما جاء عن النيب عليو الصالة
والسالـ يف الصحيح من حديث أيب نعرة عن أيب سعيد أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ( :إف الدنيا حلوة خعرة وإف هللا عز وجل
مستعملكم فيها فناظر كيف تعملوف ،فاتقوا هللا واتقوا النساء ،فإف أوؿ فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء ) ،فأمر رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص بتقوى هللا عز وجل قبل أف يتقي اإلنساف الفنت الظاىرة األخرى من فتنة النساء وغًنىا مع شدة خطرىا على اإلنساف؛ ألف
سواء كاف يف غيبة عن الناس أو يف
اإلنساف إذا كاف لو وازع من قلبو ٘نلو ذلك على مراقبة هللا عز وجل يف السر والعالنية ً
شهادة ،وىذا ىو أعظم ما ٩نعل اإلنساف على استقامة يف حالو كلها.

وكالمنا يف ىذا اليوـ ىو عن نعمة عظيمة جليلة أنعم هللا عز وجل هبا على عباده من بين آدـ أف جعل هللا عز وجل ٟنم من
اللباس ما يسرتوف بو أبداهنم ،وجعل هللا عز وجل ذلك نعمة وجعلو من اخآَيت اليت ال يتدبرىا وال يتأملها إال الذين يعقلوف،
وقد حذر هللا سبحانو وتعاىل من ٢نالفة أمره يف مواضع متعددة ،وخ

بذلك العقالء من الرجاؿ والنساء ،فأمر هللا سبحانو

وتعاىل النساء بسرت العورات على وجو العموـ ،وأمر الرجاؿ أبف أيخذوا زينتهم تكمالً ،فإذا كاف ذلك األمر يف أخذ الزينة ،فما
ُخ ُذوا ِزينَػتَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد [األعراؼ ،]31:وىذا على وجو األمر،
دوف ذلك من ابب أوىل؛ قاؿ هللا سبحانو وتعاىل:
قاؿ غًن واحد من العلماء :إف ظاىر ذلك يقتعي الوجوب.

فال يليق ابإلنساف أف يبتذؿ ،وأيخذ الرديء من اللباس عند الذىاب إىل بيت من بيوت هللا ،فإنو أيمث بذلك كما ذىب إىل ىذا
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بعض الفقهاء من اٜننابلة والشافعية والظاىرية.
معنى الحجاب
فالكالـ يف ىذه احملاضرة عن( :اٜنجاب يف اٞنيزاف) واٜنجاب من جهة األصل ىو االستتار ،ويغلب استعماؿ كثًن من الناس يف
ىذا العصر ٘نل اٜنجاب على معىن من معانيو ،وىو يف األصل االستتار على وجو العموـ ،سواء استرت اإلنساف ٍ
ببناء أو ٍ
بلباس
ً
أو يعرب لو خيمة ،أو دار ،أو يسترت ُنائط ،أو أي شيء من أنواع اللباس ،فإف ىذا كلو داخل يف أنواع اٜنجاب ،وٟنذا قاؿ
ُوى هن ِم ْن َوَر ِاء ِح َج ٍ
اب [األحزاب ،]53:أي :من وراء ساتر ،فهذا اٜنجاب الذي أخرب هللا عز
اسأَل ُ
هللا سبحانو وتعاىل :فَ ْ
وجل عنو يف ىذه اخآية ىو الساتر الذي رّنا ال ٬ناس اٞنرأة ،فيكوف ٍ
حينئذ حائالً بينها وبٌن من يسأٟنا متاعاً ،وأما اٞنعىن الذي
٪نملو كثًن من الناس عليو من تقييد معىن اٜنجاب ببعض أحكاـ ،أو ببعض ما دؿ الدليل عليو ،فهو وإف كاف صحيحاً من جهة
لغة العرب ،إال أف فيو تقييداً ٟنذا الن  ،فمن نظر إىل نصوص الكتاب والسنة ،وجد أف هللا أمر النساء ابالحتجاب عن الرجاؿ
إال لعرورة ،وأال ٔنرج اٞنرأة إال ٜناجة ومن ذلك ما جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،يف الصحيح وغًنه من حديث عائشة عليها رضواف
هللا تعاىل أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ألزواجو ( :قد أذف هللا لكن أف ٔنرجن ٜناجتكن ) ،وجاء من غًن ٍ
وجو عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بنحو

ىذا اٞنعىن وجاء أمت بياانً خارج الصحيح ،وسنتكلم يف ىذه احملاضرة على اٜنجاب َنميع أنواعو ،وأنيت ابألدلة من الكتاب

والسنة على جهة اإلٗناؿ؛ ألف استيفاء ذلك متعذر ،وال ٬نكن إدراكو لورود األدلة الكثًنة اٞنتعافرة على ىذا األصل العظيم.

وكذلك وجود من ٫نالف يف فهم ىذه األدلة من بعض الفقهاء من األئمة من السلف واٝنلف ،فإيراد األدلة يف ٗنيع مسائل يف
ىذه احملاضرة ٣نا يشق وال ٬نكن استيعابو ،وكذلك إيراد أدلة اٞنخالفٌن يف بعض اٞنسائل ٣نا يشق أيعاً ،وإ٧نا سنورد ما يندرج يف

اٛنملة من األدلة يف بععها ،نورد أظهرىا وأقواىا حجة ،مث نبٌن الراجح منها واٞنرجوح ،مث نبٌن وجو الرجحاف ووجو الدليل غًن

الراجح ،وىذا كلو ابألدلة البينة الظاىرة من الكتاب والسنة ،وما كاف من األدلة فيو ضعف فإننا سنبٌن ضعفو ومن ضعفو من
األئمة ومن رد ذلك ،ومن كاف ١نتجاً أبحد من األدلة نبٌن قولو وإف كاف ىذا القوؿ ال ينسب ألحد بيناه ،خاصة أف ىذه

اٞنسائل قد دخل فيها كثًن ٣نن ينتسب إىل اٛنهالة ،وال ينتسب إىل العلم ،ودخل يف ذلك ٗنلة من أىل العلم ُنسن ظن،

ودخل يف ذلك أيعاً ٗنلة ٣نن ينتسبوا إىل العلم رّنا رغبة ورىبة مسايرة لبعض األىواء اٞنعاصرة ،كما كاف ذلك يف كثًن من

القروف ،وىذا سيأيت بيانو إبذف هللا.

سبب اٝنلط يف مفهوـ اٜنجاب
إف من نعم هللا عز وجل أف جعل العقالء أصحاب الفطر السليمة على ىداية من رهبم واستقامة يف ىذا اٛنانب ،وإدراؾ ىذه
النعمة اليت أنعم هللا سبحانو وتعاىل على عباده ،فإف من نعم هللا عز وجل الظاىرة البينة أف جعل األحكاـ ظاىرة بٌن الرجاؿ

والنساء ،وجعل العالقة ١ندودة بعوابط معلومة ،حدىا هللا سبحانو وتعاىل يف كتابو العظيم ،وعلى لساف رسوؿ هللا صلى هللا

عليو وسلم ،وما ينبغي أف يعلم ما تقدمت اإلشارة إليو أف معىن اٜنجاب يف كالـ هللا عز وجل ،ويف كالـ رسوؿ هللا صلى هللا
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عليو وسلم ،وكذلك يف اصطالح السلف ،ويف لغة العرب أيعاً من جهة األصل ،ىو أعم ٣نا يطلقو كثًن من أىل العصر

بتحديده على بعض الوجوه ،وىذا ما أحدث خلطاً يف كثًن من مسائلو ،وٟنذا يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية عليو ر٘نة هللا :إف

من مل يعرؼ اصطالح الكتاب والسنة ،واصطالح الصحابة عليهم رضواف هللا تعاىل و٢ناطبة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٟنم٘ ،نل ىذه

اٞنصطلحات الواردة يف كالـ هللا عز وجل ،وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص على ما يفهمو أىل عصره على خالؼ مراد هللا عز وجل،

وفهم رسولو ،وفهم السلف الصاحل من الصحابة والتابعٌن.

وىذا ما أحدث اٝنلط يف كثًن من اٞنسائل عند كثًن من طالب اٜنق ،فيحيلوف كثًناً من مسائل الدين على ما يفهمو أىل
العصر من ىذه األلفاظ ،مع اٛنهالة البينة ابصطالح الصحابة والتابعٌن عليهم رضواف هللا تعاىل يف فهم األدلة؛ فلهذا كاف

لزاماً أف نبٌن معىن اٜنجاب من جهة النصوص :من كالـ هللا عز وجل ،وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

مفهوـ اٜنجاب يف الشرع
تقدمت اخآية اٞنشًنة إىل أف معىن اٜنجاب ىو أف ٓنتجب اٞنرأة أو الرجل َنسده ،وأف ىذا يطلق عليو حجاابً وإف مل يكن

٣ناساً ،فاٜنجاب كما جاء عن غًن واحد من العلماء من أىل العربية كػأيب عبيدة وغًنه ىو ما استرت بو اإلنساف سواء كاف

لباساً من ٙنار أو جلباب ،أو غًن ذلك ٣نا يسترت بو الرجل ،أو اٞنرأة فإنو يسمى حجاابً ،وهبذا يعلم أف هللا سبحانو وتعاىل إذا
أمر ابٜنجاب ،أو أمر رسولو ملسو هيلع هللا ىلص فإنو ٪نمل على ىذا اٞنعىن العاـ ،وٟنذا حينما أيمر هللا عز وجل النساء على وجو العموـ،

وخاصة أمهات اٞنؤمنٌن عليهن رضواف هللا تعاىل ابالحتجاب ،فإنو أيمرىن من جهة األصل بعدـ اٝنروج إال ٜناجة ،وما كاف

ٜناجة فإهنن ٫نرجن مع التقيد ابللباس واٜنشمة ،وٞنا كاف كذلك على ىذا اٞنعىن ،وجهل كثًن من أىل العصر ىذا اٞنعىن ،ظنوا

أف اٜنجاب اٞنراد بو التسرت فحسب ،وظنوا أف اٞنرأة إذا كانت متسرتة جاز ٟنا أف ٔنرج مَّت شاءت ٜناجة أو لغًن حاجة،
لعرورة أو لغًن ضرورة ،وجاز ٟنا ٢نالطة الرجاؿ ،فيقولوف :إذا خرجت متحجبة متسرتة ،فال ضًن يف ذلك.

وىذا معارض ٞنا ثبت من جهة األصل أف هللا سبحانو وتعاىل أمر النساء أبف يقرف يف البيوت ،وأال ٫نرجن إال ٜناجة ،كما قاؿ
هللا سبحانو وتعاىل :وقَػر َف ِيف بػيوتِ ُك هن وال تَػبػ هرجن تَػبػ ُّرج ا ْٛن ِ
ُوىل [األحزاب.]33:
اىلِيه ِة األ َ
َ َ َْ َ َ َ
ُُ
َ ْ

اٜنجاب يف األمم السابقة
وقد ّبٌن هللا سبحانو وتعاىل أف التربج وخروج اٞنرأة إلبداء زينتها من جهة األصل من عادة اٛناىلية األوىل ،فقاؿ جل
وعال :وال تَػبػ هرجن تَػبػ ُّرج ا ْٛن ِ
ُوىل [األحزاب ]33:فهذا دليل على أف ٖنة جاىلية ،وأف أشد ىذه اٛناىليات ىي
اىلِيه ِة األ َ
َ َ َْ َ َ َ
اٛناىلية األوىل اليت فيها ابتذاؿ النساء.
وقد جاء عن غًن واحد من اٞنفسرين كػعبد هللا بن عباس كما رواه ابن جرير و ابن أيب حامت  ،و ابن اٞننذر وغًنىم ،أف اٞنراد

ابٛناىلية ىذه ىي :ما كاف بٌن نوح وإدريس عليهما الصالة والسالـ ،قالوا :فإف اٞنرأة كانت ٕنشي نصف عرَينة ،بل قيل :إف
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ٟنا زوجاً وعشيقاً.
وقيل :أبف اٞنراد بذلك ما كاف بٌن آدـ ونوح ،وىذا مروي عن اٜنكم بن عتيبة ،كما رواه ابن جرير وغًنه.
وقد جاء عن عامر بن شراحيل الشعيب أف تلك اٛناىلية ىي :ما كاف بٌن عيسى ودمحم عليو الصالة والسالـ ،وما كاف بعد

ذلك فإف أمر النساء على استقامة ،وكن مسترتات ،وقيل :أف اٞنراد اٛناىلية األوىل ىي ما كاف بٌن موسى وعيسى كما جاء

ىذا عن بعض اٞنفسرين ،كما ّبٌن ذلك ابن جرير الطربي وغًنه.

واٞنراد بذلك أف هللا سبحانو وتعاىل قد أشار بقولو تعاىل :وال تَػبػ هرجن تَػبػ ُّرج ا ْٛن ِ
ُوىل
اىلِيه ِة األ َ
َ َ َْ َ َ َ
سواء ٣نن كاف على ىدى ورشاد من أتباع األنبياء ،أو كانوا من غًن
كاف من السالفٌن على استقامة يف حاؿ اٜنجاب والتسرتً ،
[األحزاب ،]33:أف ٖنة من

أتباعهم ٣نن كاف على فطرة سوية ،ومن نظر إىل نصوص الشريعة واخآاثر اٞنروية يف ذلك عن السلف الصاحل ٣نن ٪ندث عن

بين إسرائيل ،أو ٣نن يروي والغالب أنو ال يروي إال بشيء من أمور الغيب ٣نا ٚنعو من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجد أف كثًناً من أمور
أصحاب العصور األوىل كانت على استقامة حاؿ من التسرت وغًنه ،وقد جاء ىذا يف قوـ صاحل ،وشعيب ،وعيسى وموسى

عليهم الصالة والسالـ ،وقد روى ابن جرير الطربي  ،وابن أيب حامت و ابن اٞننذر وغًنىم من حديثأيب إسحاؽ

السبيعي عن عمرو بن ميموف عن عمر بن اٝنطاب عليو رضواف هللا تعاىل ،أنو قاؿ يف قوؿ هللا سبحانو وتعاىل:
إِح َد ُ ِ
استِ ْحيَ ٍاء [القص  ]25:جاءت وقد غطت وجهها.
ْ
ا٨نَا ٕنَْشي َعلَى ْ

اءتْوُ
فَ َج َ

قيل :إف ىذه ىي ابنة شعيب  ،كما جاء ىذا عن بعض اٞنفسرين ،واألشهر أهنا ليست ابنة شعيب ،وقيل إهنا

ابنة يثرب صاحب مدين ،وقيل :إهنا ابنة أخي شعيب عليو الصالة والسالـ ،وعلى كل فإف ىذا األمر يدؿ على أف النساء يف
ذلك الوقت كن ٪نتجنب ويسترتف عن الرجاؿ ،وجاء ىذا أيعاً يف قوـ صاحل ،كما ذكر ابن عساكر وغًنه يف قصة من عقر

الناقة حينما جاءتو أـ غم جاءت إىل قدار سالف وىو الذي عقر الناقة فقالت :اعقرىا وأعطيك أحسن بنايت وأٗنلهن ،فلما
أراد أف يعقر الناقة أتت اببنتها إليو ،فكشفت عن وجهها فرآىا كأٗنل النساء ،فافتنت هبا فنحر الناقة وعقرىا ،فأحل هللا عز

وجل عقابو هبذه األمة.

وكذلك ما جاء عن اليهود يف مصنفاهتم وغًنىم من بياف قيمة اٜنجاب ،وتسرت النساء ،وعدـ ٢نالطتهن للرجاؿ ،بل وتغطية

وجوىهن.

سواء إبطالؽ
وكذلك ما وجد يف أشعار اٛناىليٌن ٣نن كاف قبل اإلسالـ من بياف االستتار ،فقد وجد ىذا يف أشعار عدة منهم ً
اٝنمار أو النقاب ،أو اٜنجاب على وجو العموـ ،وٟنذا فقد ذكر النابغة امرأة النعماف بن اٞننذر حينما مرت أمامو ،وسقط

ٙنارىا من غًن قصد ،فقاؿ:
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سقط النصيف ومل ترد إسقاطو فتناولتو واتقتنا ابليد
أي :أهنا تناولت ٙنارىا بيد ،واتقت الرجاؿ بيدىا األخرى خشية أف يروىا حينما سقط ٙنارىا من غًن قصد ،وىذا قد جاء

عن غًن واحد ،كما جاء عن من يتغزؿ بػمية حينما كاف يتمىن رؤيتها من بٌن النساء ،وكانت ٓنتجب كسائر النساء ،فقاؿ:
جزى هللا الرباقع من ثياب عن الفتياف دوماً ما بقينا
يوارين اٞنالح فال نراىا ويوارين القباح فيزدىينا
وظاىر ىذا أف نساء اٛناىلية كنا يسترتف ابلنقاب ،وابٝنمار عن وجوه الرجاؿ ،وىذا إذا عرؼ يف اٛناىلية ،فهو كذلك قد

عرؼ يف صدر اإلسالـ ،وكاف من جهة األصل معروفاً مشتهراً ،إال أنو ليس على اإلطالؽ ،وكاف أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

والصدر األوؿ أصحاب غًنة شديدة ،وٟنذا كاف الصحابة عليهم رضواف هللا تعاىل ال أيذنوف ألحد من النساء أف تشكف

وجهها ،بل قد وقعت معركة بٌن أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وبٌن اليهود من بين قينقاع ألهنم تسببوا يف كشف وجو امرأة فوقع

الشر بينهم كما جاء يف بعض الرواَيت.

فقد روى ابن عساكر وكذلك اٝنطيب وغًنىم من حديث عبد هللا بن جعفر بن اٞنسور بن ٢نرمة عن أيب عوف قاؿٞ :نا كانت

امرأة من اٞنسلمٌن قد ذىبت إىل بين قينقاع تبيع حليباً ٟنا ،وقد غطت وجهها ،فأراداىا واحد منهم أف تكشف وجهها فأبت،
فذىب إليها من خلفها ،فعقد إزارىا يف ظهرىا ،فلما قامت بدت عورهتا فعحكوا فانتصر ٟنا أحد اٞنسلمٌن ،فقتل اليهودي

فقاموا عليو فقتلوه ،مث وقع بينهم وبٌن اٞنسلمٌن ما وقع ،وىذا جاء عن أيب عوف  ،وجاء من غًن طريقو كما جاء عن عبد هللا

بن عباس عليو رضواف هللا تعاىل ،من وجو آخر بنحو ىذه القصة.

وجاء يف ٗنلة من اٜنكاَيت عن بين إسرائيل يف بياف أ٨نية ذلك وتسرت النساء على وجو العموـ.
وأما من جهة النصوص الظاىرة من كالـ هللا عز وجل ،وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فإف األدلة يف ذلك ظاىرة بينة ،وما ينبغي

اإلشارة إليو أف األدلة يف كالـ هللا عز وجل من جهة اٞنعىن واإلٗناؿ الواردة يف ىذا الباب دالة على اٞنعىن اإلٗنايل وىو

وجوب أف تسترت اٞنرأة عن أعٌن الرجاؿ قدر إمكاهنا ،وأال تظهر إال ما ال بد منو ،وٟنذا فقد كاف عمل أصحاب رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك كما كن اٞنهاجرات واألنصارَيت من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،بينما أنزؿ هللا عز وجل قولو جل وعال:
ع ِربْ َن ِِنُ ُم ِرِى هن عَلَى ُجيُوهبِِ هن [النور ،]31:قالت عائشة عليها رضواف هللا تعاىل كما روى البخاري ومسلم  ( :رحم هللا
َولْيَ ْ
ع ِربْ َن ِِنُ ُم ِرِى هن )) ،قطعن مروطهن واختمرف هبا ) ،قاؿ غًن واحد من شراح
النساء اٞنهاجرات حينما أنزؿ هللا عز وجلَ (( :ولْيَ ْ
اٜنديث :إف اٞنراد بذلك أهنن قطعن اٞنروط ،وغطٌن هبن الوجوه ،وقد جاء ىذا اٞنعىن عن غًن واحد من اٞنفسرين.
و٣نا جاء يف ذلك يف كالـ هللا سبحانو وتعاىل ٗنلة من اخآي ،نورد ٗنلة منها ،مث نبٌن معانيها ،مث نبٌن بعد ذلك ما جاء عن

7

رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ىذا اٞنعىن ٣نا يدؿ عليو ،وكذلك ما جاء عن أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعن التابعٌن ،مث بعد ذلك نبٌن ما ورد
عن األئمة األربعة وغًنىم ،مث نبٌن األدلة الواردة اليت يستدؿ هبا بعض العلماء يف بعض فروع ىذه اٞنسائل ٣نا ٫نالفوف فيو،

ونبٌن ىذه األدلة مع بياف صحتها وضعفها ونناقش األدلة اليت ليست بصحيحة ،ونبٌن احتماؿ الرب يف حاؿ صحة بعض
األحاديث ،ونبٌن ٗنلة من أٚناء األئمة الذين تكلموا على ىذه اٞنسائل.
مسائل تتعلق بالحجاب
وقبل الشروع يف ذلك نتكلم على ٗنلة من اٞنسائل ٣نا اتفق عليو العلماء ٣نا تقدمت اإلشارة إليو على وجو اإلٗناؿ.

األمر ٠نمالً ابلتعفف واالستتار والنهي عن دواعي الفتنة
أوالً :قد دؿ الدليل من جهة اإلٗناؿ على أ٨نية االستتار والعفاؼ والسرت ،وأف اإلنساف ينبغي قدر إمكانو أف ٪نرتز من

النساء ،فقد قد جاءت األدلة كثًنة يف كالـ هللا عز وجل ،وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف التحذير من ٢نالطة النساء والدنو منهن،

فقد قاؿ النيب عليو الصالة والسالـ يف بياف عاقبة التكشف والتعري ،كما جاء يف صحيح اإلماـ مسلم من حديث إسرائيل

بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة  ( :صنفاف من أىل النار مل أرىم قط ،أانس معهم سياط كأذانب البقر يعربوف هبا

الناس ،ونساء كاسيات عارَيت مائالت ٣نيالت ،رؤوسهن كأسنمة البخت ال يرحن ريح اٛننة ،وإف ر٪نها ليوجد من مسًنة كذا

وكذا ).

فقولو عليو الصالة والسالـ ( :كاسيات عارَيت مائالت ٣نيالت ) مائالت أي :أبنفسهن٣ ،نيالت لغًنىن ّنا يبدينو من

زينتهن ،فإهنن قد أملن الدين وأملن األخالؽ فا٥نرؼ ىؤالء اب٥نرافهن ،وىذا يظهر من قولو عليو الصالة والسالـ ( :واتقوا

النساء فإف أوؿ فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء ) ،وٟنذا حرـ النيب عليو الصالة والسالـ ٗنلة من دواعي الفاحشة من

وبٌن عليو الصالة
النظر احملرـ ،بل بٌن النيب عليو الصالة والسالـ أف النظرة األوىل لإلنساف ،وأنو ال ٩نوز أف يستغفلّ ،

والسالـ نظر الفجاءة كما جاء يف حديث جرير يف الصحيح ( :أف النيب عليو الصالة والسالـ هنى عن النظرة ) ،بل قاؿ غًن
واحد من العلماء :إف ىذا ١نل إٗناع ،بل قاؿ ابن مفلح يف الفروع :إف النظر لشهوة ١نرـ ،ومن أنكره فقد كفر ،ومراده

بذلك أنو ظاىر يف كالـ هللا سبحانو وتعاىل ،ومن أنكره فقد أنكر شيئاً بيناً من كالـ هللا عز وجل ،فهو متواتر ومن أنكر
اٞنتواتر البٌن من جهة اللفظ أو اٞنعىن فإنو كافر ابهلل سبحانو وتعاىل خارج عن اٞنلة.

ومن ىذا اٞنعىن هنى هللا سبحانو وتعاىل على لساف نبيو عليو الصالة والسالـ يف ٗنلة من األخبار أف تلبس اٞنرأة ما يشف

جسدىا أو يصف ععوىا ،وىذا ١نل اتفاؽ عند العلماء ،حكى اتفاؽ العلماء على ذلك غًن واحد ،وقد جاء يف ذلك ٗنلة

من األخبار عنو عليو الصالة والسالـ ،كما جاء يف اٞنسند والبيهقي من حديث أسامة بن زيد ( أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أىدى لو

ثياابً قبطية ،فلما مل يرىا عليو سألو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك ،فقاؿ :أىديتها لزوجيت ،فقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ :مرىا
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فلتعع ٓنتها شيئاً فإين أخشى أف تصب إضامها ) ،وقد حسن ىذا اٝنرب غًن واحد من األئمة.
وقد جاء عند ابن سعد من حديث ىشاـ بن عروة عن اٞننذر بن الزبًن أنو ٞنا قدـ من العراؽ أىدى إىل أٚناء بنت أيب

بكر عليها رضواف هللا تعاىل ثياابً قبطية وكانت قد عميت فمستها بيدىا فقالت :أؼ أعيدوا إليو كسوتو ،وراجعها يف ذلك
فقالت عليها رضواف هللا تعاىل :إهنا تشف ،وإذا مل تشف فإهنا تصف .أي :تصف اٛنسد.

وقد جاء يف ذلك عن عمر بن اٝنطاب عليو رضواف هللا تعاىل كما جاء يف سنن البيهقي وغًنه :أنو هنى النساء عن لبس

الثياب القبطية؛ ألهنا تصف األجساد ،أو تشفها ،أي :أهنا تبدي اٛنسد من ورائها ،وٟنذا أمر النيب عليو الصالة والسالـ
بلبس الغالظ من الثياب ،حَّت ال يظهر جسد اٞنرأة ،وىذا ١نل إٗناع عند العلماء ،وال خالؼ عندىم يف ذلك.

لوف اللباس الذي تلبسو اٞنرأة
ومن اٞنسائل اٞنتعلقة هبذا الباب ما تلبسو اٞنرأة وتسترت بو ،وىل لو لوف معٌن أـ ال؟ الوارد يف ذلك عن الصحابيات عليهن

رضواف هللا تعاىل أهنن كن يلبسن السواد ،وقد جاء ىذا عن عائشة عليها رضواف هللا تعاىل ،كما روى مسدد يف مسنده من

حديث إٚناعيل بن أيب جعفر عن أمو وأختو أهنما دخلتا على عائشة عليها رضواف هللا تعاىل ،وعليها ٙنار أسود ،فسألنها عن

ٔنمر اٞنرأة وىي ١نرمة ،فأخذت ِنمارىا من على صدرىا ووضعتو على وجهها ،وقد جاء ىذا يف حديث أـ سلمة ٞنا أنزؿ هللا
ع ِربْ َن ِِنُ ُم ِرِى هن َعلَى ُجيُوهبِِ هن [النور ،]31:قالت :خرجن النساء وكأهنن الغرابف عليهن
عز وجل قولو سبحانو وتعاىلَ :ولْيَ ْ

أكسية سود ،وجاء ىذا عند عبد الرزاؽ يف مصنفو وغًنه ،وجاء وىذا ما يفهم من خرب أنس بن مالك عليو رضواف هللا

تعاىل كما يف الصحيح ،وإف لبست اٞنرأة غًن ذلك فال حرج فيو ،إذا كاف عليو الوصف اتماً واالبتداء ّنا كاف عليو أصحاب
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو ال.

أقواؿ العلماء يف حكم كشف شعر اٞنرأة
وأما ما تسرته اٞنرأة ،وقد اتفق العلماء على أهنا ٩نب عليها أف تسرت ٗنيع جسدىا على خالؼ يف بعض األجزاء ٣نا أييت

الكالـ عليو ،فاتفق العلماء على أف اٞنرأة ٪نرـ عليها أف تظهر شعرىا ،حكى إٗناع العلماء على ذلك غًن واحد منهم ابن

اٞننذر  ،وابن حزـ األندلسي يف كتابو اإلٗناع ،وغًنه من األئمة أنو ال ٩نوز للمرأة أف تظهر شعرىا على اإلطالؽ ،وىذا اٞنقرر
يف سائر اٞنذاىب الفقهية :اٞنالكية واٜننفية والشافعية واٜننابلة ،وكذلك مذىب الظاىرية ،بل قد ن

الفقهاء من أرابب

اٞنذاىب البدعية من جهة االعتقاد كالرافعة واإلابضية وغًنىا على أنو ٪نرـ على اٞنرأة أف تظهر شيئاً من شعرىا ،فيكوف
ٍ
حينئذ ىذا من النصوص القطعية اٞنتواترة.
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حكم النقاب
وأما النقاب وسرت اٞنرأة لوجهها من جهة األصل وتقرير ىذه اٞنسألة ،فينبغي أف يعلم أف النقاب كما أنو موجود يف اٛناىلية،

فهو كذلك موجود يف صدر اإلسالـ على ىيئتو إبظهار اٞنرأة لعينيها ،ومن نفى ذلك فإنو دليل على اٛنهل الظاىر البٌن ،كما

تقدمت اإلشارة إليو ببياف أشعار اٛناىليٌن ،وكما جاء عن عائشة عليها رضواف هللا تعاىل ،كما ذكر ابن سعد يف الطبقات من

حديث أـ سلمة أهنا دخلت على أمهات اٞنؤمنٌن ،وىن منتقبات ،وٚنت منهن عائشة عليها رضواف هللا تعاىل،

و زينب و جويرية  ،وغًنىن عليهن رضواف هللا تعاىل ،وكذلك ما يذكره الفقهاء من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أحكاـ

النقاب يف ٗنلة من اٞنواضع يف عورة اٞنرأة عند الرجاؿ ،وسرتىا ،وكذلك يف مسائل اٞنناسك ،وتنقب اٞنرأة يف اإلحراـ ،وقد

عقد غًن واحد من العلماء فصوالً يف لبس اٞنرأة نقاهبا يف حاؿ طوافها ،كما ترجم لذلك الفاكهي يف كتابو أخبار مكة فقاؿ:
ابب ذكر طواؼ اٞنرأة متنقبة ،وأورد يف ذلك عشرة من األخبار ،عن عبد هللا بن عباس و عائشة و عطاء بن أيب

رابح و ٠ناىد بن جرب و جابر بن زيد وغًنىم من السلف أهنم يروف طواؼ اٞنرأة وىي متنقبة ،وإف كانت ١نرمة إذا كانت ال
ْند ما تغطي هبا وجهها ،وقد جاء ذلك عن غًن واحد من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣نا ستأيت اإلشارة إليو.
األدلة على وجوب الحجاب

األدلة الواردة يف القرآف على وجوب سرت الوجو
أما من جهة النصوص الواردة يف كالـ هللا سبحانو وتعاىل ،فقد أمر هللا عز وجل نبيو أبف أيمر النساء أبف يغععن من
عن ِمن أَب ِ
أبصارىن ،فقاؿ هللا عز وجل :وقُل لِلْم ْؤِمنَ ِ
وج ُه هن [النور ،]31:فأمر هللا عز وجل
ات يَػغْ ُ
ع َْ ْ ْ َ
ْن فُػ ُر َ
صا ِرى هن َوَْ٪ن َفظ َ
َ ْ ُ
نبيو عليو الصالة والسالـ أبف تغض اٞنرأة بصرىا ،وأف ٓنفظ فرجها ،وأف تعرب ِنمارىا على وجهها ظاىره من جهة األصل
أنو ٩نب عليها أف تسترت وال تظهر زينتها إال ما كانت العرورة داعية إليو.

ع ِربْ َن ِِنُ ُم ِرِى هن عَلَى ُجيُوهبِِ هن
وقد استدؿ غًن واحد من العلماء بقولو سبحانو وتعاىلَ :ولْيَ ْ
سرت الوجو ،فقد جاء ىذا عن غًن واحد من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فجاء عن عبد هللا بن مسعود  ،وغًن واحد من اٞنفسرين

[النور ]31:على أ٨نية وجوب

من التابعٌن ،كػاٜنسن البصري و إبراىيم النخعي و عكرمة ،و السدي و قتادة  ،وكذلك عبد هللا بن عباس عليو رضواف هللا
تعاىل.
وكذلك قولو جل وعال:

ُوى هن ِم ْن َوَر ِاء ِح َج ٍ
اب
وى هن َمتَ ً
اسأَل ُ
َوإِذَا َسأَلْتُ ُم ُ
اعا فَ ْ

[األحزاب ،]53:قاؿ العلماء :اٞنراد بذلك

اٜنجاب على وجو العموـ ،فإذا أمرت اٞنرأة أبال تسأؿ إال من وراء حجاب يسرت جسدىا وإف كانت متحجبة ،فسرت وجهها

من ابب أوىل ،قد جاء ىذا اٞنعىن عن غًن واحد من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسيأيت بيانو كذلك عن غًن واحد من التابعٌن،

10

وأئمة السلف.
وكذلك قولو سبحانو وتعاىل:

ِ
ين ِزينَػتَػ ُه هن إِهال َما ظَ َه َر ِم ْنػ َها
َوال يُػ ْبد َ

[النور ،]31:ىذا فيو هني أف تبدي اٞنرأة شيئاً من

زينتها إال ما ظهر منها ،قاؿ غًن واحد من اٞنفسرين :إنو ال ٩نوز للمرأة أف تبدي وجهها وقد ن

على ذلك عبد هللا بن

مسعود  ،كما روى ذلك ابن جرير الطربي  ،و ابن أيب حامت و ابن اٞننذر و ابن أيب شيبة من حديث أيب

إسحاؽ عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود عليو رضواف هللا تعاىل ،وجاء أيعاً عن عبد هللا بن عباس كما رواه ابن

جرير و ابن أيب حامت من حديث معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن عبد هللا بن عباس عليو رضواف هللا تعاىل ،قاؿ:

أمر هللا عز وجل النساء أال ٫نرجن إال ٜناجة فإف خرجن يغطٌن وجوىهن ،وال يبدين إال عيناً واحدة ،وروي ٥نو ىذا التفسًن

عن السدي عليو ر٘نة هللا ،وروي كذلك عنإبراىيم و عامر  ،وسيأيت الكالـ على ىذا اٞنعىن.

األدلة من السنة على وجوب تغطية الوجو
وأما ما ورد يف السنة ٣نا يدؿ على وجوب تغطية اٞنرأة وجهها فما جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من األمر أبف تغطي اٞنرأة وجهها،

وأصرح األدلة يف ذلك خارج الصحيح ،ما رواه الطحاوي وغًنه من حديث عبد الر٘نن اٜنبلي عن عقبة بن عامر أنو قاؿ:

( نذرت أخيت أف تذىب إىل البيت اٜنراـ ماشية ،وأال ٔنتمر ،فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :مرىا ولرتكب ولتختمر )،

قاؿ الطحاوي عليو ر٘نة هللا بعد أف أخرج ىذا اٝنرب :ألف كشف الوجو حراـ ،فأمرىا ألمر الشريعة لو بذلك.
ومن األدلة الواردة يف ىذا ما جاء يف البخاري من حديث الليث عن يونس عن ابن شهاب قاؿ :حدثين سعيد بن

اٞنسيب و عروة بن الزبًن و علقمة و عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن عائشة عليها رضواف هللا تعاىل يف قصة اإلفك ٞنا رجع
النيب عليو الصالة والسالـ من اٞنريسيع ؤنلفت عليها رضواف هللا تعاىل يف طلب عقدىا فنامت قالت :ؤنلف

منا صفواف عليو رضواف هللا تعاىل ،فلما جاء رأى سواد إنساف انئم قاؿ :فمشى إليو يعين :وىي انئمة فرآين وكاف قد عرفين
قبل أف يعرب اٜنجاب ،قالت عليها رضواف هللا تعاىل :فما استيقظت إال على اسرتجاعو ،يعين :أنو يذكر هللا عز وجل

إليقاظها ،قالت :فخمرت وجهي ،مث خفض بعًنه يل فركبتو ،ويف قوٟنا عليها رضواف هللا تعاىل :وكاف قد رآين قبل أف يعرب

اٜنجاب ،ضرب اٜنجاب من جهة األصل ألمهات اٞنؤمنٌن ولغًنىنٟ ،نذا أمر هللا سبحانو وتعاىل نبيو أبف أيمر نساءه وبناتو،

ونساء اٞنؤمنٌن أف يدنٌن عليهن من جالبيبهن ،فإذا كاف ىذا األمر على وجو العموـ فيدخل فيو أمهات اٞنؤمنٌن ،ويدخل فيو

أيعاً غًنىن ،ويف قوٟنا عليها رضواف هللا تعاىل (فخمرت وجهي) إشارة إىل تغطيتو.

وكذلك ما جاء يف ىذا عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف الصحيح من حديث عبد هللا بن مسعود عليو رضواف هللا تعاىل أنو قاؿ:

( ال تباشر اٞنرأة اٞنرأة لزوجها تنعتها كأنو ينظر ٟنا ) ،فقد استدؿ هبذا غًن واحد من العلماء على وجوب تغطية اٞنرأة لوجهها،

قالوا :ومعىن ذلك أف هللا عز وجل ٞنا حرـ على اٞنرأة أف تصف اٞنرأة أماـ زوجها كأنو ينظر إليها ،إشارة إىل أف الرجل ال ٬نكن
من رؤية اٞنرأة كحاؿ النساء٣ ،نا يدؿ على أهنا تسترت من الرجاؿ.
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ومن األدلة الواردة يف ذلك ما جاء عن غًن واحد من السلف من أتويل اخآي ،وقد ن

غًن واحد من األئمة كػاٜناكم يف

كتابو اٞنستدرؾ :أف ما جاء من التأويل عن أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص األصل أف لو حكم الرفع ،وقد ٘نل ما تقدـ من

اخآي عبد هللا بن مسعود عليو رضواف هللا تعاىل و عبد هللا بن عباس على وجوب أف تغطي اٞنرأة وجهها ،واستنبطوا ذلك من
كالـ هللا عز وجل ،فيقاؿ ٍ
حينئذ :إف ما جاء من اٞنوقوؼ عن أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لو حكم الرفع ،ويكوف ىذا من ٗنلة
األدلة اٞنرفوعة ،وإف كاف قد ورد فيو ما ٫نالف ذلك عن عبد هللا بن عباس عليو رضواف هللا تعاىل ٣نا أييت اإلشارة إليو إبذف
هللا ،وجاء ٥نو ىذا التأويل عن غًن واحد من اٞنفسرين من السلف ،فقد جاء عن القاسم بن دمحم كما رواه ابن أيب شيبةمن

حديث أفلح عن القاسم بن دمحم  ،وجاء ىذا أيعاً عن عكرمة  ،و إبراىيم  ،وعن عامر  ،وجاء عنالسدي  ،و قتادة ،
و اٜنسن  ،وروي عن بععهم ما ٫نالف ذلك.

وأما ما جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من جهة اٞنرفوع فمن ذلك ما جاء يف الصحيح من حديث أـ سلمة أهنا قالت ( :كاف النساء

يصلٌن مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فينصرفن وما يعرفن من الغلس ) ،قد استدؿ هبذا غًن واحد من العلماء على أف النساء ال يعرفن
من الغلس ،واستدؿ من قاؿ ِنالؼ ذلك أف النساء ٞنا كن ال يعرفن من الغلس دليل على أنو إذا أسفر عرفن ،ويقاؿ :إف

معرفة اٞنرأة بغًن غلس تكوف من خالؿ مشيتها وما يظهر منها ،وىذا معلوـ ،خاصة يف البالد الصغًنة واألحياء اٞنعروفة ،فإف

اٞنرأة تعرؼ بذىاهبا و٠نيئها ،وٟنذا قاؿ عمر بن اٝنطاب عليو رضواف هللا تعاىل ٞنا برزت سودة فقاؿ :قد عرفناؾ

َي سودة يعين :بذىاهبا وإف كاف قد ٓنجبت ،وقد جاء إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يشًن إليو أبف أيمر نساءه أبف ٪نتجنب عليهن رضواف
هللا تعاىل ،فأنزؿ هللا عز وجل اٜنجاب على أمهات اٞنؤمنٌن.

وأما ما جاء من أدلة من كالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص على وجو العموـ أبمر النساء أبال ٫نالطن الرجاؿ ،وأف ٪نتجنب فيقاؿ :إنو من

جهة العموـ دليل على ما تقدمت اإلشارة إليو ،وأف األدلة الواردة يف ذلك ىي من جهة األصل تدؿ على اٞنعىن العاـ بوجوب

االستتار ووجوب اٜنجاب.

إذا علم ىذا يعلم أف القاعدة اٞنتقررة يف الشريعة ،وقد ن

عليها غًن واحد من العلماء أف ما كاف معلوماً ومشتهراً ،وكاف

عليو العمل فإهنا تقل النصوص الواردة فيو؛ ألف العمل كاف على ذلك ،وٟنذا قد حكى غًن واحد من العلماء :أف عمل

السلف كاف على ذلك من الصحابة والتابعٌن وأتباعهم ،وال يعلم عن أحد من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إبسناد يصح ،وال عن

أحد من التابعٌن الرتخي

للمرأة أبف ٔنرج سافرة ،ويظهر ىذا برتخيصهم للقواعد من النساء أبف يععن ثياهبن كما ىو ظاىر

يف كالـ هللا سبحانو وتعاىل ،أف رخ

هللا عز وجل للقواعد من النساء أف يععن ثياهبن غًن متربجات بزينة.

ٞنا رخ هللا عز وجل للنساء القواعد الاليت ال يرجوف نكاحاً أف يععن ثياهبن غًن متربجات بزينة ،يقاؿ :إف الزينة ال ٔنلو من
ٍ
أمرين :إما أف تكوف ىذه الزينة متعلقة ابلوجو ،فيقاؿ ٍ
وحينئذ يكن قد
حينئذ :إف هللا عز وجل أمر النساء أف يععن ثياهبن
احتجنب قبل ذلك حينما تكوف اٞنرأة شابة ،فلما كانت من القواعد وضعت الثياب عن وجهها ،وإذا كاف كذلك علم حكمها
ع ْع َن ثِيَابَػ ُه هن [النور ،]66:ويعلم أهنن قبل
اح أَ ْف يَ َ
س َعلَْي ِه هن ُجنَ ٌ
قبل أف تعع الثياب ،فلهذا قاؿ هللا عز وجل :فَػلَْي َ
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ذلك عليهن جناح أف يععن الثياب ،وإذا قيل :أبف الزينة غًن ذلك أبف تبدي القاعدة من النساء شعرىا ،فيقاؿ :إنو ال قائل

بذلك من أىل العلم ،بل ٩نب على القواعد من النساء أف يغطٌن شعورىن ،ويعلم أف الزينة اليت رخ

هللا عز وجل إببدائها

ابلنسبة للقواعد ،وأهنن غًن متربجات بزينة يعلم أف اٞنراد بذلك قدراً زائداً ،والقدر الزائد ىو ما تقدمت اإلشارة إليو بقولو
سبحانو وتعاىل :غَْيػر متَػبػ ِرج ٍ
ات بِ ِزينَ ٍة [النور ،]66:أي :غًن مظهرات شيئاً من اٜنسن.
َ ُ َّ َ

ويظهر ىذا من أمر هللا سبحانو وتعاىل النساء أال يعربن أبرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن ،فنهى هللا سبحانو وتعاىل النساء

أف يعربن ابألرجل حَّت يعلم ما ٫نفٌن من الزينة ،والزينة اليت ٔنفيها اٞنرأة بقدمها ىو خلخاٟنا ،فإذا كانت اٞنرأة منهية عن

إٚناع صوت اٝنلخاؿ ابلنسبة للرجاؿ ،فإ٧نا كاف دوف ذلك من ابب أوىل.

ويظهر ىذا من تعامل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع النساء ،وكذلك تعامل الصحابيات عليهن رضواف هللا تعاىل ،ومن ىذا ما جاء عن

الصحابيات عليهن رضواف هللا تعاىل من احتجاهبن حَّت يف اٞنناسك ،كما جاء يف رواية اإلماـ مالك عن ىشاـ عن فاطمة بنت

اٞننذر أهنا قالت :كنا ٥نج مع أٚناء بنت أيب بكر فنخمر وجوىنا و٥نن ١نرمات  ،فإذا كاف ىذا يف حاؿ اإلحراـ فإنو يف حاؿ
غًنه من ابب أوىل ،وقوٟنا عليها رضواف هللا تعاىل٦ :نمر وجوىنا يعين :حكاية اإلٗناع.
ومعلوـ أف اٞنرأة ١نرـ عليها أف تغطي وجهها بنقاب ،فلما كاف كذلك ورخ

ٟنا دؿ على أنو ال يرخ

يف فعل احملرـ إال لفعل

ما ىو آكد منو من جهة الوجوب ،وىذا ما ورد عن عائشة عليها رضواف هللا تعاىل ،كما رواه ابن أيب خيثمة من

حديث إٚناعيل بن أيب خالد عن أمو أهنا دخلت على عائشة عليها رضواف هللا تعاىل فسألتها عن امرأة امتنعت أف ٔنمر

وجهها وىي ١نرمة ،قاؿ :فأخذت عائشة ٙنارىا من على صدرىا ،ووضعتو على وجهها ،إشارة إىل أنو ينبغي ٟنا أف تغطي
وجهها حَّت وإف كانت ١نرمة ،وٟنذا قد ن

عند الرجاؿ األجانب.

غًن واحد من األئمة على أنو ٩نب على اٞنرأة أف تغطي وجهها حَّت حاؿ إحرامها

وٗنلة األدلة الواردة يف ىذا الباب داخلة يف ىذا اٞنعىن.

أقواؿ السلف يف تغطية اٞنرأة وجهها
وقد جاء عن غًن واحد من السلف :اإلنكار على النساء السافرات الاليت يكشفن وجوىهن ،وجاء ىذا عن بعض الفقهاء،

كما روى صاحل بن أ٘ند بن عبد هللا العجلي عن أبيو عن عبد هللا أف عبيد بن عمًن عليو رضواف هللا تعاىل رأى امرأة قد

كشفت وجهها ،فقاؿ :استرتي َي أمة هللا ،وكاف قد رآىا يف طوافها ،وجاء ىذا عن أيب حازـ كما رواه ابن عساكر وغًنه من

حديث أيب الوليد عن عبد اٞنلك بن حبيب عن أيب حازـ  ،وكاف من جلة التابعٌن أنو رأى امرأة كاشفة فقاؿ :لو استرتيت ومل
تفتين الرجاؿ ،وجاء أيعاً عن غًن واحد من الفقهاء كػسوار بن عبد هللا القاضي  ،فإنو كاف من قعاة البصرة ال أيذف المرأة
أف تدخل عليو إال وقد غطت يديها فعالً عن وجهها ،وكاف ىذا ىو الذي عليو العمل ابلبصرة ومصر واٜنجاز ،وىذا ىو

احملكي يف ىذه القروف.
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مذىب األئمة األربعة يف حكم تغطية اٞنرأة وجهها
وأما ما ورد عن األئمة األربعة اإلماـ مالك و الشافعي واإلماـ أ٘ند و أيب حنيفة يف ذلك ،فاإلماـ مالك عليو ر٘نة هللا ،وأبو

حنيفة وكذلك الشافعي ال يعلم ٟنم ن

صريح يف ىذه اٞنسألة ،والعلماء عليهم ر٘نة هللا كما ن

على ذلك بعض الفقهاء

من الشافعية فقاؿ :وال يعلم عن السلف وال عن األئمة كػمالك وأيب حنيفة والشافعي أهنم ٓندثوا عن عورة اٞنرأة إال يف

الصالة ،ولعل ىذا من استقرار اٞنسألة وبياهنا ،وأظهر ما جاء عن اإلماـ مالك عليو ر٘نة هللا يف ىذه اٞنسألة ما سئل كما جاء

يف اٞندونة عن الرجل يبت امرأتو يعين :ثالاثً ،فقاؿ :ال تكشف وجهها لو ،وجاء ذلك أيعاً يف كتابو اٞنوطأ ،أنو سئل عن
اٞنرأة أتكل مع غًن ذي ١نرـ فأذف بذلك ،واستدؿ بو من قاؿ :إف اٞنرأة تكشف وجهها فإنو يبعد أف أتكل من غًن كشف

الوجو ،فيقاؿ :إف ىذا ال يؤخذ على إطالقو ،وإ٧نا يفسره قوؿ اإلماـ مالك اخآخر ،فإف اإلماـ مالك عليو ر٘نة هللا كما حكى

ذلك عنو أبو بكر بن العريب يف كتابو أحكاـ القرآف قاؿ :وأما اٞنرأة فال حرج عليها أف أتكل مع غالمها الوؽ ،يعين :القبيح،
أما صاحب اٞننظرة فال ،وإف كاف غالماً ٟنا.

وقد جاء أيعاً يف العصرية كما رواه ابن القاسم عن اإلماـ مالك عليو ر٘نة هللا أنو قاؿ :ال حرج على اٞنرأة اٞنتجالة أف ْنلس
عند الصانع يصنع ٟنا ،أما الشابة فال ،و٬ننعهن من ذلك ويعرهبن عليو ،وظاىر كالـ اإلما٣نالك عليو ر٘نة هللا يف النقل األوؿ

أبنو رخ

للمرأة أف أتكل مع غًن ذي ١نرـ إذا حعر زوجها يظهر أنو أراد بذلك اٞنتجاالت وىي القواعد من النساء اليت

تبدي ذلك من جهة األصل ،و٠نمل قولو يبينو اٞنفصل من قولو.

واٞنالكية من جهة اإلطالؽ يشددوف يف ىذا ،واٞنتقرر يف مذىب اإلماـ مالك  :منع الرجل من أف يسلم على اٞنرأة الشابة،
بل قد ن

 ..كما يف كتابو اٞندونة أف الرجل ال يعز اٞنرأة الشابة ،وال يبذؿ ٟنا السالـ ،وىذا ىو اٞنتقرر واٞنشتهر يف مذىب

اٞنالكية ،كما نقلو األيب عن ابن  ..قاؿ :واٞنشتهر عند اٞنالكية أنو ٩نب على اٞنرأة أف تغطي وجهها ،وقد ن
ذلك ٗنلة من الفقهاء من اٞنالكية وغًنىم.

على خالؼ

وليعلم أف الفقهاء من األئمة األربعة ال ينصوف على ىذه اٞنسألة ،وإ٧نا يتكلموف على عورة اٞنرأة يف الصالة ،ويتكلموف على

عورهتا يف اٜنج ،ويندر ،بل ال يكاد يوجد عن أحد من األئمة الن

على ىذه اٞنسألة ِنصوصها ،وىذا يدؿ على أف اٜنكم

متقرر ،وأهنم حينما أمروا اٞنرأة أف تغطي وجهها يف حاؿ إحرامها دؿ على أهنا فيما عدا ذلك من ابب أوىل ،وىذا يظهر أيعاً
حينما رخ النيب عليو الصالة والسالـ للرجل أف ينظر إىل وجو من يريد خطبتها ،فدؿ على أف اٞنرأة كانت ٓنتجب قبل
ذلك ،وكذلك يف ىذا اٞنوضع ما جاء عن األئمة أنو مرخ

ابالتفاؽ للمرأة أف تسدؿ الثوب على وجهها حاؿ إحرامها إذا مل

٬ناس اٛننس ،وأما إذا مس بشرهتا فإف العلماء قد اختلفوا يف ىذه اٞنسألة ،وحكى اتفاؽ العلماء على ذلك غًن واحد من

الفقهاء من الشافعية يف العراؽ يف كتاب  ..وكذلك شيخ اإلسالـ ابن تيمية وغًن٨نا أف اٞنرأة تغطي وجهها يف حاؿ إحرامها،

شريطة أال ٬نس بشرهتا ،وأما إذا مس البشرة فقد ذىب ٗنهور العلماء إىل أف اٜنكم كذلك ،وىذا قوؿ ٗنهور العلماء من
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الفقهاء من اٞنالكية والشافعية واٜننابلة على خالؼ عند ٗنهور اٜننفية ّننعها من ذلك شريطة أال ٬نس بشرهتا شيء من ذلك.
وأما اإلماـ الشافعي عليو ر٘نة هللا ففي كتابو األـ يف اٞنرأة احملرمة :إذا طافت هناراً تغطي وجهها أي :تسدؿ حجاهبا على

وجهها ،يريد بذلك أهنا إذا طافت من الليل وال يراىا الناس فإهنا ال تغطي وجهها ،ويف قولو عليو ر٘نة هللا يف كتابو األـ :إذا

طافت هناراً غطت وجهها ،دليل على أنو يتأكد عليها تغطية وجهها ،وينبغي أف يعلم أيعاً حاؿ النظر يف كالـ الفقهاء من

األئمة األربعة وغًنىم ،أف العلماء حاؿ كالمهم على ىذه اٞنسألة يفرقوف بٌن العورة من جهة ذات الععو ،والعورة من جهة

النظرٟ ،نذا يقوؿ بعض الفقهاء من الشافعية وغًنىم :وجو اٞنرأة ليس بعورة ،وال يريدوف بذلك أنو ال ٩نب تغطيتو ،وٟنذا

يقوؿ الرازي  ،وكذلك أبو بكر اٛنصاص وىو من اٜننفية ،والطحاوي ،والعراقي وغًنه ،يشًنوف إىل أف وجو اٞنرأة ليس بعورة،
ولكنهم ٩نعلونو عورة من جهة النظر ،فهم يفرقوف يف العورة من جهة الكشف ومن جهة النظر ،قالوا :فإذا كانت اٞنرأة تعلم
أف ٖنة رجاالً ينظروف إليها كانت ٍ
حينئذ موضع عورة فيجب عليها أف تسرت ذلك.

وعليو ما يستدؿ بو كثًن أو ٣نن ٪نتج أبقواؿ الفقهاء من األئمة األربعة وغًنىم حاؿ كالمهم عن عورة اٞنرأة يف الصالة ،أو يف

اٜنج ،أو كالمهم على وجو اإلطالؽ أف وجو اٞنرأة ليس بعورة ،أي :أهنم يريدوف بذلك أنو ال يساوي عورة اٞنرأة اليت تغطيها
على وجو اإلطالؽ ،فال تبديو إال لزوجها كالسوءتٌن ،فإهنا عورة ،ال تبديها إال لزوجها ،وال يقاؿ :إهنا تكشفها لناسها ،فإف

ىذا ال قائل بو.

وعليو يعلم أف ما يذكره الفقهاء من إطالؽ العورة على الوجو يف نصوص الفقهاء من الشافعية واٜننفية واٞنالكية ،وكذلك

اٜننابلة أهنم ال يريدوف بذلك العورة من جهة النظر.

وأما النصوص الواردة عن أئمة الفقهاء من أتباع اٞنذاىب الفقهية األربعة فإف النصوص عنهم قبل تقريرىا ٩نب أف يعلم أنو ال

يعلم خالؼ عن أحد من العلماء من اٞنتقدمٌن أو من اٞنتأخرين على اختالؼ طبقاهتم ومذاىبهم أهنم قالوا :أبنو يتأكد يف حق
اٞنرأة أف تكشف وجهها ،أو ٩نوز ٟنا أف تكشف وجهها على التساوي بٌن األمرين ،أو أنو ٩نوز للمرأة أف تكشف وجهها عند

االفتتاف هبا ،بل إهنم ٩نمعوف على التأكيد أبف تغطي اٞنرأة وجهها ،بل يوجبوف أف تغطي اٞنرأة وجهها عند االفتتاف هبا ،حكى

إٗناع العلماء على ذلك غًن واحد كػإماـ اٜنرمٌن ،وىو من الشافعية ،وكذلك ابن حجر العسقالين كما يف كتابو الفتح،

وكذلك ابن رسالف  ،وىو من األئمة الشافعية حكى إٗناع العلماء على وجوب تغطية النساء لوجوىهن حاؿ الفتنة مَّت
وجدت ،وأنو يرخ

للمرأة القاعد أف تكشف وجهها ،وقد ن

على ىذا اٞنعىن غًن واحد بصياغات متعددة ،من جهة

التأكيد على ذلك اترة على وجو اإللزاـ ،واترة على وجو التأكيد ،وبياف أنو من أعظم اٞنروءة ،و٢نالفة ذلك من قوادح اٞنروءة
ن

على ذلك غًن واحد من أتباع اٞنذاىب األربعة ،فمن مذىب أيب حنيفة ن

على ذلك اإلماـ الطحاوي يف كتابو وشرحو

معاين اخآاثر ،و أبو بكر اٛنصاص يف كتاب أحكاـ القرآف ،و الز٢نشري يف كتابو التفسًن ،وغًن واحد من األئمة من اٞنتأخرين
كػابن عابدين وغًنىم من فقهاء الشاـ كػعالء الدين اٜننفي نصوا على أف النساء يغطٌن وجوىهن ،وكذلك من فقهاء اٞنالكية
كما تقدمت اإلشارة إليو ٣نا ورد من النصوص عن اإلماـ مالك  ،وكذلك سحنوف ما أشار إليو يف كتابو اٞندونة ،وكذلك ما
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جاء من األمر بتغطية اٞنرأة لوجهها عن ابن غنيم يف كتابو الفواكة الشهية ،بشرح رسالة ابن أيب زيد حينما بٌن أف اٞنرأة ٩نب

عليها أف تغطي وجهها ،وقد أشار إىل ىذا اٞنعىن أبو بكر بن العريب وكذلك ابن حياف ،وغًنىم من أئمة الفقهاء من اٞنالكية،
بل أف عادة النساء يف بالد اٞنالكية يف األزمنة اٞنتقدمة على ىذا األمر.

كذلك من الفقهاء من الشافعية ما يربو على عشرين إماماً ،أكدوا على ذلك وأ٨نيتو ،منهم اإلماـ الشافعيعليو ر٘نة هللا كما

تقدمت اإلشارة إليو ،وكذلك ابن اٞننذر يف كتابو األوسط ،وإماـ اٜنرمٌن ،وكذلك ويل الدين العراقي و ابن حجر العسقالين ،

و أبو حامد الغزايل  ،وكذلك جالؿ الدين احمللي و جالؿ الدين السيوطي  ،واإلماـ اٝنطيب الشرييين ،

واإلماـ البيعاوي وغًنىم من أئمة الشافعية ،بل إف منهم من يؤكد ذلك كػأيب حامد الغزايل يف كتابو إحياء علوـ الدين ،حيث
قاؿ :إنو ٩نب على اٞنرأة إذا كانت مكرىة على الزان بغًن رضاىا ،أال تسرتسل وتكشف وجهها ألهنا مكرىة على الزان،

فتملك تغطية وجهها ،بل إنو حاؿ تقريره ٞنسألة أف ينكر الرجل اٞننكر ،وإف كاف يقع يف حراـ أعظم منو ،قاؿ :إنو ٩نب على

الزا ين إذا زىن ابمرأة وىي كاشفة لوجهها أف أيمرىا بتغطية وجهها ،وأنكر ورد على من ٫نالفو يف ىذا القوؿ ،وىذا يدؿ على
أنو يشدد يف ىذه اٞنسألة ،ويبٌن أف ىذا من اٞننكرات.
بل قد ن

عليو ر٘نة هللا يف كتاب إحياء علوـ الدين على أف كشف الوجو معصية مستقلة عن الزان ،فإذا زىن اإلنساف وجب

عليو أف ينكر على اٞنرأة كشفها لوجهها ،وىذا القوؿ وإف كاف من جهة النظر ٣نا ال يستساغ إال أنو يريد بذلك تقرير اٞنسألة

من جهة إنكار اٞننكر ،إذا كاف اإلنساف متلبساً ُنراـ ،وأف قوؿ هللا سبحانو وتعاىل معاتباً ٞنن كاف واقعاً يف فسوؽ :أ ََأت ُْم ُرو َف
هاس ِابلِ ِ
نس ْو َف أَن ُف َس ُك ْم [البقرة ،]44:أف ىذا ال أييت على مثل ىذه اٜناؿ ،وإ٧نا ىو عتاب لإلنساف أف يغادر وأف
الن َ
ْربّ َوتَ َ
يقلع عن سائر اٞنعاصي.

وأما الفقهاء من اٜننابلة فإف ىذا األمر ٣نا ىو مشتهر عنهم ،وال أعلم نصاً عن اإلماـ أ٘ند عليو ر٘نة هللا يف ىذه اٞنسألة

وأ٧نا ذكره بعض الفقهاء أنو قاؿ :إف اٞنرأة كلها عورة حَّت ظفرىا ،قاؿ بعض الفقهاء :إف مراده بذلك يعين :يف الصالة ،وال

٩نوز ٟنا أف تكشف يف الصالة إال وجهها ،قالوا :وال يريد بذلك أهنا على وجو اإلطالؽ ،فال أعلم اإلماـ أ٘ند عليو ر٘نة هللا

ن

يف ىذا إال يف مسألة الصالة ومسألة اٜنج ،أف اٞنرأة تسدؿ ٙنارىا على وجهها إذا طافت حاؿ رؤية الرجاؿ ٟنا.

وقد ن

على ذلك من فقهاء اٜننابلة غًن واحد من األئمة كشيخ اإلسالـ ابن تيمية و ابن القيم و ابن رجب ،و يوسف عبد

اٟنادي و الزركشي يف شرحو ،وكذلك اٝنرقي و البهويت وغًنىم من األئمة ،على أنو ٩نب على اٞنرأة أف تغطي وجهها عن
الرجاؿ األجانب.

وتقدمت اإلشارة إىل أف العلماء قد أٗنعوا على أف اٞنرأة إذا كانت تعلم أنو يفتنت هبا وجب عليها عند سائر اٞنذاىب ،بل قد

ن

غًن واحد من العلماء أنو ٩نب على اٞنرأة أف تغطي وجهها يف ىذه األزمنة يعين :يف أزمنتهم لغلبة الفساد ،فكيف لو رأوا

ذلك يف أزماننا ،ون

أيعاً غًن واحد من فقهاء اٜننفية على أف من أسباب جواز ضرب الرجل المرأتو يف قولو سبحانو

16

وتعاىل:
ن

وى هن
َوا ْ
ض ِربُ ُ

[النساء ،]34:إذا كشفت اٞنرأة وجهها لغًن ١نرـ ٟنا.

على ذلك ابن نزيل يف كتابو البحر الرائق ،وصاحب كتاب غمز البصائر يف شرح األشباه والنظائر وأف ذلك ٣نا ٩نوز

للرجل أف يعرب زوجتو عليو إذا كشفت وجهها لرجل ال ٪نل ٟنا.
مناقشة أدلة القائلين بجواز كشف المرأة وجهها

سواء من اٞنعاصرين ،أو من فقهاء األئمة من أتباع اٞنذاىب الفقهية األربعة الذين يستدلوف
وأما ما يرد عند كثًن من الفقهاء ً

ببعض النصوص الواردة يف كالـ هللا عز وجل ،أو يف كالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،أو ما جاء عن أحد من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،أو
عن ٍ
أحد من أئمة التابعٌن فيستدلوف بو على خالؼ ما تقدـ تقريره من أنو ال حرج أف تكشف اٞنرأة وجهها ،واستدلوا ببعض
النصوص الواردة عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

قصة نظر الفعل إىل اٞنرأة اٝنثعمية
من ىذه النصوص ما جاء يف الصحيح من حديث سليماف بن يسار ويرويو عنو ابن شهاب عن عبد هللا بن

عباس عن الفعل ( أنو ٞنا كاف رديف النيب عليو الصالة والسالـ يف حجة الوداع ومزدلفة جاءت امرأة من خثعم ،وجاء يف
اٝنرب أهنا كانت امرأة وضيئة ،قاؿ :فطفق الفعل ينظر إليها ،ورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصرفو ٬ننة ويسرة ) ،استدلوا بذلك على أف

اٞنرأة كانت كاشفة لوجهها ،والفعل ينظر إليها ،وىذا اٝنرب يف الصحيح.

أوالً :يقاؿ :إف ىذا اٝنرب يف الصحيح ،وأف اٞنرأة اليت جاءت إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كانت حداثً كما جاء يف بعض الرواَيت ،وأف

أابىا قد رغب برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يتزوجها عارضاً لو عليها ،كما جاء ىذا مسنداً عند أيب يعلى إبسناد صحيح عن سعيد بن

جبًن عن عبد هللا بن عباس ( أف ذلك الرجل قد جاء إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعو جارية يريد أف يعرضها على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص علو
أف يتزوجها ،فلما علم أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل يردىا سأؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أبيو ) ويف رواية (عن أمو) وإسناد ىذا اٝنرب صحيح

عن عبد هللا بن عباس .

وقد استدلوا أيعاً :أف ىذه اٞنرأة كانت ١نرمة ،واحملرمة ال ٩نوز ٟنا أف تغطي وجهها ،وأف الفعل رآىا قبل ذلك خلسة

ومعلوـ أف حاؿ اٞنرأة يف ذلك الوقت ٔنتلف عن حالنا ،فالناس كانوا يف عهد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حينما أذف النيب عليو الصالة

والسالـ ابٜنج ٩نيئوف رجاالً وركباانً فكاف منهم فئاـ كثًن جاءوا ركباانً ال ٬نلكوف من اٝنياـ أف يعربوىا ،فتسترت نساؤىم

ابٜنجب عن الرجاؿ ،وكانت اٜناؿ ٢نتلفة ،فرّنا رآىا قبل ذلك ،وأهنا كانت وضيئة ،ويدؿ على ذلك أف راوي اٝنرب وىو عبد

هللا بن عباس عليو رضواف هللا تعاىل مل يشهد الواقعة مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص و الفعل  ،ألنو كاف قد تقدـ قبل ذلك إىل مىن حينما
قدمو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع الععفة ،وإ٧نا ٪نكي ذلك عن الفعل ،وأنو رّنا قد رآىا قبل ذلك.
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ومن األجوبة يف ىذا الباب أف النيب عليو الصالة والسالـ قد قدـ معو يف حجو فئاـ كثًن من اٜنداثء حداثء عهد ابإلسالـ،

٣نا كانوا يتلبسوف ببعض اٞنخالفات ٣نا يشق على اٞننكر أف يتتبع اخآالؼ من أحوالو ،وٟنذا كاف الصحابة عليهم رضواف هللا
تعاىل من أمهات اٞنؤمنٌن وغًنىن ،كن يسبلن اٛنالليب على وجوىهن وإف كن ١نرمات كما جاء ذلك

عن أٚناء و عائشة عليهما رضواف هللا تعاىل ،وكذلك جاء ذلك عن حفصة عليها رضواف هللا تعاىل ،كما جاء عند ابن أيب

شيبة من حديث ىشاـ قاؿ :سألت أـ اٜنميد ابنة سًنين قاؿ :كيف كانت ٔنمر حفصة اٞنرأة يف كربىا؟ قالت :كانت تصنع
هبا كما تصنع ابٞنرأة حيةٔ ،نمر رأسها ،مث تغطي وجهها ،وإسناده عن حفصة عليها رضواف هللا تعاىل صحيح.

قوؿ الراوي يف قصة خطبة النيب النساء يف العيد( :فقامت امرأة سفعاء اٝند)
وما يستدؿ بو أيعاً يف ىذا الباب ما جاء يف صحيح اإلماـ مسلم من حديث عبد اٞنلك بن أيب سليماف عنعطاء  ،عن جابر

بن عبد هللا ( أف النيب عليو الصالة والسالـ صلى ابلناس العيد من غًن أذاف وال إقامة ،فخطب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مث انصرؼ

إىل النساء فخطبهن ووععهن ،وذكرىن وقاؿ النيب عليو الصالة والسالـَ :ي معشر النساء! تصدقن فإين رأيتكن أكثر أىل

النار ،قاؿ :فقامت امرأة من النساء سفعاء اٝندين ،فقالتَ :ي رسوؿ هللا! ومل؟ فقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ :تكثرف

الشكاة ،وتكفرف العشًن ).

فقد جاء يف ىذا اٝنرب وصف اٞنرأة بقولو( :وكانت سفعاء اٝندين) ،فيقاؿ من جهة الرواية :إف ىذا اٝنرب قد جاء من

حديث عبد هللا بن عباس و عبد هللا بن عمر  ،و أيب سعيد وليس فيو ذكر ىذا الوصف ،وجاء من غًن طريق عبد اٞنلك بن
أيب سليماف فقد رواه ابن جريج عن عطاء عن عبد هللا بن عباس  ،ومل يذكر فيو( :سفعاء اٝندين) ،و عبد اٞنلك بن أيب

سليماف الراوي عن عطاء ٣نا ٫نالف يف روايتو ابن جريج  ،وإذا خالفابن جريج فإنو يقدـ يف ذلك ،كما ن

على ذلك غًن

واحد من النقاد كاإلماـ أ٘ند عليو ر٘نة هللا ،فقد جاء يف مسائل ابنو صاحل أنو سألو عن أوثق أصحاب عطاء  ،فقاؿ :أوثق

أصحاب عطاء ابن جريج  ،و عبد اٞنلك بن أيب سليماف ٪ندث أشياء ٫نالف فيها ابن جريج  ،فإذا حدث بذلك فإف ابن

جريج يقدـ يف روايتو عنعطاء عن جابر بن عبد هللا عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وعليو فيعلم أف رواية عطاء اليت تفرد هبا عبد اٞنلك بن
أيب سليماف وىي من مفاريده ٣نا خالف فيها من ىو أوثق منو ،وقد ن

غًن واحد من اٜنفاظ كاإلماـ أ٘ند و ٪نٍن بن

معٌن وغًن٨نا أف أوثق أصحاب عطاء ىو ابن جريج فهو مقدـ يف ىذا ،ويؤيد ىذا أنو قد جاء ىذا اٝنرب من حديث عبد هللا
بن عباس و عبد هللا بن عمر  ،وجاء من حديث أيب سعيد ومل أيت فيو ىذا الوصف.

ومن األجوبة يف ذلك أيعاً أف اٞنرأة رّنا كانت قد رئيت من غًن قصد فرآىا جابر بن عبد هللا حينما كانت خلف الرجاؿ،

ومعلوـ أف النساء يؤمرف بكشف الوجوه يف الصالة ،فإذا كن خلف الرجاؿ يف الصالة ،فرّنا نظر اإلنساف نظر فجأة فرآىا،
وال ٪نمل أمثاؿ ىذه النصوص الظنية على أمور اثبتة قطعية من ىدي الصحابة عليهم رضواف هللا تعاىل من أمهات اٞنؤمنٌن

أمراً ،وكذلك عمالً ،وكذلك ىدي أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع أزواجو.
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كذلك أيعاً يف قولو :سفعاء اٝندين ،ىذا وصف معناه يطلق على اٞنرأة إذا كانت مبتذلة تشقى بنفسها ومعيشتها ،فإنو يغلب
عليها ىذا اٜناؿ فوصف ىذا األمر ّنعرفتو بغلبة اٜناؿ ،وإف كانت النفس ٕنيل إىل عدـ صحة ىذه الرواية من جهة األصل،

فهي غًن ١نفوظة.

االستدالؿ بقولو ملسو هيلع هللا ىلص( :إف اٞنرأة إذا بلغت اٜنيض ال يظهر منها إال ىذا وىذا ) ..
و٣نا يستدؿ بو يف ىذا الباب حديث أٚناء  ،وقد جاء يف اٞنسند والسنن من حديث الوليد عن سعيد بن بشًنعن قتادة ،

عن خالد بن جريج عن عائشة عليها رضواف هللا تعاىل ( :أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٞنا دخلت عليو أٚناء وعليها ثياب رقاؽ ،قاؿ
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :إف اٞنرأة إذا بلغت احمليض ال يظهر منها إال ىذا وىذا ،وأشار إىل وجهها وكفيها ) ،وىذا اٝنرب منكر ال يصح

من جهة اإلسناد؛ ألنو قد جاء من حديث عائشة عليها رضواف هللا تعاىل ،ويرويو عنها خالد  ،وعنو قتادة ،و خالد مل يسمع

من عائشةعليها رضواف هللا تعاىل ،كما ن

على ذلك  ..يف كتابو السنن ،وكذلك أبو حامت  ،كذلك أيعاً قد تفردسعيد بن

بشًن برواية ىذا اٝنرب عن قتادة عليو رضواف هللا تعاىل ،كما قاؿ ذلك ابن عدي يف كتابو الكامل ،حيث قاؿ :ال يعرؼ من
روى ىذا اٝنرب عن قتادة إال سعيد بن بشًن  ،وقد ضعفو غًن واحد من األئمة ،وكذلك قد تفرد ابلرواية عن الوليد بن

مسلم  ،وىو معروؼ ابلتدليس ومل يصرح ابلرواية يف ىذا اٝنرب ،فدؿ على ضعف ىذا اٝنرب.

مث إف ٣نا يدؿ على وىم سعيد بن بشًن يف ىذا أنو قد خولف يف روايتو ىذه ،وروى ىذا اٝنرب ىشاـ الدستوائي ،و معمر بن

راشد األزدي عن قتادة مرسالً عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وىو الصواب.

إذاً :فال يصح ىذا اٝنرب من جهة اإلسناد ،وقد جاء من وجو آخر عند البيهقي و الطرباين من حديث ابن

ٟنيعة عن عياض عن إبراىيم عن أبيو قاؿ :أظنو عن أٚناء  ،وىذا اٝنرب يف إسناده عبد هللا بن ٟنيعة وىو مععف ال ٪نتج بو

عند عامة العلماء إذا روى عنو غًن قدماء أصحابو ،وعند احملققٌن منهم أنو ال تقبل روايتو على وجو اإلطالؽ ،وقد تفرد هبذا

الوجو ،وقد جاء ىذا اٝنرب مرسالً أيعاً من حديث ابن جريج عن عائشةوىو من ٗنلة اٞنععالت ،ويرويو عنو حجاج  ،وقد
روى ىذا اٝنرب ابن جرير الطربي يف كتابو التفسًن ،ومععالت ابن جريج شبيهة ابٞنوضوعات ،وٟنذا قاؿ اإلماـ أ٘ند وعليو
ر٘نة هللا :مععالت أو مراسيل ابن جريج شبيهة ابٞنوضوعات ،أي :أنو رّنا تفرد بشيء يكوف يف حكم اٞنوضوع ،وعليو ال

٬نكن أف يععد مرسل أو مععل ابن جريج مرسل قتادة عن عائشة عليها رضواف هللا تعاىل؛ ألف قتادة من متوسطي التابعٌن،
ٍ
وحينئذ
ويغلب أنو بينو وبٌن عائشة أكثر من اثنٌن ،فإنو قد يروي ىذا اٝنرب عن خالد عن عائشة  ،و خالد مل يسمع منعائشة
فيكوف ٚناعو منها بعيداً جداً ،فعالً عن رواية ابن جريج وىو متأخر عن ذلك ،وىو من أتباع التابعٌن.

أثر ابن عباس( :كاف الصحابة منهم من يتقدـ يف الصفوؼ ومنهم من يتأخر ألف يف النساء امرأة حسناء)
ومن األدلة اليت يستدؿ هبا من قاؿ ِنالؼ ما تقدـ تقريره ما رواه ابن جرير الطربي يف كتابو التفسًن من حديث عمرو بن
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مالك عن عبد هللا بن عباس أف أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف منهم من يتقدـ يف الصفوؼ ،ومنهم من يتأخر؛ ألف يف النساء

امرأة حسناء ،فيتأخر بعض أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فينظروف إليو من آابطهم ،يقوؿ عبد هللا بن عباس عليو رضواف هللا تعاىل:

وكانت من أحاسن النساء من مل أر مثلها حسناً ،وىذا اٝنرب قد تفرد بو عمرو بن مالك عن أيب اٛنوزاء عن عبد هللا بن

عباس عليو رضواف هللا تعاىل.

وىذا اٝنرب يرويو عن عمرو نوح بن قيس  ،وقد خولف فيو فقد رواه جعفر بن سليماف عن عمرو عن أيب اٛنوزاء مرسالً ،ومل

يروه مسنداً ،وىذا ىو الصواب ،صوب ذلك اإلماـ الرتمذي عليو ر٘نة هللا تعاىل يف كتابو السنن ،وقد روى ىذا اٝنرب من ىذا

الوجو اإلماـ عبد الرزاؽ يف كتابو اٞنصنف ،فدؿ على أف ىذا اٝنرب منكر من جهة اإلسناد ،وٟنذا علق عليو اٜنافظ ابن

كثًن يف كتابو التفسًن ،فقاؿ :وىذا اٜنديث شديد النكارة ،و٣نا يدؿ على نكارة متنو أف سبب النزوؿ يف ىذه اخآية اليت أشار
ِِ
ِ
ٌن ِم ْن ُك ْم َولََق ْد َعلِ ْمنَا
إليها عبد هللا بن عباس عليو رضواف هللا تعاىل وىي قولو تعاىلَ :ولََق ْد َعل ْمنَا ال ُْم ْستَػ ْقدم َ
الْمستأ ِْخ ِرين [اٜنجر ]24:أهنا من سورة اٜنجر ،وسورة اٜنجر مكية ،ومل يكن ٍ
حينئذ صالة يشهدىا النساء ،فدؿ على
ُ َْ َ
نكارة ىذا اٝنرب ،و٣نا يدؿ على نكارتو أيعاً أف ىذه السورة ٠نمل ما فيها من آَيت ىي من قص األمم السابقة ،وكذلك
وعظ اٞنشركٌن وتذكًنىم ابهلل سبحانو وتعاىل وىذا مل يكن يف اٞندينة ،وإ٧نا كاف يف مكة ،فدؿ على أف ىذه الرواية منكرة من

جهة اإلسناد ومن جهة اٞننت.

حديث( :جاءت فاطمة إىل رسوؿ هللا فنظرت إىل وجهها فرأيت الدـ )...
و٣نا يستدؿ بو أيعاً :من يقوؿ ِنالؼ ما تقدـ تقريره ما رواه ابن جرير الطربي يف كتابو هتذيب اخآاثر من

حديث عكرمة عن عمراف بن حصٌن قاؿ( :جاءت فاطمة بنت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فنظرت إىل وجهها ،فرأيت
الدـ قد ذىب من وجهها ) قالوا :ففي ىذا دليل أنو قد نظر إىل وجهها ،وىذا اٝنرب مع نكارة إسناده ومتنو فإنو من جهة

اإلسناد معلوؿ ،فػعكرمة ال يصح ٚناعو منعمراف بن حصٌن عليو رضواف هللا تعاىل ،فإف عكرمة ال تصح لو رواية وال أعلم من

ذكر روايتو عن عمراف بن حصٌن  ،فإف النقاد يذكروف روايتو عن سعد بن أيب وقاص  ،ويقولوف :مل يسمع عكرمة من سعد بن

أيب وقاص ،و سعد تويف بعد عمراف بن حصٌن بسنتٌن أو ٥نو ذلك ،فلم يسمع من عمراف من ابب أوىل.

إابحة نظر الفجأة واألمر بغض البصر
و٣نا يستدؿ بو من قاؿ هبذا القوؿ ما جاء يف الصحيح من حديث جرير  ( :أف النيب عليو الصالة والسالـ هنى عن النظرة إال
ع ْ ِ
نظر الفجأة ) وكذلك قولو سبحانو وتعاىل :وقُل لِلْم ْؤِمنَ ِ
صا ِرِى هن [النور ،]31:وقولو جل
ات يَػغْ ُ
ع َن م ْن أَبْ َ
َ ْ ُ
وعال :قُل لِل ِ
عوا ِمن أَب ِ
وج ُه ْم [النور ،]36:قالوا :فلما أمر هللا عز وجل اٞنؤمنٌن أف يغعوا
ْم ْؤمنِ َ
ٌن يَػغُ ُّ ْ ْ َ
صا ِرى ْم َوَْ٪ن َفظُوا فُػ ُر َ
ْ ُ
من أبصارىم دؿ ذلك على أف النساء كاشفات وجوابً ،وإال لو كن مسترتات ٞنا كاف ٖنة أمر ،لكن يقاؿ :إف هللا سبحانو
سواء كانت عورات الرجاؿ أو عورات
وتعاىل أمر اٞنؤمنٌن أبف يغعوا من أبصارىم حاؿ رؤية العورات على وجو العموـً ،
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النساء ،وكذلك أف ٪نفظوا فروجهم على اإلطالؽ ،سواء ٕنكن اإلنساف من اٞننكر أـ مل يتمكن ،ومع وجود اٞننكر واضطرار

وقوعو يف أحواؿ الناس ،فإف الناس ليسوا على السواء ،ولو قيل :أبف هللا عز وجل قد أمر النساء ابالحتجاب ،مث أمر الرجاؿ
إبطالؽ البصر مع تيقن وجود اٞنخالف من النساء والرجاؿ على مر العصورٞ ،نا كانت الشريعة ٍ
حينئذ كاملة ،وٟنذا فقد

روى البخاري من حديث سعيد بن أيب اٜنسن عن اٜنسن البصري أنو سئل قاؿ :إف نساء العجم يكشفن وجوىهن
وصدورىن وشعورىن ،فقاؿ :اغعض بصرؾ ،قُل لِلْم ْؤِمنٌِن يػغُ ُّ ِ
صا ِرِى ْم [النور٣ ، ]36:نا يدؿ على أف ذلك
عوا م ْن أَبْ َ
ْ ُ ََ
يقع وينصرؼ على وجو العموـ إىل النساء اٞنقصرات يف ىذا الباب ،وكذلك نساء اٞنشركٌن ،فإف اٞنؤمنٌن ٢ناطبوف أبف يغعوا
سواء كاف ذلك ٣نا يتعلق ابلنساء أو ابلرجاؿ.
أبصارىم وأال يطلقوىا على العورات على وجو العموـً ،

نظر النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل اٞنرأة اليت عرضت نفسها عليو
و٣نا يستدؿ بو القائلوف يف ىذا الباب أيعاً ،تلك اٞنرأة اليت جاءت إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تعرض نفسها ،قالوا :فصوب رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص نظره مث أطلق ،قالوا :فلما نظر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إليها دؿ على أهنا كاشفة.

واٛنواب :أف ىذا ال يستلزـ من ذلك شيئاً ،فرّنا أف النيب عليو الصالة والسالـ نظر إىل جسدىا ،ومعلوـ أف من دواعي

النكاح أف ينظر اإلنساف إىل جسد اٞنرأة فيعلم حاٟنا من طوؿ وقصر ،وبدانة و٥نافة ،فإف ىذا من دواعي النكاح ،ورّنا أنو
نظر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل ما يبدو منها عادة من كفيها فإف ىذا ٣نا ينظر إليو اإلنساف عادة فيعلم حاؿ ما خفي من اٞنرأة،

واالستدالؿ أبمثاؿ ىذه األمور الظنية ال يقاوـ األدلة الصر٪نة الواردة يف ذلك.

االستدالؿ بقولو تعاىل( :وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها)
ومن األدلة اليت يستدلوف هبا ما جاء عن اٞنفسرين يف أتويل قوؿ هللا عز وجل:

ِ
ين ِزينَػتَػ ُه هن إِهال َما ظَ َه َر ِم ْنػ َها
َوال يُػ ْبد َ

[النور ]31:فقد جاء عن عبد هللا بن عباس عليو رضواف هللا تعاىل أنو قاؿ :الوجو والكفٌن ،جاء ىذا عنو من عدة طرؽ،
منها ما رواه البيهقي يف كتابو السنن من حديث أ٘ند بن عبد اٛنبار عن حف

جبًن عن عبد هللا بن عباس  ،وىذا معلوؿ بعلل:

بن غياث عن عبد هللا بن مسلم عن سعيد بن

أوالً :قد تفرد بو أ٘ند بن عبد اٛنبار ،وقد ضعفو اإلماـ أ٘ند و ٪نٍن بن معٌن وكذلك اإلماـ النسائي  ،وكذلك قد رواه عبد
هللا بن مسلم عن سعيد بن جبًن  ،وقد ضعفو غًن واحد من األئمة غًن ٪نٍن بن معٌن  ،فال يصح من ىذا الوجو ،وقد روي

من وجو آخر كما رواه ابن جرير الطربي من حديث مسلم اٞنالئي عن سعيد بن جبًن عن عبد هللا بن عباس  ،وقد تفرد
بو مسلم وىو ضعيف أيعاً.

و٣نا يدؿ على ضعف ىذا الوجو أنو روي عن عبد هللا بن عباس ما ٫نالف ذلك إبسناد صحيح ،كما رواه ابن جرير

الطربي و ابن أيب حامت  ،و ابن اٞننذر من حديث معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن عبد هللا بن عباس أنو قاؿ يف
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ع ِربْ َن ِِنُ ُم ِرِى هن َعلَى ُجيُوهبِِ هن
قوؿ هللا سبحانو وتعاىلَ :ولْيَ ْ
إال ٜناجة ،فإف خرجن أف يغطٌن وجوىهن ،وأال يبدين إال عيناً واحدة.

[النور ،]31:قاؿ :أمر هللا عز وجل نساء اٞنؤمنٌن أال ٫نرجن

وجاء ذلك عن اإلماـ الشافعي عليو ر٘نة هللا من وجو آخر من حديث سعيد بن مسلم عن ابن جريج عنعطاء عن عبد هللا بن

عباس أنو سئل عن اٞنرأة تغطي وجهها حاؿ إحرامها ،وكيف تغطي ذلك؟ قاؿ :فأخذ بردائو وغطى وجههو ،قاؿ :وأبدى عيناً
واحدة.
وجاء من وجو آخر من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد هللا بن عباس بنحو ذلك ،وروي أيعاً عن بعض أصحاب عبد

هللا بن عباس بنحو ىذا اٞنعىن من اٞنختصٌن أبقوالو كػطاوس بن كيساف فيما رواه الشافعيوكذلك البيهقي من حديث ابن

جريج عن عبد هللا بن طاوس عن أبيو أنو قاؿ يف اٞنرأة احملرمة :تغطي وجهها؟ قاؿ :تسدؿ اٝنمار على وجهها ،وال تعرب بو

.

وكذلك ما جاء عن عبيدة السلماين وىو من الطبقة اٞنتقدمة من التابعٌن كما رواه ابن جرير الطربي من حديث دمحم بن
ع ِربْ َن ِِنُ ُم ِرِى هن َعلَى ُجيُوهبِِ هن [النور ]31:قاؿ :تغطي
سًنين عن عبيدة السلماين أنو قاؿ يف قوؿ هللا عز وجلَ :ولْيَ ْ

وجهها وال تبدي إال عيناً واحدة ،وأشار إىل ىذا إىل أف اٞنرأة تغطي وجهها وال تبدي إال ما ترى بو الطريق ،وروي ٥نو ىذا
اٞنعىن كما تقدـ عن غًن واحد من اٞنفسرين كالسدي و عكرمة واٜنسن و عامر وغًنىم من اٞنفسرين.

وروي ٥نو ىذا التفسًن األوؿ الذي رواه مسلم عن سعيد بن جبًن عن عبد هللا بن عباس عن عبد هللا بن عمرعليو رضواف هللا

تعاىل كما رواه ابن جرير الطربي من حديث ىشاـ عن انفع عن عبد هللا بن عمر أنو قاؿ يف الزينة :الوجو والكفاف.

ويقاؿ :على فرض ثبوت ذلك عن عبد هللا بن عمر و عبد هللا بن عباس  ،فقد اختلف اٞنفسروف ّنراد عبد هللا بن
ِ
ين ِزينَػتَػ ُه هن [النور،]31:
عباس و عبد هللا بن عمر بتأويل ذلك بقولو :الوجو والكفاف .ىل ينصرؼ إىل قولوَ :وال يُػ ْبد َ
وأف ىذه من الزينة اليت ال تظهر ،أـ ىو ٣نا استثين :إِهال َما ظَ َه َر ِم ْنػ َها [النور]31:؟ وإذا كاف ٣نا استثين بقولو :إِهال
َما ظَ َه َر ِم ْنػ َها [النور ]31:ىل ىو للبعولة ولألزواج ،وٞنا ٪نل للمرأة أف تظهر ذلك عادة ،أـ ىو لسائر الناس؟ فقد جاءت
الرواية عن عبد هللا بن عباس عليو رضواف هللا تعاىل أنو خاص أبىلها ٣نن يدخل عليها ،كما رواه ابن جرير الطربي من
حديث عبد هللا بن صاحل عن معاوية بن صاٜنعن علي بن أيب طلحة عن عبد هللا بن عباس قاؿ :وما عدا ذلك يعين :الكحل
واٝنعاب واٝنامت ،قاؿ :ال تبديو إال ٞنن دخل عليها من انسها ،يعين :من أىلها .وأهنا ٓنتجب فيما عدا ذلك ،ويدؿ عليها

الرواية الصر٪نة كما تقدمت اإلشارة إليو ،وثبت ىذا اٞنعىن عن عبد هللا بن مسعود عليو رضواف هللا تعاىل كما تقدمت اإلشارة

إليو إبسناد صحيح عند ابن جرير الطربي  ،و ابن أيب حامت عن عبد هللا بن مسعود عليو رضواف هللا تعاىل أنو قاؿ يف الزينة:

إهنا الثياب.

وقد ذكر العلماء يف الزينة الواردة يف ىذه اخآية عدة معاين ،وخالصة ذلك أهنا ال ٔنلو من معنيٌن :إما ظاىر ال يتصل ببدف
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اٞنرأة وال يلزـ منو رؤية شيء من بدهنا ،وإما ابطن يلزـ منو رؤية شيء من بدهنا ،أو ما يكوف ٣نا ٬ناس البدف ،وأما الظاىر

فاٞنراد بو الثياب ،وىو ما يظهر عادة من اٞنرأة ،فيجوز للمرأة أف تظهر ذلك من ثياهبا ،وال حرج على اٞنرأة أف تظهر الثياب،

وأف تربز فيها ،وإف كانت من جهة الثياب ىذه حسنة ،إذا كانت ال تشف ،وال تصف اٛنسد ،فإنو ال حرج عليها يف إبدائها؛

ألهنا ٣نا استثين كما جاء الن

عليو عن غًن واحد من اٞنفسرين.

وأما اٞنعىن اخآخر :فهو إما ما يكوف من جسد اٞنرأة وىو الوجو والكفٌن ،وتقدـ الكالـ عليو ،وإما أف يكوف ما يلزـ منو رؤية

شيء من بدف اٞنرأة ،وىو ما ن

عليو غًن واحد من اٞنفسرين ،كرؤية اٝنامت واٝنلخاؿ ،والقالدة ،وكذلك الكحل واٝنعاب،

قالوا :فيلزـ من رؤية اٝنعاب رؤية الكف ،ويلزـ من رؤية الكحل رؤية العينٌن ،ويلزـ من رؤية اٝنلخاؿ رؤية الرجل ،وىذا من

جهة األصل ليس بالزـ على اإلطالؽ ،فإف الرجل قد يرى كحل اٞنرأة اٞنتنقبة ،و٬نيزىا عن غًنىا وأهنا كانت مكتحلة ،كما

جاء يف حديث سبيعة األسلمية عليها رضواف هللا تعاىل يف الصحيح حينما رآىا أبو السنابل وقد تكحلت واختعبت ،وقد

احتج هبذا اٝنرب من قاؿ :أبهنا كاشفة وجهها ،ويف ىذا نظر ،فإف اٝنعاب يكوف يف اليد ،وقد ترى اٞنرأة ِنعاهبا ،وقد ترى

مكتحلة بنقاهبا ،وال يرى وجهها.

واالستدالؿ أبمثاؿ ىذه األدلة الظنية اليت ال تستلزـ كشف اٞنرأة لوجهها مع ظهور األدلة وتفسًن السلف من الصحابة

وغًنىم على ما تقدمت اإلشارة إليو٣ ،نا ىو أظهر وأشهر عن أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فهو أوىل أبف يصار إليو ،وأما ما ينبغي
يف ىذه اٞنسألة من جهة النظر والنقد حاؿ ٓنمل اإلنساف أدلة اٞنخالفٌن ،فإنو ينبغي أف يعلم أف أمثاؿ ىذه اٞنسائل قد تكلم

فيها العلماء ،وطالب العلم ،وأنصاؼ اٞنتعلمٌن ،وكثًن من الفسقة والشهوانيٌنٟ ،نذا تنوع خطاب العلماء يف ىذه اٞنسائل من

جهة التقرير والنقد واٞنباحثة ،بٌن تغليظ وردع ،ابختالؼ الباحثٌن يف ىذه اٞنسائل ،وليعلم أنو ما من أحد حَّت وإف كاف من

أرابب الفرؽ العالة فعالً عمن كاف من أىل العلم ٣نن يستدؿ بشيء من فروع ىذا الدين ،إال ولو من األدلة الظاىرة من
كالـ هللا عز وجل ،وكالـ رسولو ملسو هيلع هللا ىلص ما لو فيو مستمسك ،وٟنذا يقوؿ الشاطيب عليو ر٘نة هللا :ما من أحد من أىل الفرؽ

العالة إال ولو من األدلة من كالـ هللا ،بل إنو حَّت من الفساؽ يستدلوف بكالـ هللا عز وجل وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خآرائهم من

األدلة الظاىرة تسويغاً ألقواٟنم ،وىذا إذا علم فينبغي حاؿ تقرير ىذه اٞنسائل أف يكوف اإلنساف عاٞناً أبدلة اٞنخالفٌن ،عاٞناً
ابلراجح واٞنرجوح ،وعاٞناً بوجو الرجحاف عند القوؿ ابلراجح ،وكذلك وجو عدـ رجاحة القوؿ اٞنرجوح ،ونقده والتماس العذر
للمخالفٌن أبدب عند النقاش ،ومعرفة حاؿ اٞنخالف يف ىذه اٞنسألة ،ويعلم أف ىذه اٞنسألة قد خاض فيها كثًن من أرابب

اٟنوى خاصة يف أزماننا ،واحتجوا ُنجج واىية ،وٕنسكوا أبدلة متنوعة كاجتزاء كالـ األئمة يف عورة اٞنرأة يف الصالة ،أو يف

اإلحراـ ،و٥نو ذلك ،أو التمسك أبدلة ورواية اتر٫نية و٥نو ىذا.

االستدالؿ أبف عمل الناس على كشف وجو اٞنرأة
ومن الغرائب استدالؿ كثًن ٣نن يستدؿ على خالؼ ما تقدـ تقريره بقعاَي يف التاريخ ،وأف عمل الناس كاف على خالؼ ىذا
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القوؿ.
أوالً :يعلم أف عمل الناس ال ٬نكن أف يعبط ُناؿ ،حَّت يعرؼ أحواؿ القروف قرانً قرانً ،وأما إذا كاف اإلنساف يستدؿ أبحواؿ
الناس للمشاىدة ،فإف النيب عليو الصالة والسالـ قد أخرب أنو سيأيت يف ىذه األمة كما جاء يف صحيح اإلماـ مسلم من

حديث سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة  ( :نساء كاسيات عارَيت مائالت ٣نيالت ،رؤوسهن كأسنمة البخت )،

وٟنذا قاؿ النيب عليو الصالة والسالـ ( :صنفاف من أىل النار مل أر٨نا ) ،وبٌن النيب عليو الصالة والسالـ أف ىؤالء ال يروف،

وإذا كاف النيب عليو الصالة والسالـ قد بٌن أف الناس يف آخر الزماف يعبدوف الالت والعزى كما جاء يف الصحيح حيث قاؿ

عليو الصالة والسالـ ( :ال تقوـ الساعة حَّت تعبد الالت والعزى ) ،فإذا عبدت الالت والعزى وىي متعلقة ابلتوحيد مناقعة

ألصل اإلسالـ ،فهل يستدؿ اإلنساف بشيء من وقائع العصر؟ ال شك أف مثل ىذا يفتقر إىل دراية ّنعرفة مراتب القروف

وأحواٟنم قرانً قرانً ،وٟنذا فقد أخرب النيب عليو الصالة والسالـ أنو رّنا أييت عصر من العصور وال يعلم فيو من دين اإلسالـ

شيئاً ،كما روى اإلماـ ابن ماجو يف كتابو السنن من حديث ربعي عن حذيفة عليو رضواف هللا تعاىل قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا صلى
هللا عليو وسلم ( :يدرس اإلسالـ كما يدرس وشي الثوب حَّت ال يدرى ما صالة وال صياـ وال نسك وال صدقة إال شيخ

كبًن وعجوز يقولوف :أدركنا آابءان يقولوف :ال إلو إال هللا ،قالربعي  :وما تنفعهم ال إلو إال هللا؟ قاؿ :تنجيهم من النار .) ..
فإذا علم أف اٞننكر قد يشيع يف الناس ،وأف أركاف اإلسالـ قد ٔنفى على أانس يف ىذه األرض يف جيل من األجياؿ كما أخرب

النيب عليو الصالة والسالـ ،فهل ٪نتج بقوؿ وفعل أانس يف ٠نتمع وبيئة من الناس؟! ال شك أف ىذا ال ٪نتج بو ،مث إنو ليعلم
أف القروف اٞناضية اليت سبقت قروف االستعمار ،وغزوات الغرب على بالد اإلسالـ كانوا على سرت ٍ
وحياء اتـ ،كما ن على

ذلك أىل اٞنعرفة ،فإف بالد األندلس كما حكى ذلكأبو حياف كانوا على سرت حيث قاؿ :وكاف عادة أىل األندلس أف النساء

يغطٌن وجوىهن ،وال يبدين إال عيناً واحدة ،وكذلك ما ذكره َيقوت اٜنموي يف بالد قابس ،قاؿ :وكاف عادة النساء أف تسرت
اٞنرأة وجهها فال تعرؼ يف طريقها ،وكذلك النساء يف بالد مصر ،كما ذكر اٞنقريزي اٞنصري يف كتابو اتعاظ اٜنلفاء

أبخبار اٝنلفاء ،قاؿ يف عاـ ثالٖنائة وٙنسةَ وتسعٌن من ىجرة النيب عليو الصالة والسالـ أمر ّنصر أف تعرب األجراس ،وأف
ينادى أال ٔنرج اٞنرأة كاشفة لوجهها ،وأال يدخل رجل ٘ناـ إال ّنئزر.

وكذلك أيعاً يف بالد اٞنغرب كما حكى ذلك أبو بكر بن العريب والقرطيب يف كتابو التفسًن ،حينما أشار إىل أف عادة النساء
سواء يف بالد
أهنن كن يغطٌن وجوىهن ،بل إف ىذا معروؼ عند سائر أىل الفطر السليمة حَّت من أرابب اٞنلل والدَيانتً ،
سواء كاف يف بالد اٟنند أو السند ،أو اٞنغرب
العجم اليت مل يصل إليو اإلسالـ ،فإف السفور فيهم مل يظهر إال بعد ذلكً ،

األقصى ،فإف كثًناً من نسائهم كن على حجاب وسرت اتـ.

ويكفي أف نساء اٞنسلمٌن يف أقصى ما وصلت إليو بالد اٞنسلمٌن يف بالد األندلس كن على حجاب وتغطية للوجوه حَّت بعد
ورود اٞنستعمرين إليهم بعشرات السنٌن ،حَّت أكرىوا من قبل اٞنستعمر على ذلك ،وينبغي أف يعلم أف أحواؿ كث ًٍن من بالد
اٞنسلمٌن يف الشاـ ويف مصر ،ويف العراؽ ،ويف اٞنغرب ،ويف البالد اليت قد طمس فيها اإلسالـ كاألندلس ،أهنا قد تغًنت عن
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حاٟنا بفعل اٞنستعمر وأىل األىواء ،وأف أحواؿ تلك البالد كانت تنق

سواء بعمل اٞنستعمرين ،أو بعمل الدعاة
شيئاً فشيئاً ً

الذين دعوا إىل ابطل ٣نن أتثروا بدعوات اٞنستعمرين ،و٥نن يف زماننا ىذا نشهد شيئاً من ذلك من الدعوات الظاىرة إىل

كشف العورات ،والتقليل من شأهنا حَّت اعتاد كثًن من الناس رؤية النساء ساترات ظاىرات شعورىن ،وىذا ال شك أنو عٌن

اٞننكر الذي قد أٗنع العلماء عليو ،وليعلم أف أكثر من يورد ىذه اٞنسائل يف وسائل اإلعالـ خاصة ىو ٣نن ال يقيم للمجمع

عليو حرمة ،فيناقشوف يف الفروع من تغطية اٞنرأة لكفيها ووجهها ،وىم ال يروف إبظهار بقية األجساد شيئاً ،وينبغي حاؿ

نقاشهم ألمثاؿ ىذه اٞنسائل أف ينظر إىل حاٟنم ،فإف كانوا من أرابب اإلنصاؼ والعلم فيعاملوف بنقاش وأدب خالؼ ،وإف

كانوا من أىل األىواء ،وىذا الغالب على الطارقٌن أمثاؿ ىذه اٞنسائل خاصة يف أزماننا ،فينظر إىل اٞنسائل األخرى إذا كانوا

٣نن يقيموف لإلٗناع وزانً ،كانوا من أىل اإلنصاؼ ،وإذا كانوا ٣نن ال يقيموف اإلٗناع وزانً كانوا من أىل األىواء ،وٟنذا كاف

كثًن منهم يدعو إىل أمثاؿ ىذه اٞنسائل ،وأف أمثاؿ ىذه اٞنسائل من اٞنسائل اٝنالفية ،ويقرر ويورد األدلة وىو ال يرى بل ال

يغار على أحد من أىلو إذا كشفت شعرىا أو أبدت شيئاً من ١ناسنها ،بل رّنا يسعى إىل ذلك ويدعو إليو.

ٟنذا ينبغي أال ٫ندع كثًن من أىل اإلنصاؼ والعلم ابلنظر إىل ىذه اٞنسألة ابعتبار أنو قاؿ هبا بعض العلماء ،فيوردوف أمثاؿ

ىذه األقواؿ يف مواضع ىي أبعد ما تكوف عن مسائل اٝنالؼ ،بل إف إظهار ىذه اٞنسائل خاصة يف زمننا ٣نا ال ينبغي للعاقل

اٞننصف إظهاره ،بل ينبغي أف يبٌن وأف يقرر إٗناع الفقهاء من اٞنالكية والشافعية واٜننابلة واٜننفية وأف ىذه النصوص ٣نا

أٗنع العلماء على أنو ٩نب على اٞنرأة أف تسرت جسدىا كلو حاؿ وجود الفتنة وال أظهر من الفتنة منها يف زمننا ىذا ،وكما

يعلم أف األمة يف زمننا ىذا خاصة تعيش نوعاً من االستعماؿ الثقايف بوسائل اإلعالـ اٞنتنوعة غزواً للفكر ،وىدماً للدين،
وتقليالً للمسائل الثابتة ،وهتويناً لشرائع الدين ،وإاثرة ٞنسائل اٝنالؼ وإظهارىا ،ووصف من ٫نالف يف ىذه اٞنسألة بعدـ
اإلنصاؼ أو التشديد أو الغلو و٥نو ىذا.

وٟنذا يوجد يف كتاابت أىل األىواء من يصف ىذا اٜنجاب أنو حجاب البلدة الفالنية و٥نو ذلك ،وىذا مع جهلهم ابلتاريخ
كما تقدمت اإلشارة إليو فإهنم جاىلوف ابلنصوص الواردة يف كتب التاريخ قبل اإلسالـ ،ويف أشعار العرب والنصوص من
كالـ هللا عز وجل ،وأتويل اٞنفسرين من الصحابة عليهم رضواف هللا تعاىل ،والتابعٌن وغًنىم من أئمة اإلسالـ.

القوؿ أبف اٜنجاب عادة أىل البادية
وينبغي أف يعلم أيعاً أهنم رّنا قللوا من شأف اٜنجاب على وجو العموـ بوصم أنو من عادة أىل التشدد ،أو من عادة أىل

البادية و٥نو ذلك.

أوالً :ليعلم أف ىذه اللفظة وىي وصم اٜنجاب أبنو من عادة أىل البادية مل يعلم ىذا إال بعد أف انؿ االستعمار بالد

اٞنسلمٌن ،فحينما دخل االستعمار بالد مصر ،بالد اٞنغرب ،وبالد األندلس وظهر منهم من وصم ذلك هبذا الوصم ،مث جاء

من تبع ىؤالء على ىذا النهج ،ويكفي أف نساء اٞنسلمٌن يف أقصى ما وصل إليو اٞنسلموف من البالد كن على حجاب اتـ
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وسرت اتـ ،حَّت جاء اٞنستعمر فطمس تلك اٞنعامل على وجو اإلكراه اترة ،وعلى وجو الرتغيب ّنطامع الدنيا اترة أخرى ،وإذا

كاف ىذا أبقاصي الدنيا فهو ٞنن كاف دوف ذلك من ابب أوىل ٣نن كانت فيو اٝنالفة قائمة ٥نواً من ٖنانية قروف ،فمن قدـ إىل
ىذه البلداف ورآىا وجد أف اإلسالـ قد طمس فيها أصوالً وفروعاً ،مع ٕنسك اٞنسلمٌن يف بالد األندلس خاصة ابٜنجاب،

وتغطية الوجو أكثر من سبعٌن عاماً.

ولعل فيما تقدـ الكالـ عليو كفاية ابإليراد والنقاش.
وابٛنملة أف ما ذكرانه من أدلة ىو من جهة األصل داخل فيها ،فإف اإلطناب يف إيراد األدلة مع آنادىا من جهة اٜنجة

واالحتجاج عند العلماء ليس من عادة العلماء يف إيراده ومناقشتو ،وإ٧نا يورد ذلك إذا انفرد أحد األئمة إبيراد ىذا الدليل،
ومل ٪نتج بغًنه فإنو يبٌن على وجو اٝنصوص ،وابٛنملة فإف من استدؿ ابألدلة فإنو يشرتؾ من جهة االستدالؿ واالستنباط

على ما تقدمت اإلشارة.
األسئلة

الفرؽ بٌن االستعمار الثقايف والغزو الفكري
السؤاؿ :نريد تعريف مصطلح االستعمار الثقايف؟ وىل ىو نفسو الغزو الفكري؟ وما الفرؽ بينهما؟
اٛنواب :الغزو الفكري ،الغزوة والغزو يقاؿ يف حاؿ وجود الصراع القائم ،ولكن من نظر إىل لفظة استعمار وجدهتا مشتقة من

العمارة ،وىذا لفظ استشراقي ،وىو أقرب إىل اٟندـ ،ولكن ىو اصطالح قد جرى فال حرج من استعمالو ٞنعرفة اٞنعىن،

واالستعمار اٞنراد بذلك إتياف الكفرة إىل بالد اٞنسلمٌن ،وحكمهم فيها ،وإ٧نا قيل ابالستعمار الثقايف النفراد أىل العالؿ

والزيغ بنشر الثقافة يف كثًن من بلداف اٞنسلمٌن ،ومن نظر إىل االستعمار -وإف كاف قد خرج من بالد اٞنسلمٌن -وجد أنو

متأصل يف جذورىم حَّت إف اٜنجاب واللغة اٞنشوىة لو بقيت فيهم على حاؿ مل تتغًن ،وظنوا أف آابئهم على ىذه اٜناؿ،

سواء مصر وقد طاٟنا االستعمار مرتٌن ،استعمار الفرنسيٌن مث استعمار
وٟنذا كثًن من بلداف اٞنسلمٌن اليت قد طاٟنا االستعمار ً
اإل٤نليز أو اٞنغرب اليت طاٟنا االستعمار الفرنسي ٩ند أف ىذا االستعمار ابؽ فيها ،وإف ذىب اٞنستعمر ،ومن الغريب أنين

كنت يف بالد اٞنغرب قبل ٥نو عشر سنوات وكاف اٞنغاربة ٪نتفلوف ابالستقالؿ وكانت اللوحات ابلفرنسية٪ ،نتفلوف ابستقالٟنم

عن فرنسا ،وكانت اللوحات يف الشوارع ابللغة الفرنسية ،إذاً ىو استعمار ،لكن قمتم ابلنيابة وذىب اٞنستعمر وغرس أبناءه

فقاموا ابلنيابة.

وٟنذا ٩ند كثًن من الناس واٞنصلحٌن يف البالد اليت دخلها االستعمار ٩ند ىذه البلداف يصل إليها اٜنجاب مشوىاً ،أو فهموه

مشوىاً ،ويوجد عند كثًن من النساء تقوى وصالح ودَينة لكنها من جهة فهم الشرع خاصة يف ابب اٜنجاب؛ ألنو يركز عليو

26

اٞنستعمر؛ ألنو ىو وسيلة الفساد ،وىو ضوابط الفساد؛ ألنو يصد عن دين هللا عز وجل ويلهي؛ ألنو انغماس يف الشهوات

فتجد أف كثًناً من النساء تغطي الشعر ،لكنها ال تغطي الوجو ،ورّنا كشفت عن ساقيها ،أو لبست البنطاؿ ،وىذا فهم

للحجاب مشوه ،مل أيت على قوؿ أحد من الفقهاء فظنوا أف اٜنجاب ىو تغطية الوجو ،وقد حدثين أحد الفعالء وكاف يف

عمل إىل أحد البلداف اليت انٟنا االستعمار وكاف ىناؾ امرأة قد أبدت شيئاً من فخذىا ،يقوؿ :فأنكرت عليها وكاف اليوـ يوـ

اإلثنٌن ،وكانت صائمة يوـ اإلثنٌن ،وىي تظن أنو ال يوجد شيء اٚنو حجاب ،وإ٧نا ىو عادة ،فجعلت التدين ىو بقية أحكاـ
الشريعة ،وىذا ابؽ إىل يومنا ىذا يف كثًن من البلداف ،وٟنذا ىذه األحكاـ يف تلك البالد إما أف يكوف اٜنجاب بلغ إليهم

مشوىاً ،وىذا مشاىد يف كثًن من البلداف اإلسالمية فإف اٞنرأة تعع اٜنجاب وتكشف عن الساؽ ،أو عن الركبة ،أو تلبس

تنورة إىل الركبة ،وقد غطت شعرىا ،وىذا ليس حجاابً ،وكذلك من تلبس البنطاؿ وقد غطت الشعر فهذا ال شك أنو ا٥نراؼ
يف فهم النصوص.

الراجح يف حكم نظر اٞنرأة إىل الرجاؿ
السؤاؿ :يقوؿ :ما الراجح يف نظر اٞنرأة إىل الرجاؿ؟
اٛنواب :مذىب ٗنهور العلماء أنو ٩نوز للمرأة أف تنظر إىل الرجل بال شهوة ،أما إف كاف لشهوة فيحرـِ ،نالؼ نظر الرجل
إىل اٞنرأة فإنو ال ٩نوز على قوؿ ٗنهور العلماء ،بل عامتهم.

اإلنكار على من يرى كشف اٞنرأة وجهها
السؤاؿ :ىل ينكر على اٞنخالف يف ىذا؟
اٛنواب :نعم ينكر على اٞنخالف يف ىذا ،كما أنكر السلف يف ذلك كما تقدـ عن عبيد بن عمًن أنو رأى امرأة فقاؿ:

استرتي ،وكاف من كبار الفقهاء ،يقوؿ ٠ناىد بن جرب وىو من أئمة الفقهاء :نفتخر بفقيهنا وقاضينا :فقيهنا عبد هللا بن

عباس  ،وقاضينا عبيد بن عمًن  ،وقد روى عنو كبار التابعٌن كػمجاىد بن جرب وأيب حازـ و عطاء وغًنىم.

الفرؽ بٌن األثر واٝنرب
السؤاؿ :ما الفرؽ بٌن األثر واٝنرب؟
اٛنواب :من جهة االصطالح ال فرؽ بٌن األثر واٝنرب ،وبععهم ٩نعل اٝنرب أعم ،واألثر ما كاف موقوفاً ،والذي يظهر وهللا
أعلم من استعماالت العلماء أنو ال فرؽ بٌن ىذا وىذا ،ولكن ٖنة فرؽ من جهة االصطالح بٌن األثر واٜنديث.
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لبس اٜنجاب ابعتباره عادة ال عبادة
السؤاؿ :امرأة تلبس اٜنجاب الشرعي ولكن من ابب العادة وليس من ابب العبادة؟
اٛنواب :ال تثاب على ذلك ،وتصوف نفسها ،ويرتفع اإلمث عنها.

حاؿ اٜنجاب يف األندلس بعد االستعمار
ىذه وثيقة اتر٫نية معي عن األندلس بعد االستعمار ىذه الن

الذي سأنقلو ىنا ىو من كتاب اٞنوريسكيوف األندلسيوف،

والكاتبة من أسبانيا اٚنها مرسيدس غارتيا أريناؿ ،وىو كتاب اتر٫ني مرتجم ٪نكي حاؿ اٞنسلمات بعد االستعمار بسبعٌن سنة
يف األندلس اليت ىي أسبانيا اخآف.

تقوؿ الرتٗنة :يف عاـ ألف وٙنسمائة وسبعة وستٌن ميالدي أذيعت يف غرانطة سلسلة بنود وأوامر أ٨نها ما يلي:
حظر اللباس اٞنوريسكي ،اٞنوريسكيوف ىم اٞنسلمٌن الذين دخلوا يف اٞنسيحية ،حظر اللباس اٞنوريسكي على الرجاؿ والنساء

وإلزاـ النساء ابإلضافة إىل ذلك بكشف الوجو؛ -ألهنن كن قد غطٌن الوجوه -يف الزفاؼ ،ويف كل أنواع االحتفاالت ٕننع

رقصة السمرة وإقامة الليايل ،أي :تقوـ الليايل ّنصاحبة اخآالت الغنائية ،و٩نب أف تعل أبواب البيوت مفتوحة ،وٕننع النساء

من التخعيب ابٜنناء ،و٪نظر استعماؿ األٚناء واأللقاب اإلسالمية.

قاؿ :و٪نظر على اٞنوريسكيٌن أف يكوف ٟنم عبيد من اٞنقاتلٌن الغرابء ،وعلى األحرار من ىؤالء اٞنقاتلٌن مغادرة غرانطة يف

غعوف ستة أشهر ،تقوؿ :كما نرى مل تكن تلك اإلجراءات ٠نرد وسائل قمع ،بل كانت هتدؼ إىل إلغاء وجود اٞنوريسكيٌن

كجماعة ٢نتلفة ثقافياً ،وتقوؿ :ويف عاـ ألف وٙنسمائة وسبعة وستٌن مل يكن ىناؾ ٠ناؿ للتأجيل أرسل أحد أعياف

اٞنوريسكيٌن إىل ١نكمة غرانطة مذكرة ننقل نصها ،واٞنذكرة مودعة يف مكتبة مدريد الوطنية ،يقوؿ :يف اعتباره أ٨نية القعية

٪ناوؿ تصوير ىذه اٝنصائ

على أهنا ٠نرد عادات ١نلية ،أي :أهنا تصور للمسلمٌن أهنا ليست ديناً بل عادات ،وأف يسعى

إىل أف يقبل اللباس اٞنوريسكي ،كما يقبل الزي اٝناص بقشتالة ،أو أراغوف ،وأف تقبل اللغة العربية كما تقبل اللغة الغارثية،

ىذا الكالـ يدؿ على أهنم حددوا ذلك حَّت يف اللغة وىي اللغة الوحيدة اليت استثنوىا ،وىذا التاريخ الذي ذكر لو ألف
وٙنسمائة وسبعة وستٌن ،يعين بعد سبعٌن ،يعين :أف النساء بعد سقوط األندلس بسبعٌن سنة بقٌن على اٜنجاب.

يقوؿ :وكشف النساء لوجوىهن وذلك الرتكاب اٞنعصية إذا رأوا اٛنماؿ أف يشتهونو ،وىذا ىو ما يدعو إليو أرابب الدعوات
هبذا

اٞنعاصرة اترة كما فعل أسالفهم اترة بتصوير كثًن من األحكاـ الشرعية على أهنا عادة ،أو عادة بلد فالين ،وال ٔن
آاب َء َان َعلَى أُهم ٍة [الزخرؼ ،]22:آابؤان على ىذا الشيء ،كل أمة أييت هللا عز وجل بنيب
البلد ،وكذلك قوٟنم :إِ هان َو َج ْد َان َ
يبعث إليها و٩ندد الدين ،يستدلوف ابخآابء ،وال يعرفوف ما حدث من توحيد قبل ذلكٟ ،نذا كل نيب أييت إىل قومو و٪ناججهم
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٩ند حجتهم واحدة:

آاث ِرِى ْم ُم ْقتَ ُدو َف
آاب َء َان َعلَى أُهم ٍة َوإِ هان َعلَى َ
إِ هان َو َج ْد َان َ

[الزخرؼ.]23:

القوؿ أبف كشف اٞنرأة وجهها مل ينتشر إال بعد استعمار فرنسا ٞنصر
السؤاؿ :ىل صحيح أف كشف الوجو مل ينتشر إال يف االستعمار الفرنسي ٞنصر؟
اٛنواب :نعم ،كشف الوجو أصالً يف مصر ما عرؼ إال بعد االستعمار ،وٟنذا يقوؿ ابن حجر وىو مصري :ومن عادة النساء
قد٬ناً وحديثاً أال ٫نرجن سافرات الوجوه ،وىذا يف القرف التاسع ،وأشار إىل ىذا اٞنعىن غًنه من فقهاء الشافعية قبل ذلك،

وىذا يدؿ على أف ىذا ٣نا جلبو االستعمار.

لبس اٞنرأة البنطاؿ أماـ زوجها
السؤاؿ :وىل للمرأة أف تلبس البنطاؿ أماـ زوجها؟
اٛنواب :نعم ،للمرأة أف تلبس البنطاؿ أماـ زوجها ،وٟنا أف تتعرى أيعاً.

كشف اٞنرأة شعرىا أماـ ١نارمها
السؤاؿ :يقوؿ :ما حكم كشف اٞنرأة لشعرىا أماـ ١نارمها؟
اٛنواب :ال حرج يف ذلك.
أما لبس اٞنرأة أماـ األجانب عنها البنطاؿ ،فإف ىذا ١نرـ ابإلٗناع؛ ألنو يصف جسدىا ،وتقدمت اإلشارة إىل ىذا اٞنعىن ،يف

كالمنا ىذا ٥نن ال نتكلم عن عورة اٞنرأة ابلنسبة للمرأة ،أو عورة اٞنرأة عند ١نارمها؛ ألف ىذا ليس من مباحث ىذه احملاضرة،

ونكتفي هبذا القدر ،وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.
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