وجـوب سرت الوجه والكفني

73


ا حْلَمد هلل الذي أرسل رسله با حْلُدى؛ إلخراج الناس من ظلمات الشرك
وا حْلَهل ،وأسباب الردى.
الرْحة واإلحسان،
وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال شريك له ،ذو الفضل و ح
هو أعلم مِبن ضل عن سبيله ،وهو أعلم مِبن اهتدى.
وأشهد َّ
خاَت الرسل ،وإمام األنبياء ،ومجيع األتقياء،
أن ُُم َّم ًدا عبده ورسولهَ ،
اللهم صل وسلم وبارك عليه ،وعلى آله وأصحابه ،م
أوِل العلم النافع ،والعمل
الصالمح ،والدعوة َإل اهلل باْلكمة واملوعظة اْلسنة ,أولئك هم خري من اهتدى
وهدى.
أما بعد:

أيها القراء الكرام ،فإن الباعث على حترير هذه الرسالة املختصرة مف هذا
املوضوع الذي ََتس اْلاجة َإل املشاركة مف إيضاح القول فيه وتبيانه هو ما ََتَّ مِل
االطالع عليه من كتابة بعض اإلخوة املعاصرين فيما يتعلق باْلجاب والسفور،
جازما بأن الشريعة اإلسالمية بكافة تعاليمها
حيث صرح الكاتب املذكور -هداه اهللً -
ال تأمر بتغطية الوجه والكفني من املرأة عند الرجال األجانب ،فرأيت أن مف هذا
عظيما على ُُمتمعات األمة اإلسالمية ،ومن َثَّ ل م
التصريح؛ فتنة ظاهرة،
وخطرا ً
ً
وإعالما
البيان واإليضاح للقول اْلق مف هذه املسألة مقرتنًا بأدلته ،براءة للذمة،
ً
ونصحا للخلق.
ونصرا للحق،
ً
لألمة؛ ً
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فأقول :إن كشف املرأة وجهها وكفيها أمام الرجال األجانب حرام ال جيوز؛
صرْيَة صحيحة نقلية وعقلية وعرفية.
ألدلة ح
 Fفأما األدلة النقلية من الكتاب والسنة فهي كثيرة:

قدْية وحديثة ،خاصة وغري خاصة ،نذكر من
وقد خصصت َْلا مؤلفات ح
تلك األدلة ما يلي:
﴾ [النور .]13:أي :مِمَّا ال
 -1قول اهلل﴿ :T
ُْيكن إخفاؤه من الثياب الظاهرة من جلباب ،ومقنعة وحنومها ،أو ما ظهر بدون قصد
وحنومها ،مِمَّا يعفى عن
بل بسبب أمر غري اختياري :كهبوب الرياح ،أو ْحل متاعَ ،
املرأة إذا انكشف وجهها وكفاها بسببه.
ولقد ثبت عن ابن مسعود  بإسناد مف غاية الصحة أن املراد بقوله تعال:
﴾ :أنه الثياب.
﴿
 -2قوله تعال﴿ :
﴾ [األح اب ]95:اآلية.
م
السلماِن عن قول اهلل:T
 قال ابن كثير :قال ُُم َّمد بن سريين :سألت عبيدة﴾ .فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.
﴿
﴾ :أي :يغطني
وقال ابن الْجوزي فِي معنَى اآلية﴿ :
رءوسهن ،ووجوههن ليعلم َّأَّنن حرائر ،واملراد باْلالبيب :األردية ,قاله ابن قتيبة.
﴾.
 وقال أبو حيان فِي البحر ال ُْمحيط :قوله تعال﴿ :﴾ .أي :وجوههن؛ ألن الذي
شامل ْلميع أجسادهن ،أو املراد بقوله﴿ :
كان يبدو منهن مف اْلاهلية هو الوجه.
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 وقال أبو السعود :اْللباب :ثوب أوسع من اخلمار ،ودون الرداء ،تلويهومعَن اآلية ،أي :يغطني مِبا
املرأة على رأسها ،وتبقى منه ما ترسله على صدرهاَ ،
أبداَّنن إذا برزن لداعية من الدواعي.
وجوههن و َ
 وعن اإلمام السدي قال :تغطي إحدى عينيها وجبهتها ،والشق اآلخر إالالعني.
وعليه نقول :انظروا يا إخوة اإلسالم أقوال علماء التفسري من سلفنا الصاحل
قلوِبم حإْيانًا ،ومعرفة بكتاب رهِبم الذي
الذين َّنور اهلل بصائرهم لرؤية اْلق ،ومأل َ
وهدى وشفاءً ،خبالف دعاة السفور الذين صادموا أوامر اهلل القيمة،
أن له اهلل بصائر ً
وتوجيهاته الرحيمة الَّمت َحترص على شرف املرأة وكرامتها ،وصومَّنا باْلجاب عن
أعني الذئاب من البشر ،أصحاب األعني اخلائنة ،والنوايا السيئة ،الذين ُْيبون أن
يتمتعوا باْلرام ،ولو بنظرة واحدة ،وال مانع لديهم أن يبذلوا مف سبيل اْلصول عليها
كثريا من املال ،ومغامرة مف نشر الفساد والضالل مرددين قول
زخرفًا من القول ،و ً
شاعرهم:
اسمحوا لِي أن أفـوز بنظـرة
قلنا ْ

ودعوا القيامة بعـد ذاك تقـوم!!

ُثَّ لنتأمل سويًّا قول اْلق -تبارك وتعال﴿ :-

﴾ [األح اب ]91:اآلية.

فإن اآلية ترددَ :إل التباعد عن أسباب الفتنة ،وتسدل اْلجاب املنيع واْلصني لئال
يتحقق ملرضى القلوب ،وهواة الرذيلة شيء من مآرمِبم السيئة ،الَّمت ُحتطم العفاف،
وتسبب العقوبة العاجلة واآلجلة.
وال يشك عاقل منصف أن الوجه والكفني َُمل الفتنة ،فالواجب سرتمها.
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أيضاَ :إل تطهر القلوب للرجال والنساء ،وهي ال حتصل إال
كما تردد اآلية ً
بسد ذرائع ال نا ،وقفل طرائقه الَّمت من أعظمها لقاء املرأة ،والتمتع مِبشاهدة وجهها
املكشوف ،وعينيها الكحيلتني ،وحاجبيها امل ججني ،و م
بناَّنا ذات األسورة واخلضاب.
يوما أعده اهلل للبعث والنشور ،فيه يبعثر ما
فاتقوا اهلل يا دعاة السفور ،واتقوا ً
ويتول اْلكم فيه م
مف القبور ،وْيصل ما مف الصدورَّ ،
العاِل مخبائنة األعني ،وما ُُتفي
الصدور.
َّ :أَّنا ََخرت وجهها؛ لَ َّما ََسعت صوت
 -1ما ثبت عن عائشة
صفوان بن املعطل السلمي ،وقالت :إنه كان يعرفها قبل اْلجاب .
فدل ذلك على أن النساء بعد نُ ول آية اْلجاب ال يُعرفن بسبب َُتمري
وجوههن.
َّأَّنا قالت :كان الركبان َْيرون بنا،
 -4ما ثبت مف السنن وغريها عنها
جلباِبا من رأسها على
َ
وحنن ُُمرمات مع رسول اهلل  ،فإذا حاذونا سدلت إحدانا َ
وجهها ،فإذا جاوزونا كشفنا .
وما ذلك إال لعلمهن باْلكم الشرعي ،وهو أن الوجه عورة جيب سرته عن
األجانب.
النمَّب

 -9وما جاء مف سنن الرتمذي وغريه من حديث عبد اهلل بن مسعود  عن
قال :ال َْمرأة عورة .

وهو دليل صريح على أن َمجيع أج اء املرأة عورة مف حق الرجال األجانب،
سواء مف ذلك وجهها وغريه من أعضائها ,بل إن وجهها وكفيها أول بالسرت؛ َّ
ألَّنا
وُمل الفتنة من النساء.
َُمل الرغبة من الرجالَ ،
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وعليه؛ فمن زعم أن للمرأة حقًّا مف كشف وجهها وكفيها أمام األجانب من
الرجال؛ فقد جانب اْلق والصواب ،فإن كان من أهل النظر واالجتهاد والسالمة
معفو عنه فيه ،غري أنه ال جيوز أن يتابع على
من ال يغ فله أجر اجتهاده ،وخطؤه ٌّ
قوله ،وأما إن كان مِمَّن ليسوا كذلك ،فإنه ال يلتفت َإل شيء من أقواله وتعليالته؛
ألن اْلق أحق أن يتبع.
ولقد فقه اإلمام الكبري أْحد بن حنبل  -مرْحه اهلل -مدلول حديث ابن
مسعود السابق فقال" :ظفر املرأة عورة ،فإذا خرجت من بيتها فال تُمِب منها شيئًا،
لدي أن جتعل لم ُك همها ًّزرا عند يدها
وال خفها ،فإن اخلف يصف القدم ،وأحب َّ
َح َّّت ال يبني منها شيء".
ولقد فهم مثل فقه اإلمام أْحد من حديث ابن مسعود ونظائره من النصوص كثري
من العلماء واألئمة عرب تاريخ م
زماَّنم أن مجيع بدن املرأة اْلرة عورة بدون استثناء
لوجهها وكفيها.
 وأما الدليل العقلي :فإن مِمَّا ال شك فيه عند العقالء املنصفني أن الفتنة مفكشف وجه املرأة وكفيها وأسورة م
بناَّنا أعظم من كشف القدم الذي أمر النمَّب
اعا ،وذلك لئال تنكشف أقدامهن.
بإرخاء ذيول النساء فيه ذر ً
 وأما الدليل العرفِي :فإن كل إنسان منصف يعرف أن َُمل رغبة الرجال مفم
َّ
كثريا ،وال ينفي ذلك وقوع االفتتان بغريه منهن
النساء إَّنا تكون ف الوجه غالبًا و ً
َح َّّت بأصو ماِتن ،بل بأصوات زينتهن.
كما مف سورة النور حيث قال اهلل﴿ :T
﴾ [النور ]13:اآلية.
فإذا عُلم ذلك واتضح ،فإنه َجيب على الذي صرح مِبواز كشف املرأة وجهها
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وكفيها أمام الرجال األجانب أن يتقي اهلل ربه ويرجع عن هذه الفتوى ،ويلتمس
الرشد من أهل التخصص مف علوم الشريعة ،السائرين على طريق أهل السنة واْلماعة،
أهل الفهم الصحيح ملقاصد الشرع الكرمي ،وأهدافه اْلليلة مف التحليل والتحرمي،
وأسباب الصالح والفساد ،وسد الذرائع.
ورحم اهلل اإلمام ابن القيم حيث قال" :ومن صفات الطبيب اْلاذق أن يكون
على خربة باعتالل القلوب واألرواح وأدويتها ،وذلك أصل عظيم مف عالج األبدان،
فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود.
والطبيب إذا كان عارفًا بأمراض القلب والروح وعالجهما كان هو الطبيب
الكامل ،والذي ال خربة له بذلك ،وإن كان حاذقًا مف عالج الطبيعة ،وأحوال البدن
نصف طبيب ،وكل طبيب ال يداوي العليل بتفقد قلبه ،وصالحه وتقوية روحه وقواه
بفعل اخلري واإلحسان ،واإلقبال على اهلل والدار اآلخرة؛ فليس بطبيب بل متطبب
قاصر".
 Fوخالصة ال َْمسألة:

أنه ال َُميص من استعمال املرأة اْلرة اللباس الشرعي الذي من أساسياته
النقاب على الوجه إال العني ،والقفازان للكفني ،أو ما يقوم مقامها ويؤدي
وظيفتها ،وذلك عند االختالط باألجانب السيما هذا ال مان الذي قَ َّل فيه
األخيار ،وكثر فيه األشرار.
متذرعا مِبا ال
أال وإن كل من دعا َإل كشف وجه املرأة وكفيها أمام األجانب ً
شرعا؛ فإنه قد َس َّن ُسنَّة سيئة َْيمل وزرها ،ووزر من يعمل مِبا ال ينقص
يسوغ ذلك ً
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من أوزارهم شيء ،ومن تاب َإل اهلل وأناب تاب اهلل عليه ،وبدل سيئاته حسنات.

 Fوإنه ليطيب لِي أن أُذَيِّل هذا التوجيه بأمرين هامين ،وقصة صحيحة ،ذات

عظة وعبرة:

 أما األمر األول :فهو بيان ما يستفاد من أدلة اْلجاب من أحكام وهيكما يلي:
 -3فرضية اْلجاب الشرعي أمر ُُمتم على كافة نساء املؤمنني ال هوادة فيه،
وال مساومة على إلغائه ،أو التقليل من شأنه وأمهيته.
 -2بيان أن نساء النمَّب الطاهرات ،وبناته الكرحْيات ،هن األسوة اْلسنة،
والقدوة الرشيدة ،لكافة النساء املسلمات مف تطبيق مسألة اْلجاب.
ساترا لل ينة ،والثياب ،ومجيع
 -1بيان أن اْللباب الشرعي هو الذي يكون ً
البدن ،مِبا مف ذلك الوجه والكفان.
تكرمي َْلا ،وتشريف م
ْلناِبا،
 -4إن فرض اْلجاب على املرأة املسلمة فيه ح
وصيانة لعرضها وذويها ,بل للمجتمع كله من ظهور أسباب الفتنة ،والفساد فيه،
وانتشار الرذيلة بني أفراده وذويه.
 -9التحذير الشديد للمرأة املسلمة من استعمال ما يلفت أنظار الرجال إليها ،أو
يستميل قلوَِبم أو يثري بواعث االفتتان مِبا وذلك كاستعمال الروائح الطيبة ،والتجمل املغري
اللهم إال إذا كانت عند زوجها ،أو َُمارمها مف حدود الشرع الشريف.
 -6إنه ال َُمظور مف دخول األطفال ،والغلمان ،ومن مف حكمهم على
النساء؛ لعدم حصول شيء من فتنة ،أو خطر من جانبهم ،كما هو صريح القرآن.
خصوصا،
عموما ،ومن التقصري مف شأن اْلجاب
ً
 -7وجوب التوبة َإل اهلل ً
الرْحة من اهلل ،وحصول الفالح مف الدارين ،امتثاالً لقول اهلل تعال:
رجاء الرضا و ح
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﴿

﴾ [النور.]13:
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شروط حجاب الـمـرأة الـمسلمــة

 األمر الثانِي :بيان ما يشرتط مف اْلجاب كي يكون مؤديًا للغرض الشرعي،وفيما يلي ذكر الضروري من الشروط:
ساترا لجميع بدن المرأة :لقول اهلل﴿ :T
 -3أن يكون الحجاب ً
﴾ [األح اب .]95:وقد علمت مِمَّا سبق تدوينه ،أن اْللباب هو الثوب
السابغ الساتر ْلميع البدن.
وأن معنَى اإلدناء هو :اإلرخاء ،والسدل كما تقدم.
 -2أن يكون الثوب كثي ًفا غير دفاف ،وال رقيق؛ ألن الشفاف الرقيق ،ال
يتحقق منه الغرض من اْلجاب الذي هو السرت ْلميع بدن املرأة وزينتها الظاهرة
واخلفية ،وعليه فإن ما يستعمله اليوم معظم النساء م
الالِت يرتدين اْلجاب ،مِمَّا
يسمى بالعباءة ،أو املالءة الشفافة الَّمت تصف البشرة ،ويرى الناظر ما وراءها ال يعد
حجابًا شرعيًّا ،وليس اْلامل عليه إال زيادة اإلغراء باحملاسن واملفاتن ،ولكي يقال:
َّإَّنن ُُمجبات ،ونعوذ باهلل من اخلداع الذي يعود ضرره على عشاقه وُمبيه.
 -1أالَّ يكون الحجاب ذا زينة فِي ذاته حبيث يكون ملونًا جذابًا يلفت
معَن﴿ :
األنظار ،وُْيرض القلوب ،وقد سبق معنا َ
﴾ [النور .]13:وإذا كان األمر كذلك فكل حجاب ال َْينع ظهور ال ينة عن
األجانب فليس محبجاب شرعي.
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ضيق ُجيسم العورة ،ويظهرها أمام الرجال
 -4أن يكون
فضفاضا فإن ال ه
ً
ٍ
وحينئذ يصطدم بالغرض املنشود من فرضية اْلجاب ،وُْيكن القول أن
األجانب،
من ُمجلة اللباس الضيق ما يسمى بالبنطلون والذي ال يوضع عليه ما يستوعب
سما للعورة؛ ما فيه من تشبه ،وقد لعن النمَّب  :الرجل
سرته ،أضف َإل اعتباره ُُم ً
يلبس لبسة ال َْمرأة ،وال َْمرأة تلبس لبسة الرجل  .رواه أبو داود والنسائي.
 -9كما يشترط فِي ال ِ
معطرا؛ فإن مف تطييبه إثارة لشهوات
ْح َجاب ً
أيضا أالَّ يكون ً
الرجال ،وفتنة َْلم رغم أنوفهم فتحمل صانعة ذلك وزرها ،ووزر من استجاب
م
لدعوِتا العملية َإل هذا النوع من ال نا ،موف اْلديث الذي رواه أصحاب السنن
وغريهم عن النمَّب أنه قال :إن المرأة إذا استعطرت فمرت بال َْمجلس فهي كذا وكذا
 ميعن :زانية. -
م
وف رواية أخرى :إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي
زانية .

هذه يا إخوتنا من املسلمني واملسلمات شروط ضرورية مف اْلجاب ليتحقق منه
الغرض املقصود فلنتق اهلل بامتثال أمره ،واجتناب ََّنيه ،ومتابعة رسوله فإن مف
ذلك سعادة الدارين.

ِ
ترج َمة عبيد بن عمير ال َْمكي
 Fوأما القصة ذات العبرة والعظة ،فهي ما جاء في ْ

فِي ثقات العجلي:
م
يوما َإل وجهها مف
"قال :كانت امرأة َمجيلة ِبكة كان َْلا زوج ,فنظرت ً
املرآة.
أحدا يرى هذا الوجه ،وال يفتنت به.
فقالت لزوجها :أترى ً
قال :نعم.

وجـوب سرت الوجه والكفني
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قالت :من؟.
قال :عُبيد بن عمري.
قالت :فأذن ِل فيه ألفتنه.
قال :قد أذنت لك ,فأتته فاستفتته فخال معها مف ناحية من املسجد اْلرام.
قال :فأسفرت عن مثل فلقة القمر.
فقال لَها" :يا أمة اهلل اتقي اهلل".
أورد هذه القصة صاحب اْليلة مف ثقات اإلمام العجلي مف ترمجة عبيد بن
عمري املكي ,وأوردها م
األلباِن مف كتابه" :اْلجاب" مستدالًّ مِبا على النقاب.
قلت :وإنه ليستفاد من إنكار هذا م
العاِل اْلليل على تلك املرأة حني أسفرت
عن وجهها عنده ،أن التابعني الكرام كانوا يرون سفور املرأة بكشفها لوجهها أمام
عظيما جيب تغيريه ،وبذل اْلهد مف إزالته.
منكرا ً
الرجال األجانب ً
وحقًّا إن األمر كذلك ،فإن الناظر َإل وجه املرأة وكفيها  -م
يعن :الَّمت ال ْيل
ضررا عليه.
له النظر إليها ليتمتع بأعظم األعضاء فتنة َْلا وشرها ً
أال فلي مع الح ُمفتون مِبواز كشف وجه املرأة ،وكفيها أمام الرجال األجانب
م
السيما الكثري من رجال زماننا الذي سيطرت علي م
وعقوْلم املغريات احملرمة،
قلوِبم
فأصيبوا مِبرض الشبهات والشهوات ،وليتق اهلل املقلدون واملقلدات الداعون م
بأفعاْلم
وأقو ماْلم َإل كشف العورات ،والنظر َإل وجوه املومسات ابتغاء الفنت املنكودات
تذكريا وتبصرة لكل مريد للحق
واملضالت ،هذا ما أحببت إيضاحه والتنبيه عليه ً
ُُمب للفضيلة ،وكاره للباطل ،مبغض للرذيلة.
وما توفيقي إال باهلل ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ُُم َّمد وعلى آله وصحبه.
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