
ثالثلالباب ا

:دراسة عامة عن الجلباب

مفهوم الجلباب .1
اختلف العلماء يف حتديد معىن اجللباب إىل أقوال عدة، وهي كما يلى:

مهفوم الجلباب عند علماء اللغة:.أ
جاءت كلمة اجللباب يف قاموس العربية على معان عدة:

 ُهو:ابن اَألعرايب: اجلِْلباب
 ُقَاَل أَبو ُعبَـْيٍد قَاَل اَألزهرّي: َمْعَىن قـَْوِل اْبِن اَألعرايب اجلِْلباُب اِإلزار ملَْ يُرِْد ِبِه .اِإلزار

إزاَر اَحلْقِو، َوَلِكنَُّه أَراد ِإزَارًا ُيْشَتَمُل بِِه، فُيَجلُِّل مجيَع اَجلَسِد؛ وََكَذِلَك إزاُر الليِل، 
ِمُل بِِه النَّائُِم، فيـَُغطِّي َجَسَده كلَّه. َوُهَو الثـَّْوُب الساِبُغ الَِّذي َيْشتَ 

الرِّداُء؛ َوِقيَل: ُهَو كاملِْقَنعِة تـَُغطِّي بِِه املرأَُة رْأَسها َوَظْهَرَها وَصْدَرها.
 املُْلُك. واجلِِلبَّاُب: َمثَّل بِِه ِسيبَـَوْيِه وَملَْ يـَُفسِّْرُه َأحد. قَاَل السِّريَاِيفُّ: وَأظُنه يـَْعين

1باَب.اجلِلْ 

 : القميص والثوب املشتمل على اجلسد كله واخلمار وما يلبس هو :اجللباب حممد النجار
.2

 :اجلِِلبَّاُب ( َكِسِنمَّاٍر ) مثََّل به سيبويِه ومل يـَُفسِّْره َأحٌد ، و ، َكِسْرَدابٍ :اجلِْلَباُب أبو الفيض
، وَخصَّه السرياّيف : وَأظُنُّه يْعِين اجلِْلَباب ، وهو يُذَكَّر ويـَُؤنَُّث ( : الَقِميُص ) ُمْطَلقاً قال 

3.ْشَتِمِل على البَدِن ُكلِّهبعُضهم بامل

: مهفوم الجلباب عند علماء التفسير.ب
 :4اجللبابتفسري البغوي
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 :اْجلِْلَباَب َوُهَو اْلِقَناُع ؛ َوَهَذا لِْلَكِبريَِة الَِّيت َقْد قـََعَدْت َعِن اْلَوَلِد ، َفالَ َيُضرَُّها َأْن تفسري الطربي
َها ِإَذا بـََلَغِت اْلَمِحيَض َأْن تُ  ْدِينَ َال َجتَْلَبَب فـَْوَق اخلَِْماِر . َوأَمَّا ُكلُّ اْمَرأٍَة َمْسَلَمٍة ُحرٍَّة ، فـََعَليـْ

5.اْجلِْلَباَب َعَلى اخلَِْمارِ 

 َ :اجلََْالبِيُب: َمجُْع ِجْلَباٍب َوُهَو ثـَْوٌب َأْصَغُر ِمَن الرَِّداِء َوَأْكبَـُر ِمَن تفسري التحرير والتنوير
َويـَْنَسِدُل سائره على  اخلَِْماِر َواْلِقَناِع، َتَضُعُه اْلَمْرأَُة َعَلى َرْأِسَها فـََيَتَدىلَّ َجانَِباُه َعَلى ِعَذاَريـَْها 

َوَهْيَئاُت لِْبِس اجلََْالبِيِب ُخمَْتِلَفٌة بِاْخِتَالِف كتفها َوَظْهرَِها، تـَْلَبُسُه ِعْنَد اْخلُُروِج َوالسََّفِر.
أَْدىن َأْن يـُْعَرْفَن َأْحَواِل النَِّساِء تـُبَـيـِّنـَُها اْلَعاَداُت. َواْلَمْقُصوُد ُهَو َما َدلَّ َعَلْيِه قـَْولُُه تـََعاَىل: ذِلَك 

6َفال يـُْؤَذْيَن.

 :ة، وقتادة، واحلسن الرداء فوق اخلمار. قاله ابن مسعود، وعبيداجللباب هوتفسري إبن كثري
بن جبري، وإبراهيم النخعي، وعطاء اخلراساين، وغري واحد. وهو مبنزلة البصري، وسعيد

7اإلزار اليوم.

 :فتحت اجللباب مثًال ( فانلة فوق الثوب الداخليب الذي يـُْلبس هو الثو تفسري الشعروي ،
) أو قميص وسروال ، وجيوز أن تكون املالبس الداخلية قصرية ، أما اجللباب فيجب أن 

8يكون سابغاً طويالً قريباً من األرض .

 :األردية اليت تسرت من فوق إىل أسفل ، وقال ابن جبري : هواجلالبيب تفسري البحر احمليط
املقانع ؛ 

9ما تسترت به من كساء أو غريه.

واخلالصة من قول العلماء، أن اجللباب هو: اإلزار أو القميص الذي يغطي مجيع البدن املرأة من 
هذه الصورة:رها كامللحفة واملالءة، كما رأينا يفرْأَسها َوَظْهَرَها وَصدْ 

.360، ص.17. دار هجر. ج. جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي).310-224الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير. (5
.107، ص. 22الدار التونسية للنشر. ج. . تونس:والتنويرالتحرير ه).1984هـ) 1393التونسي، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور. (املتوىف : 6
. 481، ص. 6. بريوت: دار طيبة للنشر والتوزيع. ج. تفسري القرآن العظيمه).1420هـ ] 774- 700القرشي الدمشقي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري. [ 7
.12160، ص. 19. مطابع أخبار اليوم. ج. الشعراويتفسريم).1997هـ) 1418الشعراوي ،حممد متويل. (املتوىف : 8
.206، ص. 7. بريوت:  دار الفكر. ج. تفسري البحر احمليطاألندلسى، لعالمة أبو حيان. 9



الجلباب في عهد الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.2
صورة اجللباب يف عهد الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.أ

ك لباس النساء اجلاهلية ذلوك10واملالحف وسرت الرأس.فصل بني احلرة واألمة، فأمرن بلبس األردية 
مهلهل وهفاف، ومها دقيقا اخليط، رقيقا النسيج، أما ما كثف حوكه، وضوعفت حواشيه فيدعى 
بالصفيق والشبيع واحلصيف، ومن لباسها الدثار، وهو جلباب شامل، والنطاق وهو ثوب تشده 

11األسفل.املرأة إىل وسطها، وترخي نصفه األعلى على نصفه

فجر اإلسالم. ويفواعترب اجللباب أيضا من مالبس احلشمة عند املرأة العربية يف اجلاهلية 
ويبدو ان املرأة  وقد وصف بأنه "ثوب واسع من اخلمار دون الرداء تغطي به املرأة ظهرها وصدرها.

ن جند ان حتشام عند خروجها من منزهلا. فنحكانت تغطي باجللباب ايضا رأسها زيادة يف اإل

العلميه. دار الكتببريوت:غرائب القرآن ورغائب الفرقان،هـ).1416هـ) 850القمي النيسابوري، نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني. (املتوىف: 10
.242ص. 1. دار اإلميان اسكندرية. ج.أدلة احلجاباملقدم، حممد بن امساعبل.11



استخدام اجللباب مل يكن مقتصرا متاما على النساء يف العصر اجلاهلي أو يف فجر االسالم، اذ 
حفون جبالبيب صحاب السري ان الكثري من املهاجرين من الصحابة صاروا يلتأيذكر لنا ان بعض

ز مث إىل طبيعة ىل احلاجة واهلو إىل املدينة املنورة، وقد يعزي السبب يف ذلك إ
شكل اجللباب نفسه. فاجللباب قطعة كبرية مستطيلة او مربعة من قماش غري مقطع ميكن للرجل 

و رمبا حىت عمامة. والواقع ان اجللباب ال خيتلف عن االزار أو رداء أزار إ
لوان ىل األإضافة إزار واردية الرجال إكثر رقة ونعومة من أال وكما يبدو يف انه إو الرداء الرجال أ

12املختلفة اليت تضفي عليه مسحة نسائية خالصة.

سالم سواء كان ذلك يف اهلالل ساسية عند املرأة يف العصر السابق لإلومن املالبس األ
و الدراعة لقد كان هذا الكساء شائعا أو يف شعبة جزيرة العرب الكساء املعروف بالدرع أاخلصيب 

من مقطعات الثياب وصف بأنه "ثوب جتوب املرأة وسطه وجتعل له يدين فرصية". 
ور القدمية ، فقد كشفت ن اجللباب لباس نسوي عريب معروف متاما منذ العصأومن األمور املعروفة 

ثرية يف مدينة تدمو عن العديد من املنحوتات الىت تصور لنا جماميع من النساء العربيات احلفائر األ
أول ىل القرن األإة ترجع ييرتدين اجلالبيب منها يف منحوته جدار 

اما. ومن األمثلة الواضحة على الدرع يف النساء وقد ارتدين القمص الطويلة ومتلفعات باجلالبيب مت
سالم ماجنده يف متاثيل عليهن الدرع الفضفاض والذي اآلثار العربية الىت ترجع اىل العصر السابق لإل

13يهبط ليتجاوز امخص القدم.

يام النيب حممد عليه افضل الصالة والسالم حيث أوقد زادت املرأة املسلمة يف طول الدرع 
رادت امرأة أن تتخذ درعا أنه إذا إمحد بن حنبل رضي اهللا عنه، أسند اإلمام يروي لنا صاحب امل

م سلمة زوج النىب صلى اهللا عليه أارخت شيئا منه فجعلته ذيال له مستندا يف ذلك على رواية عن 
إوسلم 
ت ان يتكشف عنها ارخت ذراعا. وليس من املستبعد ان بعض دروع النساء يف فجر اإلسالم  خشي

كانت هلا حلول من جهة الظهر الىت كانت تغلق بإزار أو خيوط خاصة مثبته يف جانيب من جهة 

23. ص. مالبس نساء العرب قبل اإلسالممحيد صاحل ،الدكتور عبد العزيز.12
13املصدر السابق، ص. 13



الظهر، إذ يذكر الواقدى روايته مفادها ان امرأة عربية مسلمة من أهل يثرب قدمت إىل سوق بين 
فجلست عنه صائغ يف حلي هلا، فجاء رجل من يهود قينقاع من ورائها والتشعر فحل قينقاع 

14درعها إىل ظهرها بشوكة فلما قامت احنل الدرع.

خرى الكثرية االستعمال ابان ذلك العصر (املالءة) والىت وصفت لبسىة النسائية األومن األ
كبرية نسبيا مع النسيج تتألف من لقفتني 

غلب كساء طويل قد يصل يف الطول إىل أمخص القدم أو أكثر من ذلك، وهلا احيانا ما يشبه األ
هداب طويله متسح وجه األرض.أله بالذيل تسحبه املرأة عند السري أو تنتهى يف اسف

وظيفة اجللباب يف عهد الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم..ب
كان ناس من فساق أهل املدينة خيرجون بالليل حني خيتلط الظالم إىل طرق املدينة، 
يتعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل املدينة َضيِّقة، فإذا كان الليل خرج النساء إىل الطرق يقضني 

تهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة،  حاج
15كفوا عنها. وإذا رأوا املرأة ليس عليها جلباب، قالوا: هذه أمة. فوثبوا إليها.

حتشام عند ن املرأة كانت تغطي باجللباب رأسها زيادة يف اإلأيضا أومن وظيفة األخرى
وصيانة لألعراض، ،احشة الزنا، وتعظيما حلرمات اهللاورفع الفتنة، ومنع ف. 16خروجها من منزهلا

17وحمافظة على النسل، وتطهريا للمجتمع من الرذيلة.

)ه1393محمد األمين الشنقيطي (ت الجلباب عند الشيخ.3

14املصدر السابق، ص. 14
.425، ص. 6، ج. تفسري القرآن العظيماملصدر السابق،15
.213ص. مالبس نساء العرب قبل اإلسالم،املصدر السابق،16
32،ص.أدلة احلجاب املصدر السابق، 17



تعريف اجللباب.أ

َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَني يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن { يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل ألْزَواِجَك َوبـََناِتَك قوله تعاىل : 
َجالبِيِبِهنَّ }.

18وغريهم. مسعود، وابن عباس، وعبيدة السلماين 

مل يذكر تعريف اجللباب نفسه، بل هو يفسر كلمة يدنني حممد األمني الشنقيطيأن الشيخ 
عليهن من جالبيببهن مباشرة دون التعريف للجلباب.

لباس اجللبابكيفية.ب
{ يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل ألْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَني يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن قوله تعاىل : 

كما قلنا يف السابقة قوله لتفسري هذه اآلية: َجالبِيِبِهنَّ }.  
َها} من أن استقراء القرآن {َوَال يـُْبِديَن  زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ

َها} املالءة فوق الثياب، وأنه ال يصح تفسري {ِإالَّ َما َظَهَر  يدل على أن معىن : {ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ
َها} بالوجه والكفني ، واعلم أن قول من قال : "إنه قد قامت قرينة قرآنية على أن قوله تعاىل  : ِمنـْ

{يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ } ال يدخل فيه سرت الوجه، وأن القرينة املذكورة هي قوله تعاىل : 

اضح، وسياق اآلية منعا باتا ألن قوله:  وجوههن ألن الىت تسرت وجهها ال تعرف" باطل، وبطالنه و 
{يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ } صريح يف منع ذلك، وإيضاحه: أن اإلشارة يف قوله تعاىل: {َذِلَك 
أَْدَىن َأْن يـُْعَرْفَن } راجعة إىل إدنائهن عليهن من جالبيبهن، وإدناؤهن عليهن من جالبيبهن ال ميكن 

أدىن أن يعرفن بسفورهن، وكشفهن عن وجوههن كما ترى، فإدناء اجلالبيب بأي حال أن يكون
مناف لكون املعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه كما ال خيفى.

بريوت: لبنان، دار الفكر للطباعة و أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن..هـ)1415هـ)1393الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين.(املتوىف : 18
.645، ص. 6و التوزيع. ج. النشر 



وقوله يف اآلية الكرمية: {ألْزَواِجَك} دليل أيضا على أن املعرفة املذكورة يف اآلية ليست بكشف 
19سلمني.

حكم لباس اجللباب.ج

: { ُقْل ألْزَواِجَك} وجوب احتجاب أزواجه وسرتهن وجوههن ال نزاع فيه بني : قوله تعاىل
املسلمني، فذكر األزواج من البنات ونساء املؤمنني يدل على وجوب سرت الوجوه بإدناء اجلالبيب  

كما ترى.

ومن األدلة على أن حكم آية اجللباب عام هو ما تقرر يف األصول من أن خطاب الواحد يعم 
حكمه مجيع األمة، وال خيتص احلكم بذلك الواحد املخاطب. 

كقوله صلى اهللا عليه وسلم يف مبايعة النساء: "إىن ال أصافح النساء، وما قويل المرأة واحدة إال  
عدة األصولية الىت ذكرنا تعلم أن حكم آية احلجاب عام وإن كان 
لفظها خاصا بأزواجه صلى اهللا عليه وسلم، ألن قوله المرأة واحدة من أزواجه، أو من غريهن  

20كقوله ملائة امرأة.

قـريش شهــابمحمدالجلباب عند .4
تعريف اجللباب.أ

ألْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَني يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن { يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل قوله تعاىل : 
اختلف العلماء يف تفسري معىن اجللباب:َجالبِيِبِهنَّ }

قال البقاعى أن اجللباب هو :.أ
.لباس واسع أو مخار واسع الذي يغطى رأس املرأة
. إزار الذي يغطى اللباس واخلمار الذي استعملها

.646، ص. 6ج.املصدر السابق، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، 19
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اس الذي يغطي مجيع البدن املرأة. كل اللب
كان املراد هذا الرأي كله له معنا: لو كان املراد باللباس فيغطى اليد والرجلني، لو  

، وإن كان املراد اإلزار اليت يسرت اللباس ، فاألمر اخلمار فاألمر بإلدناء هو سرت الوجه والعنق
بإدنائه إغطاء مجيع بدن املرأة ولباسها.

دن أو اخلمار الذي يسرت ي : اجللباب هو اللباس الذي يسرت مجيع البالطباطبائوقال .ب
21وجه املرأة.الرأس و 

وهو القاضى السابق من ،شماوىعشهاب من كالم حممد سعيد القريش حممد أخذ .ج
، أّكد أن العلماء )وحجّية احلديثاجللباباحملكمة العليا املصرية يف كتابه (حقيقة 

ولكن أصح القول ،يف كثري من التفاصيلاجللبابحول معىن إمتدت خيتلفون يف األراء
وإذا كانت قواعد يف علم أصول الفقه أن "،ة كشف اجلسم النساءيهدف إىل حرم

ية السابقة هو علة احلكم كما ذكر يف اآل. فاحلكم يدور مع العلة وجودا أوعدما"
،اإلماءاليوم إىل عدم باعتبار،تلك العلةانعدمتن واآل،واألحراراإلماء للتمييز بني 

،باإلضافة إىل ذلك. اإلماءليست هناك حاجة للتمييز بني األحرار و ،وبذلك السبب
أيضا برجل لقضاء احلاجات. ولن تؤذىةاملؤمنات إىل األماكن املفتوحخترجلن 

وليس واجب تطبيقه ،إثبات احلكم املقصودانعدمف،العلةفضويل. بسبب عدم هذه 
22شريعة الـلـه.ساس على أ

لباس اجللبابكيفية.ب
يدىن ) -كلمة يدنني أصله من (دنا{يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ }قوله تعاىل : 

واملعىن"القريب". قال ابن عاشور كان معناه اللبس والوضع. 
أمر املرأة املسلمة بإدناء اجللباب ، ألن بعضهن قد ال حممد قريش شهاب هذه اآلية مل تق

استعملها، ولكن طريقتهن يف استعمال اجللباب مل يوافق  من خالل هذه اآلية. والتأثري من هذه 
اآلية يف كلمة "جالبيبهن" وكان األمر هو" إدناء اجللباب" . مث قال من خالل هذه اآلية أن نساء 

كن مل يدنني عليهن من جالبيبهن. ولذلك أنزل اهللا هذه اآلية:  املؤمنات قد استعملن اجللباب ول
23.{ يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل ألْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَني يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ }
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بيبهن"، بل قريش شهاب مل يبحث طويال عن اآلية (اجللباب) "يدنني عليهن من جالحممدكان
".وليضربن خبميبحث كثريا عن اآلية (اخلمار) "

قال إمنا هذه اآلية تدل على األمر }{كقوله تعاىل:
يستخدمن إلغطاء وىف ذلك الوقت مل، ء الرأس (مخار) الىت قد إستخدمتبغطاإلغطاء الصدر

أمر. تلك تألن اآلية مل ،ن شعر النساء ال يلزم على إغطائهرأى قريش شهاب أمن هناالصدر. 
أو بدون جللبابسواء كان با،ر. أيا كان يستخدمن إلغطاء الصدرالصداألية قد أّكد إىل إغطاء

الكلمةبالـلــه فاختار،يح. إذا أراد اهللا أن تغطئ رأسهاما داما يغطئ الصدر فهو الصح،لباباجل
."وليضعن اخلُمر ( مجع اخلمار ) على رؤوسهن"مثال بقوله: ،وبشكل صريحصحيح

" فهذه األية ال تدل ،على رؤسهنوحينما نقصد" البد عليهن أن يضعن (كامال) مخارهن
بصرحية إىل إلزام إغطاء مجيع الرأس. إغطاء البعض كما يفعلن بعض النساء مسلمات يف إندونيسيا 

وأما إغطاء الرأس ال ،ن قداستخدمت مخارهن إلغطاء الرأسمن األية. أليسهقد اكتفى املطلوب 
إختالف العلماء عن )6الرأس يف الوضوء (املائدة: يلزم إغطاء كامال؟ كما أمر الـلـه أن يغسل

24بضع من الرأس.أو ماداما هوهبعضأو ، كلههل غسله  ،احلدود الرأس الذي وجب غسله

: قد إعرتف هذا املبدأ  بسائرقالبكم اليسر وال يريد بكم العسر"حجة القرآن:" يريد اهللا
بالفعل املشقة أم هل يف حالة معني ميكن،مارسة قد يكون هناك اخلالفالعلماء، ولكن عند امل

إىل الذي ينظر،هل هي من العورة أم ال، مور اليت تبحث عن أقدام النساءمن األ،ال؟ كما عرفنا
وكذلك أقوال العلماء ، فهم جيوزون على كشفه،يف العملالصعوبةأو ةملشقجتعل ا، إغالق القدم

املعاصرين إىل توسيع أجزاء اجلسد األنثوي اليت مل تعترب بالعورة بسبب بدأ أعمال اجلديدة اليت جتعل 
مث قال أيضا أن املالبس 25الصعوبة إىل القيام بذلك إذا كان العامل يغطئ أجزاء املذكور.املشقة

تتعلق مبعاملة والعادة اليت ميكن البحث عن عّلته. ،وصف تعبديبل الدين ليست من أمور
إلمرأة ان تؤمن باهللا واليوم جوازي كشف الوجه واليدين: قال : ال حيلىعلالدليل الذي يشري

ع ). إال وجهها ويديها إىل هنا( وقبض نصف الذرا خر إذا عركت أن تظهراأل
يستطيع أن احلديث سابق،أهل العلم املعاصرة  باكستاينوهو منملودودياىعلاألوقال أبو

وأما،تكشيف الوجه واليدين هو العادةإذن يف،العليم باكستاينالرغم من ذلكىعل،أن ميارس
شف سبب احلظر على ك،عند احلاجة. بنسبة إىل رأيهاإلذن يف تكشيف إىل نصف اليد جيوز

.245- 240املصدر السالق، ص. 24
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على كشفها ما عدا حلظراوأما،اليصلحإستفادة من كلمة ،اجلسم ما عدا الوجه ونصف اليد
.اليحلالوجه والكفني باستخدام كلمة

ا فسرت باسم "إذا كان إلختالف ليس فيه أثار كبري, إذاقريش شهاب هلذاحممدقال
ر من نصف اليد وبدون ذلك احلديث أيضا حىت يكشف أكثإذا فسر مثل ذلك،هناك حاجة"

ات ميكن تصديقها إذا كانت هناك حاجة. أليس وافقت على القواعد اليت تنص على أن احلاج
هناك بعض ،داخل حدوده. لسبب ذلك؟ بالطبع هذا يف ات يف إباحة احملظورةمبنزلة الضرور تنزل

رح أكثر خر يشفله معىن اآل،ان احلديث يستحق من األمر الصحيحالناس يقولون إىل أنه إذا ك
وإن مل يكن يف حالة وجود القصد أو الغرض. والواقع أننا قد ،على جواز الكشف نصف اليد

بل وأحيانا املفرطة. ،يطيع ذلك احلديث،الوجه والكفنينقول أن من إغالق اجلسم كله ما عدا
، أو أن يكشفن جللبابال نستطيع أن نقول على من اليت مل يستعملن ا،ولكن يف نفس الوقت

،يدها
26أيضا هم خيتلفون يف األراء عند املناقشة.

حكم لباس اجللباب.ج
ا أن مل يكن لديك دائم،ر والنواهي من اهللا تعاىل ورسولهاألوام،قريش شهابحممدقال

وأما النواهي مبعين للندب،أن تكون ذلك األمر مبعىن ولكن أيضا،تقول هذا لواجب و هذا حلرام
من العلماء يف معىن األمراليقيم أكثر،)283أن يكتب الدين (سورة البقرة ألمر ا،تركه. مثال

العادة ،ر كبري يف إثبات احلكم. لذلك قيلأن العـرف له دو ،. مث قال أيضاندبولكن لل،واجبلل
كما بل شريعة اللـــه. إختالف العرفمن قِ ثبتقدفبالعرفثبتوما الذي .طشراكالتكون  

دعت العلماء املعاصرين كم. لذلكيكون اخلالفات الفتوى/إثبات احلالذياختلف املكان والزمان 
العادة من  نتأو بسبب شديد احلرارة أو قد كا،لتسهيل النساء و تطابق بأعماهلنألداء االجتهاد

ا ويكون السهل يف كشف العنق ألن ذلك قد يكون عادة ثابتا أن بعض العنق كشف بعض يده
نبيه من أكثر النساء حىت يكشفن ساقهّن التالعصر بسبب عدم أو اليد ال يطلع الشهوة يف هذا

تتعلق ،تعبديبل هو أمرالدين فخذهّن وظهورهّن. مث قال أيضا أن املالبس ليست من أمورو 
27ميكن البحث عن عّلته. مبعاملة والعادة اليت
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طبعا هم لن خيتلفوا ولن فالقانون من القرآن والسنة النبوية، إذا وجد تأكيد املصدر
يستخدموا عقوهلم يف تعيني الوسع والضيق عن ذلك التحديد. إختالف ذلك احلكم وقع على 

ويظنون ،وجمتمعهمإختالف  بني آراء الرجال الذي يشري على املوضوع الزمان واألحوال العصر
ليس من اخلطأ إن قيل أن املشكلة حمددة وقاطعة. هناو ، ليس من شريعة اهللا واضحة،بعقوهلم

اليت ال ينبغي أن تطلع مشاكل ،احلدودية من العورة النسائي

مييل إىل القول بأن األعضاء ،سلف وحىت اليومن معظم العلماء الأ،ال بد من االعرتاف
أن هناك آراء ،كله ما عدا الوجه والكفني. ولكن ينبغي أن نعرتف أيضاالعورة النساء يغطي اجلسم

،وباخلصوص نسائهم،واحملرتمعلى الرغم من حقيقة أن كثري من أسرة العلماء املشهورأخرى أسهل 
بعض املسلمات من ،نظر يف إندونيسيا مثالا. اجللبابستخدمأزواجتهم ال تسواء كان أطفاهلم أو

العلماء كال املنظمة ، عت من قبل حنو عشر سنوات. بالطبعئشية. فضال وقآ
،حبيث تلك املمارسة اليت تستخدمها،ونيسيا أن لديهما سبب واملداوالتمية أكرب يف إنداإلسال

الرتجيه الرأي الذي ينص على أن أمهية ىميكن تقييم عل،سيما من دون التحذير من العلماءوال
لئك طّعان.ؤ حبيث يأيت األذى من ه،النسائية جتهرهن على شكل احملرتممن املالبس 

،حتتوي على تفسريات خمتلفةالقرآن اليت تتحدث عن املالبس النسائيةيات واحلاصل أن أ
مل يكفى ،اليت طرحت من قبل خمتلف األطرافي هو النقطة املرجعية الرئيسية و وأما احلديث الذ

يف سواء كان  يعترب ضعيفا من قبل اجلماعات الذين يرفضون أو الذين خيتلفون ،إلقناع اآلخرين
ء العلماء السلف عن حدود مقبولة من األعضاء اليت تبيح شوهدت من آر أختالفات يف تفسريه. اإل

عورة ن الروايات اليت تتعلق عن حدود ثبت ع،النساء
اإلناث تبني أيضا على أن األحكام القانونية اليت بينت عن احلد املسموح من العورة أو البدن املرأة 

28
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