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فتاوى النساء... قراءة 
نقدية 

ريتا فرج 

ظّل فو�سى الفتاوى التي جتتاح العامل العربي والإ�سالمي،  في 
ومع غياب املوؤ�س�سة الدينية الر�سمية الناظمة، ماعدا املحاولة اليتيمة 
للفتوى  العاملي  »املوؤمتر  �سمن   ،2009 العام  ال�سعودية،  بها  قامت  التي 
و�سوابطها«، تلك التي خرجت مبا ُعرف اآنذاك بـ»ميثاق الفتوى«، ل يبدو 

اأّن ثّمة رادًعا يحدُّ من الطفرة غري امل�سبوقة لـ »املفتني«، غبَّ الطلب.

(باحثة يف علم االجتماع الديني، ع�سو هيئة التحرير مبركز امل�سبار للدرا�سات ،البحوث. (
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اإ�سالمية مرجعية حتّد من فو�سى  اإمكان ت�سكيل موؤ�س�سة  ب�سرف النظر عن 
اخلا�سة  الغريبة  الفتاوى  تفاقم  يف  تتمثل  جديدة  ظاهرة  املراقب  يالحظ  الفتوى، 
بالن�ساء؛ ولو حاولنا ا�ستح�سار بع�سها ملا اأنهينا ذلك، وهذا ال مينع من تقدمي بع�ض 
رَي »مقاربة نقدية« ملوقع املراأة يف فتاوى الفقيه ال�سعودي  النماذج املختارة، قبل اأن نجُ
ال�سيخ عبد العزيز بن باز )1911- 1999(، على اأن ن�سلط ال�سوء على ثالث ق�سايا 
عنده، »نزول املراأة للعمل يف ميدان الرجال«، و»حكم م�ّض احلائ�ض للقراآن«، و»تغطية 

الوجه«.

غرائب من فتاوى النساء 

يف عام 2007 فّجر رئي�ض ق�سم احلديث بكلية اأ�سول الدين يف جامعة االأزهر 
بالقاهرة الدكتور عزت عطية »قنبلة« باإ�سداره فتوى تدعو الزميالت يف العمل اإلى 
مبكان  خلوة  يف  الوجود  اإلى  الظروف  ت�سطرهم  الذين  املوظفني؛  زمالئهم  اإر�ساع 
العمل، وجاء يف الفتوى »اإن اإر�ساع الكبري يكون خم�ض ر�سعات وهو يبيح اخللوة وال 
يحرم الزواج، واأن املراأة يف العمل ميكنها اأن تخلع احلجاب، اأو تك�سف �سعرها اأمام 
من اأر�سعته، لكن يجب توثيق هذا االإر�ساع كتابًة، ور�سميًّا، ويجُكتب يف العقد اأّن فالنة 
وقد  الفاح�سة،  يحّر�ض على  باأنه  العطية  اتُّهم  الفتوى  وب�سبب هذه  اأر�سعت فالًنا«. 
اأوقف �سيخ االأزهر الراحل حممد �سيد طنطاوي عطية عن العمل وحّوله اإلى التحقيق، 

فا�سطر اإلى تقدمي اعتذار ر�سمي مكتوب عن هذه الفتوى)1(.

املانيكان  ب  حتجُّ اإلى  تدعو  اإيرانية  فتوى  جداًل  اأثارت  التي  الفتاوى  ومن 
امل�سنوعة من اجلب�ض اأو البال�ستيك، تلك التي تعر�ض يف الغالب يف حمالِّ بيع االألب�سة 
الن�سائية، بحيث ال تجُظهر املراأة امل�سنوعة من هذه املادة ج�سدها. اأّما يف ال�سومال، 
ن�ساء عالنية الرتدائهن حمالة  فتوى من حركة »طالبان«، جرى جْلد  اإلى  وا�ستناًدا 
ال�سدر بحجة اأّن ذلك يخالف الت�سريع االإ�سالمي، فريى اأ�سحاب الفتوى اأنها تجُربز 

تفا�سيل املراأة وهذا نوع من اأنواع االإثارة اجلن�سية.

)1( انظر: مطر، فوؤاد: اأْلفجُ فتوى وفتوى، م�سلمون يف مهّب فو�سى الفتاوى، الدار العربية للعلوم نا�سرون، بريوت، الطبعة االأولى، 2010م.
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اأما اأغرب الفتاوى التي �سدرت بني عامي 2011 و2013، فواحدة الأحد الدعاة 
امل�سلمني يف اأوروبا التي حّرم فيها على الن�ساء والفتيات مالم�سة بع�ض اأنواع اخل�سار 
اأطلقها  والثانية،  اإغوائهن.  اإلى  توؤدي  اأنها رمبا  والفاكهة مثل املوز واخليار، بدعوى 
اأحد �سيوخ ال�سلفية اليمنيني الداعية احلبيب عمر بن حممد بن �سامل بن حفيظ عرب 
املواقع االإلكرتونية ومواقع التوا�سل االجتماعي، وجاءت حتت عنوان »تنبيه اإلى حرمة 

الكرا�سي وما اأ�سبهها من مقاعد واأرائك، واهلل اأكرب«.

اأّن اجّلن ينكحون الن�ساء  وَن�ضُّ الفتوى، ح�سب ما قاله ال�سيخ، هو: »والغالب 
ى  �سَمّ ليت بها اأمتنا العظيمة ما يجُ وهَنّ على الكرا�سي... اإّن من اأخطر املفا�سد التي بجُ
ا هو �سٌرّ عظيم يجُخِرج من امللة كما  بالكر�سي، وما ي�سبهه من الكنبات وخالفها، مَمّ
ة، وهم خري خْلق اهلل،  لف ال�سالح واأوائل هذه االأَمّ مية، واإن ال�َسّ هم من الَرّ ج ال�َسّ يخرجُ
كانوا يجل�سون على االأر�ض، ومل ي�ستخدموا الكرا�سي، ومل يجل�سوا عليها، ولو فيها خري 
الم ومن تبعه  لفعله حبيبي، وقّرة قلبي، وروح فوؤادي، امل�سطفى عليه ال�سالة وال�َسّ
باإح�سان. واإّن هذه الكرا�سي وما �سابهها �سناعة غربَيّة، ويف ا�ستخدامها واالإعجاب 
بها ما يوحي باالإعجاب ب�سانعها، وهم الغرب، وهذا، والعياذ باهلل، يهدم ركًنا عظيًما 
ة االإ�سالم، فكيف  من االإ�سالم وهو الوالء والرباء، ن�ساأل اهلل العافية.. االأمر جلل يا اأَمّ
نر�سى بالغرب ونعجب بهم وهم العدّو. وما يجلبه الكر�سي اأو االأريكة من راحة جتعل 
فاملراأة  ج،  والتربجُّ للفتنة  مدعاة  هذا  ويف  رجليها،  تفتح  واملراأة  ي�سرتخي،  اجَلال�ض 
جل من اجلّن اأو االإن�ض،  جل من نف�سها لينكحها، وقد يكون الَرّ بهذا العمل، متكن الَرّ
اأن اجّلن ينكحون الن�ساء وهَنّ على الكرا�سي، واجللو�ض على االأر�ض يجُذكر  والغالب 
د، واالإقرار بعظمته �سبحانه«)2(.  امل�سلم بخالق االأر�ض، وهذا يزيد يف التعبجُّد، والتهججُّ

اإّن وجود مثل هذه الفتاوى الغريبة ال ينفي اإ�سدار فتاوى م�سادة؛ نحو تلك التي 
اأطلقها ال�سيخ ال�سعودي عبد املح�سن العبيكان حيث اأجاز للمراأة �سرب زوجها قائاًل: 
»اإذا بادر الزوج با�ستخدام ال�سرر يحّق للمراأة الدفاع عن نف�سها وا�ستخدام و�سيلة 

ليت بها االأمة، جهينة نيوز، 29 اأبريل/ ني�سان 2013،  )2( الداعية ال�سلفي بن حفيظ: الكر�سي �سرٌّ عظيم ومن اأخطر املفا�سد التي بجُ
http://www.jpnews-sy.com/ar/news.php?id=56073
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باجلارح  ال�سرب  �سورتني:  على  يكون  وال�سرب  عنها...  ال�سرر  لرّد  نف�سها  العنف 
اأي ال�صوط والع�صا«. كما اأجاز للزوجة، هْجر زوجها يف حال اأّن الزوج منعها بع�ض 
فر من دون حمرم، م�ستدالًّ  حقوقها الزوجية كالنفقة. كما اأجاز العبيكان للمراأة ال�سَّ
تنطلق من اخلوف على  امل�ساألة،  لهذه  النبي )�ض(  العلة من حترمي  باأّن  على ذلك 
ا مع طول املدة  املراأة من االعتداء عليها وهي ت�سافر وحدها يف ال�سحراء، وخ�سو�سً
اأّما حاليًّا،  اع الطرق بكرثة،  وامل�ساكل التي حتدث مع ركوب الدواب، ومع وجود قطَّ
اإمكانية  توجد  وال  وقته،  من  كثرًيا  رت  وق�سّ ال�سفر  لت  �سهَّ احلديثة،  النقل  فو�سائل 

االعتداء على املراأة الأنها ت�سافر مع الكثري من النا�ض حولها يف الطائرة مثاًل.

وثّمة ترابط بني الفتوى وجدلية التقدم والتاأخر يف احل�سارة االإ�سالمية. فاإّبان 
بني  عليه  اإجماع  وجود  عدم  رغم  االإجها�ض  الفقهاء  بع�ض  اأباح  الو�سطى  الع�سور 
كم �سليم الثالث بداأت الدولة العثمانية يف التدخل من  املذاهب االإ�سالمية. وخالل حجُ
اأجل مْنع االإجها�ض وجترميه، ومل يكن هناك اأّي تناول لهذا االأمر يف اأّي فرمان من 
الفرمانات ال�سلطانية قبل ذلك؛ اإذ اإّن املذهب احلنفي يف القانون االإ�سالمي ي�سمح 
ُمنع  ثّم  الزوج.  موافقة  ب�صرط  احَلْول،  من  الأولى  اأ�صهر  الأربعة  خالل  بالإجها�ض 
االإجها�ض يف املر�سوم ال�سادر العام 1839؛ وذلك مع اجلهود االأولى الإعادة هيكلة 
الدولة، املعروفة با�سم التنظيمات. واجلدير بالذكر اأّن بع�ض الفقهاء �سَمح  باللجوء 
اأفرزت  التي  والق�سية اخلالفية  توافق عليه.  قليلة مل  فئة  اأّن  اإلى مْنع احلمل، رغم 
معظم اجلدل من الناحية ال�سرعية بني الفقهاء، مل تكن تدور حول اإباحته، بل حول 
اإمكان الزوج يف فْر�سه من دون موافقة الزوجة؛ وذلك الأّن لها حّق االأمومة، وهي من 
يقرر ح�سوله من عدمه. اأّما بالن�سبة اإلى الزوجة فلم يكن النقا�ض يدور حول حّقها 
يف االمتناع عن احلْمل، بل حول ال�سوؤال: هل من الواجب عليها اأخذ موافقة الزوج؟ 

واأفتى معظمهم بعدم وجوب ذلك)3(.

)3( انظر: الن�ساء يف العامل العثماين، منت�سف القرن الثامن ع�سر اإلى اأوائل القرن الع�سرين، �سمن مو�سوعة الن�ساء والثقافات االإ�سالمية، 
ا: فيا�ض، منى: فّخ اجل�سد، دار  اأي�سً القاهرة، 2006م، وانظر   ، بالتعاون مع موؤ�س�سة املراأة والذاكرة  املنهجيات واملنظومات وامل�سادر، 

النه�سة، بريوت، طبعة جديدة ومنقحة، 2013.
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جن�سي«،  »كائن  اأنها  على  املراأة  مع  االإ�سالم  يف  الدين  رجال  بع�ض  ويتعامل 
بداًل من كونها فرًدا عاقاًل؛ فالفتاوى الغريبة التي اأ�سرنا اإلى جزء منها، تربهن على 
fantasme sexuel  عندهم، وم�سادرة اأج�ساد  رين: فاعلية الهوام اجلن�سي  موؤ�سِّ

الن�ساء، با�سم الدين والفحولة. 

موقع المرأة في فتاوى )4( الشيخ بن باز

 خطر م�ساركة املراأة للرجل يف ميدان العمل

اإلى نزول املراأة للعمل يف ميدان  »اإّن الدعوة  قال ال�سيخ عبد العزيز بن باز: 
الرجال املوؤدي اإلى الختالط �صواء كان ذلك على جهة الت�صريح اأو التلويح بحجة اأّن 
ا، له تبعاته اخلطرية،  ذلك من مقت�سيات الع�سر ومتطلبات احل�سارة اأمر خطري جدًّ
ة، وعواقبه الوخيمة، رغم تعار�سه والن�سو�ض ال�سرعية التي تاأمر املراأة  وثمراته املجُرَّ
ها يف بيتها ونحوه... واالأدلة ال�سحيحة  بالقرار يف بيتها والقيام باالأعمال التي تخ�سُّ
ال�سريحة الدالة على حترمي اخللوة باالأجنبية، وحترمي النظر اإليها، وحترمي الو�سائل 
املو�صلة اإلى الوقوع يف ما حرم اهلل اأدلة كثرية قا�صية بتحرمي الختالط؛ لأنه يوؤدي 
اإلى ما ال حتمد عقباه. واإخراج املراأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها احليوي 
ا تقت�سيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها اهلل عليها....  يف هذه احلياة اإخراج لها عمَّ
املجتمع  على  خطري  اأمٌر  الرجال  تخ�ّض  التي  امليادين  يف  املراأة  نزول  اإلى  فالدعوة 
الإ�صالمي، ومن اأعظم اآثاره الختالط الذي يعترب من اأعظم و�صائل الزنا الذي يفتك 
باملجتمع ويهدم قيمه واأخالقه. ومعنى هذا: اأّن اقتحام املراأة مليدان الرجال اخلا�ض 
بهم يجُعترب اإخراًجا لها عن تركيبها وطبيعتها. ويف هذا جناية كبرية على املراأة وق�ساء 
على معنوياتها وحتطيم ل�سخ�سيتها، ويتعدى ذلك اإلى اأوالد اجليل من ذكور واإناث؛ 
الأنهم يفقدون الرتبية واحلنان والعطف. فالذي يقوم بهذا الدور هو االأم، وقد ف�سلت 
منه، وعزلت متاًما عن مملكتها التي ال ميكن اأن جتد الراحة واال�ستقرار والطماأنينة 

)4( امل�سدر االأ�سا�سي لفتاوى ال�سيخ عبد العزيز بن باز ماأخوذ من موقع  »الرئا�سة العامة للبحوث العلمية واالإفتاء يف اململكة العربية 
http://www.alifta.net  .»ال�سعودية
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اإال فيها. وواقع املجتمعات التي تورطت يف هذا اأ�سدق �ساهد على ما نقول. واالإ�سالم 
ليكتمل  اأن يقوم بدوره  الزوجني واجبات خا�سة على كل واحد منهما  جعل لكل من 
واالكت�ساب،  بالنفقة  يقوم  البيت ويف خارجه. فالرجل  املجتمع يف داخل  بناء  بذلك 
التي  واالأعمال  واحل�سانة  والر�ساعة  واحلنان  والعطف  االأوالد  برتبية  تقوم  واملراأة 
تنا�سبها لتعليم ال�سغار واإدارة مدار�سهن والّتطبيب والتمري�ض لهن ونحو ذلك من 
االأعمال املخت�سة بالن�ساء. فرتك واجبات البيت من قبل املراأة يعترب �سياًعا للبيت 
مبن فيه، ويرتتب عليه تفّكك االأ�سرة ح�سيًّا ومعنويًّا، وعند ذلك ي�سبح املجتمع �سكاًل 
َل  ا َف�سَّ �َساِء مِبَ وَن َعَلى النِّ امجُ َجالجُ َقوَّ و�سورة، ال حقيقة ومعنى. قال اهلل جل وعال: )الرِّ
وا ِمْن اأَْمَواِلِهْم()الن�ساء؛ االآية 34(، ف�سّنة اهلل يف  ا اأَْنَفقجُ ْم َعَلى َبْع�ٍض َومِبَ هجُ جُ َبْع�سَ اهللَّ

خلقه اأّن القوامة للرجل«)5(.

باأّن »ا�ستقرار املراأة يف بيتها والقيام مبا  اأفتى ال�سيخ بعد مطالعة دينية  لقد 
يجب عليها من تدبريه بعد القيام باأمور دينها هو االأمر الذي ينا�سب طبيعتها وفطرتها 
ٌل ففي  وكيانها، وفيه �سالحها و�سالح املجتمع و�سالح النا�سئة فاإن كان عندها َف�سْ
االإمكان ت�سغيلها يف امليادين الن�سائية؛ كالتعليم للن�ساء، والتطبيب والتمري�ض لهن، 
ونحو ذلك مّما يكون من االأعمال الن�سائية يف ميادين الن�ساء كما �سبقت االإ�سارة اإلى 
ذلك، وفيها �سغٌل لهّن �ساغٌل، وتعاوٌن مع الرجال يف اأعمال املجتمع واأ�سباب رقيه، كل 
يف جهة اخت�سا�سه. وال نن�سى هنا دور اأمهات املوؤمنني ر�سي اهلل عنهّن ومن �سار يف 
�سبيلهّن، وما قمن به من تعليم لالأمة وتوجيه واإر�ساد، وتبليغ عن اهلل �سبحانه وعن 
ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم فجزاهّن اهلل عن ذلك خرًيا، واأكرث يف امل�سلمني اليوم 

عد عن خمالطة الرجال يف ميدان اأعمالهم«)6(. اأمثالهن مع احلجاب وال�سيانة والبجُ

اإذن ثّمة م�ساألتان اأوردهما ال�سيخ بن باز؛ القوامة التي ت�سكل ق�سية �سجالية، 
ر دور املراأة يف الرتبية واالإناب لكون ذلك »ينا�سب طبيعتها«. و�سنعر�ض يف  وح�سْ

)5( خطر م�ساركة املراأة للرجل يف ميدان العمل، ال�سيخ عبد العزيز ابن باز،
 http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.asp                                                               

)6( امل�سدر نف�سه.
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ما يلي قراءة ن�سر حامد اأبو زيد ملفهوم »القوامة« التي نظر اإليها الفقهاء بو�سفها 
م�سوؤولية الرجل جتاه املراأة، بكّل ما يرتتب على امل�سوؤولية من �سلطة معنوية ومادية 

وتاأديبّية، و�سلت اإلى حدود مْنع الن�ساء من الواليات العامة واالإمامة. 

اإّن اأ�سباب نزول االآية 34، يف �سورة الن�ساء كما اأوردها ال�سيوطي وا�ست�سهد بها 
اإلى النبي ت�سكو زوجها الأنه لطمها، فقال النبي:  اأبو زيد، تتحدث عن امراأة جاءت 
»لي�ض له ذلك«. ويف رواية اأخرى اأّن النبي حكم للمراأة اأن تقت�ّض من زوجها؛ اأي تلطمه 
اإذا لطمها. ولعل ذلك احلكم من جانب النبي كان اإعمااًل ملبداأ الق�سا�ض الوارد يف 
ِباالأَنِف  َواالأَنَف  ِباْلَعنْيِ  َواْلَعنْيَ  ْف�ِض  ِبالَنّ ْف�َض  الَنّ اأََنّ  ِفيَها  َعَلْيِهْم  )َوَكَتْبَنا  تعالى:  قوله 
االآية 45(. وال �سّك يف  ا�ٌض(، )املائدة؛  ِق�سَ وَح  رجُ َواجْلجُ ِنّ  ِبال�ِسّ َنّ  َوال�ِسّ ِن  ِباالأجُذجُ َن  َواالأجُذجُ
اأّن الإنكار النبي من الزوج هذا الفعل داللة وا�سحة يف تاأكيد مبداأ امل�ساواة االأ�سلي 
امل�ساواة  تلك  احتمال  على  قادرين  بعدجُ  يكونوا  املخاطبني مل  الأّن  ولكن  االإ�سالم،  يف 
واقع   ، فجُ ت�سِ اأو  للقوامة،  ع  ت�سرِّ االآية  كانت  اإن  زيد  اأبو  ويت�ساءل  القوامة.  اآية  نزلت 
ْم  هجُ جُ َبْع�سَ َل اهللَّ ا َف�سَّ احلال يف ع�سر ما قبل االإ�سالم، ويخل�ض اإلى اأّن قوله تعالى: )مِبَ
َعَلى َبْع�ٍض( هدفه و�سف التفاوت االجتماعي واالقت�سادي امللحوظ بني الب�سر، وهو 
تفاوت حتكمه قوانني احلراك االجتماعي، اأي حتكمه قوانني تندرج بح�سب اخلطاب 
 ِ اهلَلّ )َدْفعجُ  بحكم  للتغيري  القابلة  االجتماعية  االإلهية  والقوانني  ال�ّسنن  القراآين حتت 
ْم ِبَبْع�ٍض(، )البقرة؛ االآية 251(. القوامة اإذن لي�ست ت�سريًعا بقدر ما  هجُ ا�َض َبْع�سَ الَنّ
هي و�سٌف للحال، ولي�ض تف�سيل الرجال على الن�ساء قدًرا اإلهيًّا مطلًقا بقدر ما هو 
تقرير للواقع املطلوب تغيريه، حتقيًقا للم�ساواة االأ�سلية؛ فالدرجة التي للرجال على 
وِف(، )البقرة؛ االآية 228(؛ اأي  َنّ ِمْثلجُ اَلِّذي َعَلْيِهَنّ ِبامْلَْعرجُ الن�ساء فرع من اأ�سل )ولهجُ
ة يف املجتمع، وحتى يف حال افرتا�ض اأّن الو�سف  بح�سب التقاليد واالأعراف امل�ستقرَّ
و�سف ت�سريعي، فاإّن معنى القوامة لي�ست ال�سلطة املطلقة العمياء؛ مبعنى التحكم يف 
�سلطة اتخاذ القرار من جانب الرجل ووجوب الطاعة املطلقة العمياء من قبل املراأة. 
ل امل�سوؤولية االقت�سادية واالجتماعية، ملن ي�ستطيع من  اإّن معنى القوامة القيام بتحمُّ



ريتا فرج 

9 المسبــار

الطرفني، الرجل اأو املراأة، اأو يت�ساركان فيها بح�سب مالب�سات االأحوال والظروف)7(.   

اإليها  اأولوية املراأة االإناب واالعتناء باأ�سرتها، ونظر  اأّن  يرى ال�سيخ ابن باز 
�ِسر اإلى اأّن وظيفة االأنثى هي  باعتبارها كائًنا بيولوجًيا، على اأّن الن�ض القراآين مل يجُ
االإناب واالأمومة فح�سب؛  فـــ»على الرغم من اأّن القراآن مل يق�سر االأنثى على العمل 

كاأّم، لكنه يوؤكد على الرّب واملودة والواجب امل�ستحق للمراأة املجُنجبة«)8(.

امل�سلمات؛  اأدوار  الكبري يف  التحول  فْهم  املت�سددين  الدين  ي�ستطع رجال   ومل 
هم عن جتاوز امل�ساواة التي اأقّرها عموم الن�ض  الأّن خطابهم الديني/ البطركي يدفعجُ
القراآين. وا�صرتط ال�صيخ ابن باز مهاّم الن�صاء يف ميدان العمل، وكان قد حذر من 
خماطر املوؤمتر الدويل الرابع املعني باملراأة الذي نظمته الهيئة العامة لالأمم املتحدة 
ت وثيقته امل�ساواة بني اجلن�سني  يف بكني يوم 15 اأيلول/ �سبتمرب عام 1995م، اإذ اأقرَّ

الدعوة اإلى اإلغاء اأّي قوانني متّيز بني اجلن�سني على اأ�سا�ض الدين. 

حكم م�ّض احلائ�ض للقراآن 

ِئل ال�سيخ ابن باز: اإننا طالبات ندر�ض يف مدر�سة بنات، ويف ح�سة القراآن  �سجُ
الكرمي ياأمرنا االأ�ستاذ بقراءة القراآن ونكون يف حالة العذر، ون�ستحي اأن نخرب االأ�ستاذ 
اأيام االمتحان  واإن كان ال يجوز فكيف نعمل  فنقراأ مراعاة لذلك، فهل يجوز هذا؟ 

ونحن يف حال الدورة ال�سهرية؟ 

قراءة  يف  عليهم  اهلل  رحمة  العلماء  »اختلف  االآتي:  النحو  على  جوابه  فجاء 
ذلك  حترمي  اإلى  العلم  اأهل  من  جماعة  فذهب  الكرمي:  للقراآن  والنف�ساء  احلائ�ض 
نب ال يقراأ  نب، وقالوا: ثبت عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن اجلجُ واأحلقوهما باجلجُ
القراآن، الأن اجلنابة حَدٌث اأكرب، واحلي�ض مثل ذلك، والنفا�ض مثل ذلك فقالوا: ال 

)7( انظر: اأبو زيد، ن�سر حامد: دوائر اخلوف قراءة يف خطاب املراأة، املركز الثقايف العربي، بريوت، الطبعة االأولى، 2004، �ض 209- 
.2010

)8( انظر: ودود، اآمنة: القراآن واملراأة، اإعادة قراءة الن�ض القراآين من منظور ن�سائي، مكتبة مدبويل، القاهرة، الطبعة االأولى، 2006م، 
�ض 87.
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ا بحديث رواه الرتمذي عن ابن  تقراأ احلائ�ض وال النف�ساء حتى تطهرا، واحتجوا اأي�سً
عمر ر�سي اهلل عنهما قال: ال تقراأ احلائ�ض وال اجلنب �سيًئا من القراآن. 

وذهب اآخرون من اأهل العلم اإلى اأنه يجوز للحائ�ض والنف�ساء قراءة القراآن عن 
نب؛ الأن مدته  ظهر قلب؛ الأّن مدتهما تطول اأياًما كثرية فال ي�سّح قيا�سهما على اجلجُ
ق�سرية؛ الأن يف اإمكانه اإذا فرغ من حاجته اأن يغت�سل ويقراأ، اأّما احلائ�ض والنف�ساء 
فلي�ض يف اإمكانها ذلك، وقالوا يف احلديث ال�سابق الذي احتج به املانعون اإنه حديث 
�سعيف، �سّعفه اأهل العلم لكونه من رواية اإ�سماعيل بن عيا�ض عن احلجازيني وروايته 

عنهم �سعيفة، وهذا القول هو ال�سواب. 

تطول  مدتهما  الأّن  قلب،  ظهر  عن  القراآن  قراءة  والنف�ساء  للحائ�ض  فيجوز 
فقيا�سهما على اجلنب غري �سحيح، فعلى هذا ال باأ�ض اأن تقراأ الطالبة القراآن، وهكذا 
�سة يف االمتحان وغري االمتحان عن ظهر قلب ال من امل�سحف، اأّما اإن احتاجت  املدرِّ
وراء  يكون ذلك من  اأن  ب�صرط  القراءة من امل�صحف فال حرج عليها  اإلى  اإحداهن 

حائل«)9(. 

اأن تقراأ القراآن عن  حّرم الفقهاء على احلائ�ض م�ّض امل�سحف، واأجازوا لها 
ظهر قلب، كما حرموا عليها دخول امل�سجد )بع�سهم اأجاز دخول احلائ�ض امل�سجد 
مروًرا وعبوًرا( »فال يجُقبل منها ال�سوم وال�سالة اأيام احلي�ض، ولكن عليها اأن تق�سي 
ما فاتها من �سوم رم�سان دون ما فاتها من ال�سالة« اإال اأّن بع�ض ال�سيوخ اأجاز دخول 
اأ�سباب التحرمي  اإلى امل�سجد ومن بني هوؤالء االإمام االألباين. ولكن ما هي  احلائ�ض 
م�ّض احلائ�ض للم�سحف؟ وما هي الرمزية االأنرتوبولوجية للحي�ض التي تعك�ض التوتر 

بينه وبني املقد�ض؟ 

يجُعترب ج�سد املراأة يف االإ�سالم االأكرث خ�سوًعا مل�ساألة الطهارة مقارنة بالرجل؛ 
فتكوينها البيولوجي يجعلها يف حاالت َدن�ٍض يدعوها اإلى التطهر، كي ت�سبح جديرة 

)9( حكم م�ّض احلائ�ض للقراآن الكرمي، )اجلزء رقم : 6، ال�سفحة رقم: 360(
 http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects                                                                 
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ي�سيل  الذي  الدم  اإلى  ًتا نظًرا  االأنثى مدن�سة موقَّ الدينية. وتعترب  مبمار�سة طقو�سها 
مادة  الديني  املنظور  يف  فالدم  النفا�ض؛  ودم  اال�ستحا�سة  ودم  احلي�ض،  دم  منها: 
مدنَّ�سة، فهو ِرج�ض، والغالب لدى علماء امل�سلمني اأّن الدم، من اأنواع النجا�سات، وكل 
ن�ض حمّرم. ويبعث دم املراأة بالذات على اخلوف والرهبة والتقزز، فعليها اأن تعمل 
اإخفائه، الأنه عالمة العار والّدن�ض وخوف االآخر. ودم املراأة كما تقول الباحثة  على 
اأ�ساطري  ولقد كان مو�سوع  املوت،  �سافر، هو دم احلياة، ودم اجلن�ض، ودم  جاكلني 
عّدة وتاأويالت رمزية و�سحرية، حول العالقة بني الزمن الدوري واملوت والطهارة)10(.

 اإّن حياة املراأة ل�سيقة يف مراحلها بالدم: دم احلي�ض عند البلوغ، ودم البكارة 
َنح احلياة. وقد ذهبت املعتقدات امل�سيحية يف الغرب  عند الزواج، ودم النفا�ض حني مَتْ
ويجّفف  الزراعية،  املحا�سيل  على  ويق�سي  ال�سر  يجلب  دم احلي�ض  اعتبار  حّد  اإلى 
منابع املاء. وارتبط كذلك يف هذه املعتقدات با�ستعماله يف ال�سحر وال�سعوذة، وهي 
كلها معتقدات عملت الكني�سة امل�سيحية منذ الع�سور الو�سطى على ن�سرها وتكري�سها 
وتربيرها دينًيا. عند العرب قبل االإ�سالم كانت املراأة احلائ�ض م�سدر الاّلطهر، ويتم 

جتنبها؛ اإذ كانت تجُنفى اإلى مكان اأجُطلق عليه »بيت الدن�ض«)11(.

املراأة يف املحي�ض،  اإ�سفاء �سرعية دينية على عدم طهارة  االإ�سالم جرى  مع 
وقد كر�ض القراآن ذلك ب�سكل وا�سح كما ورد يف �سورة البقرة، االآية 222 )َوَي�ْساأَلجُوَنَك 
ْرَن َفاإَِذا  َنّ َحَتَّى َيْطهجُ وهجُ �َساء يِف امْلَِحي�ِض َواَل َتْقَربجُ وْا الِنّ َو اأًَذى َفاْعَتِزلجُ ْل هجُ َعِن امْلَِحي�ِض قجُ
ِريَن(. فدم  ِحبجُّ امْلجَُتَطِهّ اِبنَي َويجُ َوّ ِحبجُّ الَتّ مجُ اهلّلجُ اإَِنّ اهلّلَ يجُ َنّ ِمْن َحْيثجُ اأََمَركجُ ْرَن َفاأْتجُوهجُ َتَطَهّ
احلي�ض نا�سة، كما يوؤكد احلديث النبوي »اإذا اأقبلت احلي�سة َفَدِعي ال�سالة واإذا 
اأدبرت فاغ�سلي عنك الدم و�سلي« )هذا احلديث يقابله رواية اأخرى نقلت عن عائ�سة 

)10( انظر: بوبريك، رحال: اجل�سد االأنثوي واملقّد�ض، جملة اإ�سافات، العدد الثالث ع�سر/ �ستاء 2011م، �ض �ض، 110_ 111؛ انظر 
ا: اأي�سً

 Schaeffer، Jacqueline: Le Fil Rouge du sang de la Femme، champ Psychosomatique، 2005.

)11( يبدو اأّن عرب اجلاهلية اأخذوا هذه العادة عن اليهود. املراأة اليهودية كانت تجُنفى اإلى مكان بعيد عن جماعتها حتى ينتهي الطم�ض. 
)انظر: �سلحت، يو�سف، االأ�ساحي عند العرب، اأبحاث حول تطور �سعائر االأ�ساحي طبيعتها وظيفتها يف غرب اجلزيرة العربية، تعريب 

خليل اأحمد خليل، دار الطليعة، بريوت، الطبعة االأولى، 2013(.
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 .)» يِفَّ النبي في�سع فاه على مو�سع  اأناوله  واأنا حائ�ض ثم  اأ�سرب  حيث قالت: »كنت 
ورغم اأّن االإ�سالم مل ينظر اإلى املراأة احلائ�ض كما نظرت اإليها امل�سيحية واليهودية 
�سابًقا، فاإّن االأحكام الفقهية مْتنع املراأة من ممار�سة طقو�سها الدينية؛ مثل ال�سالة 
يق�سي  ال  احلي�ض  ودم  القراآن.  وملْ�ض  امل�سجد  ودخول  بالكعبة  والطواف  وال�سيام 
ا، فهي ال يحّق لها اأن تقلد منا�سب  عن القدا�سة فح�سب، بل عن حقل ال�سلطة اأي�سً

القيادة)12(. 

ل�سيق  ج�سد  حمجوب،  معزول/  ج�سد  هو  الفقهاء،  عند  االأنثوي  واجل�سد 
ن الفقه من اأ�سلمة اأج�ساد الن�ساء  بالرغبة الذكورية ومنبوذ يف املجال العام. وقد متكَّ
عرب جمموعة معايري و�صروط دينية مرهقة. غري اأّن هذا اجل�صد الأنثوي/ الإ�صكايل 
رجُ بقوة الفتوى الدينية فح�سب، فهناك تالزم بني الديني واملجتمعي، وكالهما  ال يوؤطَّ
واأّي  والدين(  واملجتمع  الرجل  )ملكية  املقد�سة،  امللكية  �سمن  املراأة  كيان  يخت�سر 
خروج عن القواعد الفقهية واملجتمعية يفّجر التوتر بني االأنثوي والقد�سي، من هنا 
اإلى  يوؤدي  ما  االأنوثة  مع  دائمة  مواجهة  يف  يدخل  )االإفتاء(  االإ�سالمي  املنظور  فاإّن 

تعميق الفجوة بني املتعايل والدنيوي. 

اإّن غرائب الفتاوى الن�سائية جزء من املحاوالت الفقهية احلثيثة الأ�سلمة اأج�ساد 
ر هذا الت�ساعد املحموم للفتاوى اخلا�سة بالن�ساء يف ال�سنوات  امل�سلمات، فاإالم يوؤ�سِّ

االأخرية اإذا ما قورن بالفتاوى االأخرى؟ 

)االإ�سالمي(  الديني  بني  العالقة  توّتر  اأوالهما،  فر�سّيتني:  حتديد  ميكن 
ور الذي ر�سمه لها الفقهاء التقليديون.  واالأنثوي كلما ات�سعت الفجوة بني املراأة والدَّ
)اأي اخلروج من مهام االإناب واالأمومة وتلبية حاجات الرجل اجلن�سية اإلى املجال 
من  رغباتها  عن  التعبري  من  الدينية  الفحولة  با�سم  االأنثوي  مْنع  وثانيتها،  العام(، 
خالل الف�سل، وتغطية اجل�سد وجندرة الف�ساءات العامة )الكثري من املجُ�ْسِلمات اليوم 

ا، بن  )12( انظر: قرامي، اآمال: االختالف يف الثقافة العربية االإ�سالمية، دار املدار اال�سالمي، بريوت، الطبعة االأولى، 2008؛ وانظر اأي�سً
�سالمة، رجاء: بنيان الفحولة، اأبحاث يف املذّكر واملوؤنث، دار برتا للطباعة والن�سر، دم�سق، الطبعة االأولى، 2005. 
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غري ملتزمات باحلجاب والفرو�ض ال�سرعية(. 

 احلجاب/ العورة 

رح �سوؤال على ال�سيخ ابن باز، هو: »اأرجو من ف�سيلتكم اإجابتي عن اأهمية  طجُ
الغطاء على وجه املراأة وهل هو واجب اأوجبه الدين االإ�سالمي؟«. 

قال ال�سيخ: » احلجاب كان اأّوَل االإ�سالم غري مفرو�ض على املراأة وكانت تبدي 
ذلك  واأوجب  للمراأة،  احلجاب  �سبحانه  اهلل  �سرع  ثم  الرجال،  عند  وكفيها  وجهها 
الفتنة  اإليها، وح�سًما ملادة  االأجانب  الرجال  لها من نظر  لها، وحماية  عليها �سيانة 
بها، وذلك بعد نزول اآية احلجاب؛ وهي قوله تعالى يف االآية: 53، من �سورة االأحزاب 
 ،) لجُوِبِهَنّ ْم َوقجُ لجُوِبكجُ ْم اأَْطَهرجُ ِلقجُ َنّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذِلكجُ َنّ َمَتاًعا َفا�ْساأَلجُوهجُ وهجُ )َواإَِذا �َساأَْلتجُمجُ
واالآية املذكورة واإن كانت نزلت يف زوجات النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فاملراد منها: 

هّن وغريهّن من الن�ساء لعموم العلة املذكورة واملعنى يف ذلك.

َج  َترَبُّ ْجَن  َترَبَّ َواَل  نَّ  وِتكجُ يجُ بجُ يِف  )َوَقْرَن  نف�سها  ال�سورة  يف  وتعالى  �سبحانه  وقال 
(، )االأحزاب؛ االآية  وَلهجُ َ َوَر�سجُ َكاَة َواأَِطْعَن اهللَّ اَلَة َواآِتنَي الزَّ ِة االأجُوَلى َواأَِقْمَن ال�سَّ اِهِليَّ اجْلَ
�سورة  باالإجماع، ومثل ذلك قوله عّز وجّل يف  هن وغريهّن  مُّ تعجُ االآية  فاإّن هذه   ،)59
ْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن  ْل الأَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِن�َساِء امْلجُوؤِْمِننَي يجُ ِبيُّ قجُ ا: )َيا اأَيَُّها النَّ االأحزاب اأي�سً
)االأحزاب؛  َرِحيًما(،  وًرا  َغفجُ جُ  اهللَّ َوَكاَن  وؤَْذْيَن  يجُ َفال  ْعَرْفَن  يجُ اأَْن  اأَْدَنى  َذِلَك  َجالِبيِبِهنَّ 
ا اآيتني اأخريني يف �سورة النور وهما قوله تعالى:  االآية 59(، واأنزل اهلل يف ذلك اأي�سً
َ َخِبرٌي  ْم اإِنَّ اهللَّ ْزَكى َلهجُ ْم َذِلَك اأَ وَجهجُ رجُ وا فجُ اِرِهْم َوَيْحَفظجُ وا ِمْن اأَْب�سَ �سُّ وؤِْمِننَي َيغجُ ْل ِلْلمجُ )قجُ
َواَل  نَّ  وَجهجُ رجُ فجُ َوَيْحَفْظَن  اِرِهنَّ  اأَْب�سَ ِمْن  َن  �سْ َيْغ�سجُ وؤِْمَناِت  ِلْلمجُ ْل  َوقجُ وَن)30(  َنعجُ َي�سْ ا  مِبَ
نَّ  ْبِديَن ِزيَنَتهجُ وِبِهنَّ َواَل يجُ يجُ ِرِهنَّ َعَلى ججُ مجُ ِرْبَن ِبخجُ نَّ اإِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَي�سْ ْبِديَن ِزيَنَتهجُ يجُ
االأزواج،  والبعولة هم:  االآية 31(،  (،)النور؛  وَلِتِهنَّ عجُ بجُ اآَباِء  اأَْو  اآَباِئِهنَّ  اأَْو  وَلِتِهنَّ  عجُ ِلبجُ اإِالَّ 
ِمْنَها  َظَهَر  َما  )اإِالَّ  �سبحانه:  وقوله  اأعظمها  والوجه  واملفاتن  املحا�سن  هي:  والزينة 
بن  ال�سحابي اجلليل عبد اهلل  قال  العلماء، كما  اأقوال  اأ�سحِّ  املالب�ض يف  به:  املراد 
وَن ِنَكاًحا  �َساِء الالِتي اَل َيْرججُ م�سعود ر�سي اهلل عنه، لقوله تعالى: )َواْلَقَواِعدجُ ِمَن النِّ
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نَّ  َلهجُ َخرْيٌ  َي�ْسَتْعِفْفَن  َواأَْن  ِبِزيَنٍة  َجاٍت  َترَبِّ مجُ َغرْيَ  نَّ  ِثَياَبهجُ ْعَن  َي�سَ اأَْن  َناٌح  َعَلْيِهنَّ ججُ َفَلْي�َض 
ب  جُ �َسِميٌع َعِليٌم()النور؛ االآية 60(، ووجه الداللة من هذه االآية على وجوب حتجُّ َواهللَّ
الن�ساء - وهو �سرْت الوجه وجميع البدن عن الرجال غري املحارم - اأّن اهلل �سبحانه 
رفع اجلناح عن القواعد الالتي ال يرجون نكاًحا؛ وهّن العجائز اإذا كّن غري متربجات 

ِلم بذلك اأّن ال�سابات يجب عليهن احلجاب وعليهن جناح يف تركه)13(.    بزينة، فعجُ

ويتابع ال�سيخ ابن باز »وهكذا العجائز املتربجات بالزينة عليهن اأن يتحّجنب؛ 
الأنهن فتنة، ثم اإنه �سبحانه اأخرب يف اآخر االآية اأّن ا�ستعفاف القواعد غري املتربجات 
خري لهن وما ذاك اإال لكونه اأبعد لهن من الفتنة، وقد ثبت عن عائ�سة واأختها اأ�سماء 
ر�سي اهلل عنهما ما يدل على وجوب �سرْت املراأة وجهها عن غري املحارم ولو كانت يف 
اأّن  حال االإحرام. كما ثبت عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف ال�سحيحني ما يدّل على 

ك�ْسف املراأة  وجهها كان يف اأّول االإ�سالم ثم ن�سخ باآية احلجاب«.

من تجب تغطية الوجه عنه؟

لي�ض حمرًما  من  وهو  االأجنبي  الرجل  الوجه عن  تغطية  ال�سيخ »جتب  يجيب 
للمراأة يف اأ�سح اأقوال العلماء، �سواء كان االأجنبي ابن عم وابن خال اأو من اجلريان 
اأو من غريهم، لقوله تعالى خماطًبا امل�سلمني يف عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
ْطَهرجُ  اأَ ْم  َذِلكجُ ِحَجاٍب  َوَراِء  ِمْن  نَّ  َفا�ْساأَلجُوهجُ َمَتاًعا  نَّ  وهجُ �َساأَْلتجُمجُ َذا  ياأتي بعدهم: )َواإِ ومن 

)13( حجاب املراأة: اأهمية الغطاء يف وجه املراأة، )اجلزء رقم : 3، ال�سفحة رقم: 354(
 http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx

*  ال�سيخ حممد ال�سالح العثيمني، فهو يرى اأن احتجاب املراأة عن الرجال االأجانب وتغطية وجهها اأمر واجب، وي�ستند اإلى االآية 31 من 
�سورة النور، ويقول: »اإن اهلل تعالى اأمر املوؤمنات بِحفظ فروجهن واالأمر بِحفظ الفرج اأمر به مبا يكون و�سيلة اإليه. وال يرتاب عاقل اأّن من 
و�سائله تغطية الوجه؛ الأّن ك�سفه �سبب للنظر اإليها وتاأمل حما�سنها والتلذذ بذلك، وبالتايل اإلى الو�سول واالت�سال. واإًذا تغطية الوجه من 
(، فاإّن اخلمار ما  وِبِهنَّ يجُ ِرِهنَّ َعَلى ججُ مجُ ِرْبَن ِبخجُ و�سائل حفظ الفرج وهو ماأمور به الأّن الو�سائل لها اأحكام املقا�سد. ويف قوله تعالى: )َوْلَي�سْ
يه به، كالغدقة، فاإذا كانت ماأمورة باأن ت�سرب باخلمار على جيبها كانت ماأمورة ب�سرْت وجهها، اإما الأنه من الزم  تخمر به املراأة راأ�سها وتغطِّ
ْحر وال�سدر، كان وجوب �سرْت الوجه من باب اأولى، الأنه مو�سع اجلمال والفتنة، فاإّن النا�ض الذين  ذلك اأو بالقيا�ض؛ فاإنه اإذا وجب �سرْت النَّ
يتطلَّبون جمال ال�سورة ال ي�ساألون اإاّل عن الوجه، فاإذا كان جمياًل، مل ينظروا اإلى ما �سواه نظًرا ذا اأهميٍة، ولذلك اإذا قالوا فالنة جميلة 
مل يفهم من هذا الكالم اإاّل جمال الوجه، فتبنّي اأّن الوجه هو مو�سع اجلمال طلًبا وخرًبا، فاإذا كان كذلك فكيف يجُفهم اأّن هذه ال�سريعة 
�ض يف ك�ْسف الوجه. )انظر: جمموعة ر�سائل يف احلجاب وال�سفور، دار العقيدة للرتاث، د.ن،  ْحر، ثم ترخِّ احلكيمة تاأمر ب�سرْت ال�سدر والنَّ

�ض، 26 – 27(.
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.) لجُوِبِهنَّ ْم َوقجُ لجُوِبكجُ ِلقجُ

قال  كما  املوؤمنات  و�سلم وغريهن من  عليه  النبي �سلى اهلل  اأزواج  ّم  َيعجُ وهذا 
ِمْن  َعَلْيِهنَّ  ْدِننَي  يجُ امْلجُوؤِْمِننَي  َوِن�َساِء  َوَبَناِتَك  الأَْزَواِجَك  ْل  قجُ ِبيُّ  النَّ اأَيَُّها  )َيا  �سبحانه: 
وؤَْذْيَن(، واجللباب ما يو�سع على الراأ�ض والبدن  ْعَرْفَن َفال يجُ َجالِبيِبِهنَّ َذِلَك اأَْدَنى اأَْن يجُ
فوق الثياب، وهو الذي تغطي به املراأة راأ�سها ووجهها وبدنها كله، واأّما ما يو�سع على 
راأ�سها ووجهها وجميع  تقدم، تغطي باجللباب  فاملراأة، كما  له خمار.  الراأ�ض فيقال 
اِرِهنَّ  َن ِمْن اأَْب�سَ �سْ وؤِْمَناِت َيْغ�سجُ ْل ِلْلمجُ بدنها فوق الثياب. ولقد قال اهلل جل وعال: )َوقجُ
َعَلى  ِرِهنَّ  مجُ ِبخجُ ِرْبَن  َوْلَي�سْ ِمْنَها  َظَهَر  َما  اإِالَّ  نَّ  ِزيَنَتهجُ ْبِديَن  يجُ َواَل  نَّ  وَجهجُ رجُ فجُ َوَيْحَفْظَن 
وَلِتِهنَّ االآية(، فقوله: )اإِالَّ  عجُ وَلِتِهنَّ اأَْو اآَباِئِهنَّ اأَْو اآَباِء بجُ عجُ نَّ اإِالَّ ِلبجُ ْبِديَن ِزيَنَتهجُ وِبِهنَّ َواَل يجُ يجُ ججُ

ره ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه«.  َما َظَهَر ِمْنَها(، ف�سَّ

املراأة  وجه  اأّن  باز،  ابن  ال�سيخ  بينهم  ومن  الدين)14(،  رجال  بع�ض  يرى  ملاذا 
عورة؟ وهل اأّن احلجاب فر�ض ديني؟

العورة،  فكرة  احلجاب،  اآيات  عليه  ا�سطلح  ملا  الفقهية،  القراءة  على  طغت 
التي  االأع�ساء  يتفقوا حول  ب�سكل مف�سل ومل  االأنثوي  الفقهاء، عن اجل�سد  ث  فتحدَّ
يجب �سرتها، فقيل: العورة هي ال�سواأتان فقط يف الرجل واملراأة، وقيل: اإحدى عينيها، 
اإاّل  جميًعا  بل  وقيل:  والقدمان،  والكفان  الوجه  وقيل:  مالءتها،  وقيل:  خّفها،  وقيل: 
الوجه، وقيل: جميعها من دون ا�ستثناء. ويعود تباين املواقف بني العلماء يف تف�سري 

)14(  ال�سيخ حممد ال�سالح العثيمني، فهو يرى اأن احتجاب املراأة عن الرجال االأجانب وتغطية وجهها اأمر واجب، وي�ستند اإلى االآية 31 
من �سورة النور، ويقول: »اإن اهلل تعالى اأمر املوؤمنات بِحفظ فروجهن واالأمر بِحفظ الفرج اأمر به مبا يكون و�سيلة اإليه. وال يرتاب عاقل اأّن 
من و�سائله تغطية الوجه؛ الأّن ك�سفه �سبب للنظر اإليها وتاأمل حما�سنها والتلذذ بذلك، وبالتايل اإلى الو�سول واالت�سال. واإًذا تغطية الوجه 
(، فاإّن اخلمار ما  وِبِهنَّ يجُ ِرِهنَّ َعَلى ججُ مجُ ِرْبَن ِبخجُ من و�سائل حفظ الفرج وهو ماأمور به الأّن الو�سائل لها اأحكام املقا�سد. ويف قوله تعالى: )َوْلَي�سْ
يه به، كالغدقة، فاإذا كانت ماأمورة باأن ت�سرب باخلمار على جيبها كانت ماأمورة ب�سرْت وجهها، اإما الأنه من الزم  تخمر به املراأة راأ�سها وتغطِّ
ْحر وال�سدر، كان وجوب �سرْت الوجه من باب اأولى، الأنه مو�سع اجلمال والفتنة، فاإّن النا�ض الذين  ذلك اأو بالقيا�ض؛ فاإنه اإذا وجب �سرْت النَّ
يتطلَّبون جمال ال�سورة ال ي�ساألون اإاّل عن الوجه، فاإذا كان جمياًل، مل ينظروا اإلى ما �سواه نظًرا ذا اأهميٍة، ولذلك اإذا قالوا فالنة جميلة 
مل يفهم من هذا الكالم اإاّل جمال الوجه، فتبنّي اأّن الوجه هو مو�سع اجلمال طلًبا وخرًبا، فاإذا كان كذلك فكيف يجُفهم اأّن هذه ال�سريعة 
�ض يف ك�ْسف الوجه. )انظر: جمموعة ر�سائل يف احلجاب وال�سفور، دار العقيدة للرتاث، د.ن،  ْحر، ثم ترخِّ احلكيمة تاأمر ب�سرْت ال�سدر والنَّ

�ض، 26 – 27(.
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االآية 31 من �سورة النور، كما تالحظ اآمال قرامي، اإلى »اختالف البيئات التي �سدروا 
اتخاذ هذه  اإلى  االأمر  ليف�سَي  متعددة  ي�سري يف اجتاهات  تف�سريهم  ما جعل  عنها، 
ونذهب  كامل ج�سدها.  وجوب حْجب  على  املراأة حّجة  زينة  �سرت  اإلى  الداعية  االآية 
اإلى اأّن من اأ�سباب عدم اتفاق العلماء على حتديد عورة املراأة، �سعوبة �سْبط موا�سع 
االإثارة يف اجل�سد االأنثوي نظًرا اإلى ارتباطها بالذوق واحلاجة النف�سية والت�سورات 

امليثية وغريها من املوؤثرات«)15(. 

يرمز احلجاب/ النقاب اإلى القد�سي، لذا اندفع الفقهاء اإلى ت�سريح اجل�سد 
االأنثوي وحتديد اأمكنة العورة فيه، باعتباره مركز الفتنة واالإثارة. وقد امتدت دائرة 
بينهم  ومن  عورة،  بع�سهم  اعتربه  ال�سوت  وحتى  ني،  والكفَّ الوجه  لتطاول  التحرمي 

�سيخ االإ�سالم ابن تيمية. 

والعذرية  والطهارة  بالعفة  االإ�سعار  مبنزلة  احلجاب)16(  و/اأو  النقاب  اإّن 
وٌن من االنزالق اإلى الغواية التي جت�سدها  وااللتزام الديني؛ فتغطية ال�سعر اأو الوجه �سَ
املراأة م�سدر الفتنة. ومع بداية التحّرر جتاوزت ن�ساء كثريات مفهوم العورة؛ فحتى 
احلجاب نف�سه يخ�سع للتحديث ال �سيما لدى ال�ساّبات اإذ يجمع بني االإرث الديني/ 
ف�سفا�ض  قمي�ض  مع  ال�سيق  الدجينز  ترتدي  بة  فتاة حمجَّ فتجد  واملو�سة،  الفقهي 
تريد  اأنها  لو  كما  ال�سفاه  واأحمر  املاكياج  من  الكثري  ومع  بج�سدها،  اأحياًنا  يلت�سق 

التعوي�ض عن حجب ال�سعر بك�سف جمال الوجه.  

َبه: �َسرَته.  ه َحْجًبا وِحجاًبا وَحجَّ بجُ . َحَجَب ال�سيَء َيْحججُ رْتجُ واحلجاب يف اللغة: ال�سِّ
َب اإذا اْكنتَّ من وراِء ِحجاٍب. وَحَجَبه: اأَي َمَنَعه عن الدخول. وقد اْحَتَجَب وحَتجَّ

االآيات  بني  من  وهي  االأحزاب،  �سورة  من   53 االآية  اأّن  املرني�سي  فاطمة  ترى 
نزولها؛  واأ�سباب  التاريخي  �سياقها  يف  احلجاب،  لت�سريع  الفقهاء  اإليها  ي�ستند  التي 

)15( قرامي، اآمال: االختالف يف الثقافة العربية االإ�سالمية، م. �ض، �ض 370.

ا وال �سّنة، بل هو ف�سيلة، وقد اأفتى ال�سيخ ال�سوداين ال�سادق املهدي زعيم حزب االأمة القومي  )16(  يرى كثريون اأّن احلجاب لي�ض فر�سً
ا معترًبا النقاب يلغي �سخ�سية املراأة، واأّن حماربته واجبة.   بجواز خْلع احلجاب، لكونه لي�ض فر�سً
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واإبعاد  اخلا�سة  حياتهما  حماية  اأجل  من  الزوجني  غرفة  يف  نزلت  احلجاب  »اآية 
قد  فاأن�ض  الر�سول،  �سحابة  اأحد  مالك،  بن  اأن�ض  وهو  النظر  عن  الثالث،  ال�سخ�ض 
ا، وكما يو�سح  �ضَّ باحلجاب، ب�سفته �ساهًدا رمزًيا جلماعة اأ�سبحت مزعجة جدًّ خجُ
الطربي، قال اأن�ض بن مالك: »كان النبي قد تزوج زينب بنت جح�ض، وكان قد كلفني 
بدعوة النا�ض اإلى حفلة العر�ض، ونفذت االأمر. وكان النا�ض قد جاوؤوا باأعداد كبرية، 
النا�ض ومل  الكثري من  يا ر�سول اهلل دعوت  للنبي:  ين�سرفون. قلت  ثم  ياأكلون  كانوا 
اأعد اأجد اأ�سخا�سًا اأدعوهم، فقال النبي: اأوقف الدعوة. كانت زينب جال�سة يف زاوية 
من الغرفة، وكانت على قدر كبري من اجلمال، كل املدعّوين قد ذهبوا ما عدا ثالثة«. 
وبعد اأن اأجرى الر�سول دورته على ن�سائه كما يورد الطربي »رجع اإلى غرفة زينب، 
فوجد اأّن املدعوين الثالثة مل يذهبوا بعد«، ويكمل الطربي روايته عن اأن�ض بن مالك 
روا  ا اآخر قد اأعلمه باأّن االأ�سخا�ض الثالثة قرَّ »ومل اأعد اأذكر ما اإذا كنت اأنا اأم �سخ�سً
الغرفة  ِرجاًل داخل  م  العرو�ض، فقدَّ الذهاب. على كل حال، عاد نحو حجرة  اأخرًيا 
ا بينه وبيني، ونزلت اآية احلجاب  واأبقى اأخرى خارجها، ويف هذا املو�سع اأ�سَدل �سرْتً

يف تلك اللحظة«)17(. 

االإ�سالم  �سوت  املعممني  بع�ض  من  و�سواه  باز  بن  العزيز  عبد  ال�سيخ  ميثل 
الفقهي/ البطركي الذي قطع مع امل�ساواة القراآنية. لقد حول الفقهاء املراأة امل�سلمة 
الى ج�سٍد حمّمل بالرموز والعالمات الّدالة على القهر الديني؛ ج�سد يخ�سع ل�سلطة 

املقد�ض، فبات بذلك مو�سوعًا  ل�ستى املحظورات يف املجالني العام واخلا�ض.

)17( املرني�سي، فاطمة: احلرمي ال�سيا�سي، النبي والن�ساء، دار احل�ساد، الطبعة الثانية، 1993 �ض �ض 111-110.


