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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 نحو زواج راشد

 ( عورة المرأة أمام النساء٣)
خالد بن عثمان السبت /الشيخ  

 
 والسالم على رسول اهلل، أما بعد:احلمد هلل، والصالة 

 ؟ ما ادلراد بالعورةف
عورات، الثغور اليت يرابط هبا ادلسلمون يف وجاه  :ما حيتاط لو وحيرتز، فالبالد ادلتامخة للعدو يقال ذلاالعورة تطلق على كل 

عورات، وىكذا أيضاً تقال ىذه اللفظة على ما يتخوف عليو، فادلنافقون زعموا أن بيوهتم عورة مبعىن أهنا  :العدو يقال ذلا
 .[13]األحزاب: }َوَما ِهَي بَِعْورٍَة{كذهبم هبذا قال:   -عز وجل-عرضة للُسراق، واهلل 

عورات ادلسلمٌن ال جيوز إطالع الكفار على عورات ادلسلمٌن، يعين: على اخلفايا واألمور الباطنة  :يقالوىكذا أيضًا 
 .وجوانب الضعف اليت ينبغي أن ال يطلع عليها عدوىم

وىكذا أيضًا تقال لكل ما حيرتز لو اإلنسان فال يظهره أمام اآلخرين، وأطلقت العورة على ما نعرف يف باب سرت العورة 
، فجعل ادلرأة هبذا احلديث عورة، (1)((ادلرأة عورة))ما ُيستحٍن منو إذا ظهر، وقد قال النيب صلى اهلل عليو وسلم:  فكل

أنفة وكل ما يسرته اإلنسان  ،عورة :فأطلق ذلك يف حقها، وادلقصود أن كل مكمٍن للسرت يقال لو ،ومل يقيد ومل خيصص
 عورة. :وحياء يقال لو

زلاًل لرغباهتم  -تبارك وتعاىل-وصارت كما خلقها اهلل  ،ودتتد إليها أنظار الرجال ،وحيتاط ذلا ،حيرتز ذلاودلا كانت ادلرأة 
وعن اخلضوع  ،يف نفوسهم احتاط الشارع ذلا غاية االحتياط، فنهاىا عن التربج -عز وجل-وشهواهتم اليت ركبها اهلل 

 .اخلفيةبالقول، وعن أن تضرب برجلها ليعلم ما ختفي من زينتها 
 وىكذا أيضاً هناىا أن خترج متطيبة إىل غًن ذلك شلا تعرفون.

أن كثًناً من الناس يتكلم بإطالقات دون بيان وال تفصيل، فيأيت من يقول مثاًل بأن عورة ادلرأة أمام النساء من  :ادلقصود
ل ثوبًا من سرهتا رأة جيوز ذلا أن تفص  السرة إىل الركبة، وىذا يف غاية اخلطورة، من الذي يقول من علماء ادلسلمٌن بأن ادل

ل إىل ركبتها فقط مث خترج أمام الناس، ولكن كثًنًا من الناس قد ال يتفطنون للمراد، فالعورة أنواع وأقسام فينبغي أن نفص  
 .يف ىذا وعورة مغلظة، والفقهاء يفصلون ،وعورة متوسطة ،وىي أيضاً على أنواع عورة سلففة ،فيها، فهنا عورة يف الصالة

ر الطفل، نظر ادلرأة الكافرة، نظر ظاألجنيب، نظر احملارم والنساء، ن وىذه فيها تفصيل نظر ،وىناك عورة يف حكم النظر
وىكذا نظر ادلملوك، لكن ادلقصود عمومًا يف سرت العورة يعين مقصود اخلاطب، نظر الطبيب والقاضي عند احلاجة، 

، ادلرأة حينما تكون [31:]األعراف }ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد{ :أخذ الزينةالشارع من سرت العورة يف الصالة ىو 

                                      

(، وصححو األلباين يف 1685(، وابن خزدية يف صحيحو، برقم )1173، برقم )صلى اهلل عليو وسلم-ن رسول اهلل أخرجو الرتمذي، أبواب الرضاع ع - 1
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بٌن أربعة جدران ال يراىا أحد ال من زلارمها وال من غًنىم ليس ذلا أن تصلي كما تريد بأي ثياب شاءت، وإمنا تسرت 
 .وقد تكلم العلماء يف ظهور الكفٌن والقدمٌن ،بدهنا وتظهر وجهها

حينما  ،وأمام النساء ،وأمام احملارم ،أخذ الزينة، وأما مقصود الشارع من سرت العورة أمام الرجال فهذا مقصود الشارع من
البد من لباس  :تطالب بالسرت أيًا كان ىذا السرت فإن ادلقصود بو دفع الفتنة، فرق بٌن ىذا وىذا، تصلي لوحدىا نقول

، وكل حبسبو، الرجل {}ُخُذوا زِيَنَتُكمْ وإمنا أخذ الزينة  ،دلقصود بو ليس دفع الفتنةجيزئ أو يسرت بدهنا يف الصالة، ىذا ا
، (2)((ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقيو شيء))يصلي بإزار وإن كان لديو رداء فإنو يغطي منكبيو 

 وىكذا ادلرأة.وسرت ادلنكبٌن أسهل بكثًن من سرت ما يكون بٌن السرة والركبة، ال مقارنة، 
صلد الفقهاء أيضًا قد فصلوا يف ىذه ادلسألة يف أحكام النظر، يف النظر إىل األجنبية، يف النظر إىل ادلخطوبة، يف النظر و 

إىل الكبًنة القواعد من النساء، النظر إىل البنت اليت بلغت التاسعة مل تبلغ بعد، يعين: يوطأ مثلها كما يقولون لكنها مل 
ليس لو النظر  :يف نظر احملرم مثالً  -رمحو اهلل-يد ألمتو، نظر ادلرأة للمرأة، وىكذا، وذلذا يقول ابن قدامة تبلغ، نظر الس

ليس لو أن ينظر إىل ما يسترت غالبًا ىذا يسترت لكنو قد يظهر لسبب من  ،(3)إىل ما يسترت غالبًا كالصدر والظهر وضلومها
توضأ فظهر ساقها أو تكون يف مهنتها تغسل الدار أو ضلو ذلك فشمرت األسباب كأن تكون ىذه ادلرأة مثاًل جالسة ت

اخُلالصة أن اللباس شيء والنظر إىل ": -رمحو اهلل-عن ساقها فليس لو النظر إىل ذلك، وذلذا يقول الشيخ ابن عثيمٌن 
ىل كعب الرجل ىذا ىو فيو أن يسرت ما بٌن كف اليد إالعورة شيء آخر، أما اللباس فلباس ادلرأة مع ادلرأة ادلشروع 

وكذلك لو احتاجت أن تشمر  ،ادلشروع، لكن لو احتاجت ادلرأة إىل تشمًن ثوهبا لشغل أو ضلوه فلها أن تشمر إىل الركبة
 .، انتهى كالمو(4)"الذراع إىل العضد فإهنا تفعل ذلك بقدر احلاجة فقط

 :وخترج أعضادىا، ىذا غًن صحيح، والذين يقولون أقول: ال أهنا تفصل ثوبًا إىل الركبة أو تفصل ما يسرت ادلنكب فقط
إهنا تتزين بذلك للزوج، ال يعين أهنا تظهر العضد أمام النساء، ويف بيان  :إهنا تلبس حلية يف العضد كالُدملوج مثاًل يقال

يو حملارمها شلا قد دل ظاىر القرآن على أن ادلرأة ال تبدي للمرأة إال ما تبد"صدر للجنة الدائمة يف ىذه البالد وفيو: 
جرت العادة بكشفو يف البيت وحال ادلهنة، إىل أن قال: وإذا كان ىذا ىو نص القرآن وىو ما دلت عليو السنة فإنو ىو 

ونساء الصحابة، إىل أن قال: وما جرت العادة بكشفة  -صلى اهلل عليو وسلم-الذي جرى عليو عمل نساء الرسول 
كانكشاف الرأس   :ظهر من ادلرأة غالبًا يف البيت وحال ادلهنة ويشق عليها التحرز منوللمذكورين يف اآلية الكردية ىو ما ي

 .(5)"واليدين والعنق والقدمٌن

                                      

الصالة يف ثوب  :(، ومسلم، كتاب الصالة، باب359إذا صلى يف الثوب الواحد فليجعل على عاتقيو، برقم ) :أخرجو البخاري، كتاب الصالة، باب - 2
 (.516واحد وصفة لبسو، برقم )

 (.7/98ادلغين البن قدامة ) - 3
 (.12/276رلموع فتاوى ورسائل العثيمٌن ) - 4
 (.292-17/291) 1 -فتاوى اللجنة الدائمة  - 5
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صلى اهلل عليو -أن لباس النساء يف بيوهتن على عهد النيب ": -رمحو اهلل-وىكذا أيضًا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .(6)"ما بٌن كعب القدم وكف اليد، قال: كل ىذا مستور -وسلم

ومعرفة أحكام الشرع، منها ما  ،وأما سرد األدلة الدالة على حترمي ىذا النوع من اللباس فاألدلة كثًنة دلن يريد التبصر واحلق
َها{ }َوََل يُ ْبِدينَ رواه اإلمام مسلم إضافة إىل اآلية السابقة اليت تكلمت عليها يف ليلة سابقة   زِيَنتَ ُهنَّ ِإَلَّ َما َظَهَر ِمن ْ

}َوََل َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُ ْعَلَم ، وذكرت كالم السلف يف ذلك، وأنواع الزنية، وما يستنبط من اآليات األخرى [31]النور:
} دن، فالشاىد من األدلة ما رواه ، إذا كان احرتز للصوت فكيف بإظهار أجزاء من الب[31]النور: َما ُيْخِفيَن ِمْن زِيَنِتِهنَّ

وذكر الصنف اآلخر - ،صنفان من أىل النار مل أرمها))أنو قال:  -صلى اهلل عليو وسلم-مسلم يف صحيحو عن النيب 
، (7)((ونساء كاسيات عاريات شليالت، مائالت رءوسهن كأسنمة البخت ادلائلة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها: -قال

ما ادلراد بالكاسية العارية؟ الفقهاء تكلموا كثًنًا يف ادلعىن ولو رأوا ما يلبسو النساء اليوم أظنهم لن خيتلفوا يف بيان ادلراد، 
تسرت بعض بدهنا وتكشف بعضو إظهاراً "لكن يبدوا يل أهنم ما تصوروا كيف تكون كاسية عارية، وقد ذكر بعضهم قال: 

قال:  -رمحو اهلل-، وشيخ اإلسالم (9)"أو تلبس ما يشف أو يصف كونو يلصق على البدن"، ومنهم من قال: (8)"حباذلا
أو مالبس تعري بعض أجزاء  ،أو مالبس شفافة ،، كاسيات عاريات تلبس مالبس الصقة(16)"كل ىذا داخل فيو"

صنفان من أىل )) :، فما ختاف ادلرأة أن تكون من ىذا الصنف((كاسيات عاريات))البدن فهذا كلو داخل يف قولو: 
أن ىذا أمام الرجال  -صلى اهلل عليو وسلم-، وىذا مل حيدد فيو النيب ((ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها))، وقال: ((النار

، فإذا كانت ادلرأة تلبس ىذه األلبسة فإن ذلك يصدق ((صنفان من أىل النار))، ((..كاسيات))وإمنا قال:  ،األجانب
 .عليها

، السروج فسره بعض (11)...((سيكون يف آخر أميت رجال يركبون على السروج))وىكذا ما أخرجو اإلمام أمحد وغًنه: 
 .(12)ادلعاصرين مثل الشيخ األلباين ومجع من أىل العلم بأهنا ىذه السيارات

يركبون ))يصف احلال، قال:  -صلى اهلل عليو وسلم-كوهنم يركبون ىذه ادلراكب، لكن النيب وىذا ليس على سبيل الذم  
، يعين: ليسوا برجال، إمنا ىم أشباه رجال، دلاذا؟ لقلة غًنهتم، لضعف الغًنة، الصورة رجل ((على السروج كأشباه الرجال

، الحظ ما قال ينزلون على أبواب مرقص أو ((كأشباه الرجال ينزلون على أبواب ادلسجد)) :لكنو يف ادلعىن ليس برجل
لعنوىن فإهنن ا، بواب ادلسجد نساؤىم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجافعلى أ))مخارة، 

                                      

 (.12/275رلموع فتاوى ورسائل العثيمٌن ) - 6
 (.2128النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء، برقم ) :أخرجو مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأىلها، باب - 7
 .(14/116شرح النووي على مسلم ) - 8
 انظر: ادلصدر السابق. - 9

 (.22/146رلموع الفتاوى ) - 16
 (.2683)(، وقال زلققوه: "إسناده ضعيف"، وحسنو األلباين يف السلسلة الصحيحة، برقم 7683أخرجو أمحد يف ادلسند، برقم ) - 11
 (.6/415انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا ) - 12
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لعنوىن ))ا، وىنا قال: ((كأشباه الرجال))، فالرجل الذي يرتك ادلرأة تلبس ىذه األلبسة يصدق عليو ىذا، ((ملعونات
 ؟!.صلى اهلل عليو وسلم-من ادلرأة اليت ترضى هبذا أن تكون ملعونة على لسان رسول اهلل ، ((فإهنن ملعونات

قُبطية كثيفة   -صلى اهلل عليو وسلم-كساين رسول اهلل "قال:  -رضي اهلل عنو-ومن األدلة أيضًا حديث أسامة بن زيد 
 ،((مالك مل تلبس القبطية؟)) عليو وسلم: صلى اهلل-كان شلا أىداىا دحية الكليب فكسوهتا امرأيت، فقال يل رسول اهلل 

مرىا فلتجعل ))صلى اهلل عليو وسلم: -كسوهتا امرأيت، فقال يل رسول اهلل   -صلى اهلل عليو وسلم-قلت: يا رسول اهلل 
، رواه ((إين أخاف أن تصف حجم عظامها))اآلن بطانة لباس حتت الثوب، ، الغاللة مثل ما نقول (13)...((حتتها غاللة

 .أمحد وغًنه بإسناد صحيح
، طيب اليت تلبس اآلن بنطال يسمونو اآلن ((مرىا أن جتعل حتتها ِغاللة))كل ىذه األحاديث صحيحة، الحظ ف

، ((مرىا فلتجعل حتتها ِغاللة))، فكيف إن عرت اجلسد ىذا جائز إن فعلها :ىل يقال ،أو تلبس بلوزة الصقة ،اسرتتش
 .وسلمصلى اهلل عليو -ىذا كالم النيب 

ومن األدلة أيضًا ما أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو من طريق الزىري قال: أخربتين ىند بنت احلارث عن أم سلمة 
ال إلو إال اهلل ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا ))من الليل وىو يقول:  -صلى اهلل عليو وسلم-استيقظ رسول اهلل "قالت: 

، يقول الزىري راوي احلديث: ((احلجرات كم من كاسية يف الدنيا عارية يوم القيامةأنزل من اخلزائن، من يوقظ صواحب 
ويكون لو أزرار بٌن األصابع،  ،مبعىن أهنا تلبس كماً يغطي نصف الكف ،(14)وكانت ىند ذلا أزرار يف كميها بٌن أصابعها

ولكنو يف  ،من أجل أن ال يكون الكم واسعاً فيظهر الذي حتتو من الذراع، واليوم اليت ال تعري فإهنا قد تلبس نصف كم
 غاية السعة، فإذا حركت يدىا ظهر من حتت اليد كل شيء، أليس كذلك؟

رأة تضع األزرار بٌن أصابعها، لو وضعتو امرأة بٌن أصابعها، فهنا تضع أزارير، اليوم لو واحدة، ضلن ما رأينا إىل اآلن ام
 .ة، متزمتة، وىذا يف صحيح البخاريماذا سيقول عنها الناس؟ متشدد

ألجسامهن الواصفة بالثياب ، ُفسر بأهنا كاسية ((رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة))صلى اهلل عليو وسلم: -وقولو 
فرمبا عوقبت يف اآلخرة بالتعري الذي   ،ومن حيرم عليو النظر إىل ذلك منهن، وىن عاريات يف احلقيقة ،لغًن أزواجهن

من ))أن الصالة تعصم من ذلك، فقال:  -صلى اهلل عليو وسلم-كانت إليو مائلة يف الدنيا مباىية حبسنها، فعرف النيب 
للصالة يف الليل، وقد فسر ىذا احلديث اإلمام  -صلى اهلل عليو وسلم-، يعين أزواجو (15)((يوقظ صواحب احلجرات

، يصف مبعىن أنو يلصق، ولو رأى األلبسة (16)إمام دار اذلجرة بأهنن الاليت يلبسن ما يصف األجساد -رمحو اهلل-مالك 
 .الذي يلصق والذي أيضاً يعري دتاماً أجزاء كبًنة من اجلسد :اليوم لقال

                                      

(، وقال زلققوه: "حديث زلتمل للتحسٌن، عبد اهلل بن زلمد بن عقيل يعترب بو يف ادلتابعات والشواىد، وباقي 21786أخرجو أمحد يف ادلسند، برقم ) - 13
 (.1/318رجال اإلسناد ال بأس هبم"، وحسنو األلباين يف الثمر ادلستطاب يف فقو السنة والكتاب )

 (.5844يتجوز من اللباس والبسط، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-ما كان النيب  :بأخرجو البخاري، كتاب اللباس، با - 14
 (.1126على صالة الليل والنوافل من غًن إجياب، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-حتريض النيب  :أخرجو البخاري، كتاب التهجد، باب - 15
 (.7/224) أ(، وادلنتقى شرح ادلوط13/264التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد )انظر:  - 16
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ادلتربجات ادلتخيالت وىن  :الودود الولود ادلواتية ادلواسية إذا اتقٌن اهلل، وشر نساءكم :خًن نساءكم))ويف احلديث اآلخر: 
، ىذا صححو الشيخ ناصر الدين األلباين يف السلسلة (17)((ال يدخل اجلنة منهن إال مثل الغراب األعصم ،ادلنافقات

وىو نادر يف الغربان، ال يدخل منهن اجلنة  ،الصحيحة، والغراب األعصم ىو الغراب الذي لو منقار أمحر ورجالن أمحران
، ما ختاف !إال مثل الغراب األعصم، يعين نادر من يدخل اجلنة من ىؤالء النساء الاليت هبذه الصفة، ما ختاف ادلرأة

 ؟!العقوبة
فجاء هبذه  -رضي اهلل عنها-من العراق وىو ولد أمساء بنت أيب بكر وجاء عن ادلنذر بن الزبًن أنو قدم بثياب خرسانية 

يا أمو إنو ال "الثياب ذلا ىدية بعدما ُكف بصرىا فلما دلستها قالت: ُأف ردوا عليو كسوتو، فشق ذلك عليو وقال: 
، يعين يلصق، (18)"إن مل يشف فهو يصف"، يعين: ما تشوف امرأة كبًنة يف السن عمياء، إنو ال يشف، قالت: "يشف

رضي اهلل -ودخل نسوة من بين دتيم على عائشة "يشف فإنو يصف،  طبيعة ىذا القماش أنو يلصق يف اجلسم إن مل
، (19)"إن كننت مؤمنات فليس ىذا بلباس ادلؤمنات، وإن كننت غًن مؤمنات فتمتعن بو"عليهن ثياب رقاق فقلت:  -عنها

 .اليوم صالة من صاالت األفراح عند النساء هبذه األلبسة ماذا ستقول -رضي اهلل عنها-لو دخلت عائشة 
 .(26)"الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات"رقة الثياب للنساء فقال:  -رضي اهلل عنو-وذكر أبو ىريرة 

وعليها مخار قبطي معصفر فلما رأهتا قالت، عرفنا اآلن أن القبطي  -رضي اهلل عنها-وأدخلت امرأة عروس على عائشة 
لو رأت اآلن األلبسة اليت تستورد من الغرب للعروس  ، طيب(21)"مل تؤمن بسورة النور امرأة تلبس ىذا"يلصق، قالت: 

 .أكثر من نصف الصدر طالع واألكتاف إىل غًن ذلك شلا تعرفون
لعن اهلل ))ويف احلديث:  ،يضاف إىل ىذا أن بعض ىذه األلبسة فيها تشبو بالرجال كالبنطال مثاًل ليس من لبس النساء

 .، وىو سلرج يف الصحيح(22)((نساء بالرجالوادلتشبهات من الادلتشبهٌن من الرجال بالنساء 
لعن الرجل يلبس لُبسة ادلرأة، وادلرأة  -صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب "وحديث أيب ىريرة عند أمحد وأيب داود وغًنمها: 

 .ىذه األلبسة، مث أيضاً ىذا اللباس مفارق دتاماً للحياء، أين احلياء من ىؤالء النساء الاليت يلبسن (23)"تلبس لُبسة الرجل
فإذا رُفع أحدمها رُفع  ؛إن احلياء واإلديان قُرنا مجيعاً ))صلى اهلل عليو وسلم: -وقد جاء عن ابن عمر عن النيب 

 .، احلياء(24)((اآلخر

                                      

 (.3336(، يف صحيح اجلامع، برقم )1849(، وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة، برقم )13478أخرجو البيهقي يف السنن الكربى، برقم ) - 17
 (.8/199الطبقات الكربى ط العلمية ) - 18
 (.14/244تفسًن القرطيب ) - 19
 .ادلصدر السابق - 26
 السابق. ادلصدر - 21
 (.5885ادلتشبهون بالنساء، وادلتشبهات بالرجال، برقم ) :أخرجو البخاري، كتاب اللباس، باب - 22
(، وقال زلققوه: "إسناده صحيح على شرط 8369(، وأمحد يف ادلسند، برقم )4698يف لباس النساء، برقم ) :أخرجو أبو داود، كتاب اللباس، باب - 23

 (.5695ٌن غًن سهيل بن أيب صاحل، فمن رجال مسلم"، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع، برقم )مسلم، رجالو ثقات رجال الشيخ
(، وصححو األلباين يف 1313(، وقال: "ىذا حديث صحيح على شرطهما"، والبخاري يف األدب ادلفرد، برقم )58أخرجو احلاكم يف ادلستدرك، برقم ) - 24

 (.1663صحيح اجلامع، برقم )
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 .(25)((احلياء من اإلديان واإلديان يف اجلنة، والبذاء من اجلفاء واجلفاء يف النار))وحديث أيب بكرة: 
 .(26)((ستًن حيب احلياء والسرتإن اهلل حيي )): وحديث

، وقد (27)((عنها سرته -عز وجل-أديا امرأة نزعت ثياهبا يف غًن بيتها خرق اهلل ))والوعيد الذي جاء يف احلديث اآلخر: 
، فماذا يقول ىؤالء النساء الاليت ابتلٌن هبذه (28)تكلمت عن احلياء بشيء من التفصيل يف درس مستقل بعنوان: احلياء

 .؟!والضيقة إىل آخره ةالقصًنة والشفافاأللبسة 
 *** بربك أي هنر تعربين احلد الركبتٌن تشمرين

 كأن الثوب ظل يف صباح *** يزيد تقلصاً حيناً فحينا
 تظنٌن الرجال بال شعور *** ألنك رمبا ال تشعرين.

وعامة ىؤالء من  ، بالد الغربإضافة إىل أن كثًنًا من ىذه األلبسة إمنا يصدرىا طواغيت وشياطٌن ادلوضة العادلية يف
فيلبس ذلك نساء الكفار مث بعد ذلك يصدر إىل ادلسلمٌن عرب ما تعرفون من الكتلوجات وضلو  ،اليهود شلن ال خالق ذلم

، واألحاديث يف ىذا ((ومن تشبو بقوم فهو منهم))تلبسها ادلرأة ادلسلمة، وال جيوز للمسلم أن يتشبو بالكفار، ذلك، 
 .(29)أحكام التشبو :تكلمت بالتفصيل عن موضوع التشبو يف درس بعنوانمعروفة وقد 

ذكر أدلة على ىذا  -رمحو اهلل-ابن القيم و الشر، ىذا يضاف إىل ىذا ما يتعلق بسد الذرائع، سد الطرق ادلفضية إىل 
ل، وادلفاسد اليت حتصل ذكر تسعة وتسعٌن وجهًا يف االستدال "عالم ادلوقعٌن"إاألصل والقاعدة يف سد الذرائع يف كتاب 

من ىذا كثًنة جداً، تتحرك غرائز النساء، وادلرأة لرمبا تبتلى بأمور متنوعة، من ذلك العٌن اليت قد تصيبها، كم مسعت من 
امرأة تشكوا ما حصل ذلا من بالء شديد وكان مبدأ ذلك من حضور حفل قد تعرت فيو، من تلك الليلة سقطت، منهن 

فة، ومنهن من أجرت عمليات متعددة يف ظهرىا ومل يرح وىي ترقص وكانت هنايتها أسمن سقطت على خشبة ادلس
حتصل على طائل، فما ختاف العٌن ما ختاف تعلق بعض النساء، ما ختاف االفتتان هبا، ما ختاف أهنا تصور مث يعرض 

ة الكافرة إىل ادلرأة ادلسلمة، ىذا يف اإلنرتنت، كل ىذا وارد، وكما سبق يف كالم بعض أىل العلم يف مسألة نظر ادلرأ
إن ىذا القول مرجوح، ولكن  :وكذلك ما قالو بعضهم من أهنا ال ينظر إليها خال وال عم ألهنما يصفاهنا ألبنائهما، وقلنا

ال جيوز ذلا أن خترج أمام الفاجرة من نساء ادلسلمٌن إال كما خترج أمام على كل حال ذكر بعض العلماء أن ادلرأة ادلسلمة 
الرجل األجنيب، الحظ الزواجات ماذا حيضرىا من أخالط الناس، فهل يؤمن عليها؟! العلماء عللوا ىذا بأهنا ال تؤمن 

                                      

 :(، وابن ماجو، كتاب الزىد، باب2669ما جاء يف احلياء، برقم ) :، بابصلى اهلل عليو وسلم-ن رسول اهلل مذي، أبواب الرب والصلة عأخرجو الرت  - 25
(، وقال زلققوه: "حديث صحيح، وىذا إسناد حسن"، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع، برقم 16512(، وأمحد يف ادلسند، برقم )4184احلياء، برقم )

(3199.) 
(، 466االستتار عند االغتسال، برقم ) :(، والنسائي، كتاب الغسل والتيمم، باب4612النهي عن التعري، برقم ) :أخرجو أبو داود، كتاب احلمام، باب - 26

 (.1756وصححو األلباين يف صحيح اجلامع، برقم )
ِيعة"، وصححو األلباين يف صحيح (، وقال زلققوه: "حديث حسن لغًنه، 26576أخرجو أمحد يف ادلسند، برقم ) - 27 وىذا إسناد ضعيف لضعف ابن ذله

 (.2768اجلامع، برقم )
 .http://www.khaledalsabt.com/cnt/lecture/91على الرابط:  - 28
 .https://www.khaledalsabt.com/cnt/lecture/93على الرابط:  - 29

http://www.khaledalsabt.com/cnt/lecture/91
https://www.khaledalsabt.com/cnt/lecture/93
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، وقال بو طائفة من (36)عليها، قالوا: ال تضع جلباهبا وال مخارىا عند الفاجرة، وقد صرح هبذا العز بن عبد السالم
ن أىل العلم يف أن ادلرأة الكافرة ال جيوز أن ترى من ادلرأة ادلسلمة إال كما الفقهاء قدديًا وحديثاً، وكما سبق كالم كثًن م

، وىكذا أيضاً ىو مذىب (31)وجعلها مبنزلة الرجل األجنيب -رمحو اهلل-يرى الرجل األجنيب، ونص على ىذا اإلمام أمحد 
، وىو رواية يف (36)النوويو  ،(35)، وصححو من مذىبهم البغوي(34)وىو قول للشافعية ،(33)وادلالكية ،(32)األحناف

 .(46)ومكحول ،(39)وعمر ،(38)، وبو قال مجاعة كابن عباس(37)مذىب احلنابلة
؛ ألن (41)"ال حيل ذلا أن تكشف رأسها"قال:  ؟ل اإلمام أمحد عن ادلرأة ادلسلمة تكشف رأسها عند نساء أىل الذمةئوس

{اهلل يقول:   .خصت النساء هبذا االختصاص ، وذلك أن ىذه اآلية[31]النور: }َأْو ِنَسائِِهنَّ
، (43)-رمحو اهلل-، وذكرت منهم احلافظ ابن كثًن (42)وقد ذكرت الكالم يف ىذا، وىذا اختاره مجاعة كالنووي وآخرين

، وغًن ىؤالء كثًن، (45)، وىو اختيار القرطيب ذكر ىذا يف تفسًنه اجلامع ألحكام القرآن(44)وابن عطية صاحب التفسًن
فهو يرى أن الزينة اليت جيوز أن  :توسط يف ىذه ادلسألة ولعل ىذا ىو األقرب -رمحو اهلل-وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

، أما األقارب والنساء غًن الفاجرات فإهنن (46)تظهرىا للكافرة والفاسقة أن الكافرة والفاسقة ترى منها الوجو والكفٌن
 ة يف بيتها ومهنتها وضلو ذلك، وأما الرجل األجنيب فإنو ال يرى منها شيئاً، واهلل أعلم.يرين منها ما يظهر عاد

 وصلى اهلل على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو.

                                      

 (.5/327(، وانظر: كالماً ضلوه يف الفتاوى اذلندية )3/111أسىن ادلطالب يف شرح روض الطالب ) - 36
 (.22/111رلموع الفتاوى )انظر:  - 31
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