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فتاوى النساء ...قراءة
نقدية
ريتا فرج

في ّ
ظل فو�ضى الفتاوى التي جتتاح العامل العربي والإ�سالمي،
ومع غياب امل�ؤ�س�سة الدينية الر�سمية الناظمة ،ماعدا املحاولة اليتيمة
التي قامت بها ال�سعودية ،العام � ،2009ضمن «امل�ؤمتر العاملي للفتوى
و�ضوابطها» ،تلك التي خرجت مبا ُعرف �آنذاك بـ«ميثاق الفتوى» ،ال يبدو
غب الطلب.
رادعا ُّ
�أنّ ث ّمة ً
يحد من الطفرة غري امل�سبوقة لـ «املفتني»َّ ،

( )باحثة يف علم االجتماع الديني ،ع�ضو هيئة التحرير مبركز امل�سبار للدرا�سات ،البحوث.
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ب�صرف النظر عن �إمكان ت�شكيل م�ؤ�س�سة �إ�سالمية مرجعية حت ّد من فو�ضى
الفتوى ،يالحظ املراقب ظاهرة جديدة تتمثل يف تفاقم الفتاوى الغريبة اخلا�صة
بالن�ساء؛ ولو حاولنا ا�ستح�ضار بع�ضها ملا �أنهينا ذلك ،وهذا ال مينع من تقدمي بع�ض
ري «مقاربة نقدية» ملوقع املر�أة يف فتاوى الفقيه ال�سعودي
النماذج املختارة ،قبل �أن جُن َ
ال�شيخ عبد العزيز بن باز ( ،)1999 -1911على �أن ن�سلط ال�ضوء على ثالث ق�ضايا
م�س احلائ�ض للقر�آن» ،و«تغطية
عنده« ،نزول املر�أة للعمل يف ميدان الرجال» ،و«حكم ّ
الوجه».
غرائب من فتاوى النساء

فجر رئي�س ق�سم احلديث بكلية �أ�صول الدين يف جامعة الأزهر
يف عام ّ 2007
بالقاهرة الدكتور عزت عطية «قنبلة» ب�إ�صداره فتوى تدعو الزميالت يف العمل �إلى
�إر�ضاع زمالئهم املوظفني؛ الذين ت�ضطرهم الظروف �إلى الوجود يف خلوة مبكان
العمل ،وجاء يف الفتوى «�إن �إر�ضاع الكبري يكون خم�س ر�ضعات وهو يبيح اخللوة وال
يحرم الزواج ،و�أن املر�أة يف العمل ميكنها �أن تخلع احلجاب� ،أو تك�شف �شعرها �أمام
من �أر�ضعته ،لكن يجب توثيق هذا الإر�ضاع كتاب ًة ،ور�سم ًّيا ،و ُيكتب يف العقد �أنّ فالنة
�أر�ضعت فال ًنا» .وب�سبب هذه الفتوى اتُّهم العطية ب�أنه يح ّر�ض على الفاح�شة ،وقد
�أوقف �شيخ الأزهر الراحل حممد �سيد طنطاوي عطية عن العمل وح ّوله �إلى التحقيق،
فا�ضطر �إلى تقدمي اعتذار ر�سمي مكتوب عن هذه الفتوى(.)1
حتجب املانيكان
ومن الفتاوى التي �أثارت جدلاً فتوى �إيرانية تدعو �إلى ُّ
امل�صنوعة من اجلب�س �أو البال�ستيك ،تلك التي تعر�ض يف الغالب يف ِّ
حمال بيع الألب�سة
الن�سائية ،بحيث ال ُتظهر املر�أة امل�صنوعة من هذه املادة ج�سدها� .أ ّما يف ال�صومال،
وا�ستنادًا �إلى فتوى من حركة «طالبان» ،جرى ج ْلد ن�ساء عالنية الرتدائهن حمالة
ال�صدر بحجة �أنّ ذلك يخالف الت�شريع الإ�سالمي ،فريى �أ�صحاب الفتوى �أنها ُتربز
تفا�صيل املر�أة وهذا نوع من �أنواع الإثارة اجلن�سية.
مهب فو�ضى الفتاوى ،الدار العربية للعلوم نا�شرون ،بريوت ،الطبعة الأولى2010 ،م.
((( انظر :مطر ،ف�ؤاد� :أ ْل ُف فتوى وفتوى ،م�سلمون يف ّ
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�أما �أغرب الفتاوى التي �صدرت بني عامي  2011و ،2013فواحدة لأحد الدعاة
امل�سلمني يف �أوروبا التي ح ّرم فيها على الن�ساء والفتيات مالم�سة بع�ض �أنواع اخل�ضار
والفاكهة مثل املوز واخليار ،بدعوى �أنها رمبا ت�ؤدي �إلى �إغوائهن .والثانية� ،أطلقها
�أحد �شيوخ ال�سلفية اليمنيني الداعية احلبيب عمر بن حممد بن �سامل بن حفيظ عرب
املواقع الإلكرتونية ومواقع التوا�صل االجتماعي ،وجاءت حتت عنوان «تنبيه �إلى حرمة
الكرا�سي وما �أ�شبهها من مقاعد و�أرائك ،واهلل �أكرب».
�ص الفتوى ،ح�سب ما قاله ال�شيخ ،هو« :والغالب �أنّ ا ّ
جلن ينكحون الن�ساء
و َن ُّ
وهن على الكرا�سي� ...إنّ من �أخطر املفا�سد التي ُبليت بها �أمتنا العظيمة ما ُي�س َّمى
َّ
خرج من امللة كما
بالكر�سي ،وما ي�شبهه من الكنبات وخالفهاَّ ،
مما هو �ش ٌّر عظيم ُي ِ
ال�سلف ال�صالح و�أوائل هذه ال َّأمة ،وهم خري خ ْلق اهلل،
ال�سهم من ال َّرمية ،و�إن َّ
يخ ُرج َّ
كانوا يجل�سون على الأر�ض ،ومل ي�ستخدموا الكرا�سي ،ومل يجل�سوا عليها ،ولو فيها خري
وال�سالم ومن تبعه
لفعله حبيبي ،وق ّرة قلبي ،وروح ف�ؤادي ،امل�صطفى عليه ال�صالة َّ
ب�إح�سان .و�إنّ هذه الكرا�سي وما �شابهها �صناعة غرب َّية ،ويف ا�ستخدامها والإعجاب
بها ما يوحي بالإعجاب ب�صانعها ،وهم الغرب ،وهذا ،والعياذ باهلل ،يهدم رك ًنا عظي ًما
من الإ�سالم وهو الوالء والرباء ،ن�س�أل اهلل العافية ..الأمر جلل يا � َّأمة الإ�سالم ،فكيف
نر�ضى بالغرب ونعجب بهم وهم العد ّو .وما يجلبه الكر�سي �أو الأريكة من راحة جتعل
َ
ربج ،فاملر�أة
اجلال�س ي�سرتخي ،واملر�أة تفتح رجليها ،ويف هذا مدعاة للفتنة والت ُّ
بهذا العمل ،متكن ال َّرجل من نف�سها لينكحها ،وقد يكون ال َّرجل من اجلنّ �أو الإن�س،
والغالب �أن ا ّ
وهن على الكرا�سي ،واجللو�س على الأر�ض ُيذكر
جلن ينكحون الن�ساء َّ
والتهجد ،والإقرار بعظمته �سبحانه»(.)2
امل�سلم بخالق الأر�ض ،وهذا يزيد يف التع ُّبد،
ُّ
�إنّ وجود مثل هذه الفتاوى الغريبة ال ينفي �إ�صدار فتاوى م�ضادة؛ نحو تلك التي
�أطلقها ال�شيخ ال�سعودي عبد املح�سن العبيكان حيث �أجاز للمر�أة �ضرب زوجها قائلاً :
«�إذا بادر الزوج با�ستخدام ال�ضرر يحقّ للمر�أة الدفاع عن نف�سها وا�ستخدام و�سيلة
((( الداعية ال�سلفي بن حفيظ :الكر�سي �ش ٌّر عظيم ومن �أخطر املفا�سد التي ُبليت بها الأمة ،جهينة نيوز� 29 ،أبريل /ني�سان ،2013

http://www.jpnews-sy.com/ar/news.php?id=56073
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العنف نف�سها لر ّد ال�ضرر عنها ...وال�ضرب يكون على �صورتني :ال�ضرب باجلارح
هجر زوجها يف حال �أنّ الزوج منعها بع�ض
�أي ال�سوط والع�صا» .كما �أجاز للزوجةْ ،
ال�سفر من دون حمرم ،م�ستدلاًّ
حقوقها الزوجية كالنفقة .كما �أجاز العبيكان للمر�أة َّ
على ذلك ب�أنّ العلة من حترمي النبي (�ص) لهذه امل�س�ألة ،تنطلق من اخلوف على
وخ�صو�صا مع طول املدة
املر�أة من االعتداء عليها وهي ت�سافر وحدها يف ال�صحراء،
ً
وامل�شاكل التي حتدث مع ركوب الدواب ،ومع وجود َّ
قطاع الطرق بكرثة� ،أ ّما حال ًّيا،
وق�صرت كث ًريا من وقته ،وال توجد �إمكانية
فو�سائل النقل احلديثة� ،س َّهلت ال�سفر ّ
االعتداء على املر�أة لأنها ت�سافر مع الكثري من النا�س حولها يف الطائرة مثلاً .
وث ّمة ترابط بني الفتوى وجدلية التقدم والت�أخر يف احل�ضارة الإ�سالمية .ف�إ ّبان
الع�صور الو�سطى �أباح بع�ض الفقهاء الإجها�ض رغم عدم وجود �إجماع عليه بني
املذاهب الإ�سالمية .وخالل ُحكم �سليم الثالث بد�أت الدولة العثمانية يف التدخل من
�أجل م ْنع الإجها�ض وجترميه ،ومل يكن هناك � ّأي تناول لهذا الأمر يف � ّأي فرمان من
الفرمانات ال�سلطانية قبل ذلك؛ �إذ �إنّ املذهب احلنفي يف القانون الإ�سالمي ي�سمح
بالإجها�ض خالل الأربعة �أ�شهر الأولى من َ
احل ْول ،ب�شرط موافقة الزوجّ .ثم ُمنع
الإجها�ض يف املر�سوم ال�صادر العام 1839؛ وذلك مع اجلهود الأولى لإعادة هيكلة
الدولة ،املعروفة با�سم التنظيمات .واجلدير بالذكر �أنّ بع�ض الفقهاء �س َمح باللجوء
�إلى م ْنع احلمل ،رغم �أنّ فئة قليلة مل توافق عليه .والق�ضية اخلالفية التي �أفرزت
معظم اجلدل من الناحية ال�شرعية بني الفقهاء ،مل تكن تدور حول �إباحته ،بل حول
�إمكان الزوج يف ف ْر�ضه من دون موافقة الزوجة؛ وذلك لأنّ لها حقّ الأمومة ،وهي من
يقرر ح�صوله من عدمه� .أ ّما بالن�سبة �إلى الزوجة فلم يكن النقا�ش يدور حول ح ّقها
يف االمتناع عن احل ْمل ،بل حول ال�س�ؤال :هل من الواجب عليها �أخذ موافقة الزوج؟
و�أفتى معظمهم بعدم وجوب ذلك(.)3

((( انظر :الن�ساء يف العامل العثماين ،منت�صف القرن الثامن ع�شر �إلى �أوائل القرن الع�شرين� ،ضمن مو�سوعة الن�ساء والثقافات الإ�سالمية،
املنهجيات واملنظومات وامل�صادر ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة املر�أة والذاكرة  ،القاهرة2006 ،م ،وانظر � ً
أي�ضا :فيا�ض ،منى :فخّ اجل�سد ،دار
النه�ضة ،بريوت ،طبعة جديدة ومنقحة.2013 ،
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ويتعامل بع�ض رجال الدين يف الإ�سالم مع املر�أة على �أنها «كائن جن�سي»،
بدلاً من كونها فردًا عاقلاً ؛ فالفتاوى الغريبة التي �أ�شرنا �إلى جزء منها ،تربهن على
م� ِّؤ�شرين :فاعلية الهوام اجلن�سي  fantasme sexuelعندهم ،وم�صادرة �أج�ساد
الن�ساء ،با�سم الدين والفحولة.
موقع المرأة في فتاوى ( )4الشيخ بن باز

خطر م�شاركة املر�أة للرجل يف ميدان العمل
قال ال�شيخ عبد العزيز بن باز�« :إنّ الدعوة �إلى نزول املر�أة للعمل يف ميدان
الرجال امل�ؤدي �إلى االختالط �سواء كان ذلك على جهة الت�صريح �أو التلويح بحجة �أنّ
ذلك من مقت�ضيات الع�صر ومتطلبات احل�ضارة �أمر خطري ج ًّدا ،له تبعاته اخلطرية،
وثمراته املُ َّرة ،وعواقبه الوخيمة ،رغم تعار�ضه والن�صو�ص ال�شرعية التي ت�أمر املر�أة
تخ�صها يف بيتها ونحوه ...والأدلة ال�صحيحة
بالقرار يف بيتها والقيام بالأعمال التي ُّ
ال�صريحة الدالة على حترمي اخللوة بالأجنبية ،وحترمي النظر �إليها ،وحترمي الو�سائل
املو�صلة �إلى الوقوع يف ما حرم اهلل �أدلة كثرية قا�ضية بتحرمي االختالط؛ لأنه ي�ؤدي
�إلى ما ال حتمد عقباه .و�إخراج املر�أة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها احليوي
يف هذه احلياة �إخراج لها ع َّما تقت�ضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها اهلل عليها....
تخ�ص الرجال �أم ٌر خطري على املجتمع
فالدعوة �إلى نزول املر�أة يف امليادين التي ّ
الإ�سالمي ،ومن �أعظم �آثاره االختالط الذي يعترب من �أعظم و�سائل الزنا الذي يفتك
باملجتمع ويهدم قيمه و�أخالقه .ومعنى هذا� :أنّ اقتحام املر�أة مليدان الرجال اخلا�ص
إخراجا لها عن تركيبها وطبيعتها .ويف هذا جناية كبرية على املر�أة وق�ضاء
بهم ُيعترب � ً
على معنوياتها وحتطيم ل�شخ�صيتها ،ويتعدى ذلك �إلى �أوالد اجليل من ذكور و�إناث؛
لأنهم يفقدون الرتبية واحلنان والعطف .فالذي يقوم بهذا الدور هو الأم ،وقد ف�صلت
متاما عن مملكتها التي ال ميكن �أن جتد الراحة واال�ستقرار والطم�أنينة
منه ،وعزلت ً
((( امل�صدر الأ�سا�سي لفتاوى ال�شيخ عبد العزيز بن باز م�أخوذ من موقع «الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء يف اململكة العربية
ال�سعودية»http://www.alifta.net .
6

المسبــار

 جرف اتير

�إال فيها .وواقع املجتمعات التي تورطت يف هذا �أ�صدق �شاهد على ما نقول .والإ�سالم
جعل لكل من الزوجني واجبات خا�صة على كل واحد منهما �أن يقوم بدوره ليكتمل
بذلك بناء املجتمع يف داخل البيت ويف خارجه .فالرجل يقوم بالنفقة واالكت�ساب،
واملر�أة تقوم برتبية الأوالد والعطف واحلنان والر�ضاعة واحل�ضانة والأعمال التي
تنا�سبها لتعليم ال�صغار و�إدارة مدار�سهن والتّطبيب والتمري�ض لهن ونحو ذلك من
�ضياعا للبيت
الأعمال املخت�صة بالن�ساء .فرتك واجبات البيت من قبل املر�أة يعترب ً
مبن فيه ،ويرتتب عليه تف ّكك الأ�سرة ح�س ًّيا ومعنو ًّيا ،وعند ذلك ي�صبح املجتمع �شكلاً
و�صورة ،ال حقيقة ومعنى .قال اهلل جل وعال( :ال ِّر َج ُال َق َّوا ُمونَ َع َلى ال ِّن َ�سا ِء بمِ َ ا َف َّ�ض َل
اللهَُّ َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض وَبمِ َ ا �أَ ْن َف ُقوا ِمنْ �أَ ْم َوا ِل ِه ْم)(الن�ساء؛ الآية  ،)34ف�س ّنة اهلل يف
خلقه �أنّ القوامة للرجل»(.)5
لقد �أفتى ال�شيخ بعد مطالعة دينية ب�أنّ «ا�ستقرار املر�أة يف بيتها والقيام مبا
يجب عليها من تدبريه بعد القيام ب�أمور دينها هو الأمر الذي ينا�سب طبيعتها وفطرتها
وكيانها ،وفيه �صالحها و�صالح املجتمع و�صالح النا�شئة ف�إن كان عندها َف ْ�ض ٌل ففي
الإمكان ت�شغيلها يف امليادين الن�سائية؛ كالتعليم للن�ساء ،والتطبيب والتمري�ض لهن،
مما يكون من الأعمال الن�سائية يف ميادين الن�ساء كما �سبقت الإ�شارة �إلى
ونحو ذلك ّ
ذلك ،وفيها �شغ ٌل لهنّ �شاغ ٌل ،وتعاو ٌن مع الرجال يف �أعمال املجتمع و�أ�سباب رقيه ،كل
يف جهة اخت�صا�صه .وال نن�سى هنا دور �أمهات امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنهنّ ومن �سار يف
�سبيلهنّ  ،وما قمن به من تعليم للأمة وتوجيه و�إر�شاد ،وتبليغ عن اهلل �سبحانه وعن
ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم فجزاهنّ اهلل عن ذلك خ ًريا ،و�أكرث يف امل�سلمني اليوم
�أمثالهن مع احلجاب وال�صيانة وال ُبعد عن خمالطة الرجال يف ميدان �أعمالهم»(.)6
�إذن ث ّمة م�س�ألتان �أوردهما ال�شيخ بن باز؛ القوامة التي ت�شكل ق�ضية �سجالية،
وح�صر دور املر�أة يف الرتبية والإجناب لكون ذلك «ينا�سب طبيعتها» .و�سنعر�ض يف
ْ
((( خطر م�شاركة املر�أة للرجل يف ميدان العمل ،ال�شيخ عبد العزيز ابن باز،

http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.asp

((( امل�صدر نف�سه.
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ما يلي قراءة ن�صر حامد �أبو زيد ملفهوم «القوامة» التي نظر �إليها الفقهاء بو�صفها
م�س�ؤولية الرجل جتاه املر�أة ،بك ّل ما يرتتب على امل�س�ؤولية من �سلطة معنوية ومادية
وت�أديب ّية ،و�صلت �إلى حدود م ْنع الن�ساء من الواليات العامة والإمامة.
�إنّ �أ�سباب نزول الآية  ،34يف �سورة الن�ساء كما �أوردها ال�سيوطي وا�ست�شهد بها
�أبو زيد ،تتحدث عن امر�أة جاءت �إلى النبي ت�شكو زوجها لأنه لطمها ،فقال النبي:
تقت�ص من زوجها؛� أي تلطمه
«لي�س له ذلك» .ويف رواية �أخرى �أنّ النبي حكم للمر�أة �أن ّ
�إذا لطمها .ولعل ذلك احلكم من جانب النبي كان �إعمالاً ملبد�أ الق�صا�ص الوارد يف
قوله تعالىَ ( :و َك َت ْب َنا َع َل ْي ِه ْم ِفي َها �أَ َّن ال َّن ْف َ�س ِبال َّن ْف ِ�س َوا ْل َعينْ َ ِبا ْل َعينْ ِ َوالأَ َ
نف
نف ِبالأَ ِ
ا�ص)( ،املائدة؛ الآية  .)45وال ّ
�شك يف
وح ِق َ�ص ٌ
ال�س ِّن َوالجُْ ُر َ
َوالأُ ُذنَ ِبالأُ ُذ ِن َو ِّ
ال�س َّن ِب ِّ
�أنّ لإنكار النبي من الزوج هذا الفعل داللة وا�ضحة يف ت�أكيد مبد�أ امل�ساواة الأ�صلي
يف الإ�سالم ،ولكن لأنّ املخاطبني مل يكونوا بع ُد قادرين على احتمال تلك امل�ساواة
ت�ص ُف ،واقع
نزلت �آية القوامة .ويت�ساءل �أبو زيد �إن كانت الآية ت�ش ِّرع للقوامة� ،أو ِ
احلال يف ع�صر ما قبل الإ�سالم ،ويخل�ص �إلى �أنّ قوله تعالى( :بمِ َ ا َف َّ�ض َل اللهَُّ َب ْع َ�ض ُه ْم
َع َلى َب ْع ٍ�ض) هدفه و�صف التفاوت االجتماعي واالقت�صادي امللحوظ بني الب�شر ،وهو
تفاوت حتكمه قوانني احلراك االجتماعي� ،أي حتكمه قوانني تندرج بح�سب اخلطاب
الل
ال�سنن والقوانني الإلهية االجتماعية القابلة للتغيري بحكم ( َد ْف ُع َهّ ِ
القر�آين حتت ّ
ا�س َب ْع َ�ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ�ض)( ،البقرة؛ الآية  .)251القوامة �إذن لي�ست ت�شري ًعا بقدر ما
ال َّن َ
هي ٌ
و�صف للحال ،ولي�س تف�ضيل الرجال على الن�ساء قد ًرا �إله ًّيا مطل ًقا بقدر ما هو
تقرير للواقع املطلوب تغيريه ،حتقي ًقا للم�ساواة الأ�صلية؛ فالدرجة التي للرجال على
وف)( ،البقرة؛ الآية )228؛ �أي
الن�ساء فرع من �أ�صل (ول ُه َّن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
بح�سب التقاليد والأعراف امل�ستق َّرة يف املجتمع ،وحتى يف حال افرتا�ض �أنّ الو�صف
و�صف ت�شريعي ،ف�إنّ معنى القوامة لي�ست ال�سلطة املطلقة العمياء؛ مبعنى التحكم يف
�سلطة اتخاذ القرار من جانب الرجل ووجوب الطاعة املطلقة العمياء من قبل املر�أة.
�إنّ معنى القوامة القيام بتح ُّمل امل�س�ؤولية االقت�صادية واالجتماعية ،ملن ي�ستطيع من

8

المسبــار

 جرف اتير

الطرفني ،الرجل �أو املر�أة� ،أو يت�شاركان فيها بح�سب مالب�سات الأحوال والظروف(.)7
يرى ال�شيخ ابن باز �أنّ �أولوية املر�أة الإجناب واالعتناء ب�أ�سرتها ،ونظر �إليها
باعتبارها كائ ًنا بيولوج ًيا ،على �أنّ الن�ص القر�آين مل ُي ِ�شر �إلى �أنّ وظيفة الأنثى هي
الإجناب والأمومة فح�سب؛ ف ــ«على الرغم من �أنّ القر�آن مل يق�صر الأنثى على العمل
رب واملودة والواجب امل�ستحق للمر�أة املُنجبة»(.)8
ك�أ ّم ،لكنه ي�ؤكد على ال ّ
ومل ي�ستطع رجال الدين املت�شددين ف ْهم التحول الكبري يف �أدوار امل�سلمات؛
لأنّ خطابهم الديني /البطركي يدف ُعهم عن جتاوز امل�ساواة التي �أق ّرها عموم الن�ص
القر�آين .وا�شرتط ال�شيخ ابن باز مها ّم الن�ساء يف ميدان العمل ،وكان قد حذر من
خماطر امل�ؤمتر الدويل الرابع املعني باملر�أة الذي نظمته الهيئة العامة للأمم املتحدة
يف بكني يوم � 15أيلول� /سبتمرب عام 1995م� ،إذ �أق َّرت وثيقته امل�ساواة بني اجلن�سني
الدعوة �إلى �إلغاء � ّأي قوانني مت ّيز بني اجلن�سني على �أ�سا�س الدين.
م�س احلائ�ض للقر�آن
حكم ّ
ُ�س ِئل ال�شيخ ابن باز� :إننا طالبات ندر�س يف مدر�سة بنات ،ويف ح�صة القر�آن
الكرمي ي�أمرنا الأ�ستاذ بقراءة القر�آن ونكون يف حالة العذر ،ون�ستحي �أن نخرب الأ�ستاذ
فنقر�أ مراعاة لذلك ،فهل يجوز هذا؟ و�إن كان ال يجوز فكيف نعمل �أيام االمتحان
ونحن يف حال الدورة ال�شهرية؟
فجاء جوابه على النحو الآتي« :اختلف العلماء رحمة اهلل عليهم يف قراءة
احلائ�ض والنف�ساء للقر�آن الكرمي :فذهب جماعة من �أهل العلم �إلى حترمي ذلك
جلنب ،وقالوا :ثبت عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن ا ُ
و�أحلقوهما با ُ
جلنب ال يقر�أ
حد ٌث �أكرب ،واحلي�ض مثل ذلك ،والنفا�س مثل ذلك فقالوا :ال
القر�آن ،لأن اجلنابة َ
((( انظر� :أبو زيد ،ن�صر حامد :دوائر اخلوف قراءة يف خطاب املر�أة ،املركز الثقايف العربي ،بريوت ،الطبعة الأولى� ،2004 ،ص -209
.2010
((( انظر :ودود� ،آمنة :القر�آن واملر�أة� ،إعادة قراءة الن�ص القر�آين من منظور ن�سائي ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،الطبعة الأولى2006 ،م،
�ص.87 
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تقر�أ احلائ�ض وال النف�ساء حتى تطهرا ،واحتجوا � ً
أي�ضا بحديث رواه الرتمذي عن ابن
عمر ر�ضي اهلل عنهما قال :ال تقر�أ احلائ�ض وال اجلنب �شي ًئا من القر�آن.
وذهب �آخرون من �أهل العلم �إلى �أنه يجوز للحائ�ض والنف�ساء قراءة القر�آن عن
ي�صح قيا�سهما على ا ُ
جلنب؛ لأن مدته
ظهر قلب؛ لأنّ مدتهما تطول � ً
أياما كثرية فال ّ
ق�صرية؛ لأن يف �إمكانه �إذا فرغ من حاجته �أن يغت�سل ويقر�أ� ،أ ّما احلائ�ض والنف�ساء
فلي�س يف �إمكانها ذلك ،وقالوا يف احلديث ال�سابق الذي احتج به املانعون �إنه حديث
�ضعيف� ،ض ّعفه �أهل العلم لكونه من رواية �إ�سماعيل بن عيا�ش عن احلجازيني وروايته
عنهم �ضعيفة ،وهذا القول هو ال�صواب.
فيجوز للحائ�ض والنف�ساء قراءة القر�آن عن ظهر قلب ،لأنّ مدتهما تطول
فقيا�سهما على اجلنب غري �صحيح ،فعلى هذا ال ب�أ�س �أن تقر�أ الطالبة القر�آن ،وهكذا
املد ِّر�سة يف االمتحان وغري االمتحان عن ظهر قلب ال من امل�صحف� ،أ ّما �إن احتاجت
�إحداهن �إلى القراءة من امل�صحف فال حرج عليها ب�شرط �أن يكون ذلك من وراء
حائل»(.)9
م�س امل�صحف ،و�أجازوا لها �أن تقر�أ القر�آن عن
ح ّرم الفقهاء على احلائ�ض ّ
ظهر قلب ،كما حرموا عليها دخول امل�سجد (بع�ضهم �أجاز دخول احلائ�ض امل�سجد
مرو ًرا وعبو ًرا) «فال ُيقبل منها ال�صوم وال�صالة �أيام احلي�ض ،ولكن عليها �أن تق�ضي
ما فاتها من �صوم رم�ضان دون ما فاتها من ال�صالة» �إال �أنّ بع�ض ال�شيوخ �أجاز دخول
احلائ�ض �إلى امل�سجد ومن بني ه�ؤالء الإمام الألباين .ولكن ما هي �أ�سباب التحرمي
م�س احلائ�ض للم�صحف؟ وما هي الرمزية الأنرتوبولوجية للحي�ض التي تعك�س التوتر
ّ
بينه وبني املقد�س؟
خ�ضوعا مل�س�ألة الطهارة مقارنة بالرجل؛
ُيعترب ج�سد املر�أة يف الإ�سالم الأكرث
ً
ن�س يدعوها �إلى التطهر ،كي ت�صبح جديرة
فتكوينها البيولوجي يجعلها يف حاالت َد ٍ
م�س احلائ�ض للقر�آن الكرمي( ،اجلزء رقم  ،6 :ال�صفحة رقم)360 :
((( حكم ّ

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects
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مبمار�سة طقو�سها الدينية .وتعترب الأنثى مدن�سة مو َّقتًا نظ ًرا �إلى الدم الذي ي�سيل
منها :دم احلي�ض ،ودم اال�ستحا�ضة ودم النفا�س؛ فالدم يف املنظور الديني مادة
مد َّن�سة ،فهو ِرج�س ،والغالب لدى علماء امل�سلمني �أنّ الدم ،من �أنواع النجا�سات ،وكل
جن�س حم ّرم .ويبعث دم املر�أة بالذات على اخلوف والرهبة والتقزز ،فعليها �أن تعمل
على �إخفائه ،لأنه عالمة العار وال ّدن�س وخوف الآخر .ودم املر�أة كما تقول الباحثة
جاكلني �شافر ،هو دم احلياة ،ودم اجلن�س ،ودم املوت ،ولقد كان مو�ضوع �أ�ساطري
ع ّدة وت�أويالت رمزية و�سحرية ،حول العالقة بني الزمن الدوري واملوت والطهارة(.)10
�إنّ حياة املر�أة ل�صيقة يف مراحلها بالدم :دم احلي�ض عند البلوغ ،ودم البكارة
عند الزواج ،ودم النفا�س حني تمَ ْ َنح احلياة .وقد ذهبت املعتقدات امل�سيحية يف الغرب
�إلى ح ّد اعتبار دم احلي�ض يجلب ال�شر ويق�ضي على املحا�صيل الزراعية ،ويج ّفف
منابع املاء .وارتبط كذلك يف هذه املعتقدات با�ستعماله يف ال�سحر وال�شعوذة ،وهي
كلها معتقدات عملت الكني�سة امل�سيحية منذ الع�صور الو�سطى على ن�شرها وتكري�سها
وتربيرها دين ًيا .عند العرب قبل الإ�سالم كانت املر�أة احلائ�ض م�صدر اللاّ طهر ،ويتم
جتنبها؛ �إذ كانت ُتنفى �إلى مكان �أُطلق عليه «بيت الدن�س»(.)11
مع الإ�سالم جرى �إ�ضفاء �شرعية دينية على عدم طهارة املر�أة يف املحي�ض،
وقد كر�س القر�آن ذلك ب�شكل وا�ضح كما ورد يف �سورة البقرة ،الآية َ ( 222و َي ْ�س�أَ ُلو َن َك
ي�ض َو َال َت ْق َر ُبوهُ َّن َح َت َّى َي ْط ُه ْرنَ َف ِ�إ َذا
ي�ض ُق ْل هُ َو �أَ ًذى َف ْاعت َِز ُلو ْا ال ِّن َ�ساء فيِ المْ َ ِح ِ
َع ِن المْ َ ِح ِ
ت ََط َّه ْرنَ َف�أْ ُتوهُ َّن ِمنْ َح ْيثُ �أَ َم َر ُك ُم اللهُّ �إِ َّن اللهّ َ ُي ِح ُّب ال َّت َّوا ِب َني َو ُي ِح ُّب المُْت ََط ِّه ِرينَ ) .فدم
احلي�ض جنا�سة ،كما ي�ؤكد احلديث النبوي «�إذا �أقبلت احلي�ضة َف َد ِعي ال�صالة و�إذا
�أدبرت فاغ�سلي عنك الدم و�صلي» (هذا احلديث يقابله رواية �أخرى نقلت عن عائ�شة
( ((1انظر :بوبريك ،رحال :اجل�سد الأنثوي واملقدّ�س ،جملة �إ�ضافات ،العدد الثالث ع�شر� /شتاء 2011م� ،ص �ص111 _110 ،؛ انظر
� ً
أي�ضا:
Schaeffer, Jacqueline: Le Fil Rouge du sang de la Femme, champ Psychosomatique, 2005.
( ((1يبدو �أنّ عرب اجلاهلية �أخذوا هذه العادة عن اليهود .املر�أة اليهودية كانت تُنفى �إلى مكان بعيد عن جماعتها حتى ينتهي الطم�س.
(انظر� :شلحت ،يو�سف ،الأ�ضاحي عند العرب� ،أبحاث حول تطور �شعائر الأ�ضاحي طبيعتها وظيفتها يف غرب اجلزيرة العربية ،تعريب
خليل �أحمد خليل ،دار الطليعة ،بريوت ،الطبعة الأولى.)2013 ،
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حيث قالت« :كنت �أ�شرب و�أنا حائ�ض ثم �أناوله النبي في�ضع فاه على مو�ضع فيِ َّ »).
ورغم �أنّ الإ�سالم مل ينظر �إلى املر�أة احلائ�ض كما نظرت �إليها امل�سيحية واليهودية
�ساب ًقا ،ف�إنّ الأحكام الفقهية ْمتنع املر�أة من ممار�سة طقو�سها الدينية؛ مثل ال�صالة
وال�صيام والطواف بالكعبة ودخول امل�سجد وملْ�س القر�آن .ودم احلي�ض ال يق�صي
عن القدا�سة فح�سب ،بل عن حقل ال�سلطة � ً
أي�ضا ،فهي ال يحقّ لها �أن تقلد منا�صب
القيادة(.)12
واجل�سد الأنثوي عند الفقهاء ،هو ج�سد معزول /حمجوب ،ج�سد ل�صيق
بالرغبة الذكورية ومنبوذ يف املجال العام .وقد مت َّكن الفقه من �أ�سلمة �أج�ساد الن�ساء
عرب جمموعة معايري و�شروط دينية مرهقة .غري �أنّ هذا اجل�سد الأنثوي /الإ�شكايل
ال ي� َّؤط ُر بقوة الفتوى الدينية فح�سب ،فهناك تالزم بني الديني واملجتمعي ،وكالهما
يخت�صر كيان املر�أة �ضمن امللكية املقد�سة( ،ملكية الرجل واملجتمع والدين) و� ّأي
يفجر التوتر بني الأنثوي والقد�سي ،من هنا
خروج عن القواعد الفقهية واملجتمعية ّ
ف�إنّ املنظور الإ�سالمي (الإفتاء) يدخل يف مواجهة دائمة مع الأنوثة ما ي�ؤدي �إلى
تعميق الفجوة بني املتعايل والدنيوي.
�إنّ غرائب الفتاوى الن�سائية جزء من املحاوالت الفقهية احلثيثة لأ�سلمة �أج�ساد
امل�سلمات ،ف�إالم ي� ِّؤ�شر هذا الت�صاعد املحموم للفتاوى اخلا�صة بالن�ساء يف ال�سنوات
الأخرية �إذا ما قورن بالفتاوى الأخرى؟
ميكن حتديد فر�ض ّيتني� :أوالهما ،توتّر العالقة بني الديني (الإ�سالمي)
والأنثوي كلما ات�سعت الفجوة بني املر�أة وال َّدور الذي ر�سمه لها الفقهاء التقليديون.
(�أي اخلروج من مهام الإجناب والأمومة وتلبية حاجات الرجل اجلن�سية �إلى املجال
العام) ،وثانيتها ،م ْنع الأنثوي با�سم الفحولة الدينية من التعبري عن رغباتها من
خالل الف�صل ،وتغطية اجل�سد وجندرة الف�ضاءات العامة (الكثري من املُ ْ�س ِلمات اليوم
( ((1انظر :قرامي� ،آمال :االختالف يف الثقافة العربية الإ�سالمية ،دار املدار اال�سالمي ،بريوت ،الطبعة الأولى2008 ،؛ وانظر � ً
أي�ضا ،بن
�سالمة ،رجاء :بنيان الفحولة� ،أبحاث يف املذ ّكر وامل�ؤنث ،دار برتا للطباعة والن�شر ،دم�شق ،الطبعة الأولى.2005 ،
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غري ملتزمات باحلجاب والفرو�ض ال�شرعية).
احلجاب /العورة
ُطرح �س�ؤال على ال�شيخ ابن باز ،هو�« :أرجو من ف�ضيلتكم �إجابتي عن �أهمية
الغطاء على وجه املر�أة وهل هو واجب �أوجبه الدين الإ�سالمي؟».
قال ال�شيخ « :احلجاب كان �أ ّو َل الإ�سالم غري مفرو�ض على املر�أة وكانت تبدي
وجهها وكفيها عند الرجال ،ثم �شرع اهلل �سبحانه احلجاب للمر�أة ،و�أوجب ذلك
عليها �صيانة لها ،وحماية لها من نظر الرجال الأجانب �إليها ،وح�س ًما ملادة الفتنة
بها ،وذلك بعد نزول �آية احلجاب؛ وهي قوله تعالى يف الآية ،53 :من �سورة الأحزاب
اب َذ ِل ُك ْم �أَ ْط َه ُر ِل ُق ُلو ِب ُك ْم َو ُق ُلو ِب ِه َّن)،
ا�س�أَ ُلوهُ َّن ِمنْ َو َرا ِء ِح َج ٍ
( َو�إِ َذا َ�س�أَ ْل ُت ُموهُ َّن َمت ً
َاعا َف ْ
والآية املذكورة و�إن كانت نزلت يف زوجات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فاملراد منها:
هنّ وغريهنّ من الن�ساء لعموم العلة املذكورة واملعنى يف ذلك.
وقال �سبحانه وتعالى يف ال�سورة نف�سها ( َو َق ْرنَ فيِ ُب ُيو ِت ُكنَّ َو َال َتبرَ َّ ْجنَ َتبرَ ُّ َج
ال�ص َال َة َو�آ ِت َني ال َّز َكا َة َو�أَ ِط ْعنَ اللهَّ َ َو َر ُ�سو َلهُ)( ،الأحزاب؛ الآية
الجْ َ ِاه ِل َّي ِة الأُو َلى َو�أَ ِق ْمنَ َّ
 ،)59ف�إنّ هذه الآية ت ُع ُّمهن وغريهنّ بالإجماع ،ومثل ذلك قوله ع ّز وج ّل يف �سورة
الأحزاب � ً
أي�ضاَ ( :يا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي ُق ْل لأَ ْز َو ِاج َك َو َب َنا ِت َك َو ِن َ�سا ِء المُْ�ؤْ ِم ِن َني ُي ْد ِن َني َع َل ْي ِهنَّ ِمنْ
َجال ِبي ِب ِهنَّ َذ ِل َك �أَ ْد َنى �أَنْ ُي ْع َر ْفنَ َفال يُ�ؤْ َذ ْينَ َو َكانَ اللهَُّ َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما)( ،الأحزاب؛
الآية  ،)59و�أنزل اهلل يف ذلك � ً
أي�ضا �آيتني �أخريني يف �سورة النور وهما قوله تعالى:
ري
( ُق ْل ِل ْلمُ�ؤْ ِم ِن َني َي ُغ ُّ�ضوا ِمنْ �أَ ْب َ�صا ِر ِه ْم َو َي ْح َف ُظوا ُف ُر َ
وج ُه ْم َذ ِل َك َ�أ ْز َكى َل ُه ْم �إِنَّ اللهَّ َ َخ ِب ٌ
وجهُنَّ َو َال
بمِ َ ا َي ْ�ص َن ُعونَ (َ )30و ُق ْل ِل ْلمُ�ؤْ ِم َن ِ
ات َي ْغ�ضُ ْ�ضنَ ِمنْ �أَ ْب َ�صا ِر ِهنَّ َو َي ْح َف ْظنَ ُف ُر َ
ُي ْب ِدينَ زِي َن َت ُهنَّ �إِ َّال َما َظ َه َر ِم ْن َها َو ْل َي ْ�ض ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِر ِهنَّ َع َلى ُج ُيو ِب ِهنَّ َو َال ُي ْب ِدينَ زِي َن َت ُهنَّ
ِ�إ َّال ِل ُب ُعو َل ِت ِهنَّ �أَ ْو �آ َبا ِئ ِهنَّ �أَ ْو �آ َبا ِء ُب ُعو َل ِت ِهنَّ )(،النور؛ الآية  ،)31والبعولة هم :الأزواج،
والزينة هي :املحا�سن واملفاتن والوجه �أعظمها وقوله �سبحانه�ِ ( :إ َّال َما َظ َه َر ِم ْن َها
أ�صح �أقوال العلماء ،كما قال ال�صحابي اجلليل عبد اهلل بن
املراد به :املالب�س يف � ِّ
م�سعود ر�ضي اهلل عنه ،لقوله تعالىَ ( :وا ْل َق َو ِاع ُد ِمنَ ال ِّن َ�سا ِء الال ِتي َال َي ْر ُجونَ ِن َك ًاحا
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َف َل ْي َ�س َع َل ْي ِهنَّ ُج َنا ٌح �أَنْ َي َ�ض ْعنَ ِث َيا َبهُنَّ َغيرْ َ ُم َتبرَ ِّ َج ٍات ِب ِزي َن ٍة َو�أَنْ َي ْ�س َت ْع ِف ْفنَ َخيرْ ٌ َل ُهنَّ
حتجب
َواللهَُّ َ�س ِمي ٌع َع ِلي ٌم)(النور؛ الآية  ،)60ووجه الداللة من هذه الآية على وجوب ُّ
الن�ساء  -وهو �سترْ الوجه وجميع البدن عن الرجال غري املحارم � -أنّ اهلل �سبحانه
نكاحا؛ وهنّ العجائز �إذا كنّ غري متربجات
رفع اجلناح عن القواعد الالتي ال يرجون ً
بزينة ،ف ُع ِلم بذلك �أنّ ال�شابات يجب عليهن احلجاب وعليهن جناح يف تركه(.)13
يتحجنب؛
ويتابع ال�شيخ ابن باز «وهكذا العجائز املتربجات بالزينة عليهن �أن ّ
لأنهن فتنة ،ثم �إنه �سبحانه �أخرب يف �آخر الآية �أنّ ا�ستعفاف القواعد غري املتربجات
خري لهن وما ذاك �إال لكونه �أبعد لهن من الفتنة ،وقد ثبت عن عائ�شة و�أختها �أ�سماء
ر�ضي اهلل عنهما ما يدل على وجوب �سترْ املر�أة وجهها عن غري املحارم ولو كانت يف
حال الإحرام .كما ثبت عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف ال�صحيحني ما ّ
يدل على �أنّ
ْ
ك�شف املر�أة وجهها كان يف �أ ّول الإ�سالم ثم ن�سخ ب�آية احلجاب».
من تجب تغطية الوجه عنه؟

حمرما
يجيب ال�شيخ «جتب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من لي�س
ً
للمر�أة يف �أ�صح �أقوال العلماء� ،سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال �أو من اجلريان
�أو من غريهم ،لقوله تعالى خماط ًبا امل�سلمني يف عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
اب َذ ِل ُك ْم َ�أ ْط َه ُر
ا�س�أَ ُلوهُ نَّ ِمنْ َو َرا ِء ِح َج ٍ
ومن ي�أتي بعدهمَ ( :و ِ�إ َذا َ�س�أَ ْل ُت ُموهُ نَّ َمت ً
َاعا َف ْ
( ((1حجاب املر�أة� :أهمية الغطاء يف وجه املر�أة( ،اجلزء رقم  ،3 :ال�صفحة رقم)354 :

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx

* ال�شيخ حممد ال�صالح العثيمني ،فهو يرى �أن احتجاب املر�أة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها �أمر واجب ،وي�ستند �إلى الآية  31من
�سورة النور ،ويقول�« :إن اهلل تعالى �أمر امل�ؤمنات بحِ فظ فروجهن والأمر بحِ فظ الفرج �أمر به مبا يكون و�سيلة �إليه .وال يرتاب عاقل �أنّ من
و�سائله تغطية الوجه؛ لأنّ ك�شفه �سبب للنظر �إليها وت�أمل حما�سنها والتلذذ بذلك ،وبالتايل �إلى الو�صول واالت�صال .و� ًإذا تغطية الوجه من
و�سائل حفظ الفرج وهو م�أمور به لأنّ الو�سائل لها �أحكام املقا�صد .ويف قوله تعالىَ ( :و ْل َي ْ�ض ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِرهِ نَّ َع َلى ُج ُيوبِهِ نَّ ) ،ف�إنّ اخلمار ما
تخمر به املر�أة ر�أ�سها ِّ
وتغطيه به ،كالغدقة ،ف�إذا كانت م�أمورة ب�أن ت�ضرب باخلمار على جيبها كانت م�أمورة ب�سترْ وجهها� ،إما لأنه من الزم
ذلك �أو بالقيا�س؛ ف�إنه �إذا وجب �سترْ ال َّن ْحر وال�صدر ،كان وجوب �سترْ الوجه من باب �أولى ،لأنه مو�ضع اجلمال والفتنة ،ف�إنّ النا�س الذين
يتط َّلبون جمال ال�صورة ال ي�س�ألون �إ ّال عن الوجه ،ف�إذا كان جميلاً  ،مل ينظروا �إلى ما �سواه نظ ًرا ذا �أهميةٍ ،ولذلك �إذا قالوا فالنة جميلة
مل يفهم من هذا الكالم �إ ّال جمال الوجه ،فتبينّ �أنّ الوجه هو مو�ضع اجلمال طل ًبا وخ ًربا ،ف�إذا كان كذلك فكيف ُيفهم �أنّ هذه ال�شريعة
احلكيمة ت�أمر ب�سترْ ال�صدر وال َّن ْحر ،ثم ِّ
ترخ�ص يف ْ
ك�شف الوجه( .انظر :جمموعة ر�سائل يف احلجاب وال�سفور ،دار العقيدة للرتاث ،د.ن،
�ص.)27 – 26 ،
14

المسبــار

 جرف اتير

ِل ُق ُلو ِب ُك ْم َو ُق ُلو ِب ِهنَّ ).
وهذا َي ُع ّم �أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وغريهن من امل�ؤمنات كما قال
�سبحانهَ ( :يا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي ُق ْل لأَ ْز َو ِاج َك َو َب َنا ِت َك َو ِن َ�سا ِء المُْ�ؤْ ِم ِن َني ُي ْد ِن َني َع َل ْي ِهنَّ ِمنْ
َجال ِبي ِب ِهنَّ َذ ِل َك �أَ ْد َنى �أَنْ ُي ْع َر ْفنَ َفال يُ�ؤْ َذ ْينَ ) ،واجللباب ما يو�ضع على الر�أ�س والبدن
فوق الثياب ،وهو الذي تغطي به املر�أة ر�أ�سها ووجهها وبدنها كله ،و�أ ّما ما يو�ضع على
الر�أ�س فيقال له خمار .فاملر�أة ،كما تقدم ،تغطي باجللباب ر�أ�سها ووجهها وجميع
ات َي ْغ�ضُ ْ�ضنَ ِمنْ �أَ ْب َ�صا ِر ِهنَّ
بدنها فوق الثياب .ولقد قال اهلل جل وعالَ ( :و ُق ْل ِل ْلمُ�ؤْ ِم َن ِ
وجهُنَّ َو َال ُي ْب ِدينَ زِي َن َتهُنَّ ِ�إ َّال َما َظ َه َر ِم ْن َها َو ْل َي ْ�ض ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِر ِهنَّ َع َلى
َو َي ْح َف ْظنَ ُف ُر َ
ُج ُيو ِب ِهنَّ َو َال ُي ْب ِدينَ زِي َن َتهُنَّ �إِ َّال ِل ُب ُعو َل ِت ِهنَّ �أَ ْو �آ َبا ِئ ِهنَّ �أَ ْو �آ َبا ِء ُب ُعو َل ِت ِهنَّ الآية) ،فقوله�( :إِ َّال
ف�سره ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه».
َما َظ َه َر ِم ْن َها)َّ ،
ملاذا يرى بع�ض رجال الدين( ،)14ومن بينهم ال�شيخ ابن باز� ،أنّ وجه املر�أة
عورة؟ وهل �أنّ احلجاب فر�ض ديني؟
طغت على القراءة الفقهية ،ملا ا�صطلح عليه �آيات احلجاب ،فكرة العورة،
فتح َّدث الفقهاء ،عن اجل�سد الأنثوي ب�شكل مف�صل ومل يتفقوا حول الأع�ضاء التي
يجب �سرتها ،فقيل :العورة هي ال�سو�أتان فقط يف الرجل واملر�أة ،وقيل� :إحدى عينيها،
وقيل :خ ّفها ،وقيل :مالءتها ،وقيل :الوجه والكفان والقدمان ،وقيل :بل جمي ًعا �إ ّال
الوجه ،وقيل :جميعها من دون ا�ستثناء .ويعود تباين املواقف بني العلماء يف تف�سري
( ((1ال�شيخ حممد ال�صالح العثيمني ،فهو يرى �أن احتجاب املر�أة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها �أمر واجب ،وي�ستند �إلى الآية 31
من �سورة النور ،ويقول�« :إن اهلل تعالى �أمر امل�ؤمنات بحِ فظ فروجهن والأمر بحِ فظ الفرج �أمر به مبا يكون و�سيلة �إليه .وال يرتاب عاقل �أنّ
من و�سائله تغطية الوجه؛ لأنّ ك�شفه �سبب للنظر �إليها وت�أمل حما�سنها والتلذذ بذلك ،وبالتايل �إلى الو�صول واالت�صال .و� ًإذا تغطية الوجه
من و�سائل حفظ الفرج وهو م�أمور به لأنّ الو�سائل لها �أحكام املقا�صد .ويف قوله تعالىَ ( :و ْل َي ْ�ض ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِرهِ نَّ َع َلى ُج ُيوبِهِ نَّ ) ،ف�إنّ اخلمار ما
تخمر به املر�أة ر�أ�سها ِّ
وتغطيه به ،كالغدقة ،ف�إذا كانت م�أمورة ب�أن ت�ضرب باخلمار على جيبها كانت م�أمورة ب�سترْ وجهها� ،إما لأنه من الزم
ذلك �أو بالقيا�س؛ ف�إنه �إذا وجب �سترْ ال َّن ْحر وال�صدر ،كان وجوب �سترْ الوجه من باب �أولى ،لأنه مو�ضع اجلمال والفتنة ،ف�إنّ النا�س الذين
يتط َّلبون جمال ال�صورة ال ي�س�ألون �إ ّال عن الوجه ،ف�إذا كان جميلاً  ،مل ينظروا �إلى ما �سواه نظ ًرا ذا �أهميةٍ ،ولذلك �إذا قالوا فالنة جميلة
مل يفهم من هذا الكالم �إ ّال جمال الوجه ،فتبينّ �أنّ الوجه هو مو�ضع اجلمال طل ًبا وخ ًربا ،ف�إذا كان كذلك فكيف ُيفهم �أنّ هذه ال�شريعة
احلكيمة ت�أمر ب�سترْ ال�صدر وال َّن ْحر ،ثم ِّ
ترخ�ص يف ْ
ك�شف الوجه( .انظر :جمموعة ر�سائل يف احلجاب وال�سفور ،دار العقيدة للرتاث ،د.ن،
�ص.)27 – 26 ،
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الآية  31من �سورة النور ،كما تالحظ �آمال قرامي� ،إلى «اختالف البيئات التي �صدروا
ليف�ضي الأمر �إلى اتخاذ هذه
عنها ،ما جعل تف�سريهم ي�سري يف اجتاهات متعددة
َ
حجب كامل ج�سدها .ونذهب
الآية الداعية �إلى �سرت زينة املر�أة ّ
حجة على وجوب ْ
�إلى �أنّ من �أ�سباب عدم اتفاق العلماء على حتديد عورة املر�أة� ،صعوبة �ض ْبط موا�ضع
الإثارة يف اجل�سد الأنثوي نظ ًرا �إلى ارتباطها بالذوق واحلاجة النف�سية والت�صورات
امليثية وغريها من امل�ؤثرات»(.)15
يرمز احلجاب /النقاب �إلى القد�سي ،لذا اندفع الفقهاء �إلى ت�شريح اجل�سد
الأنثوي وحتديد �أمكنة العورة فيه ،باعتباره مركز الفتنة والإثارة .وقد امتدت دائرة
التحرمي لتطاول الوجه والك َّفني ،وحتى ال�صوت اعتربه بع�ضهم عورة ،ومن بينهم
�شيخ الإ�سالم ابن تيمية.
�إنّ النقاب و�/أو احلجاب( )16مبنزلة الإ�شعار بالعفة والطهارة والعذرية
وااللتزام الديني؛ فتغطية ال�شعر �أو الوجه َ�صو ٌن من االنزالق �إلى الغواية التي جت�سدها
املر�أة م�صدر الفتنة .ومع بداية التح ّرر جتاوزت ن�ساء كثريات مفهوم العورة؛ فحتى
احلجاب نف�سه يخ�ضع للتحديث ال �سيما لدى ال�شا ّبات �إذ يجمع بني الإرث الديني/
حمجبة ترتدي الدجينز ال�ضيق مع قمي�ص ف�ضفا�ض
الفقهي واملو�ضة ،فتجد فتاة َّ
يلت�صق �أحيا ًنا بج�سدها ،ومع الكثري من املاكياج و�أحمر ال�شفاه كما لو �أنها تريد
التعوي�ض عن حجب ال�شعر بك�شف جمال الوجه.
وح َّج َبه�َ :سرتَه.
ال�سترَُْ .ح َج َب ال�شي َء َي ْح ُج ُبه َح ْج ًبا ِ
وحجا ًبا َ
واحلجاب يف اللغةِّ :
وقد ْاحت ََج َب و َ
حت َّج َب �إذا ا ْك َّ
وح َج َبه� :أَي َم َن َعه عن الدخول.
نت من ورا ِء ِح ٍ
جابَ .
ترى فاطمة املرني�سي �أنّ الآية  53من �سورة الأحزاب ،وهي من بني الآيات
التي ي�ستند �إليها الفقهاء لت�شريع احلجاب ،يف �سياقها التاريخي و�أ�سباب نزولها؛
( ((1قرامي� ،آمال :االختالف يف الثقافة العربية الإ�سالمية ،م� .س� ،ص .370
( ((1يرى كثريون �أنّ احلجاب لي�س ً
فر�ضا وال �س ّنة ،بل هو ف�ضيلة ،وقد �أفتى ال�شيخ ال�سوداين ال�صادق املهدي زعيم حزب الأمة القومي
بجواز خ ْلع احلجاب ،لكونه لي�س ً
فر�ضا معت ًربا النقاب يلغي �شخ�صية املر�أة ،و�أنّ حماربته واجبة.
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«�آية احلجاب نزلت يف غرفة الزوجني من �أجل حماية حياتهما اخلا�صة و�إبعاد
ال�شخ�ص الثالث ،عن النظر وهو �أن�س بن مالك� ،أحد �صحابة الر�سول ،ف�أن�س قد
ُخ َّ�ص باحلجاب ،ب�صفته �شاهدً ا رمز ًيا جلماعة �أ�صبحت مزعجة ج ًّدا ،وكما يو�ضح
الطربي ،قال �أن�س بن مالك« :كان النبي قد تزوج زينب بنت جح�ش ،وكان قد كلفني
بدعوة النا�س �إلى حفلة العر�س ،ونفذت الأمر .وكان النا�س قد جا�ؤوا ب�أعداد كبرية،
كانوا ي�أكلون ثم ين�صرفون .قلت للنبي :يا ر�سول اهلل دعوت الكثري من النا�س ومل
�أعد �أجد �أ�شخا�ص ًا �أدعوهم ،فقال النبي� :أوقف الدعوة .كانت زينب جال�سة يف زاوية
من الغرفة ،وكانت على قدر كبري من اجلمال ،كل املدع ّوين قد ذهبوا ما عدا ثالثة».
وبعد �أن �أجرى الر�سول دورته على ن�سائه كما يورد الطربي «رجع �إلى غرفة زينب،
فوجد �أنّ املدعوين الثالثة مل يذهبوا بعد» ،ويكمل الطربي روايته عن �أن�س بن مالك
�شخ�صا �آخر قد �أعلمه ب�أنّ الأ�شخا�ص الثالثة ق َّرروا
«ومل �أعد �أذكر ما �إذا كنت �أنا �أم ً
�أخ ًريا الذهاب .على كل حال ،عاد نحو حجرة العرو�س ،فق َّدم ِرجلاً داخل الغرفة
أ�سدل �سترْ ًا بينه وبيني ،ونزلت �آية احلجاب
و�أبقى �أخرى خارجها ،ويف هذا املو�ضع � َ
يف تلك اللحظة»(.)17
ميثل ال�شيخ عبد العزيز بن باز و�سواه من بع�ض املعممني �صوت الإ�سالم
الفقهي /البطركي الذي قطع مع امل�ساواة القر�آنية .لقد حول الفقهاء املر�أة امل�سلمة
ج�سد حم ّمل بالرموز والعالمات ال ّدالة على القهر الديني؛ ج�سد يخ�ضع ل�سلطة
الى ٍ
املقد�س ،فبات بذلك مو�ضوع ًا ل�شتى املحظورات يف املجالني العام واخلا�ص.

( ((1املرني�سي ،فاطمة :احلرمي ال�سيا�سي ،النبي والن�ساء ،دار احل�صاد ،الطبعة الثانية� 1993 ،ص �ص .111-110
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