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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 
  ٣١ إلى اآلية ٣٠سورة النور من اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .بعدو  وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً،،الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد
 ويحفَظُوا َأبصاِرِهم ِمن يغُضوا ِللْمْؤِمِنين قُْل{ :فسير قوله تعالى في ت- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

مهوجفُر كَى ذَِلكَأز ملَه ِإن اللَّه ا خَِبيرِبم وننَعص٣٠:سورة النور[ }ي[.  
 أباح ما إلى إال ينظروا فال عليهم، حرم عما أبصارهم من يغضوا أن المؤمنين لعباده تعالى اهللا من أمر هذا
 قصد، غير من محرم على البصر وقع أن اتفق فإن المحارم، عن أبصارهم يغضوا وأن إليه، النظر لهم

 ،-رضي اهللا عنه- البجلي اهللا عبد بن جرير عن صحيحه في مسلم رواه كما سريعا، عنه بصره فليصرف
  .)١(بصري أصرفَ أن رنيفأم الفجأة، نظرة عن ،-صلى اهللا عليه وسلم- النبي سألت: قال
 إياكم((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه- سعيد أبي عن الصحيح وفي

صلى - اهللا رسول فقال فيها، نتحدث مجالسنا، من لنا البد اهللا، رسول يا: قالوا ،))الطرقات على والجلوس
 غَض((: قال اهللا؟ رسول يا الطريق حقّ وما: قالوا ،))حقَّه الطريق فأعطوا أبيتم، إن((: -اهللا عليه وسلم

  .)٢())المنكر عن والنهي بالمعروف، واألمر السالم، ورد األذى، وكَفُّ البصر،
 لي اكفلوا((: يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سمعت: يقول أمامة أبي عن البغوي القاسم أبو وقال
 وغُضوا يخلف، فال وعد وإذا يخُن، فال اؤتمن وإذا يكذب، فال أحدكم حدث إذا: بالجنة لكم أكفل ِبستٍّ

  .)٣())فروجكم واحفظوا أيديكم، وكُفُّوا أبصاركم،
 اهللا أمر ولذلك القلب؛ إلى مس سهام النظر: السلف بعض قال كما القلب، فساد إلى داعية النظر كان ولما
 َأبصاِرِهم ِمن يغُضوا ِللْمْؤِمِنين قُْل{: فقال ذلك، إلى بواعث هي التي األبصار بحفظ أمر كما الفروج بحفظ

 ِلفُروِجِهم هم والَِّذين{: تعالى قال كما الزنى، من بمنعه يكون تارةً الفَرج وحفظُ ،}فُروجهم ويحفَظُوا
اِفظُونلَى ِإال حع اِجِهموَأز ا أولَكَتْ مم مانُهمفَِإ َأيمنَّه رغَي لُوِمينيكون وتارة] ٣٠-٢٩:المعارجسورة [ }م 
 ما أو زوجتك من إال عورتك، احفظ((: والسنن أحمد مسند في الحديث في جاء كما إليه، النظر من بحفظه
  .)٤())يمينك ملكت

                                                             

 ).٢١٥٩ (برقم الفجأة، نظر باب اآلداب، كتاب مسلم، هروا - ١

 كتاب ومسلم، ،)٢٣٣٣ (برقم دات،عالص على والجلوس فيها والجلوس الدور أفنية باب المظالم، كتاب البخاري، رواه - ٢
 ).٢١٢١ (برقم حقه، الطريق وإعطاء الطرقات في الجلوس عن النهي باب والزينة، اللباس

 ).١٢٢٥ (برقم الجامع صحيح في األلباني وحسنه ،)٢٥٣٩ (برقم األوسط، المعجم في الطبراني رواه - ٣

 اهللا صلى- اهللا رسول عن األدب كتاب والترمذي، ،)٤٠١٧ (برقم التعري، في جاء ما باب الحمام، كتاب داود، أبو رواه - ٤
 ،)١٩٢٠ (برقم الجماع، عند التستر باب كاح،الن كتاب ،هماج وابن ،)٢٧٦٩ (برقم العورة، حفظ في جاء ما باب ،-وسلم عليه



 ٢

  :الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
صلى - لنبيه -تبارك وتعالى- هذا أمر من اهللا }َأبصاِرِهم ِمن يغُضوا ِللْمْؤِمِنين قُْل{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

فيمن ، هفيمن أمر غير وفي هذا وأمثاله كالم لألصوليين،  أن يأمر المؤمنين بغض األبصار-اهللا عليه وسلم
وهي مسألة جدلية معروفة ؟  الألخير أولمراً آاألول  مرهل يكون اآل، أمر أحداً أن يأمر غيره بأمٍر

،  أن يأمر المؤمنين بغض األبصار-صلى اهللا عليه وسلم- نبيه حينما أمر -تبارك وتعالى-واهللا ، ومشهورة
صادراً من اهللا أو صادراً من وسواء كان ذلك األمر ،  لهم بغض األبصار-جل جالله-فهو أمر من اهللا 

 وهذه ،فدل ذلك على وجوب غض األبصار، مر للوجوب واألصل أن األ،-صلى اهللا عليه وسلم-رسوله 
ودخول البيوت أعقب ذلك بغض ، ذكر آداب االستئذانلما  ،}َأبصاِرِهم ِمن يغُضوا ِللْمْؤِمِنين قُْل{ :اآلية

ال  شيءعلى أمر باالستئذان على أهلها من أجل أال يقع بصره منع من دخول البيوت وي ألنه إنما ي؛األبصار
ما ينزه المجتمعات عن ويؤدب أهل اإليمان ب،  يقطع دابر الشر-تبارك وتعالى-فاهللا ،  أن يراهالناس ريدي

 لربما ءفإذا وقع بصره على شي، ف رائد للقلبن الطرأل وذلك ، ما ال يليقةومواقع، الفواحش ومقارفتها
كاً للجوارح فإن القلب يتحرك ِللقلب مثم بعد ذلك لما كان ا، قلبه فيتمكن منه فيفسد ذلك القلبفي يعلق ذلك 

 ِللْمْؤِمِنين قُْل{ :-تبارك وتعالى-قوله و ،تعمل على تحصيل مشتهيات النفوسو وتشتغل الجوارح ،ويأمر
وهذه السورة  ،-عز وجل- اهللا نهم الذين يقبلون عنألإليمان  الخطاب هنا موجه ألهل ا}َأبصاِرِهم ِمن يغُضوا

حتج بها على أن الكفار غير  وقد ي،في مثل هذا ونأهل العلم يتكلممن األصوليون و ،اإليمانفي تربية أهل 
 :وقوله، -جل جالله-هل اإليمان بأنهم الذين يقبلون عن اهللا أل توجه الخطاب ،مخاطبين بفروع الشريعة

ذا الذي عليه أهل العلم وذلك أن  وه،ةا تبعيضينه "نِم" نإ : من أهل العلم من يقول}َأبصاِرِهم ِمن يغُضوا{
 قُْل{ :الفروج فقال واألمر بحفظ ،ض األبصارغق بين األمر بولذلك فر! ما ال يجب غضهمن البصر 

ْؤِمِنينوا ِللْمغُضي ِمن اِرِهمصفَظُوا َأبحيو مهوجوذلك أن باب غض ، ويحفظوا من فروجهم:ولم يقل }فُر 
 وينظر إلى الناس من ،-عز وجل-ملكوت اهللا  فاإلنسان يجوز له أن ينظر إلى ،جالبصر أوسع من حفظ الفر

ولكن يجب أن يغض بصره  ،فيما يجوز النظر إليه من غير ريبة وينظر إلى محارمه، غير ريبة وال شهوة
أخبر  -سلمصلى اهللا عليه و-ن النظر إلى المرأة األجنبية النبي إثم ، عما ال يحل كالنظر إلى المرأة األجنبية

 فمن ،}َأبصاِرِهم ِمن يغُضوا{ للتبعيض "نِم"ن إ :ومن هنا قال أكثر أهل العلم ،)٥(أن له األولى وعليه الثانية
 -"نِم"يعني - رةجا :وبعضهم يقول،  أعلم-تبارك وتعالى- وهذا هو األقرب واهللا ،البصر ماال يجب غضه

 اء البتد:يقول  وبعضهم،ست للتبعيض يعني يغضوا أبصارهم ولي،نها للجنسإ :ومنهم من يقول، هذا بعيدو
 فالن يغض من فالن بمعنى يقلل ،ن الغض بمعنى النقصانإ : كالذي يقول،غير ذلك وبعضهم يقول، الغاية

 ويحفَظُوا{ ،م عليه-عز وجل-اهللا  إلى ما حرم مفال يمتد نظره من أبصارهم بمعنى النقص وا يغض،من شأنه
                                                                                                                                                                                                          

 هو: إبراهيم بن وإسماعيل القطان، هو: سعيد بن يحيى ،حسن إسناده: "محققوه وقال ،)٢٠٠٣٤ (برقم المسند، في وأحمد
 ). ٢٠٣ (برقم الجامع، صحيح في األلباني وحسنه ،"القشيري حيدة بن معاوية بن حكيم ابن هو: وبهز علية، بابن المعروف

 وقال ،)١٣٧٣ (برقم المسند، في وأحمد ،)٢١٤٩ (برقم البصر، غض من به يؤمر فيما باب النكاح، كتاب داود، أبو رواه -  ٥
 ).٧٩٥٣ (برقم الجامع، صحيح في األلباني وحسنه لغيره، حسن: محققوه



 ٣

مهوجوإنما ، ألن ذلك متسلسل في الطبيعة والعادة؛األمر بحفظ الفروج بعد األمر بغض األبصاربب عقّ }فُر 
 وقد ،األعمى يعلق قلبه بالسماعو ،"السمع والبصر"ال فالقلب له رسوالن إيعلق القلب بعد نظر البصر غالباً و

والمحادثات بما يقوم مقام  ،عن طريق الهاتفيعلق قلب غير األعمى أيضاً بالسماع أولئك الذين يفتنون 
أو ،  بعينه تلك المرأةكون بينهم عالقات وغرام وأشياء ولم يريهؤالء ، بالمسنجر أو نحو هذاالسماع أحياناً 

حفظ فروجهمبوال بحفظ األبصار إ فالمقصود أن حفظ الفروج ال يتحقق ، هذا الرجلهذه المرأة لم تر ،
 : ما ال يحلةهو أن تحفظ من مواقعن المقصود بذلك إ :م من يقول أهل العلنحفظ الفروج هنا موالمراد ب

-     كما قال اهللا ةكل مقارفة محرممن  والسحاق وما شابه ذلك -أعزكم اهللا والسامعين- الزنا واللواط
 ملُوِمين غَير فَِإنَّهم َأيمانُهم ملَكَتْ ما أو َأزواِجِهم علَى ِإلَّا * حاِفظُون ِلفُروِجِهم هم والَِّذين{ :-تبارك وتعالى

 فكل مقارفة محرمة يفرغ فيها الشهوة أو ،]٧-٥:المؤمنون سورة[ }الْعادون هم فَُأولَِئك ذَِلك وراء ابتَغَى فَمِن *
حفظ  تُنأ-هذا القول و ،وملك اليمين فإن ذلك يحرم على اإلنسان بكل حال،  اإلنسان بها غير الزوجةيلتذّ

أن بفسرها و أهل العلم  بعض هذه اآليةَوقد حمل ، تدل عليه اآلية بعمومها-الفروج من هذه المقارفات
 ون يحفظ،وعن نظر الناس إليها، ها للناظرين وذلك بالسترئ فروجهم عن إبداوايحفظأن المقصود بذلك 

اختيار ابن هو  و،ه كثير من المفسرينوهذا المعنى قال ب، ليهاإ سترها وبما يحول بين نظر الناسبفروجهم 
هذا قد ال و ،"ال هذه اآليةإ، كل فرج ذكر حفظه بالقرآن فهو من الزنا": قال بعض السلف، -رحمه اهللا-جرير 

يدخل فيه هذا  أن حفظ الفروج المأمور به هنا : في تفسير اآلية-واهللا تعالى أعلم-واألقرب ، دقيقاً نويك
 ويحفظ عورته عن ، يحفظ عورته من نظر الناس إليها،فال تنكشف فظ عورته فيح،بالستر حفظفتُ ،وهذا
 ،-رحمه اهللا- وهذا هو اختيار ابن كثير ،في معنى اآليةمقارفات المحرمة كالزنا وغيره كل ذلك داخل ال

ة على  اآليُلحمأي  ، وبهذا قال أيضاً الشيخ محمد األمين الشنقيطي،القرطبيكوسبقه إليه جمع من أهل العلم 
 ،نه حفظ لها عن الكشف واإلظهارإ :خالفاً لمن خصها بواحد منهما كابن جرير الذي يقولهذا المعنى األعم 

  .واهللا تعالى أعلم ،وعن نظر الناس إليها

}كَى ذَِلكَأز من: "قيل كما ،لدينهم وأنقى لقلوبهم أطهر: أي }لَها اهللا أورثه بصره حفظ مبصيرته في نور ."
  ".قلبه في ":ويروى
وأيضاً يكون ذلك , بريبة ينظر الناس إليهم وال، أزكى فال يقع في القلوب ريبة ومرض }لَهم َأزكَى ذَِلك{ :قوله

والجوارح بما هو بصدده من العمل الذي ينفعه ويرفعه ،  كما أنه يكون سبباً الشتغال القلب،سبباً لحفظ الفرج
 سم اإلشارة هنا يرجع إلى األمرينا }لَهم َأزكَى ذَِلك{ : ألن قوله؛هبخالف من أطلق بصرخرة في الدنيا واآل

 فإن ذلك }فُروجهم ويحفَظُوا{ :وقل لهم، }َأبصاِرِهم ِمن يغُضوا{ : قل لهم،"وحفظ الفروج، غض األبصار"
صور وال، سيئةالواقع موإلى الوذلك أن اإلنسان إذا أطلق بصره ينظر إلى الغاديات الرائحات ، أزكى لهم

 يذهب إلى األسواق وينظر إلى النساء أو ينظر في,  يبتلون بهذه األمورنمحرمة أو نحو هذا كما نسمع ممال
ذلك الذي يجوب األسواق هنا  ،ناه التعب النفسي والبدنيضولربما أ, قنوات أو غير ذلك يبقى قلبه يتلهب

 ويتفرق عليه ، و يتشوش فكره،تعب بدنه ويتعب قلبه فهو ي، حتى يمضي عليه وقت طويل من الليلوهناك
 ، فيتألم هذا القلب وقد يجرحه ذلك السهم وقد يصيبه في مقتل،هي سهم يصيب هذا القلبنظرة  وكل ،قلبه



 ٤

فهذه العاقبة ، والمقت،وقع في الفاحشة والعنتل مطلوبه فيتفرق عليه قلبه فيشتغل بما ال ينفعه فإن حص 
 وال ، كان اإلنسان بعيداً ال ينظر إلى الحراموإذا ،-جل جالله- وتورثه سخط اهللا ، بشرفهوالنهاية التي تذهب

رتفع عنه أرجاس ت و، نفسهأ وتهد، ويستريح اإلنسان، القلوب تبقى زكية نظيفةفإنتبدو العورات وال تنكشف 
 ،لشهواتا وما يحصل في النفوس من االضطرام اضطرام، وما يحصل في القلوب من قلق، الشيطان

وى البدن وينهكه عطب عليه قُوتهيجها مما ي}كَى ذَِلكَأز ملَه{ .  
سورة [ }الصدور تُخِْفي وما األعيِن خَاِئنَةَ يعلَم{: تعالى قال كما ،}يصنَعون ِبما خَِبير اللَّه ِإن{: وقوله
  .]١٩:غافر
 كُِتب((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال ،-رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن الصحيح، وفي
 وزنى ،النطقُ: اللسان وزنى ،النظر: العينين فزنى ،محالة ال ذلك أدرك الزنى، من حظّه آدم ابن على

 يصدق والفرج وتشتهي، تمنّى والنفس الخطى،: الرجلين وزنى ،البطش: اليدين وزنى ،االستماع: األذنين
  .)٦())يكذبه أو ذلك
  .تقدم ما بنحو آخر وجه من مسندا ومسلم تعليقًا، البخاري رواه
  . األمرد إلى بصره الرجل حدي أن ينهون كانوا إنهم: السلف من كثير قال وقد

 كل((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن الدنيا أبي ابن روي
 مثل منها يخرج وعينًا اهللا، سبيل في سِهرت وعينًا اهللا، محارم عن غَضت عيناً إال القيامة، يوم باكية عين
  .)٧())عز وجل- اهللا خشية من الذباب، رأس

 ِمن يغُضوا لِّلْمْؤِمِنين قُل{ :في قولهيقول  -تعالى رحمه اهللا-، وابن القيم على كل حال الحديث فيه ضعف
اِرِهمصفَظُوا َأبحيو فُرمهوج كَى ذَِلكَأز ملَه ِإن اللَّه ا خَِبيرِبم وننَعصفجعل الزكاة بعد غض البصر " :}ي

  :وائد عظيمة الخطر جليلة القدر ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثالث ف؛وحفظ الفرج
 فإن من ،ه هللا تعالىته التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وترك حالوة اإليمان ولذّ:حداهاإ

 والعين رائدة ،الصور الجميلةإلى والنفس مولعة بحب النظر ،  خيراً منه-عز وجل-ترك شيئاً هللا عوضه اهللا 
   ما اًوكثير،  فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك اشتياقاً إليه،ظر ما هناكنَالقلب فيبعث رائده ِل

  : ويتعب رسوله ورائده كما قيل، يتعب
  تعبتك المناظرُ أاًوم لقلبك ي ***اك رائد طرفَ أرسلتَتى موكنتَ
  عليه وال عن بعضه أنت صابر***  ه أنت قادر الذي ال كلّرأيتَ

فمن أطلق نظراته دامت  ,القلب من كلفة الطلب واإلرادةاستراح فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة 
صبابة ينصب  ثم تقوى فتصير ،ة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه فتبدأ عالق،حسراته فإن النظر يورد المحبة

                                                             

 ومسلم، ،)٦٢٣٨ (برقم ،]٩٥:ءاألنبيا [}يرجعون ال أنهم أهلكناها قرية على وحرام{ باب القدر، كتاب البخاري، رواه -  ٦
 ).٢٦٥٧ (برقم وغيره، الزنى من حظه آدم ابن على درقُ باب القدر، كتاب

 ).٤٢٤٣ (برقم الجامع ضعيف في األلباني وضعفه ،)٣/١٦٣ (األولياء حلية في نعيم أبو ذكره - ٧
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 ثم يقوى فيصير ،ال يفارق غريمهراما يلزم القلب كلزوم الغريم الذي غ ثم تقوى فتصير ،إليه القلب بكليته
ثم يقوى ، ثم يقوى فيصير شغفاً وهو الحب الذي وصل إلى شغاف القلب وداخله،  وهو الحب المفرط،اًعشق

فيصير العبد عبداً لمن ال يصلح ، م اهللا أي عبد اهللايوت، ده الحب إذا عبهم ومنه تي،دم التعبيتَما والتَيتَويصير تَ
، كاً فحينئذ يقع القلب في األسر فيصير أسيراً بعد أن كان مِل، وهذا كله جناية النظر،أن يكون عبداً له

أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني:والطرف يقول، كوهف ويشومسجوناً بعد أن كان مطلقاً يتظلم من الطر ، 
 لم  فإن،بد له من التعلق بالمحبوب فإن القلب ال،الفارغة من حب اهللا واإلخالص له وهذا إنما تبتلى به القلوب

  . )٨("فالبد أن يتعبد قلبه لغيره هومعبود وإلهه يكن اهللا وحده محبوبه
   .صحيح

 ولْيضِربن ِمنْها ظَهر ما ِإال ِزينَتَهن يبِدين وال فُروجهن ويحفَظْن َأبصاِرِهن ِمن نيغْضض ِللْمْؤِمنَاِت وقُْل{
ِرِهنلَى ِبخُمع وِبِهنيال جو ِدينبي نِإال ِزينَتَه ولَِتِهنعِلب َأو اِئِهنآب اِء َأوآب ولَِتِهنعب نَا َأوَأبِئِهن نَاِء َأوَأب 
ولَِتِهنعب َأو اِنِهنِإخْو ِني َأوب اِنِهنِإخْو ِني َأوب اِتِهنَأخَو َأو اِئِهنِنس ا َأولَكَتْ مم نانُهمَأِو َأي ِر التَّاِبِعينغَي 

 يخِْفين ما ِليعلَم ِبَأرجِلِهن يضِربن وال النِّساِء عوراِت علَى روايظْه لَم الَِّذين الطِّفِْل َأِو الرجاِل ِمن اإلربِة ُأوِلي
ِمن وا ِزينَِتِهنتُوبا اللَِّه ِإلَى وِميعا جهَأي ْؤِمنُونالْم لَّكُملَع ون٣١:النور سورة[ }تُفِْلح[.  
 صفة عن لهن وتمييز المؤمنين، عباده ألزواجهن منه وغَيرة المؤمنات، للنساء تعالى اهللا من أمر هذا

   واهللا- بلغنا: قال حيان بن مقاتل ذكره ما اآلية هذه نزول سبب وكان ،المشركات وفعال الجاهلية نساء
 حارثة، بني في لها محل في كانت" مرشدة بنت أسماء "أن: حدث األنصاري اهللا عبد بن جابر أن -أعلم
 وذوائبهن، صدورهن وتبدو الخالخل، من أرجلهن في ما فيبدو زراتمتّ غير عليها دخلني النساء فجعل
  .اآلية }فُروجهن ويحفَظْن َأبصاِرِهن ِمن يغْضضن ِللْمْؤِمنَاِت وقُْل{: اهللا فأنزل هذا أقبح ما: أسماء فقالت

  . ليس هذا سبب النزولو، هذا األثر ال يصح
 غير إلى النظر من عليهن اهللا حرم عما: أي }َأبصاِرِهن ِمن يغْضضن ِللْمْؤِمنَاِت وقُْل{ :تعالى فقوله

 أن: الصحيح في ثبت كما ،شهوة بغير األجانب إلى نظرهن جواز إلى العلماء من آخرون وذهب. أزواجهن
 المسجد، في العيد يوم ابهمبحر يلعبون وهم الحبشة إلى ينظر جعل -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

  .ورجعت ملَّت حتى منهم يسترها وهو ورائه، من إليهم تنظر المؤمنين أم وعائشة
 لِّلْمْؤِمِنين قُل{ ذكر الجزء األول -تبارك وتعالى- لو أن اهللا }َأبصاِرِهن ِمن يغْضضن ِللْمْؤِمنَاِت وقُْل{ :قوله

 نص على النساء فهذا تأكيد -تبارك وتعالى- ولكن اهللا ،لدخل فيه النساء بحكم التبع }َأبصاِرِهم ِمن يغُضوا
 ِللْمْؤِمنَاِت وقُْل{: وقال ،}فُروجهم ويحفَظُوا َأبصاِرِهم ِمن يغُضوا لِّلْمْؤِمِنين قُل{، لحفظ األبصار لشدة خطره

نضغْضي ِمن اِرِهنصَأب فَظْنحيفُ ونهوجال :بعض أهل العلم يقولولكن هل نظر المرأة مثل نظر الرجل؟  }ر 
ليست لك  و،لك األولى(( :-صلى اهللا عليه وسلم- وأن قوله ،فرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب

                                                             

 .يالفق حامد محمد: تحقيق ،)١/٤٧ (القيم البن الشيطان، مصائد من اللهفان إغاثة - ٨
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 ،وأنه ال يجوز لها أن تنظر إلى الرجال ال بشهوة وال بغير شهوة ، يشترك فيه الرجل والمرأة،)٩())اآلخرة
خر أن نظر المرأة أوسع من نظر الرجل فيجوز لها أن تنظر ول اآلالقو ،وإنما يجب عليها أن تغض البصر

 -رحمه اهللا-وذلك لما ذكره الحافظ ابن كثير  ،-واهللا أعلم-ولعل هذا هو األقرب ، من غير تفرس وال شهوة
في يوم الخندق أنه أدلة هذا وكذلك من ،  إلى الحبشة وقد أطالت النظر-ارضي اهللا عنه-من نظر عائشة 

 وهو متوجه إلى الخندق وعليه درع -رضي اهللا عنه- نظرت إلى سعد بن معاذ -ارضي اهللا عنه-عائشة 
ونظر ، لكن من غير تفرس وال يكون ذلك بشهوة، الشاهد أن نظر المرأة أوسع من نظر الرجلو ،غير سابغة

 ألن المرأة ؛ بل هو خطر كبير،التعليمية ال يخلو من خطر النساء اليوم إلى الفضائيات حتى للبرامج الدينية
 تسمع هذا دائماً ثم ، ومحاضراته، وخطبه، ودروسه،ترى هذا الرجل الذي لربما سمعت به أو سمعت كالمه

 ولربما الكثير من هؤالء ،ال بعد أن تهيأ وصار في غاية الزينةإ وال يخرج عادة إلى هذه الشاشة ،تراه
لربما عمد بعضهم  و،صورة غير الصورة الحقيقيةفي الواحد منهم  فيبدو - بيضاءاهمولح- بالسواد ونيصبغ

قد تعجب ، تعجب بنبرته قد تعجب بعلمه قد فالنساء ، فيكون هذا فتنة،إلى شيء من المحسنات األخرى
 ،نها تعجب ولك،وقد ال يكون جميالً، كل واحدة تعجب بشيءف ،بحركاته قد تعجب بوجهه قد تعجب بعينه بأنفه

 ينظرن إلى المهرجين الئيئك ال دع من أوال،المتواصلة ال يخلو من فتنةطويلة الللساعات فإدامة هذا النظر 
 وال يجوز للمرأة أن تنظر إلى ، فتنة عظيمة جداًهين والساقطين في المجتمع هذيوالممثلين والالعبين والمغن

 : القنواتىحدإهؤالء النساء قالت في مداخلة في  ىحدإن إحتى ، هؤالء الذين قد ظهروا بصورة تفتن النساء
نظر إلى تهافت الناس على او!  وليكن بعد ذلك ما يكون، من الممثلين يقضي معها ليلةاًنها تتمنى أن فالنإ

،  برجلتعجبوالنساء   هؤالء يعجبون بامرأة، وإعجاب النساء والرجال على حد سواء،التركيةفالم األ
ن لم يكن في إ و،معتبراً  ويمكن أن يكون المجاز في هذا المقام صحيحاً، سبيل المجازوالتعبير برجل على

 ،نظر بشهوة وريبة وتفرس وإعجابن مئك ليس في أوال فالشاهد أن نظر النساء أوسع لكن ،مجاز اللغة
  . هغيرة الرجل على أهل ، والغيرة تأبى ذلك،أو كان بداعية فال فرق سواء كان هذا اإلعجاب بممثل

 القرآن في نزلت آية كل: العالية أبو وقال الفواحش، عن ،:جبير بن سعيد قال }فُروجهن ويحفَظْن{: وقوله
  .أحد يراها أال }فُروجهن ويحفَظْن{: اآلية هذه إال الزنى، من فهو الفروج حفظ فيها يذكر
  .إخفاؤه يمكن ال ما إال لألجانب، الزينة من شيئا يظهرن ال: أي }نْهاِم ظَهر ما ِإال ِزينَتَهن يبِدين وال{: وقال
 ثيابها، تُجلِّل التي الِمقْنعة من العرب نساء اهطيتعا كان ما على: يعني ،والثياب كالرداء: مسعود ابن وقال
 يظهر ما النساء زي في ونظيره ،إخفاؤه يمكن ال هذا ألن فيه؛ عليها حرج فال الثياب أسافل من يبدو وما
 وإبراهيم الجوزاء، وأبو سيرين، وابن الحسن،: مسعود ابن بقول وقال إخفاؤه، يمكن ال وما إزارها، من

  .وغيرهم النَّخَعي،

                                                             

 اهللا رسول عن األدب كتاب والترمذي، ،)٢١٤٩ (برقم البصر، غض من به يؤمر فيما باب النكاح، كتاب داود، أبو رواه - ٩
 حسن: محققوه وقال ،)١٣٧٣ (برقم المسند، في وأحمد ،)٢٧٧٧ (برقم المفاجأة، نظرة في جاء ما باب ،- وسلم عليه اهللا صلى-

 ).٧٩٥٣ (برقم امعالج صحيح في األلباني وحسنه لغيره،
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وما المراد بهذا ، ؟ما المراد بالزينة }ِمنْها ظَهر ما ِإال ِزينَتَهن يبِدين وال{أهل العلم في هذا كثير جداً كالم 
إلى  يمكن أن يرجعبمجموعه  وكالم أهل العلم ،؟الذي يظهر من هذه الزينةما  ؟"ال ما ظهر منهاإ"ناء االستث

  : ثالثة أمور
الثياب زينة واهللا ، إذا لبست العباءةالبد من ظهوره  ظاهر الثياب يعني ما أن المقصود بالزينة :األمر األول

 والمقصود بالزينة في ،]٣١:األعراف سورة[ }مسِجٍد كُلِّ ِعند ينَتَكُمِز خُذُواْ آدم بِني يا{ : يقول-تبارك وتعالى-
   : والمرأة تقول،كانوا يطوفون بالبيت عراة ، فقد ستر العورات التي نزلت اآلية من أجلها،اآلية الثياب

  لهِحُأ فال منه بدا وما *** هكلُّ أو هبعض يبدو اليوم
 خُذُواْ{و ذلك نحوويلبس عمامة ، لزينة بلبس الثياب فيستر منكبيهفأمر بستر العورات ويدخل فيه اتخاذ ا

ِزينَتَكُم ِجٍد كُلِّ ِعندسرضي اهللا عنه-فهذا قول ابن مسعود ،  بالثياب: يعني المقصود}م .  
 ويدخل ، عليه اإلنسان-عز وجل- وما خلق اهللا ، أن المراد بالزينة هي أمور زائدة على البدن:القول الثاني

، السوارو، القالدةوالخاتم ك، ويدخل فيه أيضاً الحلي، المكياجوذلك األصباغ كالحناء والكحل والحمرة في 
 من أجل بيان ؛ذكرته أوالًو، والثياب أمر زائد عن الخلقة، لقةهذا أمر زائد عن الِخ، والخلخال وما أشبه هذا

 ظاهر الثياب :بعضهم يقول " ما ظهر منهاالإ"  بـكالم أهل العلم في المرادو ،أن األقوال ترجع إلى ثالثة
خره فيرجعون ذلك إلى آإلى  السوار والخلخال والكحل هنإ :ومنهم من يقول، كما قال ابن مسعود ومن وافقه

  . األمورهذه 
 فالحلي ، اإلنسان عليها فقد خلقه في أحسن تقويم-عز وجل- يرجع إلى الزينة التي خلق اهللا :والقول الثالث

 اًإذا لبسه، ولك أن تتخيل شخص ولكنه يكون قبحاً في الرجل ،اإلنسان الطبيعي فالمرأة تتزين بهيتمم نقص 
  :  ولهذا قيل،يكون في غاية القبحفإنه  اًبس أقراطال و، أخالخيلأو ، بس قالدةالوهو 

  را قصسن إذا الحسنن ح ِمتممتُ***  ن نقيصٍة ِمال زينةٌإ يلْحوما ال
اًًر موفَّاُلا إذا كان الجمأم  ***راكحسنك لم يحتج إلى أن يزو  

لقية ِخ فهنا زينة،  ذلك في غاية القبحكانفالرجل إذا وضع الحناء والحمرة والقالدة والسوار وما أشبه ذلك 
وال شك أن الوجه هو مجمع ، هو الوجه والكفان }ِمنْها ظَهر ما ِإال{ :ولهذا فإن بعضهم يقول ،أصل الخلقة

ظر الشارع للخاطب أن ينولهذا أباح  ،وأن الكفين معه يظهر بهما حسن اإلنسان حتى الخفي منه ،المحاسن
 ونحرها وما ، واألرجح أنه ينظر إلى ما يرغبه في نكاحها فينظر إلى شعرها،إلى الوجه والكفين المرأة من

ر إلى وجه المرأة عرف  أن الرجل إذا نظوالمقصود ،يخرج عادة في بيتها من القدمين والساعد ونحو هذا
نفر قد يرى الرجل امرأة ذات قوام حسن لكن إذا نظر إلى وجهها و ،وهو مجمع المحاسن ،ألوان المحاسن

وإذا حصل  ،وعدمه  وبالكفين كذلك بامتالئهما، يطلبها الرجال من المرأةاًف أمورتعرو ،منها بدمامة الوجه
فإنه يعرف بالمصافحة والمالمسة أموراً ال تعرفها حو هذا  ونةحفمصامن مع هذا ما يتعاطاه كثير من الناس 

 كل ما يطلبه الخاطب ،ويعللون نظر الخاطب إليها ولذلك الفقهاء يتحدثون عن هذه األشياء ،المرأة من نفسها
هذا ملخص للكالم ، األقوال ترجع إلى هذه األمور الثالثةو ،بال استثناء يمكن أن يعرفه من الوجه والكفين

 القول  ذكر-رحمه اهللا-ابن كثير و ،ألهمية هذه القضيةالبد من إيضاحه كتب ر المتفرق في بطون الالكثي
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وزينة خفية ، اآلية تدل على أن للمرأة زينة ظاهرةو ،بن مسعود وجماعة من أصحابه وغيرهمعزاه الواألول 
 ،-تبارك وتعالى- لمن استثنى اهللا الإ ،هاؤال يجوز إبدا والخفية ،هاؤ فالظاهرة يجوز إبدا،"اال ما ظهر منهإ"
 ،وهناك خفية يراها المحارم والنساء، ال الزوجإهناك خفية ال يراها ف، الخفية ليست على مرتبة واحدهو
وما يوضع  ، عليه من المحاسن هذا زينة-عز وجل-فبدن اإلنسان ما خلق اهللا صارت الزينة ثالث درجات ف

 فالزينة ، يراه المحارما ما ومنه،ال الزوجإ ال يراه ا مازينة منهعليه من تحسين بأصباغ وحلي ونحو ذلك 
أي ال يظهرن شيئاً  :ابن كثير يقول،  وقول ابن كثير-رضي اهللا تعالى عنه-الظاهرة على قول ابن مسعود 

  يتعاطاهوذكر قول ابن مسعود كالرداء والثياب يعني على ما كان ،هؤال ماال يمكن إخفاإألجانب ل من الزينة
 ان هذا ال يمكنهأل وما يبدو من أسافل الثياب فال حرج عليها فيه ،قنعة التي تجلل ثيابها من الِمنساء العرب

 من الزينة ، وهيلبسها مثالً هي من ثيابتأن هذه العباءة التي بمعنى  اها،هذا أجود األقوال وأقوو ،هؤإخفا
 ِزينَةَ حرم من قُْل{ ،]٣١:األعراف سورة[ }مسِجٍد كُلِّ ِعند نَتَكُمِزي خُذُواْ آدم بِني يا{ :-عز وجل-ي أنعم اهللا تال

ه حينما تظهر البسة ؤمثل هذا ال يمكن إخفاف ،]٣٢:األعراف سورة[ }الرزِق ِمن والْطَّيباِت ِلِعباِدِه َأخْرج الَِّتي اللِّه
كما  أو مزركشة أو أنيقة ة أو شفافة أو مخصرةاعها لمبنفسلكن بشرط أن ال تكون هذه العباءة مزينة  ،عباءة

 الكثيرات منهن أن  فالنساء ولألسف صار هم، أو ذات أكمام تضعها على كتفها أو نحو ذلك،يبدو للناظرين
 ،صارت تخرج بالعباءة أعظم مما لو خرجت من غير عباءة أناقة في غاية األناقةف ،تبدو أمام اآلخرين أنيقة

،  الشيطانن تالعب به،فتن الرجالت فتبدو من هذا السواد قطع من بياض ، بالكثير منهنالشيطانثم يتالعب 
 ،فيسبي القلوب أدنى حركة يظهر الذراع فكأنه برق يلوح في ظلمة الليل ةتلبس عباءة ذات أكمام بطريقة معين

 -صلى اهللا عليه وسلم-نبي وال، ةالتي ال تخرج بعباءعن  ةمتبذلو ،فصارت المرأة بهذه الطريقة أشد فتنة
قبل بصورة تُ(( :نهاإ ا الشيطان وقالستشرفها وإذا خرجت ،المرأة عورة، عورة ولم يستثِنبر أن المرأة أخ

سافل أالمقصود به ما البد من ظهوره كف ،الشيطان يزينها للناظرين، )١٠())ورة شيطانصشيطان وتدبر ب
 ما يخرج منها من غير قصد لو :ويمكن أن نقول ، غير قصدتحت العباءة مثالً منمن الثياب يعني ما يخرج 
 ولكن لحاجة سقط منها ، وما عليها قفازات وقد غطت يديها بعباءتها،في حال اإلحرام كانت هذه المرأة مثالً

 من غير }ِمنْها ظَهر ما ِإال{ ، فظهرت أصابعها فهي غير مؤاخذةهفارتبكت أرادت أن تأخذشيء أو نحو ذلك 
   ، ال الزوج الخاتم والسوارإ الزينة زينتان فزينة ال يراها :-رضي اهللا عنه- ولهذا يقول ابن مسعود ،قصد

هل  وهذا قال به جماعة من أ،وزينة يراها األجانب وهي الظاهر من الثياب -الحظوا الزوج الخاتم والسوار-
 :يقول ،شيء من زينتها ينة وتخفي كللمرأة ال تبدي شيئاً من الزا :يقولابن عطية ، العلم منهم ابن عطية

 وهذا صحيح ،صالح شأن ونحو ذلكإأو  هبد من الووقع االستثناء فيما يظهر منها بحكم ضرورة كحركة فيما
 يقول ،سافلهاأ ظاهر الثياب وما يبدو من :ال يذكر هذا عادة على قول ابن مسعودمن ن كان من أهل العلم إو

قول ابن - وهذا القول ،عنه هو المعفوفا تؤدي له الضرورة من النساء  فما ظهر على الوجه مم:ابن عطية

                                                             

 برقم فيواقعها، جاريته أو امرأته يأتي أن إلى نفسه في فوقعت امرأة رأى من ندب باب النكاح، كتاب مسلم، رواه - ١٠
)١٤٠٣.( 
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هو نفس ف ،مطابقة لعبارة ابن مسعود ابن عطيةن لم تكن عبارة إ و، هو الذي مشى عليه ابن عطية-مسعود
 وهو الذي كان عليه العمل في أقطار الدنيا في ،-رحمه اهللا- وهو اختيار الشيخ األمين الشنقيطي ،المعنى

الصور القديمة تثبت هذا في المشرق والمغرب في و ، هكذا كان النساء ال يظهر منها شيء،د المسلمينبال
 قديمة للنساء ال يظهر منها شيء عباءة مغطية اًكثيرة رأينا صور  وفي بالد،في الكويتو، في مصرو، تركيا

البرمجة  وظهرت ،لفضائياتظهر مجموعة من الرماديين شيوخ اأن بعد  واآلن ،وجهها ال يظهر منها شيء
 وكشف ، وال يحجر على الناس في هذا، المسألة خالفية:ويقولون ، وجاءنا من يتفلسفون،عة األفقالعصبية وس

 فإذا أخذت المرأة ، ويفتي به كثيرون والحمد هللا،المرأة لوجهها وكفيها هذا أمر قال به جماعة من أهل العلم
 ،في وقت حرب على الحجابو،  يقال هذا في وجه فتنة،ة الوجهال تلزم بتغطيو ،غير ملومةفهي هذا ب

 ، النظرة ال تكن أحادي: ويقول،هذا الكالم وعلى العفاف ثم يأتي من يقول للناس ،وحرب على المرأة المسلمة
 ثم هناك فرق في :يقال ،نسمعالذي الكالم ذا ن ه ِم، وما أدري،خرإقصاء الوجه اآلبن ضيق األفق وتك

ال الوجه والكفين هذا في غاية الديانة والصالح والخير في بعض إون المرأة التي تغطي كل شيء مجتمع تك
 واحدة وتتمرد على هذا المجتمع  ثم تأتي،خر المرأة تغطي كل شيءآلكن في مجتمع ، وال عندها ريبة ،البالد

 في البداية ، بالحجابال بعد ضروب من العبثإ ما وصلت إلى هذا هتبدو بكل بجاحة بوجهها وكفيها هذو
الخمار   ذلكوبعد ولعب وزخرفة ،ة كتفء وعبا، وكابةخصرة مءعبا و،ة فراشةءعباءة ذات أكمام و عبا
 وإذا خرجت من ،منها وترجعهيطيح  لحظات كأنه شيء فضلة متضايقة منه كل ،على الوجه على الفم

تعدل العباءة أن شعرها طالع تحاول الكوفي شوب قامت تمشي حتى تصل إلى السيارة وهي تعدل العباءة 
ناف غير  والذين يلعبون بالناس هم طوائف وأص،خر ما هنا تطلع بوجههاآ متضايقة منه وةمتملمعلى رأسها 

 وما شابه ،سياراتالوكاالت والرماديين من الشيوخ منهم دعايات البنوك   وغير-ال خالق لهم-تاب الكُ
 ةبس ومظهرة للوجه وال، عند بيتو أ،ن عند سيارةون وقاعد ومعها طفال، لرجلةسكميظهرون المرأة م

ينظرون هذا المشهد وتصير قضية موضة عند  ،طاقالكأسراب لناس ل هذا يظهرونه ، وكذاةعباءة مخصر
 !؟ وما يمنعها،روا إذا ما تخرج بلباس البحر في الدعايةوإذا استمر الوضع على ما هو عليه انتِظ ،النساء

 وفي المشرق ، وفي بالد الشام، وفي مصر،ن في البحرين وفي دويالت أخرى قريبةنحن نشاهد هذا اآل
 هذا موجود قبل ،في مجلة الهالل رأيته بعيني على الغالف المرأة كما ولدتها أمهاوالمغرب هذا موجود 

 الرجالو، ال يوم جاء االستعمارإهذا ما جاء  ، عندهم قضية وجه وكفينليستعشرات السنين فالقضية 
 يعني ،!؟ارينكَيتعجبون من الفرنسيات لما جاءت الحملة الفرنسية كيف يضاحكن المكانوا في مصر النساء و

 وعن اللباس في ؟ونحورهن، وشعورهن، وجوههن وكيف يظهرن ،الذين يؤجرون البغال والجمال ونحو ذلك
بل حتى  ، إلى حد مارقت أستن في ذلك الويلباس األوربيو ، في أوروبااًذلك الوقت ما كان التبذل موجود

 ،ول مرةأل وسافرن بال محرم اً إلى مصر وحضرن مؤتمر في العالم اإلسالمي الالتي ذهبنرائدات السفور
 الثالث السافرات :المتآمرونفقال وثالث سافرات ، ة وتغطية وجهء خمس منهن مغطيات وجوههن عباتكان

والخمس المغطيات لوجوههن ، تكشف وجههاأن ية لمصرل يمكن فال،  واستعارهن المصريون،لسن من مصر
المقصود أن مسألة الشغب ف ، وبدأت بهؤالء الثالث، وانقلبت،ضيةتحولت القاآلن و،  المصرياتنهؤالء ه
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 والنيل في مصر هناك مرونة في ، والتشدد هنا حيث الجمل والصحراء،على هذه القضية بأنها مسألة خالفية
ليس وهذا  ، يتعددال -عز وجل-عند اهللا   والحق واحد، الفلسفة مرفوضة،ب وكلهم على حق وصوا،الفتاوى

ن إأنه الفقهاء يقررون ف فأما أن يكون هذا عورة أو ليس بعورة، تضادال خالف ، وإنما هوتنوعال خالف من
ن فتنة الزمان زماو،  ونحن اليوم النساء في غاية التزين،يجب عليها أن تغطيفكان زمان فتنة والمرأة فاتنة 

وجه وال ال والقضية ليست ، ونحن نعلم أن القضية لن تقف عنده؟كيف يرخص بمثل هذاف ،كما ال يخفى
   .كفينال
 ال، ومن ذلك ما يراه إال الزوجوما يراه إالزينة الخفية كالخلخال والسوار واألقراط والقالئد وما شابه ذلك ف

 هي الكحل :وبعضهم يقول، الثيابمن ظاهر ال: ودوالزينة الظاهرة على قول ابن مسع، المحارمالنساء و
 ، والضحاك،وعطاء النخعي، سعيد بن جبيرو ،والخاتم والسواران والوجه والكفان هذا مروي عن ابن عباس

 وهو ، واألوزاعي، وابن زيد، وعامر، ومجاهد، وابن مخرمة، وقتادة، وابن عمر، وعكرمة،وابن الشعثاء
رضي اهللا تعالى -المهم في نظري أن نتأمل في النصوص المنقولة عن السلف لكن الشيء ، اختيار ابن جرير

بأن المقصود الكحل أو طائفة من هؤالء ال ما ظهر منها يعني حينما يقول هؤالء إ  يريدون بذلك،-معنه
 المرأةتكتحل هل يجيزون أن ف ، الحناء:وبعضهم يقول، خرهإلى آ.......اران والوجه والكفانوالخاتم والسو

 يرجون لَا اللَّاِتي النِّساء ِمن والْقَواِعد{ : قال-عز وجل-وتضع الحناء وتظهر للرجال بهذه الصورة واهللا 
الحرج  فنفى عنهن ،}متَبرجاٍت غَير{: قالثم  ،]٦٠:النور سورة[ }ِثيابهن يضعن َأن جنَاح علَيِهن فَلَيس ِنكَاحا

ن كانت من مكياج حتى وإال ضعذهب تتزين وت تفال }ِبِزينٍَة متَبرجاٍت غَير ِثيابهن يضعن نَأ{ ،والجناح
نها تكتحل تتزين وتخرج تضع إ :يعني هل هؤالء السلف يقولون  تكون من باب أولى،فالشابة، القواعد

وليس ، ال ما ظهر منها للمحارمن إ، أو أنهم يقصدو هل يقصدون هذا أمام الرجال األجانب،األصباغ والحناء
 والزينة الظاهرة :أحد الروايات المنقولة يقولفي  بن عباسانظر عبارة ال، ؟للرجال األجانب على هذا القول

 يعني معناها ، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها:يقول ،الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم
 والزينة التي تبديها : قال}ِلبعولَِتِهن ِإلَّا ِزينَتَهن يبِدين ولَا{ :ثم قال، اء للمحارم والنس،ال؟ للرجال األجانب

 ونحرها ، ومعضدها-الخلخال هو الذي يوضع في الساق- الدتها وسوارها فأما خلخالهاقلهؤالء هي قرطها و
 لربما يظن الكثير ،ال للمحارمإيه النحر يعني موضع القالدة والشعر ما تبد،  لزوجهاالإوشعرها فإنه ال تبديه 
، ال الزوجإوالواقع أنه ليس كذلك هو يرى أن الشعر ال يراه  ، ابن عباس متساهل:من الناس أن نقول

وبهذا تعرف  ،ال الزوجإ ال يراه :في أسفل الساق يقول  والمعضد والخلخال،ال الزوجوموضع القالدة ال يراه إ
يبدو منه نصف العضد بحجة أن المعضد  ربع كم اًأة لها أن تفصل ثوبالمرمن أن أن ما يقوله أهل العلم 

 هذا يدل على :وهذا جائز إذاً كيف تخفيه تحت الكم فيقول فإذا كانت تتحلى بهوهذا زينة  ،يوضع في العضد
بعض العلماء  ،جل أن يخرج هذا المعضدأ يعني يخرج نصف العضد من ،أنه يجوز لها أن تلبس نصف كم

وعادة  ، على أساس هذا العضد:قالوا منعه،، وال دليل على  نصف كماًز للمرأة أن تفصل ثوب يجو:يقول
النساء يضعن مثل الحلقة ف ،هناك أشياء تضعها المرأة تتزين بها للزوجو ،يراه الزوجو ،العرب أن يلبسوا ذلك

مثل هذا المعضد ة للزوج  فهناك زين،ه يجوز لألجانب أن ينظروا إلى هذالففي البطن هذا موجود في السرة 
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صار هذا أشد مما ف ،ال لزوجها إفأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها ال تبديه: وقول ابن عباس
 ،من الساعدموضع القالدة وموضع الساعة والسوار  يجوز للمرأة أن تخرج للمرأة :نحن نقول :نقوله للناس
وما كان لحاجة  ، والقدم ونحو ذلك ال بأس أن تخرجه-راًتفصل ثوباً قصيال - ما يخرج عادة ،وأسفل الساق

تتوضأ فكشفت عن ذراعها ، فهو فوق ذلك بمعنى أنها تتوضأ فخرج ساقها ال بأس عند المحارم وعند النساء
فرق بين أن تفصل المرأة ثياباً  هناكلكن ، شكال في هذاإ كذلك ال ،وجزء من عضدها فال إشكال عند النساء

خرج خرج ساقها وتُ يجوز للمرأة أن تُ:تقولبين أن ونصف الساق أو ما فوق ذلك و، إلى نصف العضد
ن يفي بيتها وب تكون في مهنة أو نحو ذلكهذه الحالة في أن تخرج بين فرق  هناك :قولن ،خرج وتَ،عضدها

ضي اهللا ر-عائشة ذلك ل و، وقد تكلمت عن قضية الثياب في أكثر من مناسبة، بهذه الطريقةاًأن تفصل ثياب
لما و ،امرأة تلبس هذا  لم تؤمن بسورة النور:ت لما رأت امرأة في ثياب رقيقة ونحو ذلك قال-اتعالى عنه

ن إو، فليس هذا من لباس المؤمنات ن كنتن مؤمناتإ" :ثياباً رقيقة أو نحو ذلك قالت دخل عليها نساء قد لبسن
جاء -  فلمسته فأبت أن تقبلهقد كف بصرهاو بثوب بنهاا جاء لها  وأسماء لما،" غير مؤمنات فتمتعن بهنكنت

، على الجسم بمعنى أنه يلصق ،ن كان ال يشف فهو يصفإ :فقالت، نه ال يشفإ : فقال-به من خرسان
حتى أمام النساء وإنما ، أمام الرجال فقط: ، ولم يقل)١١())المرأة عورة((: قال -صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 

 وكما أن الفتنة حاصلة بين الرجال والنساء فاعلموا أن الفتة واقعة بين ،از إظهارهال ما دل الدليل على جوإ
قد ف،  النساءافتن بهتبدي المفاتن ي النساء الالتي يتبذلن ويلبسن ألبسة في األعراس وفي غيرهاف، النساء

ذي يكون في التقبيل ال فضالً عن ، بل يقع من التعلق وألوان المواقعات المحرمة،أخبرني عدد من النساء بهذا
،  الفتنة واقعة والشارع حكيم، كل هذا واقع، والضم ونحو ذلك،ال بين الرجل وزوجتهصور ال يكون فيها إ

لزينة الظاهرةاكما جاء في بعض الروايات أنه يجعل  -رضي اهللا تعالى عنه-قول ابن عباس ظن بوال ي 
في و إلى نصف الساق -في بعض الرواياتبعض الكتب - الكحل والسواك والخضاب في بعض المصادر

 ، وإنما يجمع كالمه ويفسر بعضه بعضاً يقصد أن هذا يكون للمحارم وللنساء،بعضها إلى نصف الذراع
 ويقع على سائر ما ، وهذا ال شك فيه-تبارك وتعالى-سم يقع على محاسن الخلق التي خلقها اهللا االزينة هي ف

، الحليواألصباغ و وينحصر في األمور الثالثة التي ذكرتها الثياب ، هذايتزين به اإلنسان مما هو زائد على
  .  واهللا أعلم،هذه الزينة التي يتزين بها النساء أو الناس عادة

؛ النساء صدور على ضاربات صنفات لها عملي قانعالم: يعني }جيوِبِهن علَى ِبخُمِرِهن ولْيضِربن{ :وقوله
 بل ذلك، يفعلن يكن لم فإنهن الجاهلية، أهل نساء شعار ليخالفن وترائبها؛ صدرها من تحتها ما لتواري

 شعرها وذوائب عنقها أظهرت وربما شيء، يواريه ال بصدرها، مسفحة الرجال بين تمر المرأة كانت
   .آذانها وأقرطة

                                                             

 هذا :عيسى أبو وقال ،)١١٧٣ (برقم المغيبات، على الدخول كراهية في جاء ما باب الرضاع، كتاب الترمذي، رواه - ١١
 ).٦٦٩٠ (برقم الجامع صحيح في األلباني وصححه ،)١٠١١٥ (برقم الكبير، المعجم في برانيوالط غريب، حسن حديث
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ها على أن تغطي به رأسها يعمل لها صنفات مقنعة لما تضعه المرأة مثالً على ثيابها فيكون ذلك على خمار
والجيب هو موضع القطع ، نها تستر النحر والجيبإزوائد حواشي بحيث  أييكون لها صنفات ، أو نحو ذلك

 ، منه صدرهاو ذلك مفتوحاً وال تبدي هذا الموضع الذي قد يبدفال تترك، يدخل منه الرأسمن الثوب الذي 
ليضربن وفي  ء الباهوهذ ،قاءلتستر وفي اإلال مبالغة في هفيألن ربن وعبر بلفظ الضرب  وليض،وإنما تستره

 والذي أدركنا عليه النساء ،ه وتغطيتهئتبالغ في إخفامعنى أنها هكذا تغطيه ب لإللصاق على جيبوهن :هنربخم
ال وقد سترت  تخرج أمام أبناءها وال محارمها إ وال زال من بقي منهن إلى اآلن ال،من األمهات والجدات

 ال زال النساء عندنا ،فقطال الوجه والكفان والقدمان ال يبدو منها إ سترت كل شيء بهذه الطريقة  أو،رأسها
  . ال مؤخراً، وهذا التبذل ما جاء إبهذه الطريقة من األمهات والجدات

وه وتضعه إلى الخلف فيبدو صدرها الجاهلية تضع على رأسها شيئاً كالخمار ونحثم إن المرأة كانت في 
 ِإِن النِّساء من كََأحٍد لَستُن النَِّبي ِنساء يا{ : يقول-تبارك وتعالى-فاهللا ، أقراطهاوذانها آتبدو و، ونحرها
تُنفَلَا اتَّقَي نعِل تَخْضِبالْقَو عطْمقَلِْبِه ِفي الَِّذي فَي ضرلَا{ :قالو ،]٣٢:األحزاب سورة[ }مو نجرتَب جرتَب 
كيف إذا ف ، إذا أظهرت الشعر:تبرج الجاهلية األولى :بعضهم قالف ،]٣٣:األحزاب سورة[  }الُْأولَى ِهِليِةالْجا

تبرج الجاهلية األولى خالف و ،كل ذلك من عمل الجاهليةو ، فهذا أشد،!؟أظهرت البطن والظهر وما إلى ذلك
 وعفا ، قروية وقديمةهي تحتجب وتستتر هذتل وأن ا،أنها متمدنة إذا كانت متبذلةما يتوهمه كثير من النساء 

ما علموا و ،عند الكثيراتلشديد أن هذا يجد رواجاً ويجد صدى  ولألسف ا،العصر الحجريفي عليها الزمن 
دم آ أخبر عن -عز وجل- واهللا ،أن الجاهلة التي فيها خصلة من خصال الجاهلية هي التي تبدي المفاتن

 }الْجنَِّة ورِق ِمن علَيِهما يخِْصفَاِن وطَِفقَا سوءاتُهما لَهما بدتْ{ :جرة قالوحواء في الجنة لما أكال من الش
، ]٢٠:األعراف سورة[ }سوءاِتِهما ِمن عنْهما وِري ما لَهما ِليبِدي{ :وقال،  فطرة فالستر]٢٢:األعراف سورة[

  . طان وتزيينهغراء الشي وإ،فنزع الثياب هو من عمل الشيطان
 ألزواِجك قُْل النَِّبي َأيها يا{: تعالى اهللا قال كما وأحوالهن، هيئاتهن في يستترن أن المؤمنات اهللا فأمر

نَاِتكباِء وِنسو ْؤِمِنينالْم ِنيندي ِهنلَيع ِمن الِبيِبِهنج نَى ذَِلكَأد َأن فْنرعفَال ي نْؤذَي٥٩:األحزاب رةسو[ }ي[ .  
 به، يخَمر ما وهو ِخمار، جمع: والخُمر }جيوِبِهن علَى ِبخُمِرِهن ولْيضِربن{: الكريمة اآلية هذه في وقال
  .المقانع الناس تسميها التي وهي الرأس، به يغطى: أي
 رىي فال والصدر، النحر على: يعني }نجيوِبِه علَى ِبخُمِرِهن{ وليشددن: }ولْيضِربن{ :جبير بن سعيد قال
  .شيء منه

 :اهللا أنزل لما ل،واُأل المهاجرات نساء اهللا يرحم: قالت ،-ارضي اهللا عنه- عائشة عن البخاري وروى
}نِربضلْيو ِرِهنلَى ِبخُمع وِبِهنيج{ وطهن شقَقْنر١٢(ابه فاختمرن م(.  

 ِبخُمِرِهن ولْيضِربن{ :اآلية هذه نزلت لما: "تقول كانت ،-ا اهللا عنهرضي- عائشة أن شيبة بنت صفية عن
  .)١٣("بها فاختمرن الحواشي، قبل من فَشَقَقنها رهنزُأ أخذن: }جيوِبِهن علَى
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   .الخز، رط وهو كساء من الصوف أو القطنالمروط جمع ِم
 ما في ضرورة أن يكون أسود : يقول للنساء وهناك من،الحجاب الذي يحتجبن به أسودأن هذا يدل على و

 هكذا يقولون ، للتقاليداًخاضعفي مجتمعنا بين التقاليد والدين جعلنا الدين  ونحن نخلط ،هذه عوائد وتقاليد
 حجاب أسود وهو أبعد األلوان "وسهن الغربانءخرجن كأن على ر ": تقول-ارضي اهللا عنه-وعائشة  ،للناس

 القضية اآلن هذا الحجاب أمر ثابت راسخ في ، اآلن في األسود أو الرماديوليست القضية، عن الفتنة
  المرأةثم الحجاب تضع؟ ون أسودضع تذامال، الو كان بني، لماذا أسود؟ لماذا بني؟ فالمجتمع يراد زعزعته

طويل من فوق رأسي خمار  أضعه أستر من هذا  حجاب ثاٍنهناك :، تقول المرأةالعباءة على رأسها وتلبسها
 نعم هذا حجاب ساتر :نقول،  ويغطي هذا وال يبين حجمه، ومن تحته عباءة على الكتف،إلى نصف الجسم
 فلماذا تتسلط ،اً وال معروفاً معهودليسلكن عندنا ،  وهو أستر من العباءة، وفي بعض البالد،يلبس في مصر

يهون ل ؛زعزعتهوحجاب يراد خلخلته القضية أن هذا ال، المسألة ليست في هذا! أال تريد أن تغير؟ النساء
ئة سنة حتى نزع الحجاب اهو الذي جرى في بالد الشام وفي غيرها قبل أكثر من م وما يجري هنا ،نزعه
 ]١١٢:األنعام سورة[ }غُرورا الْقَوِل زخْرفَ بعٍض ِإلَى بعضهم يوِحي{نس والجن  فيأتي شياطين اإل،وانتهى

  .  البداية مسألة خالفية،نهم شيئاً فشيئاًللوضالناس ويبيغررون 
  .أزواجهن: يعني }ِلبعولَِتِهن ِإال ِزينَتَهن يبِدين وال{: قوله

ظهار العباءة وما ظهر من إ ،فهي ما ظهر من الثياب، هي الزينة الظاهرة }ِمنْها ظَهر ما ِإلَّا{ :الزينة األولى
  .ظهاره وإخراجه فهذا ما ظهرتقصد إتحت العباءة مما ال  أسافلها

، وللنساء، والمحارم،  هذه الزينة الخفية التي تبديها للزوج}ِلبعولَِتِهن ِإال ِزينَتَهن يبِدين وال{ : الزينة الثانية
الزينة ،  الزينة لهمإبداء يجوز عشر صنفاً ذكر اثني، فذكر هؤالء الذين استثناهم، جعل الحديث عنها بعد ذلك

  . فيةالخ
}َأو اِئِهنآب اِء َأوآب ولَِتِهنعب َأو نَاِئِهنَأب نَاِء َأوَأب ولَِتِهنعب َأو اِنِهنِإخْو ِني َأوب اِنِهنِإخْو ِني َأوب اِتِهنكل }َأخَو 

  .وتبرج اقتصاد غير من ولكن بزينتها، عليهم تظهر أن لها يجوز المرأة محارم هؤالء
 -عز وجل- اهللا ، تقلل في الحشمة، يعني ال يكون ذلك من قلة احتشام،؟ف يكون من غير اقتصاد وتبرجكي

 }ِبالْخَيراِت ساِبقٌ وِمنْهم مقْتَِصد وِمنْهم لِّنَفِْسِه ظَاِلم فَِمنْهم ِعباِدنَا ِمن اصطَفَينَا الَِّذين الِْكتَاب َأورثْنَا ثُم{ :يقول
،  في العمل الصالحاي مقتصر على الواجبات ويترك المحرمات فهو ليس متوسعأ مقتصد ،]٣٢:فاطر ورةس[

  . د وتبرج يعني ال تتقلل من الحشمة لكن من غير اقتصابالزينةتظهر ، هنا من غير اقتصاد وتبرج
 آباِء َأو آباِئِهن َأو عولَِتِهنِلب ِإال ِزينَتَهن يبِدين وال{: اآلية هذه في عكرمة عن المنذر ابن روى وقد

ولَِتِهنعألنهما الخال؛ وال العم يذكر لم: قال منها فرغ حتى- }ب تانيألبنائهما نع.  
أنهم يستثنون من المحارم وظهار الزينة الخفية لهم إ ذلك أنه ال يجوز يعني لكن ال، هنا لم يذكر العم والخال

عز - اهللا ممن ذكرهم وهو من المحارم لكن ألنه ينعتها، -خالف قول الجمهور وهو-  لما قاله عكرمةاًخالف
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 في هذه اآلية أو في اآليات األخرى -عز وجل-وكذلك الرجال الذين يذكرهم اهللا ، مثالً أبناء البعولة -وجل
 ، غير صحيح-رحمه اهللا- فالشاهد أن ما ذكره عكرمة ،هذا وارد ، ينعتهاالخوان وأبناء األخوات أبناء اإل

  :  ولكنه قول مرجوح ألمرين،بعض السلف كالشعبيولم ينفرد بهذا القول بل وافقه عليه 
 هو ،خوان وبني األخوات فالمرتبة اآلن مرتبة بني اإل،خوان وبني األخوات أن اهللا ذكر بني اإل:األمر األول

وبينها وبين ابن ، بينها وبين الخال األمو،  بينها وبين العم األب،والقرب بمرتبة العم والخال، في مرتبة البعد
خوان وبني األخوات يغني عن ذكر العم والخال من  بني اإلكرفِذ األخت وبينها وبين ابن األخت، األخ األخ

  . نعتاننعت فابن األخ وابن األخت ي وإذا كان الخال والعم ي،هذه الحيثية
القرآن يفسر ف، ذكر بيوت األعمام وبيوت األخوالر خآ أن اهللا ذكر العم والخال في موضع :األمر الثاني

يذكر في الموضع ، ذكر في هذا الموضع فما لم ي،-سبحانه وتعالى-اهللا  والمتكلم به واحد ، بعضاًبعضه
 سورة[ }...آباِئِهن ِفي علَيِهن جنَاح لَّا{ حينما ذكر في سورة األحزاب -تبارك وتعالى-واهللا ، خراآل

الحسن  الزوج فهل يعني أن أمهات المؤمنين ال يجوز أن ينظر إليهن أبناء، يذكر أبناء البعولة لم ]٥٥:األحزاب
هذا ف ،والبعل هو الزوج ، هو ذكر هنا أبناء البعولة؟،كونه لم يذكر هناكل، )١٤())بني هذا سيدان إ((ين والحس

  .القول فيه نظر
 ، ذلك كله من أجله فتتصنع له بما ال يكون بحضرة غيرهفأما الزوج فإنما، وال تضع خمارها عند العم :قال
، القرطو،  المقصود به الزينة الخفية هنا التي تبديها للمحارم كالخلخال}ِلبعولَِتِهن ِإال ِزينَتَهن يبِدين وال{ :قوله

وقال به جماعة ، -رحمه اهللا- هذا الذي قاله ابن جرير ،وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، الدملج
وأما ،  أن المقصود هو القرط والقالدة والسوار-مارضي اهللا عنه-سبق كالم ابن عباس و، من أهل العلم

رضي اهللا -وابن مسعود ، تفاق وهذا ليس محل ا،إال لزوجهاالخلخال والمعضد والنحر والشعر فإنه ال تبديه 
 ، هو الرأس: وقتادة يقول، ما فوق الذراع:غي يقولوبعضهم كإبراهيم النخ، ما الطوق والقرطه : يقول-عنه
أو الخلخال فهل المقصود أنه ، أو السوار أو الخاتم، نه القرطإ :لكن الذي يقول، هذا كله من باب ذكر المثالو
زم ذلك أن ن الحلي فقط أو أنه النظر إلى هذه القطعة ميفمن ذكر هذه األمور؛هو هذا ،؟نظر إلى المحلي  

خره فمقصوده أنه ينظر إلى ذلك وينظر آ يعني من فسر الزينة بالخلخال والسوار والقالدة إلى  الزينةأي
 موضع الساعة موضع القرط ،موضع القالدة موضع السوار، يجوز له أن ينظر إلى الموضع ،بطريق اللزوم
 يدخل فيه اآلباء }بعولَِتِهن باِءآ َأو آباِئِهن َأو{ :وفي قوله،  هذا مقصوده،إلى نحرها وهكذا، ينظر إلى أذنها

واألجداد من جهة األب ،  يعني األجداد من جهة األم، من الجهتين من جهة األم ومن جهة األباون علَإو
وجده ألبيه كل هؤالء ، باء الزوج من الجهتين من جهة األم يعني جده ألمهآوهكذا يجوز لهم أن ينظروا إليها 
 أبناء األزواج فيدخل فيه ، وهكذا أبناء البعولة،فقطقريب الوليس األب  ،امرأتهيجوز لهم أن ينظروا إلى 

 من }بعولَِتِهن َأبنَاء َأو{وأوالد األبناء هم داخلون في هذا ، أوالد البناتوأوالدهم من الذكور واإلناث 
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وأبناء ،  وأبناء األبناء،أبناء البناتن نزلوا إ فيدخل فيه األحفاد و}َأبنَاِئِهن َأو{ :وكذلك في قوله ،الجهتين
 يعني قد تكون هذه ،ن نزلواإخوة واألخوات وأبناء اإل،  واألخوات سواء كانوا أشقاء أو ألب أو ألم،خوةاإل

 أن العم والخال :وقول الجمهور، -التي ينظر إليهاأي المرأة -هذا بها أن جدته أختها  قرابةقد تكون و ،عمة
  .من المحارم

 بحضرة يكون ال ما له فتتصنع أجله، من كله ذلك فإنما الزوج فأما والخال العم عند خمارها تضع وال
  .غيره
 تصفهن لئال الذمة؛ أهل نساء دون المسلمات للنساء أيضا زينتها تُظهر: يعني }ِنساِئِهن َأو{ :وقوله

 من يمنعهن ال فإنهن أشد، ذمةال أهل نساء في أنه إال النساء جميع في محذورا كان وإن وذلك لرجالهن،
 :-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال وقد ،عنه فتنزجر حرام ذلك أن تعلم فإنها المسلمة وأما مانع، ذلك
  .مسعود ابن عن الصحيحين، في أخرجاه )١٥())إليها ينظر كأنه لزوجها تنعتها المرأةَ، المرأةُ تباشر ال((

أن ذلك  أو النساء ففهم منه بعض أهل العلم كابن كثير: ولم يقل }ِنساِئِهن َأو{ :هنا أضاف النساء إليهن قال
 وإنما المقصود ، أنها ال تبدي للكافرات}ِنساِئِهن َأو{بـراد ن المإ : قالوا،ل على نوع االختصاصيد

ريج وهو ابن كثير مسبوق بهذا القول قال به مجاهد ومكحول وابن جو ،اإلضافة  من هذه أخذاًالمسلمات
 أما الكافرة فالمالكية يرون ، ولهذا العلماء يختلفون في عورة المسلمة، والشوكاني يرجح هذا،اختيار القرطبي
 يجوز للمرأة أن تظهر للرجل :ون والذين يقول،ا منهاحتجاب كامالً األجنبي ال فرق تحتجبأنها كالرجل 

وعند الشافعي وأبي حنيفة بالنسبة للمرأة الكافرة ، رة تظهر ذلك للمرأة الكاف:ون يقول،األجنبي الوجه والكفين
 فال تبدي ذلك ، المسلمات: أي}ِنساِئِهن َأو { بـ نقل عنه أن المراد -مارضي اهللا عنه- وابن عباس ،قوالن

 ، الزينة الخفيةه هذ،رماال المحالقرط والوشاح وما يحرم أن يراه إ وذلك النحر و،ليهودية وال نصرانية
ولم ينقل  ، أن المرأة يجوز لها أن تبدو أمام غير المسلمة كما تبدو أمام محارمها-واهللا تعالى أعلم-ب واألقر

 وفي كثير من ، وبناته أن يحتجبن من الكافرات أنه كان يأمر نساءه-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي 
يهود كانوا في المدينة ويأتون  وال، يهودية قالت كذا،األحاديث تسمع أو تقرأ أن يهودية دخلت على عائشة

حد صحيح األمر باالحتجاب منهن كما يحتجب من ا بدليل و ولم يأِت، ويختلطون بالمسلمين،ويزورون
  . }ِنساِئِهن َأو{شكال من اإلضافة هنا اإل وإنما جاء ،الرجال األجانب

 لها زينتها تظهر أن لها فيجوز المشركين، ساءن من: يعني: جريج ابن قال }َأيمانُهن ملَكَتْ ما َأو{ :وقوله
   .المسيب بن سعيد ذهب وإليه ،أمتها ألنها مشركة؛ كانت وإن

النساء من أو ما ملكت إيمانهن : فإن بعض القائلين بذلك قالالنساء المسلمات ب }ِنساِئِهن َأو{ :إذا فسر قوله
المشركات بإطالق أو ، ين الزينة الخفية للمرأة المسلمةيعني من الكافرات الالتي يجوز لهن أن ير، الكافرات

يمانهن من النساء أ تأو ما ملك :قالوا أو نسائهن المسلمات : من الذين قالواة طائف؟ما كان بملك اليمين
ن غير ن كان مإال جوز أن ينظر إليها فهو كاألجنبي إ ال ي: قالوا،بملكةوالرقيق الرجل إذا ملكته ، المشركات

                                                             

 .، ولم أجده عند مسلم)٤٩٤٢ (برقم لزوجها، فتنعتها المرأة المرأة تباشر الباب  النكاح، كتاب البخاري، رواه - ١٥



 ١٦

 أن ذلك }َأيمانُهن ملَكَتْ ما َأو{ : أن قوله-معلأواهللا - واألقرب ،خر ال يختص بهاربة هذا أمر آإلأولي ا
ز لها أن تظهر أمامه ما يظهر و يجالكان ملك اليمين فما  ، كافراًويشمل المرأة والرجل سواء كان مسلما أ

 حتجب من الرجل األجنبي فإذا عقد ولده عليهاالمرأة أن تويجب على ، منت الفتنةال إذا ُأإ المحارم مأما
فاألصل في  -زوجة االبن- صارت هذه الوشيجة الكن اآلن لم، هو كان سيفتن بها ،، أمام األبظهرت أمامه

 ،أمهاب دخلوهكذا إذا ، بنته تكون بمنزلة ا، النظر إليها بريبةطر والنفوس السوية أن النفوس تنقبض منالِف
فإنه تحرم عليه  وإذا دخل باألم ، ويجلس معها،يجوز له أن يراهاتحرم عليه األم ت عقد على البنالبمجرد 

فالفطر السليمة تأبى  ، أمر يوجد في النفوسذاً إذافه وقد تكون أجمل من أمها أضعاف المرات ،البنت فيراها
ولهذا ال زال ، ة أمهشترت المرأة هذا الرجل فإنه ينظر إليها بمنزلاالنظر بريبة إلى مثل هؤالء فهكذا إذا 

القول المقصود به اإلماء المشركات قال به جماعة كثيرة غير ابن و ،ة يسميها عم،ةعم : لهاونالناس يقول
    ،ابن سيرينو ،بن جرير والمسيب والشافعي والشعبي ومجاهد وعطاءاالحسن وك ،-رحمه اهللا-جرير 

 ،لاالرجمن خر المقصود به المماليك لقول اآل وا،-رضي اهللا عنه- حنيفة وهو مروي عن ابن مسعود يوأب
 وهذا هو -رحمه اهللا-مام مالك  ومذهب اإل،وهو قول أكثر أهل العلم  وابن عباسةوأم سلمقول عائشة  وه

  . }َأيمانُهن ملَكَتْ ما َأو{ -واهللا تعالى أعلم-األرجح 
 مع وهم فاء،بأكْ ليسوا الذين واألتباع جراءكاُأل: يعني }لرجاِلا ِمن اإلربِة ُأوِلي غَيِر التَّاِبِعين َأِو{: وقوله

  .يشتهونهن وال النساء إلى لهم هم وال وخَوث، هولَ عقولهم في ذلك
  .له شهوة ال الذي المغفل هو: عباس ابن قال

  .السلف من واحد غير قال وكذلك ذكره، يقوم ال الذي المخَنَّث هو: عكرمة وقال
صلى - اهللا رسول أهل على يدخل كان مخنثًا أن عائشة؛ عن عروةَ، عن الزهري، حديث من الصحيح وفي

 ينعت وهو -صلى اهللا عليه وسلم- النبي فدخل اإلربة، أولي غير من يعدونه وكانوا ،-اهللا عليه وسلم
- صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فقال ،بثماٍن أدبرت أدبرت وإذا ،بأربٍع أقبلت أقبلت إذا إنها :يقول امرأة

  .)١٦(يستطعم جمعة كل يوم يدخل بالبيداء فكان فأخرجه، ))عليكُن يدخلَن ال هاهنا، ما يعلم هذا أرى أال((: 
جراء واألتباع الذين يعني كاُأل : غير أولي اإلربة يقول هنا}الرجاِل ِمن اإلربِة ُأوِلي غَيِر التَّاِبِعين َأِو{ :قوله

 يعني ،ي فيهم ضعفأخوث يعني ارتخاء ،  لهم، وال هموث وهم مع ذلك في عقولهم وله وخَ،ليسوا بأكفاء
 ،واإلربة هي الحاجة،  ليس من أولي اإلربة،الذي ال يتفطن لمفاتن النساءما يعبرون عنه بالمخبل والمغفل 

بشرط أال يتفطن لمفاتن  فمثل هذا يجوز أن يدخل ، وال يميل إليهن ليس فيه شهوة،بمعنى أنه ال يشتهي النساء
بع وتدبر ر فإنها تقبل بأ،إذا فتح اهللا عليكم الطائف فعليك بأم غيالن" :الرجل الذي كان يقول  لحديث؛النساء
  هو من أفضل الجمال بالنسبة   وامتالء البدن،إلى عهد قريب ضخامة البدنوالعرب في ذلك الوقت ، )١٧("بثمان

  
                                                             

 ).٢١٨١ (برقم األجانب، النساء على الدخول من المخنث منع باب السالم، كتاب مسلم، رواه - ١٦

 من ينهى ما باب النكاح، كتاب في ،)٤٩٣٧ (وبرقم ،)٤٠٦٩ (برقم الطائف، غزوة باب المغازي، كتاب البخاري، رواه - ١٧
 ).٢١٨٠ (برقم األجانب، النساء على الدخول من المخنث منع باب السالم، كتاب ومسلم، المرأة، على بالنساء المتشبهين دخول



 ١٧

  :إليهم
  اَ أفصمكل فتاة تترك الحجَلف  ***هامٍةِت ر غو األلى يسكنوأما

 إذا فتح اهللا عليكم الطائف فعليك :فهذا يقول، ظم الساق تكسر الحجال هذا عندهم جمال عظيم جداًيعني من ِع
،  من االمتالء،أربع من الشحمف فإذا جاءت مقبلة ،ن البطنكَسر هذا بعوفُ، قبل بأربع وتدبر بثمانبأم غيالن تُ

نا أربع تبين من األطراف من ه األمام منأربع ف ،ة تبين األطراف من هنا أربع ومن هنا أربعفإذا كانت مدبر
-فنهاه النبي  ،مفاتن النساءلفمعنى هذا أن هذا الرجل يتفطن  ،يثمان تصار كانت مدبرة إذافومن هنا أربع 

  : فيشترط فيه، عن دخوله عليهن-صلى اهللا عليه وسلم
  . شهوةلهأال يكون : األمر األول

الشيخ الكبير في ف،  بعضهم قد ال يكون له شهوة لكنه يعرف،مفاتن النساءبأال يكون له معرفة  : واألمر الثاني
ألن هذا أحياناً أعظم من الشاب في  ؛ يجوز له أن يدخل على النساءالسن الذي قد ذهبت شهوته وفنيت هذا ال

في غاية - يفهم هذا ،فني من شهواتهوقوته  وهو عارف ونفسه تتلهف على ما مضى من ،نظراته وأخطر
يوجد في بعض بالد و، ولهذا تعرفون وتسمعون وتقرءون،  ما ال يعرفه الشباب وهذا مشاهد ويتمنى-الفهم

هم ال ف ، وشابة للفجور ويتفرجون عليهماً شاب-أعزكم اهللا-يستأجرون ، أوروبا فنادق فقط لكبار السن
ال زالت نفوسهم شابة فهو يتلذذ بالنظر ويتذكر ما ذهب من قوته  هذه األمور لكن ةيستطيعون مواقع

 ليست القضية في : ولذلك يقال،فنادق خاصة لهذا يستأجر هؤالء ليتفرج فمثل هذا ال يجوز له، فيستأجر
ه حالة ت أو أصاب،أكل دواء فأذهبها أو عملية جراحية أو غير ذلكي سبب لو ذهبت شهوته ألف ،انعدام الشهوة

ليهن فهذا ال يجوز له أن ينظر إلكنه يتفطن لمفاتن النساء يواقع أن فأصابه ضعف وصار ما يستطيع نفسية 
  . ال يدخل عليهن فال بد من األمرينو

 النساء أحوال يفهمون ال لصغرهم: يعني }النِّساِء عوراِت علَى يظْهروا لَم الَِّذين الطِّفِْل َأِو{: وقوله
ا الطفل كان فإذا وسكناتهن، وحركاتهن المشية في وتعطفهن الرخيم، نكالمه من وعوراتهنيفهم ال صغير 

 ويفرق ويدريه، ذلك يعرف بحيث منه، قريبا أو مراهقا كان إن فأما ،النساء على بدخوله بأس فال ذلك،
صلى - اهللا رسول عن الصحيحين، في ثبت وقد ،النساء على الدخول من نيمكّ فال والحسناء، الشوهاء بين

: قال الحمو؟ أفرأيت اهللا، رسول يا: قالوا ،))النساء على والدخول إياكم((: قال أنه -اهللا عليه وسلم
  .)١٨())الموت الحمو((

 ويدل على ذلك،  ألن الطفل جنس؛الطفل يعني األطفال }يظْهروا لَم الَِّذين الطِّفِْل َأِو{ :-تبارك وتعالى-قوله 
 الظهور و ،}أو األطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء{ :-رضي اهللا تعالى عنه-في مصحف ٌأبي أن

  : نيينيأتي بمع

                                                             

 ومسلم، ،)٤٩٣٤ (برقم المغيبة، على والدخول محرم ذو إال بامرأة رجل يخلون ال باب النكاح، كتاب اري،البخ رواه - ١٨
 ).٢١٧٢ (برقم عليها، والدخول باألجنبية الخلوة تحريم باب السالم، كتاب



 ١٨

 على وايطلعإن  يعني ]٢٠:الكهف سورة[ }يرجموكُم علَيكُم يظْهروا ِإن ِإنَّهم{ هو العلم بالشيء :المعنى األول
لم يظهروا على بـ ن المقصود إ :كابن قتيبةهل العلم لهذا قال بعض أ،  أمركموايكتشف،  بكموا يعلم،حالكم

   .ال بصر لهم بعورات النساء،  ال علم لهم بهذا، أي لم يتصوروا ذلك:عورات النساء
أنهم لم بولهذا عبر بعضهم عن ذلك ،  فهو يتعلق بالقدرة البدنيةة هو بمعنى الغلبة والصول:والمعنى الثاني

واهللا -لكن األقرب ، م لصغره؛يعني لم يطيقوا الجماع، عنها لجماعهنيظهروا على عورات النساء بالكشف 
ال  يعني أنه }النِّساِء عوراِت علَى يظْهروا لَم{ :-رحمه اهللا-أن المراد بذلك ما قاله ابن كثير  -تعالى أعلم

ظهر له المرأة ما تُ فإذا كان الصغير الطفل بهذه المثابة فيجوز أن ، وال يدرك ذلك،يتفطن لمفاتن المرأة
هذه و، من غيرهاجميلة ال ويميز ويعرف ، أو لربما سوء، فيه نباهة،وأما إذا كان يتفطن، تظهره لمحارمها

بهذا  علق ذلك -تبارك وتعالى- فاهللا ،ولو كان سبع سنين، يجوز ولو كان صغيراً فال كذا جميلة وهذه
الذي أن البلوغ هو الحد   لم يبلغوا كما يظن الكثير من الناس الطفل الذين:ما قال }الَِّذين الطِّفِْل{ ،الظهور

والشر أصبح الكثير من  واليوم مع كثرة الفتن ال، ،يمكن أو يجب على المرأة أن تحتجب عنده من هذا الطفل
 ألمور ون يتفطنهمالطالب في المرحلة االبتدائية لربما يشاهدون أشياء عن طريق زمالئهم أو نحو هذا تجعل

تظهر له ما تظهر و ، إذا كان الولد كذلك فال يجوز للمرأة أن تبدو أمامهاآلباء، قد ال يعرفها ،ةكثير
 والَِّذين َأيمانُكُم ملَكَتْ الَِّذين ِليستَْأِذنكُم{ يحتاج إلى المزيد من النظر والتأمل مع آية االستئذان ، وهذالمحارمها

لُغُوا لَمبي لُمالْح الزينةاءبدإوهنا في ، هذا في االستئذان،  فقيده بالبلوغ]٥٨:النور سورة[ }ِمنكُم  .  
 في تمشي كانت إذا الجاهلية في المرأة كانت }ِزينَِتِهن ِمن يخِْفين ما ِليعلَم ِبَأرجِلِهن يضِربن وال{: وقوله

 فنهى طنينه، الرجال فيعلم ض،األر برجلها ضربت -صوته يسمع ال- صامت خلخال رجلها وفي الطريق
 خفي، هو ما لتظهر بحركة فتحركت مستورا، زينتها من شيء كان إذا وكذلك ذلك، مثل عن المؤمنات اهللا

 أنها أيضا ذلك ومن }ِزينَِتِهن ِمن يخِْفين ما ِليعلَم ِبَأرجِلِهن يضِربن وال{: تعالى لقوله النهي؛ هذا في دخل
 عن: الترمذي عيسى أبو قال فقد طيبها، الرجال ليشْتَم بيتها من خروجها عند والتطيب التعطر عن نهىتُ

 إذا والمرأة زانية، عين كل((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن ،-رضي اهللا عنه- موسى أبي
 حسن وهذا رة،هري أبي عن الباب، وفي: قال .زانية يعني )١٩())وكذا كذا فهي بالمجلس فمرت استعطرت

  .صحيح
  .)٢٠(والنسائي داود أبو رواه

                                                             

 متعطرة، رأةالم خروج كراهية في جاء ما باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن األدب كتاب الترمذي، رواه - ١٩
 برقم الجامع صحيح في األلباني وصححه جيد، إسناده: محققوه وقال ،)١٩٥١٣ (برقم المسند، في وأحمد ،)٢٧٨٦ (برقم

)٤٥٤٠.( 

 امرأة أيما((: بلفظ والنسائي، )٤١٧٣ (برقم للخروج، تتطيب المرأة في جاء ما باب الترجل، كتاب داود، أبو رواه - ٢٠
 ،)٥١٢٦ (برقم الطيب، من للنساء يكره ما باب الزينة، كتاب ،))زانية فهي ريحها من دواليج قوم على فمرت استعطرت
 ).٢٧٠١ (برقم الجامع صحيح في األلباني وحسنه



 ١٩

 أسيد أبي عن داود أبو روى التبرج، من فيه لما الطريق؛ وسط في المشي عن ينهين أنهن أيضا ذلك ومن
  المسجد من خارج وهو يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سمع أنه: -رضي اهللا عنه- األنصاري

 فإنه استأخرن،((: للنساء -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فقال الطريق في النساء مع الرجال اختلط وقد
 ليتعلق ثوبها إن حتى بالجدار، لصقتَ المرأة فكانت ،))الطريق بحافات عليكن الطريق، تَحققْن أن لكن ليس

  .)٢١(به لصوقها من بالجدار،
 ، من بعيد لصقت بالجدارا رأت رجالًإذ -ءةبنت تلبس عبا- المرأة ولو صغيرة تكانف ،وهذا إلى عهد قريب

       وفيها ،الجدران في السابق من الطينو،  لكثرة لصوقها بالجدار؛عباءة الواحدة متشققة من جنبهاكانت و
اآلن تمشي رافعة رأسها وسط و، بعباءتها من الحياء،  من التبن كانت تلصق ويعلق بثيابها-أعزكم اهللا-

    وقد فسر بعض السلف ، وال حياء وفي المستوصف ، وتضحك وتقهقه،ية الرجال بحالة مزرمالطريق أما
 بالمشي ]٣٣:األحزاب سورة[ }الُْأولَى الْجاِهِليِة تَبرج تَبرجن ولَا{ :-تبارك وتعالى- قوله -مرضي اهللا عنه-

 من الظهور :قالأصل التبرج يو، التبرج أوسع من هذاو،  هذا التبرج وهو نوع منه: قال،وسط الطريق
 ،فالمرأة المتبرجة التي تمشي وسط الطريق،  البرج من الشيء المرتفع الذي يبدو للناظرين:قال، واالنكشاف

  . ل له تبرجالتي تظهر مفاتنها وزينتها وما إلى ذلك كل هذا يقاو
 الصفات هذه من به آمركم ما افعلوا: أي }حونتُفِْل لَعلَّكُم الْمْؤِمنُون َأيها جِميعا اللَِّه ِإلَى وتُوبوا{: وقوله

 كل الفَالح فإن الرذيلة، والصفات األخالق من الجاهلية أهل عليه كان ما واتركوا الجليلة، واألخالق الجميلة
  .المستعان هو تعالى واهللا عنه، نهيا ما وترك ورسوله، به اهللا أمر ما فعل في الفَالح

 وغير ذلك نظهار الزينة من أصباغ وحلي ومفاتن البدإيعني لما نهى عن  }ِبَأرجِلِهن يضِربن ولَا{ :هنا قال 
 ولربما تلتذ أعظم مما تلتذ ، ولكن تطرب لها النفوس،قد تتحيل المرأة بإظهار زينة خفية ال تراها العيون

 فإن هذا جميعاً مما ،لذلك وتتحرك وتهتز القلوب ،تضرب المرأة بأرجلها ليسمع صوت الخلخال، كأن بالنظر
 فسد الشارع ،قد يكون بالنظرو ،قد يكون بالسماعو، قد يكون ذلك بالشمو ،الفاحشةب ويغري ،يحرك النفوس

 وإلى عهد قريب في بعض البيئات ،إذا خرجت المرأة خرجت بأطمارهاف، هذه األبواب جميعاً أبواب الفتنة
تخرج أصالً وال تراها ال  ؛ ألنهايته عباءة قبل الزواجبنته أو لمن تحت والاشترى الإذا ويلمز يعاب الرجل 

نحو هذا  وأمتزوجة الأختها الكبيرة كإذا أرادت أن تزور أقاربها تلبس عباءة األم أو قريبة لها و، الشمس
 ، بها بعد المغرب ثم يرجعباتهاييذهب بها أبوها يمشي معها حتى يدخلها على قر ،وتخرج قبل طلوع الشمس

 ،ما تعرف ترجع للبيت ،لو خرجت المرأة عند الباب ضاعت وربما ، في نجد بهذه الطريقةاًوجودهذا كان مو
 ، من البقاء في البيتآمةلسالمطاعم واألسواق تذهب وتجيء كل يوم تخرج في غاية  في اةيترما هي ِخ

أو  مختلط أي عمل، في خر الدنيا المهم أنها تطلعآوتطلع بأي طريقة تروح تشتغل بألف ومائتي ريال في 
 لَعلَّكُم الْمْؤِمنُون َأيها جِميعا اللَِّه ِإلَى وتُوبوا{ : يقول-تبارك وتعالى- فاهللا ، المهم أنها تخرج،غير مختلط

                                                             

 الكبير، المعجم في والطبراني ،)٥٢٧٢ (برقم الطريق، في الرجال مع النساء مشي في باب األدب، كتاب داود، أبو رواه - ٢١
 ).٩٢٩ (برقم الجامع صحيح في أللبانيا وحسنه ،)١٥٩٢٣ (برقم



 ٢٠

ونمن اإلخالل  فهو يأمرهم بالتوبة فاإلنسان قد يقع منه شيء ،هذه سورة مدنيةو أمر بالتوبة : توبوا إليه}تُفِْلح
 ال يستمر على تقصيره وإخالله بما أمره ،به فيحتاج إلى أن يتوب -تبارك وتعالى-صير بما أمره اهللا أو التق

ن الترجي  أل؛-عز وجل- ولكن ذلك ال يكون من اهللا ، تأتي بمعنى الترجي"لعل"و ، به-تبارك وتعالى-اهللا 
 ومن أهل العلم ،ار نظر المخاطبن ذلك يكون باعتب فإذا فسرت بالترجي فإ، ال يعلم العواقبنإنما يكون مم

تبارك -ال في آية واحدة وهي قوله إ هي للتعليل في جميع المواضع : في القرآن يقول"لعل"من يفسر 
  يدخل في}تُفِْلحون لَعلَّكُم{ ، أي كأنكم تخلدون]١٢٩:الشعراء سورة[ }تَخْلُدون لَعلَّكُم مصاِنع وتَتَِّخذُون{ :-وتعالى
 فمن أفلح ،دراك المطلوب والنجاة من المرهوب، والمعنى الثاني هو إهو البقاء األبدي: األول : معنيانالفالح

 توبوا إلى اهللا من ، ويكون له البقاء األبدي السرمدي في النعيم المقيم وينجو من مرهوبه،هإنه يدرك مطلوبف
  . لوا الفالحتحص، أجل أن تفلحوا

  .تم بحمد اهللا وفضله
 


