بسم هللا الرمحن الرحيم
جواب سؤال

اللباس الشرعي الذي أوجبه اإلسالم على املرأة يف احلياة العامة
السؤال :أان أحرتم حزب التحرير وخباصة وحدة الرأي اليت يلتزم هبا شبابه يف كتبه وإصداراته ...ومثل هذا االلتزام قلما

يوجد يف احلركات اإلسالمية األخرى ...لكين وأان أقرأ يف صفحات اإلنرتنت الحظت نقاشاً بني شباب احلزب يف اجللباب،
فمن قائل إن اجللباب قطعة ومن قائل إنه قطعتان ،وكنت أظن أن للحزب رأايً فيه وأن شباب احلزب يلتزمون به خاصة وأن
غري احلزب
احلزب كان من بني احلركات اإلسالمية اليت أثرت أتثرياً كبرياً يف انتشار اجللباب عند املسلمات ...والسؤال :هل ر
سياسته إبلزام شبابه برأي احلزب؟ ولك الشكر.
اجلواب :يف البداية أقول ابلنسبة ملا ورد يف السؤال :إن شباب احلزب املنتظمني يف صفوفه ملتزمون متاماً برأي احلزب وال
تغيري يف ذلك ...وهم ال خيتلفون يف كون اجللباب قطعةً واحدة :ثوابً واسعاً فوق مالبسها املعتادة يُرخى إىل أسفل حىت القدمني
فال تبقى القدمان مكشوفتني ...وكذلك نعم فإن للحزب أتثرياً كبرياً يف انتشار اجللباب بني املسلمات ،وذلك الفضل من هللا،
صله تفصيالً يف النظام االجتماعي يف ابب النظر إىل املرأة،
فقد أوىف احلزب موضوع اللباس الشرعي للمرأة ،أوفاه حقه ،وف ر
فاشرتط يف اللباس الشرعي أن يكون جلباابً ومخاراً حيققان سرت العورة ودون تربج ،أي ليس كل لباس ساتر للعورة جيوز للمرأة
صله الشرع تفصيال ...وإليك البيان عن النقاط أعاله:
اخلروج فيه ،بل لباس خمصوص ف ر
 -1جاء يف النظام االجتماعي أن اللباس الشرعي للمرأة يف احلياة العامة هو جلباب ومخار يسرتان العورة ودومنا تربج...
وأنقل لك بعض ما جاء يف النظام االجتماعي حول هذا املوضوع:
صلُ ْح أن يُرى منها» .فهذا
( ...والدليل على أن الشارع أوجب سرت البشرة بسرت اجللد حبيث ال يعلم لونه قوله ﷺ « :مل يَ ْ

يشف ما
احلديث دليل واضح أبن الشارع اشرتط فيما يسرت العورة أن ال تُرى العورة من ورائه أي أن يكون ساتراً للجلد ال ّ
يشف ما حتته.
وراءه ،فيجب على املرأة أن جتعل ما يسرت العورة ثوابً غري رقيق أي ال حيكي ما وراءه وال ّ

هذا هو موضوع سرت العورة ،وهذا املوضوع ال يصح أن خيلط بلباس املرأة يف احلياة العامة ،وال ابلتربج ببعض األلبسة ،فإذا
كان هناك لباس يسرت العورة فإن ذلك ال يعين أنه جيوز للمرأة أن تلبسه وهي سائرة يف الطريق العام ،ألن للطريق العام لباساً
معيناً عينه الشرع ،وال يكفي فيه ما يسرت العورة فالبنطال وإن كان ساتراً للعورة ولكنه ال يصح لبسه يف احلياة العامة أي ال
يصح أن يلبس يف الطريق العام...
وأما لباس املرأة يف احلياة العامة أي لباسها يف الطريق العام يف األسواق ،فإن الشارع أوجب على املرأة أن يكون هلا ثوب
تلبسه فوق ثياهبا حني خترج لألسواق أو تسري يف الطريق العام ،فأوجب عليها أن تكون هلا مالءة أو ملحفة تلبسها فوق ثياهبا
وترخيها إىل أسفل حىت تغطي قدميها ،فإن مل يكن هلا ثوب تستعري من جارهتا أو صديقتها أو قريبتها ثوهبا ،فإن مل تستطع
االستعارة أو مل يعرها أحد ال يصح أن خترج من غري ثوب ،وإذا خرجت من غري ثوب تلبسه فوق ثياهبا أمثت ،ألهنا تركت فرضاً
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فرضه هللا عليها .هذا من حيث اللباس األسفل ابلنسبة للنساء ،أما من حيث اللباس األعلى فال بد أن يكون هلا مخار ،أو ما
يشبهه أو يقوم مقامه من لباس يغطي مجيع الرأس ،ومجيع الرقبة ،وفتحة الثوب على الصدر ،وأن يكون هذا معداً للخروج إىل
األسواق ،أو السري يف الطريق العام ،أي لباس احلياة العامة من أعلى ،فإذا كان هلا هذان اللباسان جاز هلا أن خترج من بيتها إىل
األسواق أو أن تسري يف الطريق العام ،أي إىل احلياة العامة ،فإن مل يكن هلا هذان اللباسان ال يصح أن خترج وال حبال من
األحوال ،ألن األمر هبذين اللباسني جاء عاماً فيبقى عاماً يف مجيع احلاالت ألنه مل يرد له خمصص مطلقاً.

ِ
ين ِزينَ تَ ُه َّن إََِّل َما ظَ َه َر
أما الدليل على وجوب هذين اللباسني للحياة العامة فقوله تعاىل يف اللباس من أعلىَ ﴿ :وََل يُ ْبد َ
ِ
ِ
ك وب نَاتِ َ ِ
ض ِربن ِِبُم ِرِه َّن َعلَى جيوِبِِ َّن﴾ وقوله تعاىل يف اللباس األسفلَ﴿ :ي أَيُّ َها النِ ُّ ِ ِ
ني
ساء ال ُْم ْؤمنِ َ
ُُ
َِّب قُل ِّلَ ْزَواج َ َ َ
َ
م ْن َها َولْيَ ْ ْ َ ُ
ك َون َ
رسول ِ
هللا ﷺ أن ُُنْ ِرجه َّن يف ِ
الفطْ ِر واّلضحى،
ني َعلَْي ِه َّن ِمن َج َالبِيبِ ِه َّن﴾ وما روي عن أم عطية أهنا قالت« :أ ََم َران
ُ
َُ
يُ ْدنِ َ
رسول ِ
ِ
هللا إحداان
ْن الصال َة َويَ ْش َه ْد َن اخلَري ،ودعو َة املسلمني .قلت َي َ
َ
ض وذوات اخلدوِر ،فأما احليِ ُ
العواتق واحلُيَّ َ
ض فيَ ْعتَزل َ
جلباب ،قال :لِتُ ْلبِسها أختُها من ِج ِ
لباِبا» أخرجه مسلم ،فهذه األدلة صرحية يف الداللة على لباس املرأة يف احلياة
َل يكو ُن هلا
ٌ
ْ
العامة .فاهلل تعاىل قد وصف يف هاتني اآليتني هذا اللباس الذي أوجب على املرأة أن تلبسه يف احلياة العامة وصفاً دقيقاً كامالً
ض ِربْ َن ِِبُ ُم ِرِه َّن َعلَى ُجيُوِبِِ َّن﴾ أي ليلوين أغطية رؤوسهن على أعناقهن
شامالً ،فقال ابلنسبة للباس النساء من أعلىَ ﴿ :ولْيَ ْ

وصدورهن ،ليخفني ما يظهر من طوق القميص وطوق الثوب من العنق والصدر .وقال ابلنسبة للباس النساء من األسفل:
ني َعلَْي ِه َّن ِمن َج َالبِيبِ ِه َّن﴾ أي يرخـني عليهن أثوابـهن اليت يلبسنها فوق الثياب للخـروج ،من مالءة أو ملحفة يرخينها إىل
﴿يُ ْدنِ َ
ِ
ين ِزينَ تَ ُه َّن إََِّل َما ظَ َه َر ِم ْن َها﴾ أي ال يظهرن مما هو
أسـفل ،وقال يف الكيفية العامة اليت يكون عليها هذا اللباسَ ﴿ :وََل يُ ْبد َ
حمـل الزينة من أعضـائهن كاألذنني والذراعني والساقني وغري ذلك إال ما كان يظهر يف احلياة العامة عند نزول هذه اآلية أي يف
عصر الرسول ،وهو الوجه والكفان .وهبذا الوصف الدقيق يتضح أبجلى بيان ما هو لباس املرأة يف احلياة العامة وما جيب أن
يكون عليه ،وجاء حـديث أم عطية فبني بصـراحـة وجوب أن يكون هلا ثوب تلبسه فوق ثياهبا حني اخلروج ،حيث قالت
جلباب» فقال هلا الرسول ﷺ« :لِتُلبسها أختُها من ِج ِ
لباِبا» أي حني قالت للرسول :إذا
للرسول ﷺ« :إحداان َل يكو ُن هلا
ٌ
ْ
كان ليس هلا ثوب تلبسه فوق ثياهبا لتخرج فيها ،فإنه ﷺ أمر أن تعريها أختها من ثياهبا اليت تلبس فوق الثياب ،ومعناه أنه إذا مل
تعرها فإنه ال يصح هلا أن خترج ،وهذا قرينة على أن األمر يف هذا احلديث للوجوب ،أي جيب أن تلبس املرأة جلباابً فوق ثياهبا إذا
أرادت اخلروج ،وإن مل تلبس ذلك ال خترج.
ني َعلَْي ِه َّن ِمن
ويشرتط يف اجللباب أن يكون مرخياً إىل أسفل حىت يغطي القدمني ألن هللا يقول يف اآلية﴿ :يُ ْدنِ َ
َج َالبِيبِ ِه َّن﴾ أي يرخني جالبيبهن ألن ﴿ ِم ْن﴾ هنا ليست للتبعيض بل للبيان ،أي يرخني املالءة أو امللحفة إىل أسفل ،وألنه
روي عن ابن عمر أنه قال :قال رسول هللا ﷺ َ « :م ْن َج َّر ثَ ْوبَهُ ُخيَالَ َء َملْ يَ ْنظُ ِر َّ
ف
َت أ ُُّم َسلَ َمةَ فَ َك ْي َ
اَّللُ إِل َْي ِه يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة فَ َقال ْ
ف أَقْ َدامه َّن قَ َ ِ
ال ي رِخ ِ
ِِ
ِ
اعا َلَ يَ ِز ْد َن َعلَْي ِه» أخرجه الرتمذي
َت إِذًا تَ ْن َك ِش ُ
ْبا فَ َقال ْ
ال فَ ُْريخينَهُ ِذ َر ً
يَ ْ
ُُ
ساءُ بِ ُذيُوهل َّن قَ َ ُ ْ َ
ني ش ْ ً
صنَ ْع َن النِ َ
وقال هذا حديث حسن صحيح ،فهذا صريح أبن الثوب الذي تلبسه فوق الثياب  -أي املالءة أو امللحفة  -أن يرخى إىل
أسفل حىت يسرت القدمني ،فإن كانت القدمان مستورتني جبوارب أو حذاء فإن ذلك ال يُغين عن إرخائه إىل أسفل بشكل يدل
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على وجود اإلرخاء ،وال ضرورة ألن يغطي القدمني فهما مستوراتن ،ولكن ال بد أن يكون هناك إرخاء أي يكون اجللباب انزالً
إىل أسفل بشكل ظاهر يعرف منه أنه ثوب احلياة العامة اليت جيب أن تلبسه املرأة يف احلياة العامة ،ويظهر فيه اإلرخاء أي يتحقق
ني﴾ أي يرخني.
فيه قوله تعاىل﴿ :يُ ْدنِ َ
ومن هذا يتبني أنه جيب أن يكون للمرأة ثوب واسع تلبسه فوق ثياهبا لتخرج فيه ،فإن مل يكن هلا ثوب وأرادت أن خترج
فعلى أختها ،أي أيّة مسلمة كانت أن تعريها من ثياهبا اليت تلبس فوق الثياب ،فإن مل جتد من يعريها فال خترج حىت جتد ثوابً
تلبسه فوق ثياهبا ،فإن خرجت يف ثياهبا دون أن تلبس ثوابً واسعاً مرخياً إىل أسفل ثوهبا فإهنا أتمث ولو كانت ساترة مجيع العورة،
ألن الثوب الواسع املرخي إىل أسفل حىت القدمني فرض ،فتكون قد خالفت الفرض ،فتأمث عند هللا وتعاقب من قبل الدولة
عقوبة التعزير ).انتهى
 -2واضح من النص أعاله أن اللباس الشرعي جيب أن يكون ساتراً للعورة ،ودومنا تربج ،وأن يكون اللباس مخاراً يغطي
شعر الرأس ويُلف على العنق ويغطي فتحة القميص ،مث جلبااب يُرخى إىل القدمني ،وواضح كذلك أن اجللباب قطعة واحدة:
"ثوب واسع فوق ثياهبا يُرخى ليغطي القدمني فال تبقى القدمان مكشوفتني" وهذا نّبني لكل ذي عينني ،فكل صاحب بصر
وبصرية يدرك ذلك فقد ورد يف النص:
 فإن الشارع أوجب على املرأة أن يكون هلا ثوب تلبسه فوق ثياهبا... فأوجب عليها أن تكون هلا مالءة أو ملحفة تلبسها فوق ثياهبا... وإذا خرجت من غري ثوب تلبسه فوق ثياهبا أمثت... فبني بصـراحـة وجوب أن يكون هلا ثوب تلبسه فوق ثياهبا حني اخلروج... ومن هذا يتبني أنه جيب أن يكون للمرأة ثوب واسع تلبسه فوق ثياهبا لتخرج فيه...فهو يكرر الثوب مفرداً ،واملالءة مفردة للتأكيد( :يكون هلا ثوب تلبسه فوق ثياهبا ...تكون هلا مالءة أو ملحفة تلبسها
فوق ثياهبا ...إذا خرجت من غري ثوب تلبسه فوق ثياهبا أمثت ...يكون هلا ثوب تلبسه فوق ثياهبا حني اخلروج ...يكون للمرأة
ثوب واسع تلبسه فوق ثياهبا لتخرج فيه )...فهذا التكرار أتكيد لكون اجللباب قطعة واحدة ،فهو ثوب تلبسه فوق ثياهبا...
أمر واضح نّبني الوضوح.
اخل ،وهذا ٌ

ني َعلَْي ِه َّن ِمن َج َالبِيبِ ِه َّن﴾ تدل على أن اجللباب قطعة واحدة ،فإن
وزَيدة يف توضيح الواضح فإن اآلية الكرمية ﴿يُ ْدنِ َ
"من" هنا للبيان أي يُدنني عليهن جالبيبهن ،وقد نُسب اإلدانء إىل اجللباب ،وهذا يعين أن اجللباب قطعة واحدة تُرخى إىل
أسفل ،وَل يتأتى أن يكون قطعتني حسب ألفاظ اآلية الكرمية ،ألن اإلدانء منسوب كما قلنا للجلباب ،فإذا كان اجللباب
قطعتني فيجب أن ترخى القطعتان إىل القدمني ومن مث تكون واحدة فوق األخرى فيكون اجللباب هو فقط القطعة اخلارجية
املدانة من العنق حىت القدمني ...وهكذا فإن املبىن "الصياغة اللغوية" تؤكد أن اجللباب قطعة واحدة ألن اإلدانء نُسب إىل
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اجللباب كما بيرنا ...وبطبيعة احلال هذا فضالً عما ذكرانه من تكرار كلمة ثوب ...وما بيرناه قبل ذلك من أن اجللباب
هو ثوب واسع تلبسه املرأة فوق ثياهبا املعتادة ويُرخى إىل القدمني...
 وقد ش رد د اإلسالم على هذا اللباس الشرعي حىت إنه مل أيذن للمرأة أن خترج إن مل يكن هلا جلباب بل تستعريجلباابً من أختها لتتمكن من اخلروج ،فال يكفي أن تسرت عورهتا أبي ثوب بل جبلباب ومخار ودومنا تربج.

 -3هذا هو الرأي املتبىن للحزب ،وهو ملزم للشباب وال يصح خالفه ...ولكن يبدو أن السائل قرأ يف صفحات
اإلنرتنت أقواالً خمالفة ظنها للشباب جبواز أن يكون اجللباب قطعتني (تنورة وبلوزة أو بنطال وبلوزة أو بنطال ومعطف
فوقه إىل الركبة وحنو ذلك) فظن أن الشباب خمتلفون يف واقع اجللباب ...وقد نُ ن
عذر القارئ ألنه قد يكون قرأ رأاي لتارك
أو معاقب أو انكث أو ها ٍو للتشويش فظن هؤالء منتظمني يف صفوف احلزب ،وخاصة أننا ال نعمم عن مثل هؤالء إال
يف حاالت خاصة ...ومن مث فقد يلتبس األمر على القارئ يف صفحات اإلنرتنت فيظن أن هناك خالفاً بني الشباب يف
كون اجللباب قطعة أو قطعتني...
وحنن نؤكد للسائل أبن الرأي الذي يقول به احلزب َل خيتلف فيه شبابه املنتظمون فيه ،فاجللباب قطعة
واحدة :ثوب واسع فوق ثياب املرأة يُرخى إىل أسفل ليغطي القدمني فال تبقيان مكشوفتني ...وأما الذين يقولون
غري ذلك فقد يكونون من التاركني أو املعاقبني أو من الناكثني أو من هواة التشويش! وهؤَلء ليسوا بشيء أمام

احلزب وأمام التزام شبابه إبذن هللا.

وأختم مبا بدأت به( :إن شباب احلزب املنتظمني يف صفوفه ملتزمون متاماً برأي احلزب وال تغيري يف ذلك ...وهم ال
خيتلفون يف كون اجللباب قطعة واحدة :ثوب واسع فوق مالبسها املعتادة يُرخى إىل أسفل حىت القدمني فال تبقى
القدمان مكشوفتني ...وكذلك نعم فإن للحزب أتثرياً كبرياً يف انتشار اجللباب بني املسلمات ،وذلك الفضل من هللا،
صله تفصيالً يف النظام االجتماعي يف ابب النظر إىل
فقد أوىف احلزب موضوع اللباس الشرعي للمرأة ،أوفاه حقه ،وف ر
املرأة ،فاشرتط يف اللباس الشرعي أن يكون جلباابً ومخاراً حيققان سرت العورة ودون تربج ،أي ليس كل لباس ساتر للعورة
صله الشرع تفصيال).
جيوز للمرأة اخلروج فيه ،بل لباس خمصوص ف ر
وإين آلمل أن يكون يف هذا اجلواب الكفاية يف أن للحزب رأَيً واحداً يف اجللباب كما بينِاه أعاله.
التاسع من حمرم احلرام 1440ه
2018/9/19م
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