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 لباس املرأة املسلمة

 ¢ 

 أمَّا بعد ... 
نيا، يخالُف هنَج غيره، إذ   فإنَّ اإلنسان المسلَم له نَْهٌج يف الحياة الدُّ

ك يف هذه األرض يف ظلِّ حقيقٍة يعرفها؛ وهي أنَّه مكلَّف، وهذه  أ نَّه يتحرَّ

اهلل   حدود  معرفة  إلى  تدفعه  التي  هي  الوقوف أوَّ   الحقيقة  ثم   ، ًلا

تَ عندها وعدم تعدِّ  ل  يقدر على تحمُّ يها ظلٌم ًل  قال    ،عاتهب  يها، ألن تعدِّ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ﴿تعالى:    ﴾ەئ وئ وئ ۇئ 

 . [229]البقرة:

وكذلك  وم   غيره،  حياة  عن  تختلف  حياته  تعالى  اهلل  جعل  َثمَّ  ن 

تعالى:   قال  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿مماته، 

 ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 . [21]اجلاثية:

أمام  تتعلَّ   الرسالةوهذه   المسلمة  المرأة  لباس  شروط  بمعرفة  ق 

األجانب، وأمام المحارم، ويف الصالة، مع بيان بعض جوانب الحكمة 

 التي من أجلها شرع اهلل تعالى هذه الشروط. 

فيه أعداُء اإلسالم من المرأة، وأوقعوها يف   ن  يف الوقت الذي تمكَّ

روها من براثن الجاهلية بدعوى تحريرها، وهم يف الواقع أرادوا أ ن يحرِّ
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 لباس املرأة املسلمة
تها، وقد نجحوا يف ذلك إلى أبعد حد.   دينها وحيائها وعفَّ

عارية على فها هي المرأة تسير عاريةا يف الطريق، وها هي تجلس  

النِّساء  ،الشواطئ من  غيرها  وتباري  بل  ناظر،  لكل  جسَدها          تعرض 

كالحلوى  فصارت  جسدها،  من  المكشوفة  المساحة  مقدار    يف 

ها النفوس ُُمنها كلُّ ذبابة، وتعاف   اة على األرصفة، تنالالرخيصة الملق

 السليمة.

وفارق كبير بين هذه الحلوى وبين األصناف الفاخرة الغالية، التي  

مغلفة من   ُاتراها  بمأمن  ألنَّها  التَّلوث؛  من  مصونةا  أغلفٍة  أو  غالٍف  يف 

باب.   الذُّ

وال المسلم  أمام  حجاهبا  المرأة  فيه  خلعت  الذي  الوقت  كافر يف 

 بإذن اهلل تعالى:  الرسالةنبين يف هذه والبَرِّ والفاجر، 

ينة المسموح بإبدائه أمام األجانب. •  قدر الزِّ

 وكذلك قدر الزينة المسموح بإبدائه أمام المحارم.  •

اِهرِينا  إذ يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص وصدق رسول اهلل   تِي ظا ِمْن ُأمَّ ٌة  ائِفا اُل طا زا تا »َلا 

ما  ُهْم  ياُضرُّ َلا   ، قِّ الحا لاى  لاى عا عا ُهْم  وا اهللِ  أاْمُر  يا 
ياأاتِ تَّى  حا لاُهْم  ذا خا  ْن 

» لِكا  .(1) ذا

 
مسلمصحيح:  (  1) ) 1923)   أخرجه  والرتمذي   ،)2229( ماجه  وابن  وأحمد 10(،   ،)

(21896.) 
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 لباس املرأة املسلمة
 والباطنة :  لقد جاءت الشريعة المطهرة آمرةا بحفظ العورات الظاهرة  

 فالعورة الباطنة َسرتها إنَّما يكون بالتَّقوى.  •

 والعورة الظاهرة سرتها إنَّما يكون باللِّباس.  •

تعالى:    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿قال 

. [26]األعراف: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ، لباس ماديٌّ ولباس معنويٌّ

إلى   ا  أيضا يشير  الظاهر،  بإصالح  يأمر  عندما  القرآن  طريقة  وهذه 

ِد  :  ملسو هيلع هللا ىلص الباطن الذي هو أصل اإلصالح. كما يف قوله   سا ي الجا
»أاَلا وإِنَّ فِ

دا   فاسا ْت  دا فاسا ا  وإِذا ُه،  ُكلُّ ُد  سا الجا ُلحا  صا ْت  ُلحا إِذاا صا ًة،  ُه، ُمْضغا ُكلُّ ُد  سا الجا

ِهيا القاْلُب« َلا وا
 .(1) أا

ويقولون:   ومثاهل: دون،  يتزوَّ وًل  ون  يحجُّ اليمن  أهل  كان  عندما 

تعالى:   اهلل  فأنزل  المتوكلون،  ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿نحن 

ماديًّا[197]البقرة: ﴾ڦڤ ا  زادا تزودوا  أي:  اد   ،.  الزَّ إلى  أشار  ثم 

 المعنوي وهو التقوى.

النبي   عا :  ملسو هيلع هللا ىلص وقال  ْظ  ْت  »اْحفا لاكا ما ا  ما أاْو  ْوِجكا  زا ِمْن  إَِلَّ  تاكا  ْورا

» ياِمينُكا
(2). 

 
 .(715(، ومسلم )52أخرجه البخاري )  صحيح:( 1)

)حسن:  (  2) داود  أبو  )4017أخرجه  والرتمذي  والنسائي  2769(،   ،)« الكربى« يف 

 .( 1910(، وابن ماجه )8923)
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 لباس املرأة املسلمة
يِّ    الرسالةفإذا عرفت هذا، فإن أهمية هذه  

النَّب  : ملسو هيلع هللا ىلص تظهُر من قول 

ٌة« ْورا ا عا ْرأاُة ُكلُّها »الما
 (1). 

مع أمره بحفظ العورة. فهنا يثور السؤال أمام كل إنسان يؤمن باهلل 

اآلخر    ﴾ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿واليوم 

 اآلية. [ 36]األحزاب:

 ما القدُر اذلي تبديه املرأة من زينتها أمام األجانب؟ •
 وما القدر اذلي تبديه من زينتها أمام املحارم؟ •

تعاىل ونقول: به   فنبدأ بعون اهلل  اهلل  أمرها  الذي  المرأة  لباس  إن 

 على ثالثة أقسام:

 لباس المرأة أمام األجانب.  األول:

 أمام المحارم. لباس المرأة  اثلاين:

 لباس المرأة يف الصالة.  اثلالث:

 * * * 

 
»المرأة عورة«: صحيح:  (  1) الرتمذي )  ولفظه:  (، 5598(، وابن حبان )1173أخرجه 

 .وغيرها  (2688صححه األلباين يف »الصحيحة« )
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 لباس املرأة املسلمة

 أمام األجانبلباس املرأة : أوال
)شرترتروط  يشرترتط يف لبرترتاس المرترترأة أمرترتام األجانرتب شرترتروط ثمانيرترتة *

 :الحجاب(
 ثني. ُُاستيعاب جميع البدن إًل ما است -1

 أن ًل يكون زينةا يف نفسه.  -2

3- . ا ًل يشفُّ  أن يكون صفيقا

ا غير ضيِّق فيصف شيئاا من جساأن يكون فضف  -4  ها. دضا

ا مطيباا. -5  أن ًل يكون مبخرا

جال.  -6  أن ًل يشبه لباس الرِّ

 أن ًل يشبه لباس الكافرات.  -7

 أن ًل يكون لباس شهرةٍ. -8

 * * * 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

8 

8 

8 

 

 لباس املرأة املسلمة

 شروط احلجاب
 ثينُاستيعاب مجيع البدن إال ما است الشرط األول:
تعالى:   قوله  ک ک گ گ گ گ ﴿يف 

 . [31]النور: ﴾ڱ ں  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

رحمه اهلل  -، قال ابن تيمية  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿فقوله تعالى:   •

ينة الظَّاهرة على قولين: (1)-تعالى لف قد تنازعوا يف الزِّ  : والسَّ

 فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب.  -1

مثل    -2 واليدين،  الوجه  يف  ما  هو  وافقه:  ومن  عباس  ابن  وقال 

 الُكحل والَخاتم. 

 ين القولين تنازع الفقهاء يف النظر إلى المرأة األجنبية. وعلى هذ

يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها. وهو مذهب أبي    فقيل:

 حنيفة والشافعي، وقول يف مذهب أحمد. 

منها    وقيل: شيء  كلُّ  قال:  أحمد،  مذهب  ظاهر  وهو  يجوز.  ًل 

 عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك. 

 :(2) وقال األلباين

اخ  الثِّياب  وقد  إهنا  قائل:  فمن  تفسيرها،  يف  لف  السَّ أقوال  تلفت 

 
الة»ه يف رسالت (1)  .(13)ص  «حجاب المرأة ولباسها يف الصَّ

 .(17)ص   «حجاب المرأة المسلمة»يف كتابه   (2)
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 لباس املرأة املسلمة
الظاهرة. ومن قائل: إهنا الكحل والخاتم والسوار والوجه، وغيرها من 

يف   جرير  ابن  رواها  التي  الصحابة   «تفسيره»األقوال  بعض  عن 

 والتابعين، ثم اختار هو أن المراد هبذا اًلستثناء الوجه والكفان، فقال:

ل يف ذلك بالصواب قول من قال: عنى بذلك الوجه  وأولى األقوا»

ذلك   يدخل يف  كذلك-والكفين،  كان  والسوار    -إذا  والخاتم  الكحل 

قلنا: ذ وإنما  بالتأويلوالخضاب.  األقوال يف ذلك  أولى  إلجماع   ؛لك 

الجميع على أن على كل مصلٍّ أن يسرت عورته يف صالته، وأن للمرأة 

يها يف صالهت ما عدا ذلك  أن تكشف وجهها وكفَّ تسرت  أن  ا، وأن عليها 

 من بدهنا .. 

تبدي   أن  بذلك  ا  معلوما كان  ا،  إجماعا جميعهم  من  ذلك  كان  فإذا 

من بدهنا ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال؛ ألن ما لم يكن عورة فغير 

استث أنه  ا  معلوما كان  ذلك  إظهار  لها  كان  وإذا  إظهاره،  اهلل  نحرام  -اه 

 ؛ ألن كل ذلك ظاهر منها«.﴾ڱ ڱ ں  ڱ ڱ ﴿بقوله:  -تعالى ذكره

تعقيبًا: األبلاين  غير   قال  ألنه  عندي؛  قوي  غير  الرتجيح  وهذا 

باإللزام  ترجيح  هو  وإنما  القرآين،  األسلوب  على  اآلية  من  متبادر 

كشف  جواز  يقول:  أن  للمخالف  ألن  هنا،  ًلزم  غير  وهو  الفقهي، 

ي فال  بالصالة،  أمر خاص  الصالة  أن يقاس المرأة عن وجهها يف  جوز 

 عليه الكشف خارج الصالة؛ لوضوح الفرق بين الحالتين. 

يف   وكفيها  وجهها  جواز كشف  يف  له  مخالفتنا  عدم  مع  هذا  أقول 
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 لباس املرأة املسلمة
 الصالة وخارجها لدليل؛ بل ألدلة أخرى غير هذه كما يأيت بيانه: 

 :(1)قال القرطبي

مأمورة  » المرأة  أن  اآلية،  ألفاظ  بحكم  لي  ويظهر  عطية:  ابن  قال 

اًلستثناء   بأن  ووقع  زينة،  هو  ما  لكل  اإلخفاء  تجتهد يف  وأن  تبدي  ًل 

ونحو   شأن  إصالح  أو  منه  ًلبد  فيما  حركة  ضرورة  بحكم  يظهر  فيما 

على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة يف النساء   ﴾ ڱ ڱ  ﴿ذلك، فرت

 فهو المعفو عنه. 

من   الغالب  كان  لما  أنه  إًل  قول حسن،  هذا  قلت:  القرطبي:  قال 

والحج،  الو الصالة  يف  وذلك  وعبادة،  عادة  ظهورهما  والكفين  جه 

ا إليهما.  فيصلح أن يكون اًلستثناء راجعا

أبو داود عن عائشة   رواه  ما  بنت  يدل على ذلك  أن أسماء   ،

وعليها ثياب رقاق، فأعرض    ملسو هيلع هللا ىلص دخلت على رسول اهلل    أبي بكر  

اءوقال لها:    ملسو هيلع هللا ىلص عنها رسول اهلل   رْ   ُُ،»ياا أاْسما ا  إِنَّ الما ِحيضا أاةا إِذا بالاغاِت الما

ياْصُلح ا    ُْلاْم  ذا ها إَِلَّ  ا  ِمنْها ى  ُيرا يْهِ -أاْن  فَّ وكا ْجِهِه  وا إِلاى  ارا  أاشا فهذا  (2) «-وا  .

تبدي المرأة من  فال  الناس،  فساد  اًلحتياط، ولمراعاة  أقوى يف جانب 

 . «زينتها إًل ما ظهر من وجهها وكفيها، واهلل الموفق ًل رب سواه

 
 .(12/229)  «تفسيرال»يف  (1)

وحسنه األلباين (،  2955(، والبيهقي يف »السنن الكربى« )4104أخرجه أبو داود )(  2)

 .غيرهيف (، و 1795يف »اإلرواء« ) 
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األ تعقيبًا:  قال  وإن  بلاين  ألنه  ا؛  أيضا نظٌر  التعقيب  هذا  كان ويف 

ين ظهورهما بحكم الواقع، فإنَّما ذلك بقصد  الغالب على الوجه والكفَّ

المكلَّ  دون من  ظهر  ما  استثناء  أفادت  إنما  فهمنا  حسب  واآلية  ف، 

 قصد، فكيف يسوغ حينئٍذ جعله دليالا شامالا لما ظهر بالقصد؟! فتأمل.

حديث   إظهار نعم،  جواز  على  واضٌح  دليٌل  داود  أبي  عند  عائشة 

من  أنَّه  إًلَّ  التَّعليق،  يف  بيَّناه  ما  فيه  أنَّ  لوًل  والكفين،  الوجه  المرأة 

، فيصلح  ى بكثرة طرقه، وقد قواه البيهقي فعالا الممكن أن يقال: إنه يقوَّ

العمل عليه من  المذكور. ًلسيَّما وقد جرى  الجواز  دليالا على  حينئٍذ 

 ويف ذلك عدة أحاديث: ملسو هيلع هللا ىلص النساء يف عهد النبي 

اعئشة  -1 من    :السابق    حديث  والبيهقي  داود  أبو  أخرجه 

طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، قال أبو  

 »هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة«. داود عقبه: 

األبلاين: ل  قال  »التقريب«  يف  كما  بشير ضعيف  بن  لحافظ  وسعيد 

 ابن حجر، لكن الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوى هبا:

يف   • داود  أبو  النبي    «مراسيله»أخرج  أن  قتادة  »إِنَّ  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص عن 

ياْصُلْح   لاْم  ْت  اضا حا إِذاا  اِرياةا  ْجهالجا وا إَِلَّ  ا  ِمنْها ى  ُيرا إِلاى  ُُ أاْن  ا  اها يادا وا ا  ها

ِل«  . (1)الِمْفصا

 
 .(42: 5)  «الدر المنثور» (1)
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 لباس املرأة املسلمة
بنت ع • البيهقي من طريق أسماء  وقال  أخرج  ميس عن عائشة. 

 البيهقي: إسناده ضعيف.

يف   الهيثمي  الحديث  هذا  أورد  الزوائد»وقد  برواية «مجمع   ،

يف   يَعة  «األوسط»و  «الكبير»الطرباين  َله  ابن  »وفيه  قال:  وحديثه   ،ثم 

 وبقيَّة رجاله رجال الصحيح«.  ،حسن

،  والذي ًل شكَّ فيه أن حديثه يف المتابعات والشواهدقال األبلاين: 

 ًل ينزل عن رتبة الحسن، وهذا منها.

ى البيهقيُّ الحديث من وجهة أخرى:  •  وقد قوَّ

ابن   فقال بعدما ساق حديث عائشة   • ، وبعد أن روى عن 

ں  ﴿وغيره يف تفسير    عباس   أنه الوجه والكفان    ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ 

الصحابة  »قال:   من  مضى  َمن  قوُل  المرسل  هذا  ما   مع  بيان  يف 

 الظاهرة، فصار القول بذلك قويًّا«. أباح اهلل من الزينة

 . «يب سنن البيهقيذهت»ووافقه الذهبي يف 

الذين يشير إليهم: عائشة وابن عباس وابن عمر، قالوا  والصحابة 

ينا معناه  »:  -واللفظ لألخير- ان«. قال: وروِّ ينة الظَّاهرة الَوجه والكفَّ الزِّ

 زاعي. عن عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وهو قول األو 

 العمل عليه كما سرتى.  ُُجريان  ُاةَُويزيده قو  قال األبلاين: 

 ملسو هيلع هللا ىلص قال: شهدُت مع رسول اهلل  حديث جابر بن عبد اهلل  •
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 لباس املرأة املسلمة
الة قبل الُخطبَة بغير أذان وًل إقامة، ثمَّ قام  الة يوم العيد، فبدأ بالصَّ الصَّ

النَّا ووعظ  طاعته،  على  وحثَّ  اهلل،  بتقوى  فأمر  بالل،  على  ئاا  س ُمتوكِّ

رهن، فقال:   ْقنا »وذكرهم، ثمَّ مضى حتَّى أتى النِّساء فوعظهن وذكَّ دَّ تاصا

نَّما  ها طاُب جا ُكنَّ حا أاْكثارا إِنَّ  النساء  «فا َطة  أي: جالسة -. فقالت امرأة من س 

وسطهن ْين    َُُسْفَعاء-يف  وسَواد  -الَخدَّ تغيُّر  فيها  ل  -أي:             َُمُ فقالت: 

رسول »  َُيا  قال:  ا اهلل؟  «.  لا ِشيرا العا ْكُفْرنا  وتا اةا  كا الشَّ ُتْكثِْرنا  قال:  نَُّكنَّ 

يِّ 
ُحل  من  قن  يتصدَّ هنَّ  فجعلن 

أْقَراط  من  ب الل  ثوب  يف  ين  ُيلق  هنَّ 

 .(1) وَخَواتمهنَّ 

عليه(:  -2 )متفق  عبَّاس  ابن  َخثَْعم   حديث  من  امرأة  استفتت 

وكانت -يوم النحر. فأخذ الفضل بن عبَّاس يلتفت إليها    ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  

ل وجهه من الشق  ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ رسول اهلل  -امرأة حسناء بذقن الفضل فحوَّ

 اآلخر.

كنَّ نساء المؤمنات يشهدن مع    حديث اعئشة )متفق عليه(:  -3

، ثم ينقلبن إلى بيوهتن حين    ملسو هيلع هللا ىلص النبي   ه نَّ
صالة الفجر متلفعات بُمُروط 

 يقضين الصالة، ًل يعرفن من الغلس. 

 * * * 

 

 
 (.887أخرجه مسلم )يح: صح( 1)
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 لباس املرأة املسلمة

 ه والكفنيأدلة وجوب سرت الوج
ۀ ﴿ قال تعالى:   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 . [59]األحزاب:

الطربي   جرير  ابن  اإلمام  تعالى-قال  اهلل  أهل  »:  -رحمه  اختلف 

هو أن يغطين  فقال بعضهم: ،  التأويل يف صفة اإلدناء الذي أمرهنَّ اهلل به

   «.ةوجوههن ورءوسهن فال يبدين منها إًل عيناا واحد

ابن عباس، عبيدة )أحد أصحاب   قال من ذلك:  قال: ذكر من  ثم 

 عبد اهلل بن مسعود(.

رن أن يشددن جالبيبهنَّ على جباههن«.
 وقال آخرون: »بل ُأم 

 ذكر من قال ذلك: ابن عباس، قتادة، مجاهد. 

 اجللباب«:  »بيان معىن  •
ابن حجر أقوال:    :(1)قال  منه،  »سبعة  أعرض  أو  الخمار  المقنعة، 

 .«ب الواسع دون الرداء، اإلزار، الملحفة، المالءة، القميصالثو

داء فوق الخمار، وهو بمنزلة اإلزار اليوم» وقال ابن كثير:   . «هو الرِّ

اللباين: نجد »  وقال  نساء  اليوم  يستعملها  التي  العباءة  ولعله 

 
 .(1/424)  «الفتح» (1)
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 لباس املرأة املسلمة
 .(1)«والعراق ونحوهما

خلف: بن  العزيز  عبد  الشيخ  ًل  »  وقال  الجلباب  من  والمفهوم 

عليه  تشتمل  ثوب  كل  هو  وإنَّما  بلون،  وًل  بجنس  وًل  باسم  ينحصر 

المقصود منه  وإذا عرفنا  ثابت ومنقول،  ينة من  الزِّ لسرت مواضع  المرأة 

 . (2) «زال الحرج يف وصفه ومسماه

ًل دًللة يف اآلية على أن وجه المرأة عورة يجب »:  (3)قال اللباين

ال بإدناء  األمر  فيها  ما  ترى أمر سرته، بل غاية  جلباب عليها، وهذا كما 

التي ًل يجوز   الزينة ومواضعها،  مطلق، فيحتمل أن يكون اإلدناء على 

حت به اآلية األولى  ڱ  ﴿لها إظهارها حسبما صرَّ ڳ ڳ ڳ ڱ 

المذكورة،    [ 31]النور: ﴾ڱ ڱ ں  الدًللة  تنتفي  وحينئٍذ  اآلية. 

 ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فعليه يشمل الوجه.

ذهب   المتقدمين،  وقد  العلماء  من  جماعة  التأويلين  من  كل  إلى 

يف   جرير  ابن  ذلك  يف  أقوالهم  »الدرِّ  «تفسيره»وساق  يف  يوطيُّ  والسُّ  ،

 المنثور«، ونحن نرى أن القول األول أشبه بالصواب ألمور: 

النُّور    األول: آية  من  تبيَّن  وقد  ا،  بعضا بعضه  ر  يفسِّ القرآن  أن 

يجب ًل  الوجه  أن  مة  عدا   المتقدِّ بما  هنا  اإلدناء  تقييد  فوجب  سرته، 

 
 .(38)ص   «حجاب المرأة المسلمة» (1)

 .(48)ص  «نظرات يف كتاب حجاب المرأة المسلمة » (2)

 .(61)ص   «حجاب المرأة المسلمة» (3)
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 لباس املرأة املسلمة
ا بين اآليتين.   الوجه توفيقا

ص عمومه، وتقيِّد مطلقه، وقد    اآلخر: نَّة تبيِّن القرآن؛ فتخصِّ أن السُّ

تفسير   فوجب  سرته،  يجب  ًل  الوجه  أن  على  الكثيرة  النُّصوص  دلَّت 

 هذه اآلية على ضوئها وتقييدها هبا. 

سرته، وهو مذهب أكثر العلماء، فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب  

 . (1) كما قال ابن رشد

وهي حد العورة يف المرأة، فأكثر العلماء على   وأما املسألة اثلاثلة:

أن بدهنا كله عورة خال الوجه والكفين، وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها 

المرأة  أن  إلى  وأحمد  الرحمن  عبد  بن  بكر  أبو  وذهب  بعورة،  ليست 

 كلها عورٌة.

ڳ ڳ ڳ  ﴿لخالف يف ذلك احتمال قوله تعالى:  وسبب ا

هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محددة، أم   ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 إنَّما المقصود به ما ًل يملك ظهوره؟

عند    - يملك ظهوره  ًل  ما  ذلك  من  المقصود  أن  إلى  ذهب  فمن 

قوله   بعموم  لذلك  واحتجَّ  بدهنا كله عورة حتى ظفرها،  قال:  الحركة، 

 . ﴾ڱ ں ں ڻ ﴿ :تعالى

ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه ًل يسرت،    -

 
 .(1/115»البداية« )  (1)
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 لباس املرأة املسلمة
بأن  لذلك  واحتجَّ  بعورة،  ليسا  أهنما  إلى  ذهب  ان،  والكفَّ الوجه  وهو 

 .  المرأة ليست تسرت وجهها يف الحجِّ

ين،  »..  :  (1)وقال النووي  ة جميع بدهنا إًلَّ الوجه والكفَّ وعورة الحرَّ

 . «ة ورواية عن أحمد ...وهبذا قال مالك وطائف

ة جميع بدهنا إًل وجهها وكفيها: األوزاعي   وممن قال: عورة الحرَّ

 وأبو ثور. 

ا ليسا بعورة.   وقال أبو حنيفة، والثوري، والمزين: قدماها أيضا

 * * * 

 
 .(3/169)  «المجموع» (1)
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 لباس املرأة املسلمة

 حاالت يرخص فيها بكشف الوجه
 أمام األجنيب

ا للذريعة أبيح للمصلحة  الراجحة «.  قاعدة:  »ما ُمنَع سدًّ

 عند الخطبة.  -1

عند التداوي، وعدم وجود طبيبة، بشرط: عدم الخلوة، وقصر   -2

 النظر على موضع الحاجة، وتحري الطبيب العدل الثقة. 

 عند التقاضي والشهادة. -3

وللمرأة أن تكشف وجهها يف الصالة، ويف الحج إذا أمنت نظر    -4

 الرجال إليها. 

ك  -5 إذا  الظَّالم  تكشفه يف  أن  لها  ترى، وعليه وأنَّ  بحيث ًل  انت 

حديث:   ا  حمل  ما  ، بُِمُروطِِهنَّ عااٍت  ُمتالافِّ ْجرِ  الفا  
ةِ َلا ِمْن صا رِْفنا  يانْصا »ُكنَّ 

ْفنا ِمنا الغالاِس« ُيْعرا
(1). 

 وأنَّ لها أن تكشف وجهها أمام رجل أعمى ًل يراها.  -6

ا مقعدة ًل ُيشتهى مثل -7  ها.ُُ ولها أن تكشفه إذا كانت عجوزا

 * * * 

 
 .(647( وغير موضع، ومسلم )372أخرجه البخاري ) صحيح: ( 1)
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 لباس املرأة املسلمة

 شرط الثاني: أن ال يكون زينة يف نفسهال
تعالى:   الثِّياب    ﴾ڳ ڳ ڳ ﴿لقوله  يشمل  بعمومه  فإنه 

جال إليها. ويشهد لذلك قوله   الرِّ الظَّاهرة، إذا كانت ُمزيَّنة تلفت أنظار 

چ ڇ﴿تعالى:    ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 . [33]األحزاب:

األلباين   تعالى-قال  اهلل  األمر  »  :(1)-رحمه  من  والمقصود 

إنَّما هو سرت زينة المرأة، فال ُيعقل حينئٍذ أن يكون الجلباب  بالجل باب 

 .«ٌن ًل يخفىُ ُ نفسه زينة، وهذا كما ترى بي

 الشرط الثالث: أن يكون صفيًقا ال يشف
األلباين فإنه  »:(2) يقول  فَّاف  الشَّ ا  وأمَّ به،  إًلَّ  يتحقَّق  ًل  رت  السِّ َفأَلنَّ 

اٌء »: ملسو هيلع هللا ىلص  يزيد المرأة فتنة وزينة، ويف ذلك يقول سا
تِي نِ ي آِخرِ ُأمَّ

ياُكوُن فِ سا

إِنَُّهنَّ  فا نُوُهنَّ  الْعا البُْخِت  ِة  أاْسنِما كا ُرُءوِسِهنَّ  لاى  عا اِريااٌت،  عا اِسيااٌت  كا

ْلُعونااٍت   .(3) « ما

آخر:   حديث  يف  إِنَّ »زاد  وا ا،  ها ِريحا نَّ  دا ياجا وَلا  نَّةا  الجا ياْدُخلانَّ  َلا 

ِس  ُد ِمْن ما ا لاتُوجا ها ا«ِريحا ذا ا وكا ذا ةِ كا يرا
(4) . 

 
 .(55)ص   « حجاب المرأة المسلمة » (1)

 .(56)ص  «حجاب المرأة المسلمة » (2)

) حسن:  (  3) »الصغير«  يف  الطرباين  )127أخرجه  و»األوسط«  وأحمد 9331(،   ،)

 .(2683(، انظر »الصحيحة« )5753(، وابن حبان )7043)

 .(2131أخرجه مسلم )صحيح: ( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

20 

20 
20 

 

 لباس املرأة املسلمة
 الشرط الرابع: أن يكون فضفاًضا غري ضيق

 فيصف شيًئا من جسمها
األلباين:   وًل  »قال  الفتنة،  رفع  هو  إنَّما  الثَّوب  من  الغرض  ألنَّ 

 يحصل ذلك إًلَّ بالفضفاض الواسع. 

قبطية كثيفة مما أهداها له    ملسو هيلع هللا ىلص قال أسامة بن زيد: كساين رسول اهلل  

الَكْلب   فقال:  د ْحيَة  امرأيت،  فكسوهتا  تاْلب»ي،  لاْم  لاكا  ا   «الِقبْطِيَّةا؟  ُِسُاما

ا  ُْ»ُمر قلت: كسوُتها امرأيت. فقال:   لاةها ا ُغَلا ْحتاها ْل تا ْلتاْجعا َعاٌر -  ًُ فا َي ش  وه 

بََدن َها َوْصَف  ب َها  يَْمنََع 
ل  الثَّْوب   َتْحَت  تاِصفا   -ُيْلبَُس  أاْن  اُف  أاخا إِنِّي  فا

ا ْجما ِعظااِمها  .(1) «حا

 الشرط اخلامس: أن ال يكون مبخًرا مطيًبا
 أا را ا امْ ما يُّ أا »:ملسو هيلع هللا ىلص   قال

ا    ةٍ ياِجُدوا ِمْن ِريِحها
ْوٍم لِ لاى قا ْت عا رَّ ْت فاما اْستاْعطارا

ياةٌ 
انِ  . (2)«فاِهيا زا

 الشرط السادس: أن ال يشبه لباس الرجل
تتشبه   التي  المرأة  لعن  يف  الصحيحة  األحاديث  من  ورد  فل َما 

يف اللباس أو غيره، فمن ذلك ما رواه أبو داود، والحاكم، عن بالرجال،  

 
(، حسنه 164(، وابن أبي شيبة )2579(، والبزار )21278أخرجه أحمد )  حسن:(  1)

 .األلباين يف »حجاب المرأة المسلمة«

):  حسن(  2) داود  أبو  )4173أخرجه  والرتمذي  الرتغيب 2786(،  »صحيح  انظر   ،)

 .(2019والرتهيب« )
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 لباس املرأة املسلمة
هريرة   اهللِ    نا عا لا »قال:    أبي  ُسوُل  ْرأاةِ،   ملسو هيلع هللا ىلص را الما ةا  بْسا

لِ ياْلبُِس  ُجلا  الرَّ

ُجلِ  ةا الرَّ بْسا
ْلبُِس لِ ْرأاةا تا  .(1)«والما

ُسوُل اهللِ  »قال:    عن ابن عباس    «صحيح البخاري »ويف   لاعانا را

بِّ  ملسو هيلع هللا ىلص الِ الُمتاشا جا اِء بِالرِّ اِت ِمنا النِّسا بِّها اِء والُمتاشا اِل بِالنِّسا جا  .(2) «ِهينا ِمنا الرِّ

عمر   بن  اهلل  عبد  عن  وأحمد،  الحاكم  ا: وروى  مرفوعا  ،

ي» الِدا ِة: العااقُّ وا نَّةا وَلا يانْظُُر اهللُ إِلايِْهم ياْوما الِقيااما ٌث َلا ياْدُخُلونا الجا هِ،  ُْثاَلا

ْرأاُة  ةُ والما لا جِّ يُّوُث« الُمتارا اِل، والدَّ جا ُة بِالرِّ بِّها الُمتاشا
(3). 

النساء  تشبه  تحريم  على  واضحة  دًللة  األحاديث  هذه  ويف 

ة تشمل اللباس وغيره.   بالرجال، وعلى العكس وهي عامَّ

اإلسالم   شيخ  يقول  تعالى-وكما  اهلل  أن »:  -رحمه  هذا  وأصل 

ع له مقصودان: ار   َتعَلم أنَّ الشَّ

جال والنِّساء. هما:أحد  الَفرُق بين الرِّ

بإلباس    واثلاين: المقصود  أن  ذلك  من  أبلغ  بل  النِّساء،  احتجاب 

مة إظهار الفرق بين المسلم والذمي، ليرتتب على كل منها من  أهل الذِّ

 
)صحيح:  (  1) داود  أبو  )4098أخرجه  »الكربى«  يف  والنسائي  وأحمد 9209(،   ،)

 .(4469) «المشكاةيف »(، صححه األلباين  8110)

 .(5885أخرجه البخاري ) صحيح: ( 2)

)صحيح:  (  3) أحمد  )6145أخرجه  والنسائي   ،)2562( حبان  وابن   ،)7340)، 

 صححه األلباين يف »حجاب المرأة المسلمة«.
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 لباس املرأة املسلمة
 األحكام الظاهرة ما يناسبه.

دون  وسرتهن  النِّساء  مجرد حجب  المقصود  ليس  ا  أيضا وكذلك 

و بينهنَّ  أن الفرق  قدر  لو  حتى  مقصود،  ا  أيضا الفرق  بل  جال،  الرِّ بين 

الصنفين اشرتكوا فيما يسرت ويحجب بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا  

 عن ذلك. 

وتشاهباا   تناسباا  تورث  الظَّاهرة  األمور  يف  المشاهبة  أن  وبيَّنا   يف... 

  األعاجم،   ومشاهبة   ار، الكفَّ   مشاهبة   عن   هنينا   ولهذا   واألعمال،   األخالق 

  الصنف  مشاهبة   عن   ساء والنِّ  جال الرِّ   من   كل   وهني   األعراب،   ومشاهبة 

 تشبهه،  بحسب   أخالقهنَّ   من   يكتسب   بالنساء   المتشبه   جل والرَّ   اآلخر، 

 . امرأة   كأنه  نفسه   من   والتمكين   المحض،   ث خنُّالتَّ   إلى   به   األمر   يفضي   حتى 

 ن يسمو  كانوا   ساء، النِّ  عمل   من   وكان   ذلك،   مقدمة   الغناء   كان   ا ولمَّ 

  أخالقهم، من   تكتسب   جال بالرِّ   المتشبهة  والمرأة .  ا يثا ان  خَ مَ   ن ي المغني   الرجال 

  ببعضهنَّ  يفضي  قد  ما  ، الرجال  ة هب ومشا  والربوز  التربج  من  فيها   يصير  حتى 

 كما  جال، الرِّ   على   تعلو   أن   وتطلب   جل، الرَّ   يظهره   كما   بدهنا   تظهر   أن   إلى 

 والخفر  الحياء   ينايف   ما   ل األفعا   من   وتفعل   ساء، النِّ  على   جال الرِّ   علو ي 

 .المشاهبة   بمجرد   يحصل   قد   القدر   وهذا   ، للنساء   المشروع   « السرت » 

 الشرط السابع: أن ال يشبه لباس الكافرات
رع أنَّه ًل يجوز للمسلمين   ا تقرر يف الشَّ التَّشبُّه    -رجاًلا ونساءا -فلمَّ

ار سواء يف عباداهتم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة هبم.   بالكفَّ
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 لباس املرأة املسلمة
اليوم   عنها  خرج  اإلسالمية،  الشريعة  يف  عظيمة  قاعدة  -وهذه 

ة   -لألسف صحَّ على  ة  األدلَّ أن  ُيعَلم  أن  وينبغي  المسلمين.  من  كثيٌر 

نَّة.   هذه القاعدة كثيرة من الكتاب والسُّ

 الكتاب:   •
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿  -

 . [18]اجلاثية: ﴾ ڻ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿   -

 [ 37د:]الرع ﴾ڳ ڱ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿  - ڭ ڭ ڭ 

 . [104]البقرة: ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

كثير   ابن  تعالى-قال  اهلل  المؤمنين  »:  -رحمه  تعالى عباده  اهلل  هنى 

 أن يتشبَّهوا بالكافرين يف َمَقالهم وف َعالهم ...«. 

 ونصوص السنة يف ذلك ال تنحرص يف باب:   •
ِعنْدا ُطُلوِع الشَّ »  يف الصَلة:  - ةِ  َلا الصَّ ْن  ى عا ا؛ ناها ِعنْدا ُغُروبِها ْمِس وا

يْطاانٍ  ْرناي شا ْغُرُب بايْنا قا تا ا تاطُْلُع وا انَّها ا « ،لا وِحينائٍِذ ياْسُجُد لاها
 (1). 

افِِهْم«» الِِهْم وَلا ِخفا ي نِعا
لُّونا فِ ُهْم َلا ُيصا إِنَّ الُِفوا الياُهوُد، فا خا

 (2). 

 
 (.6927(، وأحمد )613أخرجه مسلم )صحيح: ( 1)

 .(765مشكاة المصابيح« ) يف »( صححه األلباين 652أخرجه أبو داود )صحيح: ( 2)
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 لباس املرأة املسلمة
ارع ثم خصَّ  كر وهو دليل على أن جنس المخالفة مقصود للشَّ بالذِّ

الة يف النِّعال والخفاف، وليس ذلك من قبيل تخصيص  مخالفتهم بالصَّ

 العام وتقييد المطلق، بل هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام. 

الجنائز:  - لانااْح اللَّ »  ويف  يْرِنااوالشِّ   ، ُد  لِغا رواية:    (1)«ُق  ُق  ويف  »والشَّ

 .(2)ِلاْهِل الكِتااِب«

ا  »  الصوم:  ويف  - ما ْصُل  ُة فا أاْكلا الكِتااِب  أاْهِل  ِصيااِم  وا ِصيااِمناا  بايْنا 

رِ  حا  .(3)«السَّ

اِهرً » يُن ظا اُل الدِّ لا النَّاُس الِفطْرا   اَلا يازا جَّ ا عا ى    ،ما ارا انَّ الياُهودا والنَّصا لا

» ُرونا خِّ  .(4)ُيؤا

ُتْشرُِق  »  الحج:ويف    - تَّى  حا ْمٍع  جا ِمْن  ياِفيُضونا  َلا  الُمْشرُِكونا  انا  كا

ُهْم  الافا ْمُس فاخا  .(5) «ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال: َرَأى   اللباس والزينة:ويف    -

  
 
َرُسوُل اهلل َفَقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص َعَليَّ  ُمَعْصَفَرين   ارِ »َثْوبَين   ثِيااِب الُكفَّ ِمْن   

ِذهِ  ،إِنَّ ها

 
(، وابن ماجه 1045(، والرتمذي )3208أخرجه أبو داود )حسن بمجموع طرقه:  (  1)

 (.1701(، انظر »المشكاة« )1554)

 (.2829(، والطحاوي يف »مشكل اآلثار« )18795أخرجه أحمد ) ( 2)

 (.1099أخرجه مسلم )صحيح: ( 3)

 .(1698(، وابن ماجه )2353أخرجه أبو داود ) حسن:( 4)

 .(3838ه البخاري ) أخرجصحيح: ( 5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

25 

25 
 

25 

الباب 
املفتو

 ح

 

 

 لباس املرأة املسلمة
ا ْلباْسها  .(1) «فاَلا تا

ارِ » وا ، اْحُفوا الشَّ ينا
الُِفوا الُمْشرِكِ ىخا  .(2) « با واْعُفوا اللِّحا

الُِفوُهمْ » ى َلا ياصبُِغونا فاخا ارا  .(3)«إِنَّ الياُهودا والنَّصا

َرُسوُل    اآلداب والعادات:ويف    - ب ي  َمرَّ  عن الشريد بن سويد قال: 

  
 
ي،   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َظْهر  َخْلَف  اليٍُسَرى  ي  َيد  َوَضْعُت  َوَقْد  َهَكَذا،  َجال ٌس  َوَأنَا 

ي َفَقاَل: لْ أَ واْتَكْأُت َعَلى  ْقُعُد ق»يَة  َيد  تا يِْهْم؟! ُاأا لا ْغُضوِب عا ةا الما  .(4) «ْعدا

العقيدة  - ابنا   -:  ويف  ى  ِعيسا ى  ارا النَّصا ِت  أاْطرا ا  ما كا ي 
ُتطُْرونِ »َلا 

ُسولُُه« را بُْد اهللِ وا بٌْد، فاُقولُوا: عا ا عا ا أانا ، إِنَّما ْرياما ما
 (5) . 

 .(6)حديث أبي واقد الليثي يف ذات أنواطو -

 الشرط الثامن: أن ال يكون لباَس شهرة
لَّة» ذا ثاْوبا ما ُه اهللُ  لْباسا ْنياا أا ي الدُّ

ةٍ فِ ْن لابِسا ثاْوبا ُشْهرا ِة ُثمَّ   ٍُ ما ياوما الِقيااما

اًراُِلْهُُأ  .(7)«با فِيِه نا

 
 .(2078أخرجه مسلم ) صحيح:( 1)

 .(260(، ومسلم )5893أخرجه البخاري )  صحيح:( 2)

 .(2106(، ومسلم )3462أخرجه البخاري ) صحيح: ( 3)

 (.18959(، وأحمد )4848أخرجه أبو داود )صحيح: ( 4)

 (.3445أخرجه البخاري )  صحيح:( 5)

 (.21392)(، وأحمد 2180) أخرجه الرتمذي صحيح:( 6)

 .(3607(، وابن ماجه )4029أخرجه أبو داود )حسن: ( 7)
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 لباس املرأة املسلمة
الناس، سواء   بين  اًلشتهار  به  ُيقصد  ثوب  هرة هو كلُّ  الشُّ ولباس 

ا يلبسه تف ا  كان الثَّوب نفيسا ا يلبسه إظهارا ا بالدنيا وزينتها، أو خسيسا اخرا

ياء.  هد والرِّ  للزُّ

األثير:   ابن  ثوبه يشتهر »وقال  أنَّ  والمراد:  يء،  هرة: ظهور الشَّ الشُّ

أبصارهم،   إليه  الناس  فيرفع  ثياهبم،  أللوان  لونه  لمخالفة  النَّاس  بين 

 . (1) . نقله عنه الشوكاين«ويختال عليهم بالعجب والتكرب

 ترب يف الشهرة القصد والنِّية. والمع

الشوكاين   ،القصد  والمعترب  ،اًلشتهار  مع  يدور  حريمالتَّ :  (2) يقول 

اُل باالنِّيَّاِت » الواقع يطابق لم وإن  ا الاْعما  .(3) «إِنَّما

ا هلل تعالى    لثوب فمن لبس ا ا لسورة نفسه، وتواضعا المنخفض كسرا

 فال بأس به. 

ا:    فعن معاذ بن أنس   نْ »مرفوعا ُهُو   ما اُضًعا هللِ وا بااسا تاوا كا اللِّ را تا

يَّرا ِمْن أايِّ  تَّى ُيخا ئِِق، حا َلا لاى ُرُءوِس الخا ِة عا اُه اهللُ ياْوما الِقيااما يِه؛ داعا لا ياْقِدُر عا

ا« ؛ يالباُسها اءا اِن شا ِل اإِليما ُحلا
 (4). 

اهلل عليه   نعمة  الثياب؛ إلظهار  الغالي من  يلبس  أن  ا  أيضا بأس  وًل 

 
 .(2/126) «نيل األوطار » (1)

 .(2/126) «نيل األوطار » (2)

 .(4227(، وابن ماجه )2201(، وأبو داود )1أخرجه البخاري ) صحيح: ( 3)

 .(386(، والطرباين )15204(، وأحمد )2481أخرجه الرتمذي )حسن لغيره: ( 4)
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 لباس املرأة املسلمة
: ملسو هيلع هللا ىلص ، قال رسول اهلل  [11]الضحى: ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿دث هبا:  والتح

بِْدهِ ُاإِنَّ اهللا ُيِحبُّ أاْن ي» لاى عا تِِه عا ر نِْعما ثا ى أا  .(1)«را

 المرأة إذا لبست النِّقاب اشتهرت بين أهلها. :فقد يقول قائل

وعدَّ    :فاجلواب البلدة،  أهل  لباس  موافقة  اعترب  وإن  الشرع  إن 

ذا مشروط بأن يكونوا مستقيمين على طاعة مخالفتهم شهرة، إًل أن ه

والمنكر  ا  منكرا المعروف  وأصبح  َطر،  الف  فسدت  إذا  لكن  تعالى،  اهلل 

ًل  تعالى،  اهلل  بشرع  التَّمسك  ُيْقَصد  أن  حينئٍذ  الواجب  فإن  معروفاا، 

تعالى:   قال  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿اًلشتهار، 

اإِلْسَلا »  :ملسو هيلع هللا ىلص وقال    .[105]املائدة: ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ  أا  رِيبًا،  بادا غا ُم 

بااءِ  أا فاطُوباى لِلُغرا ا بادا ما رِيبًا كا ياُعوُد غا  .(2)«وسا

 احلجاب مسئولية من؟
 أوال: مسئولية املرأة املسلمة:

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿قال تعالى:  

ڭ   ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 . [14-31]اإلرساء:

َعَليٍّ   ا:    وعن  ْعِصيا »مرفوعا ما ي 
فِ رٍ  لِباشا ةا  طااعا ا َلا  إِنَّما اهللِ،  ِة 

 
 .(4350المشكاة« )يف »(، حسنه األلباين  2819أخرجه الرتمذي )حسن: ( 1)

 .(8812(، وأحمد ) 3986(، وابن ماجه )148أخرجه مسلم )صحيح: ( 2)
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 لباس املرأة املسلمة
ْعُروِف  ي الما

ُة فِ  .(1) «الطَّاعا

 ثانًيا: ولي املرأة )أًبا، ابًنا، أًخا، زوًجا(:

 . [34]النساء: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ قال تعالى: 

ُكلُُّكم»  :ملسو هيلع هللا ىلص وقال   اُم   ُْأاَلا  اإِلما فا ِعيَّتِِه،  را ْن  عا ْسئُوٌل  ما ُكْم  ُكلُّ وا اٍع،  را

ُهوا ما  اٍع، وا لاى النَّاِس را لاى أاْهلِِه، الَِّذي عا اٍع عا ُجُل را ِعيَّتِِه، والرَّ ْن را ْسئُوٌل عا

ِعيَّتِهِ  ْن را ْسئُوٌل عا ُهوا ما  .(2) «وا

أنس   »  وعن  ا:  ائِلإِ مرفوعا سا اهللا  اُه،    ٌُنَّ  اْستاْرعا ا  مَّ عا اٍع  را ُكلَّ 

لِ  ِفظا ذا تَّى يأاحا ؟ حا يَّعا ُجل ُا ْسأالُُكا أاْم ضا ْن أاْهِل بايْتِهِ  ُُالرَّ  .(3)«عا

 ًثا: احلاكم:ثال

وتعليم   والنساء،  الرجال  بين  الشرعي  الحجاب  حدود  فَظ  ح  إنَّ 

هذه   عن  والمنحرفات  المنحرفين  ومعاقبة  فيه،  والرتغيب  ذلك 

وت يضاد  الحدود،  ما  إلى  اعية  الدَّ من ُُعزير  والعباد  للبالد  حماية  ه 

تعالى،  اهلل  دين  لنصرة  واإلعالم  التعليم  أجهزة  وتسخير  شرورهم، 

ه الذين وترسيخ  بالحكام،  ُينَاط  ما  أهم  من  اإلسالمية،  المفاهيم  ذه 

 اسرتعاهم اهلل هذه األمة.

 
 .(1709(، ومسلم )7257أخرجه البخاري ) صحيح: ( 1)

 .(1830( وغير موضع، ومسلم )893أخرجه البخاري ) صحيح: ( 2)

)صحيح:  (  3) »الكربى«  يف  النسائي  األلباين  1299أخرجه  »(، صححه  الصحيحة« يف 

(1636). 
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 لباس املرأة املسلمة

 هل كشف وجه املرأة أمام األجانب
 من املنكر الذي جيب إنكاره؟

ليس مرتن المنكرتر الرتذي يجرتب إنكرتاره، برتل الخرتالف يف المسرتألة   *

 معترب.

 ما هو املنكر الذي جيب إنكاره؟
رجب   ابن  تعالى-قال  اهلل  حديث  -رحمه  شرح  أاى  »  :يف  را ْن  ما

ًرا ...  :(1)«ِمنُْكْم ُمنْكا

المختلف » فأما  ا عليه،  ما كان مجمعا إنكاره  الذي يجب  والمنكر 

ا فيه، أو  فيه فمن أصحابنا من قال: ًل يجب إنكاره على من فعله مجتهدا

ا. ا سائغا ا لمجتهد تقليدا  مقلِّدا

القاضي يف فيه الخالف،    واستثنى  »األحكام السلطانية« ما َضُعَف 

بَا النَّقد( الخالف فيه ضعيف،  وكان ذريعةا إلى محظور متفق عليه، كرت)ر 

المتعة(  وكرت)نكاح  تحريمه،  على  المتفق  النَّساء(  )ربا  إلى  ذريعة  وهو 

نا.  فإنه ذريعة إلى الزِّ

بالشطرنج، وتأوله   الالعب  اإلنكار على  والمنصوص عن أحمد: 

فإن ال نظر،  وفيه  تقليٍد سائغ،  أو  اجتهاد،  بغير  لعب هبا  قاضي على من 

فيه، وإقامة الحدِّ أبلغ  النَّبيذ المختلف   المنصوص عنه أنه يحدُّ شارب 

 
 .(52أخرجه مسلم )صحيح: ( 1)
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 لباس املرأة املسلمة
 مراتب اإلنكار، مع أنه ًل يفسق بذلك عنده .. 

نَّة    فدلَّ على أنه ُينَكر كلُّ مختلٍف فيه َضُعَف الخالف فيه لدًللة السُّ

 مه، وًل يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك، واهلل أعلم.على تحري

وًل   صالته،  يتم  ًل  من  على  اإلنكار  على  أحمُد  نصَّ       وكذلك 

وجوب   يف  اًلختالف  وجود  مع  والسجود،  الركوع  من  صلبه  ُيقيم 

 .(1)اهرت «ذلك

ا له وجه من النظر.  قلت: كذا قالوا: ليس كل خالٍف معترب إًل خالفا

.. ثم العلماُء إنِّما ينكرون »  :(2) -رحمه اهلل تعالى-ي  ويقول النوو

فيه، لكن إن ندبه على جهة  فيه فال إنكار  َع عليه، أما المختلف  ما ُأجم 

إلى   مندوب  محبوب  حسن  فهو  الخالف،  من  الخروج  إلى  النَّصيحة 

فعله برفق؛ فإن العلماء متَّفقون على الحث على الخروج من الخالف، 

 هرت. ا. «إخالٌل بسنة أو وقوٌع يف خالف آخر إذا لم يلزم منه

 : (3) -رحمه اهلل تعالى-يقول األلباين 

ى وحزناا من  » وحقيقة األمر عندي، وإن كان قلبي ليكاد يتفطر أسا

عل تتهافت  الذي  الُمخزي،  والتَّربج  المزري  فور  السُّ يف  هذا  النِّساء  يه 

هتا العصر  أ  َُتف هذا  ًل  فإنَّني  النَّار،  على  معالجة الَفَراش  أن  ا  أبدا رى 

 
 .( 2/254)  «جامع العلوم والحكم» (1)

 .(2/23)  «شرح مسلم» (2)

 .(7)ص   «حجاب المرأة المسلمة يف الكتاب والسنة»مقدمة كتابه  (3)
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 لباس املرأة املسلمة
ذلك يكون بتحريم ما أباح اهلل لهن من الكشف عن الوجه، وأن نوجب 

 عليهن سرته بدون أمر من اهلل ورسوله.

التي منها قوله   فيه، وبعض أصوله  التَّشريع والتَّدرج  بل إن حكمة 

»ملسو هيلع هللا ىلص  روا:  ُتعاسِّ وَلا  ُروا  ال(1)«ياسِّ الرتبية  وأصول  ذلك  ،  كلُّ  صحيحة 

فق على  بالنساء، ليوجب  يتلطَّفوا  أن  ومرشديها  ومربيها  األمة  هاء 

فيه،   اهلل  ر  يسَّ فيما  معهن  ويتساهلوا  بالشدة،  ًل  بالرفق  ويأخذوهن 

ًلسيما ونحن يف زمان قل فيه من يأخذ بالعزائم من األمور والفرائض، 

 «فضالا عن المستحبات والنوافل!

مضمونه:   ما  يقول  حكم  » ثم  ُيبيِّنوا  أن  العلماء  تعالى  وعلى  اهلل 

ا للتَّقاليد، وعليهم   اتِّباعا ا للمذهب أو  مستدلين بالكتاب والسنة، ًل تقليدا

ا أن يَعنُوا برتبية الفتيات المسلمات تربية إسالمية صحيحة.   أيضا

بمثل هذا وذلك يمكن أن يوجد جيل من النساء المؤمنات، الاليت 

تعالى:   اهلل  قول  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ إذا سمعن مثل 

بادرن إلى امتثال أمره كما فعلت   ﴾ہ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 .  نساء األنصار رضي اهلل عنهنَّ

واجباا، وأما  إن كان  بسرت الوجه  تؤمر  أن  النسوة يمكن  فمثل هذه 

وغيرها  السورية،  بالدنا  مثل  يف  بذلك  النساء  من  األعظم  واد  السَّ أمر 

 
 .(1735(، ومسلم )69أخرجه البخاري ) صحيح: ( 1)
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 لباس املرأة املسلمة
والخالعُة  التربُج  فيها  انتشر  التي  األخرى  البلدان  من  ونحوها  كمصر 

نحورهنَّ  ب يسرتن  بأن  عندهنَّ  استعداد  ًل  وهنَّ  صوره،  أبشع 

وصدورهنَّ وما هو أكثر من ذلك، مما ًل يذهب إليه من كان عنده ذرة  

 . انتهى بتصرف.«من رائحة فقه الكتاب والسنة

تيمية   ابن  تعالى-ويقول  اهلل  الحكيم من    :(1)-رحمه  العاقُل  ليس 

ا العاقَل  ولكن   ، الشرِّ من  الخير  وشرَّ يعلم  الخيرين  خير  يعلم  لذي 

ين. وينشد:    الشرَّ

 إنَّ اللبيبببب إذا ببببدس مبببن جسبببمه
 

 
 مرضببببان اتلفببببان طاوس األخ ببببرا  

 
تعالى-ويقول   اهلل  ا  -رحمه  الحديث  »  :(2)أيضا يف  جاء  »إِنَّ ولهذا 

اِت  بُها الشُّ  
ُوُرودِ ِعنْدا  النَّافِذا  را  الباصا ُيِحبُّ  امِ اهللا  الكا العاْقلا  وُيِحبُّ    دا نْ لا عِ ، 

اِت  وا ها  .(3) «ُحُلوِل الشَّ

الشاطبي   تعالى-ويقول  اهلل  ُذرَوة  »  :(4) -رحمه  البالغ  المفتي 

 
 .(20/55)  «الفتاوى» (1)

 .(20/59)  «الفتاوى» (2)

الضعف:  (  3) البيهقي  شديد  »أخرجه  )يف  الكبير«  والقضاعي  963الزهد   ،) « مسند يف 

ا، وعمر بن    ؛(، يف سنده العالء بن هالل الباهلي1080الشهاب« ) وهو ضعيف جدًّ

 .وهو مرتوك الحديث ؛حفص العبدي

 .(4/258) «الموافقات» (4)
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 لباس املرأة املسلمة
رجة:     يليق  فيما  ،الوسط  المعهود  على  اسالنَّ  يحمل  الذي   هوالدَّ

 طرف   إلى  هبم  يميل  وًل  ،دةالشِّ   مذهب  هبم   يذهُب   فال   ،بالجمهور

 .. اًلنحالل

 برته تقرتوم وًل ،العرتدل عرتن رجخرتا األطراف إلى  الخروج  فإن   اوأيضا 

 طرترترف يف اوأمرترتَّ  ،ةكرترتَ لَ هْ مَ  هفإنرترتَّ  شرترتديدالتَّ  طرترترف يف اأمرترتَّ  ،الخلرترتق مصرترتلحة

 العنرترتت مرترتذهُب  برترته هرترتبذُ  إذ المسرترتتفتى ألن  ؛اأيضرترتا  فكرترتذلك اًلنحرترتالل

 طريرترتق سرترتلوك عرترتن اًلنقطرترتاع إلرترتى وأدى  ،الرترتدين إليرترته غرترتضبُ  والحرترترج

 نرتةظَّ مَ  ان كرت اًلنحرتالل مرتذهب برته ذهرتب  إذا  وأمرتا  ،مشرتاهد  وهرتو  ،اآلخرة

 ،الهرتوى اتبرتاع  عن بالنهي جاء إنما ،والشرع والشهوة الهوى  مع  للمشي

 هرت.ا. كثيرة« واألدلة كهل  مُ  الهوى  واتباع

*    *    * 
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 لباس املرأة املسلمة

 وإلتمام الفائدة أذكر مسألتين مهمتين متعلقتين أيًضا بعورة المرأة 

 لباس املرأة أمام احملارم -1
 َمن الَمَحارم؟

 الَمحَرم:قال ابن األثير يف معنى 

الحديث ا »   : ومنه  افُِر  ُتسا ْحر َلا  ما ذِي  عا  ما إَِلَّ  ْرأاُة  ا«ُالما ِمنْها ويف  ،  (1) ٍم 

« ِمنْهارواية  ٍة  ُحْرما ذِي  عا  ْحر «ما الما ُذو  من  »ِم:  ُا.  نكاحها  له  يحلُّ  ًل  من 

 .(2) األقارب: كاًلبن واألب واألخ والعم والخال ومن يجري مجراهم«

 ويف الحديث: 

افُِر  » ُتسا ْحر اَلا  ما ذِي  عا  ما إَِلَّ  ْرأاُة  يها ُالما لا عا ياْدُخُل  وَلا  إَِلَّ ٍم،  ُجٌل  را ا 

ْحرا  ا ما عاها  .(3)«مٌ وما

ا ما » عاها ْرأاُة بارِيًدا إَِلَّ وما ُر الما
افِ ا«ُاْحرَلا ُتسا يها لا ٌم ياْحُرُم عا

(4). 

خزيمة:   ابن  قال  ا:  بالهاشمي«.  »بريدا ميالا  عشر  اثنا  هامش ]هو 

 . [صحيح الجامع

ةا َلا » ثا ْرأاُة ثاَلا ُر الما
افِ ْحر   ُتسا عا ذِي ما يَّاما إَِلَّ ما

 .(5)ٍم«ُاأا

 
 .(1862أخرجه البخاري )  صحيح:( 1)

 .( ط. الحلبي1/373) «النهاية يف غريب الحديث واألثر» (2)

 (.1344، ومسلم )(1862أخرجه البخاري ) صحيح: ( 3)

 .(2727(، وابن حبان )442/ 1أخرجه الحاكم يف »المستدرك« )صحيح: ( 4)

 .(1727(، وأبو داود ) 827(، ومسلم )1086أخرجه البخاري ) صحيح: ( 5)
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 لباس املرأة املسلمة
ةا  » ِسيرا ْرأاُة ما ُر الما

افِ ْوجَلا ُتسا ا زا عاها يِن إَِلَّ وما ا، ُُياْوما ٍم ِمنْها ْحرا ا أاْو ُذو ما ها

ينِ  ي ياْوما
ْوما فِ ى« :وَلا صا  .(1) الِفطْرِ، والاْضحا

ن َُم: مَُحرَُ: والم-اهلل تعالى  رحمه-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 .(2)تحرم عليه على التأبيد

 واحملرمات مؤبًدا إما بسبب النسب أو املصاهرة أو الرَّضاع. *

وقد بيَّن اهلل تعالى المحرمات من النساء يف سورة النساء، وجاءت  

مات.  مة يف بيان هؤًلء المحرَّ حة ومتمِّ نَّة موضِّ  السُّ

تعالى:    ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿قال 

 النساء.  24، 23، 22:اتياآل

النبي   »ملسو هيلع هللا ىلص وقال  ض :  ِرُاحُُت  ُُ ةُااعُاالرَّ تُام  ُُ مُُ   ُ ُ مُ ُِر ُاحُُا 

 . (3) «ُُةُاادُالُِالو

احملرَّمات من النِّساء حترمًيا مؤبًدا بسبب النَّسب »القرابة« *  

 هنَّ أربع نساء:

وأبيه؛   -1 ه  أمِّ اته من جهة  ه وجدَّ أمُّ خص:  الشَّ ڍ ﴿أصول 

 .﴾ڌ ڌ

 
 (.1996أخرجه البخاري ) صحيح: ( 1)

 .(18)ص  «حجاب المرأة المسلمة ولباسها يف الصالة»(2)

 .(1445(، ومسلم )3105أخرجه البخاري ) صحيح: ( 3)
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 لباس املرأة املسلمة
خص وإن نزلن؛  -2  .  ﴾ڎ﴿فروع الشَّ

أحدهما؛   -3 أو  األبوين  ژ ژ  ﴿،  ﴾ڎ﴿فروع 

 . ﴾ڑ ڑ

األجداد   -4 فروع  من  األولى  والخاًلت»الطبقة  ات  ؛  «العمَّ

 .﴾ڈ ڈ ﴿

احملرمات من النساء حترمًيا مؤبًدا بسبب املصاهرة  *

 »الزواج« وهن أربع نساء:

  وفروعها. -2             الزوجة.  أصول  -1

 ة الفروع. وزوج -4             وزوجة األصول.  -3

وجين أصول اآلخر وفروعه»أي:   . «يحرم على كلٍّ من الزَّ

وجة؛  -1  . ﴾  گ گ ﴿أصول الزَّ

نزلن؛   -2 وإن  وجة  الزَّ ڳ ڳ ڳ ﴿فروع 

 . ﴾ڳ

م البنات م األمَّهات والدخول باألمَّهات يحرِّ  . العقد على البنات يحرِّ

الصول -3 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿؛  زوجة 

 . [22]النساء: ﴾ڃ

الفروع؛   -4 ہ ہ ہ ھ ﴿زوجات 
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 لباس املرأة املسلمة
 .﴾ھ

 احملرمات من النساء بسبب الرضاع، وهن مثانية نساء: * 

من   يحرم  فإنه  منه  يحرم  ما  فكلُّ  النَّسب  من  يحرم  ما  علم  إذا 

ه  المصاهرة  بسبب  والمحرمات  نظيره،  بالنسب   نالرضاع  محرمات 

أو   النسب  بمجرد  إما  فالتحريم  المصاهرة،  وهو  آخر  سبب  مع  ا  أيضا

 بالنسب مع سبب آخر وهو المصاهرة.

ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿قال تعالى:   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۅ ۉ ۉ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 . [31]النور: ﴾ۇئۇئ

 أي: ألزواجهن.  ﴾ہ ﴿  قال ابن كثير رحمه اهلل تعالى:

قوله:   قال    ﴾ہ ھ  ﴿ومن  اآلية.  آخر  اهلل -إلى  رحمه 

محارم للمرأة يجوز للمرأة أن تظهر عليهم بزينتها : كل هؤًلء  -تعالى

 من غير تربُّج. 

كثير:    ﴾ۈ ٴۇ﴿  - ابن  تعالى»قال  قوله  ۈ ﴿  :قال مجاهد يف 

للمرأة ﴾ٴۇ وليس  المشركات،  ليس  المسلمات  نساؤهن   :

مشركة يدي  بين  تنكشف  أن  كثير:  «المسلمة  ابن  وقال  تظهر ».  يعني 
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 لباس املرأة املسلمة
مةبزينتها لنساء المسلمات دون نساء أهل ال  هرت. ا «ذِّ

القرطبي   تعالى-قال  اهلل  أن »:  -رحمه  مؤمنة  ًلمرأة  يحلُّ  فال 

 . «تكشف من بدهنا بين يدي امرأة مشركة إًل أن تكون أمةا لها

قالوا:    ﴾ ۈ ٴۇ﴿  : وقوله: (1)-رحمه اهلل تعالى-وقال ابن تيمية  

النساء المشركات، فال تكون المشركة قابلة للمسلمة، وًل  احرتاز عن 

 .«ركة معهن الحمامتدخل المش

لرت التفسير  ا: وهذا  تعليقا الحاشية  األلباين يف  وأهنن    ﴾ٴۇ ﴿قال 

ه عن ُُغير  وَ رُُنساء المسلمات دون الكافرات هو الصواب الذي لم ي 

الدر المنثور«، وتفسير ابن جرير، و»زاد المسير« »السلف، كما نراه يف  

المعاصرين أفاضل  بعض  تفسير  أما  كثير.  وابن  الجوزي،  بأهنن    ًلبن 

فإنه  كافرات؛  أم  مسلمات  كن  سواء  النساء  من  األخالق  الصالحات 

 تفسير محدث لمخالفته لتفسير السلف. 

تيمية   ابن  تعالى-وقال  اهلل  النسوة    :(2) -رحمه  كان  قد  لكن 

بخالف  ويديها  وجهها  فيرين  وغيرها،  عائشة  على  يدخلن  اليهوديات 

ا الظاهرة يف حق  الزينة  فيكون هذا يف  ، وليس الرجال،  يات  مِّ الذِّ لنساء 

ينة الباطنة. يات أن يطَّلعن على الزِّ مِّ  للذِّ

 
 .(91)ص  «حجاب المرأة المسلمة ولباسها يف الصالة» (1)

 .(91)ص  «حجاب المرأة المسلمة ولباسها يف الصالة» (2)
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 لباس املرأة املسلمة
. قال ابن ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿قوله تعالى:  -

 »تفسير ابن كثير«. : هو المغفل الذي ًل شهوة له. عبا س 

.  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿  قوله تعالى:   -

كثير   ابن  تعالى-قال  اهلل    وال أح   يفهمون   ًل  لصغرهم   عنيي »:  -رحمه 

  وحركاهتن   شية الم    يف   فهنوتعطُّ   الرخيم   كالمهن   من   وعوراهتن   ساء النِّ 

  على  بدخوله  بأس  فال   ذلك   يفهم   ًل   ا صغيرا   الطفل   كان   فإذا  ، وسكناهتن

  ويدريه   ذلك   يعرف   بحيث   ذلك   من   ا قريبا   أو   ا مراهقا   كان   إن   ا فأمَّ   ، ساءالنِّ 

 . هرتا  النساء«   لىع الدخول   من   نمكَّ يُ  فال  ناءْس والحَ   وهاءالشَّ   بين   ويفرق 

 خوف الفتنة دحتتجب املرأة عن حمارمها عن
قال ذكوان:  وكذلك محارم  »:  (1) -رحمه اهلل تعالى-قال ابن تيمية  

ه  توجَّ عليها،  أو  الفتنة  عليه  يخاف  كان  متى  المرأة،  مع  المرأة 

 ، بل وجب.ُُاًلحتجاب

 حدود الزينة الباطنة لذوي احملارم
أنا وأخو عائشة دخلت  قال:    روى البخاري عن أبي سلمة    -

النبي   ُغْسل  فسألها أخوها عن  ا من   ملسو هيلع هللا ىلص على عائشة،  نحوا بإناء  فدعت 

 صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. 

ق حجر:  ابن    يف   عملها  رأيا  أهنما   ظاهره:    عياض   القاضي   ال قال 

 
 .(37»حجاب المرأة يف الصالة« )ص  (1)
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 لباس املرأة املسلمة
كن  ا لم يُ وإَل  :النظر إليه، قاًل للمحرم يحل مما جسدها وأعالي رأسها

 أرضعته  ،الرضاع  من  سلمة  أبي  خالة  ألهناًلغتسالها بحضرهتما معنى،  

 النظر   للمحرم  يحل  ًل  مما  بدهنا  أسافل  سرتت  وإنما  ،كلثوم  أم  أختها

 هرت. ا إليه«

به   تتزيَّن  الباطنة، وهو ما  الزينة  وقد أباح اهلل تعالى للمحارم رؤية 

 من بدهنا.  المرأة يف أصل خلقتها، ويستلزم النظر إليه رؤية شيء

َضاب   الخ  ْلخال،  الخ  الع ْقد،  رة،  األْسو  ْرط،  الق  به:  تتزيَّن  فالذي 

 بالحناء، الُكحل. 

المرأة،   من  الزينة  مواضع  إلى  النظر  للمحارم  فيجوز  هذا  وعلى 

البيهقي:   واختار  والساقين،  والذراعين  والرقبة  منها »كالوجه  يظهر  ما 

 .«البااما يظهر غ»، ورجح ابن قدامة: «حال المهنة

 بالنسبة للزوج
ُسوُل اهللِ    »:قالت  روى مسلم عن عائشة   را ا وا أانا أاْغتاِسُل  ُكنُْت 

نااباةِ   ملسو هيلع هللا ىلص  يِه ِمنا الجا
ْيِديناا فِ ْختالُِف أا اِحٍد تا اٍء وا . ويف البخاري عنها: (1)«ِمْن إِنا

اهللِ  » ُسوُل  را وا ا  أانا أاْغتاِسُل  ٍح    ملسو هيلع هللا ىلص ُكنُْت  دا قا ِمْن  اِحٍد  وا اٍء  إِنا لاُه:  ِمْن  اُل  ُيقا

ُق  را  .(2) «الفا

 
 .(323لم )أخرجه مسصحيح: ( 1)

 .(250أخرجه البخاري ) صحيح: ( 2)
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 لباس املرأة املسلمة
يف   حجر  ابن   على  دي رو رالدا  به  واستدل»  تعقيباا:   « الفتح»قال 

 حبان  ابن   رواه   ما  ويؤيده   ، وعكسه  امرأته  عورة   إلى  الرجل   نظر   جواز 

 ،امرأته  فرج  إلى  ينظر   الرجل عن  سئل  أنه   ،موسى  بن  سليمان   طريق  من

 .بمعناه  يثالحد  هذا  فذكرت  عائشة  سألت  :فقال  عطاء  سألت  :فقال

 . «أعلم واهلل  ،المسألة يف  نص وهو

ا:   مرفوعا هريرة  أبي  حديث  ا  إِلاى  أمَّ يانْظُُر  فاَلا  ُدُكْم  حا
أا عا  اما جا »إِذاا 

» سا را الخا ُيوِرُث  ه  إِنَّ فا ِم  َلا الكا ُيْكثُِر  َلا  وا ى،  العاما ُيْوِرُث  ه  إِنَّ فا ْرِج  فإنه   (1) الفا

 حديث موضوع. 

 * * * 

 

 
الخليلي  موضوع:  (  1) يعلى  أبو  »أخرجه  )يف  يف  4فوائده«  الجوزي  وابن   ،)

 ( )2/271»الموضوعات«  المصنوعة«  »الآللئ  يف  والسيوطي  انظر  2/170(،   ،)

 .(196»السلسلة الضعيفة« )
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 لباس املرأة املسلمة

 لصالةلباس املرأة يف ا -2
ارٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي  ائٍِض إَِلَّ بِِخما ةا حا َلا  . (1)«َلا ياْقباُل اهللُ صا

تيمية   ابن  تعالى-يقول  اهلل  رسالته    -رحمه  يف  »يف  المرأة  لباس 

باًلختمار،   ...»:  «الصالة مأمورة  كانت  وحدها  صلَّت  لو  المرأة  فإن 

 الصالة  ويف غير الصالة يجوز لها كشف رأسها يف بيتها، فأخذ الزينة يف 

لحقِّ اهلل، فليس ألحد أن يطوف بالبيت عرياناا، ولو كان وحده بالليل، 

وًل يصلي عرياناا ولو كان وحده، نعلم أن أخذ الزينة يف الصالة لم يكن  

 لتحتجب عن الناس، فهذا نوع وهذا نوع. 

غير   يف  إبداؤه  يجوز  ما  الصالة  يف  المصلي  يسرت  فقد  وحينئٍذ 

 لصالة ما يسرته عن الرجال. الصالة، وقد يبدي يف ا

النبي    فاألول: فإن  المنكبين  يف    ملسو هيلع هللا ىلص مثل  الرجل  يصلي  أن  هنى 

الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. فهذا لحق الصالة  

 ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصالة. 

الة كما قال   ياْقباُل اهللُ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك المرأة الحرة تختمر يف الصَّ َلا 

َلا  ارٍ صا بِِخما إَِلَّ  ائٍِض  حا ذوي   ،« ةا  عند  وًل  زوجها  عند  تختمر  ًل  وهي 

يف   لها  يجوز  وًل  لهؤًلء،  الباطنة  الزينة  إبداء  لها  جاز  فقد  محارمها، 

 الصالة أن تكشف رأسها ًل لهؤًلء وًل لغيرهم. 

 
 .(655(، وابن ماجه )377(، والرتمذي )641أخرجه أبو داود )صحيح: ( 1)
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 لباس املرأة املسلمة
ذلك   تبدي  أن  لها  ليس  والقدمان،  واليدان  الوجه  ذلك  وعكس 

القولين، بخال النسخ، بل ًل تبدي لألجانب على أصح  ف ما كان قبل 

 إًل الثياب. 

، بل يجوز لها  فَل يجب باتفاق المسلمينذلك يف الصالة    وأما سرت 

اليدان  وكذلك  الباطنة،  الزينة  من  كان  وإن  باإلجماع  الوجه  كشف 

يجوز إبداؤهما يف الصالة عند جمهور العلماء: كأبي حنيفة والشافعي 

د، وكذلك القدم يجوز إبداؤه  أحموغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن  

 وهو األقوى. ،بي حنيفةأعند 

 وتغطية هذا يف الصالة فيه حرج عظيم. وقال: 

وبالجملة فقد ثبت بالنص واإلجماع أنه ليس عليها يف الصالة أن 

تلبس الجلباب الذي يسرتها إذا كانت يف بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت، 

 ها ويدها وقدماها.  وحينئٍذ فتصلي يف بيتها، وإن بدا وجه

مرتبطة   الصالة  يف  العورة  فليست    وًل   اطردا   ًل  ،النظر  بعورة... 

 «. العورة سرت باب» ذلك يسمون  الفقهاء فإن  ،اعكسا 

 ما  أن   والسنة  الكتاب  يف  وًل ،  ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول  ألفاظ  من   هذا  وليس

 .[31]األعراف: ﴾ٻ ٻ  ﴿:  تعالى قال بل عورة فهو المصلي يسرته

  .أولى فالصالة. متفق عليه. اعريانا   بالبيت   يطوف  أن  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  وهنى

  .(1)«؟انِ با وْ ثا  مْ كُ لِّ كُ لِ  ُاوأا »: فقال الواحد الثوب  يف  الصالة عن وسئل

 
 .(517(، ومسلم )358أخرجه البخاري ) صحيح: ( 1)
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 لباس املرأة املسلمة
 اقً يِّ ضا   انا كا   نْ وإِ   ، هِ بِ   فا حا تا الْ فا   اعً اِس وا   انا كا   نْ إِ : »الواحد  الثوب  يف وقال

«هِ بِ   را زا اتَّ فا 
البخاري.  .(1)  واحد  ثوب  يف  جلالرَّ   ييصلِّ   أن   وهنى  رواه 

 . شيء منه عاتقه على ليسو

قال   تعالى-ثم  اهلل    بتغطية   الصالة  يف   المرأة  وأمر..  »:  -رحمه 

 عهد  على  والنساء  ،الوجه  يسجد  كما  سجدان ت  واليدان   ،ٌُبعيد  يديها

  ،عليهن  والقمص  الصنائع  يصنعن  وكن  قمص  لهن  كان   إنما  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي 

   .وخبزت وطحنت  عجنت إذا يدها المرأة فتبدي 

  وكذلك   ملسو هيلع هللا ىلص   بيُّ النَّ   هنَلبيَّ   اواجبا   الةالصَّ   يف  اليدين  سرت  كان   ولو

  قمصهن  يف  يصلين  فكن   ،القميص  مع  فقط   بالخمار   أمر  ماوإنَّ   ،القدمان 

 . وخمرهن

 ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   ذلك  عن  ن وسأل  ، ترخيه  المرأة  كانت  التي   وب الثَّ   أما

«يهِ لا عا  نا دْ زِ يا   َلا  اعٌ را ذِ »:  فقال سوقهن؟ تبدو ن إذ: فقلن «.ارً بْ ِش »: فقال
 (2). 

 ذيلها  تجرُّ   المرأة   عن   سئل  ولهذا   ، البيوت  من   خرجن   إذا  كان   فهذا

«هُ دا عْ با  اما   هُ رُ هِّ طا يُ »:  فقال القذر المكان  على
(3). 

 . ذلكمثل  تلبس تكن  فلم البيت نفس يف اأمَّ ف 

 َل»:  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  قال  وقد  ،بيوهتنَّ   يف  يصلين  المسلمين  نساء  ن اوك

 
 .(14109(، وأحمد )361أخرجه البخاري ) صحيح: ( 1)

 .(26095(، وأحمد )5338(، والنسائي )4117) أخرجه أبو داودصحيح: ( 2)

 .( 504المشكاة« ) يف » (، صححه األلباين  143(، والرتمذي ) 382أخرجه أبو داود ) صحيح:  (  3) 
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 لباس املرأة املسلمة
«نَّ هُ لا  رٌ يْ خا   نَّ ُُهُُوتيُ بُ وُ  ،اهللِ  دا اجِ سا ما  اهللِ  اءا ما إِ  واعُ نا مْ تا 

(1). 

  ًل   رجليها  ييغطِّ   بما  تؤمر  لم  ،بالخمر  إًل  القمص  مع  يؤمرن   ولم

 . ذلك غير وًل ازينبقفَّ  ًل يديها ييغطِّ  بما وًل .جورب وًل خف

  يكن   لم  إذا  ،ذلك  سرت   الصالة  يف  عليها  يجب  ًل  أنه  على  فدلَّ 

 . أجانب رجال عندها

  كما   ،الصالة  لحق  به  المأمور  هو  والخمار  للقميص  القدر  فهذا

  عورته  فيغطي  به  يلتحف  أن   واسع   ثوب  يف  صلى  إذا  الرجل  يؤمر

 هرت. ا ومنكبيه«

 حكمة األمر بإدناء اجللباب
األلباين   تعالى-قال  اهلل  تعالى  »:  (2) -رحمه  اهلل  أبان  وقد  هذا   ...

 ﴾ ھ ے ےہ ھ ھ ھ  ﴿عن حكمة األمر بإدناء الجلباب بقوله:  

من   [ 59]األحزاب: أهنا  عرفت  بالجلباب  التحفت  إذا  المرأة  أن  يعني 

من  يليق  ًل  بما  اق  الفسَّ يؤذيهنَّ  فال  الطَّيبات،  المحصنات  العفائف 

فإن هذا مما يطمع  متبذلة غير متسرتة،  لو خرجت  ما  الكالم، بخالف 

ش هبا، كما هو مشاهد يف كل عصر ومصر، فأمر اق فيها والتحرُّ اهلل  الفسَّ

ا للذريعة    هرت.ا. «تعالى نساء المؤمنين بالحجاب سدًّ

 . ملسو هيلع هللا ىلص ألن النساء فتنة كما أخرب النبي 

 
 .(442(، ومسلم )900جه البخاري ) أخرصحيح: ( 1)

 .(43-42)ص  «حجاب المرأة المسلمة » (2)
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 لباس املرأة املسلمة

 املرأة فتنة
يْطااُن«» ا الشَّ فاها ْت اْستاْشرا جا را إِذاا خا ٌة فا ْورا ْرأاُة عا الما

(1). 

الطيبي:   لم يطمع »قال  ما دامت يف خدرها  أهنا  المتبادر  والمعنى 

النَّاس فإذا خرجت طمع وأطمع، ألنَّها حبائله   الشيطان فيها، ويف إغواء

 .(2)«وأعظم فخوخه

يْطااُن«» الشَّ ا  فاها المنذري:  اْستاْشرا قال  بصره »:  ويرفع  ينتصب  أي: 

ألهن هبا؛  ويهمُّ  وهو    اإليها  عليها،  تسلطه  أسباب  من  سبباا  تعاطت  قد 

 هرت. ا «خروجها من بيتها

قائالا  األلباين  ا(3) وعلَّق  بالك يف شيطان  : هذا يف شيطان  فما  لجن، 

على   ا العصر الذي نحن فيه، فإنه أضرُّ اإلنس، ًلسيما شياطين إنس هذ

المرأة من ألف شيطان؛ ألن أغلب شبان هذا الزمان ًل مروءة عندهم،  

وًل دين وًل شرف، وًل إنسانية، يتعرضون للنساء بشكل مفجع، وهيئة 

األ وًلة  فعلى  وانحطاط،  ودناءة  خساسة  على  كانوا  -مر  تدلُّ  إن 

بوا هؤًلء الفسقة الشررة والوحوش الضارية. -مسلمين  أن يؤدِّ

 
الرتمذي )صحيح:  (  1) وابن حبان )1173أخرجه  (، 1591(، وابن خزيمة )5598(، 

 .(3109المشكاة« )يف »صححه األلباين 

 .(6/266)  «فيض القدير» (2)

 .(1/138) «صحيح الرتغيب» (3)
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 لباس املرأة املسلمة
  ُ ُا ، وإنٌُورةُاع  ُُساءُ ُِإنَّما الن»قال:    وعن عبد اهلل بن مسعود  

، ُُها الشيطانُُف ُِر ُْشُا، فيستٌُها وما بها بأس ُِمن بيت ُُتخرج ُا ل ُاالمرأة

إنكُُفيقول ت  ُِ:  أعجبتُ ُاإل  ٍُ بأحد  ُاينُ ُِ مرُاَل  وإنُِا    ُاالمرأة  ُ ُا ه، 

فيقالُاثياب  ُُسُاتلبُال أين تُُها  فتقول ُُ:  أعودُُريدين؟  أو   ُُ:  مريًضا، 

 ُ ا ها مثلُ ُارب  ٌُامرأة  ُِتُادُا، وما عبٍُصلِّي يف مسجدُُ، أو أًُجنازة  ُُأشهد

«هاُِ يف بيت ُُهُاأن تعبد
 (1) . 

« سعيد:  أبي  حديث  من  البخاري  اِت وأخرج  صا
نااقِ ِمْن  أايُت  را ا  ما

ُجلِ  ُب لُِلبِّ الرَّ يٍن أاْذها
ْقٍل ودِ «عا اِزِم ِمنُْكنَّ  .(2) الحا

لااع ال اار   * فاااع ى ياااا احل ةااية ال ل حااد املقا ااد ايةا أ

 :للشري ة اإلةالمية

لها وجد   تدور حوله هذا األصلو جملة كبيرة من األحكام، من تأمَّ

 «.منع وقوع فاحشة الزنا»هو:  ،أهنا كلها تقود إلى هدف واحد

 واتخذت الشريعة يف ذلك اتجاهين: 

وق  األول: المنافذ اتجاه  سد  طريق  عن  الفاحشة  وقوع  يمنع  ائي 

ا.  ا محكما  المؤدية إليها سدًّ

 
( موقوفاا على عبد اهلل بن مسعود، وقال 8822)  كبير«اليف »أخرجه الطرباين  حسن:  (  1)

 .الهيثمي: رجاله ثقات، وقال المنذري: إسناده حسن، ووافقه األلباين

 .(1462البخاري )صحيح: ( 2)
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 لباس املرأة املسلمة
 اتجاه عالجي عن طريق فتح أبواب التَّعفُّف والحصانة. اثلاين:

 أوال: ومن اإلجراءت الوقائية:

 حرم مجرد حب إشاعة الفاحشة يف البالد والعباد.  -1

جل أن يغيب عن زوجه مدة طويلة. -2  حظر على الرَّ

الحجاب على  وم   -3 فرض  الباب:  هذا  الوقائية يف  التدابير  أعظم  ن 

 النساء واعتبار قرارهن يف البيت هو األصل األصيل يف دائرة عملهن.

 تحريم التربُّج وإظهار الزينة لألجانب.  -4

 األمر بغضِّ البصر. -5

 تحريم سفر المرأة بغير محرم. -6

 تحريم خروج المرأة متطيِّبة متعطِّرة.  -7

الفتنة:    ومن  * منابع  لتجفيف  اإلسالم  وسائل  تحريم »أعظم 

 .اَلختَلط«

 ثانًيا: التدابري اإلجيابية:

واج والحضِّ عليه.  -1  ترغيب اإلسالم يف الزَّ

 الحضُّ على تيسير النِّكاح. -2

 *   *   * 
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