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بسم هللا الرمحن الرحيم
رفع العـتاب على من مل مييز بني النقاب واحلجاب
ادلقدمة
احلمد هلل خالق األسباب ،والصالة والسالـ على من جاء تذكرة ألويل األلباب ،وعلى
من الفقو كل باب ،وعلى َم ْن تبعهم وسار على هنجهم
آلو وصحبو الذين طرقوا َ
واستجاب ،صالة دائمة ما ركع راكع وأناب.
لقد خلق هللا سبحانو وتعاىل اخللق من إنس وجن ومالئكة ،وخص كل طائفة منهم
بتكليف ،فادلالئكة خلقوا من نور ،فال توجد فيهم الصفات وادلكونات اليت زبص غَتىم
من ادلخلوقات ،فهم ال يعصوف هللا ما أمرىم ويفعلوف ما يؤمروف ،واجلن كذلك خلقوا من
نار ،فلهم طبيعة ِخلقية زبتلف عن البشر وادلالئكة ،وكذلك البشر ِخلقتهم وطبيعتهم
زبتلف عن باقي األنواع من ادلخلوقات ،فهذا االختالؼ ادلتفاوت بُت ادلخلوقات أدى
ِ
ِ
ص
كل منهم حبيث يتناسب مع خلقتو ،وىذا ال يػُْنق ُ
بالتايل إىل اختالؼ نوع التكليف يف ٍّ
ض َل بعضهم على بعض ،وكذلك جعل هللا سبحانو وتعاىل
أي ٍ
َّ
نوع قدره وحقو إال دبا فُ ِّ
اجلنس البشري متفاوتاً يف ذاتو ،فخلق الذكر واألنثى وما بينهما ،وكلف كالِّ منهما دبا
صلِ ُحوُ ويقدر عليو إذ ال تكليف إال دبقدور ،فلم يكلِّف ادلرأةِ بَتِبَعاِت ادلعيشة من اإلنفاؽ
يُ ْ
والسعي على الرزؽ ومكابدة األعماؿ الشاقة ،وأسقط عنها بعض الفروض يف أوضاع
ع األحكاـ اليت ربفظ للمرأة حقوقها ،على ادلستوى االجتماعي واألخالقي
معينةَّ ،
وشر َ
وادلدين وحرمة االعتداء عليها ،أو ىضم حقوقها وضماف حقها يف العيش ويف الزواج
َوتِبَعاِتو ويف ادلَتاث وما إىل ذلك من األمور اليت تتعلق بادلرأة من حقوؽ ،ويف نفس الوق
فرض عليها أحكاـ تتعلق هبا ال تُعذر بًتكها ،فهي والرجل يف التكليف واخلطاب سواء،
إال ما كاف خاصا بأحدمها.
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فادلرأة يف اإلسالـ مثل اجلوىرة مصونة زلفوظة ال حيق ألحد ادلساس هبا بدوف حق،
وعدـ التزامها
وشعار ِعفَّتِ َها،
ومن أىم ىذه احلصوف احلجاب الذي ىوَ مك ُْرَمةُ ادلرأة َ
ُ
باحلجابَ ْمدعاة إلثارة الشهوات عند اآلخرين ،شلا جيعلها يف مرمى سهاـ الساقطُت،
لذلك ال جيوز للمرأة أف تبدي زينتها ومجاذلا لغَت احملارـ ،إال ما ظهر منها ،ومن
ادلعلوـَ بَداىة أف التكليف الشرعي ال يكوف إال بعقل وبلوغ ،وبناءً عليو إذا وصل األنثى
سن البلوغ وجب يف حقها احلجاب أماـ األجانب ( ،)1وحد البلوغ بالنسبة لألنثى يكوف
بنزوؿ دـ احليض عليها أو عندما تبلغ من العمر مخس عشرة سنة عند الشافعية فَبِتَ َح ُق ِق
أحد ىذين األمرين َْحي ُرُـ عليها أف تُبدي أو تُظهر أي شيء من جسدىا إال الوجو
والكفُت ألهنما ليس بعورة .

( )1األجانب  :مفرد أجنيب  ،وىو كل من ليس دبحرـ ربرديا أبديا.
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فص ــل
 يف أن احلجاب خيتلف عن النقاب 
وقد خيلط البعض بُت احلجاب والنقاب ،فالواجب يف حق ادلرأة إذا ما بلغ احلجاب
كما تدؿ عليو اآليات واألحاديث ،وصورتو عند السادة الشافعية أف تسًت ادلرأة مجيع
جسدىا حبيث ال يػَُرى لوف البشرة ِم ْن فوؽ اللباس ،ويُستثٌت من ذلك الوجو والكفاف.
ُّ
وحد الوجو من ُمبتدأ اجلبهة إىل أسفل الذقن ،وحيرـ عليها أف تظهر اجليب وىو الرقبة

وأعلى الصدر ،وحد الكفُت من رؤوس األصابع حىت الكوعُت أي الرسغُت ،وأما النقاب
ال ذي ىو سًت الوجو ما عدا العينُت فهو غَت واجب شرعا يف حق عموـ النساء ما عدا
زوجات النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم.
وقد ذىب البعض إىل القوؿ بوجوب النقاب على عموـ النساء وىذا قوؿ ال تقوـ بو
خاصا لزوجات
ُح ّجة وليس عليو دليل إال ما تشابو من اآليات ومن النصوص وما كاف ِّ
النيب صلى هللا عليو وآلو وسلّم ،وأقوى ما يستدلُّوف بو يف وجوب النِّقاب قولو تعاىل  :يَا
ؤمنُِت ي ْدنُِت علَي ِه َّن ِمن جالَبِيِبِ َّ ِ
أيػ ُّها النَِّيب قُل أل َْزو ِاجك وبػنَاَتِ ِ ِ ِ
ك أ َْد َن أَف
هن َذل َ
َ َ َ َ
ُّ
ك َون َساء ادلُ َ ُ َ َ
ْ َ
َ
يػُ ْعَرفْ َن فَالَ يػُ ْؤذَيْ َن ( األحزاب :آية .) 59
َرَوى ادلفسروف يف سبب نزوؿ ىذه اآلية الكردية أف احلَُّرة واأل ََمة كانتا زبرجاف ليالً
لقضاء احلاجة يف الغيطاف وبُت النخيل من غَت سبييز بُت احلرائر واإلماء وكاف يف ادلدينة
تعرضوا للحرائر فإذا قيل ذلم
يتعرضوف لإلماء وردبا ّ
فُ َّساؽ ال يزالوف على عادهتم يف اجلاىلية ّ
ِ
ِِ
الزي فيستًتف ليحتشمن
يقولوفَ :حسْبناُ َّىن إماءً ،فأُمَرت احلرائر أف خيالفن اإلماء يف ّ
ْب فال يطمع فيهن ذوو القلوب ادلريضة.
ويػُ َه ْ َ
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اجلوزي (" :)1سبب نزوذلػا َّ
الفساؽ كػانوا يؤذوف النساء إذا خرجن بالليل
وقاؿ ابن
ّ
أف ّ
فػإذا رأوا ادلرأة عليها قناع تركوىا وقالوا ىذه ح ّػرة ،فإذا رأوىا بغَت قنػاع قالوا :أمة فذذوىا
السدي" .
فنزل اآلية قالو ُّ
فال يستلزـ من قولو تعاىل يدنُت عليهن من جالبيبهن سًت الوجو لغةً وشرعاً ،ومل ي ِرد
باستلزاـ ذلك دليل من كتاب وال سنة وال إمجاع وما جاء عن بعض ادلفسرين مثل ابن
ض دبا جاء عنو أيضا يف تفسَته اآلية  :إِال َما ظَ َهَر
معار ٌ
عباس رضي هللا عنو فإنو َ
ِ
ضو ما ورد عن الصحابة يف تفسَت معٌت احلجاب وما حدث يف عهد
مْنػ َها ،وكذلك يعا ِر ُ
النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم من وقائع تدؿ على عدـ وجوب سًت الوجو.
َلوى َّن ِم ْن
اسأ ُ
وأما من استدؿ على وجوب النقاب باآليةَ  :وإِذَا َسأَلْتُ ُم ُ
وى َّن َمتَاعاً فَ ْ
ور ِاء ِحج ٍ
اب ( األحزاب :من اآلية ،)53وسبب نزوؿ( )2ىذه اآلية أف الصحابة كانوا
َ
ََ
ِ
يدخلوف على بيوتات النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم من غَت استْئذاف وكاف صلى هللا عليو
وآلو وسلم يتأ ذى من ذلك وىذه اآلية ال يصح االستدالؿ هبا على احلجاب الذي ىو
غطاء الرأس أو النقاب الذي ىو غطاء الوجو ألف احلجاب ادلقصود يف اآلية ىو السًت
وىذا دلا رواه الطربي يف تفسَته عند قولو فاسألوىن من وراء حجاب يقوؿ" :وراء سًت
بينكم وبينهن؛ ألف سؤالكم إياىن ادلتاع إذا سألتموىن ذلك من وراء حجاب أطهر
لقلوبكم وقلوهبن" فاالستدالؿ هبذه اآلية على وجوب النقاب ليس لو وجو من الوجوه،
ناىيك على أف ىذا اخلطاب خاص بزوجات النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم.
ومن األدلة اليت استدؿ هبا من قاؿ بوجوب النقاب احلديث الذي رواه البخاري:
ِ
ب ادلرأة ادلػُح ِرمة وال تلبس القفازين  حيث قالوا :أف مفهوـ احلديث يدؿ
ال تَػْنتَق ُ
على لبس النقاب والقفازين يف غَت احلج ،وىذا غَت صحيح ألف كثَتاً من الفقهاء استدلُّوا

( )1كما سيأيت بيانو يف الفصوؿ القادمة.
( )2تفسَت الطربي (سورة األحزاب :آية  )53بتصرؼ.
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هبذا احلديث على أف الوجو واليدين ليسا بعورة وىي داللة منطوؽ وما احتجوا بو ىو
داللة مفهوـ وقد اتفق كل علماء أصوؿ الفقو على أف داللة ادلنطوؽ تقدـ على داللة
ِ
ب كش ُف ُهما ويدؿ ىذا احلديث على أف النقاب والقفازين كانا معروفُت
ادلفهوـ وإال دلا أوج َ
عند بعض النساء اختياراً منهن فبيَّػنَ ِ السنة أف إحرامهن يف كشف وجوىهن ،وأما الذين
قالوا بأف الوجو والكفُت ليسا بعورة فهو الذي تؤيده األدلة من الكتاب والسنة وجاء
اإلمجاع موافقا لذلك كما سيأيت بيانو.
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فص ــل
 احلجاب يف كتاب هللا عز وجل 
ات يػ ْغضضن ِمن أَب ِ
ِ ِ ِ
وج ُه َّن َوال
يقوؿ ادلوىل عز وجلَ  :وقُ ْل ل ْل ُم ْؤمنَ َ ُ ْ َ ْ ْ َ
صا ِرى َّن َوَْحي َفظْ َن فُػ ُر َ
ِ
ض ِربْ َن ِخبُ ُم ِرِى َّن َعلَى ُجيُوهبِِ َّن (النور :من اآلية ،)31فقد
ين ِزينَتَػ ُه َّن إَِّال َما ظَ َهَر ِمْنػ َها َولْيَ ْ
يػُْبد َ
جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما وعن عائشة رضي هللا عنها أهنما فسرا قولو تعاىل:
ِ
ين ِزينَتَػ ُه َّن إَِّال َما ظَ َهَر ِمْنػ َها بالوجو والكفُت ذكره الشيخ زكريا
َ وال يػُْبد َ
األنصاري( )1وابن حجر اذليتمي(.)2
ِ
ين ِزينَتَػ ُه َّن إِال َما ظَ َهَر ِمْنػ َها أي
وذكر ابن كثَت يف تفسَته عند قولو تعاىلَ  :والَ يػُْبد َ
ال يُظْ ِه ْر َف شيئا من الزينة لألجانب إال ما ال ديكن إخفاءه قاؿ ابن مسعود :كالرداء
والثياب ،يعٍت على ما كاف يتعاطاه نساء العرب من ادلقنعة اليت ذبلل ثياهبا وما يبدو من
ُ
أسافل الثياب فال حرج عليها فيو ألف ىذا ال ديكن إخفاءه ونظَته يف زي النساء ما يظهر
من إزارىا وما ال ديكن إخفاؤه وقاؿ بقوؿ ابن مسعود احلسن وابن سَتين وأبو اجلوزاء
وإبراىيم النخعي وغَتىم وقاؿ األعمش عن سعيد بن جبَت عن ابن عباس رضي هللا
ِ
ين ِزينَتَػ ُه َّن إِال َما ظَ َهَر ِمْنػ َها قاؿ :وجهها وكفيها واخلامت.
عنهماَ  :والَ يػُْبد َ
َّحاؾ وإبراىيم
وروى عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبَت وأيب الشعثاء والض َّ
النخعي وغَته حنو ذلك وقاؿ :إف الوجو والكفُت ىو ادلشهور عند اجلمهور ا.ىػ.
ِ
ين ِزينَتَػ ُه َّن إِال َما ظَ َهَر ِمْنػ َها أمر
وذكر القرطيب يف تفسَته عند قولو تعاىلَ  :والَ يػُْبد َ
هللا سبحانو وتعاىل النِّساء بأال يبدين زينتهن للنَّاظرين إال ما استثناه من الناظرين يف باقي
اآلية حذراً من االفتتاف ،مث استثٌت ما يظهر من الزينة واختلف الناس يف ح ّد ذلك فقاؿ
ابن مسعود :ظاىر الزينة والثِّياب وزاد ابن ُجبََت الوجو ،وقاؿ سعيد بن ُجبََت أيضا وعطاء
( )1أسٌت ادلطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا األنصاري.
( )2الفتاوى الكربى البن حجر اذليتمي وشرح حاشية اإليضاح على مناسك النووي.
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واألوزاعي :الوجو والكفاف والثياب ،وقاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما وقتادة وادلسور بن
ِ
ضاب إىل نصف الذراع والقرطة ،وحنو ىذا
سلرمة  :ظاىر الزينة ىو ال ُك ُح ُل و َّ
الس َواد واخل َ
مباح أف تُػْب ِديَو ادلرأة لكل من َدخل عليها من الناس ،وذكر الطربي عن قتادة عن معٌت
ٌ
آخر عن عائشة رضي هللا
نصف الذراع حديثاً عن النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم ،وذكر َ
عنها عن النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم أنو قاؿ  :ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوـ
اآلخر إذا عرك  -حاض  -أف تُظهر إال وجهها ويديها إىل ىاىنا  وقبض على
نصف الذراع.
قل  :وىذا قوؿ حسن :إال أنو دلا كاف الغالب من الوجو والكفُت ظهورمها عادة
ّ
احلج فيصلُح أف يكوف االستثناء راجعاً إليو ا.ىػ.
وعبادة وذلك يف الصالة و ّ

()1
صو" :حدَّثنا ابن بشَّار قاؿ
قاؿ اإلماـ اجمتهد ابن َجرير
الطربي يف تفسَته ما نَ ُّ
ّ
ِ
ين
حدَّثنا ابن ّ
عدي وعبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن احلسن يف قولو َ  :والَ يػُْبد َ
َوىل األقواؿ يف ذلك بالصواب من قاؿ:
ِزينَتَػ ُه َّن إِال َما ظَ َهَر ِمْنػ َها قاؿ الوجو والثياب وأ َ
ِ
ٍت بذلك الوجو والكفاف ،يدخل يف ذلك إذا كاف كذلك :ال ُك ْح ُل واخلامت والسوار
ُع َ
مصل
كل ٍّ
واخلضاب ،وإمنا قلنا ذلك أوىل األقواؿ يف ذلك بالتأويل إلمجاع اجلميع أف على ِّ
أف يسًت عورتو يف صالتو ،وأف للمرأة أف تكشف وجهها وكفيها يف صالهتا وأف عليها أف
وي عن النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم أنو أباح ذلا أف
تسًت ماعدا ذلك من بدهنا إال ما ُر َ
تبدي من ذراعها إىل قدر النصف ،فإذا كاف من مجيعهم إمجاعا كاف معلوما بذلك أف ذلا
تبدي من بدهنا ما مل يكن بعورة كذلك للرجاؿ ،ألنو ما مل يكن عورة فغَتُ حرٍاـ
أف َ
إظهاره ،فإذا كاف ذلا إظهار ذلك كاف معلوما شلَّا استثناه هللا تعاىل ذكره بقولو :إِال َما
ِ
ض ِربْ َن ِخبُ ُم ِرِى َّن َعلَى ُجيُوهبِِ َّن وىي
ظاىر منها  ،وقولوَ :ولْيَ ْ
ظَ َهَر مْنػ َها بأف كل ذلك ٌ

( )1جامع البياف يف تفسَت القرآف (.)54/9
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مجع مخار( )1يسًتف بذلك شعورىن وأعناقهن وقُػ ُرطَ ُه َّن ا.ىػ .والقرط :احللق الذي يعلق يف
األذف.
قاؿ الشيخ البكري الدمياطي ما نصو (" :)2قاؿ ابن عباس وعائشة رضي هللا عنهما:
ىو الوجو والكفاف ،وألهنما لو كانا عورة يف العبادات دلا وجب كشفهما يف اإلحراـ ،وألف
احلاجة تدعو إىل إبرازمها".
()3
ات يػ ْغض ْ ِ
ِ ِ ِ
صا ِرِى َّن...
وقاؿ الفخر الرازي يف التفسَت الكبَت َ ":وقُل لّْل ُم ْؤمنَ َ ُ
ض َن م ْن أَبْ َ
إىل آخر اآلية ما نصو" :اختلفوا يف ادلراد بقولو تعاىل  :إِال َما ظَ َهَر ِمْنػ َها  ...أما الذين
محلوا الزينة على اخلِْلقة فقاؿ القفَّاؿ" :معٌت اآلية إال ما يظهره اإلنساف يف العادة اجلارية
وذلك يف النساء الوجو والكفُت ،ويف الَّر ُجل األطراؼ من الوجو واليدين والرجلُت ،فأ ُِمروا

بسًت ما ال تؤدي الضرورة إىل كشفو ورخص ذلم كشف ما اعتيد كشفو وأدت الضرورة إىل
إظهاره ،إذ كان شرائع اإلسالـ حنيفيةً سهلةً مسحةً ،ودلا كاف ظهور الوجو والكفُت
كالضروري ال جرـ اتفقوا على أهنما ليسا بعورة " وىذا نقل لإلمجاع من الق ّفاؿ وإقرار
عليو من الرازي".
وقاؿ ابن عجيبة يف تفسَته البحر ادلديد(" :)4عند قولو تعاىل  :وقُل لِْلمؤِمنَ ِ
ات
َ ْ ُْ
يػ ْغض ْ ِ
صا ِرِى َّن ِ  ...م ْن للتبعيض وادلراد غض البصر عما ْحي ُرـ ،واالقتصار على
َ ُ
ض َن م ْن أَبْ َ
ما َِحي ُّل ،ووجو ادلرأة وكفاىا ليسا بعورة إال خوؼ فتنةِ ،
فيح ُّل للرجل الصاحل أف يرى وجو
األجنبية من غَت شهوة ،ويف ادلوطَّأ ىل تأكل ادلرأة مع غَت ذي زلرـ أو مع غالمها؟ قاؿ:
مالك ال بأس بذلك ،وقاؿ عياض ليس بو ٍ
اجب أف تسًت ادلرأة وجهها ،وإمنا ذلك
استحباب أو سنة ذلا ،وعلى الرجل غض بصره مث قاؿ يف اإلكماؿ :وال خالؼ أف فرض
( )1مخار :ىو ما خيمر بو أي يغطي بو الرأس.
( )2حاشية إعانة الطالبُت ( .)113/1
( )3التفسَت الكبَت للرازي ( .)207-206/23
( )4تفسَته البحر ادلديد البن عجيبة (.)69-68/5
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سًت الوجو شلا اختص بو أزواج النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم وقاؿ أيضا عند قولوَ  :والَ
ِ
ين ِزينَتَػ ُه َّن إِال َما ظَ َهَر ِمْنػ َها ...إال ما جرت العادة بإظهارىا وىو الوجو والكفاف إال
يػُْبد َ
خلوؼ الفتنة وزاد أبو حنيفة والقدمُت ففي سًت ىذا حرج ،فإف ادلرأة ال ذبد بداً من مزاولة
األشياء بيدىا ،ومن احلاجة إىل كشف وجهها ،خصوصاً يف الشهادة واحملاكمة والنكاح،
وتضطر إىل ادلشي يف الطرقات وظهور قدميها ،وال سيما الفقَتات منهن قالو النسفي ".
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فص ــل
 احلجاب يف السنة 
والذي يبُت ادلراد من اآليات السابقة وأقواؿ ادلفسرين اليت توضح حد العورة ومعٌت
احلجاب الشرعي يف حق ادلرأة ىي األحاديث النبوية اليت تكشف ادلقصود من اآليات.
ومن ادلعلوـ أف السنة جاءت مفسرةً للقرآف كاشفة للحكم ،فهي ادلصدر الثاين من
مصادر التشريع.
إذ روى الطرباين يف الكبَت واألوسط من حديث أمساء بن ُعميس أهنا قال  ":دخل
رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم على عائشة وعندىا أختها أمساء وعليها ثياب شاميَّة
األكمة ،فلما نظر إليها رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم قاـ فخرج ،فقال ذلا
واسعة ّ
عائشة تنحي فقد رأى منك رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم أمراً فكرىو فتنح ،
فدخل رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم فسألتو عائشة مل قاـ ؟ فقاؿ :أمل ت ِر إىل
ىن ِ
َّاهتا ،إنو ليس للمرأة ادلسلمة أف يبدو منها إال ىكذا ،وأخذ ُك َّمو فغطى هبا كفيو حىت مل

يبدو من كفيو إال أصابعو مث نصب كفيو على صدغيو حىت ال يبدو إال وجهو .قاؿ
احلافظ اذليتمي فيو ابن ذليعة وحديثو حسن وبقية رجالو رجاؿ الصحيح.
وجاء عند أيب داود يف سننو يف كتاب اللباس باب ما تبدي ادلرأة من زينتها أف أمساء
بن أيب بكر دخل على رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم وعليها ثياب رقاؽ فأعرض
عنها رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم وقاؿ  :يا أمساء إف ادلرأة إذا بلغ احمليض مل
يصلح أف يػَُرى منها إال ىذا وىذا وأشار إىل وجهو وكفيو ،وكذلك حديث اخلثعمية
الذي أخرجو البخاري( )1ومسلم( )2ومالك( )3وأبو داود والنسائي والدارقطٍت وأمحد من
( )1صحيح البخاري  :كتاب احلج  :باب وجوب احلج وفضلو.
( )2صحيح مسلم  :كتاب احلج  :باب احلج العاجز لزمانة وىرـ وحنومها أو للموت.
( )3موطأ مالك  :كتاب احلج  :باب احلج عمن ال يستطيع أف يثب على راحلة.
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طريق ابن عباس قاؿ" :جاءت امرأة خثعمية غداة العيد فسأل رسوؿ هللا صلى هللا عليو
وآلو وسلم بقوذلا يا رسوؿ هللا إف فريضة احلج أدرك أيب شيخا كبَتاً ال يستطيع أف يثب
على راحلة أفأحج عنو قاؿ  :حجي عنو  .قاؿ ابن عباس وكان شابة وضيئة
فلوي رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم عنق
فجعل الفضل ينظر إليها فأعجبو حسنها َ
الفضل" ،وعند الًتمذي من حديث علي( ":)1قاؿ العباس يا رسوؿ هللا مل لوي عنق ابن
عمك فقاؿ" :رأي شابا وشابة فلم آمن الشيطاف عليهما " .قاؿ ابن عباس :وكاف ذلك
بعد آية احلجاب .
قاؿ احلافظ ابن حجر يف شرحو ما نصو(" :)2قاؿ ابن بطاؿ يف احلديث :األمر بغض
البصر خشية الفتنة ومقتضاه إذا أمن الفتنة ال ديتنع وقاؿ :ويؤيده أنو صلى هللا عليو وآلو
وسلم مل ُحيَ ِّوؿ وجو الفضل حىت أدمن النظر إليها بإعجابو هبا فخشي الفتنة عليو قاؿ:
وفيو مغالبة طباع البشر البن آدـ وضعفو َّ ِ
ب فيو من ادليل إىل النساء واإلعجاب
عما ُرّك َ
هبن وفيو دليل على أف نساء ادلؤمنُت ليس عليهن من احلجاب ما يلزـ أزواج النيب صلى
هللا عليو وآلو وسلم إذ لو لزـ ذلك مجيع النساء ألمر النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم
اخلثعمية باالستتار ودلا صرؼ وجو الفضل" ،وقاؿ ابن حزـ" :فلو كاف الوجو عورة يلزـ
سًته دلا أقرىا رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم على كشفو حبضرة الناس ،وألمرىا أف
تسبل عليو من فوؽ ولو كاف وجهها مغطى ما عرؼ ابن عباس أحسناء ىي أـ شوىاء
فص َّح كل ما قلناه يقينا واحلمد هلل كثَتا" ا.ىػ.
َ
()3
ويشهد ذلذه القصة ما رواه ابن حباف يف صحيحو من حديث ابن عباس أيضا قاؿ
كان تصلي خلف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم امرأة حسناء ِم ْن أحسن الناس
( )1جامع الًتمذي  :كتاب احلج  :باب ما جاء أف عرفة كلها موقف.
( )2فتح الباري(.)10/11
( )3انظر اإلحساف بًتتيب صحيح ابن حباف (.)309/1
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فكاف بعض القوـ يتقدـ يف الصف األوؿ لئال يراىا ويتأخر بعضهم فيكوف يف الصف
ِ
ِِ
ُت
ادلؤخر فكاف إذا ركع نظر من رب إبطو فأنزؿ هللا يف شأهناَ  :ولََق ْد َعل ْمنَا الْ ُم ْستَػ ْقدم َ
ِ
ِ
ِِ
ين(احلجر ،)24:فهذا يدؿ على أف نساء الصحابة رضي هللا
مْن ُك ْم َولََق ْد َعل ْمنَا الْ ُم ْستَأْخر َ
عنهن ُك َّن خيرجن كاشفات الوجوه وبعضهن من احلُسن ما يلف االنتباه وكذلك ُك َّن يأتُت
إىل ادلساجد كاشفات الوجوه كما جاء عند ابن حباف يف صحيحو ،ومل يقل الرسوؿ صلى
الوضاءة أو احلسناء انقبعي يف بيتك أو تعايل مغطية وجهك
هللا عليو وآلو وسلم للمرأة ّ
ِ ِِ
ضوا ِم ْن
ُت يَػغُ ُّ
دفعا للفتنة ،بل الرجاؿ مأموروف بغض البصر لقولو تعاىل :قُ ْل ل ْل ُم ْؤمن َ
أَبصا ِرِىم(النور :من اآليةِ )30
وم ْن للتبعيض فمن ادعى أف سًت الوجو للمرأة واجب درءا
َْ ْ
للفتنة فهو سلالف لفعل الصحابيات وسلالف أيضا لفهم الصحابة خصوصا وعموما ،فهذه
الفتنة كان موجودة يف عهد النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم كما جاء يف صحيح مسلم
( )1وغَته أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم قاؿ  :ما باؿ أقواـ إذا غزونا يتخلف
ِ
يب َكنَبِ ِ
يب التػَّْيس  ففيو دليل على انو كاف يف ذلك الزماف أناس
أحدىم عنا لو نَب ٌ
يتتبعوف النساء بالفاحشة ومع ذلك ما أصدر رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم احلكم
بتحرمي خروج ادلرأة كاشفة وجهها.
ومن احتج حبديث أيب داوود الذي يرويو الزىري ( )2عن نبهاف موىل ِّأـ سلمة أنو
حدثو أف َّأـ سلمة حدثتو أهنا كان عند رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم وميمونة قال :
"بينما حنن عنده أقبل ابن أـ مكتوـ فدخل عليو وذلك بعدما أمرنا باحلجاب فقاؿ رسوؿ
هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم احتجبا منو فقل يا رسوؿ هللا أليس ىو أعمى ال يبصرنا
وال يعرفنا ؟ فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم  :أوعمياواف أنتما؟ أولستما
تبصرانو ،وقيل أف ىذا احلديث ال يصح عند أىل النقل ألف راويو عن أـ سلمة نبهاف
( )1أخرجو مسلم يف صحيحو  :كتاب احلدود  :باب من اعًتؼ على نفسو بالزن  ،واحلاكم يف ادلستدرؾ (.)362/4
( )2ذكره ابن كثَت عند تفسَته آية ( ) 31من سورة النور.
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موالىا وىو شلن ال حيتج حبديثو( )1وعلى تقدير صحتو فإف ذلك منو عليو السالـ تغليظا
على أزواجو حلُْرَمتِ ِه َّن وكذلك يعارضو احلديث الذي رواه البخاري أف السيدة عائشة رضي
هللا عنها كان تنظر إىل احلبشة وىم يلعبوف حبراهبم يوـ العيد يف ادلسجد من خلف النيب
صلى هللا عليو وآلو وسلم ويعارضو احلديث الثاب الصحيح وىو أف النيب صلى هللا عليو
وآلو وسلم أمر فاطمة بن قيس أف تعتد يف بي أـ شريك مث قاؿ  :تلك امرأة
يغشاىا أصحايب اعتدي عند ابن أـ مكتوـ فانو رجل أعمى تضعُت ثيابك وال يراؾ ،
فانظر أخي الكرمي كيف فرؽ النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم بُت زوجاتو وباقي نساء
ادلسلمُت فإنو مسح لفاطمة بن قيس أف تضع ثياهبا عند ابن أـ مكتوـ يف حُت انو قاؿ
لزوجتيو احتجبا عنو " أخرجو أبو داود يف كتاب اللباس يف قوؿ هللا عز وجل  :وقل
للمؤمنات يغضضن من أبصارىن  قاؿ أبو داود يف سننو أف ىذا ألزواج النيب خاصة
وحديث مسلم متفق على صحتو وحديث أيب داود سلتلف يف صحتو كما قاؿ ابن حجر
العسقالين وغَته.
قاؿ احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبَت( )2ما نصو" :وىذا مجع حسن ،وبو مجع
ادلنذري يف حواشيو ،واستحسنو شيخنا" ا.ىػ.
ِ
ك النِّ َساءُ ِم ْن
ويؤيد ذلك قولو تعاىل لرسولو صلى هللا عليو وآلو وسلم  :ال َحي ُّل لَ َ
بػع ُد وال أَ ْف تَػبد َ ِِ ِ
ك ُح ْسنُػ ُه َّن(األحزاب :من اآلية  )52فمن أين
َّؿ هب َّن م ْن أ َْزَو ٍاج َولَ ْو أ َْع َجبَ َ
َ
َْ َ
يعجبو حسنهن إذا مل يكن ىناؾ رلاؿ لرؤية الوجو الذي ىو رلمع زلاسن ادلرأة باتفاؽ.
يكن منقبات
وتدؿ النصوص والوقائع الكثَتة على أف عامة النساء يف عصر النبوة مل َّ
إال ما ندر ،بل ُك َّن كاشفات الوجوه.

( )1ألف الذي تفرد بروايتو يونس ومل يروه أحدا غَته كما قالو اإلماـ امحد بن حنبل يف هتذيب الكماؿ ( .)212/16
( )2تلخيص احلبَت (.)148 / 3
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ومن ذلك ما رواه الشيخاف عن سهل بن سعد أف امرأة جاءت إىل رسوؿ هللا صلى
هللا عليو وآلو وسلم فقال " :يا رسوؿ هللا جئ ألىب لك نفسي فنظر إليها رسوؿ هللا
وص َّوبَو ،مث طأطأ رأسو فلما رأت مل يقض
وص َّع َد فيها النظر َ
صلى هللا عليها وآلو وسلم َ
شيئا جلس  " ....ولو مل تكن كاشفة الوجو ما استطاع النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم
أف ينظر إليها ويطيل فيها النظر تصعيداً وتصويباً ورآىا بعض الصحابة فطلب من الرسوؿ
الكرمي أف يزوجها إياه.
ومن األحاديث اليت ذلا داللتها ىنا:
ما جاء يف الصحيح( )1أف جابر بن عبد هللا :شهد مع رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو
وسلم يوـ العيد ،فبدأت الصالة قبل اخلطبة ...إىل أف قاؿ مث مضى حىت أتى النساءَ
فوعظهن َّ
ب جهنم  فقام امرأة من سطة
وذكرىن فقاؿ :تصدقن فإف أكثركن َحطَ ُ
()3

النساء( )2سعفاء اخلدين فقال  :مل يا رسوؿ هللا؟ قاؿ  :ألنكم تكثرف الشكاة
وتكفرف العشَت  ،(4)قاؿ :فجعلن يتصدقن من ُحلِيِّهن يلقُت يف ثوب بالؿ من
أقراطهن وخواسبهن".
السعفاء :ىو سواد مشرب حبمرة ،فمن أين جلابر رضي هللا عنو أف يعرؼ أهنا سعفاء
اخلدين إذا كاف وجهها مغطى بالنقاب.
ومنها ما رواه مسلم يف صحيحو أف سبيعة بن احلارث كان َرب َ سعد بن خولة
وىو شلن شهد بدراً ،وقد تويف عنها يف حجة الوداع ،وىي حامل فلم تنشب أف وضع
محلها بعد وفاتو ،فلما تعلل ( ،)5ذبمل للخطاب ،فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك
( )1صحيح مسلم كتاب صالة العيدين (.)145/6
( )2سطة النساء :أي خيارىن.
( )3الشكاة :أي الشكوى.
( )4العشَت :أي الزوج.
( )5تعلل  :أي خرج من نفاسها.
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وقاؿ ذلا :مايل أراؾ متجملة؟ لعلك تريدين النكاح! إنك وهللا ما أن بناكحة حىت سبر
علي ثيايب حُت أمسي فأتي
عليك أربعة أشهر ،قال سبيعة :فلما قاؿ يل ذلك مجع
َّ
رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم وسألتو عن ذلك ،فأفتاين بأين قد حلل حُت
وضع محلي ،وأمرين بالتزويج إف بدا يل.
فدؿ ىذا احلديث على أف سبيعة ظهرت متجملة أماـ أيب السنابل ،وىو ليس دبَ ْحَرٍـ
ذلا ،بل ىو شلن تقدـ خلطبتها بعد ،ولوال أهنا كاشفة الوجو ما عرؼ إف كان متجملة أـ
ال.
وعن عمار بن ياسر رضي هللا عنهما(" :)1أف رجالً مرت بو امرأة فأحدؽ بصره إليها،
فمر جبدار فمرس وجهو ،فأتى رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم ووجهو يسيل دما فقاؿ
يا رسوؿ هللا إين فعل كذا وكذا ،فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم إذا أراد هللا
بعبد خَتاً عجل عقوبة ذنبو يف الدنيا وإذا أراد بو غَت ذلك أمهل عليو ذنوبو ،حىت يػُ َو ََّّف
هبا يوـ القيامة كأنو َع َْت(.")2

( )1أورده اذليثمي يف رلمع الزوائد والطرباين واسناده جيد.
( )2عَت :أي محار.
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فص ــل
 احلجاب عند أئمة الفقه 

من ادلعلوـ بداىة َّ
أف العورة حكم فقهي ال يؤخذ من كتب التفسَت واحلديث وإمنا
بالرجوع إىل أقواؿ أئمة الفقو ،ألف الفقو ىو زلصلة ىذه األحاديث واألخبار وعصارة
االستنباطات وأمجع فقهاء األمة وأئمة اإلسالـ على أف سًت العورة شرط من شروط صحة
الصالة فمن أظهر عورتو عامداً عارفاً باحلكم غَت ٍ
ناس يف صالتو فصالتو باطلة وىذا ما
قالو األئمة يف عورة ادلرأة .
()1
كل بدهنا إال الوجوَ والكفُت ظهراً وبطناً إىل
قاؿ السادة الشافعية " :وعورة ادلرأة احلرة ُّ
ِ
ين ِزينَتَػ ُه َّن إِال َما ظَ َهَر ِمْنػ َها وىو ُم َف َّسر بالوجو والكفُت
الكوعُت لقولو تعاىلَ  :والَ يػُْبد َ
إمنا مل يكونا عورة ألف احلاجة تدعو إىل إبرازمها ".
قاؿ اإلماـ النووي يف روضة الطالبُت ما نصو(" :)2وأما ادلرأة فإف كان حرة فجميع
بدهنا عورة إال الوجو والكفُت ظهرمها وبطنهما إىل الكوعُت" ا.ىػ .والكوع :ىو طرؼ الزند
الذي يلي اإلهباـ.
()3
ِ
ين
ونقل مشس الدين الرملي عن ابن عباس وعائشة أف ادلراد بقولو تعاىلَ  :والَ يػُْبد َ
ِزينَتَػ ُه َّن إِال َما ظَ َهَر ِمْنػ َها الوجو والكفاف ا.ىػ.
قاؿ السادة ادلالكية(" :)4وجيوز النظر إىل الوجو والكفُت وال فرؽ بُت ظاىرمها وباطنهما
بغَت قصد لذة وال وجداهنا وإال َح ُرـ".

( )1اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للخطيب الشربيٍت (.)358/1
( )2روض الطالبُت (.)283/1
( )3هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج (.)6/2
( (4بلغة السالك ألقرب ادلسالك الشيخ امحد الصاوي حباشية الدردير(.)99/1
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وقاؿ السادة األحناؼ(" :)1وبدف ادلرأة كلو عورة إال وجهها وكفيها باطنهما وظاىرمها
على األصح كما يف شرح ادلنيو ،ويف اذلداية وىذا تنصيص على أف القدـ عورة ويػُْرَوى أهنا
ليس بعورة وىو األصح".
قاؿ السادة احلنابلة(" :)2كل احلرة عورة إال وجهها".
قاؿ الشيخ منصور البُهويت احلنبلي(" :)3وتُكره صالهتا يف نقاب وبرقع ألنو خيل دبباشرة
ادلصلي باجلبهة واألنف ويغطي الفم( )4دلا رواه أبو ىريرة رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا صلى
يغطي الرجل فاه . 
هللا عليو وآلو وسلم  هنى عن السدؿ يف الصالة وأف َ
قاؿ الشيخ العالمة زلمد ادلنتصر الكتاين(" :)5وادلرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها
وتصلى ادلرأة يف مخار( )6ودرع سابغ وىو قوؿ على بن أيب طالب وابن عباس وعائشة و ِّأـ
ط شعرىا مل يقبل هللا ذلا صالة وقاؿ عطاء :تقنع
سلمة وقاؿ رلاىد :أديُّا امرأة صل مل تغ ِّ
األمة رأسها قاؿ سليماف بن موسى  :إذا حاض ادلرأة مل تقبل ذلا صالة حىت زبتمر
صلَّ
األمةُ َغطَّ رأسها وغطتو خبرقة أو مخار وكذلك
وتواري رأسها ،وقاؿ عطاء :إذا َ
َ
األمة إذا تزوج
ُك َّن َ
يض ْعن على عهد النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم ،وكاف احلسن يأمر َ
ِ
ين ِزينَتَػ ُه َّن إِال َما ظَ َهَر ِمْنػ َها ...قاؿ
عبداً أو حراً أف زبتمر وحجتو قولو تعاىلَ  :والَ يػُْبد َ
ابن عباس :الكف واخلامت والوجو ،وقاؿ ابن عمر :الوجو والكفاف ،وعن أنس :الكف
واخلامت وكل ىذا يف غاية الصحة وكذلك عن عائشة رضي هللا عنها وغَتىا من التابعُت
ا.ىػ.
( )1اللباب يف شرح الكتاب للميداين احلنفي (ج.)62/1
( )2الروض ادلربع شرح زاد ادلستقنع للبهويت (.)69
( )3شرح منتهى اإليرادات للبهويت (.)303-302 / 1
( )4سنن أبو داوود ػ كتاب الصالة حديث (.)643
( )5انظر معجم السلف عًتة وصحابة وتابعُت(.)137 /2
( )6مخار :أي ما يغطي الرأس.
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فص ــل
 اإلمجاع على أن الوجه والكفني ليسا بعورة 

وجاء اإلمجاع عن أئمة اذلدى والدين من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة شلن يػُ ْعتَ ُّد
بإمجاعهم َّ
اإلمجاع ابن حجر اذليتمي يف كتابو
أف الوجو والكفُت ليسا بعورة ونَقل ىذا
َ
الفتاوى الكربى وحاشية شرح اإليضاح على مناسك احلج للنووي فقاؿ(" :)1وحاصل
مذىبنا أف إماـ احلرمُت نقل اإلمجاع على جواز خروج ادلرأة سافرة الوجو وعلى الرجاؿ
غض البصر" ا.ىػ.
وقاؿ يف حاشية شرح اإليضاح(" :)2أنو جيوز ذلا كشف وجهها إمجاعا وعلى الرجاؿ
غض البصر ،وال ينافيو اإلمجاع على أهنا تؤمر بسًته ألنو ال يلزـ من أمرىا بذلك
للمصلحة العامة وجوبو"ا.ىػ.
وقاؿ يف موضع آخر يف نفس الكتاب " :قولو  -أي النووي : -إذا احتاج ادلرأة إىل
سًت وجهها ينبغي أف يكوف من حاجتها ذلك ،إذا خاف من نظ ٍر إليها جير لفتنة ،وإف
قلنا ال جيب عليها سًت وجهها يف الطرقات كما ىو مقرر يف زللو".

( )1الفتاوى الكربى (.)199/1
( )2حاشية شرح اإليضاح يف مناسك احلج (ص .)276
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ف ـائـدة
جيوز للمرأة ادلسلمة أف تتدواى على يد رجل مع وجود َْزلَرـ ولو مع وجود طبيبة
مسلمة وذلك دلا رواه مسلم عن جابر بن عبد هللا أف أـ سلمة رضي هللا عنها استأذن
رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم يف احلجامة فأمر النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم أبا
طيبة أف َْحي ُج َمها .
ِ
وذبملو وذلك حلديث عائشة رضي هللا عنها قال " :كن
جيوز للمرأة أ ْف تقص شعرىا ّ
زوجات النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم حيلقن رؤوسهن إىل الوفرة  -أي إىل شحمة
األذف( " -رواه مسلم).
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اخلالصــة
إف هللا سبحانو وتعاىل مل يتعبَّدنا بلباس لو ىيئة معينة إمنا تعبَّ َدنا بلباس واسع فضفاض
ِ
ٍ
ومن
زلًتـ وشلا ندين هللا بو ما قالو األئمة السابقوف ادلذكوروف يف ىذا البحث م ْن سلف َ
سار على هنجهم من اخللف على وفق ما جاء من تعريف شرعي للمسألة السابقة الذكر
يف ماىية احلجاب والنقاب وما تعذر فيو النساء شرعاً وما ال تعذر فيو وما كاف خاصية
لنساء النيب صل ى هللا عليو وآلو وسلم وما كاف عاما لبقية النساء مع التفرقة يف حكم العورة
يف الصالة ومع احملارـ ومع غَت احملارـ وما كاف أيضا من حكم العورة بُت ادلرأة وادلرأة
ادلسلمة ومع ادلرأة األجنبية غَت ادلسلمة ألف ادلسألة مبحوث فيها كما بيَّػنَّا آنفا منذ عهد
النبوة والصحابة والتابعُت وىو احلق الذي بَػيَّػنَْتوُ وأيدتو األدلة ،الذي يتناسب مع وسطية
اإلسالـ الذي ربقق فيو أصل الفطرة بعدـ الغلو والتقصَت واإلفراط والتفريط وادلعرب عنو
ُ
برفع احلرج وادلشقة ولوال ذلك دلا َسلِ َم من ىذا احلكم إال الذي حيتجب عن الناس وىذا
ما ال يقره شرعنا بأي وجو من الوجوه مع االعًتاؼ بأف لبس اجللباب وما شاهبو ىو
األفضل ألف عدـ تعلُّق احلرج فيو أقرب إيل ربقيق ادلراد من سًت ادلرأة ومثل ىذا بعينو ىو
الذي يقاؿ يف النقاب ،وهللا ورسولو أعلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلني

ِ
وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين.

إعداد:

قسم البحوث والدراسءت
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