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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 يقدت

 
هلل  احلمد  ونستعينه   ،إن  ي  م    ،حنمده  م  ن  فال  هللا  ي  وم    ،له  ضل  هده  فال ل  ضل  ن 

  ، عبده ورسوله   اشريك له، وأن حممد    إله إل هللا وحده ل  هادي له، وأشهد أن ل 
بعد اط    ؛أما  ما جيب س  على كتاب    لعت  فقد  الصوارم على  املرأة تْ "األدلة  ه من 

الشيخ  عند أخينا  أتليف  من  واحملارم"  فوجدته    :النساء  النمي،  عبدهللا  بن  علي 
واستوىف    ،يف حمتواه، وقد أجاد يف عرض هذه املسألة  اببه، عظيم    يف  انفيس    كتاب  

 . هذه املسألةبيّ  ة اليت ت  األدلة من الكتاب والسن  
ما  أذكر  أن  أ  يتعل    وقبل  املسألة  هبذه  املبيّ  ق  لباس  األجانب  الرجال  عند   رأة 

 :، فأقول وبهلل التوفيق 1بختصار 
 ، إل مااألجانب  ينتها للرجال املرأة أن تبدي ز   -  تبارك وتعاىل  -  لقد هنى هللا  

 .ها بلحتجاب عنهمر  ، وأم  ظهر منها
ومن     مجيع جسمها،ست  تجبة عن الرجال األجانب إل أبن ت  تكون املرأة حم    ول 

 منها: ؛ذلك الوجه، واألدلة على وجوب ذلك كثرية
 الدليل األول: 
ج اٍب  }و إ ذ ا س أ ْلت م وه ن  م ت اع    :-  سبحانه وتعاىل  -  قوله  ا ف اْسأ ل وه ن  م ْن و ر اء  ح 

 .[ 53ذ ل ك ْم أ ْطه ر  ل ق ل وب ك ْم و ق  ل وهب  ن { ]األحزاب: 
وسبب نزوهلا صلى هللا عليه وسلم    كانت يف أزواج النيبوهذه اآلية الكرمية وإن   

النساء،   يف ذلك؛ كما جاءت أهنا عامة يف مجيع  إل  الصحيحة،  األحاديث  به 
 يلي:  اويؤيد ذلك م

 

 وفقه هللا. -  ثة كما بي املؤلفجاب على أقسام ثالحالت املرأة من حيث احل   1
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ل حم  في    {ذ ل ك ْم أ ْطه ر  ل ق ل وب ك ْم و ق  ل وهب  ن  }  :جاء يف اآلية من تعليل احلكم  ما   -  1
كون هذا احلكم   ي فيقتض  ،ناسب له ٌب على وصٍف م  على العموم؛ ألنه حكٌم مرت  

 . ؛ لعموم العلة، كما هو مقرر يف األصول فوجب أن ي  ع م   ،بذلك الوصف ال  م عل
، وجب احلكم يف غري ال  إذا ورد النص حبكٍم شرعي معل "  :بو يعلى قال القاضي أ

العلة املذكورة خالف بي   وهذه املسألة حمل    ،1"املنصوص عليه، إذا وجدت فيه 
 .أهل العلم
ينص  إوصورهتا:   عندما  ما، وحت  -  عز وجل  -  هللا  نه  واقعة  العلة يف  قت ق  على 

واقعة   يف  بعينها  العلة  إحلا هذه  فهل  بألوىل أخرى،  اجلديدة  الواقعة  هذه  ق 
التنصيص؟   لغري حملّ    االنص؛ فيكون احلكم عام    املنصوص عليها، يكون من قبيل 

 . قة هبا على سبيل القياس؟ قولنلح  أم تكون م  
 املسألة على ثالث صور: هذه واألقرب يف هذا التفصيل؛ حيث إن

 الصورة األوىل: 
   وأظهر منها يف الواقعة األوىل، فال شك  أن تكون العلة يف الواقعة اجلديدة أكرب

قة هبا على سبيل لح  ت م  ، وليس  عليها  ا مها مثل األوىل، فيكون منصوص  كْ أن ح  
 . القياس

 . ف يف هذا أبو حممد بن حزم وأمثالهال  ه الصورة ضعيف، وإمنا ي  واخلالف يف هذ
كما   ؛مة أفٍّ يه كلأن يقول لوالد    اإلنسان  هنى  -  عز وجل   -  ومثال ذلك: أن هللا

 [ 23}ف ال  ت  ق ْل هل  م ا أ فٍّ و ل  ت  ن ْه ْرُه  ا{ ]اإلسراء:    :-  سبحانه وتعاىل  -  يف قوله
 . النهي من بب أوىل يف نصّ   ال  فيكون داخ - والعياذ بهلل - ما ن ضرهب  فم  
ن  هنى عن البول يف املاء الراكد، فم    صلى هللا عليه وسلمأن الرسول    :اومثاله أيض   

 .النهي من بب أوىل يف نصّ   ال  ط فيه فإنه يكون داختغو  

 

 (. 30 :4(، والبحر احمليط )602 :2(، وينظر: احملصول )1372 :4) هيف أصول الفق عدةال 1
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ه الصور، فإنه إذا كان يف احلجاب طهارة لقلوب وهذه املسألة اليت معنا من هذ 
عنهم هللا  رضي  م    -  الصحابة  وعلوّ  وهم  الفضل  يف  هم  ولقلوب    -  املكانة  ن 

فكيف   -  عفةيف الطهارة وال  ن هن  م    وهن    -  صلى هللا عليه وسلمالرسول    زوجات 
هم  فمن بب أوىل أن يعم    ن هو دوهنم ودوهنن بكثري،م    ،مبن جاء بعدهم وبعدهن  

 .احلكم
 الصورة الثانية:

العل    تكون  اخلالأن  فيها  فهذه  األوىل،  الواقعة  مثلها يف  اجلديدة  الواقعة   فة يف 
 .السابق 

صوري  خالٌف  واحدة  ؛وهو  احلكم  نتيجة  ا  وهو  ،إذ  الواقعة  حكم  جلديدة  أن 
القياسكاألوىل قبيل  من  يراه  وبعضهم  العموم،  قبيل  من  يراه  بعضهم  أن  إل   ، ، 

 . وهللا أعلم
 الصورة الثالثة:

تلحق هبا    أن تكون العلة يف الواقعة اجلديدة أقل منها يف الواقعة األوىل، فهذه ل
 .يف احلكم

 -  ، فقال وغريهن    صلى هللا عليه وسلمق بي نساء النيب  فرّ  ن هللا تعاىل مل ي  إ  -  2
ي ْدن ي    :-  وتعاىل  هسبحان اْلم ْؤم ن ي   و ن س اء   و ب  ن ات ك   ك   ق ْل أل  ْزو اج  الن يب    أ ي  ه ا  }َي  

يم ا{  ر ح  غ ف ور ا  اَّلل    و ك ان   ي  ْؤذ ْين   ف ال   ي  ْعر ْفن   أ ْن  أ ْدَن   ذ ل ك   ب يب ه ن   ج ال  م ْن  ع ل ْيه ن  
 وإذا سألتم أزواج رسول هللا، ونساء املؤمني "ابن جرير:  قال    [،59]األحزاب:  

لسْ   - ج ابٍ }  امتاع    -  لكم أبزواج  ن  اللوايت  م ْن و ر اء  ح  من   :يقول   {ف اْسأ ل وه ن  
 .1" وبينهن    بينكموراء ستٍ 

 

 (. 39 :22جامع البيان ) (1) 
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نته أصول الشريعة ل يف ذلك مجيع النساء بملعىن، ومبا تضم  دخ  وي  " :وقال القرطيب
 .1"ملرأة كلها عورةمن أن ا

م   العرب  لغة  اجللباب يف  ي قال ستخد  وإدانء  الوجه،  الثوب    إذا زل    -  م عادة يف 
 . 2ثوبك على وجهك   أدن   :- عن وجه املرأة

ل ْسُت    جاء يف قوله تعاىل:    ما  :وما يؤكد عموم احلكم  -  3   ّ الن يب  }َي  ن س اء  
ْلق ْول  ف  ي ْطم ع  ال ذ ي يف  ق  ْلب ه  م ر ٌض  ك أ ح ٍد م ن  النّ س اء  إ ن  ات  ق ْيُت     ف ال  َت ْض ْعن  ب 

ق  وْ  اأْل وىل  و أ ق ْمن     *م ْعر وف ا    ل  و ق  ْلن   ل ي ة   اجلْ اه  ت رب  ج   ت رب  ْجن   ب  ي وت ك ن  و ل   و ق  ْرن  يف  
ة  و آت ي  الز ك اة  و أ ط ْعن  اَّلل   و ر س ول ه  إ   من  ا ي ر يد  اَّلل   ل ي ْذه ب  ع ْنك م  الرّ ْجس  أ ْهل   الص ال 

ر ك ْم ت ْطه ري ا{ ]األحزاب:   .[33،  32اْلب  ْيت  و ي ط هّ 
اخلضوع   جيوز هلن    صلى هللا عليه وسلم فهل يقول أحد: إن غري نساء النيب   

 ؟! رضي هللا عنهن   - ي عنههن   وغريه ما  - بلقول 
 .ن املسلميمل يقل بذلك أحٌد م 
 : الدليل الثاين 
عن صفية بنت أيب عبيد؛ أهنا    -  رضي هللا عنهماعمر    موىل ابن   -  رواه انفع  

أهنا قالت    صلى هللا عليه وسلمأخربته عن أم سلمة رضي هللا عنها زوج النيب  
قالت أم سلمة:    ،((ات رخيه شرب  ))  :قال   ؟رسول هللا   فاملرأة َي  :ذ كر اإلزار  حي

 . ((تزيد عليه  ل ،افذراع  )) : قال  ،عنهاينكشف  اإذ  
هللا   رسول  سألت  أهنا  أمحد:  عند  لفٍظ  وسلمويف  عليه  ذيول  عن    صلى هللا 

فقلت ((ارب  ش  ))فقال:    ؟النساء َيَت    اإذ    : ،  أقدامهن  هللا  رج    قال:  !رسول 

 

 (.  227 :14اجلامع ) (1) 
 . للزخمشري ؛(569 :3( الكشاف )2) 
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ل)) عليهتزدْ   فذراٌع،  صحيح  ،((ن  حديٌث  وابن  صح    ؛وهذا  التمذي  حه 
 .1ض ر ي   ده اختالٌف لحبان، ووقع يف إسنا

 

 على األوجه التالية: ورواه عنه ستة؛ وقد اختلفوا عليه ( هذا احلديث رواه انفع،1) 
 :ثنان عنه عن صفية بنت أيب عبيد عن أم سلمة به، وُهاه اروا  الوجه األول:

ثقة خر    :أيوب بن موسى  -  1 ابن عبدالرب: وكان حافظ  وهو  له اجلماعة، وقال  )  ا،ج  النسائي  (،  5338أخرجه 
 (. 316 :12(، وأبو يعلى )417 - 416  :13والطرباين )

على تصريح له بلسماع يف هذا    فْ ، ومل أق  سوهو صدوق ل أبس به له بعض األوهام، وهو مدلّ    :ابن إسحاق  -  2
ومن طريقه ابن عبدالرب يف التمهيد    ،(309  -  295  :6(، وأمحد )495  :5أخرجه النسائي يف الكربى )  ،اخلرب

 (.  358 :23(، والطرباين )233 :2والبيهقي يف الكربى ) ،(2644(، والدارمي ) 148 :24)
 ، وسيأيت تفصيل روايته. ال  عن أبيه به... مرس - صدوقهو و  - رواه أبو بكر بن انفع الوجه الثاين:

( وأبو داود  315  ،293  :6؛ أخرجه أمحد )ل  وصو م  -  وهو ثقة حافظ  -بن عمر  رواه عبيدهللا    الوجه الثالث:
(،  384  :23(، والطرباين )519  :12(، وابن أيب شيبة )3580(، وابن ماجه )5339(، والنسائي )4118)

  ، " عنه عن سليمان بن يسار عن أم سلمة به"(؛ ولكنه خالفهم يف شيخ انفع، فقال:  6142)والبيهقي يف الشعب  
يضر؛ ألن اإلسناد أينما دار فإمنا يدور على ثقة؛ ألن سليمان بن يسار وصفية بنت أيب عبيد    هذا الختالف ل
وأما من حيث التجيح    ،عانفي اثبت عن  رواه عن كليهما؛ ألن كال الوجه    اوحيتمل أن انفع    ،كالُها من الثقات
 فرواية اجلماعة أوىل.

الرابع ثقة مشهور  -  بن أيب كثري  رواه حيىي  الوجه  أم سلمة  ل  موصو   -  وهو  حيث أسقط    ؛ولكنه منقطع   ،بذكر 
( النسائي  أخرجه  انفع،  وبي  بينها  سلمة5337الواسطة  أم  عن  انفع  عن  فقال:  أوىل؛ ألهنم    ،(؛  اجلماعة  ورواية 

 ، والزَيدة منهم مقبولة؛ لجتماعهم.دواأكثر، وقد زا
بن عجالن  الوجه اخلامس أوهام   -  رواه حممد  له  أم سلمة فذكرهبن عمر  عنه عن عبدهللا    -  وهو صدوق    ،أن 

 :وهذا خطأ كما أشار له ابن عبدالرب؛ ألمور ،( من طريق: ابن هليعة148: 24أخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد )
 به. تج  وهو ل حي  عة ن الراوي عنه ابن هليإ - 
 مة.نه خمالف لكل الرواَيت املتقدّ  إ - 
 نه سلك اجلادة يف حديث انفع، وهم قد خالفوها، فيقدمون عليه؛ ألن معهم زَيدة ضبط. إ - 

 :تنبيهات
؛ ورواية الوصل أرجح؛ ألن أيوب بن موسى ال  مرس  ة: تقدم أن أب بكر بن انفع رواه عن أبيه عن صفيالتنبيه األول 

بن  هما عبيدهللا  واتبع    ،فيزداد الوصل قوة  له، واتبعه على ذلك حممد بن إسحاق،ق من أيب بكر بن انفع، وقد وص  أوث
ن  ك  على وصله بذكر أم سلمة يف اإلسناد، وإن كان خالفهما يف شيخ انفع، وقد تقدم الكالم على ذلك، ومي  عمر  

هما نه اتفق معهم على ذكر أم سلمة يف اإلسناد وإن كان خالفأل  دة لروايتهم؛بن أيب كثري معضّ    ىيأن نعترب رواية حي  
كأيب عيسى    ؛حه كبار احلفاظ ما تقدم أن هذا احلديث صحيح، وقد صح  بي  تف  من وجه آخر إبسقاط شيخ انفع،

 . وأيب حامت وابن حبان ،(1734التمذي )



 

 

 

 

http://www.yanabee.tv / 

 واحملارم األدلة الصوارم على ما جيب سرته من املرأة عند النساء

 http://www.yanabee.tv/   

 

املرأة عورة جي   قدم  أن  الدللة من هذا:  للمرأة ووجه  الشارع  أبح  ب سته، وقد 
 .هاتْ ف قدماها الواجب س  وذلك لئال تتكش   - مر  وهو حم    - اإلسبال 

 . 1"يهاويف هذا دليل على وجوب ست قدم  " قال البيهقي عند هذا احلديث: 

 

 وقد اختلف عليه: لك،ما : الراوي عن أيب بكر بن انفع يف هذا احلديث هوالتنبيه الثاين
ة عن أم سلمة  ( عن مالك عن أيب بكر بن انفع عن أبيه عن صفي  2658  ىي الليثي )يف املوطأ بروايته:فوصله: حي  

 .  ل  به موصو  رضي هللا عنها
سننه:   يف  داود  أبو  طريقه  )ومن  القعنيب  عبدهللا  اجلماعة:  املوطأ:  4117وخالفه  مسند  يف  واجلوهري   ،843  ،

اوالبيهقي يف املوطأ بروايته:  6143  لشعب:  الزهري )يف  ابن حبان:    ،1917(، وأبو مصعب    :12ومن طريقه: 
السنة:265 شرح  يف  والبغوي  بروايته:  13  :12  ،  املوطأ  )يف  سعيد  بن  وسويد  وحي  691(،  بكري،   ىي(،  بن 

ن أيب بكر بن  ك عمخستهم رووه عن: مال  ،(298  :7ومن طريقهما ابن عدي يف الكامل )   -  وعبداألعلى بن محاد
 . ال  رسبه، م   رضي هللا عنهاسلمة أم انفع عن أبيه عن صفية بنت أيب عبيد أن 

كالقعنيب، وأيب   ؛م يف مالك؛ لجتماع هؤلء اخلمسة على ذلك، وفيهم ثقة حافظ مقد  اإلرسال    والصواب عن مالكٍ 
 مصعب.

 حيح األول.  الص و  ،على أن صفية بنت أيب عبيد اتبعية كبرية، وقيل: إهنا صحابية
وقد وقع خالف: هل أدركت الرسول صلى هللا عليه وسلم أم ل؟ ذهب ابن منده إىل األول، وذهب الدارقطين إىل  

 الثاين.
، ويؤيد ذلك: ما رواه الواقدي عن موسى بن ضمرة بن سعيد املازين عن  اكبري    ل  وإدراكها لعهد النبوة حمتمل احتما 

تزو   أهنا  أبيهر  عم  بنجت عبدهللا  أبيه  )  ؛رضي هللا عنهعمر    رضي هللا عنهما يف خالفة    : 4التهذيب لبن حجر 
، كان عمرها رجت ابن عمغلب على الظن أهنا حي تزو  حيث ي    -  املتقدم  -  وهذا يرجح كالم ابن منده  ،(679
 عنه عشر  هللارضي  عمر    ن وأشهر، وخالفةانتس  رضي هللا عنه    سنة أقل أو أكثر بقليل، وخالفة الصديق  15حنو  

 وهللا أعلم. ،سنوات، فإدراكها لعهد النبوة متجه
 .رضي هللا عنها وخنلص من هذا إىل قوة هذا املرسل، وأهنا أخذته من أم سلمة

موسى بن  وأيوب  إسحاق،  بن  حممد  رواية  من  تقدم  ما  هذا:  سلمة   ،ويؤيد  أم  عن  صفية  عن  انفع  عن  كالُها 
 .ل  موصو 

عن خالد بن احلارث عن عبيدهللا    ،( عن إمساعيل بن مسعود496  :5يف الكربى )ئي  : روى النساالتنبيه الثالث
كما   ل  فقد رواه مجع عن عبيدهللا موصو   ؛والصواب الوصل  ال ،مرس  ..عن انفع عن سليمان بن يسار أن أم سلمة

 تقدم. 
 (.  233 :2( الكربى )1) 
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ابن   أيض  رب عند هذا احلعبدالوقال  ويف ذلك دليل على أن ظهور قدم "   :اديث 
مشهور   ،ةة معروف يف السن  ر  يل احل  ذ    وجر  .. .وز كشفه يف الصالةجي    املرأة عورة ل

 يف أبيات له:  ةربيع أيب بن عمرقول  إىل أل ترى ؛عند األمة
 لوع=  قتال عليناالقتل وال تب  ك  

 
 .1"يول الذ   نات جر  حص  ى امل

 رب أن قدم املرأة عورة يف الصالة فقط، بل معناهعبدالكالم ابن  قلت: وليس معىن  
 وبلتايل ل   ،اأن هذا احلديث دليل على أن قدم املرأة عورة مطلق    -  وهللا أعلم  -

 . جيوز كشفه يف الصالة
ت  فإذا تقر   من    ريتصو    ع الزينة، ولم  وجه املرأة من بب أوىل؛ ألنه م    ر هذا: ف س 

 ! بيح هلا كشف وجههامث ي   ،املرأة بست قدميها أن أيمرالشارع احلكيم 
 :الدليل الثالث

ل ي  ْعل م  م ا ي ْف ي  م ْن ز ين ت ه ن {   :-  سبحانه وتعاىل   -قوله    }و ل  ي ْضر ْبن  أب  ْرج ل ه ن  
 .[ 31]النور: 

 ويف   ق شي يف الطريكانت املرأة يف اجلاهلية إذا كانت ت  "قال أبو الفداء ابن كثري:  
ص خلخال  لارجلها  برجل    مت  ضربت  صوته  الرجال  يعلم  فيسمع  األرض  ها 

 اها مستور  شيٌء من زينت    ن ل ذلك، وكذا إذا كاثْ ه، فنهى هللا املؤمنات عن م  طنين  
 .2" هذا النهي يف ؛ دخل هو خمفي   ر ماظه  كت حبركة لت  فتحر  

ف  يجل  ى أن الرّ  نص  عل"وقال أبو حممد ابن حزم يف هذه اآلية:    ى والساقي ما ي 
 .3"إبداؤه ل  حي    ول

 

 (. 149 - 148 :24) ( التمهيد1) 
 (. 49 :6م )( تفسري القرآن العظي2) 
 (.217 :3( احمللى )3) 
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بلرّ  فإذا ك  قلت: الضرب  عن  منهية  املرأة   انت 
 
امل الزينة  ت علم  لئال  ة  خفي  جل؛ 

هو أعظم فتنة   ،ب أوىل ست الوجه؛ ألنه ممع الزينة كما تقدمفمن ب   ،كاخللخال 
 . من اخللخال بلنسبة للرجال 

 .جوب ست املرأة جلميع جسمها، ومنه الوجهو  على فهذه األدلة وغريها تدل   
وفيه   ،من صيانة املرأة واحلفاظ عليها  ،غة، واملصلحة التامة ويف هذا احلكمة البال   

الوقو  من  الرجال  على  بد  احلفاظ  وهذا  الفتنة،  يف  يؤدّ  ع  إىلوره  اجملتم  ي   ع حفظ 
 .بذلك  ها مر  ها أ  وعلى وليّ   ،والعمل بهوصيانته، فعلى املرأة التزام هذا 

ي   الذين  هؤلء  أين  الوقتفت مث  هذا  يف  الوجه  جبواز كشف  يف   ،ون  النظر  من 
والتأم   تصرفات الواقع،  يف  من كشفه    ل  اليوم  وتساهل  لوجههن    ن  النساء    هن  ، 
 .بشروط ذلك 

 وإذا أخذ العامل واملفيت يف اعتباره مواطن التفاق التالية: 
 . بي الوجوب والستحباب  أن تغطية الوجه هو األفضل، فهو يدور - 
فتنة  -  الوجه  الو   ،إذا صاحب كشف  حمر  فإن كشف  الفتنة   ،مجه    كون  :ومن 

 . املرأة شابة مجيلة
 .اق، حر م كشف الوجهس  عند فساد الزمان وكثرة الف   - 
 . تربٌج بزينة؛ ح رم :إذا صاحب كشف الوجه - 
هما  شف  جيوز ك    ل  رنحعر والجيوز إخراج شيء غري حدود الوجه لغة، فالش    ل  - 

 . حبال 
رسالن ابن  حكى  ي    :فقد  أن  النساء  منع  على  املسلمي  سافرات  ر  اتفاق  جن 

 .1اق س  سيما عند كثرة الف    الوجوه، ل
  -  علم  ،أقول: إذا نظر العاقل يف مواطن التفاق هذه، وأتمل واقع النساء اليوم

النساء إذ إن    ؛املتعي    أن املنع من كشف وجه املرأة يف هذا الوقت هو  -  ضرورة  
 

 (.245 :6( ينظر: نيل األوطار )1) 
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ن   الشروط:  هبذه  ت  املتقيدات  الشريعة  وأحكام  بألعمّ  درة،  والنادر   ناط  األغلب، 
 .  أمرها بتغطية وجههاب عليه حكم الغالب؛ ما يتعي  نسح  ي  
واقع   -  يف الفتيا  -  اذكره أبو العباس ابن تيمية مراعي    هه ماشب  وقريب من هذا وي   

فقا وأحواهلم،  اإل"  :ل الناس  عنهم  وقد كان  هللا  رضي  الصحابة  عهد  على  ماء 
دمن الرجال مع سالمة القلوب، فلو  شي يف الطرقات مكشوفات الوجوه، وي  مي  

مي   احلسان  التكيات  اإلماء  يتك  أن  الرجل  البالد أراد  هذه  يف  الناس  بي  شي 
 .1"واألوقات لكان من بب الفساد

عند النساء وعند   : فللمرأة أن تكشف  النساءأما عن لباس املرأة عند حمارمها و  
ذلك   ي والقدمي، ودليل كالوجه والشعر والكف    ؛ هجرت العادة بكشف    حمارمها ما
و ْلي ْضر ْبن     :-  وتعاىل  هسبحان  -قول هللا   ن ْه ا  م  ظ ه ر   م ا  إ ل   ز ين  ت  ه ن   ي  ْبد ين   }و ل  

ء  ب  ع ول ت ه ن  ِب  م ر ه ن  ع ل ى ج ي وهب  ن  و ل  ي  بْ  ئ ه ن  أ ْو آب  د ين  ز ين  ت  ه ن  إ ل  ل ب  ع ول ت ه ن  أ ْو آب 
أ وْ  أ خ و اهت  ن   ب ين   أ ْو  إ ْخو اهن  ن   ب ين   أ ْو  إ ْخو اهن  ن   أ ْو  ب  ع ول ت ه ن   أ بْ ن اء   أ ْو  أ بْ ن ائ ه ن     أ ْو 

أ مْي اهن    م ل ك ْت  م ا  أ ْو  الطّ ْفل   ن س ائ ه ن   أ و   الرّ ج ال   م ن   ْرب ة   اإْل  أ ويل   غ رْي   الت اب ع ي   أ و   ن  
]النور:   النّ س اء {  ع ْور ات   ع ل ى  ي ْظه ر وا  ملْ   قوله  ، [ 31ال ذ ين   سبحانه   -  وكذلك 

ئ ه ن  و ل  أ بْ ن ائ ه ن  و ل  إ ْخو اهن     :-  وتعاىل ن  و ل  أ بْ ن اء  إ ْخو اهن  ن   }ل  ج ن اح  ع ل ْيه ن  يف  آب 
 .[ 55]األحزاب:   {و ل  أ بْ ن اء  أ خ و اهت  ن  و ل  ن س ائ ه ن  و ل  م ا م ل ك ْت أ مْي اهن  ن  

ق يف إظهار الزينة فرّ  مل ي    -  سبحانه وتعاىل  -  للة من هذه اآلية أن هللاووجه الد   
هذا    ل  ره حملارمها من الرجال، فد  ظه  ت    وما  اءظهره ملثيالهتا من النسللمرأة بي ما ت  

ه عند حمارمها  بدي  ا واحد، ومن املعلوم أن الذي جيوز للمرأة أن ت  ممهكْ على أن ح  
ودليل   ،تقدم  ي والقدمي على ماجرت به العادة من الوجه والكف    من الرجال ما

 ذلك:

 

 (.250 :21) ،(418 :15(، الفتاوى ) 30  :( خمتصر الفتاوى املصرية )ص1) 
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قالت عائشة رضي هللا    :قالت  ،صفية بنت شيبة  ه إىلإبسناد  1رواه مسلم   ما  :لا أو 
رمحن بن أيب فأمر عبدال"ين وأرجع أبجر؟  أيرجع الناس أبجر    ، رسول هللا   َي  :عنها

ي   أن  إىل  ق  نطل  بكر  قالت"التنعيم  هبا  قالت:   :،  له،  مجل  على  خلفه  فأردفين 
قلت له:   ، 2ة  الراحلة ه عن عنقي، فيضرب رجلي بع ل  أحسر    أرفع مخاري  فجعلت  

 عر  النظر إىل ش  "ربى:  ب عليه النسائي يف السنن الك  د بو  وهل ترى من أحد؟ وق 
 . ق للمحرمعر والعن  كشف الش  ، ففيه جواز  3"ذي احملرم

مالك  ما  :ااثنيا   ابن   4رواه  س    ،شهاب   عن  فقال أنه  الكبري؟  رضاعة  عن   : ئل 
هلة بنت أخربين عروة بن الزبري، وذكر حديث سامل موىل أيب حذيفة، وفيه أن س  

 : فقالت   صلى هللا عليه وسلمرسول هللا    مرأة أيب حذيفة، جاءت إىلاي  يل وهه  س  
   ،رسول هللا   َي

 
نرى سامل إل فضْ ، وأان  وكان يدخل علي    ،اولد    ا كنا  لنا  ل، وليس 

 5يف شأنه؟   فماذا ترى ،بيت واحد
لت املرأة إذا يقال: تفض    ،لة يف ثياب مهنيتأي متبذّ  "قال ابن األثري يف النهاية:   

 ".اوالرجل فضل أيض   ،كانت يف ثوب واحد، فهي فضل   أو ،هاثياب مهنت   لبست
 وقال امرؤ القيس:

 لِ َلَدى السرت إل لِبَسَة اُلمتَ َفض   =ت لَنوٍم ثياََبا َفِجئُت َوَقد َنض

 

 (. 1211( يف صحيحه )1) 
حي    حلةهلا يف صورة من يضرب الرا  اه عامد  ة الراحلة: املعىن أنه يضرب رجل أخته بعود بيد  ل  ب رجلي بع  ضر  ( في  2)

 )املؤلف(. ؛تكشف مخارها غرية عليها
 (.290 :8( يف عشرة النساء )3) 
 (. 605 : 2( يف املوطأ )4)
 ( وصله عبدالرزاق وغريه، وينظر الختالف على مالك يف التمهيد. 5)
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ن الثياب  ليس عليها م  "[ يف شرح هذا البيت:  ه ،328  :قال ابن األنباري ]ت 
ي    إل الذي  ثوهبا  وهو  وتناملي  شعارها،  فيه  وتقعد  وتقوم  ل واملتفضّ  ...جسدها، 

 .1"الذي يف ثوب واحد، وهو الف ضل 
البخاري  ما  :ااثلثا   قالت  7214ح:    رواه  يد مس    وما"  :بسنده عن عائشة  ت 

هللا   صلى  هللا  يد  رسول  وسلم  إل  عليه  مي    امرأة  بو    ،"كهال  امرأة  عليه وقد  ب 
على عدم مصافحة   ، فدل  291  /8  السنن الكربى   ،حة ذي حمرمصاف  النسائي: م  

 .ف الكفّ  شْ م جواز ك  ستلز  وذلك ي   ،األجانب، وأن املصافحة تكون للمحارم
 ، فقط  الركبةو بي السرة    ومل يقل أحد من أهل العلم أن عورة املرأة عند احملارم ما 

ول جيب    ، فوق السرة وحتت الركبة عند النساء  ف ماكش  والقول أبن للمرأة أن ت  
يستدل به على ذلك من    وما  ،بي ذلك، قول غري صحيح  أن تست إل ما   عليها

 . جاء عن الصحابة رضي هللا عنهم والتابعي وهذا ما ،يصح   حديث فإنه ل
علي، عن    : ثين معاوية، عنال قحدثين علي، قال: ثنا أبو صاحل،    :2ربي ط قال ال 

قال  عباس،  ل  }  : ابن  إ ل   ز ين  ت  ه ن   ي  ْبد ين    : قوله  إىل  [31  النور:]  {ب  ع ول ت ه ن  و ل  
قرطاها وقالدهتا    :بدينها هلؤلءالزينة اليت ي  "  :قال   [31النور:  ]   {ع ْور ات  النّ س اء  }

بي علي بن أيب طلحة وابن عباس،    ع مانقط  ورجاله ثقات، ولكنه م    ،"وسوارها
بن عباس ما عن ا  ماهد، وهذا ليس على إطالقه، ومع ذلك فروايته  وقيل بينهما

 . هبارب  عتي  
رمحن، عبدال، قال: ثنا  راحدثنا ابن بش  فقال:  ،عن إبراهيم النخعي  اوأسند أيض   

و ل  ي  ْبد ين   }عن طلحة بن مصرف، عن إبراهيم:    قال: ثنا سفيان، عن منصور،
ئ ه ن   آب  أ ْو  ل ب  ع ول ت ه ن   إ ل   قال: 31النور:  ]   { ز ين  ت  ه ن   ما "  [  ا  هذه  ، " لذراعفوق 

 

 (.52 :( شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات )ص1)
 (.264 :17( جامع البيان )2)
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وهذا إسناد رجاله كلهم من املشاهري، ولكن رواه شعبة عن منصور عن رجل عن  
 . طلحة
معمر،  1رزاق عبدالوروى   الزهري  عن  إىل  ل"  :قال   ،عن  الرجل  ينظر  أن   أبس 

  ، " خ مخارها عنده فالسل  م، فأما أن ت  ة املرأة من حتت اخلمار، إذا كان ذا حمر  قص  
 .هذا إسناده صحيحو 
حلديث أسامة بن    ؛أعضاء املرأة  ف حجم  ص  أل تكون هذه الثياب ما ي  ط  شت  وي  

أمحد  عند  زهري  2زيد  عامر، حدثنا  أبو  حدثنا  عن    -  ابن حممد  :يعين  -  قال: 
ابن أسامة بن زيد  -  ابن حممد بن عقيل   :يعين  -  عبدهللا   ، أن أبه أسامة  ،عن 

كانت ما أهداها دحية  قبطية كثيفة    صلى هللا عليه وسلمهللا    كساين رسول    :قال 
فكسوهت   امرأيت،الكليب،  هللا    يل  فقال   ا  وسلمرسول  عليه  هللا  مل  )):  صلى  مالك 

صلى هللا   فقال يل رسول هللا   ،مرأيتاا  هللا، كسوهت    رسول    َي  :؟ قلت ((س القبطيةتلب  
 .((ف حجم عظامهاص  إين أخاف أن ت   ها فلتجعل حتتها غاللة،رْ م  )) : عليه وسلم

ض   خل ويشه    ،فعْ وفيه  بن  دحية  حديث  له  داوديد  أيب  عن  الكليب  قال:    ،3فة 
عمرو  حدثنا بن  اهلمداين  أمحد  سعيد  بن  وأمحد  السرح،  أخرب     ،بن  ابن قال:  ان 

هللا بن عباس، حدثه عن  أن عبيد   ،وهب، أخربان ابن هليعة، عن موسى بن جبري
أنه  خالد بن يزيد بن معاوية الكليب،  يت رسول هللا  أ  ال:  ق، عن دحية بن خليفة 

عليه وسلم ف  صلى هللا  فقال:  أبقباطي  قبطية،  منها  عها صدعي، اصد  ))عطاين 
وأعط   قميص ا  به  فاقطع أحدُها  امرأتك َتتمر  قال:  فلم    ((اآلخر  أدبر،   وأمرْ ))ا 

بن أيوب، فقال:   ىي، قال أبو داود: رواه حي  ((ل يصفها  امرأتك أن جتعل حتته ثوب  
ي أحدُها اآلخر،  قوّ  ولكن ي    ،اوفيه ضعف أيض    ه ،ن عباس اعباس بن عبيدهللا ب

 

 (. 12829( املصنف )1) 
 (.21786 :( يف مسنده )ح2) 
 (. 4116( السنن )3) 
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هريرةله    ويشهد أيب  بن حرب، حدثنا   ،1عند مسلم  حديث  قال: حدثين زهري 
 : صلى هللا عليه وسلمعن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال: رسول هللا    جرير،

النار  نفانص  )) أهل  أر    من  يضر مل  البقر  سياط كأذانب  معهم  قوم  هبا ُها،  بون 
م    ،الناس عارَيت  رؤوسهن  ونساء كاسيات  مائالت،  البخت    يالت،  كأسنمة 

 . ((د من مسرية كذا وكذاوج  رحيها، وإن رحيها لي   ن  جيدْ  يدخلن اجلنة ول املائلة، ل
م وقع  فقد  النبوة،  دلئل  من  أوهذا  به  ا  وسلمخرب  عليه  هللا   : ومعىن  ،صلى 

عارَيت )) يلبسْ   :((كاسيات  أهنن  أو  ثياب    ن  إما  ت    قصرية  ماص  رقيقة    ،حتتها  ف 
الذي جاء يف  الشديد  الوعيد  داخلة حتت هذا  تكون  أن  املسلمة  املرأة  فلتحذر 

 .هذا احلديث
أمّ   البخاري من طريق هند بنت احلارث عن  النيب است    :ة، قالتم  سل    وروى  يقظ 

نزل الليلة من أ    ذاام  ،ل إله إل هللا ))  :صلى هللا عليه وسلم من الليل وهو يقول 
أ    ،الفتنة اخلزائن ماذا  من  احلجرات م    ،نزل  يوقظ صواحب  من كاسية يف   ،ن  كم 

القيامة  يوم  عارية  الزه  ؟((الدنيا  أز ))ري:  قال  هلا  هند  بي يف كم    ارر وكانت  يها 
 . 2((أصابعها

شى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة  واملعىن أهنا كانت َت  "  :قال ابن حجر
 . 3"ر ذلك لئال يبدو منه شيء فتدخل يف قوله: كاسية عاريةزرّ  نت ت  فكا ،يهاكم  

تيمية ابن  هللا  -  قال  َت  "  :-  رمحه  أن  املرأة  أمرت  التم  وهلذا  يف  وأما ر  صالة، 
هن   إمنا  فهي  وقدماها  ويداها  ذلك ي  وجهها  إبداء  عن  ت    ،لألجانب  ت  عن    نه  مل 

ن جنس عورة الرجل مع الرجل فعلم أنه ليس م  ،"لذوي احملارم  إبدائه للنساء ول
بل هذا من    ،ي عنها؛ ألجل الفحش وقبح كشف العورةواملرأة مع املرأة اليت هن  

 

 (.  2128 :( يف صحيحه )ح1) 
 (. 5844 :( صحيح البخاري )ح2) 
 . 303 :10( فتح الباري 3) 
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الفاحشة هني    ،مقدمات  إبدائها  النهي عن  مقفكان  الفاحشةدا عن  كما    ؛مات 
اآلية يف  ل ك م}  :قال  أ زك ى  احلجاب:   ،[ 232  البقرة: ]   {ذ ل ك م  آية  يف  وقال 

للذريعة؛    اسد    ؛هى عن هذا[ فن  53  :األحزاب ]   {ل ق ل وب ك ْم و ق  ل وهب  ن  ذ ل ك ْم أ ْطه ر   }
م   عورة  أنه  هذال  فهذا  غريها،  ول  الصالة  يف  ل  الصالة    ،طلقة  يف  املرأة  وأمر 

دان كما يسجد الوجه، والنساء على عهد سج  ، واليدان ي  ا بتغطية يديها بعيد جد  
عليه وسلمالنيب   والقمص  ي    ، وكن  صٌ قم    هلن  إمنا كان    صلى هللا  الصنائع    صنعن 
ست اليدين يف ت وطحنت وخبزت، ولو كان ، فتبدي املرأة يديها إذا عجن  عليهن  

 كذلك القدمان وإمنا أمر بخلمار  ،صلى هللا عليه وسلمنه النيب  لبي    االصالة واجب  
كانت املرأة   وأما الثوب اليت"  ومخرهن:  صهن  بقم    يصلّ  فقط مع القميص، فكن ي  

النيب    ا إذ    :فقلن    ،((ارب  ش  ))  :فقال   صلى هللا عليه وسلمترخيه وسألت عن ذلك 
 بن أيب ربيعة:عمر   وقول  ، (( يزدن عليه ل اذراع  )) :فقال  ،تبدو سوقهن  
 يولِ الذ   وعلى الغانيات جر  =   والقتال علينا ب القتلُ تِ كُ 

إذا خرجْ  البيوت   ن  فهذا كان  س  من  وهلذا  ع؛  املكان  ئل  على  ذيلها  املرأة جتر  ن 
كما   ،وأما يف نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك   ،"بعده  ره ما طهّ  ي  "  القذر فقال:

يف   ل يلبسنها  ، وهن  ن  أن اخلفاف اَتذها النساء بعد ذلك لست السوق إذا خرجْ 
فكان املقصود تغطية الساق؛ ألن الثوب    ،سوقهن   تبدو  ان: إذ  البيوت؛ وهلذا قلْ 

 .1"ين فوق الكعبي بدا الساق عند املشْ إذا كا
حجاب، وقد جاء    أما لباس املرأة عند زوجها فليس بي املرأة وزوجها عورة ول

عوراتنا   ،رسول هللا  َي  ال: قلت  قه،  بن حكيم، عن أبيه، عن جدّ    من حديث هبز
وما  ما منها  قال   أنيت  ما)):  نذر؟  أو  زوجتك  من  إل  عورتك   تْ ملك    احفظ 
إن  ))إذا كان القوم بعضهم يف بعض؟ قال:    ،هللا  رسول    : َيقلت    :قال   ((ينك مي  

 

 (. 119 -  117 :22( مموع الفتاوى )1) 
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إذا كان أحدان   ،رسول هللا   َي  :قلت    قال:  ((أحد فال يرينهاها  أل يرين    استطعت  
  ،4017ح:  رواه أبو داود ؛((حيا منه من الناستسأن ي  هللا أحق  )) ؟ قال:اخالي  

 . إسناده جيدو  20030ح  وأمحد
د وذكر املفاس    ،متقد    دلة على مااأل  -قه هللا  وف    -ىف الشيخ علي  وقد استو   ،وهذا
للقصري املتتّ   النساء  لبس  على  والشف  والضيّ    بة  املفاسد  ق  هذه  ومن   -اف، 

ذكر   ملا  حي    -ه  بإلضافة  قد  املرأة  فت  هلا  ل  ص  أن  الرجال  نكش  حادث  عند  ف 
 .لةاها هللا تعاىل وهي على هذه احلااألجانب، وقد يتوف  
   اومن املفاسد أيض  

 
ؤذيها فقد ي    -ها وحدها  ولو كانت يف بيت    -ية  ر تعأن املرأة امل

 رضي هللا عنه قال: كانت ابنة عوف بن عفراء   الشيطان بسبب ذلك، فعن أنسٍ 
فراشهاستلقي  م   على  بزجنيٍّ   فما شعرت    ،ة  وث    إل  على صدر  قد  يده    عها ووض  ب 

وي بي السماء واألرض، حىت وقعت على هت  فإذا صحيفة    :قالت[ ]   ،هالق  على ح  
فقرأها فأخذها  ل ك ْي    ،صدري،  رب  من  فيها:  ابنة اجتن  ،  ل ك ْي  إىل    فإذا  ب 

ب بيده على  ه من حلقي وضر  وأرسل يد  فقام    ،سبيل لك عليها  الصاحل، فإنه ل
حىتفاستورم    ،ركبيت الشاة  ت  رأس  مثل  فذكرت   فأتيت    :قالت  ،صارت  عائشة 

ك يضر    فامجعي عليك ثيابك، فإنه ل  إذا خفت    ،بنة أخيتا  َي  :فقالت  ،ذلك هلا
 ؛1ا تل يوم بدر شهيد  ها هللا أببيها، إنه كان ق  فحفظ    قال:  -  إن شاء هللا تعاىل  -

التعري من الشيطانلذا بي   ي  ْفت ن  ن ك م    :قال تعاىل  ؛ هللا تعاىل أن  }َي  ب ين  آد م  ل  
أ خْ  س ْوآهت  م ا{  الش ْيط ان  ك م ا  ل ري  ي  ه م ا  ل ب اس ه م ا  ا  ع ن ْه م  ي  ْنز ع   اجلْ ن ة   م ن   أ ب  و ْيك ْم  ر ج  

}َي  ب ين  :  قال تعاىل  -  وعال  جل    -   من الرمحن كما أن التست    [،27]األعراف:  
ت  ْقو ى ذ ل ك  خ رْيٌ ذ ل ك   آد م  ق ْد أ نْ ز ْلن ا ع ل ْيك ْم ل ب اس ا ي  و ار ي س ْوآت ك ْم و ر يش ا و ل ب اس  ال

ت  اَّلل   ل ع ل ه ْم ي ذ ك ر ون { ]األعراف:   .[ 26م ْن آَي 
 

بن ( وقال ا116  :7( والبيهقي يف الدلئل )28  : ص)  (8  : ح( أخرجه ابن أيب الدنيا يف مكائد الشيطان )1) 
 .( 152 :ص)ل املاعون بذْ  ؛حجر: )بسند صحيح(
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ألمر   احتقيق    رخي ذيوهلن  ي    صلى هللا عليه وسلم النساء على عهد النيب    وقد كن   
وقد جاء من طريق حممد بن عمارة بن عمرو بن    -  بلتست    عز وجل هلن    -  هللا 

بن    حزم، عن حممد إلبراهيم  ولد  أم  إبراهيم، عن  أهنا  عبدالبن  بن عوف،  رمحن 
أم   فقالت:  مةسل    سألت  عليه وسلم  النيب صلى هللا  أ  إ  زوج  امرأة  ذ  ين   يلي، طيل 

 فقالت أم سلمة: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   وأمشي يف املكان القذر
ما )) مالك   ؛ ((بعده  يطهره  رواه  الزهري41  ىيحي  )  كما  داود  ،(57  ،  ح:   وأبو 

ماجه  143ح:    والتمذي  383 مالك   531ح:    وابن  مسند  يف    ،والنسائي 
ما له  ي    ويشهد  بن  عبدهللا  بن  موسى  طريق  من  بين  جاء  من  امرأة  عن  زيد، 

قالتعبداأل لنا طريق    ،رسول هللا   َي  :قلت    :شهل  م    اإن  املسجد  نتنة فكيف إىل 
م  نفعل   قال رانط  إذا  طريق ))  : ؟  بعدها  أطي    أليس  :  قلت    قالت:  (( منها؟  ب  هي 

داود  ؛((هبذه  فهذه))قال:    ،بلى أبو  ماجه  ،384ح:    رواه    533ح:    وابن 
قو   واحلديثان  اجلاروداُه  وغريُها،  ابن  إسناده    ،143  ،142ح:    ا  منهما  والثاين 

 . تضر   هم ثقات، وجهالة الصحابية لكل  
ق امرأته، ن رفاعة طل  إبسنده عن عكرمة:    5825  :رواه البخاري ح  وكذلك ما
وعليها مخار أخضر، فشكت   :رمحن بن الزبري القرظي، قالت عائشةعبدالفتزوجها  

، وأنه جيوز  ن  ففيه دللة على تست النساء مع بعضه    ،، وأرهتا خضرة جبلدهاإليها
 بيّ  ع من بدهنا ألجل أن ت  بعض الشيء عند احلاجة، كما أرهتا هذا املوض    ف  كشْ 

 .امربح    هبا ضرب  أن زوجها ضر 
 . وعلى آله وصحبه أمجعي ،وصلى هللا وسلم على عبده ونبيه حممد 
 

 أماله 
 رمحن آل سعدعبدال بن  عبدهللا

 ه ، 1433 /11 /4
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 املقدمة 
والصالة والسالم على رسوله   ،والصفات العليا  هلل الذي له األمساء احلسىن  احلمد

اخلل   اصاحب  والقلب  العظيم  وكمال   ،لسليمق  األخالق  مكارم  بتمام  املبعوث 
 .ال  هم عموأصلح   ااألفعال، وعلى آله وصحبه أمجل الناس علم   حماسن  
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عند   جيب سرته من املرأة  الصوارم على مااألدلة  "  :نوانع فهذه رسالة ب  ؛أما بعد
واحملارم ن  كتبت    "النساء  وأع  اوإرغام    ،ة للذم    وبراءة    ،لألمة  اح  صْ ها  وانه  للشيطان 

   ،؛ الداعي لإلبحية والفسادوع ت ل احلطم  ،معاول اهلدم 
 
غرمي بتعاظل الكالب  امل

خ املرأة من األحكام الشرعية واآلداب اإلسالمية؛ نسل  أن ت    إىل   للسفاد، الساعي
اإلسالميةعليجعلوها   اجملتمعات  لستقرار  انسفة  لإلطاحة   ل  زلز  م    اولغم    ،بوة 

وقي   وأخال م  مببادئها  ودينهاها  تفن    ،قها  وق  لقد  الفضيلة  لصوص  طرق  ط  ن  اع 
الضر أساليب  اجلميلة يف  الشرّ    األخالق  احلقائق، ، وعم  ووسائل  تشويه  لوا على 

الف   وق     ر،ط  وتغيري  البصائر،     بلْ وانتكاس 
 
ش    فاهيم،امل يف  الواقعون  باكهم  لريى 

م   معروف    انكر  املعروف  تدان  والتخل    ،اواملنكر  تق   ،اوتطور    ف  ، ار  وحتض    ادم  والرجعية 
رق تام  اوعلو    اي  واهلبوط  والنقص  أن    ،ل  ومجا  ا ح حسن  واملستقب    ل  وكما  ا،  طموحهم 

عريهن  قلّ  ت   الكافرات يف  املسلمة  الطاب    هن، هر  وع    د  املميّ  لينمحي  لشخصيت  ع  ها، ز 
 .ويتهاوتنطمس العالمة الفارقة هل  

وائهم العمل على فتنة بين آدم حىت يكشفوا  إن من كيد شياطي اإلنس واجلن وإغ
ا أ ْخر ج  أ ب  و ْيك ْم م ن     :قال تعاىل  ؛ عن عوراهتم }َي  ب ين  آد م  ل  ي  ْفت ن  ن ك م  الش ْيط ان  ك م 

ا ل ب اس ه م ا ل ري  ي  ه م ا س ْوآهت  م ا{ ]األعراف:   . [ 27اجلْ ن ة  ي  ْنز ع  ع ن ْه م 
 :خطوة شيطانية

انتشر   تشمئز  لقد  نسائية  ألبسة  األخرية  اآلونة  يف  رو    ت  الزكية،  النفوس  ج منها 
 
 
امل يرتدينها،تصاميمها  حي  بلفتيات  تزري  ثياب  أهلهن  وي    غرضون،  على  عاب 

هبا  هن  ن  فت     ؛لذلك  قلوهبن  ،الشيطان  يف  أدلكن    :وألقى  زي   هل  ر التحض  على 
وغر    والتمدن؟ بتزيينه  فبفاخندعن  أببطيله،  خطوة أ  دهن  أبول  استدراجية    معهن 

 -  خلطته احملبوكة  اعدو هللا تنفيذ    -  لقد أمرهن   ،يد والعر انٍح هبن إىل بؤرة التجر  
 "ءاتربج النس"بلبس القصري والشفاف والضيق عند النساء واحملارم؛ ليبدأ مشروعه  

تلك الثياب الفاضحة يف أفئدهتن    وأدخل حب    ،ال  وجتاهأ  ال  نه جهفأطعْ   ،هنامن  
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النفس  ب نتهي هبن حيث يريد، فله خربة سابقة األمارة بلسوء؛ لي  لجاجته وجتنيد 
ت ن أول فتنة بين إسرائيل كا  إن  ))  وجتربة انجحة مع بين إسرائيل، ففي احلديث:

 .1(( ساءيف النّ  
 : جأسلوب التدر  

لبْ   كان  قريب  النّ  لوقت  للقصري  س  مرفوض  ساء  والضيق  دين  برم    اوالشفاف   ا ته 
ها احملافظ، وحي س لّ ط ْت عوامل التربج جبهود ل الفتاة وأهلها ومتمع  ب  ة من ق  ومروء

ت فلبس    بدأت التنازلت،  لت الدعوات املضللة اجملتمع اإلسالمي،وَتل    صنوعة،م  
الثياب  اجلريئة  ساترة،  الضيقة،  الفتاة  ثياب  عند لب  ت    ول  لكنها  املنزل  يف  إل  س 

   النساء
 
وإ  م  حار  وامل َت  فقط،  أن  أرادت  اجللباب  ذا  لبست  يف   "العباءة "رج  فليس 

 .ظورنظرها مثة حم  
 . تظ عليهم فخليق أن يقال عليه: متزمّ  أهله عن ذلك ويتغي   ومن ينه  

، وتلبسه الفتاة على استحياء عند النساء ال  ص من أطرافه قليمث بدأ الثوب يتقل   
فقط  م    ول  ،واحملارم  أمام  احلياء  ذات  له  تلبسه  فعلت  ن  فإن  أقربئها،  من  هيبة 

بخلمار    رتمخ   بمللحفة    "الشيلة"صدرها  عضديها   ؛ جرم  ول  "اجلالل "وغطت 
ج ر  إذ يستحيل على ابنتهم أن َت    ؛طمئنان فالوالدان يف عراك مع الواقع، لكنهما م  

 . به
  ها لكن عندر الثوب أكثر وأكثر حىت أظهرت الفتاة مفاتن  مّ  ص، فش  ر التقل  مث تطو   

وبي  النساء 
 
امل ما  ،حارم  التيار جر    وسرعان  املكر،  ودفعتْ   ،ها  أيدي  ت فخرج  ها 

فوقه    -  جلباب   لذي حيتاج إىلا  -  لكن اجللباب   شاء،حيث ت    بثوب العري إىل
تر   احتشم    بلرجال   حي  فإن   األجانب، 

 
وامل النساء  عند  حتت  ت  جعلت  حارم 

 

 ( حديث أيب سعيد رضي هللا عنه. 2742( مسلم )1) 
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جد   القصري  ضيّ    االثوب  رقيقة  طويلة  تست    ،ة قسراويل  أهنا  البشرة  إل  وهلا   ،لون 
 .من بعض بعضها شر   "مديالت "أشكال و

ت عورة املرأة من السرة : أليس  تهانها حج  عندها نطق الشيطان على لساهنا ولق   
بيع عرضها وتتخلى عن  أهنا ست    الركبة؟ وهل يعين إذا خرجت املرأة هبذا الزيّ    إىل

وأخالقها الصاحلدينها  فالنة  إن  مث  ر  ؟  الصاحل  العبد  ابنة  أو  احلفلة ة  يف  ؤيت 
ان وهو    وركن الوالدان إىل مراد ابنتهما ومال إىل هواها،  ،الفالنية لبسة كذا وكذا

 . (ن غريها م   ن  هي أهو  ) اعلى أنفسهم
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 : علم من أعالم النبوة
من أشراط الساعة أن   إن  )) :- ذكر احلديث وفيه - عن أيب هريرة رضي هللا عنه

  أكذاك َي" ،...((ويظهر ثياب يلبسها نساء كاسيات عارَيت  ،الشح  يظهر 
 . 1 "نعم ورب الكعبة"قال:  "؟عبدهللا بن مسعود مسعته من حيبّ  

قال  عنهما  رضي هللا  عمرو  بن  عبدهللا  هللا    مسعت    :وعن  عليه  رسول  صلى هللا 
 رواه   ؛((نساؤهم كاسيات عارَيت . .سيكون يف آخر أميت رجال.))   يقول:  وسلم
وكم له من األعالم   ،صلى هللا عليه وسلم  من أعالم نبوته  وفيه ال ع ل م  البيّ    ،2أمحد 

 ؟! العظيمة
غالب املفتوانت بلتعري برأٍي لبعض الفقهاء مرجوح،   ثلقد تشب    :حجة واهية

 
 
امل األقارب  وأمام  املرأة  مع  املرأة  عورة  أن  ماوهو  السر    حارم  والركبةبي  كعورة    ،ة 

 .الرجل الرجل مع 
ق  متعلّ  فيه  فليس    ،وهذا الرأي عالوة على أنه عاٍر عن الدليل من الكتاب والسنة

ل؛  فتوانت للم   الرأي  هذا  أصحاب  يلبسْ   يقولون:  ألن  أن  للفتيات  جيوز    ن  إنه 
النساء ظه  وي    ،والشفاف  القصري عند  وسوقهن  وبطوهنن  وظهورهن  صدورهن  رن 

 ، ك يف قاعات الحتفالت وقصور األفراحعن فعل ذل  ال  فض   ،واحملارم يف بيوهتن  
لون هذا  إلوجتو    ،فإن  يعهدوا  مل  املرأة حيث  حمتشمات    نساء    زهم يف حد عورة 

 .لة لون آخرقة يف لباس املهنة والبذوقت األشغال املنزلية املره   راعوا حاجتهن  
 :موضع فرقان

 

حديث أيب هريرة يف    قلت:  (327  :7  ( قال اهليثمي )ممع الزوائد:752( روا الطرباين يف املعجم األوسط )1) 
  قة.بن احلارث بن سفيان، وهو ث الصحيح بعضه، ورجاله رجال الصحيح، غري حممد

حديث صحيح على    وقال: هذا  ،(436  :4ح إسناده الشيخ أمحد شاكر، واحلاكم )( وصح  7083)  ( أمحد2) 
فه  وإن كان قد احتج به مسلم فقد ضع    -  يعين القتباين  -  فتعقبه الذهيب بقوله: عبدهللا  ،شرط الشيخي ومل يرجاه

 والطرباين يف الثالثة، ورجال أمحد رجال الصحيح. د (: رواه أمح137 :5اهليثمي )ممع:  وقال ،أبو داود والنسائي
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اب القصرية أو الشفافة يف  ت الثين لبس  قة بي م  فر  ع يف الت  ناز  ي    ا أحسب أن أحد    ل
واألهب   الزينة  وتعم  كامل  وظهر  ة  صدرها  إبراز  وعضد  دت  سخافة ها  وساقيها  يها 

إىلت   وتدعو  احلسن  بعث  ، تقليدها  بتغي  ثياب  اجنذب  يف  حىت  الشهوة  على  ة 
إىلشاب   تقليد    ت  واألعي    البسه  األلسنة  أو حتت ضغط  لسنتهن  هلن،  السيئة،    

ظهر من  اضطرار  ساق  وبي     ااختيار    ل  اها 
 
البذلة زاولت  مل ثياب  يف  البيت  مهنة  ها 

 . معذورة للحاجة :ة، والثانيةحجاملومة للب   فاألوىل: ؛رة املنفّ  
 : العلماءغلطة على  

أتى به من درء    ه، وماق حماسن  أصول الشرع ومقاصده وتذو    فى على من فهم  ي    ل
ل أنه  املصاحل،  وجلب  للفتيا  املفاسد  والشفافة  جيوز  القصرية  الثياب  ارتداء  ت 

 والضيّ  
 
امل للم  ظه  قة  والنساء،رة  احملارم  عند  حل    فاتن  األقل  وسدّ    سم  على   املادة 

 . الذريعة 
ل والشفاف، ي    إنه  القصري  الثوب  الفتاة  لبس  حترمي  يف  خالف  يكون  أن  نبغي 

 على ما   دن واست  ،زإنه جائ  :ومن قال   ،وقلة حياء  اك  هتت  هاوخروجها يف كامل زينت  
وغلط على العلماء وعلى الشريعة    ط للعورة، فقد أخفق  باكض الفقهاء  بعض    ذكره

القول    ستجيزي    وكيف  اإلسالمية، الشريعة  ومقاصد  العلماء  احتياط  عرف  من 
بي   بقوله: إنه جيوز للمرأة أن تست ما  فهل قال عامل من املتقدمي يعتد    ؟بذلك 

حمارمها    أو حتضر ولئم  ،حلفالت النسائيةإىل  تها  سرهتا وركبتها مث َترج بكامل زين
ت  اس بح  }على هذه احلال  ا هب   .[16:النور]   {مٌ ٌن ع ظيان ك  ه ذ 

دولة اإلسالم وانتشار  اتريخ األمة احملمدية املديد، ونظر يف اتساع رقعة  رب  ومن س   
ود  املؤمنات واحتشامهن يف تلك األعصار واألمصار مع وجوأتمل تست    ،أهلها

العلم أهل  الضابط يف كتب  مراد    فهم    ،هذا  العلماء، وعرف  ي  كالم  إذ  ره فسّ  هم، 
من هذا الضابط    ن  فلم يكن يفهمْ   ،بعد قرن  ن عليه قران  عمل املؤمنات وما درجْ 

 ن بعدهن  ولكن ملا خلف م    ،مع قوة النظر ودقة الفهم غري املعىن الصحيح املراد به
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قل  م   فهمهن    ن  وساء  صدورهن   ،هن صد  وق    ورعهن  يف  هللا  مراقبة   ،وضعفت 
أن ذلك الضابط   ن  فزعمْ   ،افهم    ق  وأعم    ،اوأثقب نظر    ،وكأهنن أجلد رأَي    ل ْقن ،حت  ذْ 

فجمعْ   حجة هلن فعلهن،  فهمٍ   ن  على سوء  قصٍد، وسوء  فعٍل،   ، بي سوء  وسوء 
األمة  بعلماء  ما   ،وسوء ظن  الضابط على  إمضاء هذا  الواجب  به   وكان  جاءت 

 . لنصوص من الكتاب والسنةا
هتم ان على ظاهر عباراندْ هذا ولو أننا قلدان بعض الفقهاء يف آرائهم الضعيفة واست   

نرد   أن  يتكون عندان فهم متكامل وتصور   بعضها إىل  املطاطة دون  بعض، حىت 
 -  نعوذ بهلل من ذلك   -  ونساء    ل  متمع عراة رجا  متمعنا إىللتحول  ؛  صحيح

 . عها وعريهاضاهي اجملتمعات الغربية يف َتل  نا ي  وألصبح متمع  
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 :أقسام العورة
 
 
 ثالثة أقسام:  م إىلحارم تنقس  عورة املرأة بلنسبة لنظر النساء والرجال امل

 . ر، وما حوهلمال والدب  القب   :وهي الفرجان :ظةمغل   -1
 . ة والركبة بي السر   وهي ما :طةمتوسّ   - 2
 عدا ذ  وهي ما  :فةخمف    -  3

 
   طردة والعرفلك ما جرت العادة امل

 
ته يف بس    عترب  امل

 .املنزل 
 :هجيوز كشفُ  ما 

ما إل  النساء  وبي  حمارمها  عند  تكشف  أن  للمرأة  غالب    ليس  بيتها  يف  ، ايظهر 
عنه آخرون مبا ل   ست يف بيتها، ويعربي     عنه بعضهم مبا جرت العادة أبنه لعربّ  وي  

و  الوجه،  وهو:  ظهوره،  وطرف    ،رأس لاميلك  والقدم،  والساعد،  والكف  والعنق، 
 .سوى ذلك من سائر البدن فال جيوز كشفه  الساق أما ما

ابن قدامة    ي  وجي    :-  رمحه هللا   -قال  أن  للرجل   نظر من ذوات حمارمه إىل ماوز 
وليس له النظر إىل ما    ،ي والقدمي وحنو ذلك رقبة والرأس والكف  كال  ؛اغالب    يظهر
 .1هر وحنوُهاوالظ  كالصدر   ؛ا غالب  يست  

 .2وبنحو هذا قال املالكية
عن نظر املرأة للمرأة ونظر الرجل   -  رمحه هللا   -  رمحن السعديعبدالوقال الشيخ   

نسب   ما   :اوصهر    ا ورضاع    الذوات حمارمه  ذلك  العادة واحتيج   جيوز من  به  جرت 
 .3إليه 

 :األدلة 

 

 . 492 - 491 :9( ابن قدامة: املغين 1) 
 . 595، 587 :1( الزحيلي: الفقه اإلسالمي 2) 
 .(74 :ص)( السعدي: إرشاد أويل البصائر 3) 



 

 

 

 

http://www.yanabee.tv / 

 واحملارم األدلة الصوارم على ما جيب سرته من املرأة عند النساء

 http://www.yanabee.tv/   

 

ة على حترمي لبس الثياب  كتاب والسن  ت النصوص من الالنقل والعقل وتضافر    دل   
   ، افة والضيقةالنسائية القصرية والشف  

 
 ، بدية ملفاتن املرأة أمام حمارمها وعند النساءامل

 :ن تلك األدلة ما يليفم  
ء  ب  ع ول ت ه ن    :قال تعاىل  -  1 ئ ه ن  أ ْو آب   أ ْو  }و ل  ي  ْبد ين  ز ين  ت  ه ن  إ ل  ل ب  ع ول ت ه ن  أ ْو آب 

ائ ه ن   أ بْ ن ائ ه ن  أ ْو أ بْ ن اء  ب  ع ول ت ه ن  أ ْو إ ْخو اهن  ن  أ ْو ب ين  إ ْخو اهن  ن  أ ْو ب ين  أ خ و اهت  ن  أ ْو ن س  
ال ذ   الطّ ْفل   أ و   الرّ ج ال   م ن   ْرب ة   اإْل  أ ويل   غ رْي   الت اب ع ي   أ و   أ مْي اهن  ن   م ل ك ْت  م ا  ملْ   أ ْو  ين  

 . [ 31ي ْظه ر وا ع ل ى ع ْور ات  النّ س اء { ]النور: 
علموا  "  :أنه قال   -  رضي هللا عنه  -  بن اخلطاب عمر    بسنده عن   قعبدالرزاروى   

 . "كم سورة النورنساء  
م   بي  د  قيّ  قال  لقد  ما   نت  ه:  البيان  أكمل  لألجانب جي    اآلية  الزينة  من  إظهاره  وز 

 واألقارب: 
 .وهي الثياب  ،جانب: هلم الزينة الظاهرةفالرجال األ -
 -  

 
 .هاع  ومواض   لي  حارم األقارب: هلم الزينة الباطنة وهي احل  والنساء وامل

هنى النساء عن إبداء الزينة الباطنة   - وعال  جل   - هللا   أن   ه الدللة من اآلية:وج  
 
 
طلقت اآلية الزينة وقد أ ،هلمبدى ي   هم والقدر الذيمراتب   تلف وَت  ن استثىن، إل مل

  ها إىلع حتديدرج  فكان م   ،ذكورين للم   وز إبداؤهااليت جي  
 
 وإىل ،رةفسّ  النصوص امل

 .همصر  ن نزل القرآن يف ع  فهم م  
النصوص: فوض   ي  فأما  الذي  القدر  اآلية، وفر  بد  حت  لكل مذكور يف  قت بي  ى 

واللذةم   النظر  له  فقطوم    ،ن  النظر  له  تعاىل  ؛ن  ه ْم  }و ال    :قال  ل ف ر وج  ه ْم  ذ ين  
]املؤمنون:    *ح اف ظ ون    ف إ هن  ْم{  أ مْي اهن  ْم  م ل ك ْت  م ا  أ ْو  ْم  ه  أ ْزو اج  ع ل ى    ،[ 6،  5إ ل  

تعاىلو  ملْ     :قال  و ال ذ ين   أ مْي ان ك ْم  م ل ك ْت  ال ذ ين   ل ي ْست ْأذ ْنك م   آم ن وا  ال ذ ين   أ ي  ه ا  }َي  
ل غ وا احْل   ث  م ر اٍت{ ]النور:  ي  ب ْ }و إ ذ ا ب  ل غ  اأْل ْطف ال  م ْنك م    :حىت  [،58ل م  م ْنك ْم ث ال 
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]النور:   ق  ْبل ه ْم{  م ْن  ال ذ ين   اْست ْأذ ن   ا  ف  ْلي ْست ْأذ ن وا ك م  النصوص   ،[ 59احْل ل م   وبقية 
 . ةعلى هذه اجلاد  

 : ليّ   والعم  ف من خالل تفسريهم القويلعر  في   ،وأما فهم الصحابة 
وي عن ابن مسعود والزبري رضي هللا عنهما يف تفسري فقد ر    :أما التفسري القويل

 .ومواضعها :أي ،1والسوار، واخللخال ،والقالدة رط،الق   الزينة أبهنا:
عباس ابن  عنهما  وقال  ي  "  : رضي هللا  اليت  قرطاهالزينة  هلؤلء:  وقالدهتا    ،ا بدينها 

خلخا  ،وسوارها وحنرها،و   ،هالفأما  إل ت    لفإنه  وشعرها،    معضداها،  بديه 
 . 2"لزوجها

 ن ينظرو   :قال   [ 31}أ ْو أ بْ ن ائ ه ن  أ ْو أ بْ ن اء  ب  ع ول ت ه ن { ]النور:  وعن إبراهيم يف هذه   
 .3فوق الذراع والرأس واألذن  ما إىل

قال: ل   الزهري  ي    وعن  أن  إىل قص  أبس  الرجل  إذنظر  اخلمار  املرأة من حتت  ا  ة 
 .4مخارها عنده فال خ  فأما أن تسل   ،م كان ذا حمر  

ن ذات  م    ن أن يرى عورة  إليه م    ه  كان أكر    ما  :عن أبيه قال   ،وعن ابن طاووس" 
أن تسل    حمرم، وعن    ،هاعر  أي تكشف عن ش    ؛5ارها عندهمخ    خ  قال: وكان يكره 

ي    :ليث، عن طاووس ش  أنه كان  يرى  أن  ابنت  كره  ليث: وكان    ،هعر    الشعيب  قال 
حمرم ذات  ذي  من كل  قدامة  ،6"يكره  ابن  والشعيب  :وقال  احلسن،   ، منع 

 

 . 462 : 3( اجلصاص: أحكام القرآن  1) 
 (.94 :7ى: الكرب  نوالبيهقي )السن120 :18( الطربي: جامع البيان 2) 
 (. 12834( عبدالرزاق ) 3) 
 (. 12829( عبدالرزاق ) 4) 
 (. 12831( عبدالرزاق ) 5) 
 (. 12832( عبدالرزاق ) 6) 
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 قلت    :وي عن هند ابنة املهلب قالتفر    ،عر ذوات احملارموالضحاك النظر إىل ش  
 . 1كرامة  ول ،ل  :قال  ؟ينظر الرجل إىل قرط أخته أو إىل عنقها :للحسن 
 من الحتياط واحلصانة  -  رضي هللا تعاىل عنهم   -  عليه السلف الصاحل  هذا ما 

اتبعوهمؤ ومحاية األعراض، والذين جا   وا من بعدهم من اتصف بلصبغة واإلميان 
مث خلف من بعدهم خلف أضاعوا املقاصد الشرعية، واتبعوا الشهوات    ،إبحسان

 .عي اهلوىواود
العملي   التفسري  الصحابيات   :وأما  عمل  جرى  هللا  -  فقد   يف   -  عنهن   رضي 

ر عادة  يظه    ما  على كشف    ن  ، واقتصرْ اوغالب    ر عادة  ل يظه    ت مابيوهتن على س
الرأس  ن  فيكشفْ   ،اوغالب   واليد    ،عن  وبداية   ،والقدمي  ين،والساعد    ،ينوالعنق، 

اآلية  ،الساقي أتويل  موض    ،وهو  الرأس  القرطفإن  موضع  ،ع   ل، حْ الك    والوجه 
ع  والقدم موض    ،ع موضع السواروالذرا   ،موضع اخلامت  والكف    ،والعنق موقع القالدة 

 .لخال ع اخل  د الساق بلقدم موض  ومعق   ،الف ت خ  
 :الصحابيات يف بيوهتن   زي  

ر شيخ اإلسالم ابن وقد ذك    :-  رمحه هللا  -  ثيمي قال الشيخ حممد بن صاحل الع  
النيب  -  رمحه هللا  -  تيمية عهد  النساء يف  وسلم  أن  عليه    ن  يلبسْ   كن    صلى هللا 
 . 2ين ي يف اليد  الكف   وإىل ،الكعبي يف القدمي ل إىلص  يت ت  الال  صالقم  

 م  
 
أب عبدهللا عن    سألت    : قال األثرم  : -  رمحه هللا   -  لق قال ابن قدامةنط  ن هذا امل

ي   إىلنظ  رجل  أو    ر  أبيه  امرأة  فقال اشعر  ابنه؟  القرآن  :مرأة  ي  ْبد ين    :هذا  }و ل  
 ما  ،ل  :قال   ؟ساق امرأة أبيه وصدرها  فينظر إىل  :لتق  ،إل لكذا وكذا   ز ين  ت  ه ن {

 .3مثل هذا ر من أمه وأخته إىلنظ  أن ي   ه  ان أكر  مث قال: أ ،بينعج  ي  

 

 . 492 -  491 :9( ابن قدامة: املغين: 1) 
 .(294 :ص)( ابن عثيمي: فتاوى أركان اإلسالم 2) 
 . 492 -  491 :9 ( ابن قدامة: املغين:3) 
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 م إل إىل ما ن ذات احملر  عن إبراهيم أل ينظر م    صح    :-  رمحه هللا   -  وقال ابن حزم
 .2وكره الساقي ،1فوق الصدر

تعاىل  -  2  م    :قال  ف  ل ْيس  ع ل ْيه ن  }و اْلق و اع د   ن ك اح ا  ي  ْرج ون   يت  ل   الال  النّ س اء   ن  
مس  يٌع  و اَّلل    هل  ن   خ رْيٌ  ي ْست  ْعف ْفن   و أ ْن  ب ز ين ٍة  م ت رب ّ ج اٍت  غ رْي   ث ي اهب  ن   ي ض ْعن   أ ْن  ج ن اٌح 

]النور:   تعاىل  [،60ع ل يٌم{  ف     :وقال  ْلق ْول   ب  َت ْض ْعن   ق  ْلب ه   }ف ال   يف   ال ذ ي  ي ْطم ع  
}و ل  ي ْضر ْبن  أب  ْرج ل ه ن  ل ي  ْعل م  م ا ي ْف ي  م ْن   :وقال تعاىل  ،[ 32م ر ٌض{ ]األحزاب:  

 .إىل غري ذلك من اآلَيت ...[ 31ز ين ت ه ن { ]النور: 
اآلايت  من  الدللة  املتأمّ  إ  :وجه  بعن  اآلَيت  املؤثّ    ايد  ل هلذه  اخلارجعن   يةرات 

جامعة مقاصد كلية  وح    ،جيد  منيعة  حصانة  على  حلدود ويقف  حمكمة  راسة 
اجلنس   بي  إطالق    ل  ،يالعالقة  معها  لشاب    ا يتصور  أن  السماح  وضيئة  حسناء  ة 

اجلميلة رب  ت   الساحرة  أعضاءها  ماوتتمش    ،ز  ونسائها كاشفة  حمارمها  بي  فوق   ى 
جاءت جبلب املصاحل ودرء يف شريعة    !عباد هللا   أيعقل هذا َي   رهتا وحتت ركبتهاس  

 ؟! املفاسد
تعاىل  -  3  ي  ْؤذ ْين { ]األحزاب:    :قال  ف ال   ي  ْعر ْفن   أ ْن  أ ْدَن   وقال    ،[ 59}ذ ل ك  

 . [ 26}َي  ب ين  آد م  ق ْد أ نْ ز ْلن ا ع ل ْيك ْم ل ب اس ا ي  و ار ي س ْوآت ك ْم{ ]األعراف:  :تعاىل
  ن  عرفْ جعل كون نساء املؤمني ي    -  جل وعال  -  ن هللا إ  :وجه الدللة من اآليتني

 يلي:  د منه ماقص  باس املرأة ي  فل   ،امقصود   ابللباس الفارق أمر  
 .شامتار والحت  الست   -
 . ساء والرجال ق بي النّ  إظهار الفرْ  -
 رْ إظهار الف   -

 
 .مات والكافرات سل  ق بي امل

 .رات رق بي العفيفات والعاه  إظهار الف   -
 

 . 32 :10( ابن حزم: احمللى1) 
 . 463 : 3( اجلصاص: أحكام القرآن  2) 
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َت  تقر  إذا   والضيقة  والشفافة  القصرية  النسائية  فاملالبس  هذا  م  ر  هذه  لو  روح  ن 
 . املقاصد الشرعية

ل ي ة  اأْل وىل  } :قال تعاىل - 4  .[ 33:األحزاب ]  {و ل  ت رب  ْجن  ت رب  ج  اجلْ اه 
اآليةوج    الدللة من  ترب    -  الجل وع  -  ن هللا إ  :ه  نساءان عن  اجلاهلية هنى  ج 

أنه حي    ،األوىل مبنطوقها على  اآلية  يلبسْ ر  فدلت  أن  املؤمنات  أو   ن  م على  القصري 
ق فرّ  واآلية عامة مل ت    ،ولغة    اوعرف    اجة شرع  ق؛ ألن املرأة فيها متربّ  أو الضيّ  الشفاف  

على البعيد دون القريب   ل اآليةن مح  فم    ،ج عند قريب أو بعيدبي أن يكون الترب  
أتوي غري  على  أتوهلا  حي    ،لهافقد  إىلوالتخصيص  بإلسالم م    دليل   تاج  جاءان  ن 

 .هنا دليل   ول  ،واإلميان واإلحسان
م    ول  ،هذا حترمي  يف  هيئتهن  ريب  يف  اجلاهليات  وزيّ    شاهبة  وهذه  وهديهن  هن، 

 
 
رسول  قال    :قال  -  رضي هللا عنهما  -عمر    ابنفعن    ؛حظورة مسة هلن  الثياب امل

 .1(( نهمه بقوم فهو م  ن تشب  م  )) :وسلم صلى هللا عليههللا 
 ."قوم فهو منهم   بزيّ  ن تزَي  م  " :- رضي هللا عنه -  وقال علي

 

( وطريق آخر  347  -  346  :4)  انظر: نصب الراية  ؛للكالم يف عبدالرمحن بن اثبت، وله شواهد  ؛( حسن1) 
ل مقال  مجيعها  من  أمحد  ،َتلو  احلديث  أخرج  )50  :2)  وقد  داود  وأبو  )املصنف: 4031(  شيبة  أيب  وابن   )
)الشعب:  4:575 والبيهقي  والط 75  :2(  )القتضاء:    ،( وغريهم88  : 1)مشكل:    يحاو (  تيمية  ابن   : 1قال 

َتريج    ؛وصحح إسناده العراقي  ه ، ا  اإلمام أمحد وغريه هبذا احلديث  حتج  اوقد    ،(: هذا إسناد جيد241  -  240
ابن حبان )بلوغ: وصح    ،(3639)، وانظر:  (797)  اإلحياء:  ،(274  :10)الفتح:    وابن حجر  ،(1499  حه 

)ال صروض والبهويت  )اإلرواء:    ،(145  :  )الفيض:وحس    ،(2384واأللباين  الصغري  اجلامع  يف  السيوطي   :6  نه 
(: رواه الطرباين، وقال  267  :5  :ممعوقال اهليثمي )  ،(: إسناده صاحل509  :15  وقال الذهيب )السري:  ،(104

  فه أمحد وغريه، وبقية رجاله ضع  ، و قه ابن املديين وغريه(: رواه أمحد، وفيه عبدالرمحن بن اثبت، وث  49  :6  )ممع:
وقال    ،( من حديث حذيفة410  :2:  )التيسري  يف  ، وحسن إسناده هفن ضع  وذكر املناوي يف الفيض م    ه ،ا  ثقات

 :وقال الصنعاين يف سبل السالم  ،ل إبسناد حسن أخرجه ابن أيب شيبةرس  (: وله شاهد م  98  :6ابن حجر )الفتح  
 جه عن الضعف. ر  له شواهد َت  
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 : قال   صلى هللا عليه وسلمعن النيب    رضي هللا عنه  عن عبدهللا بن مسعود  -  5 
 . 1((فها الشيطانر  شْ ت است  ورة، فإذا خرج  املرأة ع  ))

املرأة ))  :قال   ى هللا عليه وسلمصلعن رسول هللا    رضي هللا عنهماعمر    وعن ابن 
 .2(( ورةع  

هذا قول    ،املرأة عورة  نه على وجازته صريح يف كونإ  :للة من احلديثه الد  وج  
  صلى هللا عليه وسلم على رسول هللا    لنا أن نرد    ل  حي     فال  ،مل  عطي جوامع الك  ن أ  م  

ما  : قوله ونقول  بعورة  إن  ليس  الركبة  السرة وحتت  أن    ، فوق  مع  إل  منه يكون  نا 
 .دليل هنا ول ،جاج به الحت   دليل يصح  

   يهقيوقد أخرج سعيد بن منصور والب  
 
  بن اخلطاب عمر    ر عن نذ  يف سننه وابن امل

عنه هللا  فإنه  أما  عبيدة  أيب  إىل  كت ب أنه    رضي   املسلمي   نساء  أن  بلغ ين  بعد؛ 
 واليوم  بهلل  تؤمن   رأةلم  حيل    ل  فإنه،  الشرك  أهل  نساء  مع   احلم امات   ي دخْلن  
بي    ى بدن املرأة عورة؛ ألن مافسم    ،3مل تها  أهل  إل  عورهتا  إىل  ي نظ ر  أن  اآلخر

 . ألحد غري الزوج أن ينظر إليه ل  حي    كبة لالسرة والر  
ن املرأة عورة شيء م    كل  رمحن بن احلارث بن هشام قال:  عبدالبن    أيب بكر  وعن 

 . 6وهو قول مالك ، 5لك عن اإلمام أمحد ذ  ثل  وروي م   ،4حىت ظفرها

 

التمذي: حسن صحيح غريب1173)  التمذي  صحيح:(  1)  قال  ابن خزمية وابن حبان،  وصح    ،( وغريه،  حه 
(: إسناده كلهم ثقات، 52  :8وقال ابن رجب )فتح الباري:    ،(: حديث حسن 491  :9وقال ابن قدامة )املغين:  

(: رواه  2116)ممع:    ثميهليوقال ا   ه صحيح من حديث قتادة،ع  (: رف ْ 315  -  314  : 5  قال الدارقطين )العلل:
 قون.ورجاله موث   ،الطرباين يف الكبري

 ورجاله رجال الصحيح.  ،(: رواه الطرباين يف األوسط7671) "ممع الزوائد"( قال اهليثمي 2) 
 .(183  :6)( السيوطي: الدر املنثور 3) 
 (.18008( مصنف ابن أيب شيبة )4)
 .(115 :22)( ابن تيمية: الفتاوى 5) 
 .(110 :22)تيمية: الفتاوى  ابن( 6) 
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ت فإذا خرج    ،فر املرأة عورةظ  "  :-  له أبو طالبعلى ما نق    -  وقال اإلمام أمحد 
أن    إيل    وأحب    ،مف القد  ص  ي    فإن اخلف    ،هاول خف    ا منها شيئ  ب  ت    فالها  ن بيت  م  

 . "بي منها شيءي   حىت ل ،هاعند يد   ازر   هاجتعل لكمّ  
  يف معناه: أن األصل يف املرأة أن كل شيء منها عورة،  ذا احلديث وما ت هبفثب   

م    حيل    فال شيء  ص  إخراج  دليل  يقوم  حىت  العموم  هذا  على ن  صريح  حيح 
مافم    ،إخراجه إن  قال:  السر    ن  النساء فوق  عند  بعورة  ليس  الركبة  وحتت  ة 

 
 
 . هنا دليل   ول ؟قيل له: أين الدليل على ذلك  ،حارموامل
وهو    ،عورة  ا ر غالب  يظه    ل   ا هة النظر على طريقة الفقهاء ما يؤيد أن من ج  ة م  ومث  
املرأة كشف    ل  أنه اإلحرام يلزم  يف  إظهاره جي    ول  ،ه  هلا  الصالة   وز   يشق    ول  ،يف 
 . وارى عادةوي   ،هترك تغطيت   تدعو احلاجة إىل ول ،هست  

  :قال لى هللا عليه وسلم  صأن النيب    رضي هللا عنه  عن علي بن أيب طالب   -  6 
املرأة كع  ع  )) املرأة على  الرجل، وعورة  املرأة على  الرجل كعورة  الرجل على  ورة  ورة 

 . 1((املرأة على الرجل 
احلديثه  وج   من  ت    :الدللة  املرأةست  وجوب  مع  املرأة  ل  ،  أن جي    وأنه  هلا  وز 

على أن املرأة جيب عليها    احلديث    وقد دل    ،ة أهنا عند امرأةج  ف حب  تكش  ن فت  تتهاو  
ى عند وز هلا أن تتعر  ى عادة يف بيتها؛ ألن املرأة ل جي  غط  عند املرأة ما ي    أن تست   
 . بي السرة والركبة ما ت  بس   كتفية  حمرمها م  

: صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا    :رضي هللا عنهما قال عمر    عن ابن   -  7
القيامةيالء مل ينظ ثوبه خ    ن جر  م  )) " إليه يوم  مة: فكيف سل    ، فقالت أم  ((ر هللا 

بذيوهلن  يصن   النساء  ش  ي  ))  :قال   ؟ ع  ت  ((  رب ارخي  إذ ا  أقدامهن  نكش  فقالت:  ،  ف 
 

الرافعيضعيف(  1)  علي  بن  إبراهيم  لضعف  نظر  ، ؛  فيه  البخاري:  وسط  ،قال  هو  عدي:  ابن  وأخرج    ،وقال 
ورمز له   ،فوهقال الذهيب: الرافعي ضع    ،وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد  ،(180  :4)  "املستدرك" احلديث احلاكم  

 بعالمة احلسن.  (5642)الفيض:  السيوطي يف اجلامع الصغري
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إذ ا ))  ، ويف حديث عائشة رضي هللا عنها:1((زدن عليهي    خينه ذراع ا لفري  ))  قال:
سألنه    صلى هللا عليه وسلم  النيبن نساء  إ"  ورواه أمحد ولفظه:  ،2((ج سوقهن  ر  َت  

الذ   فقال:  عن  ش  ))يل،  لفقلْ   ،((رب ا اجعلنه  شرب ا  إن  عورة  ن:  من  فقال:   ،يست 
 . ((اجعلنه ذراع ا))

عنه  -عمر    وللبزار من حديث قليل   ،((ارب  ش  ))قال:    -  رضي هللا   ، فقلن: شرب 
العورةَتر   منه  أقدامه    :ن قلْ   ،(( افذراع  ))  قال:  ،ج  ن  يزدْ   ل  اذراع  ))  قال:  ،ن  تبدو 

 .3(( على ذلك 
 : أقر نساءه على قوهلن    صلى هللا عليه وسلم  ن النيبإ  :وجه الدللة من احلديث

ناقض  م    -  هللا   هداهن    -  كثري من الفتيات اليوم  مل  وع    ،يست من عورة  ل  ارب  إن ش  
 األفراح  رجن للحفالت والسهرات وقصوري    ن  ، وذلك أهنالعمل الصحابيات تام  

من عمل الصحابيات   ويستفاد  ،قةوالضيّ    ،والشفافة  ،كالقصرية  ؛ظورةبملالبس احمل 
  أن بيتها أن املتعي على املرأة إذا خرجت من  اذراع   يف جر ذيوهلن   رضي هللا عنهن  

 . فتنة فيه ل ال  شام است   تستت   

 

)املصنف:  صحيح(  1) عبدالرزاق  التمذي  ،( 19984:  طريقه  )الصغرى:  1731)   ومن  النسائي   )5336 )
 ( عن انفع، عن أم سلمة. 5337( من طريق انفع، عن ابن عمر، وللنسائي ) 9735)الكربى: 

صحيح حسن  حديث  هذا  التمذي:  الربين:  وصح    ،وقال  )الفتح  الساعايت  إسناده   ،(296  -  295  :17ح 
وابن حبان   ،(6855يعلى )  وأبو  ،(5338)  والنسائي  ،(4117وأبو داود )  ،(915  :2وأخرجه مالك )املوطأ:  

أم سلمة  ( من طريق انفع،5451)اإلحسان:   بنت أيب عبيد، عن  وابن ماجه    ،(5339والنسائي )  ،عن صفية 
 ( من طريق انفع عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.3580)
ه البوصريي  وأعل    ،(3583( ابن ماجه )296  :17أخرجه أمحد )الفتح الربين:    ؛لضعف أيب املهزم  ف؛ضعي  (2) 

 . والساعايت يف الفتح أبيب املهزم ،(1252)مصباح الزجاجة: 
العمي، عن أيب الصديق الناجي،    عن زيد  ( من طرق عن مطرف،9733  ( والنسائي )الكربى:2:90)  ( أمحد3) 

، وفيه زيد  ر(: رواه البزا 8542وقال اهليثمي )ممع الزوائد:    ،عن عمربن عمر  ائي عن النسوعند ا،  ابن عمر  عن
 فه أكثر األئمة.بن احلواري العمي، وقد وثق، وضع  
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الثياب   ن  يلبسْ   حيث  ؛ر هذا فإن من املخالفات ما تفعله بعض الفتياتإذا تقر   
مة لسوقهن وتلبس حتته السراويل الطويلة الضيقة احملجّ    ي،القصرية اليت تبلغ الركبت  

نايف وهذا ي    ر حجم الساق،ظه  ست لون البشرة إل أنه ي    هذا وإن  ألن    ؛وأقدامهن  
 
 
 .بعد قرن حتشمات وعمل املسلمات قران  ملبوس امل

تيمي    ابن  نقل  سلمةوقد  أم  ذك    ،ة حديث  معين  مث  ليس  هذا  أن   فلو   ،للست  ار 
  ر حجميظه     فوقه اجللباب حبيث لوتدىل    ،كاملوق  اصلب    ا واسع    ااملرأة خف    لبست
 .1للمقصود  ال  صّ  هذا حم   ، لكانالقدم

يالء املنهي س أن تكون لبسة النساء هلذه املالبس احملظورة من جنس اخل  ة توج  ومث  
  الثياب يف حق النساء ل   سر  فح    ،ل من املخيلةالثياب يف حق الرجا  ألن جر  ؛  عنه

ل ضعيفات اإلميان  ما يتا  اوكثري    ،بها هللاحي    ستبعد أن يكون من املخيلة اليت لي  
كاس  نعوذ بهلل من انت    ،باهي به لرياه الناسوي    ،مبثل هذه املالبس  انقصات العقول 

 . رط  الف  
اين رسول هللا صلى هللا عليه كس"  : قال   رضي هللا عنهما  عن أسامة بن زيد  -  8 

فكسوهت    وسلم الكليب،  دحية  أهداها  ما  يل قبطية كثيفة  كانت  فقال  امرأيت،  ا 
  ،رسول هللا   : َيقلت    ((مالك مل تلبس القبطية؟))صلى هللا عليه وسلم:    رسول هللا 

امرأيت ها فلتجعل حتتها  رْ م  ))  :فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،كسوهتا 
 . 2(( ف حجم عظامهاص  أخاف أن ت   إين ؛غاللة  

 

 . 148 :22( انظر: الفتاوى 1) 
الربين:  حسن(  2) )الفتح  أمحد  والبارودي    أيب  وابن  ،(301  -  300  :17:  والروَيين  سعد  وابن  والبزار  شيبة 

التزم فيه الصحة1365)  وأخرجه الضياء يف املختارة  ،(548  :2  )نيل األوطار:   طرباين والبيهقيوال وقال    ،( وقد 
الربين:  اهليثمي وبقية رجاله   عف،وحديثه حسن، وفيه ض    فيه عبدهللا بن حممد بن عقيل،"(:  301  :17  )الفتح 
)التفسري:  ه ،ا  "ثقات ابن كثري  ف   ذكر ما  11  :1  وجود  الفاحتة( إسناد حديث من طريق عبدهللا بن  ضل  ورد يف 

عقيل بن  حي    وقال:  ،حممد  هذا  عقيل  الكبار  تج  ابن  األئمة  املنري:    ه ،ا  ،به  )البدر  امللقن  ابن  (: 249  :2وقال 
 حه.صحّ  ن حديثه واترة ي  سّ  التمذي اترة حي  
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ست البشرة عن  ي    وهي ثوب رقيق ل  ،وهم أهل مصر  ،قوله قبطية نسبة إىل الق بط
حتت    سلب  عار ي  ش    :-  بكسر الغي   -اللة  اللة الغ  قوله غ    ،فهاص  رؤية الناظر بل ي  

 صلى يت رسول هللا قال: أ    هحية بن خليفة الكليب رضي هللا عنه أنَ  د  وعن    ،الثوب 
اصدعها صدعي، فاقطع  ))  فقال:  ،فأعطاين منها قبطية  هللا عليه وسلم بقباطي،

ر امرأتك أن  وأم  ))ا أدبر قال:  فلم    ((امرأتك َتتمر به  اآلخر  أحدُها قميص ا وأعط  
 . 1((هاصف  ي   جتعل حتته ثوب  ل

سا  بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه ك  عمر    عن  ، بن أيب سلمةعبدهللان مراسيل  وم  
القباطي قال:    ،الناس  رجل ر ت د  لمث  فقال  نساؤكم  قد   َي  :عها  املؤمني،  أمري 

فأ  ألبست   امرأيت،  وأدبر    تْ قبل  ها  البيت  أر  يف  فلم  عمر  ،يشف    ه  ت،  مل  "  :فقال  إن 
 .2" فص  فإنه ي    يكن يشف  

الوج   األحللد  ه  دل    :اديثة من  أن  قد  املرأة  أنه جيب على  األحاديث على  ت 
ب ل تست  ساتر  سابغ  بثوب  بدهناظه  ي    دهنا  ول   ول   ،ر  بشرهتا،  حيكي   يصف 

 .تقاطيع جسمها، وهذا يف غري خلوهتا مع زوجها
قدامة: ابن  جعفر  قال   قال  رواية  يف  ت    أمحد  املرأة  يف  حممد  يدي قع  بن  بي    د 

 . 3به أبس   كشوفة يف ثياب رقاق: فالويف بيتها م   زوجها
املِ   لبسكر  ي  "  رداوي:وقال  للرجل واملرأةف اص  ي    ما  ه  وامليّ    ،لبشرة  ولو   ت،احلي 

 . نص عليه "لمرأة يف بيتها
املعايل: أبو  لبسهجي    ل  وقال  أو ي    ل  وذكر مجاعة:  ، وز  يرها إل زوج  مل  كره ملن 

ح ابن مفلح وصح    ،1كرهاللي واخلشونة واحلجم في    يصفما  وأما لبسها  .. .سيد
 

أبو داود )ضعيف(  1) فيه انقطاعيب  وتعقبه الذه  ،( وصحح إسناده187  :4( واحلاكم )4116:  وقال    ،فقال: 
تج حبديثه، وقد اتبع ابن هليعة على روايته هذه  حي    (: يف إسناده ابن هليعة، ول130  -  129  :2الشوكاين )النيل:  

 بن أيوب املصري، وفيه مقال، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري. أبو العباس حيىي
 ل: ( قا235 - 234 :2( أخرجه البيهقي )الكربى: 2) 

 
 ومل

 
 . ل شاهد إبسناد موصولرس  عىن هذا امل

 . 497 :9 ( ابن قدامة: املغين3) 
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حي    -رمحه هللا    - املأنه  على  ي  رم  رقيق  ثوب  لبس  البش  ص  رأة  زوج ف  غري  مع  رة 
 . 2وسيد

 :صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا    : قال   -  رضي هللا عنه  -  عن أيب هريرة  -  9
أر  ص  )) مل  النار  أهل  من  هبا نفان  يضربون  البقر  سياط كأذانب  معهم  قوم  ُها؛ 

م   عارَيت،  ونساء كاسيات  ر الناس،  مائالت،  البخ وسهن كأسن  ؤ يالت  ت  مة 
ل ول  املائلة،  اجلنة  مس  يدخلن  من  لتوجد  رحيها  وإن  رحيها،  ة كذا ري جيدن 

 .3(( وكذا
اهلي له  :ميتقال  واللفظ  صحيحه  يف  حبان  وقال   وابن  على واحلاكم  صحيح   :

مسلم  رج))  :شرط  أميت  آخر  يف  ي  ايكون  الرّ  ل  سروج كأشباه  على  حال،  ركبون 
عاي   نساؤهم كاسيات  املساجد،  أبواب  على  علىنزلون  مة كأسن    وسهن  ؤ ر   رَيت 

الع  الب   العنوهن  خت  امل    ،4(( ملعوانت   فإهنن    جاف،  بن خمر  سو  وعن  رضي هللا  مة  ر 
 .5(( شوا عراة  ت ل)) :صلى هللا عليه وسلم قال: قال: رسول هللا  عنه

إَيكم  ))  قال:  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا  رضي هللا عنهما عمر    وعن ابن
فإن  والتعرّ   م    ي،  ي  معكم  ل  الغن  عند  إل  ي  افارقكم  وحي  إىل ئط،  الرجل  فضي 

 .6نه السيوطيحس   ؛((همو أهله، فاستحيوهم وأكرم

 

 . 473 :1( اإلنصاف: 1) 
 . 551 :3( ابن مفلح: اآلداب الشرعية  2) 
 (.2128( مسلم: )3) 
 احلديث. موتقد   ،ف بشرهتا وميلها، وإمالتهاص  ي   ارقيق   مي: )الكبرية الثامنة بعد املائة(: لبس املرأة ثوب  ت( اهلي4) 
 (.4016( أبو داود )341( مسلم )5) 
نعرفه    هذا حديث غريب ل  ( قال أبو عيسى:2800أخرجه التمذي )   ،ليث بن أيب سليم  عف  ؛ لض  ضعيف(  6) 

  ا ختلط أخري  ا( يف سنده ليث بن أيب سليم، وكان قد  84  :8قال املباركفوري )حتفة األحوذي:    ،إل من هذا الوجه
يتميز حديثه السنة:  وق  ،ومل  )شرح  البغوي  غريب25  : 9ال  إسناد  الصغري   ،(:  اجلامع  له يف  فرمز  السيوطي    وأما 

قال ابن القطان: ومل   ،وذكر املناوي يف الفيض أن التمذي قال: حسن غريب  ،( بعالمة احلسن2911)الفيض:  
 ف به.ضعّ  ي  ه و فضعّ  ي   اوذلك ألن فيه ليث بن أيب سليم، والتمذي نفسه دائم    ؛صح  ي   يبي مل ل
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ابن جري  قال   ،جوعن  وإز صلّ  ت    :عن عطاء،  املرأة يف درعها ومخارها  رها، وأن اي 
أحب   اجللباب  رقيق    أرأيت    :قلت  ،إيل  جتعل  ومخارها  درعها    أحدُها؟   اإن كان 

 .1على ذلك من أجل املالئكة أهنا معها الباب إذ  جل  افقال: 
 . رةتضاف  ي م  ر عن التعرّ  واألحاديث يف الزجْ 

جج  أوضح الدلئل وأقوى احل    يف هذه األحاديث  :وجه الدللة من األحاديث 
نف النساء املتوعد عليهن بلوعيد الشديد ف ص  حيث وص    ؛ييف النهي عن التعرّ  

 وتفسري ذلك: ،كاسيات عارَيت والتهديد األكيد أبهنن  
يف تها أو لضيقها فهي كاسية لكنها  ف  خل  رها أوص  ؛ لق  ستهات    ل  كتسي ثياب  أن ت  

عارية الص    ،الواقع  الكثيف  الساتر،  الطويل  املسلمة  لباس  الواسع وإمنا  فيق 
 . الفضفاض

 ، هاست ي    كتسي ما لقوله كاسيات عارَيت أبن ت    :-رمحه هللا    -ة  ييمقال ابن ت 
الرقيق الذي ي  فهي كاسية، وهي يف احلقيقة عارية م   الثوب  ف ص  ثل من تكتسي 

أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزهتا وساعدها وحنو   ،رهتاش  ب  
لكونه    ،حجم أعضائها  يبدي جسمها ول   ستها فالوإمنا كسوة املرأة ما ي    ،ذلك 
 .2اواسع   اكثيف  

إذ هي   ؛ن تلبس القصري والشفاف والضيق نطبق على م  ي    يالت مائالتوقوله م  
ميلة لغريها إىل أن تلبس   ،مائلة عن طاعة هللا وعن احلياء وعادة نسائها احلميدة

 .هاظهرها وهبرجت  وذلك إما بقوهلا أو مب   ،لبسها ثل  م  

 

 (.5036( عبدالرزاق ) 1) 
 .146  :22( ابن تيمية: الفتاوى 2) 
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 : صلى هللا عليه وسلم  ي هللا عنهما قال: قال رسول هللارضعمر    عن ابن   -  10
لم  )) ش  ن  ثوب  ألبس  بس  مثلههرة  ثوب   القيامة  يوم  هللا  فيه تله    مث  ))  ،((ه  ب 

 . 1(( النار
نبغي  ي    ل  :بن عقيل قال ا  ،هو الثوب اخلارج عن العادة  :هرةوتفسري ثوب الش  

 .2اخلروج عن عادات الناس إل يف احلرام 
ة  والثياب القصرية والشفاف  ،ن ثياب الشهرة حرامإ  :وجه الدللة من احلديث

 ،فة مللبوسهن  ال  والضيقة والبنطلوانت وما يف معناها خارجة عن عادة نسائنا خم  
ش   ثياب  معر  ويتت    ،هرةفهي  تعود  حماذير كثرية  لبسها  على  املرأة، هت  ب  على  ا 

 :يلي ىن عنها، حسبنا من ذلك ماوهي يف غ  
 .ب العقوبة ستجل  ف الشرع وت  لاَت   -
 . اءنايف احليض املروءة وت  ناق  ت   -
 .مذمومة لقدح الناس وجرحهم؛ لكوهنا ثياب   ض املرأة  عرّ  ت   -
 .يبة والشكوك السيئةدعو إىل الرّ  ت   -
 .يف قلوب اآلخرين هقذف بلكرْ ت   -
 . يالء والتكرب  ث على األخالق السلبية كالعجب والزهو واخل  تبع   -
 :ليه وسلمصلى هللا ع قال: قال رسول هللا    رضي هللا عنه  عن أيب هريرة  -  11
 . 1((هوا بليهود ول بلنصارىتشب   ل))

 

( واللفظ له، وقد رواه من طريق أيب عوانة وشريك والسياق  4029)  أبو داود  ،(5664)شاكر:    أمحد  ؛حسن(  1)
ه جر  (: أخ125  :2  ( قال الشوكاين )النيل:3116  :( البغوي )السنة5672( أبو يعلى )3607له، ابن ماجه ) 

ثقات    اأيض   إسناده  ورجال  املنذري  ح وصح   ه ،االنسائي،  وحسنه  شاكر،  أمحد  الشيخ  األلباين    ،إسناده  والشيخ 
التغيب:   ذر  ،(2089)صحيح  أيب  عن  شاهد  )  وله  ماجه  ابن  رواه  عنه  هللا  البو   ،(3608رضي  ي  ري ص قال 
 (: إسناده حسن. 1258)مصباح الزجاجة: 

 .149 - 148 :1( حاشية الروض للعنقري:  2)
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اللحى خالفوا اجملوس(( الشوارب وأرخوا  رضي هللا    -  عباس ابن  وعن  .  3))جزوا 
 .2((هوا بألعاجمتشب   ل)) قال:صلى هللا عليه وسلم أن النيب  - عنهما

م  ه  ا ف  وهلذا مل  : قال ابن تيمية  ؛هي عن التشبه بلكفارلقد استفاضت السنن بلن  
أشياء غري منصوصة  ،ه بجملوس، يف هذا وغريه التشب    كراهة    السلف    بعينها   كرهوا 

 . 3اجملوس من هديصلى هللا عليه وسلم عن النيب 
الد    احلدللوجه  من  هن    :نييثَ ة  التشب  أننا  م  ينا عن  اختالف  على  بلكفار  لهم  ل  ه 

عند غري زوجها فقد لبست ما    اأو ضيق    اأو شفاف    اقصري    ثوب    تومن لبس    ،لهموحن  
وجه  ىنهي   من  أحدُهاي عنه  تشب     واآلخر  ،ساترغري  كونه    :؛  فيه    ا ه  ألن 

هيئ يف  مفاتنهن    تهن  بلكافرات  حيائهن   وإظهار  الشيخ   ،وقلة  أبو  روى  وقد 
أن اخلطاب عمر    األصبهاين  عنه  بن  أن م    :بكت    رضي هللا  الذمة  أهل  نساء  روا 

 . 4ن املسلماتم   ف زيهن  عر  ىت ي  ح هن  ن عن سوق  يرفعْ 
م    حق  يف  التهيب  جاء  تشب  وقد  بلقوم  ن  يف  ه  مج  الكافرين  يف   أو  خصاهلم  لة 

ابن   فقد صح    ،منهاخصلة واحدة   قال: قال: رسول    رضي هللا عنهماعمر    عن 
 . ((ه بقوم فهو منهمن تشب  م  )) :صلى هللا عليه وسلمهللا 

ه قتضي حترمي التشب  هذا احلديث أقل أحواله أن ي    :-رمحه هللا    -قال ابن تيمية   
؛ هرمي التشب  يقتضي حت  : وبكل حال . ..املتشبه هبم  قتضي كفره ي  وإن كان ظاهر    ،هبم

 

حسن(  1) )  :إسناده  أمحد  له،2:261أخرج  واللفظ  )الطبقات:  1752)  التمذي  وأخرجه  (  سعد  ابن   )1: 
وصحح    ،وقال التمذي: حديث حسن صحيح  ،(5473اإلحسان:  )( ابن حبان  3175( البغوي )السنة:  338

 حه احلافظ السيوطي. صح  (: 316 :17 ( وقال الساعايت )الفتح:10477)التعليق:  رإسناده الشيخ أمحد شاك
لض  ضعيف(  2) بنرشد  عف  ؛  )الكامل:  ،كريب  ين  احلديث  أخرج  وقد  عدي  ابن  (:  149  -  148  :3  وقال 

(: 160  :5وقال اهليثمي )ممع:    ،، وهو على ضعفه يكتب حديثهاجد    ار  نك  م    اأحاديثه مقاربة، مل أر فيها حديث  
 :10للحديث شاهد أخرجه الطرباين يف الكبري )فتح الباري:  و   ،ه اوفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف    ،رواه البزار

 ( من حديث عتبة بن عبد. 354
 . 182 :1( ابن تيمية: القتضاء 3)
 . 328 :1( ابن تيمية: القتضاء 4)
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وهو اندر، ومن    ،فعلوه، والتشبه يعم من فعل الشيء ألجل أهنم  ابعلة كونه تشبه  
ذلك ب  ت   يف  له  لغرض  فعل  يف  غريه  مأخوذ    ،ع  الفعل  أصل  ذلك    اإذا كان  عن 

 .1الغري 
  قال: صلى هللا عليه وسلم  عنهما عن النيبرضي هللاعمر  عن ابن  - 12
 . فيد العمومي   2(( فوا املشركيخال  ))

فوا خال  ))  :صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا قال  قال:    رضي هللا عنه  أيب أمامةوعن  
 .3((ل الكتاب أهْ 

هريرة أيب  عنه  وعن  هللا  هللا   قال:  رضي  رسول  وسلم    قال  عليه  هللا  : -صلى 
 .4(( وسخ ال ف وا اجمل  ))
لهم  لهم وحن   ل  خمالفة الكفار على اختالف م   أن    :ديثاألحاهذه  نة موجه الدلل 

صلى النيب    :يعين  -  هذا الرجل   دير ما ي    :وهلذا قالت اليهود  ،أمر مقصود للشارع
 .5نا فيه ف  إل خال   اان شيئ  مر  ن أ  أن يدع م   - هللا عليه وسلم

لبس  وم   ت  ن  مل  الضيقة  أو  الشفافة  أو  القصرية  الثياب  رسول  ستج  ت  ألمر    هللا   ب 
 صلى هللا عليه وسلم 

هدْ  وس  مبخالفة  الكافرات  وش  ي  ألمره  ،ومظهرهن   عارهن  ننهن  صلى   والستجابة 
وسلم عليه  تعاىل  ،واجبة  ،هللا  ل م  }  :قال  د ع اك ْم  إ ذ ا  و ل لر س ول   َّلل     يب وا  ا  اْست ج 

 . [ 24 :األنفال ]  {حي ْي يك مْ 

 

 . 242 -  241 :1( ابن تيمية: القتضاء 1)
 (.259( مسلم )5892( البخاري )2)
 : 5قال اهليثمي )ممع الزوائد:    ،(7924رباين يف الكبري )الط( و 264:265  : 5( إسناده حسن: رواه أمحد )3)

رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح، ويف الصحيح طرف منه، ورجال أمحد رجال الصحيح خال القاسم،  "(:  160
 (.354 :10وحسن إسناده ابن حجر )فتح الباري:  ،ه ا "يضر وهو ثقة وفيه كالم ل

 (.260( مسلم )4)
 (.302( مسلم )5)
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امل إن  الكافرات ومشاهبتهن بل  تقليد  تغلغلت يف  املالبس احملظورة قد  رتدية هلذه 

 .تهموكما هنينا عن مشاهبتهم أمران مبخالفتهم وعدم موافق.عن موافقتهن  ال  فض
 مل و   ،افق أن الغري فعله أيض  ل الشيء وات  ن فع  أن م    -رمحه هللا    -  ابن تيمية  وذكر
 . 1ه نهى عن هذا؛ لئال يكون ذريعة إىل التشب  أنه قد ي   ،ه أحدُها عن صاحبهأيخذ
 .2مال اليهودعن اشت   صلى هللا عليه وسلمهنى رسول هللا   - 13

ع   أيب  قال: كت  وعن  إليناثمان  إَيكم ع    وحنن أبذربيجان َيعمر    ب  فرقد!  بن  تبة 
الشركوالتنع   أهل  وزي  اخلطابعمر    وعن  ،3م،  عنه ر   بن  هللا  ذ    ضي  روا قال: 
 . 5مهم وتنع   ،إَيكم وزي األعاجم :ويف لفظ ،4العجم وزي   ،التنعم

 عي حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه إىل وليمة، فرأى شيئ ا من زي العجمود   
 . 6ه بقوم فهو منهمن تشب  م   ج، وقال:فخر  

 .7رعيف اللباس أمر مطلوب للشا مفارقة املسلم املشرك   :قال ابن تيمية
السّ   النعل  عن  أمحد  اإلمام  سأل  وقد  املروذي  رواية  فقال ويف  فال    :ندي  أان  أما 

 .8العجم ن زيّ  ونقل حممد بن أيب حرب عنه أنه قال: هو م   ،هال  ستعم  أ  
رجب    ابن  هللا    -وقال  م    :-رمحه  أفضل  بينهم  املعهود  العرب  لباس لباس  ن 

 . 1العجم

 

 . 242 :1انظر: القتضاء  (1)
الصحيحيصحيح(  2) أبو  ،: رجاله رجال  )  رواه  ا635داود  من حديث  عمر  (  عنهمابن  وصحح    ،رضي هللا 

 (.1:257إسناده ابن تيمية )القتضاء:
 ( وغريُها.5830: ا( والبخاري )خمتصر  2069( مسلم )3)
 (.43 :1: أمحد )صحيح( 4)
وأخرجه البغوي    ،بن اخلطاب كتب إىل أيب موسى وهذا منقطععمر    أن  ادة( من طريق قت19994( عبدالرزاق )5)

 . "كم والتنعم، وزي العجمإَي  "بلفظ: عمر  مسعت أب عثمان النهدي عن ( من طريق قتادة3117)السنة: 
 .345 :1( ابن تيمية: القتضاء: 6)
 .250 :1( ابن تيمية: القتضاء: 7)
 . 244 :1( اقتضاء الصراط املستقيم: 8)
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د من العلماء على كراهة أشياء من زيّ  غري  حغري وا   وهبذا احتج    :ابن تيمية  قال 
 . 2املسلمي

 .3ه بلكفار يف لباسهموقد تكلم أصحاب أيب حنيفة يف تكفري من شب  
هذا  من  الدللة  حرام إ  :وجه  والضيقة  والشفافة  القصرية  النسائية  املالبس   ؛ن 

 .هم فيهشاهبت  ينا عنه وعن م  الذي هن  أهل الشرك  ألهنا من زيّ  
العاصعن    -  14 بن  بن عمرو  رأى رسول هللا    :قال   رضي هللا عنهما   عبدهللا 

إن هذه من ثياب الكفار فال ))  ين فقال:ر  عصف  ي م  ثوب    علي    صلى هللا عليه وسلم
 . 4(( تلبسها

الدلل  احلديث:  ةوجه  لإ  من  الكفار  ثياب  تعرّ    ،وزجت  ن  اليت  الثياب  ي وهذه 
شفوت    املرأة أو  قصرية كانت  مفاتنها  اظهر  ثياب  من  ضيقة  أو  يف افة  لكفار 

صد   ومواصفاهتا  غ  و ر تصاميمها  حي  يف  املسلمي  بالد  إىل  أهلهاها  من   ،فلة 
رية  غ    الفضويل الذي ل  اجللب  تلقاهاوقد    ،جوهاأنصارهم ورو  و دها أعواهنم  واستور  

وسو   املسلمي،  حمارم  على  والدرهمع    قهاعنده  الدينار  على   ،بيد  دخيلة  فهي 
املسلمي  ،اإلسالمي  متمعنا بيوت  على  غريبة  نزلت  إليه   ،ط فيلية  وإان  هلل  فإان 
 .راجعون

أن رسول هللا    رضي هللا عنه  عن جده  عن أبيه،  عن عمرو بن شعيب،  -  15 
 .5(( ريانه بغ  ن تشب  ا م  ن  صلى هللا عليه وسلم قال: ))ليس م  

 

 . 393 :2( ابن رجب: فتح الباري 1)
 . 243 :1( ابن تيمية: القتضاء 2)
 . 354 :1( ابن تيمية: القتضاء 3)
 ( وغريه. 2077( مسلم )4)
( وقال: هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن  2695أخرجه التمذي )  ،؛ لضعف ابن هليعةإسناده ضعيف(  5)

يرفعْ  فلم  هليعة  ابن  عن  احلديث  هذا  عمروول  ، هاملبارك  بن  عبدهللا  عن  آخر  طريق  األوسط   ؛ه  يف  الطرباين  رواه 
)ممع:  7376) اهليثمي  قال  م    (:39  -  38  :8(  أعر  وفيه  مل  ا  ،هفْ ن  )القتضاء:  بوقال  تيمية    -  248  :1ن 
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رسول هللا  قال:  قال:  عنهما  عباس رضي هللا  ابن  وسلمصلى هللا   وعن  عليه    :
 .1(( ة غريانن عمل سن  ا م  ن  ))إنه ليس م  

اف أو الضيق قد  أو الشف    س القصري  لب  ن املرأة اليت ت  إ  :نية من احلديثَ ه الدللوج  
تهن  فإن لبس املعاري سن    ،وأهل القبح والوقاحة  ،هت أبهل اجملون والسخافةتشب  

 .وزيهن وشعارهن  
ع لبسه  ن  م    ،الفسوق واجملون بلباس  أهل    خص    لو  :قال ح القرطيب فصر    : قال املناوي

 .2ن به ظن السوءظ  يعرفه أنه منهم في   ن لم   فقد يظن به ،لغريهم
تقر   ي    ،ر هذاإذا  الزّ ي  العاهرات يف  أو  الكافرات  أو  التشبه بجلاهليات  ورث  فإن 
الظاهرة فإن املشاهبة يف األ  ،ومشاكلة يف األخالق واألعمال   اوتشاهب    اتناسب   مور 

ه ما تشب  قل    : قال احلسن   ،ال  وتشاك  اب  ناس  ر ت  وتؤثّ    ،إىل املشاهبة يف األمور الباطنة  جتر  
 ؛ ق هبم حل   ه بقوم  ن تشب  م    :بن عامر البجلي عمر    وقال   ،رجل بقوم إل كان منهم

 .يف األمثال  رواُها العسكري  
للسفيهات   عالمة  يكون  يكاد  العاري  اللباس  هلن   ،وإذا كان  منابذة    ، في تك 

عالمة  اليوم  الساتر  اللباس  وإذا كان  سوادهن،  وتكثري  هبن  للتشبه  وكراهية 
 .س ألجل ذلك لب  للعاقالت الصاحلات في  

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لع  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:    -  16 
تشبّ هات من النساء بلر  هي من الرجالاملتشبّ  

 
 .1جالبلنساء، وامل

 

قال:   ،وهو حمفوظ  ،(من تشبه بقوم فهو منهم())  (: وهذا وإن كان فيه ضعيف فقد تقدم احلديث املرفوع:249
 (.2723)صحيح التغيب:  - رمحه هللا - وقد حسنه الشيخ األلباين ،هليعة يصلح لالعتضاد بن وحديث ا

ميمونعيفضَ   (1) بن  يوسف  حلال  )  ،؛  األوسط  يف  الطرباين  الزوائد:  9422أخرجه  )ممع  اهليثمي  قال   )5 :  
والبخاري ومج169  -  168 أمحد  ميمون، ضعفه  بن  يوسف  وفيه  األوسط،  يف  الطرباين  رواه  ابن  اعة(:  ووثقه   ،

ثقات رجاله  وبقية  )الكامل:    ،حبان،  عدي  ابن  وهذه 166  :7وقال  قال:  أحاديث،  ليوسف  ساق  وقد   )
 . امل أذكرها ليوسف الصباغ ما أرى هبا أبس  ما األحاديث مع 

 (.104 :6( املناوي: )فيض القدير 2)
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الرجل   صلى هللا عليه وسلمن رسول هللا لع   :قال رضي هللا عنه وعن أيب هريرة 
 .2س لبسة الرجل س لبسة املرأة، واملرأة، تلب  يلب  

ي  ))ثوقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   العاق  الثة ل  يه،  لوالد    دخلون اجلنة: 
 . 3((والديوث، ور ج ل ة  النساء
ل عليها وهي  دخ   صلى هللا عليه وسلمعنها أن النيب وعن أم سلمة رضي هللا 

  يقول: ل(( تية  ل لي  لي  )) :قال أبو داود: معىن قوله ((يت  ة  ل لي   لي  )) :َتتمر فقال 
 . واألحاديث يف هذا الباب كثرية ،4ي ره طاق ا أو طاقت  كرّ  مثل الرجل، ل ت   م  تعت  

تيمية    ابن  ما  فالفارق  :-رمحه هللا    -قال  إىل  يعود  والنساء  الرجال  لباس    بي 
تؤمر به  وما ،يؤمر به الرجال  ناسب ماما ي  وهو  ،يصلح للنساء ح للرجال وماصل  ي  

 . 5والظهور فالنساء مأمورات بلستتار والحتجاب دون التربج  ؛النساء
 . 6بدي حجم القدم: هذا من لباس الرجالاللي الذي ي   وقال يف اخلفّ   
الدلل  األحاديثة  وجه  تشب    :من  حرامأن  لبسه  هيئة  يف  بلرجل  املرأة    ول   ،ه 
فمىت   د التشبه به،قص  ول أن ت  ،  ثوب الرجل بعينه ط يف التشبه أن تلبس املرأة  شت  ي  

 

(1( البخاري  )املسند:  5885(  أمحد  داود )3151(  أبو   )4097)،   ( ماجه )2785التمذي  ابن   )1904  )
 ."لعن رسول هللا"بدل  "لعن هللا"وعند بعضهم  ،وغريهم

أبو داود )325  :2أمحد )املسند:    ؛صحيح(  2)   : 4صححه احلاكم على شرط مسلم )املستدرك:    ،(4098( 
)رَيض:  ،(194 النووي  إسناده  )الكبائر:  ،(760ص  وصحح  )النيل:   ،(102  ص  والذهيب  الشوكاين  وقال 
 النسائي، ومل يتكلم عليه أبو داود ول املنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح.  اأيض   رجه(: أخ591

 ( صححه اهليثمي )الزواجر: الكبرية السابعة بعد املائة( قال: رواه أمحد والنسائي واحلاكم. 3)
متقدمضعيف(  4) لكنه  سلمة  أم  عن  الراوي  أمحد  أيب  موىل  وهب  جلهالة  يف  ،؛  حبان  ابن  ذكره   اته،ثق  لذلك 

أمحد أخرجه  الربين:  واحلديث  )(،  301  : 17  )الفتح  داود  )(،  4115أبو  عبدالرزاق  (،  1612الطيالسي 
)  أبو (،  5050) الكبري(،  6935يعلى  يف  ج705)  الطرباين  )التهذيب:(،  23:  احلاكم (،  6768  املزي 

احلديث رواه عن أم   ،(130  :2قال الشوكاين )النيل:    ،وصححه ووافقه الذهيب(،  195  -  194  :4)املستدرك:  
 قال املنذري: وهذا ي   ،ب موىل أيب أمحدسلمة وهْ 

 
 قه ابن حبان. ويف اخلالصة أنه وث   ،جهولشبه امل

 . 149 - 148 :22( ابن تيمية: الفتاوى 5)
 .148 :22( ابن تيمية: الفتاوى 6)
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القصري فقد تشب    لبست لباهت بلرجل؛  املرأة  الرجل من شأنه أن  ألن   يكونس 
هت املرأة بلرجل  ومىت تشب    ،زرة املسلم ومثله قميصه إىل نصف الساقإ، فاقصري  
زيّ   تقم  يف  شخصيته ه  ول  ،صت  أصبحت  خر  فلرمبا  م    اجةجة  ت  تربّ  برزة  زاحم  جة 

نازعهم القوامة وت    ،ل على مناصبهموتتطاو    ،أعماهلم  الرجال يف الطرقات ويف مقرّ  
 .اليت هي حق هلم

قال   -  17 عنهما  هللا  رضي  عباس  ابن  علي  النيبن  لع    : عن  هللا  وسلم صلى  ه 
 املخن  

 
 .1الت من النساءتجّ  ثي من الرجال، وامل

ن م   لة  ج  ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الر  لع   وعن عائشة رضي هللا عنها قالت:
 . 2النساء

  ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلموأمحد بسند حسن: لع  قال اهليتمي  
 
الت  تجّ  امل

 م  
 
 .رةتضاف  حاديث يف هذا م  واأل .3هات بلرجال تشبّ  ن النساء امل

الدلل األحاديثوجه  من  املتجّ  إ  :ة  املرأة  ملعونةن  عن    -  لة  الطرد  هو  واللعن 
فقد تشبهت بلرجال   -  رمحة هللا  القصري  املرأة  لبست  ومىت تشبهت هبم    ،فمىت 

وترج  ت ذ  طباعهمك ر ْت  وول ت وجهها شطر  وم  فم    ،لت  منها  وهذا   ،رةستكث  ستقلة 
 شيء معلوم ب

 
 . دة والتجربة شاه  مل

صلى هللا عليه رسول هللا   :قال  :قال  رضي هللا عنه عن أيب سعيد اخلدري - 18
فضي ي   ول ،نظر الرجل إىل عورة الرجل، ول املرأة إىل عورة املرأةي   ل )): وسلم

، ((فضي املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحدت   الرجل إىل الرجل يف ثوب واحد، ول
 . 4"عرية الرجل وعرية املرأة" :"عورة"ان ويف رواية مك

 

 (.2785التمذي ) ،(4930أبو داود )  ،(5886( البخاري )1)
 : إسناد حسن. (102 :ص" )الكبائر" ال الذهيب( ق4099( أبو داود )2) 
من لباس أو    اغالب    ان به عرف  : تشبه الرجال بلنساء فيما يتصصْ ( بعة بعد املائةا( اهليتمي: )الزواجر: الكبرية الس3) 

 كالم أو حركة أو حنوها وعكسه. 
 (. 661( ابن ماجه )2793( التمذي ) 4018( أبو داود )338( مسلم )4) 
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الدللة من احلديث هن  إ  :وجه  املرأة كما  املرأةن  إىل عورة  النظر  وهذا   ،يت عن 
احلديثم   حب  فم    ،نطوق  املرأة  أمر  النساءفهومه  نظر  عن  عورهتا  تقد    ،فظ  م وقد 

عورة املرأة   ت  فإذا كشف    ،حديث 
 
وامل النساء  عند  عادة  تسته  فقد عما    حارم، 

 .رت حبفظهام  عن عورهتا اليت أ  كشفت 
 : د ألجل ما يليقصَ هذا واألمر بسرت العورة يُ 

 .كما يف هذا احلديث  ؛حشح والف  ما يف كشفها من القبْ  -أ
 .نبكما يف سفور املرأة عند األجا  ؛وةها من إاثرة للشهما يف كشف   - ب 
 . ملرأة للصالةكما يف اختمار ا  ؛ما يف كشفها من ترك للزينة املأمور هبا - ت 

نيب    قلت: َي  قال:  رضي هللا عنه  عن جده  ،عن أبيه  ،عن هبز بن حكيم  -  19
  احفظ عورتك إل من زوجتك أو ما ))وراتنا ما أنيت منها وما نذر؟ قال:  ع    هللا،

إن  ))ل:  اهم يف بعض؟ قرسول هللا، إذا كان القوم بعض    قلت: َي  ((ميينك   ملكت
نيب هللا إذا كان أحدان خالي ا؟   قال: قلت: َي  ((يراها أحد فال يراها  استطعت أل

 .1(( ستحيي منه الناسأن ي   فاهلل أحق ))قال: 
أمر حبفظ العورة،   صلى هللا عليه وسلمن رسول هللا  إ  :ة من احلديثلل وجه الد  

ثوب    ن وم   شف    ا قصري    لبست  خمالفت    ا اف  أو  الشرعيةفمع  للنصوص  ثوهبا   ،ها  فإن 
وإن كانت    ،واحملارم  ا النساء  عورهت  ، فريى  كم حركة أو سقوطض أن يرتفع حبعر  م  

ت  خارج   فرمبا  الطريق  عر  منزهلا  للسقوط يف  كوب أو حبكم حركة كر    ، حلري  أوضت 
منها  أو  السيارة جلباهبا  نحس  في    ،النزول  عورهتا    فكش  نفت    (العباءة )ر  ويرى 

 . لتفريطهااألجنيب، فتأمث  

 

( ابن 8972النسائي )الكربى:    (2794و  2769( التمذي )4017( أبو داود )4  -  3  :5)   أمحد  ؛دجي(  1) 
وصححه    هذا حديث حسن،  قال أبو عيسى التمذي:   ،بن حكيم به  هبز   ( وغريهم من طرق عن1920ماجه )

والذهيب )الفتح:    (180  -  4:179  )املستدرك:  احلاكم  ابن حجر  هبز ص 386  :1وقال  إىل  اإلسناد   ، حيح(: 
 وهلذا جزم به البخاري.
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 . 1دا ساقها املرأة ب   ف  ا قالت: إذا بدا خ  وعن عائشة رضي هللا عنه  ،هذا
وإذا كانت الفتاة ل تلبس القصري والشفاف عند ذي    ،هادا ساقها بدا فخذ  وإذا ب  

حياء   أهلها  من  أحق    ا وخوف    هيبة  ي  فاهلل  منهأن  العلم:    ،ستحيا  أهل  ره كْ ي  وقال 
 . ستحيا منهفإن هللا أحق أن ي   ،اوإن كان خالي   ،ه لغري حاجةف عورت  للرجل كشْ 

20  -   
 
امل ن  دخ    :ليح، قال عن أيب  الشام على عائشة    سوةٌ ل  رضي هللا  من أهل 

م    عنها أنُت  فقالت:  لعل    ؟ن  قالت:  الشام،  أهل  من  اليت قلن:  الكورة  من  كن 
صلى هللا  رسول هللا    قالت: أما إين مسعت    ؤها احلمامات؟ قلن: نعم،ا تدخل نس
ت ما بينها وبي ع ثياهبا يف غري بيتها إل هتك  َتل    ن امرأةما م  ))يقول:    عليه وسلم

 . 2((هللا 
باح هلا ي    عين أنهي    باح للمرأة إظهاره يف بيتها لن ما ي  إ  :من احلديث  ةه الدللوج   

ت الثياب القصرية والشفافة وهو أن املرأة إذا لبس    ؛روأمر آخ    ،ذلك يف غري بيتها
  ل  ل دخوهلا حتت طائلة احلديث دخو تم  حفي    األفراح وحنوها يف احلفالت وقصور  

 .اأو جزئي   اكلي  
 رضي هللا عنه   عن جده  عن أبيه،  أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب،  -  21

النيب ينظر إىل  كم عبد  ج أحد  إذا زو  ))  :قال  صلى هللا عليه وسلم  عن  أمته فال  ه 

 

 ( للفردوس.19116( عزاه يف كنز العمال )1)
وله شاهد من حديث أم   ،ح الدارقطين رواية شعبة والثوري عن منصور؛ لالختالف يف إسناده، وقد رج  حسن(  2)

جه ما  ابن(،  2803التمذي )(،  4010أبو داود )و   ،(149  :2واحلديث أخرجه أمحد )الفتح:   ،الدرداء وأم سلمة
وقد    ،(308  :7البيهقي )(،  289  -  288  : 4احلاكم )(،  2655الدارمي )(،  1518الطيالسي )(،  3750)

الذهيب  وصححه  التمذي  احلديث  رجال    حسن  رجاله كلهم  الساعايت:  وقال  الشيخي  شرط  على  التلخيص  يف 
 ضرورة(.   غريحه اهليتمي يف الزواجر )الكبرية الرابعة والسبعون: كشف العورة لوصح   ،الصحيح
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لفظ:  ،((عورهتا أنك  ))  ويف  فال  ح  إذا  أجريه  أو  عبده  خادمه  ينظرن  أحدكم  إىل     
 . األمة ريد عورة  ي   1(( فإن ما أسفل من سرته إىل ركبتيه من عورته شيء من عورته،

ورأيهم   -  يرون  -وهم اجلمهور    -ن بعض العلماء  إ  :من احلديث  ةوجه الدلل 
مطلق    -  مرجوح األمة  عورة  ت    اأن  لالستمولو كانت  املعد    اع،تراد  األمة  ة أو 

 . ة إىل الركبة كعورة الرجل من السر  تمتاع،  لالمتهان واخلدمة ل لالس
 ،ةلب به األم  اب يف مسألة احلجاب بقدر زائد على ما تط طال  ت    ة  ر أن احلر  وقد تقر  

   ،ن الرجل  عورة م  ىف  أن املرأة أو   اواجلادة أيض  
 
 ؛حارمفكانت أكثر منه ستة عند امل

يدل   ل  فاحلديث  ما  بست  مأمورة  احلرة  أن  غاي    على  الصدر غطّ  فت    ،الب  ظهر  ي 
 .والظهر والعضدين والساقي

البيهقي  جها ول  ما زو  دها بعدبدي لسيّ  ت    ل   -  أي األمة  -  والصحيح أهنا   :قال 
 .2هنة ظهر منها يف حال امل  احلرة لذوي حمارمها إل ما ي  

ن  ))م  صلى هللا عليه وسلم قال:  عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا    -  22
 . 3((ان فهو رد  ليس عليه أمر    عمل عمال  

ق ليس عليه أمر هللا اف والضيّ  ن لبس القصري والشف  إ  :من احلديث  ةه الدلل وج  
الصحابيات   ول  ،ورسوله طريقتهن    ،عمل  عنهن  -  وشأهنن   بل  هللا   -  رضي 

 .الحتشام التام والتست الكامل 
 

أيب محزة، وقد اتبعه الليث بن أيب سليم عند ابن عدي والبيهقي، وأليب داود من طريق    ارٍ ؛ حلال سو  لأبس به(  1)
  4113أبو داود )(،  83  :3واحلديث أخرجه أمحد )الفتح:    ،ق ضعيفةالوليد عن األوزاعي عن عمرو به، وهي طر  

البغوي  (،  278  :2اخلطيب البغدادي )التاريخ:  (،  229  :2)  هقيالبي(،  230  :1الدارقطين )السنن:  (،  4114و
السنة:   ن(،  407  -  406  :2)شرح  الساعايت: سنده جيد(،  26  :10)احللية:    يمعأبو  الطيب   ،قال  أبو  وقال 
ار بن  وقال صاحب التنقيح: وسو    ،بذيل السنن(: ورواه العقيلي يف ضعفائه، ولي سوار بن داود  -  )التعليق املغين

وله طريق أخرى عند ابن    ،أبس به  صري لوقال أمحد: شيخ ب    ،قه ابن معي وابن حبان أبو محزة البصري، وث  ود  دا
 عدي يف الكامل... إخل.

 .94 :7الكربى  ن( البيهقي: السن 2)
 (. 7349حديث رقم ) دخاري بعبقه ال( وعل  1718( مسلم )3)
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ر شيخ اإلسالم أن وقد ذك  :-رمحه هللا    -  يقول الشيخ حممد بن صاحل العثيمي 
النيب عهد  بيوهتن يف  النساء يف  عليه وسلم  لباس  القدم   صلى هللا  بي كعب  ما 

ن إىل السوق فقد علم  أما إذا خرجْ   ،وهن يف البيوت   ،ستوراليد؛ كل هذا م    وكفّ  
ثياب   يلبسن  الصحابة كن  نساء    ص هلن  ورخ    ، على األرضضافيات يسحْب   أن 

 .1يزدن على ذلك  رخينه إىل ذراع لأن ي   صلى هللا عليه وسلم النيب
احلنظلية  -  23  ابن  صلى هللا عليه   رسول هللا   مسعت    :قال  رضي هللا عنه  عن 

حىتصل  "أ    :يقول  وسلم لباسكم،  الن  حوا  يف  شامة  هللا  اتكونوا كأنكم  فإن  س، 
 . 2ش"التفح   حش ولالف   حيب   تعاىل ل

احلديث من  الدللة  قصري  إ  :وجه  لبست  من  شفاف    ان  ضيق    اأو  ت    اأو  ح صل  مل 
هي أصلحت لباسها    ول  ،ملخالفتها املقاصد الشرعية واآلداب اإلسالمية  ؛لباسها

 ة ر السليمة والقلوب النريّ  ط  ب الف  أصحا  وأهل الصالح والستقامةيف نظر العلماء  
هللا رسول  أمر  خالفت  قد  بذلك  وسلم  فهي  عليه  هللا  أمره   صلى  يف  واألصل 

 . الوجوب 
مسعود  -  24  بن  عبدهللا  عنه  عن  هللا  عليه    النيب  قال  :قال   رضي  هللا  صلى 

 . 3((ر إليهانظ  ، فتنعتها لزوجها كأنه ي  املرأة   املرأة   ر  تباش   ل : ))وسلم

 

وفتاوى أركان    1858فتاوى علماء البلد احلرام ص     ،ه1414  /11  /20( ابن عثيمي: فتوى عليها توقيعه يف  1)
 .294اإلسالم: ص

يعرفان، عن ابن احلنظلية تفرد عنه هشام بن سعد، له    ؛ قال الذهيب: قيس بن بشر ]د[ عن أبيه لأبس به  ل(  2) 
وذكره ابن    ،شام ه، ما أعلم روى عنه غرياقال أبو حامت: ما أرى حبديثه أبس    ،(حديث: )نعم العبد خرمي... احلديث

أبو  (،  180  -  179  :4)  واحلديث أخرجه أمحد  ،قال مقيده: قال عنه هشام: رجل صدق  ،ه احبان يف الثقات  
( الكبري(،  4089داود  يف  )(،  5616)  الطرباين  الشعب  يف  )هتذيب:  (،  6204البيهقي   -  142  :4املزي 
الذهيب(،  183  : 4احلاكم )املستدرك:  (،  143 املفلح   ،وصحح إسناده ووافقه  ابن  (:  551  :3)اآلداب:    وقال 

أبو داود إبسناد حسن النووي )رَيض: ص    ،رواه  إل قيس بن بشر،  463وقال  أبو داود إبسناد حسن،  (: رواه 
 فاختلفوا يف توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. 

 (.5240( البخاري )3)
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صلى هللا   وقال البغوي: أخرب النيب.هذا أصل ملالك يف سد الذرائع  :قال القابسي
 . أن وصف الشيء جيعله كاملعاينة عليه وسلم

و ل  ي  ْبد ين  }  :ابن أيب شيبة وابن املنذر عن الشعيب وعكرمة يف هذه اآلية  ج  أخر  و  
ل ب  ع ول ت ه ن   إ ل   ؛  واخلال   العم    [ حىت فرغ منها، قال: مل يذكر 31النور:  ]   {ز ين  ت  ه ن  

 .1واخلال ع مخارها عند العمّ  فال تض   ،ألهنما ينعتان ألبنائهما 
ابن عباس رضي هللا   يهودية أو نصرانية للمس  حيل    ل  :عنهماوقال  تراها  لمة أن 

 .2لزوجها هالئال تصف  
جة يف احلفالت وقصور األفراح وغريها  ن املرأة املتربّ  إ  :األحاديثلة من  وجه الدل

قاعات  وقد يوجد يف    ،ألخيها أو لبنها   قد تصفها بعض الرائيات هلا لزوجها أو
 ،يؤمن جانبها  العامة الفاسقة والفاجرة من لاألفراح واحملافل    الحتفالت وقصور

تضم    ل األندية  هذه  مثل  أن  والطاحل  جرم  من حضور    تكاد  ول  ،الصاحل  َتلو 
 . خادمة أو وجود عاملة عاهرة أو كافرة

رأى رجال    صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا   :رضي هللا عنه  عن يعلى  -  25 
صلى هللا عليه  فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال  از بال إزار، فصعد املنرب  يغتسل بلرب 

 . 3(( احلياء والست، فإذا اغتسل أحدكم فليستت   ري حيب  ستّ   هللا حيي   : ))إن  وسلم
ه: مث اعمد فيما ترى إىل يف كتابه إىل عامل    رضي هللا عنه  بن اخلطاب عمر    وقال 
 .ها بحلق ها إىل هللا وأشبه  أحبّ  

 

 .182 :6: الدر املنثور ي( السيوط1)
 .233 :12( القرطيب: التفسري 2)
أبو داود )حسن(  3) الربين:  (،  406النسائي )(،  4012:  )الفتح  الكبري )(،  123  :2أمحد   : 22الطرباين يف 

وقال عن اإلسناد    قال الساعايت: رجال إسناده رجال الصحيح.(،  198  :1البيهقي يف السنن الكربى )(،  670
رجال إسناده    (:348  )النيل:  الشوكاينال  وق(،  1729  وحسنه السيوطي )اجلامع الصغري:  ه ،ا  اآلخر: سنده جيد.

إن   :وقد قيل(،  334  :1لفتح )ا وقال ابن رجب يف  (،  251  :1)التيسري:    رجال الصحيح. وحسن إسناده املناوي
 زرعة. ووصله بعض الثقات، وأنكر وصله أمحد وأبو ،ايف إسناده انقطاع  
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أن    فالقول أبن املرأة جيب عليها  ،به هللان الست حي  إ  :يثة من األحادللوجه الد   
واحملارم  تست   النساء  ل  عند  غالب  يظه    ما  والست  ار  احلياء  إىل  قتضى  فم    ،أقرب 

 .ذلك أن يكون أحب القولي إىل هللا وأشبه بحلق 
صلى هللا عليه   قال رسول هللا   :قال   رضي هللا عنهما  ن حسي بن عليع  -  26

 . 1((فسافهان هللا حيب معايل األمور وأشرافها، ويكره س  ))إ: وسلم
األحاديث  من  الدللة  والضيقة إ  :وجه  والشفافة  القصرية  للثياب  املرأة  لبس  ن 

بها هللا، وإمنا الزكية اليت حي  ومعايل األمور    ف لألخالق الشرعية واآلداب الدينيةخمال  
واملسلم   ،كره هللا ئها ما ي  األخالق ودني  يءورذائلها وردفساف األمور  هي من س  

و ق ْد   * }ق ْد أ فْ ل ح  م ْن ز ك اه ا  قال تعاىل:    ؛وارتقائها وصيانتهامأمور بشرف النفس  
 .[ 10، 9خ اب  م ْن د س اه ا{ ]الشمس: 

مج  وم    -  27 السن  ن  أو  الكتاب  يف  جاء  نص  به كل  يستدل  ما  اقتضى لة  ة 
التست   إىل  واإلرشاد  والطهارةوالعف    شمةواحل    التوجيه  واحلياء  الترب    ،ة  ترك  ج وإىل 

 .وحنو ذلك  ،قاء الفتنة ج واتّ  ظ الفرْ فْ وإىل غض البصر وح   ،فوالسفور والتكش  
والتهمة  بعثة على الريبة    للمروءة  خارمة  قةوالضيّ    والشفافة  الثياب القصرية  -  28

الظن  لبستْ فم    ،وإساءة  ل    هان  وهتكت  احلياء  جلباب  خلعت   ،التقوى  س  بافقد 
النقص والعيب والش    ،ها للجرح والقدحنفس    ضتوعر   قال بعض    ،يووقعت يف 

 . ن أساء الظن  بهيلومن  م   ه للتهم فالن عر ض نفس  م   :السلف

 

: فيه خالد بن إلياس، ضعفه أمحد  (188  :8:  مع( وغريه، قال اهليثمي )م2894( الطرباين )املعجم الكبري:  1) 
 ال  رواه البيهقي متص  (:296  :2وقال العراقي )فيض القدير:    ،وابن معي والبخاري والنسائي، وبقية رجاله ثقات

وصححه الشيخ األلباين )صحيح اجلامع    ،(1889)اجلامع الصغري:    وحسنه السيوطي  ،ال ، ورجاهلما ثقاتومنفص
رواه الطرباين يف  ط(:  188  :8قال اهليثمي )ممع:    ،رضي هللا عنه  شاهد من حديث أنس  وله  ،(1890الصغري:  

(: 188  :8قال اهليثمي )ممع:    ،رضي هللا عنه  شاهد من حديث سهل بن سعدله  و   ،"األوسط، وفيه من مل أعرفه
 رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، ورجال الكبري ثقات.
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ك  وحسب    ،حىت تساهل كثري من الناس يف أمرها  ،انتشار أجهزة التصوير  -  29
الصغار والسفيهات   ي أصبحالذ   بجلوال     أبيدي 

 
هذه   فال تؤمن مع  ،ضات ر  غوامل

 .تعرَيت مة التقاط صور فاضحة للم  داألجهزة املتق 
ن بدهنا ما  م    إذ قد ترى امرأة أو يرى قريبٌ   ؛ ض الفتاة للعي عرّ  التعري ي    -  30

فال الوقاية    ،بلنظرةصاب  فت    كربّ  ي    يعجبه  الثياب  منافع  من   الضرر   عودفْ وإن 
يقصد اليت  ي    واألعضاء  عندما  عادة  غالب  كش  ستها  تكون  عنها  أنظار   اف  حمل 

 . اآلخرين وإعجاهبم
بن حنيف   هل  عامر بن ربيعة بس    مر    :وعن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال  

ي   أر    ل،غتس  وهو  مل  لبط    أة،جلد خمب    كاليوم ول  فقال:  أن  لبث  فأ    فما  به به،  يت 
 (( همون بهن تت  م  ))  :قال   ،ريع اصك سهال   ل له: أدر  يفق  صلى هللا عليه وسلمالنيب  

ل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه قت  ي    عالم  ))  قال:  ،قالوا: عامر بن ربيعة
فليدْ  يعجبه  بلربكة  ع  ما  عامر ا  ،((له  فأمر  مباء  دعا  وجهه    مث  فيغسل  يتوضأ  أن 

امل   قال سفيان: قال    ،عليه  ي وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب  رفق  ويديه إىل 
 .1ه عن الزهري: وأمره أن يكفأ اإلانء من خلف   ،معمر 
الذريعة  -  31 وسد  املادة  وإيصا  ،حسم  املفاسد  الفتنة  دودرء  وقطع    ،بب 

الشر أسبابه  ،وسائل  على  م  ... والقضاء  شرعية  وأصول  مستمر تظاه  قواعد  رة 
ة والضيق  افةوالثياب النسائية القصرية والشف    ،فيجب مراعاهتا واعتبارها  ، هباالعمل  

 

اإلرسال،  صحيح(  1) وظاهره  أمحد  سوى:  وعند  أبيه،  من  أمامة مسع  أب  أبيه،   أن  من  أنه مسعه  يؤيد  ما  وغريه 
(: رواه  1225ي )مصباح الزجاجة:  ري قال البوص   ،( وغريهم3509( ابن ماجه )486  :3واحلديث أخرجه أمحد )

  سهل   بن  ]هكذا ويف املوطأ حممد بن أيب أمامة  ،بن حنيف، عن أبيه، به  بن سهل  مالك يف املوطأ من طريق حممد
ورواه ابن حبان يف )صحيحه(   ،يف الطب ويف اليوم والليلة من طريق سفيان، عن الزهري  ورواه النسائي  ،حنيف[  بن

س بن  سعيد  بن  عمر  أيب نعن  بن  أمحد  عن  به  ان،  أمامة  أيب  بن  حممد  عن  مالك،  عن  يف    ،بكر،  احلاكم  ورواه 
ورواه أبو   ،هذا حديث صحيح اإلسناد انتهى  وقال:  ،به  )املستدرك( من طريق عبدهللا بن عامر بن ربيعة، عن أبيه 

 (. 190  :17حه اهليثمي )الفتح الربين: وصح   ،ه اداود من حديث عائشة 
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الفساد  مقوتةامل إىل  ويتطر    ،تفضي  الحنالل  إىل  ل وتؤدي  ما  إىل  هبا   جيوز  ق 

   :فمن ذلك  ،ب الضرر من نواٍح عديدةل  إهنا جتر إىل اخلطر وجت   ،فتمنع
، ورمبا استفحل األمر وتطور إىل ما هو أعظم  هنا جتر إىل استمرائها واعتيادهاإ  -

 .وأطم  
 فُ لقلب آلِ نان فاالعي فُ ما أتلَ ف=  العني للقلب رائد أن أمل تر

التساه    عقد  انفرط  جر  وقد  الذي  والتسامح  منع    ل  يف  احلزم  وعدم  التميع  إليه 
ت تلك الثياب هي  حىت أصبح    ،الفتيات من املالبس القصرية والشفافة والضيقة
   ثياب اخلروج من املنزل للعيادات الطبية املختلطة

 
  ،نتزهات وغري ذلك واألسواق وامل

املفتونوتعت الفتاة  الزيّ  ذر  بذلك  عباءة  ة  عليها  الثياب   أبن  تلك  متجاهلة    ،فوق 
 . تست أو نتيجة حركة واقعها فكم تظهر ثياهبا املخالفة؛ لكون عباءهتا ل

اليوم    ن نظر بعي العتبار إىل اجملتمعات اإلسالمية اليت بلغ بكثري من نسائهاوم   
واحملافل الرجالية وعلى   يف األسواق   ، ضيقةن بلثياب القصرية والشفافة والأن خرجْ 
الطر  والتهت    ئ الشواط يف  التساه    قات، ك  فتيلها  أن  ومرورها وجد  البداَيت  يف  ل 
 
 
امل من  على  وتريرها  املتفتّ  املثق    ل  قب  تعاملي  ي  في  الذين  أهنمحي  رون ميس    زعمون 

التهيئ  ح إلتنج    ألن مشاريع اإلفساد مهما كانت قوهتا ل   وواقعيون؛ ة بعد ثورة 
املرك   املكث  والتأهيل  األولية  واخلطوات  والنار  وتوطئة  اتهيد  فة  ز  بدايتها    العظيمة، 
 : قال تعاىل   ،قبحه أكثر وأشد بلتوارث والعتياد  والفحش يتفاحش  ،شرارة صغرية

أي ْم ر    ل   اَّلل    إ ن   ق ْل  هب  ا  أ م ر ان   و اَّلل    ء ان   آب  ع ل ي ْه ا  و ج ْدان   ق ال وا  ش ة   ف اح  ف  ع ل وا  }و إ ذ ا 
ْلف ْحش اء { ]األعراف:   . راة  طوفون بلبيت ع  الذين ي   نزلت يف وقد  ،[ 28ب 

 إ  -
 
امل إىل  الناظرات  بعض  العضال تربّ  ن  بلداء  تبتلى  قد  ي  وه  ،جة  ما  ى سم  و 

ي  ب وما  الفتيات،  صفوف  يف  دبيب  له  الذي  م  إلعجاب  عليه  تداعيات  نبين  ن 
 . سيئة 
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م    - ي  بعض  النساء ولن  على  الدخول  هلم  عنهم  باح  احلجاب  ن  يؤم    ل  ،جيب 
عند فعلهم  وردة  ي  جانبهم  الزيّ  ما  هبذا  عنهم  أجنبية  فتاة     رون 

 
لإلعجاب امل  ،ثري 

عند بعض النساء يف إدخال األبناء واإلخوان    اتفريط  بل    ال  خاصة وأن هناك تساه  
 .ن احتلم أو انهز الحتالم على النساءم  
 ص  قد حي    -

 
بل قد تثور غريزته اجلنسية فيسقط يف   ،ذجة نظرة تلذ  تربّ  ل من قريب امل

 مواقعة احملظور وقد جرى من    ،قلب صاحبها البالبل   فكم نظرة ألقت يف  ،الفتنة
ذلب  والفجور أمورسبب  العص  ك    ، أهل الختصاص  يعرف هذا  ،ركثرية يف هذا 

وقد ذكر العلماء أنه جيب على املرأة   ،رعن املنك  كهيئات األمر بملعروف والنهي  
 . ل لكونه عورة ،خوف فتنة  أن تست أطرافها عن حمارمها إن خ شي لذة أو

الشيخ    بن بزال  عبدوقال  بل    :-رمحه هللا    -  عزيز  أغ  فقد  تقنا  أشياء كثرية نه  ع 
التساهل  ت  بسبب  فقد  املرأةفُت  ،  حما    الزمان  مهار ببعض  هذا  يف  هبا  يفُت  وقد   ،

اإلميانالذ فيه  وضعف  العلم  فيه  قل  ت  ي  فقد  أبخيها،  ت    ،بتلى  بعمّ  وقد  ها  بتلى 
تكون متحشمة، تست كل شيء ، وأن  فينبغي هلا احلذر  ،، وهم حمارم بتلى ِباهلاوت  

 . 1إخل ...ند حمارمهاما عدا وجهها وكفيها ع 
سألت أب عبدهللا عن رجل ينظر إىل   :ال األثرمق  :-رمحه هللا    -وقال ابن قدامة  

إل لكذا    }و ل  ي  ْبد ين  ز ين  ت  ه ن {شعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه فقال: هذا يف القرآن  
 . وكذا
 أكره أن  أان  :مث قال .عجبينما ي    ،فينظر إىل ساق امرأة أبيه وصدرها قال: ل  :قلت

 كراهية   : وقال أبو بكر...وإىل كل شيء لشهوة  ينظر من أمه وأخته إىل مثل هذا،
 . 2ألن ذلك يدعو إىل الشهوة ؛ ير إىل ساق أمه وصدرها على التوقأمحد النظ 

 

 .81( ابن بز: حراسة احلجاب ص1)
 . 493 :9( ابن قدامة: املغين 2)
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ول    ،؛ ألن احلاجة ل تدعو إىل نظرهباحي    ل  ار غالب  وما ل يظه    :وقال ابن قدامة 
احمل ومواقعة  الشهوة  معه  السر  ر  فح    ، ظورتؤمن  إليه كما حتت  النظر  إىل غري   ،1ة م 

 .أن األصل يف الضرر التحرمي ومن القواعد عة، ذلك من األضرار واملفاسد املتوق  
املرأة سته  ؛وبعد على  ما جيب  أوضحنا  النساء   ،فقد  أمام  إظهاره  هلا  وما جيوز 
اواحمل الواضحة منحل ارم بضروب من  فيتعي اآلاثر و   جهة  جج والرباهي  العتبار 

إهدارها  ،تقدميها وعدم  هبا  م  ت     وهي  ،والعمل  على  ت  ر د   بعض  س  ن  بقول  كت 
حمر   وعند  املرأة  مع  املرأة  عورة  حد  يف  والركبة م  الفقهاء  السرة  بي  ما  أبهنا   ، ها 
 وكل دليل من هذه األدلة يصح    ،فلبست عندهم القصري أو الشفاف أو املشقوق

رزقنا هللا العلم   ،إىل غريه ازداد قوة ودللة وتكاملية  م  وإذا ض    ،الستدلل به لوحده
 .النافع والعمل الصاحل

 ساء واحملارم فتاوى حول الثياب املعاري عند الن
 :بشأن لباس املرأة عند حمارمها اللجنة الدائمة بيان من

هلل   العاملياحلمد  وصحبه   ، رب  آله  وعلى  حممد  نبينا  على  والسالم  والصالة 
بلغْ   ؛وبعد  ،عيأمج قد  اإلسالم  صدر  يف  املؤمني  نساء  يف فقد كانت  الغاية  ن 
والعفةالط   واتّ    ،واحلياء واحلشمة  ،هر  اإلميان بهلل ورسوله  القرآن والسن  بربكة   ،ةباع 

ف التكش  يعرف عنهن    ول  الثياب الساترة،ن  وكانت النساء يف ذلك العهد يلبسْ 
أو ببعضهن  اجتماعهن  عند  هذ   مبحارمهن،  والتبذل  القومية جرى   هوعلى  السنة 

 فدخل يف كثري   ،عهد قريب  بعد قرن إىل  قران    -  وهلل احلمد  -  عمل نساء األمة
ليس هذا   ،واألخالق؛ ألسباب عديدة   من النساء ما دخل من فساد يف اللباس

ونظر  بسط    موضع   للبحوث    اها  الدائمة  اللجنة  إىل  الواردة  الستفتاءات  لكثرة 
فإن اللجنة   ، واإلفتاء عن حدود نظر املرأة إىل املرأة وما يلزمها من اللباسالعلمية  

 

 . 493 :9( ابن قدامة: املغين 1)
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احلياء الذي جعله   لق   لعموم نساء املسلمي أنه جيب على املرأة أن تتخلق ِب  بيّ  ت  
وسلم  النيب عليه  هللا  ش    صلى  من  وشعبة   اإلميان  به   ، هب  ع  من  املأمور  احلياء  ومن 
املرأة  تست    ا وعرف    اشرع   اليت  وَتل    ،واحتشامها   بألخالق  مواقع   تبعدها قها  عن 

بدي للمرأة إل ما  ت    ظاهر القرآن على أن املرأة ل  وقد دل    ،الفتنة ومواضع الريبة
 ت  

 
مل العادة بكشف  حارمها ما جر  بديه  امل  ت  البيت وحال   : قال تعاىلكما    ؛ هنةه يف 

ء  ب  ع ول ت ه ن  أ ْو أ بْ ن ائ ه ن  أ ْو أ بْ ن اء   }و ل  ي  ْبد ين  ز ين  ت  ه ن  إ ل  ل ب  ع ول ت   ئ ه ن  أ ْو آب  ه ن  أ ْو آب 
]النور:  ن س ائ ه ن {  أ ْو  أ خ و اهت  ن   ب ين   أ ْو  إ ْخو اهن  ن   ب ين   أ ْو  إ ْخو اهن  ن   أ ْو  ب  ع ول ت ه ن  

فإنه هو   ،ةليه السن  ت عوهو ما دل    ،القرآن  وإذا كان هذا هو نص    ،اآلية...[ 31
ن  ونساء الصحابة وم    صلى هللا عليه وسلم  الذي جرى عليه عمل نساء الرسول 

األمة  اتبعهن   نساء  من  هذا  إبحسان  عصران  جرت    ،إىل  بكشفه  وما  العادة 
اآلية يظه    للمذكورين يف  ما  غالب    رالكرمية هو:  املرأة  املهنة    امن  البيت وحال  يف 

ع وأما التوس    ي،ين والعنق والقدم  ف الرأس واليد  نه؛ كانكشاز م عليها التحر    ويشق  
التكشف   يدل  يف  مل  أنه  على  أوعلى    فعالوة  من كتاب  دليل  هو   ،ةسن    جوازه 
وفيه   ،وهذا موجود بينهن    ،نسهاج    تان هبا من بنات نة املرأة والفت  أيض ا طريق لفت

النساء والبغاَي  بلكافرات    اه  تشب     كما أن يف ذلك   ،أيض ا قدوة سيئة لغريهن من 
لباسهن   النيب  ،املاجنات يف  ثبت عن  عليه وسلم  وقد  قال   صلى هللا  من  ))  :أنه 
 .أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود ؛ ((تشبه بقوم فهو منهم

صلى هللا عليه   أن النيب  رضي هللا عنهما  ويف صحيح مسلم عن عبدهللا بن عمرو
م    وسلم ثوبي  عليه  فقاعصفر  رأى  م  ))  :ل ين  هذه  فال إن  الكفار  ثياب  ن 
 . (( هاتلبسْ 

صنفان من أهل ))  :قال   صلى هللا عليه وسلم  ويف صحيح مسلم أيض ا أن النيب 
ونساء كاسيات    ،كأذانب البقر يضربون هبا الناس  قوم معهم سياط  ؛النار مل أرُها 
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مائالت ميالت  البخت    ،عارَيت  اجلنة ول  ل  املائلة،رؤوسهن كأسنمة   يدخلن 
 . ((وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا ،ن رحيهاجيدْ 

ت  ((كاسيات عارَيت ))ومعىن   املرأة ما ل: هو أن   ، يستها، فهي كاسية   كتسي 
عارية  احلقيقة  يف  م    ؛ وهي  يشف  مثل  الذي  الرقيق  الثوب  تلبس  أو    ،بشرهتا  ن 
ي   الذي  الضيق  جسمهاالثوب  تقاطيع  ل  ،بدي  الذي  القصري  الثوب    ست  ي    أو 

 .بعض أعضائها
  

 
 تعي على نساء املسلمي التزام اهل ْدي الذي كان عليه أمهات املؤمني ونساء فامل

عنهن   هللا  رضي  على   الصحابة  واحلرص  األمة،  هذه  من  إبحسان  اتبعهن  ومن 
الفتنة   ،والحتشام  التست أسباب  عن  أبعد  ت    ،فذلك  عما  للنفس  ثريه وصيانة 

كما جيب على نساء املسلمي احلذر من الوقوع   ،احشدواعي اهلوى املوقع يف الفو 
طاعة هلل   ؛ه بلكافرات والعاهرات شب  مه هللا ورسوله من األلبسة اليت فيها ت  فيما حر  
 .من عقابه  اوخوف   ،ورجاء لثواب هللا  ،ورسوله

 ن  هن حتت وليته من النساء، فال يتككما جيب على كل مسلم أن يتقي هللا فيم    
وليعلم أنه راٍع   ،مه هللا ورسوله من األلبسة اخلالعة والكاشفة والفاتنةا حر  م  ن يلبسْ 

 . ومسؤول عن رعيته يوم القيامة
إنه مسيع   ،ل هللا أن يصلح أحوال املسلمينسأ السبيل،  وأن يهدينا مجيع ا سواء 

 . وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،قريب ميب
 [ث العلمية واإلفتاءالدائمة للبحو اللجنة ] 

 .زيز بن عبدهللا بن حممد آل الشيخ ععبدال :رئيس
 .رمحن الغدَينعبدالعبدهللا بن  :عضو
 .زيد بكر بن عبدهللا أبو :عضو
 .: صاحل بن فوزان الفوزانعضو

 [294  - 290 /17فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: ] 
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 :-هللا رمحه  -ز عزيز بن ابعبدالئل الشيخ سُ * 
 وما   ؟هل هي عورة كلها أم من السرة إىل الركبة   ما حد عورة املرأة عند حمارمها،

ن  ح الكمّ  كم  احملارم  صف  عند  أرجو   وما  ؟للمرأة  الشفافة؟  الثياب  لبس  حكم 
 .اإلفادة بذلك 

العلم  :اجلواب أهل  عند  تفصيل  فيه  من    ،هذا  منهم  العلم؛  أهل  بي  واختالف 
منها ما العورة  إن  للم    قال:  الركبة  السرة وحتت  نظر  ، حارم فوق  فيه   ، ولكن هذا 

القرط   ،الرقبة  :مثل   ،ه مثل الرأسما جرت العادة بكشف    -  وهللا أعلم   -  واألقرب 
األذن والكف  مثل    ،يف  واليد  الساق  ،القدمي  ،يالذراعي  جرت    ،طرف  شيء 

 ما سوى واألفضل ست  ،وهذا هو األقرب   ،العادة بكشفه بي احملارم ويف البيوت 
نعلم فيه    مثل حاجة الرضاع إخراج ثديها عند الرضاع ل  ،ذلك إل عند احلاجة

 .هاإلرضاع طفل   اأبس  
 النّ ت[ - املوقع الرمسي للشيخ على الشبكة العنكبوتية :نور على الدرب ] 
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 :- وفقه هللا -سئل الشيخ صاحل الفوزان * 
صلى    يف حديث الرسول  ليدخاملالبس الضيقة للنساء أمام النساء    هل لبس   -

 إىل آخر احلديث؟  ((... نساء كاسيات عارَيت )) :الذي يقول فيه هللا عليه وسلم
  سمها ل شك أن لبس املرأة للشيء الضيق الذي يبي مفاتن ج  ل   :اجلواب

أما عند غري زوجها فال جيوز حىت ولو كان حبضرة    وز إل عند زوجها فقط،جي  
ا عن النساء كما تستها عن الرجال؛ إل ما عورهت  إىل أن قال: تست...نساء

ين والقدمي ما تدعو احلاجة  كالوجه واليد    ،بكشفه عند النساء  جرت العادة
 . إىل كشفه 

 .[ 308  - 307/ 3 :املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل الفوزان]  
أيضا وسئل    -  أولد  لدي    :االشيخ  ألبس    ،أربعة  الق وأان  فما ...صريأمامهم 

 .ذلك؟ حكم
للمرأة أن  :أجاب أولدها وحمارمها  ل جيوز  أمام  الثياب  القصري من    ول  ،تلبس 

  وإمنا تلبس القصري  ،ت العادة بكشفه ما ليس فيه فتنةتكشف عندهم إل ما جر  
 .عند زوجها فقط

 . [ 308 /3 :املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل الفوزان]  
   :-هللا   رمحه -رمحن اجلربين عبدالئل الشيخ عبدهللا بن سُ * 

املختلفة أبشكاله  النساء  بي  البنطلون  لبس  األخرية  اآلونة  يف  انتشر  وإذا   ،لقد 
  ؟ إخل ...بي النساء احتججن أبهنن نكر عليهن  أ  

إىل  .. .ل جيوز هذا اللباس للمرأة ولو كانت يف حميط النساء أو احملارم :اجلواب
 األمور   لثياب، فعلى أولياء، ولبس الواسع من اأن قال: واملرأة مأمورة بلتست  

البنطلون هذا  من     ،املنع 
 
امل اللباس  على  املرأة  املسلمي وقصر  بي  دون    ،عتاد 
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واليهود  النصارى  من  الكافرات  فيها  يقلدن  اليت  املستوردة  األكسية  هذه 
 . وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم  ،وهللا أعلم  ،همأشباه  و 
 [24ص :ةالنخبة من الفتاوى النسائي] 
املشقوقة   عن حكم لبس الثياب الضيقة أو القصرية أو  اأيض    وسئل الشيخ  - 

 احملارم؟  من إحدى اجلوانب أو القصرية األيدي أمام النساء أو
فإن ظهورها    ،وز للمرأة تفاصيل البدن فال جت  بيّ  أما الثياب الضيقة اليت ت    : فأجاب
ي   يتبي  لف  بذلك  حيث  األنظار؛  ثدْ ت  حجم  أويه  إليتها  أو  صدرها  عظام  أو   ا 

 إىل أن قال: وهكذا لبس القصري أو ...بطنها أو ظهرها أو منكبيها أو حنو ذلك 
ر ذلك  ربّ  ول ي    قصري األكمام،   حبيث يبدو الساق أو القدم أو  ؛املشقوق الطرف

 . إخل ...أمام احملارم أو النساء كوهنا
 . [ 31 - 25 :ص :النخبة من الفتاوى النسائية] 

 : واجلواب عنها بهةشُ 
العلماء  من  طائفة  قول  الكثريين  على  املرأة    إن  "  :أشكل  وعند عورة  املرأة  مع 

 . "ة  إىل الركبةحمرمها من الس ر 
 :لياب عن هذا مبا يَ جيُ 
واتفاق   ،رسوله  ةوسن    ،هللا ة يف كتاب  احلج    -رمحه هللا    -قال اإلمام الشافعي    -1

 . األئمة
عورة املرأة مع املرأة وعند حمرمها من الس ر ة  إىل "  :همعض   هذا، فإن قول بإذا تبي   

صلى  لفظ رسول هللا    ول   ،إذ ليس هو كالم هللا   ؛تربجات ق فيه للم  ل متعلّ    "الركبة
وسلم عليه  السن    ،هللا  أو  الكتاب  من  دليل  عليه  رجب ول  ابن  حكى  وملا  ة، 
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ر أن قول ارمه من النساء، ذك  نظره من حمم أن ي  باح للمحر  ي    اختالف العلماء فيما
 . 1قول ضعيف شاذ ،بي السرة والركبة  عدا ما م أن ينظر إىل مامن أبح للمحر  

عن    دبل هو رأي مر    ،فاقوليس هو حمل اتّ    ،إمجاع هنا   ة يف اإلمجاع ولاحلج    -2
 ، وقد ذكران من الرباهي ما فيه كفاية  ،ال  وعق  ال  أقوى منه نق  ل برأي قاب  الدليل م  

املرأة  إن    :واإلمام مالك وغريهم  ،واإلمام أمحد  ،رمحن عبدالبكر بن    وقد قال أبو
وإمنا أجازوا هلا أن تكشف عما يظهر عادة وحاجة عند    ، كلها عورة حىت ظفرها

 . حمارمها وبي النساء آلية النور
ي والقدمي وحنو ذلك ما سوى الوجه كالكف    ار غالب  ما يظه    افأم  :قال ابن قدامة

  النظر إليه   -  للخاطب  يأ  -  باحي    إحداُها ل  ؛يف منزهلا ففيه روايتان  ظهره املرأةت  
نظر  ل ي    :وعنه   ،ل ينظر من ذوات حمارمه إىل غري الوجه  :وعن أمحد  ،2ألنه عورة

 . 3يمنهن إل إىل الوجه والكف  
فقدم    -3 بيوهتن،  يف  النساء  حاجة  راعى  فإمنا  القول  هبذا  العلماء  من  قال    ن 

فظهر هبذا أن    ،هنة وأشغاهلا املنزلية حتتاج املرأة إىل إظهار بعض أطرافها يف حال امل  
إبظهار مفاتنها يف احلفالت نت  تفليس ملن ف    ،من الدعوى   ضابط الفقهاء أخص  

 . ث بقوهلموالسهرات أن تتشب  
احلاجةم    -4 قوله  فوجه  القول  هبذا  العلماء  من  قال  حمل  ،ن  فإن    ،نظر  وهذا 

من احلاج أقل  بكشف  تندفع  غالب    ،ذلك   ة  يظهر  ما  شيخ    ،اوهو كشف  قال 
 صلى هللا عليه وسلم  : والنساء على عهد النيب-رمحه هللا    -تيمية    اإلسالم ابن 

 

 .251 - 249 :1( ابن رجب: فتح الباري 1)
 . 491 :9املغين  مة:ا( ابن قد2)
 (. 19 :9النهى ) ( معونة أويل20 :8( انظر: اإلنصاف )3)
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يها إذا  يد  فتبدي املرأة    ،الصنائع والقمص عليهن    ن يصنعْ   وكن    ،صقم    إمنا كان هلن  
 . 1عجنت وطحنت وخبزت

وهذه   ،2ن املرأة حملرم غري زوج وسيد ي  رمة تز العلم حب  ح بعض أهل وقد صر    ،وهذا 
 . ن املالبس القصرية والشفافة وما يف معناها غاية يف التزي  

حدّ  إ  -5 يف  وضابطهم  الفقهاء  مصطلح  ومواضع  ن  أحوال  إىل  عائد   ،العورة 
بناء    :فقالوا بعورة  ليس  إذا مل يكن    الوجه  الصالة  مأمورة بكشفه حال  أهنا  على 

على أهنا منهية عن لبس    بناء    ،بعورة  ليستاان  الكف    :وقالوا  ،رجال أجانبعندها  
 الوجه واليدان والقدمان والساقان ليست بعورة بناء    :وقالوا  ،القفازين حال اإلحرام

ودون الركبة    ةالسر  فوق  ما    وقالوا:  ، منزهلايف    اوألنه يظهر غالب    ؛على نظر اخلاطب
وهلذا جتد كالمهم يف    ،هنة واحلركة واحلاجة يف بيتها على حال امل    بعورة بناء  ليس  

وا إىل  ؤ وإذا جا  ،عورة املرأة حتت هذه األبواب ل حتت بب الوليمة وإجابة الدعوة
اللباس   املنهكتاب  الثياب  حتته  ذكروا  م    ،عنها  يوالزينة  ضمن  واليت  الثياب ها  ن 

 .العارية وحنوها
ع فيه مسلمات إبظهار  سيأيت زمان يتخل    أنه  -  ا جزم    -طرأ على بهلم  وما كان ي  
الع    ،حماسنهن   غري  هندامهن    فيفات وحياكي  زيّ    ن  ويتبعْ   يف  يف  الغربيات  هن  سنن 

 .وقلة حيائهن هذا الضابط هن  علن حجتهن على وقاحت  وجي  
القول حي  إ  -6 السرة وأسفل من   ،مل على حالة خاصةن هذا  وهو أن ما فوق 

 ض الركبة معر  
 . داف حبكم حركة ومهنة ل عن قصد وتعم  لالنكش

ة والركبة فال يعين ما بي السر  فإذا قال الفقهاء يف حد عورة املرأة بلنسبة للرؤية  
للشابة زينة   دتعم    أنه جيوز  واحملارم  النساء  عند  الركبة  السرة وحتت  فوق  ما  إبراز 

 

 .118: 22( ابن تيمية: الفتاوى: 1)
 (. 31 :9( انظر: معونة أوىل النهى شرح املنتهى )2)
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بعورةل  اومج ليس  لكونه  حيل    ،؛  أنه  النظرمس    ول  وتعمد  ليس   ،إليه   ه  هذا  فإن 
 .ل  لزم القول ليس قو  بالزم، على أن  

قالوا الصالة  :وقد  يف  وجهها  إل  عورة  ماوم    ،املرأة كلها  حبضرة   رادهم  تكن  مل 
 . ة والركبةبي السر   وقالوا: عورة الرجل ما ،الرجال األجانب

بعضهموقد صر   اإلمام أمحد يف رواية    -  ح  ي    -ومنهم  اأنه:  للمرأة  لنظر من باح 
  ، وقال آخرون   ،فلة هنة والغ  ده البعض بوقت امل  وقي    ،فقط  اغالب    الرجل إىل ما يظهر

 . 1باح النظر إليهل ي   :ومنهم اإلمام أمحد يف رواية
ن   أن قوهلم مفس  فالذي  به  بيتها  ردين هللا  املرأة يف  إذا كانت  ثياب    ال  ف ض    مبا  يف 

املهن ومارسة  اخلدمة  وأثناء  ي    ؛ةالب ْذل ة   قد  أطرافها نحس  إذ  بعض  عن  الثوب  ر 
 .ف مرادهمأقواهلم عر   ع كالمهم ومجع  ن تتب  وم   ،ال اختيار   ااضطرار  
كعورة عورة املرأة مع املرأة    :-رمحه هللا    -  لشيخ حممد بن صاحل العثيمنييقول ا

مام ن أيلبسْ   ة والركبة، ولكن ل يعين أن النساءأي ما بي السر    ،الرجل مع الرجل 
ثياب   ي  قصرية ل تست    النساء  مل  فإن هذا  والركبة،  السرة  بي  ما  إل  ه أحد من  قلْ  

أهل العلم، ولكن معىن ذلك أن املرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة 
أو حنرها  من  أو  ساقها  من  شيء  خرج  أن  هلا  حصل  أمام   مث  ذلك  أشبه  ما 

 .2األخرى فإن هذا ليس فيه إمث
يست     ماج إىل النساء ليس عليها من اللباس إلر  ل يعقل اآلن أن املرأة َت  ه   وقال:

 . . .ومل يكن هذا إل عند نساء الكفار ،يقوله أحد هذا ل ؟!ما بي السرة والركبة
س فلباس املرأة أما اللبا  ، ن اللباس شيء والنظر إىل العورة شيء آخرإ  :الصةواخلُ 

مشروع املرأة  ي    مع  أن  ماست  فيه  الرجل   بي كفّ      إىل كعب  هو   ،اليد  هذا 
إىل  ،املشروع املرأة  احتاجت  لو  أنشمري  ت    ولكن  الركبة،تشمّ    ثوهبا  إىل    لو  ر 

 

 . 26  - 25 :8اإلنصاف  ( انظر:1)
 .268 - 267  :12( ابن عثيمي: مموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمي 2)
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وكذلك    ،ر إىل الركبةفلها أن تشمّ    -  غل أو حنوهلش    -تشمر ثوهبا  أن    احتاجت
تفع   فإهنا  العضد  إىل  الذراع  احتاجت إىل تشمري  احلاجة فقط لو  بقدر  ذلك   ،ل 

  وأما
 
 . 1ه فالعتاد الذي تلبس  أن يكون هذا هو اللباس امل

 :هس الصغريات القصري وما يف معنالب  
 ،شمةاه بناهتم الصغريات تربيتهن على احلياء واحل  الواجب على اآلبء واألمهات جت  

فعن معاوية بن أيب    ؛الواسعة لعتيادها  وتعويدهن الثياب الساترة الطويلة الثخينة
ع  سفيان هللا  هللا    نهمارضي  رسول  وسلمعن  عليه  هللا  قال   صلى  اخلري ))  :أنه 

   :وكما قيل  ،2(( اجةجل   عادة، والشر  
 ده أبوهعلى ما كان عو  =  تيان فيناالف   ئانش نشأوي  

شيخ   بن  عبدهللا نا  وقال  اجلرب عبدال  األطفال    :-رمحه هللا    -ين  رمحن  تربية  جيب 
 رب  ه يف الك  ى شيء يف الصغر ألفتْ فإن الطفلة إذا نشأت عل  ،على اللباس السابغ

 .ب انفطامها عنهع  وص  
 [179ص :فتاوى املرأة]  

العثيمي  ئلوسُ  بن صاحل  ي    -رمحه هللا    -  شيخنا حممد  النساء  بعض  ن سْ لب  عن 
 ؟ف عن الساقيقصرية تكش   ات ثياب  بناهتن الصغري 

صغرية؛ ألهنا    لبس ابنته هذا اللباس وهينبغي لإلنسان أن ي  أرى أنه ل ي    :فأجاب
  رها بقيتغ  ن ص  دت احلشمة م  أما لو تعو    ،هت عليه وهان عليها أمر  إذا اعتادته بقي  

أهل  والذي أنصح به أخواتنا املسلمات أن يتكن لباس  ،هارب  على تلك احلال يف ك  
ي   وأن  الدين،  أعداء  من  الساترعوّ  اخلارج  اللباس  على  بناهتن  احلياء    ، دن  وعلى 

 . [ 182ص  :فتاوى املرأة] .ميانفاحلياء من اإل
 

 . 1859 - 1858فتاوى علماء البلد احلرام ص  ،ه 1414  :11 :20يمي: فتوى عليها توقيعه يف عث ( ابن1)
صحيحه... ورواه صاحب    حبان يف  (: رواه ابن82( قال البوصريي يف )مصباح الزجاجة:  221( ابن ماجه )2)

 مسند الشهاب القضاعي... إخل. 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 وقفات 
رضي   عن معقل بن يسار  ؛ هلن    أم غاش    ،حهد لبناته وينصَ هل أنت والد جيَ   -

استعاه هللا    ن عبدٍ م    ما)):  يقول   صلى هللا عليه وسلم  : مسعت النيبالق  هللا عنه
هد هلم مث ل جي  ))، ويف رواية:  1(( ةحة اجلن  ئها بنصيحة إل مل جيد راطْ رعية ، فلم حي   

ستعيه هللا رعية ،  ن عبد ي  ما م  ))، ويف رواية:  2((وينصح إل مل يدخل معهم اجلنة
 .3(( ة م هللا عليه اجلن  لرعيته، إل حر   يوم ميوت وهو غاش   ميوت 

األب  أيها  األم!    ،فيا  أيتها  جتوَي  أعلينا  بناتنا  املاه  العاطفة  تستميلنا   ذمومة،ل 
ئ ا ق ل يال     :ولنتأمل قول هللا تعاىل ي ْ ن اك  ل ق ْد ك ْدت  ت  رْك ن  إ ل ْيه ْم ش  إ ذ ا   *}و ل ْول  أ ْن ث  ب  ت ْ

{ ]اإلسراء:  ْعف  اْلم م ات  ْعف  احلْ ي اة  و ض   . [ 75، 74أل  ذ قْ ن اك  ض 
ن    إن   أن  املبادب  ثعلينا  على  التبية  مضمار  يف  واآلدا  ئ ت  اجلميلة  ب  والقيم 

أل فلنأخذ على أيديهن   حزم وعزم وقوة دون فتور أو ملل،  اإلسالمية النبيلة، يف
أطر    على  هن طر وأن قصر    ،ااحلق  احلق  على  فريسة    ،اونقصرهن  ندعهن  ول 

اهلوى  ،الشيطان يلهثْ وإم  ،وأسريات  املميالت عات  املائالت  فعل  فم    ،ن خلف  ن 
نسأل هللا    ،  يفعل فهو غاش هلن ن ملوم    ،وينصح  هن  ذلك فهو جيهد لبناته يف زيّ  

 . العافية
}َي  أ ي  ه ا ال ذ ين     :ر أيها األب الصاحل وأنت أيتها األم الصاحلة قول هللا تعاىلوتدب  

د ك ْم ع د و ا ل ك ْم ف اْحذ ر وه ْم{ ]التغابن:   ك ْم و أ ْول  قال ابن    [ 14آم ن وا إ ن  م ْن أ ْزو اج 
 . عين على دينكمزيد: ي  

 

 (. 7150( البخاري )1) 
 (.142( مسلم )2) 
 ( واللفظ له.142( ومسلم ) 7151ي )( البخار 3) 



 

 

 

 

http://www.yanabee.tv / 

 واحملارم األدلة الصوارم على ما جيب سرته من املرأة عند النساء

 http://www.yanabee.tv/   

 

 :اعذرا  ليس
دع   :مثل قوهلم  ؛األفكار السيئةأن بعض اآلابء راجت عليهم بعض    بُ جَ العَ *  

تلبس ما شاءت حىت ل دعها    أو  ،نفسهاأو حىت تتكه هي من    ،دتتعق    الفتاة 
تلبسه كبرية لئال  صغرية؛  هذا،... تلبسه  هذا    -هم  هل  جل    -ويظنون    وحنو  أن 

هذا املبدأ يعين  وما علم هؤلء أن    ،بيةنكة يف الت احلكمة والسياسة واحل    قتضىم  
األخالق الدمار   وفوضوية  يف  ،الشامل  هي  إمنا  النفسية  احلالت  طاعة    وأن 

الرمحن  طاعة  يف  ل  وفن    ،الشيطان  احلكمة  أيديهن    وأن  على  األخذ  يف   التبية 
لى  وأن التبية ع  ،التغريبية   العلمانية  سونيةاملا  الورطة الشيطانية  وإنقاذهن من تلك 

 يف التبية هو يف امتثال   وأن األسلوب الصحيح واألمثل   ،األب والصالح من هللا 
 .صلى هللا وعليه وسلم أمر هللا وأمر رسوله

تتوفر يف  ض األمهات أن املالبس اجلميلة الساترة لعوإن تعجب فعجب زعم ب* 
 . س ابنتها املالبس العاريةلب  أن ت   اوجتعل هذا مربر   ،األسواق
  ،ألبتة  اعترب عذر  إل أنه ل ي    ،هذا الزعم وإن كان له حظ من الواقعية  ن  إ   :واجلواب

أهنا قد حتتاج غري    ،مث إن األسواق ومعارض األزَيء يوجد هبا ثياب ساترة وأنيقة 
 .إىل حبث أكثر من غريها 

لت   العارية؛  املالبس  من  على كثري  والتطوير  التعديل  إجراء  ميكن  أنه  صبح  كما 
أيض  وبإل  ،ساترة ي    امكان  قماش  أن  النسائي  املشغل  حسب   اعطى  خلياطته 

 .املطلوبة املواصفات
مة،  عنا الباعة على عرض مثل هذه األزَيء احملر  واحلقيقة املؤملة أننا حنن الذين شج  

الطلب عليها كثري   إمنا    ؛فوا عنهالعز    افلو مل يكن  التجارية  ألن أصحاب احملالت 
 .ربحهم بلدرجة األوىل الُه  
 مل أيها األب وأنت أيتها األم:أت
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ن دعا  م  ))  : قال   صلى هللا عليه وسلم  هللا أن رسول    رضي هللا عنه  هريرة  عن أيب 
م  إىل هد   مثل أجور  له من األجر  تبعه،ى، كان  ينقص ذلك من أجورهم    ن  ل 

ص ذلك ينق    م من تبعه، لضاللة، كان عليه من اإلمث مثل آاث  ن دعا إىلشيئ ا، وم  
 . 1(( آاثمهم شيئ ا ن م  
كان له مثل   ،أن ويل الصغرية إذا ربها على الثياب الساترة  :ستفاد من احلديثفي  

وأجْ أجر   م  ها  يدهار  على  وترىب  هبا  اقتدى  رب    ،ن   وإذا 
 
امل الثياب  على    حظورة ها 

 . على يدهان اقتدى هبا وترىب   م  ها وإمثْ قة كان عليه إمث  كالقصرية والشفافة والضيّ  
 ولية اآلابء واألمهات:مسؤ 

ر ا و ق ود ه ا الن اس  و احلْ ج ار ة    :قال تعاىل }َي  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا ق وا أ نْ ف س ك ْم و أ ْهل يك ْم ان 
ي  ْؤم ر ون {  م ا  و ي  ْفع ل ون   أ م ر ه ْم  م ا  اَّلل    ي  ْعص ون   ل   اٌد  د  ش  ٌظ  غ ال  ئ ك ٌة  م ال  ع ل ي ْه ا 

 .موهمبوهم وعلّ  أدّ   : يف اآلية رضي هللا عنه قال علي   ،[ 6]التحرمي: 
ر ا :وقال اهليتمي يف قوله تعاىل أي   :{}َي  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا ق وا أ نْ ف س ك ْم و أ ْهل يك ْم ان 

 .ه ،ا هم بطاعة رهبم وهنيهم عن معصيته بتعليمهم وأتديبهم وأمر  
ن حتت أيديهم من  لى أيدي م  ج األخذ عخوة واألزوا فالواجب على الوالدين واإل

مبنعهن    النساء،    وذلك 
 
وامل املمنوعة  املالبس  ارتداء  تقدمي  و للمروءة  نافية  من 

 فإن ذلك من واجب املسؤولية   ،عليهن    الفتاوى املتعلقة بلزينة  وقراءة  النصيحة هلن  
 .األمانةوأداء 

  صلى هللا عليه وسلم  أنه مسع رسول هللا   رضي هللا عنهماعمر    وعن عبدهللا بن 
راعٍ ))  :يقول  راعٍ   كلكم  فاإلمام  رعيته،  عن  رعيته،   ،ومسؤول  عن  مسؤول   وهو 

 ي يف أهله راع، وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة يف بيت زوجها راعية، وه  والرجل 
 . 2((، وكلكم مسؤول عن رعيتهمسؤولة عن رعيتها، فكلكم راعٍ 

 

 (.2674( مسلم )1) 
 (.1829( ومسلم ) 2409( البخاري )2) 
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عنها هللا  رضي  عائشة  دخل    :وعن  امرأة  يشف  أن  رقيق  مخار  وعليها  عليها   ت 
 أل تعلمي ما أنزل هللا يف سورة النور،   :فأخذته عائشة فشقته مث قالت  ،نهايجب

 . 1ها إَيه فدعت هلا ِبمار فكستْ 
ف مع هوى زوجته يف ارتداء املالبس القصرية أو الشفافة نجر  وليحذر الزوج أن ي   

يف أن ت  ل بّ س  بناهتا تلك املالبس    ول أيذن هلا   ،منها  وعليه أن مينعها  ،أو الضيقة 
طيع  وهللا ما أصبح اليوم رجل ي  "  :-رمحه هللا    -قال احلسن    ،ال  وعق  االقبيحة شرع  
   ،"ه هللا يف الناروى إل كب  امرأته فيما هت  

والثوب الرقيق    ،الثياب اليت تبدي مقاطع خلقها  :-رمحه هللا    -وقال ابن تيمية  
وغري البشرة  يست  ل  ذلكالذي  ت    ،  املرأة  عنه، فإن  وليّ    نهى  كأبيها   -ها  وعلى 

 .2وهللا أعلم  ،ينهاها عن ذلك  أن -وزوجها 
 :النصيحة الدين

تعاىل  ْلم ْعر وف  }  :قال  ب  أي ْم ر ون   ب  ْعٍض  أ ْول ي اء   ب  ْعض ه ْم  و اْلم ْؤم ن ات   و اْلم ْؤم ن ون  
 .[71التوبة: ]  {و ي  ن ْه ْون  ع ن  اْلم ْنك ر  

أو ف الصاحلة  األخت  أيتها  عليك  ت    :ل  ينبغي  وت  أن  الفضائل  يف  إىل نافسي  سبقي 
 .ال  ن هنن بلتبكري إىل املاء فيشربْ سبقْ طا ي  اط  الق  معايل األمور كف ر  

رأيت    :اواثني   ثياب    إذا  فتاة  برفق  على  توجيهها  املسلمة  بملرأة  تليق  وإسداء   ،ل 
 أو قدمي هلا هذا   ،بحلكمة واملوعظة احلسنةداعية إىل سبيل ربك    ،النصيحة هلا

عل هدايتها  هللا أن جي    ؛ لعل  حمررة مشفوعة بفتوى أحد العلماء  اأو أحرف    الكتيب،
 .بألجر العظيم ىيك فتحظ على يد  

 :املرأة املثالية

 

 وابن مردويه.  ( لسعيد بن منصور782 :6( عزاه السيوطي )الدر املنثور  1) 
 . 156 :22الفتاوى:  ( ابن تيمية:2) 
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الشرعية*   اليت صاغت شخصيتها بألحكام  اإلسالمية   ،هي  ت وحتل    ،واآلداب 
وأكملها األخالق  وأفضلهاوأتّ    ،أبمجل  احلياء  ،ها  عنوان  وأمنوذج    ،والعفة  فهي 

 . الست والحتشام
هللا عليها  حق  وتعرف    ،وتقوم بشعائر دينها وعبادة رهبا  ،هي اليت تعتز بتباع نبيها

تتصاغر كل مفتونة أمام   ،ع فرائضه ول تنتهك حمارمهضيّ  ول ت    ،ى حدودهفال تتعد  
 .ب ها وقوهتا حىت تكون كالذبعلوّ  

 و   ،هي اليت أخذت على عاتقها صيانة دينها
 
 ،لعونةمحاية فكرها من الدعوات امل

الغربية والتيارات  الفكرية  القاذورات  من  عافية  يف  على   ، فهي  يستحيل  ش جاعة 
ز تقيأته سخيفة ملوكل ُهز و   ،التأثري عليها  ءلة إمالتها وعلى من هلا توجه سيمائ

 . يها تدوسه بنعليهاقدم   ت  فتحْ 
ثبت  هي   اجلبال اليت  ثبوت  الفضيلة  على  ل  ، ت  فت  شاخمة  اهلزمية  إىل ن  جتقبل  ح 

  هن  ر بلنصر أمام املنهزمات املتخليات عن دين  شع  ت    ،كلها ثقة ويقي وعزة  ،الرذيلة
 . ومروءهتن 

الفتاة هذين احلديثي وتع   ،اوأخري   أيتها  وليتمضمض معناُها   ،اليهما جيد  قأتملي 
 .قلبك  ض يف يف عقلك وليتمح  

 :حديثان عظيمان -
على بب    قمت  ))  :قال   صلى هللا عليه وسلم  عن النيب  رضي هللا عنه  عن أسامة

 .1((ن دخلها النساءالنار فإذا عامة م  
يف النار،   لعت  اط  ))قال:  صلى هللا عليه وسلم  وعن عمران رضي هللا عنه عن النيب 

ففي   ،1((جلنة النساءا ساكين  إن أقل  ))، ويف رواية:  2(( فرأيت أكثر أهلها النساء
 .يف احملظور اي إشارة إىل أن النساء أكثر وأسرع وقوع  احلديث  

 

 (. 2736( مسلم )5196( البخاري )1) 
 (. 5198( البخاري )2) 
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 :طاألحوَ و ملحق يتعلق ابلرؤية وعورة النظر على القول الراجح 
 :ه ليس بعورةمن مجيع بدنِ  - 1
 .والزوج كذلك  ،الزوجة مجيع بدهنا ليس بعورة أمام زوجها - أ 

 ، ق عتقها بصفةواملعل    الولد،  وأم    ، 2باح له ك ميينه اليت ت  لْ ه الق ن  وهي م  ت  أم    -  ب
 
 
  ،بةكات  وامل

 
 . مجيع بدهنن ليس بعورة أمام السيد ،دبرةوامل

م    ل  -  ت شيء  يف  التست  الرجل  ول  املرأة  على  غري جيب  الصغري  الطفل  ن 
 . املميز

 . والطفلة الصغرية ليس لعورته حكم ،الصغري دون سبع سني - ث
   :ن عورته الفرجان فقطم - 2
 .عورة الصغري ابن سبع سني إىل عشر، والطفلة قبل السبع الفرجان - أ

 من عورته ما بني السرة والركبة   - 3
ثر  وهو قول الثالثة وأك  ، نص عليه أمحد  -  بي السرة والركبة  الرجل عورته ما  -  أ

   -  الفقهاء
 
 ، اومن بلغ عشر    ،واملكاتب  ،ضبع  وكذلك هي عورة العبد اململوك وامل

 .واخلنثى املشكل 
ذكر    -  ب سواء كان  ويعرف  يعقل  الذي  املميز  الصغري  ي    االطفل  أنثى   ست  أم 

 . الرجل منه ما دون السرة إىل الركبة 
 ا  -  ت

 
فلمن أراد شراءها النظر إىل ما فوق    ،امة وهي املطلوب شراؤهاتسألمة امل

 .ه من املخطوبةوقيل ينظر منها ما يباح نظر  ،السرة وحتت الركبة 
  :وعادة ا غالبا سرَت ن عورته ما يُ مَ  - 4

 

 .(2738( مسلم )1) 
 (2( القناع  قال يف كشاف  بملباحة:1:265(  من غريهواملزو    اجملوسية وحنوها،  (: خرج  واملستربأة  واملعتدة،    ، جة، 

جة، وينظر مسلم من أمته الوثنية واجملوسية إىل (: وينظر السيد من أمة مزو  31  -  9:30وقال يف معونة أويل النهى )
 غري عورة.
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الق ن   ،واملميزة   ،املراهقة  -  أ  الولد  ،واألمة  بصفة  ،وأم  عتقها    ، واملعلق 
ما   ، والطفل املميز الذي يعقل الرجال األجانبواملدبرة عورهتن أمام    ،واملكاتبة

 .وعادة اغالب   يست
عتق بعضها كل أبداهنن عورة إل ما يظهر  وامل  ،واملميزة  ،واملراهقة  ،املرأة   -  ب 

   ،وعادة يف بيتها  اغالب  
 
والنساء   ،والنساء املسلمات   ،حارموذلك أمام الرجال امل

ن ل  م    :وهو  ،ةوالتابع غري أويل األرب  ،وملوكها اخلالص أو املشتك  ،الكافرات 
األمحق  وكاألبله و   ،شتهيهن قد ذهبت شهوته لكرب أو ع ن ةٍ يكتث للنساء ول ي  

 .وحنو ذلك  ،الذي ل أرب له يف النساء
فكلها عورة على األجنيب إل   ىشتهوهي اليت ل ت    ،العجوز من القواعد  -  ت

 .ىشتهويف معناها الشوهاء اليت ل ت   ،وعادة اما يظهر غالب  
  :قال بعض العلماء  - ث
إليها  - النظر  النظر إىل حمارمها حكمهم يف  املرأة يف  ي  إىل م  : أي  ؛حكم  ظهر ا 

 .اغالب  
 ، ل يباح النظر إليه  :أي  ؛يف النظر إليها  حكمهم  ويف النظر إىل غري حمارمها  -  5

 .ا ر غالب  من األجنيب إىل ما يظه   -بال تسديد  -ر نظ  واألظهر أن املرأة ت  
 :ان عورهتا مجيع بدنِ مَ  - 6
ب تج  ب عن غري سيدها كما حت  تج  األمة احلسناء اجلميلة جيب عليها أن حت    -  أ

 . ةاحلر  
  - ب

 
 . ةر  ق بعضها كاحل  عت  امل

البلوغ  ،املرأة   -  ت من  القريبة  اخللقة  التامة  املشكل واخل    ،واملراهقة  مجيع    ،نثى 
   ،أبداهنن عورة

 
جبوب من ويدخل بألولوية الوجه أمام الرجل واخلنثى واخلصي وامل

 :لكن جيوز ،غري حمارمها 
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ابت  ومن يف معناه، كم    ،للطبيب  -  ينظر من    ي  لن  أو مريضة، أن  ِبدمة مريض 
 . جبدن املرأة وعورة الرجل إىل ما تدعو احلاجة إىل كشفه ومداواته حىت الفرْ 

غالب    - يظهر  ما  نكاحها  إىل  يدعوه  ما  إىل  اخلطوبة  من  ينظر  أن    اوللخاطب 
 .وعادة

 . ةاحلاج ت  وللشاهد أن ينظر إىل وجه املرأة إذا دع   -
ن يعاملها يف أن ينظر إىل وجه م    -كره بعض الفقهاء  على ما ذ   -عامل  وللم    -
واألظهر   ،ةما مل تكن شاب    ،سبيل آخر  مث  يع إذا دعت احلاجة إىل معرفتها وليس  ب  

 .وهللا أعلم  ،ترك مثل هذا
}ق ْل ل ْلم ْؤم ن ي  ي  غ ض وا   :قال تعاىل  ؛ بغض البصر  -  جل وعال  -  وقد أمر هللا   ،هذا

و   أ ْبص ار ه ْم  ي ْصن  ع ون   م ْن  مب  ا  ب رٌي  خ  اَّلل    إ ن   هل  ْم  أ زْك ى  ذ ل ك   ف  ر وج ه ْم  و ق ْل    *حي ْف ظ وا 
 . [ 31،  30ل ْلم ْؤم ن ات  ي  ْغض ْضن  م ْن أ ْبص ار ه ن  و حي ْف ْظن  ف  ر وج ه ن { ]النور: 

خوف    ول  ،ة وشهوةأن يكون بال لذ    -فيما تقدم كله    -ط يف إبحة النظر  شت  وي  
جل    -ه فهو أفضل عند هللا  ست    ب  ستح  ما ي    وكلما حقق العبد احلياء فست     ،فتنة

 .وعال
الدين  لنا  أكمل  الذي  هلل  النعمة   وأمت    ، واحلمد  دين    لنا  ورضي    ،علينا    ، ااإلسالم 

منه الفراغ  ا  وكان  يوم  الثاينيف  مجادى  شهر  من  النصف  ثالث   ،ألحد  سنة 
مو  وألف  وأربعمائة  النبوية ثالثي  اهلجرة  دعواان  ،ن  رب  أن    وآخر  هلل  احلمد 

 . العاملي
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 فهرس أطراف اآلايت
 الصفحة  اآلية 

 26 : األعراف {َي  ب ين  آد م  ق ْد أ نْ ز ْلن ا ع ل ْيك ْم ل ب اس ا}
 27 :األعراف  { َي  ب ين  آد م  ل  ي  ْفت ن  ن ك م  الش ْيط ان  }
ش ة  }  28 :األعراف {ال واق   و إ ذ ا ف  ع ل وا ف اح 
يب وا َّلل    و ل لر س ول  }  24 :األنفال {اْست ج 
 71 :التوبة {و اْلم ْؤم ن ون  و اْلم ْؤم ن ات  }
ن اك  }  75 - 74 : اإلسراء  {و ل ْول  أ ْن ث  ب  ت ْ
ت  اس بح  } ا هب   16 :النور {ٌن ع ظيمٌ ان ك  ه ذ 
 30النور:  {مْ ق ْل ل ْلم ْؤم ن ي  ي  غ ض وا م ْن أ ْبص ار ه  }
ن ْه ا}  31 :النور {و ل  ي  ْبد ين  ز ين  ت  ه ن  إ ل  م ا ظ ه ر  م 
 1 :النور {و ل  ي ْضر ْبن  أب  ْرج ل ه ن  }
 59 - 58النور:  {َي  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا ل ي ْست ْأذ ْنك م  }
 60النور:  {و اْلق و اع د  م ن  النّ س اء  }
ه ْم ح اف ظ ون  و ال ذ ين  ه ْم ل ف  }  6 - 5 :املؤمنون {ر وج 
ْلق ْول  }  32 :األحزاب {ف ال  َت ْض ْعن  ب 
ل ي ة  اأْل وىل  }  33 :األحزاب {و ل  ت رب  ْجن  ت رب  ج  اجلْ اه 
 59 :األحزاب {ذ ل ك  أ ْدَن  أ ْن ي  ْعر ْفن  ف ال  ي  ْؤذ ْين  }
ك مْ َي  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ن  م ْن أ  }  14 :التغابن {ْزو اج 
 6 :التحرمي {َي  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا ق وا أ نْ ف س ك مْ }
 10 - 9 :الشمس {ق ْد أ  فْ ل ح  م ن ز ك ه ا}
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 فهرس أطراف األحاديث 
 

 الصفحة  احلديث 
   ظ عورتكاحف   

   هكم عبد  ج أحد  زو   اإذ
   يعها صدع  اصد  

  حوا لباسكمصل  أ  
  اريف الن لعت  اط  
   ةساكين اجلن أقل   إن

   حيي   - وجل عز  -هللا إن 
  يل األمورامع ب  إن هللا حي  

   إن أول فتنة بين إسرائيل
   ن أشراط الساعةإن م  

   هذه من ثياب الكفار إن
   ن عملنا م  إنه ليس م  

  يم والتعرّ  إَيك
   دخلونثالثة ل ي  

   خالفوا أهل الكتاب
  خالفوا اجملوس

   وا املشركيخالف
   اخلري عادة

  يتمسيكون يف آخر أ
   ارنفان من أهل النص  

   جلعورة الر 
  وسلم   هعليى هللا يعين النيب صل  - دير ما ي    :قالت اليهود

   ارعلى بب الن قمت  
  تهل عن رعي و ومسؤ  م راعٍ ككل  
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  رأة  امل املرأة   باشر  ت   ل
   عاجمهوا بأل تشب   ل
   هوا بليهودتشب   ل
  راة  شوا ع ت   ل
   جل إىل عورةنظر الر ي   ل
  رأةامل  س لبسة  الرجل يلب   صلى هللا عليه وسلم ول هللا ن رسلع  
  ة ل  ج  الر  صلى هللا عليه وسلم هللا  ن رسول  لع  
  التاملتجّ   صلى هللا عليه وسلم ن رسول هللا لع  

   جالهي من الر املتشبّ   صلى هللا عليه وسلم لعن رسول هللا 
   ثي املخن   يه وسلمصلى هللا عل   يبلعن الن

   ه بغريان ن تشب  م   نام ليس
   يت  ل لي    ةلي  
   ةقبطيال س الك مل تلب  م
   لع ثياهبامن امرأة َت   ما
  ة  رعي من عبد استعاه هللا ما
  عورة أةاملر 

   املرأة عورة فإذا خرجت
  همون به من تت  

   ه بقوم فهو منهممن تشب  
  وبه خيالءث  من جر  

  ىمن دعا إىل هد 
  ال  من عمل عم 

  من لبس ثوب شهرة
   مال اليهودهنى عن اشت  

  يتأم يكون يف آخر  
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 فهرس أطراف اآلاثر 
 الصفحة  األثر 

   عائشة ...ساقها دااملرأة ب دا خف  إذا ب   
   عائشة ...أل تعلمي ما أنزل هللا

فإنه   أما   حيل    ل  فإنه،  الشرك  أهل  نساء   مع  احلم امات  ي دخْلن    املسلمي  نساء  أن  بلغ ين  بعد؛ 
 عمر  بهلل... تؤمن لمرأة

 ... عمر إَيكم وزي األعاجم
 ... عمر نعمكم والتإَي

 ... عمر مث اعمد فيما ترى إىل أحبها 
 ... عمر  ذروا التنعم وزي العجم

 ... عمر  علموا نساءكم سورة النور
  ابن مسعود والزبري ة...القرط والقالد

  عباس  ابن ...بدينهاة اليت ي  الزين
 ... عمر رعها نساؤكمل تد

   ابن عباس ...للمسلمة أن تراها ل حيل  
 ... عمر نساء أهل الذمة روام  
   علي ...ن تزَي بزي قوم فهو منهمم  
  حذيفة ...ه بقوم فهو منهمن تشب  م  
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 فهرس املصادر
املرعية  -  1 واملنح  الشرعية  امل  ؛ اآلداب  مفلح  بن  حممد  عبدهللا  ت:  قدسيأبو    ه ، 763، 
 .سسة قرطبة ؤ م
املختارة  -  2 بن    أبو  ؛األحاديث  املقدسيواحد  عبدالعبدهللا حممد  أمحد   ه ،643، ت:  بن 

 .ه ،1411الطبعة األوىل  ،بريوت - دار خضر ، بن دهيشعبدهللا لك بن عبدامل :حتقيق
ابن حبان  -  3 تقريب صحيح  الفارسي  ؛اإلحسان يف  بلبان  بن   ه ، 739، ت:  ترتيب علي 

 .ه ،1408الطبعة األوىل بريوت  - ة الرسال مؤسسة ،شعيب األرانؤوطحتقيق: 
صدقي   :مراجعة  ه ،370، ت:  أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص  ؛حكام القرآنأ  -  4

 .ه ،1414الطبعة األوىل  ،بريوت - دار الفكر ،حممد مجيل
ت:  ،آل سعدي عبدهللا بن انصر بن رمحنعبدالأبو عبدهللا  ؛إرشاد أويل البصائر واأللباب - 5

الطبعة األوىل  ،الرَيض ،أضواء السلف مكتبة ،قصودعبداملعناية أشرف  ه ،1376
 .ه ،1420

الغليل  -  6 األرانعبدالأبو    ؛إرواء  جنايت  نوح  الدين  انصر  حممد  األلباينرمحن  ت:  ؤوط   ،
 .ه ،1405الطبعة الثانية    ،بريوت - املكتب اإلسالمي ه ،1420

املستقيما  -  7 الصراط  العباس أمحد بن    ؛قتضاء  تيميةعبدالليم بن  عبداحلأبو  ، ت:  سالم بن 
 .ه ،1411الطبعة الثانية  ،الرَيض - مكتبة الرشد  ،كرمي العقلعبدال ر انصحتقيق:  ه ،728

اخلالف  -  8 من  الراجح  معرفة  يف  سليمان    ؛اإلنصاف  بن  علي  احلسن  ت: اويرداملأبو   ،
ح  :تصحيح  ه ،885 الفقيحممد  احملمدية  ،امد  السنة  األوىل    ،القاهرة  -  دار  الطبعة 

 .ه ،1375
أسامة   :حتقيق  ه ، 852، ت:  أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ؛بلوغ املرام  -  9

 .ه ،1412بريوت الطبعة األوىل  - إحياء العلومدار  ،منيمنة
بغداد  -  10 اخلطيب  أبو  ؛اتريخ  علي  بن  أمحد  الكتب    ه ، 463:  ، تديالبغدا  بكر  دار 

 .بريوت - العلمية
  -  دار العاصمة  ،بن حممد احلدادعبدهللا حممود    أبو  ؛َتريج أحاديث إحياء علوم الدين   -  11

 .ه ،1408الطبعة األوىل  ،الرَيض
 .د  :حتقيق  ه ،742، ت:  املزي  احلجاج يوسف  أبو  ؛هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  -  12
 .ه ،1413بريوت، الطبعة الثالثة  - رسالةؤسسة الم ،ار عواد معروفبش  
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الصغري  -  13 اجلامع  بشرح  املناويعبدال  ؛التيسري  علي  بن  العارفي  اتج  بن  ت: رؤوف   ،
 . ه ،1408الطبعة الثالثة  ،الرَيض - مكتبة اإلمام الشافعي ه ،1031

القرآن   -  14 أتويل  عن  البيان  الطربي  ؛جامع  جرير  بن  حممد  جعفر  ت:  أبو   ه ، 310، 
 .ه ، 1388لثة الطبعة الثا ،مصر - طفى البايب احلليبمص
دار    ه ،911، ت:  بن أيب بكر السيوطيرمحن  عبدال  ؛ مع فيض القدير  اجلامع الصغري  -  15

 .ه ،1356الطبعة األوىل  ،إحياء السنة النبوية
مطابع اهليئة    ه ،671، ت:  بن أمحد القرطيب  حممد  أبو عبدهللا   ؛اجلامع ألحكام القرآن  -  16

 .الطبعة الثالثة عن الطبعة الثانية بدار الكتب املصرية ،ملصريةا
املربع  -  17 الروض  العنقريعبدالبن    عبدهللا  ؛حاشية  ت:  عزيز  الرَيض    ه ،1373،  مكتبة 

 .ه ،1408الرَيض،  - احلديثة
 ه ، 430، ت:   األصبهاينعبدهللاأبو نعيم أمحد بن    ؛ حلية األولياء وطبقات األصفياء  -  18

 .القاهرة -  القرىدار أم 
املأثورا  -  19 التفسري  يف  املنثور  السيوطيعبدال  ؛لدر  بكر  أيب  بن  دار   ه ،911، ت:  رمحن 

 . ه ،1403الطبعة األوىل  بريوت، - الفكر
الصاحلي  -  20 حيىي  ؛ رَيض  زكرَي  النووي    أبو  مري  بن  شرف  احلسيين    :شرح  ه ،676بن 

 . ه ،1426 الطبعة األوىل ،بريوت  - دار اجليل ،يدعبداجمل
 ه ، 974، ت:  أبو العباس أمحد بن حممد بن علي اهليتمي  ؛قتاف الكبائراالزواجر عن    -  21

 .ه ،1414الطبعة الثانية   ، بريوت - ةدار الكتب العلمي ،شايفعبدالأمحد   :ضبطه
ابن    -  22 القزويين  ،ماجهسنن  حممد فؤاد    :حتقيق   ه ،273، ت:  أبو عبدهللا حممد بن يزيد 

 . مصر  - فيصل عيسى البايب احلليب - دار إحياء الكتب العربية ،باقيعبدال
عزت    :تعليق  ه ، 275، ت:  ينشعث السجستاأبو داود سليمان بن األ  ؛سنن أيب داود  -  23 

 .ه ،1391الطبعة األوىل  ،مكتبة احلنفاء  ،عبيد الدعاس
 : قيق حت  ه ،279، ت:  أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة التمذي  ؛سنن التمذي  -  24 

 . مصر  - مكتبة مصطفى احلليب ،أمحد شاكر وحممد فؤاد وإبراهيم بن عطوة 
الدا  -  25 بنأب  ؛طينقر سنن  علي  احلسن  ت:  الدارقطينعمر    و  الكتب  ه ،385،    ،عامل 

 . بريوت



 

 

 

 

http://www.yanabee.tv / 

 واحملارم األدلة الصوارم على ما جيب سرته من املرأة عند النساء

 http://www.yanabee.tv/   

 

الد  -  26 عبدهللا    :حتقيق  ه ،255، ت:  رمياحممد عبدهللا بن عبدالرمحن الد  أبو  ؛رمياسنن 
 .ه ،1404  ،يصل آبدف - حديث أكادميي ،هاشم
 . بريوت - دار املعرفة ه ،458، ت: بكر أمحد بن احلسي البيهقي أبو ؛السنن الكربى - 27
الكربى  -  28 النسائي عبدالأبو    ؛السنن  شعيب  بن  أمحد  ت:  رمحن    : حتقيق   ه ،303، 

الطبعة األوىل    ،بريوت  -  دار الكتب العلمية   ،غفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسنعبدال
 .ه ،1411

فتاح عبدال  :عناية  ه ،303، ت:  بن شعيب النسائي  رمحن أمحدعبدالأبو    ؛سنن النسائي  -  29
 . ه ،1409الطبعة الثانية  ،بريوت  - دار البشائر ،أبو غدة

النبالء  -  30 أعالم  الذهيب  ؛سري  أمحد  بن  عبدهللا حممد  شعيب   :حتقيق  ه ،748، ت:  أبو 
 .بريوت - ؤوط ومجاعة، مؤسسة الرسالةاألران
السنة  -  31 بن مسعود    ؛شرح  احلسي  البغويأبو حممد  زهري   حتقيق:  ه ،516، ت:  الفراء 

 .ه ،1403الطبعة الثانية  ،بريوت - املكتب اإلسالمي ،طو ، وشعيب األرانؤ الشاويش
حممد السعيد حتقيق:    ه ،458، ت:  ي البيهقيبكر أمحد بن احلس    أبو  ؛شعب اإلميان  -  32

 .ه ،1410بريوت، الطبعة األوىل  -  ب العلميةدار الكت ،زغلول
البخاري  -  33 البخاري  ؛صحيح  إمساعيل  بن  حممد  عبدهللا  ت:  أبو  حتقيق:   ه ،256، 

 .مطبعة اهلندي ،مصطفى ديب البغا
والتهيب  -  34 التغيب  األران  ؛صحيح  جنايت  نوح  الدين  انصر  حممد  عبدالرمحن  ؤوط  أبو 

 .ه ،1421الطبعة األوىل  ،الرَيض -  رفمكتبة املعا ه ،1420، ت:  األلباين
القشرييأبو احلسي مسل  ؛صحيح مسلم  -  35 احلجاج  بن  حممد حتقيق:    ه ، 261، ت:  م 
 .مطبعة احلليب ،باقي عبدالفؤاد 
الكربى  -  36 منيع  ؛الطبقات  بن  سعد  بن  حممد  عبدهللا  حممد حتقيق:    ه ،230، ت:  أبو 

 .ه ،1410الطبعة األوىل  ،بريوت - دار الكتب العلمية ،قادر عطاعبدال
، ت: قطينبن أمحد الدار عمر    احلسن علي بن   أبو  ؛العلل الواردة يف األحاديث النبوية  -  37

 .ه ،1405الطبعة األوىل  الرَيض، - دار طيبة ،حمفوظ حتقيق: ه ،385
مجع فهد   ه ،1421، ت:   حممد بن صاحل العثيميعبدهللا أبو    ؛فتاوى أركان اإلسالم  -  38

 .ه ،1423الطبعة األوىل    ،الرَيض - دار الثرَي ،ر السليمانبن انص
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احلرام  -  39 البلد  بن    ؛فتاوى علماء  اجلريسيعبدالخالد  للتوزيع  ،رمحن  اجلريسي    -  مؤسسة 
 .ه ،1432الطبعة العاشرة 

واإلفتاء  -  40 العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  بن    ؛فتاوى  أمحد  وترتيب  رزاق عبدالمجع 
 .ه ،1421الطبعة الثانية  ،الرَيض - سة إدارة البحوث العلمية واإلفتاءطبع رائ ،الدويش

البخاري  -  41 الباري شرح صحيح  الفرج    ؛فتح  املعروف عبدالأبو  أمحد  بن  بن رجب  رمحن 
بن شعبان وآخرينحتقيق:    ه ، 795، ت:  ببن رجب األثرية  ،حممود  الغربء  املدينة   -  مكتبة 

 .،ه 1417النبوية، الطبعة األوىل 
، ت: أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ؛فتح الباري شرح صحيح البخاري   -  42

 . الطبعة األوىل بملطبعة السلفية ه ،852
دار إحياء التاث    ه ،1378، ت:  الساعايت  -  رمحن البناعبدالأمحد بن    ؛الفتح الربين  -  43

 .بريوت - العريب
 .ه ،1405الطبعة الثانية  ،دمشق - يلي، دار الفكر حوهبة الز  ه،الفقه اإلسالمي وأدلت  - 44
الصغري  -  45 اجلامع  القدير شرح  ب  ؛فيض  املدعو  املعبدالحممد    ه ،1031، ت:  ناويرؤوف 

 .ه ،1356الطبعة األوىل  ،دار إحياء السنة النبوية
الرجال  -  46 عبدهللا    ؛الكامل يف ضعفاء  أمحد  الفكر  ه ،365، ت:  بن عديأبو   -  دار 

 .ه ،1404الطبعة األوىل  ،بريوت
دار   ،مستوحتقيق:    ه ،748، ت:   حممد بن أمحد بن عثمان الذهيبعبدهللا أبو    ؛الكبائر  -  47

 .ه ،1409دمشق، الطبعة الرابعة  - ابن كثري
اإلقناع -  48 مُت  عن  القناع  البهويت  ؛كشاف  الدين  صالح  بن  يونس  بن  ت: منصور   ،

 .ه ،1403بريوت  - عامل الكتب ه ،1051
الفوائد  -  49 الزوائد ومنبع  اهليثمي  ؛ممع  بن أيب بكر  دار   ه ،807، ت:  أبو احلسن علي 

 .ه ،1408 ،بريوت - الكتب العلمية 
 ه ، 728، ت:  سالم بن تيميةعبدالبن    ليم عبداحلأبو العباس أمحد بن    ؛مموع الفتاوى  -  50
 . ،ه 1412 ،الرَيض - دار عامل الكتب ،رمحن بن حممد بن قاسمعبدالمجع 
حزم  ؛احمللى   -  51 بن  أمحد  بن  علي  حممد  ت:  أبو  التاث حتقيق:    ه ، 456،  إحياء  جلنة 

 .بريوت  - دار اآلفاق ،العريب
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الصحيحي  -  52 بن  عبدهللاأبو    ؛املستدرك على  احلاكمعبدهللا حممد  ومعه   ه ،405، ت:   
 . بريوت - فةدار املعر  ه ، 748، ت:  حممد بن أمحد الذهيبعبدهللاتلخيص املستدرك أليب 

 -  دار املعرفة  ه ،204، ت:  يمان بن داود بن اجلارود الطيالسيأبو داود سل   ؛املسند  -  53
 . بريوت

 .دار الفكر ه ،241، ت:  أمحد بن حممد بن حنبلعبدهللاأبو  ؛املسند - 54
 .ه ،1368الطبعة الثالثة  ،مصر - دار املعارف ،شرح أمحد شاكر ،املسند - 55
  ،إرشاد احلقحتقيق:    ه ،307، ت:  بن علي بن املثىن املوصلي  يعلى أمحد  أبو  ؛املسند   -  56

 .ه ،1408الطبعة األوىل  ،جدة  - دار القبلة
اآلاثر  -  57 الطحاوي  ؛مشكل  بن سالمة  ملس   ه ،321، ت:  أبو جعفر أمحد بن حممد 

 .ه ،1333, الطبعة األوىل اهلند - دائرة املعارف
اب  -  58 زوائد  يف  الزجاجة  ب  ،ماجهن  مصباح  أمحد  العباس  البو أبو  بكر  أيب  ، ت: يري صن 

 .القاهرة - مطبعة حسان   ،موسى حممد علي وعزت علي عطيةحتقيق:  ه ،840
الرمحن حتقيق:    ه ،211، ت:  الصنعاين  م ارزاق بن ُه  عبدالبكر    أبو  ؛فاملصن    -  59 حبيب 

 .ه ،1403بريوت، الطبعة الثانية   - املكتب اإلسالمي ،األعظمي
 ه ،235، ت:   بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن أيب شيبةعبدهللابكر    أبو  ؛فاملصن    -  60

 .ه ،1409بريوت، الطبعة األوىل  - سعيد حممد اللحام، دار الفكرحتقيق: 
األوسط  -  61 القاسم  ؛املعجم  أمحد   سليمان  أبو  حممود    حتقيق:  ه ،360، ت:  الطرباين  بن 

 .ه ،1405ة األوىل الطبع ،الرَيض - مكتبة املعارف ،الطحان
الكبري  -  62 القاسم  ؛املعجم  بن  أبو  ت:  الطرباين  أمحد  سليمان  محدي حتقيق:    ه ،360، 

 .الطبعة الثانية  ،مكتبة ابن تيمية ،يدعبداجمل
دار    ه ،972، ت:  عزيز الفتوحي ابن النجارعبدالحممد بن أمحد بن    ؛ معونة أويل النهى  -  63

 . ه ،1415األوىل الطبعة  ،بريوت - خضر
حممد    ؛املغين   -  64 قدعبدهللاأبو  بن  أمحد  بن  ت:  امة  التكي   عبدهللاحتقيق:    ه ،620، 

 .ه ،1409الطبعة األوىل  ،القاهرة - هجر  ،احللو فتاحعبدالو 
حتقيق:   ،بن حيىي  ىيرواية حي    ه ،179، ت:  صبحي مالك بن أنس األعبدهللاأبو    ؛ املوطأ  -  65

 . بريوت - إحياء الكتب دار ،باقيعبدالبن  فؤاد حممد
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الراية  -  66 الزيلعيعبدهللاأبو حممد    ؛نصب  يوسف  بن  الفكر  ه ،762، ت:    مكتبة   ،دار 
 .الطبعة الثانية ،الرَيض احلديثة

 ه ، 1250، ت:   حممد بن علي الشوكاينعبدهللا أبو    ؛نتقى األخبار شرح م    يل األوطارن    -  67
 .ه ،1419الطبعة األوىل  ،تبريو  - دار املعرفة  ،َتريج خليل مأمون شيحا
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 فهرس املوضوعات
 

 املوضوع الصفحة
 تقدي فضيلة الشيخ عبدهللا بن عبدالرمحن آل سعد -
 املقدمة - 
 معاول هدم - 
 خطوة شيطانية  - 
 أسلوب التدرج  - 
 علم من أعالم النبوة - 
 حجة واهية - 
 موضع فرقان  - 
 غلطة على العلماء - 
 لعورةأقسام ا  - 
 ما جيوز للمرأة كشفه  - 
 األدلة على حتري الثياب العارية  - 
 الزينة املأذون فيها لألجانب واألقرب - 
 زي الصحابيات يف بيوهتن  - 
 احلصانة الرابنية للجنسني - 
 ما يقصد من الثياب النسائية - 
 التربج مسة اجلاهلية األوىل - 
 املرأة عورة حىت ظفرها  - 
 ل املرأة عند اخلروج ذراعذي - 
 ثياب حمظورة - 
 صنف من أهل النار نساء كاسيات عارايت  - 
 القصري وحنوه ثوب شهرة حمرم - 
 أضرار الثياب احملرمة - 
 يف لبس الثياب القصرية وحنوها أنواع التشبه احملرم - 
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 القصد من سرت العورة - 
 األمر إبصالح اللباس - 
 هة تنايف املروءةو واملكر  الثياب احملرمة - 
 ارتداء املالبس غري الساترة جتر إىل مفاسد جسيمة  - 
 الثياب احملظورة تفضي إىل الفساد  - 
 احلذر من استمراء واعتياد الثياب احملظورة  - 
 فتيل الشر التساهل يف البداايت  - 
 ه قد يفنت الرجل ببعض حمارم - 
 لنساء واحملارمفتاوى حول املالبس القصرية عند ا - 
 اجلواب عما قيل عورة املرأة مع املرأة من السرة إىل الركبة - 
 لبس الصغريات القصري وما يف معناه  - 
 وقفات  - 
 هل أنت والد جيهد لبناته وينصح، أم غاش هلن؟ - 
 احذروا من العاطفة املذمومة - 
 مفاهيم خاطئة  - 
 عدم توفر املالبس الساترة ليس عذراا - 
 أتمل أيها األب وأنت أيتها األم  - 
 مسؤولية اآلابء واألمهات  - 
 الدين النصيحة  - 
 شخصية املرأة املثالية - 
 حديثان عظيمان  - 
 ملحق يتعلق ابلرؤية وعورة النظر  - 
 الفهارس - 
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