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اإلهداء

إلى كل من رضيت باهلل ربا ً وباإلسالم دينا ً وبمحم ٍد نبيا ً
ورسولً
إلى كل من ارتفعت باإلسالم فوق الهوى
إلى ابنة خديجة وأسماء وسمية
إلى كل فتاة التزمت كتاب ربها تالو ًة وتدبراً وعمالً
إلى كل فتاة وضعت تحت قدميها الشعارات البرَّ اقة
والخادعة من دعاة التحلل والفجور
إلى كل فتاة تريد سعادة الدنيا واآلخرة

4

بسم هللا الرحمن الرحيم


إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا من
يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن
حممداً عبده ورسوله .
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{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون } سورة آل
عمران. 102/
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
منها رجالً كثيراً ونساءاً واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم
رقيبا ً } سورة النساء. 1/
{ يا ايها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قولً سديداً ،يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما ً } سورة األحزاب. 00،01 /
أما بعد ...
فإن كتاب [ جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ] ملؤلفه العالمة حمدث القرن الشيخ

حممد ناصر الدين األلباين حفظه اهلل ورعاه  ،أحسن كتاب يف تناوله لقضية هامة من القضايا اليت هتم كل
امرأة مسلمة  ،أال وهي قضية اجللباب .
وقد كنت قد اطلعت على هذا الكتاب منذ زمن بعيد بطبعته القدمية وبعنوانه السابق [ حجاب املرأة
املسلمة  ] ...مث بطبعته اجلديدة وبعنوانه اجلديد [ جلباب املرأة املسلمة  ] ...فوجدت أن املؤلف حفظه
اهلل قد زاد يف طبعته اجلديدة زيادات نافعة ومفيدة [ أمهها تلك الزيادة يف األحاديث وآثار السلف الدالة
على أن وجه املرأة وكفيها ليسا بعورة  ] ....ص 3من الكتاب .
إال أن الكتاب اشتمل على مقدمة واسعة تضمنت ردوداً على من خالف الشيخ األلباين وألزم املرأة أن
تسرت وجها وكفيها .
وقد طال احلديث مع املخالفني وغريهم كما أن خترجيات الشيخ األلباين لكثري من األحاديث كانت
موسعة فاجتهدت يف اختصار هذا الكتاب النافع املفيد ملا رأيت حاجة ماسة عند النساء املسلمات
يف معرفة شروط جلباب املرأة املسلمة وأن كثرياً منهن ال تتحقق تلك الشروط يف جالبيبهن .
وملا كان نفس كثري من القراء اليوم يف القراءة قصري وصربهم عليها قليل وكثري من األمور اليت ذكرها الشيخ
األلباين يف كتابه هتم أهل العلم وطالبه املتخصصني رأيت اختصار هذا الكتاب وكان منهجي يف
االختصار كما يلي :
 1ـ حذفت مقدمة الطبعة اجلديدة جللباب املرأة املسلمة نظراً ملا اشتملت عليه من ردود على العلماء
املخالفني .
 2ـ حذفت مقدمة الطبعة الثانية حلجاب املرأة املسلمة .
 3ـ حذفت الكالم على أسانيد األحاديث املخرجة يف الكتاب واكتفيت يف التخريج مبا يلي :
أ ـ إذا كان احلديث يف البخاري ومسلم أو يف أحدمها اكتفيت بذلك .
ب ـ إذا كان احلديث يف غريمها من كتب السنة فأكتفي بذكر من أخرجه وحكم الشيخ األلباين عليه
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ج ـ جعلت ختريج احلديث يف صلب الكتاب وليس يف احلاشية .
 4ـ حذفت بعض األحاديث اليت يغين غريها عنها رغبة يف االختصار .
5ـ حذفت مجيع الفهارس امللحقة بالكتاب واستعضت عنها بفهرس خمتصر للموضوعات .
 6ـ ذكر الشيخ األلباين يف هوامش الكتاب تعليقات طيبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية من كتابه
( اقتضاء الصراط املستقيم ) فنقلتها إىل صلب الكتاب يف مواضعها املناسبة وكذلك فعلت يف تعليقات
أخرى للشيخ األلباين نفسه ولغريه من أهل العلم .
 0ـ أضفت بعض اإلضافات الطفيفة اليت ال بد منها .
وخالصة األمر أن ما قمت به هو اجتهاد قد خيطئ وقد يصيب فإن كانت األوىل فأستغفر اهلل وأتوب إليه
وإن كانت األخرى فاحلمد هلل أوالً وأخرياً والفضل له وحده مث الفضل لصاحب الفضل الشيخ األلباين
وأحببت أن أقرب جهده جلمهور النساء املسلمات وإين ألرجو خملصاً أن تنتفع أخواتنا املسلمات هبذا
الكتاب وأن يتعرفن على صفات وشروط جلباب املرأة املسلمة حسب ما جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوله
 ليلتزمن هبا التزماً كامالً .

وخاصة أننا نرى كثرياً منهن ال يلبسن اجللباب املطلوب لبسه شرعاً.
ونرى بعض النساء أدخلن بعض التغيري والتعديل كما زعمن على اجللباب الشرعي .
وبعضهن يلبسن ما يسمى ( بلوزة وتنورة ) مع غطاء للرأس ويزعمن أن ذلك يغين عن اجللباب الشرعي
.
وبعضهن يلبسن ( بنطاالً وتنورة ) مع غطاء للرأس ويزعمن أن ذلك لباس شرعي .
وغري ذلك من التقليعات واملوضات .
نسأل اهلل اهلداية لنا وجلميع املسلمني واملسلمات .
وصلى اهلل وسلم وبارك على حممد وآله وصحبه وسلم .
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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أبوديس ـ القدس
صباح يوم اجلمعة  /6مجادى األوىل 1411
وفق الثامن والعشرين من آب 1118

كتبه الدكتور حسام الدين عفانة
اإلستاذ املشارك يف الفقه واألصول
كلية الدعوة وأصول الدين
جامعة القدس

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة الطبعة األوىل للكتاب
بقلم الشيخ ناصر الدين األلباين
احلمد هلل رب العاملني ،القائل يف كتابه الكرمي {:يـا بـين آدم قـد أنزلنـا علـيكم لباسـاً يـواري سـوآتكم وريشـاً،
ولبـاس التقـوى ذلـك خـريك ذلـك مـن آيـات اهلل لعلهـم يـ [ذ [كرون ف [ األعـرا  ،] 26:وصـلى اهلل علـى حممـد
املبعوث رمحةً للناس أمجعني ،وعلى آله وصحبه ومن تبعه يوم إىل الدين.
أما بعد؛ فهذه رسالة لطيفة ،وحبوث مفيـدة إن شـاء اهلل تعـاىل ،مجعتهـا لبيـان اللبـاس الـذي جيـب علـى املـرأة
املســلمة أن ت ـد[ثر بــه إذا خرجــت م ــن دارهــا ،والشــروط الواجــب ققهــا في ــه ح ـ يكــون لباس ـاً إس ــالمياً،
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واسـتندت يف ذلــك علــى الكتــاب والســنة ،مستشــرداً مبــا ورد فيـه مــن الثــار واألقـوال عــن الصــحابة واألئمــة،
فإن أصبت فمن اهلل تعاىل وله الفضل واملنة ،وإن كانت األخرى؛ فذلك مين ،وأسـأله العفـو واملغفـرة لـذن ،
غفور رحيم.
إنه عفو كرمي ،ك
وقــد كــان ذلــك بطلــب مــن بعــض اإلخ ـوان األحبــة ،الــذين نظــن فــيهم الصــالح واالســتقامة ،واحلــرص علــى
العمل مبا يـدل عليـه الكتـاب والسـنة ،وقـد دنـا يـوم زفافـه ،جعلـه اهلل مباركـاً عليـه وعلـى أهلـه وذريتـه ،فرأيـت
مــن الواجــب أن أبــادر إىل إجابــة طلبــه ،و قيــق رغبتــه ،علــى الــرغم مــن ضــيق وقــيت ،وانصـرايف إىل العمــل يف
مشــروعي الــذي أ يتــه (( تقريــب الســنة بــني يــدي األمــة)) ،الــذي شــرعت فيــه منــذ ســنتني وزيــادة ،مبتــدئاً
ب(( سنن أيب داود)) ،مث توقفت عنـه منـذ أشـهر لعـارأ طـرأ علـى عيـين اليمـأ ،الـذي أرجـو اهلل تعـاىل أن
يذهبــه عــين بفضــله وكرمــه .علــى الــرغم مــن هــذا فقــد بــادرت إىل ريــر هــذه الرســالة القيمــة ،مث قــدمتها إليــه
هدية ،عسى أن تكون له ولغريه ـ ممن عسى أن يقف عليها ـ عونـاً علـى طاعـة اهلل ورسـوله يف هـذه املسـألة،
اليت هتاون هبا يف هذا العصر أكثر الناس ،وفيهم كثريك من أهل العلم املفروأ فيهم أن يكونـوا قـدوًة لغـريهم
يف كل أم ٍر من أمور الشـريعة ،فمـا بالـك بغـريهم ،حـ نـدر أن تـرى يف هـذه الـبالد مـن وقـف عنـدما حـد[ده
الشارع فيها كما سرتى.



ولكنــا حنمــد اهلل تعــاىل علــى أنــه ال تـزال طائفـةك مــن أمتــه
خالفهم ،ح يأيت أمر اهلل وهم ظاهرون على الناس.
ـب خالصـاً لوجهـه،
أسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من هذه الطائفـة ،وأن جيعـل هـذه الرسـالة وكـل مـا كتب أ
ـت وأكت أ
وسبباً لنيل مرضاته ،والفوز جبناته ،إنه خري مسؤول.
حممد ناصر الدين األلباين
دمشق  1300 /5/0هجرية .
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قائمــة بــأمر اهلل ،ال يضــرهم مــن خــذهلم أو

مختصر كتاب

جلباب المرأة المسلمة
في

الكتاب والسنة
تأليف
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العالَّمة الشيخ المحدث ناصر الدين األلباني  /حفظه هللا
تعالى

اختصره
الدكتور حسام الدين عفانه
االستاذ المشارك في الفقه واألصول
كلية الدعوة وأصول الدين
جامعة القدس
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إن تتبعنا اآليات القرآنية ،والسنة المحمدية ،واآلثار السلفية في هذا الموضوع الهام ،قد بيَّن لنا
أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع بدنها ،وأن ال تظهر شيئاً من زينتها،
حاشا

ُوجدت فيه الشروط اآلتية :

وجهها وكفيها ـ إن شاءت ـ بأي نوع أو زي من اللباس ،ما

شروط الجلباب

 1ـ استيعاب جميع البدن إال ما استثني .
 2ـ أن ال يكون زينةً في نفسه .
 3ـ أن يكون صفيقاً ال يشف .

 4ـ أن يكون فضفاضاً غير ضيق .
 5ـ أن ال يكون مبخراً مطيباً .
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لباس الرجل .
 6ـ أن ال يشبه َ

لباس الكافرات .
 7ـ أن ال يشبه َ
لباس ُشهرة .
 8ـ أن ال يكون َ

(تنبيه) :

واعلم أن بعض هذه الشروط ليست خاصة بالنساء ،بل يشرتك فيها الرجال و النساء معاً كما ال خيفى
وأيضاً ،فبعضها حيرم عليها مطلقاً ،سواء كانت يف دارها أو خارجها ،كالشروط الثالثة األخرية ،ولكن ملا
كان موضوع البحث إمنا هو يف لباسها إذا خرجت ،احنصر كالمنا فيه ،فال يتومهن منه التخصيص .
وهاك الن تفصيل ما أمجلنا ،والدليل على ما ذكرنا .
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الشرط األول
( استعياب جميع البدن إال ما استثني )
وهو الوجه والكفان
فهو يف قوله تعاىل يف [ سورة النور  :الية : ] 31
{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصاره [ن وحيفظن فروجهن ،وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها ،وليضربن
خبمرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ،أو أبنائهن ،أو أبناء
بعولتهن ،أو إخواهنن ،أوبين إخواهنن ،أو بين أخواهتن أو نسائهن ،أو ما ملكت أمياهنن ،أو التابعني غري
أويل اإلربة من الرجال ،أو الطفل الذي مل يظهروا على عورات النساء ،وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما
خيفني من زينتهن ،وتوبوا إىل اهلل مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون ف .
وقوله تعاىل يف [ سورة األحزاب  :الية : ] 51
{ يا أيها الن قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ،ذلك أدىن أن يعرفن فال
يؤذين ،وكان اهلل غفوراً رحيماً ف .
ففي الية األوىل التصريح بوجوب سرت الزينة كلها ،وعدم إظهار شيء منها أمام األجانب إال ما ظهر
بغري قصد منهن ،فال يؤاخذن عليه إذا بادرن إىل سرته ،قال احلافظ ابن كثري يف (( تفسريه )) :
(( أي  :ال يظهرن شيئاً من الزينة لألجانب ،إال ما ال ميكن إخفاؤه ،قال ابن مسعود :كالرداء والثياب،
يعين على ما كان يتعاطاه نساء العرب من املقنعة اليت جتلل ثياهبا ،وما يبدو من أسافل الثياب ،فال حرج
عليها فيه ،ألن هذا ال ميكن إخفاؤه )) .
قلت  :وهذا املعأ الذي ذكرنا يف تفسري { :إال ما ظهر منه ف [سورة النور ] 31 :هو املتبادر من سياق
الية ،وقد اختلفت أقوال السلف يف تفسريها فمن قائل :إهنا الثياب الظاهرة .
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يف((تفسريه))

ومن قائل :إهنا الكحل واخلامت والسوار والوجه وغريها من األقوال اليت رواها ابن جرير
عن بعض الصحابة والتابعني  ،مث اختار هو أن املراد هبذا االستثناء الوجه والكفان ،فقال:
(( وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال  :عأ بذلك الوجه والكفني ،يدخل يف ذلك ـ إذا كان
كذلك ـ الكحل واخلامت والسوار واخلضاب ،وإمنا قلنا  :ذلك أوىل األقوال يف ذلك بالتأويل ،الجتماع
مصل أن يسرت عورته يف صالته ،وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها يف صالهتا،
اجلميع على أن علىكل ٍّ

وأن عليها أن تسرت ماعدا ذلك من بدهنا ،إال ما روي عن الن  أنه أباح هلا أن تبدي من ذراعها قدر
النصف ،فإذا كان ذلك من مجيعهم إمجاعاً ،كان معلوماً بذلك أن هلا أن تبدي من بدهنا ما مل يكن عورة
كما ذلك للرجال ،ألن ما مل يكن عورة فغري حرام إظهاره  ،وإذا كان هلا إظهار ذلك؛ كان معلوماً أنه مما
استثأ اهلل تعاىل ذكره بقوله{ :إال ما ظهر منها ف
[ النور  ،] 31:ألن كل ذلك ظاهر منها )) .
وهذا الرتجيح غري قوي عندي ،ألنه غري متبادر من الية على األسلوب القرآين ،وإمنا هو ترجيح باإللزام
الفقهي ،وهو غري الزم هنا ،ألن للمخالف أن يقول :جواز كشف املرأة عن وجهها يف الصالة ،أمر خاص
بالصالة ،فال جيوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصالة لوضوح الفرق بني احلالتني .
وأقول هذا مع عدم خمالفتنا له يف جواز كشفها وجهها وكفيها يف الصالة وخارجها ،لدليل ،بل ألدلة
أخرى غري هذه كما يأيت بيانه ،وإمنا املناقشة هنا يف صحة هذا الدليل خبصوصه ،ال يف صحة الدعوى،
فاحلق يف معأ هذا االستثناء ما أسلفناه أول البحث ،وأيدناه بكالم ابن كثري.
ويؤيده أيضاً ما يف (( تفسري القرط )) :
(( وقال ابن عطية  :ويظهر يل حبكم ألفاظ الية أن املرأة مأمورة بأن ال تبدي ،وأن جتتهد يف اإلخفاء
لكل ما هو زينة ،ووقع االستثناء فيما يظهر حبكم ضرورة حركة فيما ال بد منه ،أو إصالح شأن ،وحنو
ذلك فـ{ ما ظهر ف على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة يف النساء فهو املعفو عنه )) .
قال القرط :
(( قلت  :هذا قول حسن ،إال أنه ملا كان الغالب من الوجه والكفني ظهورمها عادة وعبادة ،وذلك يف
الصالة واحلج ،فيصلح أن يكون االستثناء راجعاً إليهما ،يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة
رضي اهلل عنها  :أن أ اء بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما دخلت عل رسول اهلل  وعليها ثياب رقاق،

فأعرأ عنها رسول اهلل  ، وقال هلا  :يا أ اء ! إن املرأة إذا بلغت احمليض مل يصلح أن يـأرى منها إال
هذا ،وأشار إىل وجهه وكفيه ،فهذا أقوى يف جانب االحتياط وملراعاة فساد الناس ،فال تبدي املرأة من
زينتها إال ما ظهر من وجهها وكفيها ،واهلل املوفق ال رب سواه )) .
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قلت  :ويف هذا التعقيب نظر أيضاً ،ألنه وإن كان الغالب على الوجه والكفني ظهورمها حبكم العادة ،فإمنا
ذلك بقصد من املكلف ،والية حسب فهمنا إمنا أفادت إستثناء ما ظهر دون قصد ،فكيف يسوغ حينئذ
جعله دليالً شامالً ملا ظهر بالقصد؟! فتأ [مل .
مث تأ [ملت ،فبدا يل أن قول هؤالء العلماء هو الصواب ،وأن ذلك من دقة نظرهم رمحهم اهلل،
وبيانه :أن السلف اتفقوا على أن قوله تعاىل {:إال ما ظهر منها ف يعود إىل فعل يصدر من املرأة
املكلفة ،غاية ما يف األمر أهنم اختلفوا فيما تظهره بقصد منها ،فابن مسعود يقول  :هو ثياهبا ،أي :
جلباهبا.
وابن عباس ومن معه من الصحابة وغريهم يقول  :هو الوجه والكفان منها .
فمعأ الية حينئذ  :إال ما ظهر عادة بإذن الشارع وأمره .ألست ترى أن املرأة لو رفعت من جلباهبا
ح ظهر من ته شيء من ثياهبا وزينتها ـ كما يفعل ذلك بعض املتجلببات السعوديات ـ أهنا تكون قد
خالفت الية باتفاق العلماء ،فقد التقى فعلها هذا مع فعلها األول ،وكالمها بقصد منها ،ال ميكن إال
هذا ،فمناط احلكم إذن يف الية ليس هو ما ظهر دون قصد من املرأة ـ فهذا مما ال مؤآخذة عليه يف غري
موضع اخلال أيضاً اتفاقاً ـ وإمنا هو فيما ظهر دون إذن من الشارع احلكيم ،فإذا ثبت أن الشرع ح
للمرأة بإظهار شيء من زينتها سواء كان كفاً أو وجهاً أو غريمها ،فال يعرتأ عليه مبا كنا ذكرناه من
بينت آنفاً .
القصد ،ألنه مأذون فيه كإظهار اجللباب متاماً كما أ
فهذا هو توجيه تفسري الصحابة الذين قالوا  :إن املراد باالستثناء يف الية الوجه والكفان ،وجريان عمل
كثري من النساء يف عهد الن  وبعده كما سرتى يف النصوص التية املتواترةمعأ .
ويعود الفضل يف التنبه هلذا التوجيه ـ بعد اهلل تعاىل ـ إىل احلافظ أيب احلسن بن القطان الفاسي
رمحه اهلل تعاىل يف كتابه القيم الفريد الذي أطلعين اهلل عليه وأنا أهيئ مقدمة هذه الطبعة اجلديدة ،أال وهو
 (( :النظر يف أحكام النظر )) ،فقد تكلم فيها بعلم واسع ونظر ثاقب ،على كل مسائله ،ومنها ما حنن
فيه ،فنبهين على ما أشرت إليه قوله فيه :
(( وإمنا نعين بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن ،وبل[غوا عن الن  الشرع ،وحضروا به خطاب
املواجهة ،ومن لزم تلك العادة بعدهم إىل هلم ج[را ،ال لعادة النسوان وغريهم املبدين أجسادهم وعوراهتم
)) .
مث قال ابن القطان :
(( ويتأيد املعأ الذي محلنا عليه الية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعاىل املتقدم متصالً به :
{وليضربن خبمرهن على جيوهبن ف  ،فإنه يفهم منه أن ِ
القرطة قد يعفيه [ن عند بدو وجوههن عن تعاهد
سرتها فتنكشف ،فأمرن أن يضربن باخلمر على اجليوب ح ال يظهر شيءمن ذلك ،إال الوجه الذي من
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شأنه أن يظهر يف حني التصر  ،إال أن يسرت ٍ
بقصد وتكلف مشقة ،وكذلك الكفان ،وذكر أهل التفسري
أن سبب نزول الية هو أن النساء كن وقت نزوهلا إذا غطني رؤوسهن باخلمر يسدلنها خلفهن كما تصنع
ط ،فتبقى النحور واألعناق باديةً ،فأمر اهلل سبحانه بضرب اخلمر على اجليوب ليسرت مجيع ما ذكر،
الن[ب أ
وبالغ يف امتثال هذا األمر نساء املهاجرين واألنصار فزدن فيه تكثيف اخلمر.))...
مث قال احلافظ ابن القطان رمحه اهلل تعاىل :
معفو هلا عن بأ أد ِو وجهها وكفيها ـ وإن كانت مأمورة
(( فإن قيل  :هذا الذي ذهبت إليه من أن املرأة ك
بال [سرت جهدها ـ يظهر خالفه من قوله تعاىل  { :يا أيها الن قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني
عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يأعرفن فال يؤذين ف سورة األحزاب  ،الية . 28
فاجلواب أن يقال :
ميكن أن يف [سر هذا ( اإلدناء ) تفسرياً ال يناقض ما قلناه ،وذلك بأن يكون معناه  :يدنني عليهن من
جالبيبهن ما ال يظهر معه القالئد والقرطة ،مثل قوله  {:وليضربن خبمرهن على جيوهبن ف ،فإن
مطلق بالنسبة إىل كل ما يطلق عليه (إدناء ) ،فإذا محلناه على واحد مما يقال عليه (
( اإلدناء ) املأمور به ك
إدناء ) يقضي به عن عهدة اخلطاب ،إذ مل يطلب به كل (إدناء) ،فإنه إجياب خبال النهي
والنفي )).
ويالحظ ال أق[راءأ الكرام أن هذا البحث القيم الذي وقفت عليه بفضل اهلل من كالم هذا احلافظ
ابن القطان ،يوافق متام املوافقة ما كنت ذكرته اجتهاداً مين ،وتوفيقاً بني األدلة  :أن الية مطلقة ،كما
سرتاه مصرحاً به ،فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات .
نعم ،حديث عائشة عند أيب داود دليل واضح على جواز إظهار املرأة الوجه والكفني ،لوال أن فيه ما بين[اه
يف التعليق ،إال أنه من املمكن أن يقال  :إنه يـأق [وى بكثرة طرقه ،وقد ق [واه البيهقي ،فيصلح حينئذ دليالً
على اجلواز املذكور ال سي[ما وقد عمل به كثري من النساء يف عهد الن  ،حيث كن يكشفن عن

وجوههن وأيديهن حبضرته  وهو ال ينكر ذلك عليهن ،وحديث عائشة رواه أبو داود والبيهقي والطرباين
وغريهم وقال أبو داود عقبه  ( :وهذا مرسل  ،خالد بن دريك مل يدرك عائشة) وقدورد من طرق أخرى
يتقوى هبا وق [واه البيهقي وذكر أن مجاعة من الصحابة قد عملوا مبقتضاه  .ويدل على أن الوجه
والكفني ال جيب سرتمها عدة أحاديث ،نسوق ما حيضرنا الن منها :

1ـ عن جابر بن عبد اهلل  قال :
(( شهدت مع رسول اهلل  الصالة يوم العيد ،فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة ،مث قام متوكئاً
على بالل ،فأمر بتقوى اهلل ،وحث على طاعته ،ووعظ الناس ،وذ [كرهم ،مث مضى ح أتى النساء،
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فوعظهن ،وذ [كره [ن ،فقال :تصدقن فإن أكثرك [ن
حطب جهنم ،فقالت امرأة من ِسط ِة النساء [ أي جالسةك
أ
يف وسطهن ] سفعاء اخلدين [ أي فيهما تـغريك وسو كاد ] ،فقالت ِ :مل يا رسول اهلل ؟
قال  :ألنكن تكثرن الشكاة ،وتكفرن العشري ،قال  :فجعلن يتصدقن من حليهن ،يلقني يف ثوب بالل
من أقراطهن وخوامتهن )) رواه مسلم.
واحلديث واضح الداللة على ما من أجله أوردناه  ،وإال ملا استطاع الراوي أن يصف تلك املرأة
بأهنا  :سفعاء اخلدين .
2ـ عن ابن عباس [ عن الفضل بن عباس ] :
(( أن امرأة من خثعم استفتت رسول اهلل  يف حجة الوداع [ يوم النحر ] ،والفضل بن عباس رديف
رسول اهلل  [ ،وكان الفضل رجالً وضيئاً  ....فوقف الن  للناس يفتيهم ] )) احلديث ،وفيه :
(( فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها ،وكانت امرأة حسناء ( ،ويف رواية  :وضيئة ) ( ،ويف رواية  :فطفق
الفضل ينظر إليها ،وأعجبه حسنها ) [ ،وتنظر إليه ] ،فأخذ رسول اهلل  بذقن الفضل ،فح [ول وجهه
من الشق الخر )) رواه البخاري ومسلم .
ويف رواية ألمحد من حديث الفضل نفسه :
إيل الن  فقلب وجهي عن وجهها ،مث أعدت النظر فقلب وجهي عن
(( فكنت أنظر إليها ،فنظر [
وجهها ،ح فعل ذلك ثالثا وأنا ال أنتهي )) .
ورجاله ثقات ،لكنه منقطع إن كان احلكم بن عتيبة مل يسمعه من ابن عباس .

وروى هذه القصة علي بن أيب طالب  ،وذكر أن اإلستفتاء كان عند املنحر بعدما رمى رسول اهلل 
اجلمرة ،وزاد :
فقال له العباس  :يا رسول اهلل ! مل لويت عنق ابن عمك ؟ قال رأيت شاباً وشابةً فلم آمن الشيطان
عليهما )) رواه الرتمذي وقال  :حسن صحيح ،ورواه أمحد والضياء يف املختارة وإسناده جيد .
واحلديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة ،ألنه كما قال ابن حزم :
(( ولو كان الوجه عورة يلزم سرته ملا أقرها على كشفه حبضرة الناس ،وألمرها أن تسبل عليه من فوق ،ولو
كان وجهها مغطى ما عر ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء )) .
ويف (( الفتح )) :
(( وقال ابن بطال  :يف احلديث األمر بغض البصر خشية الفتنة ،ومقتضاه أنه إذا أأمنت الفتنة عليه مل
ميتنع .
قال  :ويؤيده أنه  مل حيول وجه الفضل ح أدمن النظر إليها إلعجابه هبا ،فخشي الفتنة عليه .
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وفيه مغالبة طباع البشر البن آدم ،وضعفه عما ركب فيه من امليل إىل النساء واإلعجاب هبن .
وفيه دليل على ان نساء املؤمنني ليس عليهن من احلجاب ما يلزم أزواج الن  ،إذ لو لزم ذلك مجيع
النساء ألمر الن  اخلثعمية باالستتار ،وملا صر وجه الفضل  .قال :
وفيه دليل على أن سرت املرأة وجهها ليس فرضاً ،إلمجاعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها يف الصالة،
ولو رآه الغرباء )) .
هذا كله كالم ابن بطال وهو متني جيد .
غري أن احلافظ تعقبه بقوله  ((:قلت  :ويف استدالله بقصة اخلثعمية ملا ادعاه نظر ألهنا كانت حمرمة)).
قلت  :كال ،فإنه ال دليل على أهنا كانت حمرمة بل الظاهر خالفه ،وقد ذكر احلافظ نفسه أن سؤال
اخلثعمية للن  إمنا كان بعد رمي مجرة العقبة أي بعد التحلل .
3ـ عن سهل بن سعد : 
(( أن امرأةً جاءت إىل رسول اهلل [ وهو يف املسجد ] ،فقالت يا رسول اهلل ! جئت ألهب لك نفسي،
[ فصمت ،فلقد رأيتها قائمةً ملياً ،أو قال :هويناً ] ،فنظر إليها رسول اهلل  ،فصعَّد النظر إليها

وصوبه  ،مث طأطأ رأسه ،فلما رأت املرأة أنه مل يقصد فيها شيئاً جلست )) احلديث رواه البخاري ومسلم
َّ
.
4ـ عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :
(( ك [ن نساءأ املؤمنات ي ْشه ْدن مع الن

يقضني الصالة ال يُعرفن من الغلس


))

صالة الفجر متلفعات مبروطهن  ،مث ينقلنب إىل بيوهتن حني

رواه البخاري ومسلم .

ووجه اإلستدالل هبا هو قوهلا (( :ال يأعرفن من الغلس )) ،فإن مفهومه أنه لوال الغلس لعأرفن ،وإمنا يأعرفن
عادةً من وجوههن وهي مكشوفة ،فثبت املطلوب .
جدت رواية صرحية يف ذلك بلفظ:
وقد ذكر معأ هذا الشوكاين عن الباجي  ،مث و أ
بعضنا وجوه بعض )) رواه أبو يعلى يف مسنده بسند صحيح عنها .
(( وما يعر أ أ
5ـ عن فاطمة بنت قيس :
((أن أبا عمرو بن حفص طل[قها ألبتة ( ويف رواية  :آخر ثالث تطليقات) ،وهو غائب  ...فجاءت رسول
اهلل ،فذكرت ذلك له ...فأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك ،مث قال :تلك امرأة يغشاها أصحايب ،
رجل أعمى تضعني ثيابك [عنده ]( ،ويف رواية  :انتقلي إىل أم شريك ـ
اعتدِّي عند ابن أم مكتوم ؛ فإنه ك
وأم شريك أمرأة غنية من األنصار ،عظيمة النفقة يف سبيل اهلل ،ينزل عليها الضيفان ـ فقلت  :سأفعل ،
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فقال  :ال تفعلي ،إن أم شريك كثرية الضيفان ،فإين أكره أن يسقط مخارك أو ينكشف الثوب عن
ساقيك ،فريى القوم منك بعض ما تكرهني ،ولكن انتقلي إىل ابن عمك عبد اهلل ابن أم مكتوم [ األعمى
فانتقلت إليه ،فلما انقضت
]  ....وهو من البطن الذي هي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ]،
أ

عديت عت نداء املنادي ينادي  :الصالة جامعة ،فخرجت إىل املسجد ،فصليت مع رسول اهلل  ،فلما
قضى صالته جلس على املنرب ،فقال  :إين واهلل ما مجعتكم لرغبة وال لرهبة ،ولكن مجعتكم ألن متيماً
الداري كان رجالً نصرانياً ،فجاء فبايع وأسلم وحدثين حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح
الدجال  )) ) ....احلديث ،رواه مسلم.
ووجه داللة احلديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر ،وذلك ألن الن  أق[ر ابنة قيس على أن يراها
الرجال وعليها اخلمار ـ وهو غطاء الرأس ـ فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب سرته كما جيب
سرت رأسها ولكنه  خشي عليها أن يسقط اخلمار عنها فيظهر منها ما هو حمرم بالنص ،فأمرها عليه
الصالة والسالم مبا هو األحوط هلا ،وهو االنتقال إىل دار ابن أم مكتوم األعمى؛ فإنه ال يراها إذا وضعت
مخارها وحديث (( أفعمياوان أنتما ؟! )) ضعيف اإلسناد ،منكر املنت؛ كما حققته يف الضعيفة (5158
).
ومعأ قوله  ((: إذا وضعت مخارك ))؛ أي  :إذا حطته؛ كما يف كتب اللغة .
وينبغي أن يأعلم أن هذه القصة وقعت يف آخر حياته  ،ألن فاطمة بنت قيس ذكرت أهنا بعد انقضاء

عدهتا عت الن  حيدث حبديث متيم الداري ،وأنه جاء وأسلم .
وقد ثبت يف ترمجة متيم أنه أسلم سنة تسع [ ،
فدل ذلك على تأخر القصة عن آية اجللباب ،فاحلديث إذن
نص على أن الوجه ليس بعورة .
ك
6ـ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما :
(( قيل له  :شهدت العيد مع الن  ؟ قال  :نعم ،ولوال مكاين من الصغر ما شهدته ،ح أتى العلم
ِ
[
س الرجال بيده،
الذي عند دار كثري بن الصلت ،فصلى [ قال :فنزل ن اهلل  ،كأين أنظر إليه حنيأ جيل أ
مث أقبل يشقهم ] ،مث أتى النساء ومعه بالل [ ،فقال  { :يا أيها الن إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على
أن ال يشركن باهلل شيئاً ف ،فتال هذه الية ح فرغ منها ،مث قال حني فرغ منها :أننت على ذلك ؟ فقالت
امرأة واحدة مل جيبه غريها منهن  :نعم يا ن اهلل ! قال ]:فوعظه [ن ،وذكره [ن ،وأمره [ن بالصدقة [ ،قال:
فبسط بالل ثوبه ،مث قال  :هل [م لك [ن ،فداك [ن أيب وأمي ] ،فرأيته [ن يهوين بأيديه [ن يقذفنه ( ويف رواية :
فجعلن يلقني الفتخ واخلوامت ) يف ثوب بالل ،مث انطلق هو وبالل إىل بيته )) رواه البخاري .
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قال ابن حزم بعد أن استدل بآية الضرب باخلمار على أن الوجه ليس بعورة :
(( فهذا ابن عباس حبضرة رسول اهلل  رأى أيديهن ،فصح أن اليد من املرأة والوجه ليسا بعورة ،وما
عدامها ففرأ سرته )) .
قلت  :ويف مبايعته  النساء يف هذه القصة ،دليل على أهنا وقعت بعد فرأ اجللباب؛ ألنه إمنا فرأ يف
السنة الثالثة ،وآية املبايعة نزلت يف السنة السادسة كما سيأيت ويؤيده ما ذكر يف فتح الباري  300/2أن
شهود ابن عباس القصة كان بعد فتح مكة ويشهد له ما سيأيت .
 0ـ عنأ سبـْيـعة بنت احلارث :
(( أهنا كانت ت سعد بن خولة ،فتويف عنها يف حجة الوداع ،وكان بدرياً ،فوضعت محلها قبل أن
ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته ،فلقيها أبو السنابل بن بعكك حني تعل[ت من نفاسها ،وقد
اكتحلت[ واختضبت وتهيأت ] ،فقال هلا  :اربعي ـ أي ارفقي ـ على نفسك ـ أو حنو هذا ـ ] لعل[ك
تريدين النكاح؟ إهنا أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك ،قالت  :فأتيت الن  ، فذكرت له ما قال أبو
السنابل بن بعكك ،فقال  :قد حللت حني وضعت )) رواه أمحد من طريقني عنها أحدمها صحيح والخر
حسن وأصله يف الصحيحني.
واحلديث صريح الداللة على أن الكفني ليسا من العورة يف عر نساء الصحابة وكذا الوجه أو العينني
على األقل وإال ملا جاز لسبيعة رضي اهلل عنها أن تظهر ذلك أمام أيب السنابل وال سيما وقد كان خطبها
فلم ترضه .
 8ـ وعن ابن عباس أيضاً ،قال :

(( كانت امرأة تصلي خلف رسول اهلل  ،حسناء من أحسن الناس [ ،قال ابن عياس  :ال واهلل ما رأيت
مثلها قط ] ،فكان بعض القوم يتقدم ح يكون يف الصف األول لئال يراها ،ويستأخر بعضهم ح
يكون يف الصف املؤخر ،فإذا ركع نظر من ت إبطيه [ وجاىف يديه ] ،فأنزل اهلل تعاىل  { :ولقد علمنا
املستقدمني منكم ،ولقد علمنا املستأخرين ف )) رواه أصحاب السنن واحلاكم وصححه ووافقه الذه
وهو كما قاال.
ففي هذه األحاديث داللة على جواز كشف املرأة عن وجهها وكفيها ،فهي تؤيد حديث عائشة املتقدم،
وتبني أن ذلك هو املراد بقوله تعاىل { إال ما ظهر منها ف ( النور  ) 31كما سبق  ،على أن قوله تعاىل
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فيما بعد  { :وليضربن خبمرهن على جيوهبن ف [ النور ] 31 :يدل على ما دلت عليه بعض األحاديث
السابقة من عدم وجوب سرت املرأة لوجهها ،ألن (( اخلأ أمر )) مجع مخار ،وهو ماأ يغط[ى به الرأس .
و (( اجليوب )) مجع اجليب  ،وهو موضع القطع من الدرع و القميص ،وهو من اجلوب وهو القطع،
لي اخلمار على العنق والصدر ،فدل على وجوب سرتمها ،ومل يأمر بلبسه على الوجه ،فدل
فأمر تعاىل ب ِّ
على أنه ليس بعورة ،ولذلك قال ابن حزم يف (( احمللى )) :
(( فأمره [ن اهلل تعاىل بالضرب باخلمار على اجليوب ،وهذا نص على سرت العورة والعنق والصدر ،وفيه نص
على إباحة كشف الوجه ال ميكن غري ذلك )) .
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إبطال دعوى أن هذه األدلة كلها كانت قبل فرضية الجلباب :
أقول  :فإن قيل  :إن ما ذكرته واضح جداً ،غري أنه حيتمل أن يكون ذلك وقع قبل فرأ اجللباب ،فال
يصح االستدالل حينئذ إال بعد إثبات وقوعه بعد اجللباب .
وجوابنا عليه من وجهني :
األول  :إن الظاهر من األدلة أنه وقع بعد اجللباب ،وقد حضرنا يف ذلك حديثان :
األول  :حديث أم عطية رضي اهلل عنها :
(( أن الن  ملا أمر النساء أن خيرجن لصالة العيد ،قالت أم عطية  :إحدانا ال يكون هلا جلباب ؟ قال
 :لِتأـ ْلبِسها أختأها من جلباهبا ))  .متفق عليه .
ففيه دليل على أن النساء إمنا كن خيرجن إىل العيد يف جالبيبهن ،وعليه فاملرأة السفعاء اخلدين كانت
متجلببة  .ويؤيده احلديث اليت ،وهو :
احلديث الثاين  :حديثها أيضاً قالت :

(( ملا قدم رسول اهلل  املدينة ،مجع نساء األنصار يف بيت ،مث أرسل إليهن عمر بن اخلطاب ،فقام على
رسول ِ
رسول اهلل  إليكن ،فقلن  :مرحباً برسول اهلل 
الباب فسل[م عليه [ن ،فرددن السالم ،فقال  :أنا أ

وبرسوله ،فقال  :تبايعن على أال تشركن باهلل شيئاً ،وال تسرقن ،وال تزنني ،وال تقتلن أوالدكن ،وال تأتني
عمر يده من خارج
ببهتان تفرتينه بني أيديكن وأرجلكن ،وال تعصني يف معرو ؟ فقلن  :نعم ،فم [د أ
الباب ،ومددن أيديهن من داخل ،مث قال  :اللهم اشهد ،وأمرنا ( ويف رواية فأمرنا )أن خنرج يف العيدين
العأت[ق واحلأيّض ،وأهنينا عن اتباع اجلنائز ،وال مجعة علينا ،فسألته عن البهتان وعن قوله  {:وال يعصينك يف
معرو ف؟ قال  :هي النياحة )) رواه البخاري يف التاريخ وأمحد والبيهقي والضياء يف املختارة وقال :
رواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما.
ووجه االستشهاد به إمنا يتبني إذا تذكرنا آية بيعة النساء  {:يا أيها الن إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على
أن ال يشركن باهلل شيئاً  ....ف [ املمتحنة  ] 12 :إمنا نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل ،نقله السيوطي
عنه يف (( الدر املنثور )) .
ونزلت بعد آية االمتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر (( الدر املنثور ))  ،ويف (( صحيح البخاري ))
عن املسور أن آية االمتحان نزلت يف يوم احلديبية ،وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم
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يف (( زاد املعاد ))  ،وآية احلجاب إمنا نزلت سنة ثالث ،وقيل  :مخس ،حني بأ  بزينب بنت جحش
كما يف ترمجتها من (( اإلصابة )) للحافظ ابن حجر .
فثبت من ذلك أن أمر النساء ياخلروج إىل العيد إمنا كان بعد فرأ اجللباب ،ويؤيده أن يف حديث عمر
أنه مل يدخل على النساء ،وإمنا بايعهن من وراء الباب ،ويف هذه القصة أبلغه [ن أمر الن  النساء بأن

خيرجن للعيد ،وكان ذلك يف السنة السادسة عقب رجوعه  من احلديبية ،بعد نزول آية االمتحان والبيعة

كما تقدم ،وهبذا تعلم معأ قول أم عطية يف أول حديثها الثاين  ((:ملا قدم رسول اهلل  املدينة )) ،أي :
من احلديبية ،وال تعين قدومه إليها من مكة مهاجراًكما قد يتبادر إىل الذهن ألول وهلة  ،فتأمل .
الوجه اآلخر :إذا فرضنا عجزنا عن إثبات ما ذكرنا ،فإن مما ال شك فيه عند العلماء أن إقراره  املرأة

على كشف وجهها أمام الرجال دليل عل اجلواز ،وإذا كان األمر كذلك فمن املعلوم أن األصل بقاء كل
حكم على ما كان عليه ح يأين ما يدل على نسخه ورفعه ،وحنن ندعي أنه مل يأت شيء من ذلك هنا،
بل جاء ما يؤيد بقاؤه واستمراره كما سرتى ،فمن ادعى خال ذلك ،فهو الذي عليه أن يأيت بالدليل
الناسخ ،وهيهات هيهات .
على أننا قد أثبتنا فيما تقدم من حديث اخلثعمية أن احلادثة كانت يف حجة الن  ،وهي كانت بعد
فرأ اجللباب يقيناً ،وما أجابوا عنها تقدم إبطاله مبا ال يأبقي شبهة .
ويؤيد ذلك قوله تعاىل يف صدر الية املتقدمة . . .
{ قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم  . . .وقل للمؤمنات . . .ف الية [ النور 30:ـ
 ،] 31فإهنا تشعر بأن يف املرأة شيئاً مكشوفاً ميكن النظر إليه ،فلذلك أمر اهلل تعاىل بغض النظر عنهن،
وما ذلك غري الوجه والكفني .
ومثلها قوله : 
(( إياكم واجللوس بالطرقات  . . .فإذا أبيتم إال اجمللس ،فأعطوا الطريق حقه  .قالوا  :وما حق الطريق يا
رسول اهلل ؟ قال  :غض البصر ،وكف األذى ،ورد السالم ،واألمر باملعرو والنهي عن املنكر ))
رواه البخاري ومسلم .
وقوله :
(( يا علي ! ال تتبع النظرة النظرة ،فإن لك األوىل ،وليست لك الخرة )) رواه أبو داود والرتمذي واحلاكم
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذه وهو حديث حسن.
وعن جرير بن عبد اهلل قال :
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(( سألت رسول اهلل  عن نظر الفجأة ؟ فأمرين أن أصر بصري )) رواه مسلم .
هذا وقد ذكر القرط وغريه يف سبب نزول هذه الية { وليضربن خبمرهن على جيوهبن ف
[ النور (( ] 31 :أن النساء ك [ن يف ذلك الزمان إذا غطني رؤوسهن باألمخرة ،وهي املقانع ،سدلنها من
بلي اخلمار
وراء الظهر كما يصنع النبط ،فيبقى النحر والعنق واألذنان ال سرت على ذلك  .فأمر اهلل تعاىل ِّ
على اجليوب )) .
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :
(( يرحم اهلل نساء املهاجرين األأول ،ملا أنزل اهلل {:وليضربن خبمرهن على جيوهبن ف ،شققن مروطهن،
فاختمرن هبا ( ويف رواية  :أخذن أزرهن فشققنها من قبل احلواشي فاختمرن هبا ) )) .
مث إن قوله تعاىل  {:وال يضربن بأرجلهن لِيأـ ْعلم ما خيفني من زينتهن ف [ النور  ،] 31 :يدل على أن
النساء جيب عليهن أن يسرتن أرجلهن أيضاً .
وإال الستطاعت إحداهن أن تبدي ما ختفي من الزينة ( وهي اخلالخيل ) ،والستغنت بذلك عن الضرب
بالر ِ
جل ،ولكنها كانت ال تستطيع ذلك ،ألنه خمالفة للشرع مكشوفة ،ومثل هذه املخالفة مل تكن معهودة
ِّ
ِ
فنهاه [ن
يف عصر الرسالة ،ولذلك كانت إحداهن تال بالضرب ِّ
بالرجل لتأعلم الرجال ما ختفي من الزينة ،أ
اهلل تعاىل عن ذلك ،وبناءً على ما أوضحنا قال ابن حزم يف (( احمللى )) :
نص على أن الرجلني والساقني مماأ خيفى وال حيل إبداؤه )) .
(( هذا ك
مث إن اهلل تعاىل بعد أن بني يف الية السابقة ـ آية النور ـ ما جيب على املرأة أن ختفي من زينتها أمام
األجانب ومن جيوز أن تظهرها أمامهم ،أمرها يف الية األخرى إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق
ثياهبا ومخارها باجللباب أو املالءة ،ألنه أسرت هلا وأشر لسريهتا ،وهي قوله تعاىل :
{ يا أيها الن قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ،ذلك أدىن أن يعرفن فال
يؤذين ،وكان اهلل غفوراً رحيماً ف [ األحزاب . ] 51 :
وملا نزلت خرج نساءأ األنصار كأن على رؤسهن الغربان من األكسية  ،رواه أبو داود بإسناد صحيح ،
والغربان مجع غراب أشبهت األكسية يف سوادها بالغربان .
والجلباب  :هو املالءة اليت تلتحف به املرأة فوق ثياهبا على أصح األقوال ،وهو يستعمل يف الغالب إذا
خرجت من دارها ،كما روى الشيخان وغريمها عن أم عطية رضي اهلل عنها قالت :

((أمرنا رسول اهلل  أن خنرجهن يف الفطر واألضحى  :العواتق ،واحلأ[يض ،وذوات اخلدور ،فأما احلأي[ض
فيعتزلن الصالة ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني  .قلت  :يا رسول اهلل! إحدانا ال يكون هلا جلباب ؟ قال
لتلبسها أختها من جلباهبا )) .

قال الشيخ أنور الكشمريي يف (( فيض الباري )) تعليقاً على هذا احلديث :
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(( وعلم منه أن اجللباب مطلوب عند اخلروج ،وأهنا ال خترج إن مل يكن هلا جلباب .
واجللباب رداءك ساتر من القرن إىل القدم  .وقد مر مين أن اخلأ أمر يف البيوت ،واجلالبيب عند اخلروج ،وبه
شرحت اليتني يف احلجاب :
{ وليضربن خبمرهن على جيوهبن ف [ النور  ،] 31:والثانية  { :يدنني عليهن من جالبيبهن ف
[ األحزاب . )) ] 51 :
أخل به مجاهري النساء املسلمات ،فإن
واعلم أن هذا اجلمع بني اخلمار واجللباب من املرأة إذا خرجت قد [
الواقع منهن إما اجللباب وحده على رؤسهن أو اخلمار ،وقد يكون غري سابغ يف بعضهن ،كالذي يسمى
اليوم ب(اإلشارب) ،حبيث ينكشف منهن بعض ما ح[رم اهلل عليهن أن يظهرن من زينتهن الباطنة ،كشعر
الناصية أو الرقبة مثالً .
وإن مما يؤكد وجوب هذا اجلمع حديث ابن عباس  {:وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ...ف الية،
واستثأ من ذلك  { :والقواعد من النساء الآليت ال يرجون نكاحاً ف الية .
ومتام الية  {:فليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن غري متربجات بز ٍ
ينة وأن يستعففن خري هلن واهلل يع
عليم ف [ النور. ] 60 :
ويف رواية عن ابن عباس  :أنه كان يقرأ  { :أن يضعن من ثياهبن ف ،قال  :اجللباب .
وكذا قال ابن مسعود.
قلت :فهذا نص يف وجوب وضع اجللباب على اخلمار ،على مجيع النساء ،إال القواعد منهن ( وهن
الآليت ال يأطمع فيهن لكربهن ) ،فيجوز هلن أن ال يضعن احلجاب على رؤوسهن .
أفما آن للنساء الصاحلات حيثما كن أن يتنبهن من غفلتهن ويتقني اهلل يف أنفسهن،ويضعن اجلالبيب
على مخرهن ؟!
ومن الغريب حقاً أن ال يتعرأ لبيان هذا احلكم الصريح يف الكتاب والسنة كل الذين كتبوا اليوم
ـ فيما علمت ـ عن لباس املرأة ،مع توسع بعضهم على األقل يف الكالم على أن وجه املرأة عورة ،مع كون
ذلك مما اأختلف فيه ،والصواب خالفه ،كما تراه مفصالً يف هذا الكتاب ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم
الصاحلات .
هذا ،وال داللة يف الية على أن وجه املرأة عورة جيب عليها سرته ،بل غاية ما فيها األمر بإدناء اجللباب
عليها ،وهذا كما ترى أمر مطلق ،فيحتمل أن يكون اإلدناء علىالزينة ومواضعها اليت ال جيوز هلا إظهارها
حسبما صرحت به الية األوىل ،وحينئذ تنتفي الداللة املذكورة ،وحيتمل أن يكون أعم من ذلك ،فعليه
يشمل الوجه  .وقد ذهب إىل كل من التأويلني مجاعة من العلماء املتقدمني ،وساق أقواهلم يف ذلك ابن
جرير يف (( تفسريه)) والسيوطي يف (( الدر املنثور )) ،وال نرى فائدة كربى بنقلها هنا ،فنكتفي باإلشارة
إليها ،ومن شاء الوقو عليهما فلريجع إليهما .
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وحنن نرى أن القول األول أشبه بالصواب ألمور:
األول :إن القرآن يفسر بعضه بعضاً  .وقد تبني من آية النور املتقدمة أن الوجه ال جيب سرته ،فوجب
تقييد اإلدناء هنا مبا عدا الوجه توفيقاً بني اليتني .

اآلخر  :أن السنة تبني القرآن فتخصص عمومه ،وتقيد مطلقه ،وقد دلت النصوص الكثرية منها على أن

الوجه ال جيب سرته ،فوجب تفسري هذه الية على ضوئها ،وتقييدها هبا .
فثبت أن الوجه ليس بعورة جيب سرته ،وهو مذهب أكثر العلماء كما قال ابن رشد يف (( بداية اجملتهد ))
ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أمحد كما جاء يف (( اجملموع )) للنووي ،وحكاه الطحاوي
يف (( شرح معاين الثار )) ،عن صاح أيب حنيفة أيضاً ،وجزم يف (( املهمات )) ،من كتب الشافعية أنه
الصواب ،كما ذكره الشيخ الشربيين يف (( اإلقناع )) .
لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شيءٌ من الزينة لعموم قوله تعالى :

{ وال يبدين زينتهن ف [ النور ،] 31 :وإال وجب سرت ذلك ،وال سيما يف هذا العصر الذي تفنن فيه

النساء بتزيني وجوههن وأيديهن بأنواع من الزينة واألصبغة ،مما ال يشك مسلم ـ بل عاقل ذو غرية ـ يف
رميه ،وليس من ذلك الكحل واخلضاب ،الستثنائهما يف الية .
كما ويؤيد هذا ما أخرجه ابن سعد من طريق سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن امرأة عن أخت

حذيفة ،وكان له أخوات قد أدركن الن  ، قالت :
(( خطبنا رسول اهلل  ،فقال  :يا معشر النساء ! أليس لك [ن يف الفضة ما لني ؟ أما إنه ليس منكن
امرأة لى ذهباً تظهره إال عأذبت به ،قال منصور  :فذكرت ذلك جملاهد ،فقال  :قد أدركتهن وإن

إحداهن لتتخذ لكمها زراً تواري خامتها )).

هذا ،وقد أبان اهلل تعاىل عن حكمة األمر بإدناء اجللباب بقوله :
{ ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين ف [األحزاب ،] 51:يعين أن املرأة إذا التحفت باجللباب؛ عأرفت بأهنا
من العفائف احملصنات الطيبات ،فال يؤذيهن الفساق مبا ال يليق من الكالم ،خبال ما لو خرجت متبذلة
غري مسترتة ،فإن هذا مما يأطمع الفساق فيها ،والتحرش هبا كما هو مشاه كد يف كل عصر ومصر ،فأمر اهلل
تعاىل نساء املؤمنني مجيعاً باحلجاب سداً للذريعة .

والخالصة؛ أنه جيب على النساء مجيعاً أن يتسرتن إذا خرجن من بيوهتن باجلالبيب ،ال فرق يف ذلك بني
احلرائر واإلماء ،وجيوز هلن الكشف عن الوجه والكفني فقط ،جلريان العمل بذلك يف عهد الن  ،مع
اقراره إياه [ن على ذلك .
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ومن املفيد هنا أن نذكر بعض الثار السلفية اليت تنص على جريان العمل بذلك أيضاً بعد الن ،
فأقول:
1ـ عن قيس بن أيب حازم قال :
رجل أبيض خفيف اجلسم ،عنده أ اء بنت
((دخلت أنا وأيب على أيب بكر رضي اهلل عنه ،وإذا هو ك
عميس تذب عنه ،وهي [امرأةك بيضاء ] موشومة اليدين ،كانوا ومشوها يف اجلاهلية حنو وشم الرببر ،فعرأ
عليه فرسان فرضيهما ،فحملين على أحدمها ،ومحل أيب على الخر )) رواه الطربي يف هتذيب الثار وابن
سعد يف الطبقات والطرباين يف الكبري وإسناده صحيح.
2ـ عن أيب السليل قال:
جاءت ابنة أيب ذر وعليها جمنبتا صو ؛ سفعاء اخلدين ،ومعها قفة هلا ،فمثلت بني يديه ،وعنده
أصحابه ،فقالت يا أبتاه! زعم احلراثون والزارعون أن أفلأسك هذه هبرجةك! ـ أي زائفة ـ فقال :يا بنية!
ضعيها ،فإن أباك أصبح ـ حبمد اهلل ـ ما ميلك من صفراء وال بيضاء إال أفلسه هذه .رواه ابن سعد وأبو
نعيم يف احللية وإسناده جيد يف الشواهد .

3ـ عن عمران بن حصني 
كنت مع رسول اهلل  قاعداً ،إذ أقبلت فاطمة رمحها اهلل ،فوقفت بني يديه ،فنظرت إليها ،وقد ذهب
قال:

الدم من وجهها ،فقال :ادين يا فاطمة! فدنت ح قامت بني يديه ،فرفع يده فوضعها على صدرها
موضع القالدة ،وف[رج بني أصابعه ،مث قال :

(( اللهم مشبع اجلاعة ،ورافع الوضيعة ،ال جتع فاطمة بنت حممد 

))

قال عمران:
فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها ،وذهبت الصفرة ،كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم.
قال عمران:
فلقيتها بعد ،فسألتها؟ فقالت :ما جعت بعد يا عمران! رواه الطربي يف التهذيب والدواليب يف الكأ
ٍ
بسند ال بأس به يف الشواهد .
4ـ عن قبيصة بن جابر قال:



فانطلقت مع عجوز من بين أسد إىل ابن مسعود
(( كنا نشارك املرأة يف السورة من القرآن نتعلمها،
أ
[يف بيته] يف ثالثة نفر ،فرأى جبينها يربق ،فقال :أ لقينه ؟ فغضبت،وقالت :اليت لق جبينها امرأتك!
فانطلقت مث جاءت ،فقالت :ال واهلل ما رأيتها
قال :فادخلي عليها ،فإن كانت تفعله فهي مين بريئة،
ْ
تفعله ،فقال عبد اهلل بن مسعود  : عت رسول اهلل  يقول:
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((لعن اهلل الوامشات واملستومشات )) ....إخل وسنده حسن .
5ـ ويف(( تاريخ ابن عساكر)) ،ويف قصة صلب ابن الزبري أن أ [مه( أ اء بنت أيب بكر ) جاءت مسفرة
الوجه متبسمة  .رواه أمحد وابن سعد وأبو نعيم بسند صحيح .
6ـ عن معاوية : 
دخلت مع أيب على أيب بكر  ، فرأيت أ اء قائمة على رأسه بيضاء ،ورأيت
أبا بكر  أبيض حنيفاً .رواه الطرباين يف الكبري بسند جيد يف الشواهد .

مشروعية ستر الوجه :

هذا ؛ مث إن كثرياً من املشايخ اليوم يذهبون إىل أن وجه املرأة عورة ال جيوز هلا كشفه ،بل حيرم  ،وفيما
تقدم يف هذا البحث كفاية يف الرد عليهم ،ويقابل هؤالء طائفة أخرى ،يرون أن سرته بدعة وتنطع يف
الدين! كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك مبا ثبت يف السن[ة يف بعض البالد اللبنانية ،فإىل هؤالء اإلخوان
وغريهم نسوق الكلمة التالية:

ليعلم أن سرت الوجه والكفني له أصل يف السنة ،وقد كان ذلك معهوداً يف زمنه  كما يشري إليه 

بقوله(( :ال تنتقب املرأة احملرمة ،وال تلبس القفازين )) رواه البخاري.
والقفاز ما تلبسه املرأة يف يديها فيغطي أصابعها وكفيها ليحفظها من الربد وحنوه .
والنقاب اخلمار الذي يأش أد على األنف أو ت احملاجر .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (( تفسري سورة النور )) :
(( وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفني يف النساء الاليت مل حيرمن ،وذلك يقتضي سرت
وجوههن وأيديهن )).
والنصوص متضافرة عن أن نساء الن
اليت تؤيد ما نقول:

 كن حيتجنب ح يف وجوههن ،وإليك بعض األحاديث والثار

1ـ عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:
احلجاب حلاجتها ،وكانت امرأة جسيمة ال ختفى على من يعرفها ،فرآها
ضرب
(( خرجت سودة بعدما أ
أ

عمر بن اخلطاب ،فقال:يا سودة! أما واهلل ما تخفين علينا ،فانظري كيف خترجني ،قالت  :فانكفأت
راجعة ،ورسول اهلل  يف بييت ،وإنه ليتعشى ويف يده ع ْرق ( هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم )،
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فدخلت عليه ،فقالت  :يا رسول اهلل ! إين خرجت لبعض حاجيت فقال يل عمر  :كذا وكذا ،قالت :
ن أن خترجن حلاجتكن ))
فأوحى اهلل إليه ،مث رفع عنه وإ [ن الع ْرق يف يده ما وضعه ،فقال  :إنه أأذن لك [
رواه البخاري ومسلم .
وقول عائشة بعدما ضرب احلجاب تعين حجاب أشخاص نسائه  يف قوله تعاىل  { :وإذا سألتموهن
متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهبن ف وهذه الية مما وافق تنزيلها قول عمر

 كما روى البخاري وغريه عن أنس  قال  :قال عمر : قلت  :يا رسول اهلل ! يدخل عليك الرب
والفاجر ،فلو أمرت أمهات املؤمنني باحلجاب  ،فأنزل اهلل آية احلجاب
ويف احلديث داللة على أن عمر  إمنا عر سودة من جسمها ،فدل على أهنا كانت مستورة الوجه،
وقد ذكرت عائشة أهنا كانت رضي اهلل عنها تعر جبسمتها ،فلذلك رغب عمر  أن ال تعر من
شخصها ،وذلك بأن ال خترج من بيتها ،ولكن الشارع احلكيم مل يوافقه هذه املرة ملا يف ذلك من احلرج .
قال احلافظ رمحه اهلل يف شرحه للحديث املذكور :
(( إن عمر  وقع يف قلبه نفرة من اطالع األجانب على احلرمي النبوي ح صرح بقوله له عليه الصالة
والسالم  ( :احجب نسائك ) ،وأكد ذلك إىل أن نزلت آية احلجاب ،مث قصد بعد ذلك أن ال يبدين
أشخاصهن أصالً ولو كن مسترتات ،فبالغ يف ذلك ،فمنع منه ،وأذن هلن يف اخلروج حلاجتهن؛ دفعاً
للمشقة ورفعاً للحرج )) .
وقال القاضي عياأ :
(( فرأ احلجاب مما اختصصن به ( أي أمهات املؤمنني ) ،فهو فرأ عليهن بال خال يف الوجه
والكفني ،فال جيوز هلن كشف ذلك يف شهادة وال غريها وال إظهار شخوصهن ،وإن كن مسترتات؛ إال ما
دعت إليه ضرورة من براز .
2ـ وعنها أيضاً يف حديث قصة اإلفك قالت :
((  ...فبينا أنا جالسة يف منزيل ،غلبتين عيين ،فنمت ،وكان صفوان بن املعطل السلمي مث الذكواين من
وراء اجليش ،فأدجل ،فأصبح عند منزيل ،فأري سواد إنسان نائم ،فأتاين ،فعرفين حني رآين ،وكان يراين قبل
احلجاب ،فاستيقظت باسرتجاعه حني عرفين ،فخمرت ( وفي رواية  :فسترت ) وجهي عنه بجلبابي
 )) ...رواه البخاري ومسلم.
3ـ عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :
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(( كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهلل  حمرمات ،فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلباهبا من رأسها
على وجهها ،فإذا جاوزونا كشفناه )) رواه أمحد وأبو داود والبيهقي وسنده حسن يف الشواهد  ،ومن
شواهده احلديث الذي بعده.
4ـ عن ا اء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها وعن أبيها قالت :
(( كن[ا نغطي وجوهنا من الرجال ،وكن[ا منتشط قبل ذلك يف اإلحرام )) رواه احلاكم وقال :حديث صحيح
على شرط الشيخني ووافقه الذه وإمنا هو على شرط مسلم وحده .
واملراد بقوهلا ( نغطي ) أي نسدل كما يف احلديث الذي قبله .
5ـ عن صفية بنت شيبة قالت :
أيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة )) رواه ابن سعد وعبد الرزاق يف املصنف ورجاله ثقات .
(( ر أ
ففي هذه األحاديث داللة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفاً يف عهده  ،وأن نساءه ك [ن
نت هبن فضليات النساء بعدهن ،وإليك مثالني على ذلك :
يفعلن ذلك ،وقد اس [
1ـ عن عاصم األحول قال :

(( كنا ندخل على حفصة بنت سريين وقد جعلت اجللباب هكذا  :وتنقبت به ،فنقول هلا :

رمحك اهلل ! قال اهلل تعاىل  {:والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن
ثياهبن غري متربجات بزينة ف ـ وهو اجللباب ـ قال  :فتقول لنا  :أي شيء بعد ذلك ؟ فنقول  {:وأن
يستعففن خري هلن ف ،فنقول  :هو إثبات احلجاب )) رواه البيهقي وإسناده صحيح .
 2ـ عن أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن موسى القاضي قال :
حضرت جملس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة ست ومثانني ومائتني ،وتقدمت امرأة ،فا [دعى وليُّها
أ
على زوجها مخسمائة دينار مهراً ،فأنكر ،فقال القاضي :
شهودك  .قال :
قد أحضرهتم  .فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إىل املرأة ليشري إليها يف شهادته ،فقام الشاهد وقال
للمرأة :قومي  .فقال الزوج  :تفعلون ماذا ؟ قال الوكيل :
ينظرون إىل امرأتك وهي مسفرة ،لتصح عندهم معرفتها  .فقال الزوج :
علي هذا املهر الذي تد[عيه وال تسفر عن وجهها  .فردت املرأة ـ وأخربت مبا
وإين أشهد القاضي أن هلا [
كان من زوجها ـ فقالت :
فإين أشهد القاضي  :أ ْن قد وهبت له هذا املهر ،وأبرأته منه يف الدنيا والخرة .
فقال القاضي :
يكتب هذا يف مكارم األخالق .أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد.
أُ أ
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فييستفاد مما ذكرنا أن سرت املرأة لوجهها بربقع أو حنوه مما هو معرو اليوم عند النساء احملصنات أمر
مشروع حممود ،و إن كان ال جيب ذلك عليها ،بل من فعل فقد أحسن ،ومن ال فال حرج .
ومما تقدم بيانه يتضح ثبوت الشرط األول يف لباس املرأة إذا خرجت ،أال وهو أن يسرت مجيع بدهنا إال
وجهها وكفيها .
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الشرط الثاني
( أن ال يكون زينة في نفسه )
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لقوله تعاىل يف الية املتقدمة من سورة النور :
{ وال يبدين زينتهن ف [ النور  ،] 31 :فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار
الرجال إليها ،ويشهد لذلك قوله تعاىل يف [ األحزاب : ] 33 :
{ وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل ف .
وقوله : 
(( ثالثة ال تسأل عنهم  -يعين ألهنم من اهلالكني  : -رجل فارق اجلماعة وعصى إمامه ومات عاصياً،
وأمة أو عبد أبق فمات ،وامرأة غاب عنها زوجها ،قد كفاها مؤونة الدنيا ،فتربجت بعده ،فال تسأل عنهم
)) رواه احلاكم وأمحد وسنده صحيح وقال احلاكم  :على شرطهما وال أعر له علة وأقره الذه .
(( والتربج  :أن تبدي املرأة من زينتها وحماسنها وما جيب عليها سرته مما تستدعي به شهوة الرجل)).
واملقصود من األمر باجللباب إمنا هو سرت زينة املرأة ،فال يعقل حينئذ أن يكون اجللباب نفسه زينة ،وهذا
بني ال خيفى ،ولذلك قال اإلمام الذه يف (( كتاب الكبائر )) ( ص: ) 131
كما ترى ِّ ك
(( ومن األفعال اليت تـأْلعن عليها املرأة ،إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ ت النقاب ،وتطيبها باملسك والعنرب
والطيب إذا خرجت ،ولبسها الصباغات واألأزر احلريرية واألقبية القصار ،مع تطويل الثوب وتوسعة
األكمام وتطويلها ،وكل ذلك من التربج الذي ميقت اهلل عليه ،وميقت فاعله يف الدنيا والخرة ،وهلذه
األفعال اليت قد غلبت على أكثر النساء ،قال عنهن الن  : اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها
النساء )) .
قلت  :وهو حديث صحيح ،أخرجه الشيخان وغريمها من حديث عمران بن حصني وغريه.
قلت  :ولقد بالغ اإلسالم يف التحذير من التربج إىل درجة أنه قرنه بالشرك والزىن والسرقة وغريها من
احملرمات ،وذلك حني بايع الن  النساء على أن اليفعلن ذلك ،فقال عبد اهلل بن عمرو  ((: جاءت
أميمة بنت رقيقة إىل رسول اهلل  تبايعه على اإلسالم ،فقال  :أ ِ
أبايعك على أن
أ
ال تشركي باهلل شيئاً ،وال تسرقي وال تزين ،وال تقتلي ولدك ،وال تأيت ببهتان تفرتينه بني يديك ورجليك،
والتنوحي ،وال تتربجي تربج اجلاهلية األوىل )) رواه أمحد ٍ
بسند حسن .
قال األلوسي يف روح املعاين :
(( مث اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة املنهي عنها إبداؤها ما يلبسه أكثر مرتفات النساء يف زماننا فوق
ثياهبن ،ويسترتن به إذا خرجن من بيوهتن ،وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان ،وفيه من النقوش
الذهبية والفضية ما يبهر العيون ،وأرى أن متكني أزواجهن وحنوهم هلن من اخلروج بذلك ،ومشيهن به بني
األجانب ،من قلة الغرية ،وقد عمت البلوى بذلك .
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ومثله ما عمت البلوى به أيضاً من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولتهن ،وعدم مباالة بعولتهن

بذلك ،،وكل ذلك مما مل يأذن به اهلل تعاىل ورسوله . 
وأمثال ذلك كثري ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم )) .
واعلم أنه ليس من الزينة يف شيء أن يكون ثوب املرأة الذي تلتحف به ملوناً بلون غري البياأ أو السواد،
كما يتوهم بعض النساء امللتزمات ،وذلك ألمرين :
األول  :قوله  ((: طيب النساء ما ظهر لونه وخفي رحيه ...

))

رواه أبو داود والنسائي وهو حديث

صحيح.

واآلخر  :جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك ،وأسوق هنا بعض الثار الثابتة يف ذلك مما رواه
احلافظ ابن أيب شيبة يف (( املصنف )) :
1ـ عن ابراهيم ـ وهو النخعي ـ :
أنه كان بدخل مع علقمة واألسود على أزواج الن  ،فريا أه [ن يف اللحف احلمر .
2ـ عن ابن أيب مليكة قال :
رأيت على أم سلمة درعاً وملحفة مصبغتين بالعصفر .

صفرة ،وهي
الم َع ْ
3ـ عن القاسم ـ وهو ابن حممد بن أيب بكر الصديق ـ أن عائشة كانت تلبس الثياب ُ
ُم ْح ِرمة .
ويف رواية عن القاسم :أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر ،وهي ُم ْح ِرَمة .
4ـ عن هشام عن فاطمة بنت املنذرأن أ اء كانت تلبس المعصفر ،وهي ُم ْح ِرمة .

5ـ عن سعيد بن جبري أنه رأى بعض أزواج الن  تطو بالبيت وعليها ثياب معصفرة .




الشرط الثالث
( أن يكون صفيقاً ال يشف )
ألن السرت ال يتحقق إال به ،وأما الشفا فإنه يزيد املرأة فتنة وزينة ،ويف ذلك يقول : 
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يات ،على رؤوسه [ن كأ نة البخت ،العنوه [ن فإهن [ن ملعونات
كاسيات عار ك
ك
(( سيكون يف آخر أميت نساءك
رواه الطرباين يف املعجم الصغري بسند صحيح .
زاد يف حديث آخر :
(( ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها ،وإ [ن رحيها لتوجد من مسرية كذا وكذا )) رواه مسلم .
قال ابن عبد الرب :

))

(( أراد  النساء اللوايت يلبسن من الثياب الشيء اخلفيف الذي يصف وال يسرت ،فهن كاسيات باإلسم،
عاريات يف احلقيقة )) .
وعن أم علقمة بن أيب علقمة قالت :
(( رأيت حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر دخلت على عائشة وعليها مخار رقيق يشف عن جبينها،
فشقته عائشة عليها ،وقالت  :أما تعلمني ما أنزل اهلل يف سورة النور ؟! مث دعت خبمار فكستها )) رواه
ابن سعد وهذاصاحل لالستشهاد به.
ويف قول عائشة رضي اهلل عنها ( أما تعلمني ما أنزل اهلل يف سورة النور ؟ ! ) إشارة إىل أن من تسرتت
بثوب شفا أهنا مل تسترت  ،ومل تأمتر بقوله تعاىل يف السورة املشار إليها  {:وليضربن خبمرهن على
بني ال خيفى .
جيوهبن ف  ،وهذا ٌّ
وعن هشام بن عروة :
(( أن املنذر بن الزبري قدم من العراق ،فأرسل إىل أ اء بنت أيب بكر ـ أمه ـ بكسوة من ثياب مروية  -أي
منسوبة إىل مرو -وقأوهية  -أي منسوبة إىل قوهستان وهي ناحية خبراسان  -رقاق عتاق بعدما كف
بصرها ،قال  :فلمستها بيدها مث قالت  :أ  ،ردوا عليه كسوته ،قال  :فشق ذلك عليه ،وقال  :يا أ [مه،
ٍ
صحيح إىل املنذر .
بإسناد
إنه ال يشف  .قالت  :إهنا إن مل تشف ،فإهنا تصف )) رواه ابن سعد
ٍ
وعن عبد اهلل بن أيب سلمة :
باطي  -ثياب مصرية رقيقة بيضاء  ، -مث قال :ال ت [د ِرعها
(( أن عمر بن اخلطاب  كسا الناس ال أق ِّ
نساؤكم ،فقال رجل  :يا أمري املؤمنني! قد ألبستها امرأيت ،فأقبلت يف البيت وأدبرت ،فلم أره يشف .
فقال عمر  :إن مل يشف ،فإنه يصف )) رواه البيهقي وقال إنه مرسل .لكن رجاله ثقات.
ويف هذا األثر والذي قبله إشارة إىل أن كون الثوب يشف أو يصف ،كان من املقرر عندهم أنه ال جيوز،
شر من الذي يصف ،ولذلك قالت عائشة : 
وأن الذي يشف ك
(( إمنا اخلمار ما وارى البشرة والشعر )) ذكره البيهقي معلقاً.
من أجل ذلك كله قال العلماء :
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وجيب سرت العورة مبا ال يصف لون البشرة  . . .من ثوب صفيق أو جلد أو رق ،فإن أسرت مبا يظهر فيه
لون البشرة من ثوب رقيق ،مل جيز ،ألن السرت ال حيصل بذلك .
وقد عقد ابن حجر اهلتيمي يف (( الزواجر )) باباً خاصاً يف لبس املرأة ثوباً رقيقاً يصف بشرهتا ،وأنه من
الكبائر ،مث ساق فيه احلديث املتقدم ،مث قال :
(( ِ
وذ ْك أر هذا من الكبائر ظاهر ملا فيه من الوعيد الشديد ،ومل أر من صرح بذلك  .إال أنه معلوم باألوىل
مما مر يف تشبههن بالرجال )) .
قلت  :وتأيت األحاديث يف لعن املتشبهات بالرجال عند الكالم على الشرط السادس .




الشرط الرابع
( أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها )
ألن الغرأ من الثوب إمنا هو رفع الفتنة ،وال حيصل ذلك إال بالفضفاأ الواسع ،وأما الضيق فإنه وإن
سرت لون البشرة ،فإنه يصف حجم جسمها ،أو بعضه ،ويصوره يف أعني الرجال ،ويف ذلك من الفساد
والدعوة إليه ما الخيفى ،فوجب أن يكون واسعاً ،وقد قال أأسامة بن زيد :
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(( كساين رسول اهلل  قبطيةً كثيفة مما أهداها له دحية الكل  ،فكسوهتا امرأيت ،فقال  :ما لك مل تلبس
القبطية ؟ قلت  :كسوهتا امرأيت  ،فقال  :أمرها فلتجعل تها غاللة ،فإين أخا أن تصف حجم عظامها
)) رواه الضياء املقدسي يف األحاديث املختارة وأمحد والبيهقي بسند حسن .
فقد أمر  بأن جتعل املرأة ت القبطية غاللة ـ وهي شعار يلبس ت الثوب ـ ليمنع هبا وصف بدهنا،
واألمر يفيد الوجوب كما تقرر يف األصول ،ولذلك قال الشوكاين يف شرح هذا احلديث ما نصه :
(( واحلديث يدل على أنه جيب على املرأة أن تسرت بدهنا بثوب ال يصفه ،وهذا شرط ساتر العورة ،وإمنا
أمر بالثوب ته ألن القباطي ثياب رقاق ال تسرت البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها )) .
وهو كما ترى قد محل احلديث على الثياب الرقيقة الشفافة اليت ال تسرت لون البشرة ،فهو على هذا يصلح
أن يورد يف الشرط السابق ،ولكن هذا احلمل غري متجه عندي ،بل هو وارد علىالثياب الكثيفة اليت تصف
حجم اجلسم من ليونتها ،ولوكانت غرب رقيقة وشفافة ،وذلك واضح من احلديث ألمرين :
األول  :أنه قد صرح فيه بأن القبطية كانت كثيفة ،أي  :ثخينة غليظة ،فمثله كيف يصف البشرة وال
يسرتها عن رؤية الناظر؟ ولعل الشوكاين رمحه اهلل ذهل عن هذا القيد (( كثيفة )) يف احلديث ،ففسر
القبطية مبا هو األصل فيها .

الثاني  :أن الن



قد صرح فيه باحملذور الذي خشيه من هذه القبطية ،فقال :

(( إين أخا أن تصف حجم عظامها )) .
فهذا نص يف أن احملذور إمنا هو وصف احلجم ال اللون .
فإن قلت  :فإذا كان األمر كما ذكرت ،وكانت القبطية ثخينة ،فما فائدة الغاللة؟
قلت :فائدهتا دفع ذلك احملذور ،ألن الثوب قد يصف اجلسم ولو كان ثخيناً ،إذا كان من طبيعته الليونة



واإلنثناء على اجلسد ،كبعض الثياب احلريرية واجلوخ املعروفة يف هذا العصر ،فأمر
بالشعار من أجل ذلك.واهلل تعاىل أعلم.
وقد أغرب الشافعية فقالوا:
((أما لو سرت اللون ووصف حجم األعضاء فال بأس ،كما لو لبس سرواالً ضيقاً )) ! قالوا :
(( ويستحب أن تصلي املرأة يف قميص سابغ ومخار ،وتتخذ جلباباً كثيفاً فوق ثياهبا ليتجاىف عنها ،وال
يتبني حجم أعضائها )) ذكره الرافعي يف شرحه.
والقول باإلستحباب فقط ينايف ظاهر األمر ،فإنه للوجوب كما تقدم ،وعبارة اإلمام الشافعي يف (( األم
)) قريب مما ذهبنا ،فقد قال :

38

(( وإن صلى يف قميص يشف عنه مل جتزه الصالة  ...فإن صلى يف قميص واحد يصفه ومل يشف كرهت
له ،وال يتبني أن عليه إعادة الصالة  ...واملرأة يف ذلك أشد حاالً من الرجل إذا صلت يف درع ومخار
إيل أن ال تصلي إال يف جلباب فوق ذلك وجتافيه عنها لئال يصفها الدرع )) .
يصفها الدرع ،وأحب [
وقد قالت عائشة رضي اهلل عنها :
(( ال بد للمرأة من ثالثة أثواب تصلي فيهن  :درع وجلباب وخمار ،وكانت عائشة ل إزارها،

فتجلبب به )) رواه ابن سعد بإسناد صحيح على شرط مسلم.
وإمنا كانت تفعل ذلك لئال يصفها شيء من ثياهبا ،وقوهلا  (( :ال بد )) ،دليل على وجوب ذلك ،ويف
معناه قول ابن عمر رضي اهلل عنهما :
(( إذا صلت املرأة فلتصل يف ثياهبا كلها  :الدرع ،والخمار ،والملحفة )) رواه ابن أيب شيبة يف

املصنف بسند صحيح .
وهذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب اجلمع بني اخلمار واجللباب على املرأة إذا خرجت .
ومما حيسن إيراده هنا استئناساً ،ما روي عن أم جعفر بنت حممد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول اهلل

 قالت :
(( يا أ اء ! إين قد استقبحت ما يأصنع بالنساء ـ أي عند املوت ـ أن يطرح على املرأة الثوب فيصفها،

فقالت أ اء  :يا ابنة رسول اهلل  ! أال أريك شيئاً رأيته باحلبشة ؟ فدعت جبرائد رطبة ،فحنتها ،مث
طرحت عليها ثوباً ،فقالت فاطمة  :ما أحسن هذا وأمجله ،تأعر أ به املرأةأ من الرجل  .فإذا مت أنا
علي أح كد ،فلما توفيت غسلها علي وأ اء رضي اهلل عنهما )) رواه أبو
فاغسليين أنت وعلي ،وال يدخل [
نعيم يف احللية والبيهقي.
فانظر إىل فاطمة بضعة الن  كيف استقبحت أن يصف الثوب املرأة وهي ميتة ،فال شك أن وصفه
إياها وهي حية أقبح وأقبح ،فليتأمل يف هذا مسلمات هذا العصر الاليت يلبسن من هذه الثياب الضيقة
اليت تصف هنودهن وخصورهن وألياهتن وسوقهن وغري ذلك من أعضائهن ،مث ليستغفرن اهلل تعاىل ،وليتنب
إليه ،وليذكرن قوله : 
(( احلياءأ واإلميان قأرنا مجيعاً  ،فإذا أرفع أحدمها أرفع الخر )) رواه احلاكم وقال صحيح على شرط
الشيخني ووافقه الذه وهو كما قاال.
وبهذه المناسبة أقول  :إن كثرياً من الفتيات املؤمنات يبالغن يف سرت أعلى البدن ـ أعين الرأس ـ فيسرتن

الشعر والنحر ،مث ال يبالني مبا دون ذلك فيلبسن األلبسة الضيقة والقصرية اليت ال تتجاوز نصف الساق أو
يسرتن النصف الخر باجلوارب اللحمية اليت تزيده مجاالً ،وقد تصلي بعضهن هبذه اهليئة ،فهذا ال جيوز،
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وجيب عليهن أن يبادرن إىل إمتام السرت كما أمر اهلل تعاىل ،أسوة بنساء املهاجرين األأول ،حني نزل األمر
بضرب اخلأ أمر؛ شققن مروطهن فاختمرن هبا ،ولكننا ال نطالبهن بشق شيء من ثياهبن! وإما بإطالته
وتوسيعه ح يكون ثوباً ساتراً جلميع ما أمرهن اهلل بسرته  .ولقد رأينا كثرياً من الفتيات املغرورات ببعض
من يزعمن أهنن من الداعيات ! قد جعلن شعاراً هلن تقصري ثياهبن إىل نصف الساق ،مع لبس اجلوارب
اليت جم السيقان  ،مع وضع اخلمار ـ اإليشارب ـ فقط على رؤسهن؛ دون اجللباب على اخلمار كما هو
نص القرآن الكرمي على ما تقدم بيانه ،وهن بذلك ال يشعرن أهنن حيشرن أنفسهن يف زمرة من قال اهلل
أوجه نصيحيت هذه أن ال
تعاىل فيهم  {:وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً ف ،فإىل املخلصات منهن ّ
يؤثرن على اتباع الكتاب و السنة تقليد حزب أو شيخ ،بـ ْله شيخة ! واهلل عز وجل يقول  {:اتبعوا ما
أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليالً ما ت ّذكرون ف [ سورة األعرا آية . ] 3
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الشرط الخامس
( أن ال يكون مبخراً مطيباً )
ألحاديث كثرية تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوهتن ،وحنن نسوق الن بني يديك ما صح
سنده منها :
1ـ عن أيب موسى األشعري  قال  :قال رسول اهلل : 
(( أميا أمرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من رحيها ،فهي زانية )) رواه النسائي وأبو داود والرتمذي
وقال  :حسن صحيح  .واحلاكم وقال  :صحيح اإلسناد ووافقه الذه .قلت وإسناده حسن .
2ـ عن زينب الثقفية أن الن  قال :
(( إذا خرجت إحداكن إىل املسجد فال تقرب [ن طيباً )) رواه مسلم .
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3ـ عن أيب هريرة  قال  :قال رسول اهلل : 
(( أميا امرأة أصابت خبوراً ،فال تشهد معنا العشاء الخرة )) رواه مسلم.

4ـ عن موسى بن يسار عن أيب هريرة :
تعصف رحيأها ،فقال  :يا أمة اجلبار ! املسجد تريدين ؟ قالت  :نعم ،قال  :وله
(( أن امرأة مرت به
أ

تطيبت ؟ قالت  :نعم ،قال  :فارجعي فاغتسلي ،فإين عت رسول اهلل  يقول :
تعصف رحيأها فيقبل اهلل منها صالة ح ترجع إىل بيتها فتغتسل )) رواه
(( ما من امرأة خترج إىل املسجد
أ
البيهقي وغريه وهوحديث صحيح .
ووجهأ اإلستدالل هبذه األحاديث على ما ذكرنا ،العموم الذي فيها  .فإن اإلستعطار والتطيب كما
يستعمل يف البدن ،يستعمل يف الثوب أيضاً ،ال سيما ويف احلديث الثالث ذكر البخور ،فإنه بالثياب أكثر
استعماالً وأخص .
وسبب املنع منه واضح ،وهو ما فيه من ريك داعية الشهوة ،وقد أحلق به العلماءأ ما يف معناه ،كحسن
امللبس واحللي الذي يظهر ،والزينة الفاخرة ،وكذا االختالط بالرجال .
وقال ابن دقيق العيد :
(( وفيه حرمة التطيب على مريدة اخلروج إىل املسجد ،ملا فيه من ريك داعية شهوة الرجال )) .
قلت  :فإذا كان ذلك حراماً على مريدة املسجد ،فماذا يكون احلكم على مريدة السوق واألزقة والشوارع
؟ ال شك أنه أشد حرمة وأكرب إمثاً ،وقد ذكر اهليتمي يف (( الزواجر )) أن خروج املرأة من بيتها متعطرة
متزينة من الكبائر ،ولو أذن هلا زوجها .
مث إن هذه األحاديث عامة تشمل مجيع األوقات ،وإمنا خص بالذكر العشاء الخرة يف احلديث الثالث،
ألن الفتنة وقتها أشد ،فال يتومهن منه أن خروجها يف غري هذا الوقت جائز .
وقال ابن امللك :
(( واألظهر أهنا أخصت بالنهي ألهنا وقت الظلمة وخلو الطريق ،والعطر يهيج الشهوة ،فال تأمن املرأة يف
ذلك الوقت من كمال الفتنة ،خبال الصبح واملغرب ،فإهنما وقتان فاضحان ،وقد تقدم أن مس الطيب
مينع املرأة من حضور املسجد مطلقاً )) .
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الشرط السادس
( أن ال يشبه لباس الرجل )
لِما ورد من األحاديث الصحيحة يف لعن املرأة اليت تتشبه بالرجل يف اللباس أو غريه  .وإليك ما نعلمه
منها :
1ـ عن أيب هريرة  قال :
(( لعن رسول اهلل  الرجل يلبس لبسة املرأة ،واملرأة تلبس لبسة الرجل )) رواه أبو داود وابن ماجة
واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم  ،ووافقه الذه وهو كما قاال.
2ـ عن عبد اهلل بن عمرو  قال  :عت رسول اهلل  يقول :
(( ليس من[ا من تشبه بالرجال من النساء  ،وال من تشبه بالنساء من الرجال )) رواه أمحد وأبو نعيم
وإسناده صاحل .
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3ـ عن ابن عباس  قال :
(( لعن الن  املخن[ثني من الرجال ،واملرتجالت من النساء  ،وقال  :أخرجوهم من بيوتكم  .قال :
فأخرج الن فالناً ،وأخرج عمر فالناً )) رواه البخاري .
ويف لفظ :
(( لعن رسول اهلل  املتشبهني من الرجال بالنساء ،واملتشبهات من النساء بالرجال )) رواه البخاري.
4ـ عن عبد اهلل بن عمر  قال  :قال رسول اهلل : 
(( ثالث ال يدخلون اجلنة وال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة : ،العاق والديه ،واملرأة املرتجلة املتشبهة
بالرجال ،والد[يوث )) رواه النسائي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ووافقه الذه وهو كما قاال.
5ـ عن ابن أيب مليكة ـ وا ه عبد اهلل بن عبيد اهلل ـ قال  :قيل لعائشة رضي اهلل عنها  :إن املرأة تلبس
النعل ؟ فقالت :
(( لعن رسول اهلل  ال[ر أجلة من النساء )) رواه أبو داود ورجاله ثقات وهو صحيح بشواهده.
ويف هذه األحاديث داللة واضحة على رمي تشبه النساء بالرجال ،وعلى العكس ،وهي عامة تشمل
اللباس وغريه ،إال احلديث األول ،فهو نص يف اللباس وحده.
وقد قال أبو داود يف (( مسائل اإلمام أمحد )) :
(( عت أمحد سئل عن الرجل يـأْلبِس جاريته القرطق؟ قال  :ال يلبسها من زي الرجال ،وال يشبهها
بالرجال )) .
قال أبو داود :
(( قلت ألمحد  :يلبسها النعل الصرارة ؟ قال  :ال ،إال أن يكون لبسها للوضوء  .قلت للجمال؟ قال  :ال
 .قلت  :فيجز شعرها ؟ قال  :ال)) والقرطق هو القباء وهو نوع من اللباس.
وقد أورد الذه تشبه املرأة بالرجال ،وتشبه الرجال بالنساء يف (( الكبائر)) ،وأورد بعض األحاديث
املتقدمة ،مث قال :
(( فإذا لبست املرأة زي الرجال من املقالب والفرج واألكمام الضيقة ،فقد شاهبت الرجال
يف لبسهم ،فتلحقها لعنة اهلل ورسوله ولزوجها إذا أمكنها من ذلك ،أورضي به ومل ينهها ،ألنه مأمور
بتقوميها على طاعة اهلل ،وهنيها عن املعصية ،لقول اهلل تعاىل {:قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس
واحلجارة ف ،ولقول الن : 
(كلكم ر ٍاع وكلكم مسؤول عن رعيته  ،الرجل راع يف أهله ومسؤول عنهم يوم القيامة) )) متفق عليه.
وتبعه على ذلك اهليتمي يف (( الزواجر )) ،مث قال:
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(( ع ُّد هذا من الكبائر واضح ملا عرفت من هذه األحاديث الصحيحة ،وما فيها من الوعيد الشديد،
والذي رأيته ألئمتنا أن ذلك التشبه فيه قوالن :أحدمها أنه حرام  ،وصححه النووي بل صوبه  .وثانيهما
أنه مكروه ،وصححه الرافعي يف موضع ،و الصحيح بل الصواب ما قاله النووي من احلرمة ،بل ما قدمته
من أن ذلك كبرية ،مث رأيت بعض املتكلمني على الكبائر عد[ه منها ،وهو ظاهر )) .
وقال احلافظ يف (( فتح الباري )) عند شرح حديث ابن عباس املتقدم برقم ( )3باللفظ الثاين :
(( لعن رسول اهلل املتشبهني من الرجال بالنساء ،واملتشبهات من النساء بالرجال )) ما خمتصره :
(( قال الطربي :ال جيوز للرجال التشبه بالنساء يف اللباس والزينة اليت ختتص بالنساء ،وال العكس ،وقال
الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة  :ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه يف كل شىيء ،لكن عر من األدلة األخرى
أن املراد التشبه يف الزي ،وبعض الصفات واحلركات وحنوها ،ال التشبه يف أمور اخلري  .قال  :واحلكمة يف
لعن من تشبه ،إخراجه الشيء عن الصفة اليت وضعها عليه أحكم احلكماء،
وقد أشار إىل ذلك يف لعن الواصالت بقوله:
املغري ِ
ات خ ْلق اهلل) .
( ِّ
فثبت مما تقدم أنه ال جيوز للمرأة أن يكون زيها مشاهباً لزي الرجل ،فال حيل هلا أن تلبس رداءه وإزاره وحنو
ذلك ،كما تفعله بعض بنات املسلمني يف هذا العصر من لبسهن ما يعر ب (جلاكيت)
و( البنطلون ) ،وإن كان هذا يف الواقع أسرت هلن من ثياهبن األخرى األجنبية .فاعتربوا يا أويل األبصار.
مث وجدت لشيخ اإلسالم ابن تيمة رمحه اهلل تعاىل فصالً جيداً ،رأيت من املناسب إيراده يف هذا املكان
لوثيق صلته به ،وملا فيه من الفوائد الغزيرة والتحقيق العلمي ،وهو جواب سؤال أوِجه إليه ،وهذا نصه مع
اجلواب؛ كما جاء يف (( الكواكب)) البن عروة احلنبلي احملفوظ يف املكتبة الظاهرية بدمشق :
(( مسألة يف لبس الكوفية للنساء ما حكمها إذا كانت بالداير والفرق ،ويف لبسهن الفراجي ،فما الضابط
يف التشبه بالرجال يف امللبوس ؟ هل هو بالنسبة إىل ما كان على عهد رسول اهلل  ،أو كل زمان حبسبه ؟
اجلواب :
احلمد هلل  ،الكوفية اليت بالفرق والداير من غري أن تسرت الشعر املسدول هي من لباس الصبيان ،واملرأة
الالبسة لذلك متشبه هبم  .وهذا النوع قد يكون أوله من قبل النساء قصدن التشبه باملردان ،كما يقصد
بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفرياً واحداً مسدوالً بني الكتفني ،وأن ترخي هلا السوالف ،وأن تعتم؛
لتشبه املردان يف العمامة والعذار والشعر ،مث قد تفعل احلرة بعض ذلك ال تقصد هذا ،لكن هي يف ذلك
متشبه بالرجال.
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وقد استفاضت السنن عن الن  يف الصحاح وغريها بلعن املتشبهات من النساء بالرجال ،واملتشبهني
من الرجال بالنساء ،ويف رواية:
أنه لعن املخنثني من الرجال ،واملرتجالت من النساء ،وأمر بنفي املخنثني ،وقد نص على نفيهم الشافعي



بالنفي يف حد الزنا ،وبنفي املخنثني.

وأمحد وغريمها ،وقالوا :جاءت سنة رسول اهلل
ويف صحيح مسلم عنه أنه قال:
(( صنفان من أهل النار من أميت مل أرمها بعد :كاسيات عاريات مائالت مميالت ،على رؤوسهن مثل
أ نة البخت ،ال يدخلن اجلنة ،وال جيدن رحيها ،ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر ،يضربون هبا عباد
اهلل)).
وقد فسر قوله  ((:كاسيات عاريات )) ،بأن تكتسي ما ال يسرتها ،فهي كاسية ،وهي يف احلقيقة عارية،
مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرهتا  ،أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل
عجيزهتا وساعدها وحنو ذلك ،وإمنا كسوة املرأة ما تسرتها فال تبدي جسمها ،وال حجم أعضائها لكونه
كثيفاً واسعاً .

ومن هنا يظهر الضابط يف هنيه  عن تشبه الرجال بالنساء ،وعن تشبه النساء بالرجال ،وأن األصل يف
ذلك ليس هو راجعاً إىل جمرد ما ختتاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه ،فإنه لو كذلك لكان إذا
اصطلح قوم على أن يلبس الرجال اخلأ أمر اليت تغطي الرأس والوجه والعنق ،واجلالبيب اليت تسدل من فوق
الرؤوس ح ال يظهر من البسها إال العينان ! وأن تلبس النساء العمائم واألقبية املختصرة وحنو ذلك أن
يكون هذا سائغاً ! وهذا خال النص واإلمجاع ،فإن اهلل تعاىل قال للنساء:
{ وليضربن خبمرهن على جيوهبن ،وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن ف الية ،وقال  { :قل ألزواجك
وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين ف الية ،وقال :
{ وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل ف ،فلو كان اللباس الفارق بني الرجال والنساء مستنده جمرد ما يعتاد
النساء أو الرجال باختيارهم وشهوهتم ،مل جيب أن يدنني عليهن اجلالبيب ،وال أن يضربن باخلمر على
اجليوب ،ومل حيرم عليهن التربج تربج اجلاهلية األوىل ،ألن ذلك كان عادةً ألولئك ،وليس الضابط يف ذلك

لباساً معيناً من جهة نص الن  ،أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده ،حبيث يقال  :إن ذلك
ينجر خلف املرأة
هو الواجب وغريه حيرم  ،فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياباً طويالت الذيل حبيث ُّ
إذا خرجت ،والرجل مأمور بأن يشمر ذيله ح ال يبلغ الكعبني ،وهلذا ملا هنى  الرجال عن إسبال
[
اإلزار ،وقيل له  :فالنساء ؟
قال  :يرخني شرباً ،قيل له  :إذن تنكشف سوقهن ،قال  :ذراعاً ال يزدن عليه  ،قال الرتمذي :
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(( حديث صحيح )).
فالفارقة بني لباس الرجال والنساء يعود إىل ما يصلح للرجال ،وما يصلح للنساء ،وهو ما ناسب ما يؤمر
به الرجال ،وما يؤمر به النساء ،فالنساء مأمورات باالستتار واالحتجاب دون التربج والظهور  .وهلذا مل
يشرع هلا رفع الصوت يف األذان والتلبية ،وال الصعود ( كذا ،ولعله  :يف الصعود ) إىل الصفا واملروة ،وال
التجرد يف اإلحرام كما يتجرد الرجل ،فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه ،وأن ال يلبس الثياب املعتادة،
وهي اليت تصنع على قدر أعضائه ،فال يلبس القميص وال السراويل ،وال الربنس وال اخلف ،لكن ملا كان
[
حمتاجاً إىل ما يسرت العورة وميشي فيه ،رخص له يف آخر األمر إذا مل جيد إزاراً أن يلبس سراويل ،وإذا مل
جيد نعلني أن يلبس خفني ،وجعل ذلك بدالً للحاجة العامة ،خبال ما حيتاج إليه حاجة خاصة ملرأ أو
برد ،فإن عليه الفدية إذا لبسه ،وهلذا طرد ابو حنيفة هذا القياس ،وخالفه األكثرون للحديث الصحيح،
وألجل الفرق بني هذا وهذا ،وأما املرأة فإهنا مل تنه عن شيء من اللباس ألهنا مأمورة باالستتار
واالحتجاب ،فال يشرع هلا ضد ذلك ،لكن منعت أن تنتقب ،وأن تلبس القفازين ،ألن ذلك لباس
مصنوع على قدر العضو ،وال حاجة هبا إليه .
وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل أو كبدنه ؟ على قولني يف مذهب أمحد وغريه ،فمن جعل
وجهها كرأسه ،أمرها إذا سدلت الثوب من فوق رأسها أن جتافيه عن الوجه ،كما جيايف عن الرأس ما يظلل
به ،ومن جعله كاليدين ـ وهو الصحيح ـ قال  :مل تنه عن سرت الوجه وإمنا هنيت عن اإلنتقاب كما هنيت
عن القفازين ،وذلك كما أهني الرجل عن القميص والسراويل ،وحنو ذلك ،ففي معناه الربقع ،وما صنع
لسرت الوجه  .فأما تغطية الوجه مبا يسدل من فوق الرأس ،فهو مثل تغطيته عند النوم بامللحفة وحنوها،
ومثل تغطية اليدين بالكمني ،وهي مل تنه عن ذلك .
فلو أراد الرجال أن ينتقبوا ويتربقعوا ،ويدعوا النساء باديات الوجوه ملنعوا من ذلك ،وكذلك املرأة أأمرت أن
أ
جتتمع يف الصالة ،وال جتايف بني أعضائها  -الصواب أن املرأة كالرجل يف الصالة  ، -و أأمرت أن تغطي
رأسها ،فال يقبل اهلل صالة حائض إال خبمار ،ولو كانت يف جو بيت ال يراها أحد من األجانب ،فدل
ذلك على أهنا مأمورة من جهة الشرع بس ٍرت ال يؤمر به الرجل حقاً هلل عليها ،وإن مل يرها بشر ،وقد قال
تعاىل :
{ وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل ف،
وقال الن : 
(( ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل ،وبيوهتن خري هلن )) .
وقال : 
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(( صالة إحداكن يف خمدعها أفضل من صالهتا يف حجرهتا ،وصالهتا يف حجرهتا أفضل من صالهتا يف
دارها ،وصالهتا يف دارها أفضل من صالهتا يف مسجد قومها ،وصالهتا يف مسجد قومها أفضل من
صالهتا معي ))  -رواه أمحد وابن خزمية وابن حبان وهو حديث حسن  . -وهذا كله ملا يف ذلك من
االستتار واالحتجاب .
ومعلوم أن املساكن من جنس املالبس ،كالمها جعل يف األصل للوقاية ودفع الضرر ،كما جعل األكل
والشرب جللب املنفعة ،فاللباس يتقي اإلنسان به احلر والربد ويتقي به سالح العدو ،وكذلك املساكن يتقي
هبا احلر والربد ،ويتقي هبا العدو ،وقال تعاىل  {:واهلل جعل لكم من بيوتكم سكناً ف ،وقال  {:واهلل جعل
لكم مما خلق ظالالً ،وجعل لكم من اجلبال أكناناً ،وجعل لكم سرابيل تقيكم احل[ر ،وسرابيل تقيكم
يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ف ،فذكر يف هذا املوضع ما حيتاجون إليه لدفع ما قد
بأسكم ،كذلك ُّ
يؤذيهم ،وذكر يف أول السورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم،
فقال تعاىل {:واإلنعام خلقها لكم فيها د ءك ومنافع ومنها تأكلون ف ،فذكر ما يستدفئون به ويدفعون به
الربد ،ألن الربد يهلكهم ،واحلر يؤذيهم ،وهلذا قال بعض العرب  :الربد بؤس ،واحلر أذى ،وهلذا السبب
مل يذكر يف الية األخرى وقاية الربد ،فإن ذلك تقدم يف أول السورة ،وهو يف أثناء السورة ما أمت به النعمة،
وذكر يف أول السورة أصول النعم ،وهلذا قال { :كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمونف.
واملقصود هنا ،أن مقصود الثياب يشبه مقصود املساكن ،والنساء مأمورات يف هذا مبا يسرتهن وحيجبهن،
فإذا اختلف لباس الرجال والنساء مما كان أقرب إىل مقصود االستتار واالحتجاب ،كان للنساء ،وكان
ضده للرجال.
وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان :أحدمها :الفرق بني الرجال والنساء ،والثاين :احتجاب
النساء ،فلو كان مقصوده جمرد الفرق ،حلصل ذلك بأي وجه حصل االختال  ،وقد تقدم فساد ذلك،
بل أبلغ من ذلك أن املقصود بلباس أهل الذمة؛ إظهار الفرق بني املسلم والذمي ،ليرتتب على ٍ
كل منهما
من األحكام الظاهرة ما يناسبه ،ومعلوم أن هذا حيصل بأي لباس اصطلحت الطائفتان على التميز به،
ومع هذا فقد روعي يف ذلك ما هو أخص من الفرق ،فإن لباس األبيض ملا كان أفضل من غريه ،كما قال
 ((: عليكم بالبياأ ،فليلبسه أحياؤكم ،وكفنوا فيه موتاكم )) ،مل يكن من السنة أن جيعل لباس أهل
الذمة أبيض ،ولباس أهل االسالم املصبوغ ،كالعسلي واألدكن وحنو ذلك ،بل األمر بالعكس ،وكذلك يف
الشعور وغريها ،فكذلك األمر يف لباس الرجال والنساء  ،ليس املقصود به جمرد الفرق ،بل ال بد من رعاية
جانب االحتجاب واالستتار.
وكذلك أيضاً ليس املقصود جمرد حجب النساء وسرتهن دون الفرق بينهن وبني الرجال ،بل الفرق أيضاً
مقصود ،ح لو قدر أن الصنفني اشرتكوا يف ما يسرت وحيجب حبيث يشتبه لباس الصنفني لنهو عن ذلك،
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واهلل تعاىل قد بني هذا املقصود أيضاً بقوله تعاىل  { :يا أيها الن قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني
يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين ف ،فجعل كوهنن يعرفن باللباس الفارق أمراً

مقصوداً ،و هلذا جاءت صيغة النهي بلفظ التشبه بقوله  ((: لعن اهلل املتشبهات من النساء بالرجال ،
و املتشبهني من الرجال بالنساء )) فعلق احلكم باسم التشبه  ،وبكون كل صنف يتصف بصفة الخر .
وقد بسطنا هذه القاعدة يف (( اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم )) ،وبين[ا أن املشاهبة يف
األمور الظاهرة تورث تناسباً و تشاهباً يف األخالق و األعمال  ،وهلذا هنينا عن مشاهبة الكفار ،ومشاهبة
األعاجم،و مشاهبة األعراب ،و هني كل من الرجال و النساء عن مشاهبة الصنف الخر .
و الرجل املتشبه بالنساء يكتسب من أخالقهن حبسب تشبهه ،ح يفضي به األمر إىل التخنث
احملض ،و التمكني من نفسه كأنه امرأة ،وملا كان الغناء مقدمة ذلك  ،وكان من عمل النساء ،
كانوا يسمون الرجال المغنين ( مخانيث ).

و املرأة املتشبهة بالرجال تكتسب من أخالقهم ح يصري فيها من التربج و الربوز و مشاهبة الرجال ما
قد يفضي ببعضهن إىل أن تظهر بدهنا كما يظهره الرجال  ،وتطلب أن تعلو على الرجال كما يعلو الرجال
على النساء  ،وتفعل من األفعال ما ينايف احلياء واخلفر املشروع للنساء،و هذا القدر قد حيصل مبجرد
املشاهبة.
و إذا تبني أنه البد من أن يكون بني لباس الرجال و النساء فرق مييز بني الرجال و النساء ،
وأن يكون لباس النساء فيه من االستتار واالحتجاب ما حيصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا الباب ،
وتبني أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال هنيت عنه املرأة  ،وإن كان ساتراًكالفراجي اليت جرت عادة
بعض البالد أن يلبسها الرجال دون النساء  ،و النهي عن مثل هذا يتغري بتغري العادات  ،وأما ما كان
الفرق عائداً إىل نفس السرت  ،فهذا يؤمر فيه النساء مبا كان أسرت  ...و لو قدر أن الفرق حيصل بدون
ذلك  ،فإذا اجتمع يف اللباس قلة السرت واملشاهبة هني عنه من الوجهني  .و اهلل أعلم )).
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الشرط السابع
( أن ال يشبه لباس الكافرات )
ملا تقرر يف الشرع أنه ال جيوز للمسلمني  -رجاالً و نساءً  -التشبه بالكفار سواء يف عباداهتم أو
أعيادهم أو أزيائهم اخلاصة هبم  .وهذه قاعدة عظيمة يف الشريعة اإلسالمية خرج عنها اليوم  -مع
األسف  -كثري من املسلمني-ح الذين يـأ ْعنون منهم بأمور الدين و الدعوة إليه-جهالً بدينهم ،أو تبعاً
ألهوائهم  ،أو اجنرافاً مع عادات العصر احلاضر وتقاليد أوروبا الكافرة،ح كان ذلك من أسباب ذل
املسلمني وضعفهم،وسيطرة األجانب عليهم ،واستعمارهم { إن اهلل ال يغري ما بقوم ح يغريوا ما
بأنفسهم ف (الرعد  )11:لو كانوا يعلمون .
و ينبغي أن يعلم أن األدلة على صحة هذه القاعدة املهمة كثرية يف الكتاب و السنة ،وإن كانت أدلة

الكتاب جمملة ؛ فالسنة تفسرها وتبينها كما هو شأهنا دائماً .

فمن اآليات قوله تعاىل يف (اجلاثية : )18-16:

1ـ { ولقد آتينا بين اسرائيل الكتاب و احلكم و النبوة و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على العاملني .
وآتيناهم ٍ
بينات من األمر فما اختلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم  ،إن ربك يقضي بينهم يوم
القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون .مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها ،وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون
ف.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف (( االقتضاء )) (ص: )8
(( أخرب سبحانه وتعاىل أنه أنعم على بين اسرائيل بنعم الدين و الدنيا  ،وأهنم اختلفوا بعد جميء العلم بغياً

من بعضهم على بعض ،مث جعل حممداً  على شريعة من األمر شرعها له وأمره باتباعها  ،وهناه عن
اتباع أهواء الذين اليعلمون  ،وقد دخل يف { الذين ال يعلمون ف كل من خالف شريعته  .و( أهواؤهم
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) :هو ما يهوونه  ،وما عليه املشركون من هديهم الظاهر  ،الذي هو من موجبات دينهم الباطل  ،وتوابع
ذلك فهم يهوونه .
و موافقتهم فيه اتباع ملا يهوونه  .وهلذا يفرح الكافرون مبوافقة املسلمني يف بعض أمورهم و يسرون به ،
ويودون أن لو بذلوا ماالً عظيماً ليحصل ذلك  .ولو فرأ أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم ،فال ريب أن
خمالفتهم يف ذلك أحسم ملادة متابعتهم يف أهوائهم ،و أعون على حصول مرضاة اهلل يف تركها  ،وأن
موافقتهم يف ذلك قد تكون ذريعة إىل موافقتهم يف غريه  .فإن (( من حام حول احلمى أوشك أن يواقعه
)) ،وأي األمرين كان ؛ حصل املقصود يف اجلملة  ،وإن كان األول أظهر.
و من هذا الباب قوله تعاىل يف( الرعد:)30-36:
2ـ { والذين آتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك ،ومن األحزاب من ينكر بعضه ،قل إمنا أمرت أن
أعبد اهلل وال أشرك به  ،إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ،ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما
جاءك من العلم مالك من اهلل من ويل وال واق ف.
و الضمري يف { أهوائهم ف يعود  -و اهلل أعلم  -إىل ما تقدم ذكره  ،و هم األحزاب الذين ينكرون
بعضه  ،فدخل يف ذلك كل من أنكر شيئاً من القرآن من يهودي أو نصراين أو غريمها ،
وقد قال تعاىل  {:و لئن اتبعت أهوائهم بعد ما جاءك من العلم ف ( الرعد  ،)30:ومتابعتهم فيما
خيتصون به من دينهم وتوابع دينهم ؛ اتباع ألهوائهم  ،بل حيصل اتباع أهوائهم مبا هو دون ذلك)).
و قال تعاىل يف ( احلديد : ) 16:
3ـ { أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهلل و ما نزل من احلق،وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب
من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوهبم وكثري منهم فاسقون ف.
قال شيخ اإلسالم (ص : ) 43
(( فقوله  { :وال يكونوا ف هني مطلق عن مشاهبتهم  ،وهو خاص أيضاً يف النهي عن مشاهبتهم يف قسوة
قلوهبم  ،وقسوة القلوب من مثرات املعاصي )).
و قال ابن كثري عند تفسري هذه الية ( : ) 310/4
(( و هلذا هنى اهلل املؤمنني أن يتشبهوا هبم يف شيء من األمور األصلية و الفرعية )).
و من ذلك قوله تعاىل يف ( البقرة : ) 104 :
4ـ { يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا و قولوا انظرنا وا عوا وللكافرين عذاب أليم ف .
قال احلافظ ابن كثري ( : )148/1
(( هنى اهلل تعاىل عباده املؤمنني أن يتشبهوا بالكافرين يف مقاهلم وفعاهلم  ،وذلك أن اليهود كانوا يعانون
من الكالم ما فيه تورية ملا يقصدونه من التنقيص ؛ عليهم لعائن اهلل  ،فإذا أرادوا أن يقولوا  :ا ع لنا ،
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قالوا  :راعنا  ،ويورون بالرعونة  ،كما قال تعاىل  {:من الذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضعه ويقولون
عنا وعصينا وا ع غري مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً يف الدين ،
ولو أهنم قالوا عنا وأطعنا وا ع وانظرنا لكان خرياً هلم وأقوم  ،ولكن لعنهم اهلل بكفرهم
فال يؤمنون إال قليالً ف ( النساء . ) 46:
و كذلك جاءت األحاديث بإخبار عنهم بأهنم كانوا إذا سلُّموا إمنا يقولون  ((:السام عليكم ))،
والسام هو املوت  ،و هلذا أمرنا أن نرد عليهم ب ـ (( و عليكم ))  ،و إمنا يستجاب لنا فيهم  ،وال
يستجاب هلم علينا  ،و الغرأ أن اهلل تعاىل هنى املؤمنني عن مشاهبة الكافرين قوالً و فعالً )) .
و قال شيخ اإلسالم عند هذه الية ما خمتصره (ص : ) 22
(( قال قتادة و غريه  :كانت اليهود تقوله استهزاءً  ،فكره اهلل للمؤمنني أن يقولوا مثل قوهلم  ،و

قال أيضاً  :كانت اليهود تقول للن  : راعنا عك  ،يستهزئون بذلك  ،وكانت يف اليهود قبيحة .
فهذا يبني أن هذه الكلمة هني املسلمون عن قوهلا  ،ألن اليهود كانوا يقولوهنا  ،وإن كانت من اليهود
قبيحة ،ومن املسلمني مل تكن قبيحة  ،ملا كان يف مشاهبتهم فيها من مشاهبة الكفار
وتطريقهم إىل بلوغ غرضهم )) .
و يف الباب آيات أخرى  ،وفيما ذكرنا كفاية  ،فمن شاء الوقو عليها فلينظرها يف
(( االقتضاء )) ( ص  14-8 :و 22و . ) 42
فتبني من اليات املتقدمة أن ترك هدي الكفار والتشبه هبم يف أعماهلم وأقواهلم وأهوائهم ؛ من
املقاصد والغايات اليت أسسها وجاء هبا القرآن الكرمي  ،وقد قام الن  ببيان ذلك وتفصيله لألمة ،

وحققه يف أمور كثرية من فروع الشريعة  ،ح عر ذلك اليهود الذين كانوا يف مدينة الن  ، وشعروا
أنه عليه السالم يريد أن خيالفهم يف كل شؤوهنم اخلاصة هبم  ،كما روى أنس بن مالك : 
(( إن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يؤاكلوها  ،ومل جيامعوها يف البيوت  ،فسأل أصحاب الن ِ



الن [  ، فأنزل اهلل تعاىل  { :ويسألونك عن احمليض قل هو أذى  ،فاعتزلوا النساء يف احمليض ف

إىل آخر الية  ،فقال رسول اهلل  (( : اصنعوا كل شيء إال النكاح ))  ،فبلغ ذلك اليهود  ،فقالوا  :ما
يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إال خالفنا فيه  ،فجاء أسيد بن حضري  ،وعباد بن بشر  ،فقاال :يا
رسول اهلل ! إن اليهود تقول كذا و كذا  ،أفال جنامعهن ؟ فتغري وجه رسول اهلل  ح ظننا أن قد وجد

عليهما  ،فخرجا ،فاستقبلهما هدية من لنب إىل الن  ، فأرسل يف آثارمها  ،فسقامها ،فعرفا أن مل جيد
عليهما )) رواه مسلم .
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قال شيخ اإلسالم يف ( االقتضاء ) :

( فهذا احلديث يدل على كثرة ما شرعه اهلل لنبيه 

من خمالفة اليهود  ،بل على أنه خالفهم يف عامة

أمورهم ح قالوا :
ما يريد أن يدع من أمرنا شيئاً إال خالفنا فيه ).

و أما السنة فالنصوص فيها كثرية طيبة يف تأييد القاعدة املتقدمة  ،و هي ال تنحصر يف باب

واحد من أبواب الشريعة املطهرة كالصالة مثالً ،بل قد تعدهتا إىل غريها من العبادات و الداب
واالجتماعيات و العادات  ،وهي بيان و تفصيل ملا أمجل يف اليات السابقة و حنوها كما قدمت اإلشارة
إليه .
و ها حنن أوالء نسوقها بني يديك ؛ لتكون على بصرية فيما ذهبنا إليه :
 1ـ عن عمرو بن عبسة  قال :
صل صالة الصبح ،مث
(( قلت يا ن اهلل ! أخربين عما عل[مك اهلل ،وأجهله ،أخربين عن الصالة  .قال ِّ :
أقصر عن الصالة حني تطلع الشمس ح ترتفع ،فإهنا تطلع حني تطلع بني قرين شيطان ،وحينئذ يسجد
صل فإن الصالة مشهودة حمضورة ح يستقل الظل بالرمح ،مث أقصر عن الصالة ،فإن
هلا الكفار  .مث ِّ
فصل ،فإن الصالة مشهودة حمضورة ،ح تصلي العصر ،مث أقصر
حينئذ تأسجر جهنم ،فإذا أقبل الفيءأ ِّ
عن الصالة حني تغرب الشمس ،فإهنا تغرب بني قرين شيطان ،وحينئذ يسجد هلا الكفار )) رواه مسلم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
(( فقد هنى  عن الصالة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب؛ معلالً بأهنا تطلع وتغرب بني قرين
شيطان ،وأنه حينئذ يسجد هلا الكفار  .ومعلوم أن املؤمن ال يقصد السجود إالهلل تعاىل ،وأكثر الناس قد
ال يعلمون أن طلوعها وغروهبا بني قرين شيطان ،وال أن الكفار يسجدون هلا ،مث إنه  هنى عن الصالة
يف هذا الوقت حسماً ملادة املشاهبة بكل طريق ...
وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله املشركون من العبادات وحنوها مما يكون كفراً أو معصية بالنية؛ ينهى
املؤمنون عن ظاهره ،وإن مل يقصدوا به قصد املشركني ،سداً للذريعة وحسماً للمادة ...
وهلذا هنى عن الصالة إىل ما عأبد من دون اهلل يف اجلملة ،وإن مل يكن العابد يقصد ذلك  ...ملا فيه من
مشاهبة السجود لغري اهلل؛ فانظر كيف قطعت الشريعة املشاهبة يف اجلهات ويف األوقات !
وكما ال يصلي إىل القبلة اليت يصلون إليها ،وكذلك ال يصلي إىل ما يصلون له ،بل هذا أشد فساداً ،فإن
القبلة شريعة من الشرائع قد ختتلف باختال شرائع األنبياء؛ أما السجود لغري اهلل وعبادته فهو حمرم يف
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الدين الذي اتفقت عليه رسل اهلل كما قال سبحانه  {:واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من
دون الرمحن آهلة يعبدون ف )) .
 2ـ عن جندب ـ وهو ابن عبد اهلل البجلي ـ قال  :عت الن  قبل أن ميوت خبمس وهو يقول:
((  . . .أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،أال فال تتخذوا القبور
مساجد ،إين أهناكم عن ذلك )) رواه مسلم .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
(( وصف رسول اهلل  أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور األنبياء والصاحلني مساجد وعق[ب هذا
الوصف بالنهي حبر الفاء أن ال يتخذوا القبور مساجد .
وقال إنه  ينهانا عن ذلك ففيه داللة على أن اختاذ من قبلنا سبب لنهينا إما مظهر للنهي وإما موجب
للنهي وذلك يقتضي أن أعماهلم داللة وعالمة على أن اهلل ينهانا عنها ،أو أهنا علة مقتضية للنهي ،وعلى
التقديرين يعلم أن خمالفتهم أمر مطلوب للشارع يف اجلملة )) .
 3ـ عن جرير بن عبد اهلل  قال  :قال رسول اهلل : 
(( اللحد لنا ،والشِّق ألهل الكتاب )) رواه أمحد والطحاوي ،وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
(( وهو مروي من طرق فيها لني لكن يصدق بعضها بعضاً ،وفيه التنبيه على خمالفتنا بأهل الكتاب ح
يف وضع امليت يف أسفل القرب )).
 4ـ عن عمرو بن العاص  أن رسول اهلل  قال :
ص أل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر )) رواه مسلم .
(( ف ْ
 5ـ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :
(( حني صام رسول اهلل  يوم عاشوراء وأمر بصيامه ،قالوا :يا رسول اهلل ! إنه يوم تعظِّمه اليهود
صمنا اليوم التاسع ،قال  :فلم يأت
والنصارى ؟ فقال رسول اهلل  : فإذا كان العام املقبل إن شاء اهلل أ
العام املقبل ح تويف رسول اهلل  )) رواه مسلم .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :

(( فهذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول اهلل  ، وأمر بصيامه  ،ورغ[ب فيه مث ملا
[
قيل له ( قبيل وفاته ) إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ،أمر مبخالفتهم  ،بضم يوم آخر إليه  ،وعزم على
ذلك  ،وهلذا استحب العلماء ومنهم اإلمام أمحد أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء .

55

 6ـ عن عدي بن حامت  ، قال :
(( قلت  :يا رسول اهلل ! إين أسألك عن طعام ال أدعه إال رجاً ،قال  :ال تدع شيئاً ضارعت فيه
النصرانية )) رواه أمحد والبيهقي والرتمذي وسنده حسن ورجاله ثقات رجال مسلم .
ومعأ ضارعت فيه النصرانية  :أي شاهبت ألجله أهل امللة النصرانية من حيث امتناعهم إذا وقع يف قلب
أحدهم أنه حرام أو مكروه  ،وهذا يف املعأ تعليل النهي .
 0ـ عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال :
علي ثوبني معصفرين ،فقال  :إن هذه من ثياب الكفار فال تلبسها )) رواه مسلم
(( رأى رسول اهلل [ 
.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
وعلل النهي عن لبسها بأهنا من ثياب الكفار  ،وسواء أراد أهنا مما يستحله الكفار بأهنم يستمتعون
خبالقهم يف الدنيا  ،أو مما يعتاده الكفار لذلك ؛ كما أنه يف احلديث قال  (( :إهنم يستمتعون بآنية
الذهب و الفضة يف الدنيا  ،وهي للمؤمنني يف الخرة )) ،و هلذا كان العلماء جيعلون اختاذ احلرير
وأواين الذهب والفضة تشبهاً بالكفار ،ففي (( الصحيحني )) عن أيب عثمان النهدي قال :
كد أبيك وال
(( كتب إلينا عمر رضي اهلل عنه وحنن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد  :يا عتبة ! إنه ليس من ِّ
كد ِّأمك  ،فأشبع املسلمني يف رحاهلم مما تشبع منه يف رحلك  ،وإياك و التنعم  ،وزي أهل الشرك ،
من ِّ



ولبوس احلرير  ،فإن رسول اهلل  هنى عن لبوس احلرير ،وقال  :إال هكذا  ،ورفع لنا رسول اهلل
إصبعيه الوسطى و السبابة و ضمهما )) .
و روى أبو بكر اخلالل بإسناده عن حممد بن سريين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتاً فرأى فيه حادثتني
فيه أباريق الصفر و الرصاص فلم يدخله  ،وقال  :من تشبه بقوم فهو منهم  ،ويف لفظ آخر  :فرأى شيئاً
من زي العجم  ،فخرج  ،و قال  :من تشبه بقوم فهو منهم )).

 8ـ عن علي  رفعه :
(( إياكم ولبوس الرهبان  ،فإنه من تزيا هبم أو تشبه ،فليس مين )) رواه الطرباين يف األوسط بسند ال
بأس به يف الشواهد .
 1ـ عن ابن عمر  قال  :قال رسول اهلل : 
(( خالفوا املشركني ،أحفوا الشوراب ،وأوفوا اللحى )) رواه البخاري ومسلم .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
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( فأمر  مبخالفة املشركني مطلقا ،مث قال :أحفوا الشوارب ،وأوفوا اللحى ،وهذه اجلملة الثانية بدالً من
األوىل ،فإن اإلبدال يقع يف اجلمل كما يقع يف املفردات ،قال :فلفظ خمالفة املشركني دليل على أن جنس
املخالفة أمر مقصود للشارع ،وإن عينت يف هذا الفعل ،فإن تقدمي املخالفة علة تقدمي العام على اخلاص،
كما يقال أكرم ضيفك؛ أطعمه وحادثه ،فأمرك باإلكرام أوالً ،دليل على أن إكرام الضيف مقصود ،مث
عينت الفعل الذي يكون إكراماً يف ذلك الوقت ،والتقرير من هذا احلديث شبيه بالتقرير من قوله :ال
يصبغون فخالفوهم).
 10ـ عن أيب هريرة  قال  :قال رسول اهلل : 
(( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ،خالفوا اجملوس )) رواه مسلم .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
( فعقب األمر بالوصف املشتق املناسب ،وذلك دليل على أن خمالفة اجملوس أمر مقصود للشارع ،وهو
العلة يف هذا احلكم ،أو علة أخرى ،أو بعض علة ،وإن كان األظهر عند اإلطالق أنه علة تامة ،وهلذا ملا
فهم السلف كراهة التشبه باجملوس يف هذا وغريه؛ كرهوا أشياء غري منصوصة بعينها عن الن  من
هدي اجملوس ،وقال املروزي  :سألت أبا عبد اهلل ـ يعين أمحد بن حنبل ـ عن حلق القفا ؟ هو من فعل
اجملوس ،ومن تشبه ٍ
بقوم فهو منهم)...
 11ـ عن الشريد بن سويد  قال :
(( م[ر يب رسول اهلل  وأنا جالس هكذا ،وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري ،واتكأت على ألية
يدي ،فقال  :أتقعد قِعدة املغضوب عليهم ؟! )) رواه أبو داود وأمحد واحلاكم وقال  :صحيح اإلسناد
ووافقه الذه .
 12ـ عن عبد اهلل بن مسعود  قال  :قال رسول اهلل : 
(( إياكم وهاتان الكعبتان املوسومتان اللتان تزجران زجراً ،فإهنا ميسر العجم )) رواه أمحد والبيهقي
وهوحديث حسن أو صحيح .
 13ـ عن عمر بن اخلطاب  قال  :عت الن  يقول :
عبد اهلل ورسوله )) رواه
(( ال تأطروين كما أطرت النصارى عيسى بن مرمي  ،إمنا أنا عبد اهلل ،فقولوا  :أ
البخاري .
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قال املناوي ( وهو  -أي اإلطراء  -املبالغة يف املدح والغلو ،فاملعأ  :ال جتاوزوا احلد يف مدحي بغري
الواقع ،فيجركم ذلك إىل الكفر كما جر النصارى ملا جتاوزوا احلد يف مدح عيسى عليه السالم بغري الواقع
واختذوه إهلاً .قال :
والتشبيه يف قوله  ((:كما أطرت النصارى عيسى )) يف زعم األلوهية ،ويصح أن يكون ليس مبجرد ذلك،
بل لنسبة ما ليس فيه ،فيكون أعم )) .
قلت  :وهذا هو الصحيح ،ألننا نعلم بالضرورة أن النصارى قد أطروا عيسى عليه السالم بغري األلوهية
أيضاً ،فمدح املسلمني الن  مبا ليس فيه يكون تشبهاً بالنصارى ،فينهى عنه ألمرين :
األول  :كونه كذباً يف نفسه ،وهو  أرفع مقاماً من أن ميدح به .

واآلخر  :سداً للذريعة ،وخشية أن يؤدي ذلك إىل ما ادعته النصارى يف نبيهم من األلوهبة وحنوها  .وقد

وقع يف هذا بعض املسلمني ،على الرغم من هذا احلديث وغريه ،وذلك مصداق قوله : 
(( لتتبعن سنن من قبلكم شرباً بشرب وذراعاً بذراع ،ح لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه )) متفق عليه .

قلت  :ومع ذلك فإننا ال نزال نسمع بعضهم يرتمن بقول القائل خماطباً الن : 
ومن علومك علم اللوح والقلم !
فإن من جودك الدنيا وضرهتا
فهذا شرك يف بعض صفاته تعاىل ،فإن اهلل عز وجل كما أنه واحد يف ربوبيته وألوهيته ،فكذلك هو واحد
يف صفاته ،ال يشاركه يف شيء منها أحد من خملوقاته ،مهما ت منزلته ،وعلت رتبته ،فهذا نبينا حممد
 سيد البشر يسمع جارية تقول يف غنائها الربيء :
وفينا ن يعلم ما يف غد

فيقول هلا  ((: دعي هذا وقويل الذي كنت تقولني )) رواه البخاري .
فأين قول هذه اجلارية مما يردده بعض املسلمني منذ مئات السنني :
ومن علومك علم اللوح والقلم !
فهو عندهم ليس يعلم فقط ما يف غد ،بل يعلم ما كان وما سيكون مما سطره القلم يف اللوح احملفوظ! بل
هو بعض علمه !! سبحانك هذا هبتان عظيم وإمث مبني .
ومن كان له اطالع على كتب الصوفية واليت يسموهنا باحلقائق (!) ،وكتب املوالد ،وحنوها ،يرى من هذا
القبيل العجب العجاب .
وقد يتوهم كثري من الناس الذين يريدون أن حيسنوا الظن بكل الناس أن هذه األقوال اليت تقال يف مدحه
 ال يقصدون معانيها الظاهرة منها  .وأن كثريين منهم ال خيطر يف باهلم ذلك  .وحنن نتمأ أن يكون
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هذا صحيحاً ،ولكن  ((:ما كل ما يتمأ املرء يدركه ))  ...فقد عنا من أناس يظن فيهم العلم
والصالح ما جيعلنا مضطرين أن نسيء الظن هبم وبعقائدهم ،وآخر ما وقع من ذلك أن شيخاً منهم (
هلك قريباً ) كان يدرس يف مسجد بين أمية ،ف [سر قوله تعاىل يف سورة احلديد  {:هو األول والخر

اعرتأ عليه ،حاول أن يلطف األمر
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ف ،قال :هو حممد  ،فلما أ

بشيء من التأويل ،مصراً على إرجاع الضمري إليه  ، فلما قيل له إقرأ الية اليت بعدها  {:هو الذي
خلق السماوات واألرأ يف ستة أيام مث استوى على العرش ف ،فهل هو حممد ؟
فبهت  ...ومن يعلم مذهب القائلني بوحدة الوجود ،ال يستغرب صدور مثل هذه الكفريات منهم .
 14ـ عن أيب واقد الليثي : 

(( أن رسول اهلل  ملا خرج إىل حنني ،م[ر بشجرة للمشركني ،يأقال هلا  :ذات أنواط ،يعلِّقون عليها
أسلحتهم ،ويعكفون حوهلا  ،قالوا  :يا رسول اهلل ! اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط ،فقال الن
:
( سبحان اهلل ( ويف رواية اهلل أكرب )! هذا كما قال قوم موسى  { :اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة ف ،والذي
نفسي بيده ،لرتكنب سنة من كان قبلكم سنة سنة )) رواه أمحد والرتمذي وقال :حسن صحيح .
 15ـ عن عبد اهلل بن عمر  قال  :قال رسول اهلل : 
وجعِل رزقي ت ظل رحمي،
(( بأ أ
عثت بني يدي الساعة بالسيف ،ح يأعبد اهللأ وحده ال شريك له ،أ
صغار على من خالف أمري ،ومن تشب[ه بقوم فهو منهم )) رواه أمحد وإسناده حسن.
وجعِل الذلةأ وال [
أ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
( وهذا احلديث أقل أحواله أن يقتضي رمي التشبه هبم ،وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه هبم كما يف
قوله تعاىل  {:ومن يتوهلم منكم فإنه منهم ف ،وهو نظري ما سنذكره عن عبد اهلل بن عمرو أنه قال :
(( من بأ بأرأ املشركني ،وصنع نريوزهم ومهرجاهنم ،وتشبه هبم ح ميوت؛ أح ِشر معهم يوم القيامة ))
.
فقد حيمل هذا على التشبه املطلق ،فإنه يوجب الكفر ،ويقتضي رمي أبعاأ ذلك وقد حيمل على أنه
منهم يف القدر املشرتك الذي شاهبهم فيه ،فإن كان كفراً أو معصية أو شعاراً هلم كان حكمه كذلك،
وبكل حال يقتضي رمي التشبه بعلة كونه تشبهاً .
والتشبه يعم من فعل الشيء ،ألجل أهنم فعلوه وهو نادر ،ومن تبع غريه يف فعل لغرأ له فيه ذلك ،إذا
كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغري ،فأما من فعل الشيء واتفق أن الغري فعله أيضاً ،ومل يأخذه
أحدمها عن صاحبه ،ففي كون هذا تشبها نظر ،لكن قد ينهى عن هذا لئال يكون ذريعة إىل التشبه ،وملا
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غريوا الشيب وال تشبهوا
فيه من املخالفة ،كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب ،مع أن قوله ِّ ((: 
باليهود ))؛ دليل على أن التشبه هبم حيصل بغري قصد من[ا وال فعل  .بل جمرد ترك تغيري ما خلق فينا،
وهذا أبلغ من املوافقة الفعلية االتفاقية ،وقد روى يف هذا احلديث عن ابن عمر عن الن  أنه هنى عن
التشبه باألعاجم ،وقال  ((:من تشبه بقوم فهو منهم ))  .ذكره القاضي أبو يعلى؛ وهبذا احتج غري واحد
من العلماء على كراهة أشياء من زي غري املسلمني )) .
فثبت مما تقدم أن خمالفة الكفار وترك التشبه هبم من مقاصد الشريعة اإلسالمية العليا ،فالواجب على كل
مسلم رجاالً ونساءاً أن يراعوا ذلك يف شؤوهنم كلها ،وبصورة خاصة يف أزيائهم وألبستهم ،ملا علمت من
النصوص اخلاصة فيها ،وبذلك يتحقق صحة الشرط السابع يف زي املرأة .
هذا ،وقد يظن بعض الناس أن هذه املخالفة إمنا هي أمر تعبُّدي حمض وليس كذلك ،بل هو معقول
املعأ ،واضح احلكمة ،فقد تقرر عند العلماء احملققني أن هناك ارتباطاً وثيقاً بني الظاهر والباطن ،وأن
لألول تأثرياً يف الخر ،إن خرياً فخري ،وإن شراً فشر ،وإن كان ذلك مما قد ال يشعر به اإلنسان يف نفسه،
ولكن قد يراه يف غريه .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :
(( وهذا أمر يشهد به احلس والتجربة ،ح أن الرجلني إذا كانا من بلد واحد ،مث اجتمعا يف دار غربة،
كان بينهما من املودة واالئتال أمر عظيم ،وإن كانا يف مصرمها مل يكونا متعارفني ،أو كانا متهاجرين،
وذلك ألن اإلشرتاك يف البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة .
بل لو اجتمع رجالن يف سفر أو بلد غريب ،وكانت بينهما متشاهبة يف العمامة ،أو الثياب ،أو الشعر ،أو
املركوب ،وحنو ذلك ،لكان بينهما من االئتال أكثر مما بني غريمها .
وكذلك جتد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضاً ما ال يألفون غريهم ،ح إن ذلك يكون مع
املعاداة واحملاربة ،إما على امللك وإما على الدين ،وجتد امللوك وحنوهم من الرؤساء ـ وإن تباعدت ديارهم
وممالكهم ـ بينهم مناسبة ت ِورث مشاهبةً ورعاية من بعضهم لبعض ،وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه ،إال
أن مينع من ذلك دين أو غرأ خاص .
فإذا كانت املشاهبة يف أمور دنيوية تورث احملبة واملواالة ،فكيف باملشاهبة يف أمور دينية ؟! فإن إفضائها إىل
نوع من املواالة أكثر وأشد ،واحملبة واملوالة هلم تنايف اإلميان ...وقال سبحانه  {:ال جتد قوماً يؤمنون باهلل
واليوم الخر يوادون من حاد اهلل ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أوعشريهتم ،أولئك كتب
بروح منه ف [اجملادلة ،]22:فأخرب سبحانه وتعاىل أنه ال يوجد مؤمن يو ُّاد كافراً،
يف قلوهبم اإلميان وأيديهم ٍ
فمن وا [د الكفار فليس مبؤمن ،واملشاهبة الظاهرة مظنة املوادة ،فتكون حمرمة)) .
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضاً :
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(( وهذه األمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة ،فإن ما يقوم بالقلب من الشعور واحلال يوجب

أموراً ظاهرة ،وما يقوم بالظاهر من سائر األعمال يوجب للقلب شعوراً وأحواالً ،وقد بعث اهلل حممداً

باحلكمة اليت هي سنته ،وهي الشرعة واملنهاج الذي شرعه له ،فكان من هذه احلكمة أن شرع له من
األعمال واألقوال ما يباين سبيل املغضوب عليهم والضآلني ،فأمر مبخالفتهم يف اهلدي الظاهر ،وإن مل
يظهر لكث ٍري من اخللق يف ذلك مفسدة؛ ألمور:
منها أن املشاركة يف اهلدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكالً بني املتشاهبني ،يقود إىل موافقة ما يف األخالق و
األعمال ،وهذا أمر حمسوس ،فإن الالبس ثياب أهل العلم جيد من نفسه نوع انضمام إليهم ،والالبس
ثياب اجلند واملقاتلة مثالً جيد من نفسه نوع ٍ
ختلق بأخالقهم ،ويصري طبعه متقاضياً لذلك؛ إال أن مينعه
مانع .
ومنها أن املخالفة يف اهلدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب االنقطاع عن موجبات الغضب،
وأسباب الضالل ،واالنعطا على أهل اهلدى والرضوان ،و قق ما قطع اهلل من املواالة بني جنده
املفلحني وأعدائه اخلاسرين ،وكلما كان القلب أمت حياة ،وأعر باإلسالم الذي هو اإلسالم ـ لست أعين
جمرد التوسم به ظاهراً أو باطناً مبجرد االعتقادات من حيث اجلملة ـ كان إحساسه مبفارقة اليهود والنصارى
باطناً وظاهراً أمت ،وبعده عن أخالقهم املوجودة يف بعض املسلمني أشد .
ومنها أن مشاركتهم يف اهلدي توجب االختالط الظاهر ،ح يرتفع التميز ظاهراً بني املهديني املرضيني،
وبني املغضوب عليهم والض[الني  ...إىل غري ذلك من األسباب احلكيمة.
هذا إذا مل يكن ذلك اهلدي الظاهر إال مباحاً حمضاً لو جترد عن مشاهبتهم ،فأما إن كان من موجبات
نوع من أنواع معاصيهم ،فهذا أصل ينبغي
كفرهم؛ كان شعبة من شعب الكفر ،فموافقتهم فيه موافقة يف ٍ
أن يتفطن له )) .
وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية قد قال يف أول كتابه االقتضاء:
قوم أو مبخالفتهم قد يكون ألن نفس قصد موافقتهم أو نفس
(( وهنا نكتة ...وهي أن األمر مبوافقة ً
موافقتهم؛ مصلحة ،وكذلك نفس قصد خمالفتهم أو نفس خمالفتهم؛ مصلحة ،مبعأ أن ذلك الفعل
يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة ،وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به املوافقة أو املخالفة لو جترد عن

املوافقة و املخالفة مل يكن فيه تلك املصلحة أو املفسدة ،وهلذا حنن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول اهلل 
والسابقني يف أعمال ،لوال أهنم فعلوها لرمبا قد كان ال يكون لنا مصلحة؛ ملا يورث ذلك من حمبتهم،
وائتال قلوبنا بقلوهبم ،وأن ذلك يدعونا إىل موافقتهم يف أمور أخرى ،إىل غري ذلك من الفوائد ،كذلك
قد نتضرر مبوافقتنا الكافرين يف أعمال لوال أهنم يفعلوهنا مل نتضرر بفعلها ،وقد يكون األمر باملوافقة
واملخالفة؛ ألن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو خيالف متضمن للمصلحة أو املفسدة ولو مل يفعلوه ،لكن
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عرب عنه باملوافقة واملخالفة على سبيل الداللة والتعريف ،فتكون موافقتهم دليالً على املفسدة ،وخمالفتهم
دليالً على املصلحة ،واعتبار املوافقة واملخالفة على هذا التقدير من باب قياس الداللة ،وعلى األول من
باب قياس العلة ،وقد جيتمع األمران ـ أعين احلكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم
فيه ،ومن نفس مشاركتهم فيه ـ وهذا هو الغالب على املوافقة واملخالفة املأمور هبما واملنهي عنهما ،فال بد
من التفطن هلذا املعأ ،فإنه به يعر معأ هني اهلل لنا عن اتباعهم ،وموافقتهم مطلقاً ومقيداً )).
قلت :وهذا ارتباط بني الظاهر والباطن مما قرره  يف قوله الذي رواه النعمان بن بشري  قال:

(كان رسول اهلل  يسوي صفوفنا ح كأمنا يسوي هبا القداح ،ح رأى أننا قد عقلنا عنه ،مث خرج
يوماً ،فقال:
(( عباد اهلل لتسو [ن صفوفكم أو ليخالفن اهلل بني وجوهكم ،ويف رواية :قلوبكم )) رواه مسلم .
فأشار إىل أن االختال يف الظاهر ـ ولو يف تسوية الصف ـ مما يوصل إىل اختال القلوب ،فدل على أن
الظاهر له تأثري يف الباطن ،ولذلك رأيناه  ينهى عن التفرق ،ح يف جلوس اجلماعة ،وحيضرين الن يف
ذلك حديثان:
 1ـ عن جابر بن رة  قال:
(( خرج علينا رسول اهلل ،فرآنا ِحلقاً ،فقال:
مايل أراكم عزين ؟ )) رواه مسلم  ،ومعأ عزين أي متفرقني مجاعة مجاعة ،وفيه النهي عن التفرق واألمر
باالجتماع .
2ـ عن أيب ثعلبة اخلشين  قال:
((كان الناس إذ نزلوا منزالً تفرقوا يف الشعاب واألودية ،فقال رسول اهلل :
((إن تفرقكم يف هذه الشعاب واألودية إمنا ذلكم من الشيطان ))
ِ
ثوب لع [مهم)) .رواه أبو
فلم ينزل بعد ذلك منزالً إال انضم بعضهم إىل بعض ،ح يقال :لو بأسط عليهم ك
داود وابن حبان واحلاكم وقال  :صحيح اإلسناد ووافقه الذه .
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الشرط الثامن
( أن ال يكون لباس شهرة )
ولباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به االشتهار بين الناس  ،سواء كان الثوب نفيساً يلبسه تفاخراً
بالدنيا وزينتها  ،أو خسيساً يلبسه إظهاراً للزهد والرياء .

وقال الشوكاين  ( :قال ابن األثري  :الشهرة ظهور الشيء  ،واملراد أن ثوبه يشتهر بني الناس ملخالفة لونه
أللوان ثياهبم فريفع الناس إليه أبصارهم  ،وخيتال عليهم بالعجب والتكرب )

حلديث ابن عمر  قال :الرسول اهلل : 
(( من لبس ثوب شهرة يف الدنيا ألبسه اهلل ثوب مذلة يوم القيامة ،مث أهلب فيه ناراً )) رواه أبو داود وابن
ماجة وإسناده حسن .
قال الشوكاين :
( واحلديث يدل على رمي لبس ثوب الشهرة  ،وليس هذا احلديث خمتصاً بنفس الثياب  ،بل قد حيصل
ذلك ملن يلبس ثوباً خيالف ملبوس الناس من الفقراء لرياه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه .قاله ابن
رسالن .
وإذا كان اللبس لقصد االشتهار يف الناس  ،فال فرق بني رفيع الثياب ووضيعها  ،واملوافق مللبوس الناس
واملخالف  .ألن التحرمي يدور مع االشتهار  ،واملعترب القصد  ،وإن مل يطابق الواقع ) .


وإلى هنا ينتهي بنا الكالم على الشروط الواجب تحققها في ثوب المرأة ومالءتها ،وخالصة ذلك:
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أن يكون ساتراً لجميع بدنها ؛ إال وجهها وكفيها على التفصيل السابق ،وأن ال يكون زينة في نفسه،

وال شفافاً ،وال ضيقاً يصف بدنها ،وال مطيباً ،وال مشابهاً للباس الرجال ولباس الكفار ،وال ثوب
شهرة.

فالواجب على كل مسلم أن يحقق كل هذه الشروط في مالءة زوجته ،وكل من كانت تحت واليته؛
ٌ
مسؤول عن رعيته )).
لقوله  (( كلكم راع ،وكلكم
واهلل عز وجل يقول:
ظ شدا ٌد ال
{ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليه مالئكةٌ غال ٌ

يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون } [التحريم]6:

أسأل اهلل تعالى أن يوفقنا ال تباع أوامره ،واجتناب نواهيه.
وسبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال اله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.

انتهى خمتصر كتاب جلباب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة
كتبه الدكتور حسام الدين عفانه
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