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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأفضل الصالة وأزكى  التسىليم  ىي نىيدما إمىد   ىا   ،احلمد هلل رب العاملني

 ،ر ا تعاقب الليل والنهىا ،وأصحابه األخيار ،و ي آله األطهار ،خاتم املرنلنيو ،النبيني

 .والتابعني بإحسان  ىل يو  الدين
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قبل أحد  رش  اً ا يف بعض األحكا  الرش ية التي تتعلى  فته فهذا كتاب أل   ،وبعد

 .يف التطيب والزينة واللباس ومحو ذلك ،باملرأة

 ، ىا طلىب فهأمىذا أييىب ،وقد طلب  ني بعض اإلخوة تقديمه للطبا ة والنرش

تقىد   وا رأًة  ؤ نًة باهلل ورنىوله ،كاتبه ومارشه وقارئه راييًا  ن املوىل الكريم أن ينفع به

وتتحرى بصدق و خالص أن تلتز  بأحكىا  ذىذا  ،طا ة اهلل ورنوله  ي كل  ا نوامها

 .الدين احلنيف

 صالح الدين بن أمحد اإلدلبي

16  /4  /1430 

12  /4  /2009 
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 الفصل األول    

 ج املرأة من بيتها متعطرةخرو

 ع نرت العورة  كروه  أو متعطرةا لم أن خروج املرأة  تزينة »:  قال الباحث

ا  ذا قصدت املرأة بذلك التعرض للريال، أي  ذا دون احلرا ، ويكون حرا ً  ،تنزهياً 

 .«قصدت فتنتهم

 تقصد انتدل الباحث  ي د واه يف  د  حتريم خروج املرأة  ن بيتها  تعطرة  ذا مل

 فتنة الريال بام ييل:

 دليله األول:

وامظر  ىل  ا يف  صنف ابن أيب شيبة  ن إمد بن املنكدر قال: ]قال الباحث: 

غائب، فدخل النبي صي اهلل  ليه ونلم، فويد ريح  زارت أنامء أختها  ائشة والزبير 
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 النبي صي ا لبني  ا ً فلو كان ذلك حر .«ب وزويها غائبي  ط   ا  ي املرأة أن ت  »طيب، فقال 

 .اهلل  ليه ونلم[

رصيح يف أن أنامء تطيبت بطيب تظهر رائحته  - لو صح   -أقول: ذذا احلديث 

 ن وكيع،  ن  ون  بن  بيدة،  ن  [9/27]وخريت  ن بيتها، وقد رواه ابن أيب شيبة 

إمد بن املنكدر، وذذا نند ضعيف يدا، فإن  ون  بن  بيدة و ن  كان  ن العباد 

فه مجهور النقاد، وقال فيه اإل ا  أمحد: ال حتل الرواية  نه. وقال  نه أبو الزذاد فقد ضع  

ا، حاتم والسايي:  نكر احلديث. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق، ضعيف احلديث يد  

هتذيب التهذيب: ]و ن الناس  ن ال يكتب حديثه لوذائه وضعفه وكثرة اختالطه. 

10/356 - 360]. 

حيذف انم الراوي و ثل ذذا السند يعل  ن له اشتغال باحلديث أن ز ملوجيفكيف 

 !!.؟! املعروف برواية املناكيوالذي ال حتل الرواية  نه 

 ن طري   [105 - 24/104]وذذا احلديث قد رواه الطرباين يف املعجم الكبي 

ب ي  ط   ا  ي املرأة أن ال ت  »اإل ا  أمحد  ن وكيع  ن  ون  بن  بيدة، به، لكن بلفظ 

كنز العامل: و. 4/314وامظر: جممع الزوائد: ] ،«ال»بزيادة  ،«وزويها غائب
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ا اإلرشاد  ىل ترك التطيب. وأي   - ي الرواية الثامية  -. ويكون  عن  احلديث [16/393

  ا كان املعن  فسند احلديث ضعيف يدا، فال يصح االنتدالل أو االنتشهاد به.

 دليله الثاين:

ويف ننن البيهقي  ن ابن  باس أن النبي صي اهلل  ليه ونلم خرج » قال الباحث:

قبلها وال بعدذا، ثم أت  النساء و عه بالل، فأ رذن  يو  الفطر فصي ركعتني، مل يصل  

اهبا، قال البيهقي: رواه البخاري يف الصحيح خ  بالصدقة، فجعلت املرأة تلقي خرصها ون  

فهذا احلديث فيه أن »و ل  الباحث بقوله:  .«ةيب الوليد، وأخريه  سلم  ن شعب ن أ

ذؤالء النسوة خرين يو  العيد وذن البسات السخاب، وذو موع  ن الطيب، فلم ينكر 

 .« ليهن

كٍّ وقرمفل وإلب بال يوذر.  -بكرس السني  -اب خ  أقول: الس   : ذو قالدة  ن نر

ب، بضمتني.  خر  واجلمع: نر

نود يقال له الرا ك بعد أن خيلط والسك: موع  ن الطيب، يتخذ  ن يشء أ

 . [امظر: القا وس املحيط]باملسك املسحوق. 

 ونيأيت الكال   ليه بعد ذكر دليله الثالث.
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 دليله الثالث:

حديث  ائشة الذي رواه أبو داود يف نننه أهنا قالت: كنا مخرج  ع »قال الباحث: 

ملطيب لإلحرا ، فإذا  رقت النبي صي اهلل  ليه ونلم  ىل  كة، فنضمخ يباذنا باملسك ا

د: ننن أيب داو]  .«صي اهلل  ليه ونلم فال ينهاذا  حداما نال  ي ويهها، فياه النبي

 .[بسند صحيح 9/58

فالقائل بحر ة خروج املرأة  تعطرة  ي اإلطالق  اذا »و ل  الباحث بقوله: 

  .«يفعل هبذا احلديث؟

لبس النساء قالئد فيها موع  ن الطيب، أقول: يف الدليل الثاين الذي أورده الباحث 

ويف الدليل الثالث تضميخ النساء يباذهن بالطيب، فهل ذذا يعني أهنن كن يتطيبن 

بطيب تظهر رائحته وخيالطن الريال؟؟ ذذا مما مل يأذن به النبي صي اهلل  ليه ونلم 

طيب النساء، ا، والدليل  ي ذلك األحاديث املتعددة يف التفري  بني طيب الريال وقطعً 

 ا ذو  ا خفي رحيه، و ن ذذه األحاديث:والدالة  ي أن طيب النساء املسموح به رش ً 

أال  ن طيب الريل »حديث أيب ذريرة أن رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم قال:  -1

ذذا لفظ  .« ا ويد رحيه ومل يظهر لومه، أال  ن طيب النساء  ا ظهر لومه ومل يويد رحيه

طيب النساء  ا ظهر لومه وخفي رحيه، وطيب الريال » ند  بد بن محيد:  املسند، ولفظه
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املنتخب   ن  سند  بد بن  .541 /2: د مح سند اإل ا  أ] .« ا ظهر رحيه وخفي لومه

نه ، ذيرتننن ال .236 /10: اود دننن أيب  .212 /3محيد:  الشامئل للرت ذي:  .وحس 

شعب اإليامن  .1/184شهاب للقضا ي:  سند ال .151 /8: نن الن سائين .1883ص 

. وريال  نناده ثقات،  ال الراوي  ن أيب ذريرة، فهو ريل  ن [169 /6: يهقي بلل

 .مرضة العبدي، فهو جمهول الطفاوة، مل يرو  نه نوى أيب

ممن يعتمد  ي حتسني الرت ذي فقد حكم بحسنه، وقد أصاب يف حتسينه،  فإن كنت  

 تكن ممن يعتمد  ليه فال  فر  ن القول بتقويته بالشواذد.لشواذده و د  شذوذه، و ال 

أال ... »حديث  مران بن احلصني أن رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم قال:  -2

قال نعيد بن أيب  روبة  .«وطيب الريال ريح ال لون له، أال وطيب النساء لون ال ريح له

 قب رواية  -صني وذو راويه  ن قتادة  ن احلسن البرصي  ن  مران بن احل -

راه قال:  مام محلوا قوله يف طيب النساء  ي أهنا  ذا خريت، فأ ا  ذا كامت  ند احلديث: أر 

ي ْب بام شاءت. ] ْلتط   .16/374: اود دننن أيب  .4/442: د محأ  سند اإل ا زويها ف 

 .18/147: اين طرباملعجم الكبيللوقال: حسن غريب  ن ذذا الويه.  ، ذيرتننن ال

ننن وقال: صحيح اإلنناد ومل خيرياه. ووافقه الذذبي.  4/191: كم حااملستدرك لل

ونقط  ن التمهيد ذكر  مران بن  ،2/185. التمهيد البن  بد الرب: 3/246: ي هقالبي



 9 

 - ع ثقتهام و  ا تهام  -حصني[. وريال  نناده ثقات،  ال أن قتادة واحلسن البرصي 

  دلسان، ومل يرصحا بالسامع.

إن كنت ممن يعتمد  ي تصحيح احلاكم و وافقة الذذبي له فقد صحح احلاكم ف

 نناده ووافقه الذذبي، و ن كنت ترى قول الرت ذي املتقد  آمفا مما يفيد يف تقوية احلديث 

 فقد مقلته لك، و ال فإمه الشك يتقوى بام قبله و ا بعده.

نبي صي اهلل  ليه ونلم  ن ال - ن كبار التابعني  -حديث أيب  ثامن النهدي  -3

خي طيب الريال  ا ظهر رحيه وخفي لومه، وخي طيب النساء  ا ظهر لومه »أمه قال: 

. وريال  نناده ثقات،  ال أمه  رنل، [4/321: د الرزاق  ب  صنف] .«وخفي رحيه

 لكنه يتقوى بالروايات األخرى.

 ا ذكرته  ن كومه  ي بعض ريال ذذا اإلنناد، واألصح فيه  فيه لفذذا وقد اختر 

 ن  ن  اصم بن نليامن األحول   رنالً، ذكذا رواه  بد الرزاق  ن نفيان بن  يينة

أيب  ثامن النهدي،  رنالً. ورواه الطرباين يف املعجم األونط  ن طري   براذيم بن بشار 

فصار اإلنناد  ،« ن أيب  ون  األشعري»ن ابن  يينة به، وزاد يف السندالر ادي  

قال  نه اهليثمي: رواه الطرباين، وفيه  براذيم بن بشار الر ادي، وذو ضعيف  تصال. و

يف  جممع البحرين .1/400:  طاملعجم األون ، وبقية رياله ريال الصحيح. ]ث  وقد ور 
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 ن طري   نام يل كذلك . وروي [5/158جممع الزوائد:  .7/200: زوائد املعجمني 

أمس  ن النبي صي اهلل  ليه ونلم، فصار  بن زكريا  ن  اصم بن نليامن األحول  ن

وقال  نه اهليثمي: رواه البزار، ورياله ريال الصحيح.  . ن رواية أمس اإلنناد  تصال

. [5/156جممع الزوائد:  .6/169: قي هشعب اإليامن للبي .3/376: ار بز سند ال]

د الشهاب حاشية  سن]وقال محدي  بد املجيد السلفي: ورواه الضياء  ن حديث أمس. 

روى  ن [ أمه ير 110 - 109 /2. وذكر العقييل يف الضعفاء ][184 /1للقضا ي: 

  اصم  ن أيب  ثامن النهدي  ن قوله. لكن مل أيده  نه ذكذا.

ممن يدلس يف العلم، و ال لذكرت حديث أيب  ون   -بحمد اهلل  -ولست 

 .ب اختالف الروايةوالواقع أهنام  ن با ،وحديث أمس  ي أهنام  ن باب تعدد الطرق

هو ماخفي ا  ند اخلروج  ن املنزل فثبت بام ذكرته أن طيب النساء املأذون به رش ً 

د    له نعة االطالع واحلفظ ملتون األحاديث  -، فكيف غفل الباحث رحيه الذي ير

 ن ذذا احلديث؟!  ي الرغم  ن ويوده يف أكثر  ن  رشة  صادر  ن املصادر  -النبوية 

 .رواية السنة النبوية فضال  ن املرايع؟؟!!األنانية ل

والفرق بني طيب الريال وطيب النساء  عروف  ند الفقهاء، و ن مصوصهم ى  

والصواب أهنا ال جيوز »التي أشارت  ىل الفرق قول اإل ا  ابن  بد الرب يف باب اإلحداد: 
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: بن  بد الرب ال الكايف] .«.. وكذلك الطيب كله  ؤمثه و ذكره.هلا لبس يشء تتزين به،

 . وكثي  ن الناس اليو  ال يفرقون بني  ذكر الطيب و ؤمثه.[1/519

 دليله الرابع:

 نصوص الشافعي رمحه » مقل الباحث  ن كتاب حلية العلامء للقفال الشايش قوله

ومقل  ن  .«اهلل يف  ا ة كتبه أن حكم املرأة يف انتحباب التطيب لإلحرا  كحكم الريل

ألمصاري وشمس الدين الر يل كراذة التطيب للنساء  ذا خرين لصالة النووي وزكريا ا

 العيد أو اجلام ة.

 راد الباحث  ن مقل القول بالكراذة أي  مه  كروه ليس بمحر ، ولكنه  أقول:

غفل  ن الفرق بني طيب الريال وطيب النساء، وأن طيب النساء  ا ظهر لومه وخفي 

 رحيه.

 ز ن الشافعي بطيب ال تظهر رائحته  ن املرأة حت  ويبدو أن النساء كن يتطيبن يف 

ولو  رت بقرب الريال، فلذلك انتحبه هلن، وأهنن كن يتطيبن بعد ذلك بطيب قد يظهر 

 نه يشء  ند رضورة املرور بقرب الريال، فلذلك كرذه الفقهاء هلن، ولو كان مما تظهر 

 له رائحة ملا ترددوا يف التحريم.
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 دليله اخلامس:

وقد أمجعت املذاذب األربعة  ي أمه جيب  ي املرأة املعتدة للوفاة »احث: قال الب

، وذو اال تناع  ن الزينة والطيب، فلو حر ا  ليها يف مجيع األحوال  عتدة أو  اإلحدادر

 .«!ت املعتدة هبذا؟ص  غي  عتدة فألي  عن  خر 

يف قول الفقهاء  وذي املتوىف  نها زويها -أقول: املعتدة التي جيب  ليها اإلحداد 

جتتنب التطيب  طلقًا، نواء  -ويضاف  ليها املبتوتة يف قول أيب حنيفة وأمحد يف رواية 

أكامت يف البيت أو خريت حلاية، أ ا غي املعتدة التي ال جيب  ليها اإلحداد فإهنا جتتنب 

التطيب  ذا أرادت اخلروج  ن البيت، وكذا  ند حضور الريال األيامب، وتتطيب يف 

يتها الذي ال يغشاه غي الزوج والنساء واملحار   ن الريال، فالفرق بينهام واضح. ب

 فكيف غفل  نه الباحث ؟!!.

 دليله السادس:

، ومل يقل بام إذا قصدت فتنة الرجالقيد الباحث حتريم خروج املرأة  تعطرة 

لة بتحريمه  ي اإلطالق، أي نواء أقصدت ذلك أو مل تقصد، وذكر نبب تقييده بحا

ا  ن اخلروج  ن  مجاع األئمة، فإمه مل يقل أحد  نهم بحر ة حتاشيً »القصد فقط بقوله: 

  .«خروج املرأة  تطيبة  ي اإلطالق
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 ن الغريب د وى اإلمجاع  ي  د اه !!! فهل مقل ذذا اإلمجاع أحد  أقول:

 العلامء؟!.

ه حفصة بل املعروف خالف ذذا، فقد روي  ا يعارضه  ن  مر بن اخلطاب وابنت

و بد اهلل بن  سعود وأيب ذريرة  ن الصحابة، و ن  طاء بن أيب رباح و براذيم النخعي 

أو ليس ذؤالء الصحابة  .!! ن التابعني، فهل ينعقد اإلمجاع بخالف قول ذؤالء مجيعا؟!

 .؟!!! والتابعون  ن أذل اإلمجاع

ن حجر ف  قوهلم قولر ابن خزيمة والنووي والذذبي وابن كثي وابو ي و  

 .!!ل ذؤالء مجيعا  ن  عرفة ذذا اإلمجاع؟!العسقالين وابن حجر اهليتمي، فهل غف  

بل ذل قال  امل واحد  ن  لامء املسلمني بجواز خروج املرأة  تطيبة بطيب تظهر 

 !!.؟! رائحته  ع  لمها أو ظنها بأهنا متر قريبا  ن الريال
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 هأدلة حتريم خروج املرأة متعطرة بطيب تظهر رائحت

حير   ي املرأة اخلروج  ن بيتها  تعطرة بطيب تظهر رائحته  ذا  لمت أو ظنت 

    بأهنا متر قريبا  ن الريال، وذذه ذي األدلة:

 الدليل األول:

 ذا شهدت  حداكن صالة العشاء فال متس »قال رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم: 

ألشج،  ن برس بن نعيد،  ن روي  ن أربعة طرق  ن بركي بن  بد اللىه ابن ا .«طيبا

ليس طياال  سندزينب الثقفية ا رأة  بد اللىه بن  سعود،  ن النبي صي اهلل  ليه ونلم. ]

يبة شاملصنف البن أيب  .8/290: د نعبن الطبقات الكربى ال .230 - 229: ص 

: نن النسائي ن .4/163:سلم  صحيح  .6/363: د مح سند اإل ا  أ .9/26:

. ويف بعض [3/133: ي هقننن البي .4/229ألونط البن املنذر: ا .155 - 8/154

ولعله  ،«كيبر »بدالً  ن أخيه  « يعقوب بن  بد اللىه ابن األشج»املواضع ياء يف السند 

 م.ذ  و  

وروي  ن طري  ابن شهاب  ن برس بن نعيد به  رفو ا، رواه النسائي و قب 

 .[8/155] ليه بقوله: وذذا غي إفوظ  ن حديث الزذري. 
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وروي  ن طرق  ن  بد اللىه بن إمد بن  بد اللىه بن أيب فروة،  ن يزيد ابن 

أيام »خصيفة،  ن برس بن نعيد،  ن أيب ذريرة،  ن النبي صي اهلل  ليه ونلم أمه قال: 

ننن  .4/163م:  سل صحيح] .«ا رأة أصابت بخورًا فال تشهدن  عنا العشاء اآلخرة

. ولعل يزيد ابن خصيفة وذم فيه [8/154: ن النسائينن .63 - 62 /17: اوددأيب 

فجعله  ن أيب ذريرة بدال  ن زينب الثقفية، قال النسائي  قب روايته: ال أ لم أحدًا تابع 

: د الرزاق يف  صنفه  بورواه ] .« ن أيب ذريرة»يزيد ابن خصيفة  ن برس  ي قوله 

  ن برس  رنالً. [4/372

هني للمرأة التي تريد  :« افال متس طيبً »احلديث  وقوله صي اهلل  ليه ونلم يف

شهود صالة العشاء  ن  س الطيب، واألصل يف النهي أمه للتحريم، وال قرينة ترصفه 

  نه، فخروج املرأة  ن بيتها  تطيبة ولو  ىل املسجد حرا .

 الدليل الثاين:

يت  ىل ال يقبل اهلل  ن ا رأة صالة خر»قال رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم: 

رواه اثنان  ن األوزا ي،  ن  ون  بن  .«املسجد ورحيها تعصف حت  تريع فتغتسل

ننن  .3/92: يمة خز صحيح ابنيسار،  ن أيب ذريرة،  ن النبي صي اهلل  ليه ونلم. ]
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. ورواته ثقات،  ال أن يف ننده امقطا ا بني  ون  بن يسار األردين  [3/246: يهقالبي

 وأيب ذريرة.

ثان، فقد رواه النسائي  ن طري  صفوان بن نليم،  ن ريل ثقة،  ن وله طري  

. ورواته ثقات،  ال أن فيه  بهام [154 - 8/153: نن النسائي ن]أيب ذريرة،  رفو ا. 

 ا  ي اإلهبا .قً  وث  

 اصم بن  مر بن وله طري  ثالث، فقد رواه مجا ة  ن  اصم بن  بيد اهلل بن 

د  ب صنف  وىل أيب رذم،  ن أيب ذريرة،  رفو ا. ]  بن أيب  بيداخلطاب،  ن  بيد 

 ،461 ،2/444: د مح سند اإل ا  أ .1/289الشافعي يف السنن:  .4/371: الرزاق 

. [2/128كتاب املجروحني البن حبان:  .62 - 17/61: اود دننن أيب  .297 ،246

حبان يف الثقات.  و اصم بن  بيد اللىه واه، و بيد  وىل أيب رذم وثقه العجيل وذكره ابن

ورواه البيهقي  ن طري   بد الرمحن بن احلارث بن  بيد  وىل أيب رذم،  ن يده، به، 

ليم  ن  بد الكريم بن أيب [3/133: ي هقالبي نننمحوه. ] . ورواه ليث بن أيب نر

أيب نليم  نب. وليث [2/365: د محأ  سند اإل ا املخارق  ن  وىل أيب رذم، به، محوه. ]

 تلط، وابن أيب املخارق ضعيف  رتوك.كان قد اخ
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وحيتمل أن يكون  ون  بن يسار وصفوان بن نليم قد نمعاه  ن  بيد  وىل أيب 

رذم، فإن كان كذلك فمداره  ي  بيد  وىل أيب رذم، ويتأكد توثيقه بوصفه بالثقة  ن 

ء قبل صفوان بن نليم الراوي  نه، و ال يكن كذلك فإن ننده يتقوى بتعدد الطرق، نوا

أنمعاه  ن واحد أو اثنني. وخالصة األ ر أن ننده صحيح لغيه، وقد صححه ابن 

 خزيمة.

ال يقبل اهلل  ن ا رأة صالة خريت »وقوله صي اهلل  ليه ونلم يف ذذا احلديث 

دليل  ي حتريم خرويها  ذا تطيبت بام : «  ىل املسجد ورحيها تعصف حت  تريع فتغتسل

تعاىل ال يقبل  نها صالة حت  تريع فتغتسل حت  تزيل تظهر رائحته، و ي أن اهلل 

 الرائحة.

.. .وأ ا حديث أيب ذريرة»ذذا وقد ذكر الباحث ذذا احلديث و ل   ليه بقوله ى  

فليس فيه حتريم خرويها  تعطرة، و مام فيه أن صالهتا يف ذذه احلال يف املسجد ال تكون 

ا نع القبول أي الثواب  ع كون العمل يائزً ا  ن الكراذات مت قبولة، و ن املعلو  أن كثيً 

وامتفاء املعصية،  ثال ذلك ترك اخلشوع يف الصالة، فإن الصالة تصح بدون اخلشوع  ع 

 د  املعصية والقبول، أي ال ثواب فيها، ألمه مل يرفهم  نه حتريم خروج املرأة  تعطرة  ال 

.. .د الشافعيني الكراذة التنزهيية،الكراذة التنزهيية، ألن الكراذة  ذا أطلقت فياد هبا  ن
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.. واحلديث األول رواه البيهقي يف السنن .و ن املعلو  أن البيهقي كان شافعي املذذب،

 .«الكربى يف باب  ا يكره للنساء  ن الطيب

أراد الباحث بقوله ذذا رد االنتدالل هبذا احلديث  ي حتريم خروج املرأة  أقول:

كم بعد  قبول الصالة  ي ارتكاب خمالفة رش ية ال يدل  تعطرة،  تومهًا أن تعلي  احل

 كروذة فقط، و ؤكدا بأن  - ي  ذذبه  - ي أن تلك املخالفة إر ة، بل قد تكون 

 العلامء مل يفهموا  نه حتريم خروج املرأة  تعطرة، ويف ذلك مظر، بيامه فيام ييل:

يقبل اهلل  ن ا رأة  ال»قوله صي اهلل  ليه ونلم يف حديث أيب ذريرة ذذا  -1

ذذا هتديد وو يد للمرأة التي خترج  تطيبة، فهل يأيت الو يد بعد  قبول  :« ...صالة

الصالة ملن ارتكب  كروذا  ن املكروذات؟!! فإن النظر يف مجلة  ن األحاديث النبوية 

يفيد أن التهديد بنفي قبول العمل ال يكون  ال  ذا صاحبه يشء  ن املحر ات، وذذه 

 األحاديث التي ورد فيها  ثل ذلك التهديد  ن غي اقتصار  ي  ا صح ننده:بعض 

 [.اريخالب صحيح] .«ال يقبل اهلل صالة أحدكم  ذا أحدث حت  يتوضأ»

 [. سلم صحيح] .«هورال يقبل اهلل صالة بغي طر »

 د[.ننن أيب داو ،دمحأ  سند اإل ا ] .«ال يقبل اهلل صدقة  ن غلول»
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[. اودد ننن أيب ،دمحأ  سند اإل ا ] .«صالة  بد  سبل  زاره ن اهلل ال يقبل »

ه ذو أحد جبا وكربًا  ن املحر ات، ويف صحيح  سلم أن املسبل  زار  و نبال اإلزار  ر 

 الثالثة الذين ال يكلمهم اهلل يو  القيا ة وال ينظر  ليهم وال يزكيهم وهلم  ذاب أليم.

حت      ب  ا وذم له كارذون، والعبد  ذا أ   ً قو    : ريل أ   قبل هلم صالةثالثة ال ير »

 ن  يبةش  صنف ابن أيب] .«يريع  ىل  واله، واملرأة  ذا باتت  هايرة لزويها  اصية له

 ن  يبةشيف  صنف ابن أيب  ن أيب أ ا ة، ومحوه   ذيرتيف ننن الاحلسن  رنال، ومحوه 

 للطرباين طونان واملعجم األحب يمة وصحيح ابنخزيف صحيح ابن نلامن، ومحوه 

 .«والسكران حت  يصحو» ن يابر، وفيه بدال  ن النوع األول  قيهوشعب اإليامن للبي

ثالثة ال يقبل اهلل  نهم صالة: الريل يؤ  قو ا وذم له كارذون، والريل ال يأيت »

بار بأن يأتيها بعد أن  .«ة  ال دبارًا، وريل ا تبد إرراً الصال وفرس أحد ريال السند الد 

 .[ور  مْ  ن ابن     داود ننن أيب] تفوته.

ثالثة ال يقبل اهلل هلم صالة:   ا  قو  وذم له كارذون، وا رأة باتت وزويها »

 [. ن ابن  باس انحب صحيح ابن] .« ليها غضبان، وأخوان  تصار ان
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ننن  ، سند اإل ا  أمحد] .« ن رشب اخلمر مل يقبل اهلل له صالة أربعني ليلة»

 [.ينن النسائن ،الرت ذي

 .« ن أ امل بني آد  تعرض كل مخيس ليلة اجلمعة فال يقبل  مل قاطع رحم»

 [.دمحأ  سند اإل ا ]

 [.دمحأ  سند اإل ا ] .« ن أفطر يو ا يف غي رخصة فلن يرقبل  نه الدذر   ملره»

  سند اإل ا ] .«ال يقبل اهلل  ز ويل صالة ريل يف يسده يشء  ن اخل لروق»

واخللوق طيب  ركب  ن الز فران وغيه، وتغلب  ليه احلمرة [. اودد ننن أيب ،دمحأ

األموار:  والصفرة، وذو  ن طيب النساء، واملتضمخ به  تشبه بالنساء. ]جممع بحار

[. وال خيف  أن التشبه بالنساء حرا ، ألن رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم 101 - 2/100

 النساء بالريال.لعن املتشبهني  ن الريال بالنساء، واملتشبهات  ن 

فأمت ترى أن النبي صي اهلل  ليه ونلم يعل  احلكم بعد  قبول الصالة  ي ترك 

وايب أو فعل إر ، لكن قد يقال  ن  نبال اإلزار  ذا مل يكن بقصد اخليالء ذو  كروه 

ليس بحرا   ند مجهور العلامء، فاجلواب أن الشائع  ن حال املسبلني يف العهد النبوي ذو 

ثالثة »ل بقصد اخليالء، و ليه تتنزل األحاديث النبوية، كقوله صي اهلل  ليه ونلم اإلنبا
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ال يكلمهم اهلل يو  القيا ة وال ينظر  ليهم وال يزكيهم وهلم  ذاب أليم: املسبل  زاره، 

وقد يقال  ن بعض الفقهاء مصوا  ي أمه يكره  .«واملنان، واملنف  نلعته باحللف الكاذب

و ا وذم له كارذون، فاجلواب أهنم ذكذا قالوا، لكنه قول  ريوح،  ذ للريل أن يؤ  ق

كااللتفات بالعن  لغي حاية  -األحاديث النبوية الرشيفة الواردة يف  كروذات الصالة 

ورفع البرص  ىل السامء ووضع اليد  ي اخلارصة وتشبيك األصابع وفرقعتها وتقليب 

ل شيئا  نها مل تقبل صالته، واألحاديث النبوية مل أيد فيها أن  ن فع -احلىص يف الصالة 

الواردة يف  د  قبول العمل وخاصة الصالة  لقته  ي ترك وايب أو فعل إر ، فإذا 

وقع تردد يف خصلة  ن اخلصال ويب  حلاقها بام ينانبها حسب ذذا التقسيم، و ليه فإمه 

اذيتهم إل ا ته وأن تلك حير   ي الريل أن يؤ  قو ا وذم له كارذون، وذذا  ن  لم كر

الكراذية ليس  بعثها أذواء النفس املخالفة للرشيعة. ومما يقوي داللة حتريم التقد   ي 

الناس إل ا تهم وذم كارذون أن النبي صي اهلل  ليه ونلم قرن بينه وبني املحر ات 

كر،  املذكورة، وذي  باق العبد  ن  واله، وبيتوتة املرأة  هايرة لزويها  اصية له، والسر

وتأخي الصالة  ىل فوات الوقت، وانتعباد احلر، وذجر املسلم و قاطعته،  ع احلكم  ي 

 ذؤالء بعد  قبول الصالة  نهم.
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متنع القبول أي الثواب  ع كون العمل »ذكر الباحث  ثاال للكراذات التي  -2

ون اخلشوع وذو ترك اخلشوع يف الصالة، ألن الصالة تصح بد ،«يائزا وامتفاء املعصية

  ع  د  املعصية وامتفاء الثواب والقبول فيها.

ذذا التمثيل ال يصح، ألن اخلشوع يف الصالة ذو روحها، و ناط زيادة  أقول:

األير فيها  ع انتكامل أ امهلا الظاذرة، فمن أدى الصالة برشوطها وأركاهنا  ع فعل 

زداد أيره بزيادة فعل الوايبات وترك املحر ات صحت صالته وكان له أير األداء، وي

السنن واملستحبات وترك املكروذات، وكلام حرض قلبه وخشع ملوقفه بني يدي ربه  ز 

ويل و ناياته كان ثواب صالته أكثر، وكلام رشد قلبه وغفل  ن  عن  العبادة هلل تعاىل 

 ن الريل لينرصف و ا كتب له » ال رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلممقص األير، وقد ق

عر  ال  ر صالته، ترسر رشر لرثها، مصفها ر برعها، ثر رسها، رر نها، مخر در برعها، نر نها، نر مر ننن ] .«ها، ثر

 [.انحبصحيح ابن  ،نن النسائين ،اودد أيب 

فمن صي وأحرض قلبه  ند النية ثم انتكمل األفعال الظاذرة  ع الرشود والغفلة 

ا أنقطت ن حيث كوهنر ميت صالته صحيحة  ونر  فحظه  ن ثواهبا أدم  دريات األير

 ثم ترك الصالة  ن صاحبها، لكن  ع الكراذة، وليس فوات األير النتكامهلا  ع 

 ارتكاب  كروه، ولكنه لفوات  عظم روحها و ناط زيادة األير فيها، أال وذو اخلشوع.
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 ي الثواب برتك اخلشوع  الصالة واحلصول   بول  فالتمثيل للكراذة التي متنع ق  

  غالطة.

 ن الكراذات متنع قبول الصالة، وأ ط   ثاال « اكثيً »الباحث أن  اد   -3

 واحدا ذو ترك اخلشوع، والتمثيل به ذنا ال يصح، فأين األ ثلة األخرى؟؟.

 « كلها» ن الكراذات متنع قبول الصالة فلم مل تكن « كثي» ذا كامت  -4

م، أو البد  ن  ظهار الفرق. !!كذلك؟  والتفري  بينها حتك 

ألمه مل يرفهم  نه »الغريب أن يقول الباحث  ن حديث أيب ذريرة ذذا   ن -5

!! ولو ريع  ىل صحيح  ع أمه مقله  ن صحيح ابن خزيمة؟« حتريم خروج املرأة  تعطرة

الغسل  ي املتطيبة    إجيابباب » ا هلذا احلديثابن خزيمة لقرأ قوله رمحه اهلل تبويبً 

فهل يراه اإل ا  ابن  ،«ا  ن صلت قبل أن تغتسلقبول صالهت للخروج  ىل املسجد ومفي  

 !!.ا ؟!! وذل خمالفة الوايب  ال احلرا ؟ا أو انتحبابً خزيمة  جيابً 

أكد الباحث د واه أن العلامء مل يفهموا  ن حديث أيب ذريرة حتريم خروج  -6

اب  ا ب»املرأة  تعطرة بقول اإل ا  البيهقي يف  نوان الباب الذي روى فيه ذذا احلديث 

وذلك ألن الكراذة  ذا أطلقت فياد هبا  ند الشافعيني الكراذة  ،«كره للنساء  ن الطيبير 
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باب  ا حير   ي النساء  ن »التنزهيية، والبيهقي شافعي املذذب. يعني أن البيهقي مل يقل 

  .«الطيب

ا  ن املعلو  املقطوع به  ند  ن يعرف  نهج املحدثني يف التبويب أهنم كثي أقول:

وال يقصدون الكراذة التي ذي « باب كراذية...»أو « باب  ا يكره  ن...» ا يقولون 

دون احلرا ، بل  ا ذو أ م  ن كون اليشء إر ا أو  كروذا دون درية التحريم، وذذا 

شائع يدا يف كتب السنة، فاإل ا  الدار ي صاحب السنن رمحه اهلل  ثال يقول يف نننه يف 

باب كراذية رفع البرص  ىل » ،«ية اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيمكتاب الصالة باب كراذ

باب كراذية »ثم يقول يف كتاب الزكاة  ،«باب كراذية الصالة للنا س» ،«السامء يف الصالة

وال شك أمه يقصد يف ذذا الباب األخي التحريم، ألن العشار  ،«أن يكون الريل  شاراً 

ارين به  تاوات ظلام و دواما، وذذا  تف   ي ذو املتسلط الذي يفرض  ي التجار امل

بابة [. و ن ذذه ال5/601حتريمه، بل قيل  مه أ ظم الذموب ]امظر: جممع بحار األموار: 

 .«كره للمرأة أن ختلو  ع الريل ليس بينه وبينها حر ةوير » قول اإل ا   الك رمحه اهلل

و ي ذذا االصطالح يرى  .[املوطأ: كتاب اجلا ع، يا ع  ا ياء يف الطعا  والرشاب]

 تبويب البيهقي.
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والذي يؤكد لكل  نصف أن  راده ذنا ذو التحريم: روايته يف الباب ذاته باإلضافة 

أيام » لنبي صي اهلل  ليه ونلم أمه قالأيب  ون  األشعري  ن ا حلديث أيب ذريرة حديث  

، [3/246: ي هقيننن الب] .«ا رأة انتعطرت فمرت  ي قو  ليجدوا رحيها فهي زامية

و رور املرأة  ي قو   تعطرة بقصد أن جيدوا رحيها حرا  باإلمجاع، والباحث  عرتف 

باب  ا »بتحريمه، وقد روى اإل ا  البيهقي رمحه اهلل ذذا احلديث يف الباب ذاته حتت قوله 

فدل ذذا  ي أن  راده ذنا  ن الكراذة ذو  ،«يكره للنساء  ن الطيب  ند اخلروج

، فكيف غفل الباحث  ن ذذا واد   أن  راد البيهقي  ن ذذا التبويب ذو التحريم

 الكراذة التنزهيية؟!!.

 الدليل الثالث:

ال متنعوا   اء اهلل  سايد اهلل، وليخرين »:  قال رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم

ننن  .1/290الشافعي يف السنن:  .528، 475، 2/438: دمحأ  سند اإل ا ] .«ت ف الت

 ن حديث  .102: ص ان حبصحيح ابن  .4/160د: ننن أيب داو .1/236ي: ار دال

 .1/222:  سند البزار. 193، 5/192: دمح سند اإل ا  أ .أيب ذريرة بسند ييد

 . ن حديث زيد بن خالد  102: ص ان حبصحيح ابن  .4/228األونط البن املنذر: 

 ن حديث  2/98: دمحا  أ سند اإل  . ن حديث  ائشة 70-6/69:د مح سند اإل ا  أ
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. واحلديث صحيح بمجموع طرقه، وقد صححة ابن حبان، [ابن  مر بسند ضعيف يدا

لة بأهنا التي ال طيب هلا.  ومقل الدار ي  قب رواية احلديث  ن أحد شيوخه تفسي الت ف 

أ ر، ألمه فعل  ضارع  قرون « التف  وليخرين ت  »وقوله صي اهلل  ليه ونلم 

 ترصفه  نه.ذنا صل يف األ ر أمه للويوب، وال قرينة بال  األ ر، واأل

 الدليل الرابع:

 ا  ن ا رأة »روي  ن  يمومة بنت نعد  ن النبي صي اهلل  ليه ونلم أمه قال: 

ْل يف نخط اهلل تعاىل حت  تريع  ىل  خترج يف شهرة  ن الطيب فينظر الريال  ليها  ال مل تز 

. قال اهليثمي: رواه الطرباين يف الكبي، وفيه [25/39: اين طربلل املعجم الكبي] .«بيتها

. أقول: بل ذو ضعيف يدا، [35 /2جممع الزوائد: ] ون  بن  بيدة، وذو ضعيف. 

 فال احتجاج بمثله، واال تامد يف االنتدالل  ي األحاديث املتقد ة، و مام ذكرته للمعرفة.

 الدليل اخلامس:

خترج  ن بيتها  تطيبة بام تظهر رائحته،  مكار بعض الصحابة والتابعني  ي  ن 

 وليس هلم خمالف، وتوارد أقوال العلامء  ي ذلك.
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فممن روي  نه اإلمكار  مر بن اخلطاب و بد اهلل بن  سعود وحفصة بنت  مر 

وأبو ذريرة ريض اهلل  نهم، و طاء بن أيب رباح و براذيم بن يزيد النخعي رمحهام اهلل، وال 

 أ لم هلم خمالفا.

ريض اهلل  نه فقد روى حيي  بن يعدة أن  مر بن اخلطاب خريت  ما أثر عمرفأ

خترين  تطيبات فيجد »رة، ثم قال: ا رأة  ي  هده  تطيبة، فويد رحيها، فعالذا بالد  

د  ب  صنف] .«الريال رحيكن؟! و مام قلوب الريال  ند أموفهم، اخرين تفالت

: طاف  مر بن اخلطاب يف صفوف . وقال  براذيم النخعي[371 - 4/370: الرزاق

النساء، فويد رحيا طيبة  ن رأس ا رأة، فقال: لو أ لم أيتكن ذي لفعلت وفعلت، 

ْب  حداكن لزويها، فإذا خريت لبست أطامر وليدهتا. قال: فبلغني أن املرأة التي ي  ط  ت  ل  

ق. ]كامت تطي ر   صنف  .374 - 4/373:  صنف  بد الرزاق بت بالت يف ثياهبا  ن الف 

بنحوه وزاد أمه كان يو   يد[. والراويان  ن  مر ثقتان،  ال  26 - 9/25: يبة شابن أيب 

ق: اخلوف.  ر   أهنام مل يدركا  مر. والف 

ريض اهلل  نه فقد روى القانم بن  بد الرمحن بن  بد اللىه بن  وأما أثر ابن مسعود

ن  سعود،  ن  بد اهلل بن  سعود، وذو ثقة،  ن أيب بزة،  ن أيب  بيدة بن  بد اهلل ب

ها أن ال خترج تلك الليلة.  سعود أمه ويد  ن ا رأته ريح جممر وذي بمكة، فأقسم  لي
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. وأبو بزة ذكره البخاري يف التاريخ الكبي. وقال  بد اهلل [9/27: يبة ش صنف ابن أيب ]

ن ئ قطرامً  طرة. ا أحب  يل  ن أن أزاحم ا رأة  تعبن  سعود: ألن أزاحم مجال قد ذر

 وننده ييد. [9/352: املعجم الكبي للطرباين.4/373:  صنف  بد الرزاق]

ريض اهلل  نها فقد روى  ثامن بن  بد اهلل بن رساقة، وذو ثقة،  ن  وأما أثر حفصة

تسأهلا  ن  -وذي أختها  -أ ه زينب بنت  مر بن اخلطاب أهنا أرنلت  ىل حفصة 

النبي صي اهلل  ليه ونلم:  مام الطيب الطيب، وأرادت أن خترج، فقالت حفصة زوج 

. وحترف انم [9/27:  صنف ابن أيب شيبة.4/373:  صنف  بد الرزاقللفراش. ]

 ثامن بن  بد اهلل بن رساقة يف  صنف  بد الرزاق  ىل:  بيد بن يزيد بن رساقة، وننده 

 حسن.

يرة ا رأة بأيب ذر ريض اهلل  نه فقد قال  ون  بن يسار:  رْت  وأما أثر أيب هريرة

ورحيها تعصف، فقال هلا:  ىل أين تريدين يا أ ة اجلبار؟. قالت:  ىل املسجد. قال: 

تطيبت؟. قالت: معم. قال: فاريعي فاغتسيل، فإين نمعت رنول اهلل صي اهلل  ليه 

ال يقبل اهلل  ن ا رأة صالة خريت  ىل املسجد ورحيها تعصف حت  تريع »ونلم يقول: 

 .[62-17/61: ننن أيب داود.3/92: خزيمةصحيح ابن ] .«فتغتسل
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رمحه اهلل فقد روى  بد الرزاق يف  صنفه  ن ابن يريج  ن  طاء  وأما أثر عطاء

فقال له ريل  .«وال تربين»ن ثم خترج. ثم قال:   ي  ز  ب املرأة وت  ي  ط  أمه قال: كان يرنه  أن ت  

وننده صحيح. و طاء ، [4/371:  صنف  بد الرزاقذلك؟. قال: معم. ] آخر: وتربج  

بن أيب رباح  ن فقهاء التابعني بمكة، وقد مقل النهي  ن خروج املرأة  تطيبة  تزينة، فإ ا 

أن يكون النهي  ن الصحابة، أو  ن كبار التابعني، ثم  مه أفت  أن ذذا  ن التربج الوارد يف 

 .{وال تربين تربج اجلاذلية األوىل  }اآلية الكريمة، أي يف قوله تعاىل 

 براذيم ا رأته أن  رمحه اهلل فقد قال األ مش: انتأذمْت  وأما أثر إبراهيم النخعي

ا طيبة، فقال: اريعي،  ن املرأة  ذا تأيت بعض أذلها، فأذن هلا، فلام خريت ويد  نها رحيً 

 صنف ابن أيب .373 /4:  صنف  بد الرزاقار. ]ن تطيبت ثم خريت فإمام ذو مار وش  

 د.وننده يي [9/27: شيبة

 ا روي  ن أمس بن  الك أن رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم  ويشبه ذذا األثر  

قال اهليثمي: رواه الطرباين يف  .« ذا تطيبت املرأة لغي زويها فإمام ذو مار يف شنار»قال: 

جممع  .5/157جممع الزوائد: ]األونط، وفيه ا رأتان مل أ رفهام، وبقية رياله ثقات. 

. وننده ضعيف. و مام مل أمظمه يف نلك األدلة [7/197املعجمني: البحرين يف زوائد 

 ألن ويه الداللة  نه غي ظاذر يف ذذه املسألة، واهلل أ لم.
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 أقوال العلامء يف خروج املرأة متطيبة:

تقد  أن الباحث مقل  ن الشافعي انتحباب تطيب املرأة لإلحرا  و ن بعض 

الة العيد أو اجلام ة، وتقد  توييهه بأن النساء الفقهاء الشافعيني الكراذة  ذا خريت لص

ربام كن يتطيبن يف ز ن الشافعي بطيب ال تظهر رائحته  ن املرأة حت  ولو  رت بقرب 

الريال، وذو املأذون به رش ا، أو لتحق  تبا د املرأة  ن الريال  ند اإلحرا ، فلذلك 

يشء  ند رضورة املرور  انتحبه هلن، وبأهنن كن يتطيبن بعد ذلك بطيب قد يظهر  نه

بقرب الريال، فلذلك كرذه الفقهاء هلن، خلشية وقوع ذلك. وتقد  القول بأن طيب 

 املرأة لو كان مما تظهر له رائحة ملا ترددوا يف التحريم، وذذه بعض أقوال الفقهاء يف ذلك:

هنا باب خروج النساء  ىل املسايد  ذا مل يرتتب  ليه فتنة وأ]قال اإل ا  النووي:  -

ذذا وشبهه  ن  :« ال متنعوا   اء اهلل  سايد اهلل»قوله صي اهلل  ليه ونلم  .ال خترج  طيبة

نع املسجد،  ذكرذا العلامء  أخوذة  ن  لكن برشوطأحاديث الباب ظاذر يف أهنا ال متر

، وال  تزينة، وال ذات خالخل يسمع صوهتا، وال أن ال تكون متطيبةاألحاديث، وذي 

 .[4/161رشح صحيح  سلم: ]. [ال خمتلطة بالريالثياب فاخرة، و



 31 

.. وتطيبها باملسك .لعن  ليها املرأةو ن األفعال التي تر »قال اإل ا  الذذبي:  -

ومقله  نه اهليتمي بنحوه يف الزواير  .135الكبائر: ص ] .«والعنرب والطيب  ذا خريت

 .[1/157 ن اقرتاف الكبائر: 

نه   ن التعطر والتطيب  ند خرويها  ن و ن ذلك أهنا تر »قال ابن كثي:  -

 .[3/285]تفسي القرآن العظيم:  .«بيتها

قال ابن حجر العسقالين  ند ذكر احلديث الذي فيه صالة النساء  ع النبي صي  -

إال أن قال ابن دقي  العيد: ذذا احلديث  ا  يف النساء، ]اهلل  ليه ونلم مجا ة يف املسجد: 

 ،«وليخرين تفالت»، وذو يف بعض الروايات ها أن ال تتطيبالفقهاء خصوه برشوط، من

فتح ]. [لح  بالطيب  ا يف  عناه، ألن نبب املنع  نه  ا فيه  ن حتريك دا ية الشهوةوير 

 .[350-2/349الباري: 

لو أدرك »قال ابن حجر العسقالين يف التعلي   ي قول  ائشة ريض اهلل  نها  -

: « نعت مساء بني  رسائيلا أحدث النساء ملنعهن كام  ر رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم  

جتنب، نظر  ىل  ا خيش   نه الفساد فير وىل أن ير فإن تعني املنع فليكن ملن أحدثت، واأل  »

والزينة، وكذلك التقيد بالليل كام  إلشارته صىل اهلل عليه وسلم إىل ذلك بمنع الطيب

 . [2/350فتح الباري: ] .«نب 
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ويف  نسك ابن مجا ة الكبي: و ن أكرب املنكرات  ا »هليتمي: قال ابن حجر ا -

..، .يفعله يهلة العوا   يف الطواف  ن  زامحة الريال بأزوايهم نافرات  ن ويوذهن

و ن املنكرات أيضا  ا يفعله مساء  كة وغيذن  ند  رادة الطواف و ند دخول املسجد 

شم  ي بعد، فيشوشن بذلك ث ير  ن الطيب بحي واستعامل ما تقوى رائحته ن التزين 

 ي الناس،  وجيتلبن بسببه انتد اء النظر  ليهن وغي ذلك  ن املفاند، مسأل اهلل أن 

 .[202 - 1/201الفتاوى الكربى: ] .«يلهم ويل األ ر  زالة املنكرات، آ ني

الكبية التانعة والسبعون بعد املئتني خروج املرأة  ن »وقال ابن حجر اهليتمي:  -

ثم ذكر بعض األحاديث النبوية يف التحذير  ن  .«تها  تعطرة  تزينة ولو بإذن الزوجبي

 ي  -ليواف  قوا دما  - دُّ ذذا ذو رصيح ذذه األحاديث، وينبغي محله »ذذا، ثم قال: 

 ا  ذا حتققت الفتنة، أ ا  ع جمرد خشيتها فهو  كروه، أو  ع ظنها فهو حرا  غي كبية، 

 .[2/45زواير  ن اقرتاف الكبائر: ال] .«كام ذو ظاذر

خلروج املرأة  ن بيتها  - ن فقهاء املالكية  -واشرتط الشيخ زروق والغروي ى  

 .[2/377رشح رنالة ابن أيب زيد: ]رشوطا مخسة، أحدذا أن ال يكون  ليها ريح طيبة. 
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 ن منعن وال ير »يف كتابه خمترص أحكا  النظر:  - ن فقهاء املالكية  -وقال القباب 

منعن  ن التربج والتكشف والتطيب للخروج …اخلروج وامليش يف حوائجهن ، و مام ير

 [3/405]امظر:  واذب اجلليل للحطاب:  .«والتزين، بل خيرين وذن  نتقبات

وخالصة املسألة أن املرأة  ذا تطيبت بطيب تظهر رائحتىه بقصىد أن تفىتن قلىوب 

ذا حرا   ن الكبائر، وذذا  ذا  لمىت أهنىا الريال أو  ذا حتققت الفتنة ولو مل تقصدذا فه

متر قرب قو   عروفني بفساد القلب، و ذا ظنت وقوع الفتنىة يف القلىوب ظنىا دون حتقى  

فهذا حرا ، لكن ليس  ن الكبائر، وذذا  ذا  لمت أهنا متر قرب الريال فيجدون رحيهىا، 

هلل  نىه، وأ ىا  ذا ألن املظنون يف الريال أن قلوهبم  نىد أمىوفهم، كىام قىال  مىر ريض ا

التحريم، وذذا  ذا كامت  تبا ىدة درية  جمرد خشية فهذا  كروه ال يصل  ىلخشيت ذلك 

واألحىوال  سىا دة هلىا يف ذلىك وخشىيت أن يمىر   ن املرور قرب الريال والظىروفر 

هىا، ولىذلك كىره الفقهىاء رمحهىم اهلل ة طيببعضهم قريبا  نها بحيث قد تصل  ليهم رائح

لصالة اجلمعة والعيدين، وأ ا  ذا كامت املرأة  تبا ىدة  ىن املىرور قىرب للمرأة التطيب 

الريال وال ختش   ن  رور بعضهم قريبا  نها بحيث قد تصل  ليهم رائحة الطيىب فهىذا 

إل اجلواز، بل قد يستحب، ولذلك انتحب الفقهاء هلا التطيب  ند اإلحىرا  للحىج أو 

هر. فمدار األ ر  ي  دى القرب والبعىد  ىن تظ العمرة بالطيب الذي له رائحة خفية ال

الريىىىىىىال بحسىىىىىىب املعىىىىىىروف  ىىىىىىن  ىىىىىىادات أذىىىىىىل الز ىىىىىىان.
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  الفصل الثاين

 خروج املرأة من بيتها بزينة تظهرها

أو  تعطرة  ع نرت العورة  كروه  متزينةا لم أن خروج املرأة »قال الباحث: 

رض للريال، أي  ذا تنزهيا، دون احلرا ، ويكون حرا ا  ذا قصدت املرأة بذلك التع

 .«قصدت فتنتهم

انتدل الباحث  ي د واه يف  د  حتريم خروج املرأة  ن بيتها  تزينة بزينة تظهرذا 

 للريال األيامب  ذا مل تقصد فتنتهم بام ييل: 

 دليله األول:

ويف ننن البيهقي  ن ابن  باس أن النبي صي اهلل  ليه ونلم خرج »قال الباحث: 

قبلها وال بعدذا، ثم أت  النساء و عه بالل، فأ رذن  عتني، مل يصل  يو  الفطر فصي رك

واخلرص ذو »و ل  الباحث بقوله:  .«بالصدقة، فجعلت املرأة تلقي خرصها ونخاهبا

 .«حلقة الذذب والفضة، وذذا  ن أدلة يواز خروج املرأة  تزينة

روايات اخلرص ذو احللقة الصغية  ن احليل، وياء احلديث يف بعض ال أقول:

  بشحمة األذن  ن احليل، وقد كامت املرأة عل  وذو  ا ير  ،«القرط» ند البخاري بلفظ 
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املسلمة  ي  هد رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم بعد مزول األ ر باحلجاب ختتمر بخامر 

نابغ، ومل تكن لتكشف صفحة  نقها  وتظهر حلية أذهنا، فليس يف ذذا احلديث ترصيح 

املتصدقة كامت تبدي خرصها أو قرطها وذي  تحلية به، بل كل  ا فيه  وال  شارة  ىل أن

ذو أهنا كامت تلقيه يف ثوب بالل وذو جيمع  ا جتود به النفوس، وال شك يف أهنا كامت 

 تنز ه  ن حتت احلجاب. فال دليل يف ذذا احلديث  ي يواز  ظهار املرأة لزينتها البتة.

 دليله الثاين:

ن خمر ة أهنم القرطبي  ن ابن  باس وقتادة واملسور ب مقل الباحث  ن تفسي

بأن ظاذر الزينة ذو الكحل  {وال يبدين زينتهن  ال  ا ظهر  نها}فرسوا قوله تعاىل 

خ ومحو ذذا، ومقل  ن القرطبي أمه ت  طة والف  ر  والسوار واخلضاب  ىل مصف الذراع والق  

ا  ن الناس...  ن املحار  قال يف ذذا: فمباح أن تبديه املرأة لكل  ن دخل  ليه

 واأليامب.

 اخلضاب: تغيي لون الكفني باحلناء ومحوه.

رْ  طة: مجع قر ر 
  األذن.يْل ط: وذو ح  الق 
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ت خ: مجع ف تْخة: وذي حلقة  ن ذذب أو فضة ال فص هلا تلبس يف  صبع اليد أو  الف 

 الريل.

حابة روي يف تفسي ذذه اآلية محو  ن ذذا القول  ن مجا ة  ن الص أقول:

والتابعني، ولكن ال ينبغي لطلبة  لم احلديث الرشيف فضال  ن  لامئه أن يرغفلوا درانة 

األناميد، فإن اإلنناد  ن الدين، ولوال اإلنناد لقال  ن شاء  ا شاء. وقد روي محو 

ذلك القول  ن ابن  باس و ائشة واملسور بن خمر ة وأمس بن  الك  ن الصحابة، و ن 

اء بن أيب رباح ونعيد بن يبي وجماذد بن يرب و بد الوارث  وىل قتادة والشعبي و ط

أمس بن  الك  ن التابعني، ولكن مل يأت ذلك  ن أي صحايب بسند صحيح، و ليك 

 ختريج األقوال ودرانة أناميدذا:

 أثر ابن عباس، وله عنه مخسة طرق: -1

ان املالئي روى الطربي يف تفسيه والبيهقي يف نننه  ن طري   سلم بن كيس -أ

تفسي ] ن نعيد بن يبي  ن ابن  باس أمه قال يف تفسي ذذه اآلية: الكحل واخلاتم. 

. و سلم املالئي قال  نه  دد  ن [7/85 .2/225: ننن البيهقي.93الطربي: */

 األئمة:  رتوك.



 37 

روى الطربي يف تفسيه  ن طري  هنشل بن نعيد  ن الضحاك بن  زاحم  -ب

. وهنشل [93تفسي الطربي: */]: الظاذر  نها الكحل واخلدان.  ن ابن  باس أمه قال

 قال  نه  دد  ن األئمة:  رتوك. ور اه بعضهم بالكذب.

روى الطربي يف تفسيه  ن طري   بد اللىه بن صالح اجلهني املرصي  ن  -ج

 عاوية بن صالح احلرض ي  ن  يل بن أيب طلحة  ن ابن  باس أمه قال: والزينة الظاذرة 

يه وكحل العني وخضاب الكف واخلاتم، فهذا تظهره يف بيتها ملن دخل  ن الناس الو

. وكل  ن ذؤالء الثالثة صدوق فيه لني، باإلضافة  ىل [93تفسي الطربي: */] ليها. 

 أن  يل بن أيب طلحة مل يسمع  ن ابن  باس شيئا.

 ن ابن  روى الطربي يف تفسيه  ن طري   بد امللك بن  بد العزيز بن يريج -د

. وابن يريج ثقة قبيح [93تفسي الطربي: */] باس أمه قال: اخلاتم واملسكة. 

 التدليس، وقد ولد بعد وفاة ابن  باس.

كة : السوار أو اخللخال  ن العاج ومحوه س  ك .الىم  س   .واجلمع : الىم 

يف بن  بد الرمحن اجلزري  ن  كر ة  -ذى ص  روى البيهقي يف نننه  ن طري  خر

يف صدوق [2/225: ننن البيهقي باس أمه قال: الكحل واخلاتم. ] ن ابن  ص  . وخر
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فيه لني، ويف السند أبو األزذر أمحد بن األزذر بن  نيع وذو صدوق  ال أمه ملا كرب صار 

 ن.ق  ل  ربام ير 

 أثر عائشة وله عنها طريقان: -2

ا روى الطربي  ن طري   بد امللك بن  بد العزيز بن يريج  ن  ائشة أهن -أ

لْ  . وابن يريج ثقة قبيح التدليس، وقد [93تفسي الطربي: */]خة. تْ ب والف  قالت: القر

 ولد بعد وفاة  ائشة.

لب:  لب النخلة األبيض ،السوارالقر  .أو ذو موع  ن األنورة يشب ه بقر

روى ابن أيب شيبة والبيهقي  ن طريقني  ن محاد بن نلمة،  ن أ  شبيب،  -ب

لب والفتْ  ن  ائشة أهنا قالت: ا : ننن البيهقي.4/283:  صنف ابن أيب شيبةخة. ]لقر

. وأ  شبيب مل أيد هلا ترمجة يف هتذيب التهذيب وال تقريب التهذيب، وال لسان [7/86

امليزان، وال تعجيل املنفعة، وال ثقات ابن حبان، وال ثقات ابن شاذني، وال تاريخ العجيل 

كبي للبخاري، وال اجلرح والتعديل البن أيب املسم  خطأ بثقات العجيل، وال التاريخ ال

حاتم، ومل يذكرذا املزي يف هتذيب الكامل يف الرواة  ن  ائشة، وال فيمن روى  نهم محاد 

انتطرادًا يف ترمجة  [4/360بن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل ]بن نلمة. وذكرذا ا
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 رية نمعت حفيدذا، حيث قال: شبيب بن شبيب، ويدته أ  شبيب بنت  ا ر العا

  ائشة. أقول: فالظاذر أهنا جمهولة.

 أثر املسور بن خمرمة: -3

روى الطربي  ن طري  الزذري،  ن ريل،  ن املسور بن خمر ة أمه قال: القلبني 

 . ويف السند راو  بهم.[93تفسي الطربي: */]واخلاتم والكحل. 

 أثر أنس بن مالك: -4

لكحل واخلاتم. وذكر السيوطي أن ابن  ن أمس قوله: ا يأشار البيهقي  ىل أمه رو

. ومل يذكرا نند [5/41الدر املنثور:  .2/225:ننن البيهقياملنذر رواه  ن أمس ]

 احلديث لينظر فيه.

 أثر قتادة وله عنه طريقان: -5

روى الطربي  ن طري  نعيد بن أيب  روبة  ن قتادة أمه قال: الكحل  -أ

 وننده صحيح. [93تفسي الطربي: */]والسواران واخلاتم. 
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روى الطربي  ن طري   عمر بن راشد  ن قتادة أمه قال: املسكتان واخلاتم  -ب

 . وننده صحيح  ن شاء اهلل.[93تفسي الطربي: */]والكحل. 

 أثر الشعبي:  -6

روى ابن أيب شيبة  ن طري   اصم بن نليامن األحول  ن الشعبي أمه قال: 

آخر  ن  اصم  نه بلفظ: الكحل واخلضاب الكحل والثياب. ورواه الطربي  ن ويه 

 . وننده صحيح.[93تفسي الطربي: */  .4/283:  صنف ابن أيب شيبةوالثياب. ]

 أثر عطاء بن أيب رباح: -7

روى ابن أيب شيبة  ن طري  ذشا  بن الغاز أمه نمع  طاًء يقول: الزينة الظاذرة 

 د.. وننده يي[4/284:  صنف ابن أيب شيبةاخلضاب والكحل. ]

 أثر سعيد بن جبري: -8

بن أيب شيبة  ن طري  نعيد بن زيد  ن  طاء بن السائب  ن نعيد بن اروى 

. و طاء بن [4/284:  صنف ابن أيب شيبةيبي أمه قال: اخلاتم واخلضاب والكحل. ]

 السائب كان قد اختلط، ومل أيد  ن ذكر نعيد بن زيد يف الرواة  ن  طاء قبل اختالطه.
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 بن جرب، وله عنه طريقان:أثر جماهد  -9

ليم  ن جماذد أمه قال: اخلضاب  -أ روى ابن أيب شيبة  ن طري  ليث بن أيب نر

. وليث بن أيب نليم كان قد اختلط يدا ومل [4/284:  صنف ابن أيب شيبةوالكحل. ]

 يتميز حديثه.

روى الطربي  ن طري   بد امللك بن  بد العزيز بن يريج  ن جماذد أمه  -ب

. وابن يريج ثقة قبيح [93تفسي الطربي: */]حل واخلضاب واخلاتم. قال: الك

 التدليس، ومل يرصح ذنا بالسامع.

 :[موىل أنس بن مالك]أثر عبد الوارث  -10

روى ابن أيب شيبة  ن طري  نلمة بن نابور  ن  بد الوارث أمه قال: الكف 

و بد الوارث . ونلمة بن نابور ضعيف، [4/285:  صنف ابن أيب شيبةواخلاتم. ]

 ضعيف. 

ذكذا كان ينبغي للباحث أن خيرج تلك املرويات ويدرس أناميدذا، ليكون ى  

 القارىء  ي بينة.
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 {وال يبدين زينتهن  ال  ا ظهر  نها  } ذا صح تفسي قول اهلل تعاىل  : قد يقال

باخلضاب والكحل والسوار واخلاتم  ن بعض التابعني وروي محو  ن ذذا  ن ابن 

: أفال يسوغ اال تامد  ي ذذا يف  باحة  بداء املرأة زينة الويه  ن مخسة طرق باس  

 والكفني أ ا  كل الناس؟؟.

 أن ذذا املسلك غي نائغ البتة، وال جيوز اال تامد  ليه، ملا ييل: واجلواب:

األثر الوارد  ن ابن  باس ريض اهلل  نهام غي ثابت  نه، ألن يف الطري  األول ى  

ًا  رتوكا، ويف الثاين راويا  تهام بالكذب، فهذان الطريقان ناقطان، والطرق  ليه راوي

الثالثة األخرى ضعيفة ال تقو  هبا حجة. ومما يزيد ذذا األثر وذنًا  ي وذن خمالفته 

للثابت  ن ابن  باس يف تفسي اآلية، وذو  ا رواه ابن أيب شيبة  ن زياد بن الربيع،  ن 

ن زيد،  ن ابن  باس أمه قال يف تفسي ذذه اآلية: الكف صالح الدذان،  ن يابر ب

. وذذا نند صحيح، وصالح الدذان ذو [4/283:  صنف ابن أيب شيبةورقعة الويه. ]

صالح بن  براذيم الدذان أبو موح، وقد وثقه ابن  عني، وقال فيه اإل ا  أمحد: ليس به 

. [116البن شاذني: صتاريخ أنامء الثقات  .394-4/393اجلرح والتعديل: ]بأس. 

:  صنف ابن أيب شيبةوروي محوه  ن ابن  باس  ن طري  آخر، لكن بسند ضعيف. ]

4/284]. 
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األثران املرويان  ن  ائشة و ن املسور بن خمر ة ريض اهلل  نهام ضعيفان، ى  

ويبدو أن األثر  ن أمس ريض اهلل  نه ضعيف كذلك، ولذلك مل يذكر البيهقي ننده، 

 اآلثار بأناميدذا. و ن  ادته ذكر

الثابت  ن الصحابة يف تفسي اآلية ذو تفسيذا بالثياب فقط أو بالويه ى  

 صنف ابن أيب فقد صح  ن ابن  سعود ريض اهلل  نه أمه فرسذا بالثياب ] ،والكفني

: املعجم الكبي للطرباين.93 ،92تفسي الطربي: */ .284 ،4/283: شيبة

. وصح  ن ابن  مر ريض اهلل  نهام أمه فرسذا [2/397: املستدرك للحاكم.9/228

[. وروي  ن  ائشة ريض اهلل  نها أهنا 4/284:  صنف ابن أيب شيبةبالويه والكفني ]

[، لكن  ن طري   قبة بن  بد اللىه 2/226:ننن البيهقيوالكفني ] فرسهتا بالويه

س، كام األصم، وذو ضعيف،  ن  طاء بن أيب رباح  نها. وذو الذي صح  ن ابن  با

 تقد .

أ ا  ا روي  ن بعض التابعني  ن تفسي اآلية باخلضاب والكحل والسوار ى  

ض بام ذلك  نهم، و ا صح  ن ذلك  ن بعضهم فهو  عار   واخلاتم فإن بعضهم مل يصح  

روي  ن غيذم  ن التابعني. فقد ياءت الروايات بأناميد ييدة  ن  براذيم النخعي 

:  صنف ابن أيب شيبةالعابد أهنم فرسوذا بالثياب، ] وأيب األحوص و اذان احلنفي
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. وياءت الرواية بسند ال بأس به  ن  كر ة [93تفسي الطربي: */ .284 ،4/283

 صنف ابن أيب  وىل ابن  باس وأيب صالح  وىل أ  ذام ء أهنام فرساذا بام فوق الدرع، ]

ياءت الرواية بسند . وذذه األقوال كلها  وافقة لقول ابن  سعود. و[4/283: شيبة

ييد  ن  كحول و ن  طاء بن أيب رباح وبسند ضعيف  ن نعيد بن يبي وبسند واه 

 ،284:  صنف ابن أيب شيبة ن الضحاك بن  زاحم أهنم فرسوذا بالويه والكفني، ]

. وذذه األقوال  وافقة ملا ثبت  ن ابن  مر وابن [94 ،93تفسي الطربي: */ .285

طريقني  ن احلسن البرصي أمه فرسذا بالويه والثياب،   باس. وصحت الرواية  ن

. وذذا القول الخيرج  ام ثبت [94تفسي الطربي: */ .4/284:  صنف ابن أيب شيبة]

  ن الصحابة.

وهبذا يتبني أن أقوال مجهور التابعني  وافقة ألقوال أصحاب النبي صي اهلل  ليه 

و بد اللىه بن  مر و بد اللىه بن  باس ونلم يف تفسي اآلية، وذم  بد اللىه بن  سعود 

 ريض اهلل  نهم.

أ ا الروايات التي ياءت  ن بعض التابعني بأناميد ييدة والتي تفرس اآلية ى  

باخلضاب والكحل والسوار واخلاتم فال بد  ن تأويلها بام يواف  مصوص الكتاب والسنة 

ودون رغبة يف  ،قصدو مل السلف، وذلك بحمل مصوصهم  ي  ا ظهر  ن الزينة دون 
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 ظهاره، وقد مقل اإل ا  القرطبي يف تفسيه  ن ابن  طية أمه قال: ويظهر يل بحكم ألفاظ 

اآلية أن املرأة  أ ورة بأن ال تبدي، وأن جتتهد يف اإلخفاء لكل  اذو زينة، ووقع االنتثناء 

له بقوله: فيام يظهر بحكم رضورة حركة فيام البد  نه. ثم أ رب القرطبي  ن انتحسامه 

ذذا قول حسن،  ال أمه ملا كان الغالب  ن الويه والكفني ظهورمها  ادة و بادة وذلك يف 

 .[12/229الصالة واحلج فيصلح أن يكون االنتثناء رايعا  ليهام. ]تفسي القرطبي: 

 دليله الثالث:

جيوز خروج » اه بقوله: قال القرطبي  امصه: اد   الباحث اإلمجاع  ي صحة  د

أة  تزينة  ذا مل تقصد التعرض للريال، بل أرادت الفرح بنفسها، وذذه املسألة يف املر

احلقيقة  مجاع، ألن العروس ملا تزف تكون يف زينة، وذذا األ ر كان  عروفا يف صدر 

 .ا.ذى « اإلنال 

بعد  غالق « امته »وقد أكد الباحث هناية الكال  املنقول بالر ز الدال  ي كلمة 

 يص، ليؤكد أمه  ن قول اإل ا  القرطبي بلفظه ومتا ه. ال ة التنص

كثيا  ا ينقل الباحث  ن كال  القرطبي، ويذكر املريع بانمه وبرقم اجلزء  أقول:

والصفحة، أ ا يف ذذا النقل فلم يذكر انم املريع الذي مقل  نه أصال، وبالتايل ال رقم 

 مية املصدر؟! لست أدري.اجلزء وال الصفحة، فلم فعل ذلك ذنا؟! ومل بالغ يف تع
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يشي  ىل أن املرأة العروس  ىوحاشاه  ن ذلك  ىوذذا النص املنسوب للقرطبي 

كامت تزف ليلة زفافها وذي يف زينة، فياذا الريال  ن غي إار ها يف تلك احلال، و ا 

كان ينكر ذلك أحد، ويرصح بأن ذذا األ ر كان  عروفا يف صدر اإلنال ، أي ز ن 

 مجاع، وذلك ألهنا مل تكن تقصد  ى ند صاحب ذذا النص  ىذذه املسألة  السلف، ألن

 التعرض للريال، بل كامت تريد الفرح بنفسها!!!.

وحي  لكل  سلم غيور  ي دينه أن يسأل: ذل جتوز د وى  مجاع العلامء  ي أ ر مل 

لقرون مجد أحدا  ن العلامء ذكر فيه اإلمجاع؟!!! وذل جتوز مسبة ذلك  ىل  مل أذل ا

املفضلة يف صدر اإلنال  ومل مجد حادثة واحدة تؤيد صحة ذذه الد وى؟!!! نوى ذذا 

 النص الواحد الذي ليس له  ىل احلقيقة صلة وال مسب.

والبد ذنا  ن نوق بعض النصوص  ن كال  اإل ا  القرطبي ليعلم القارئ أن 

ي الذي أمقل كال ه ال بينها وبني ذلك النص املز و  بعد املرشقني، وأن اإل ا  القرطب

يمكن أن يصدر  نه ذلك النص، فلعل قائله قرطبي آخر، ال القرطبي املفرس، وال شيخه 

 القرطبي املحدث، وربام دنه  ليه أحد األفاكني الديايلة.

وذذه أربعة مصوص  ن كال  اإل ا  القرطبي املفرس رمحه اهلل تبني رأيه يف  سألة 

 : حجاب املرأة املسلمة
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وقرن يف بيوتكن وال تربين تربج اجلاذلية  }القرطبي يف تفسي قوله تعاىل قال  -1

 عن  ذذه اآلية األ ر بلزو  البيت، و ن كان »[:  ن نورة األحزاب 33]اآلية  {ىل األو

اخلطاب لنساء النبي صي اهلل  ليه ونلم فقد دخل غيذن فيه، باملعن ، ذذا لو مل يرد 

الرشيعة طافحة بلزو  النساء بيوهتن واالمكفاف  ن دليل خيص مجيع النساء، كيف و

فإن مست احلاجة إىل اخلروج فيلز ن البيوت، »ثم قال:  .«اخلروج  نها  ال لرضورة؟!

: ترك [. والتبذل 180 ،14/179تفسي القرطبي: ] .«فليكن عىل تبذل وتسرت تام

 .التزين

 ا فانألوذن  ن وراء  تا و ذا نألتموذن}ل القرطبي يف تفسي قوله تعاىل قا -2

يف ذذه اآلية دليل  ي أن اهلل تعاىل أذن يف »[:  ن نورة األحزاب 53]اآلية  {حجاب

، أو  سألة يرستفتني فيها،  ضر ويدخل يف ذلك  سألتهن  ن وراء حجاب، يف حاية ت ْعر 

ا، ، باملعن ، وبام تضمنته أصول الرشيعة  ن أن املرأة كلها  ورة، بدهنا وصوهتمجيع النساء

كام تقد ، فال جيوز كشف ذلك  ال حلاية، كالشهادة  ليها، أو داء  يكون ببدهنا، أو نؤاهلا 

 [.14/227تفسي القرطبي: ] .« ام يعرض وتعني  ندذا

يا أهيا النبي قل ألزوايك وبناتك ومساء }ل القرطبي يف تفسي قوله تعاىل وقا -3

ملا كامت  ادة »[:  ن نورة األحزاب 59اآلية ] {ملؤ نني يدمني  ليهن  ن يالبيبهنا
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العربيات التبذل وكن يكشفن ويوذهن كام يفعل اإل اء وكان ذلك دا ية  ىل مظر الريال 

 ليهن وتشعب الفكرة فيهن أ ر اهلل رنوله صي اهلل  ليه ونلم أن يأ رذن بإرخاء 

صفة  واختلف الناس يف»ثم قال:  .«اجلالبيب  ليهن  ذا أردن اخلروج  ىل حوائجهن

بيدة السلامين: ذلك أن تلويه املرأة حت  ال يظهر  نها  ال  ني   رخائه، فقال ابن  باس و  

واحدة تبرص هبا. وقال ابن  باس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق اجلبني وتشده ثم 

تعطفه  ي األمف و ن ظهرت  يناذا، لكنه يسرت الصدر و عظم الويه. وقال احلسن: 

 [.14/243ا.ذى. ]تفسي القرطبي: .«تغطي مصف ويهها

اآلية ] {ال يبدين زينتهن  ال  ا ظهر  نهاو}ل القرطبي يف تفسي قوله تعاىل وقا -4

فال حيل المرأة تؤمن باهلل »[ قبل ذكر أقوال السابقني يف االنتثناء:  ن نورة النور 31

، فهو آ ن أن عىل التأبيدواليوم اآلخر أن تبدي زينتها إال ملن حتل له، أو ملن هي حمرمة عليه 

 [.12/227تفسي القرطبي: ] .«يتحرك طبعه  ليها، لوقوع اليأس له  نها

وهبذه النصوص وبغيذا تنهار د وى مسبة ذلك النص  ىل اإل ا  القرطبي رمحه 

 اهلل، وتنهار  عه د وى اإلمجاع و ا ذكر  عها.
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 دليله الرابع:

 ن فعل ذلك »ن القرطبي أمه قال: انتدل الباحث بأقوال بعض العلامء، فنقل  

 نهن فرحا بحليهن فهو  كروه، و ن فعل ذلك  نهن تربيا وتعرضا للريال فهو حرا  

ْجب   ذ و ، وكذلك  ن رضب بنعله  ن الريال،  ن فعل ذلك تعجبا حر ، فإن العر

ومقل  ن القفال الشايش يواز حتمي املرأة ويهها  .«كبية، و ن فعل ذلك تربيا مل جيز

ذا، بدون كراذة  ن كان هلا زوج، و ع الكراذة  ن مل يكن هلا زوج. ومقل ذا شعر  وتسويد  

ه ومحو ذلك مما فيه تزيينه. ومقل  ن  ن البهويت يواز حتسني املرأة ويهها وحتمي  

احلطاب  ن ابن القطان يواز أن تتزين املرأة للناظرين للخطبة. ومقل  ن أيب حيان 

خلاتم والفتخة املرأة لأليامب  نها  ا كان ظاذرا  ن زينتها، كااألمدليس يواز أن تبدي 

-3/338تفسي البغوي:  .6/447البحر املحيط أليب حيان: والكحل واخلضاب. ]

 [.206-23/205تفسي الرازي:  .339

أ ا  ا مقله  ن القرطبي فهو مقل يف غي إله،  ذ  راد الناقل االنتشهاد به  أقول:

رأة الزينة الظاذرة  ي ويه الفرح هبا دون قصد التعرض للريال،  ي يواز  بداء امل

كام تومهه الباحث، و مام قاله يف  ،« ال  ا ظهر  نها»والقرطبي مل يقل ذذا الكال  يف تفسي 
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، فالناقل يف {وال يرضبن بأريلهن ليعلم  ا خيفني  ن زينتهن}التعلي   ي قوله تعاىل 

 واد، واملنقول  نه يف واد آخر.

وأ ا  ا مقله  ن القفال الشايش والبهويت فكالمها يف اجلواز  ن حيث ذو، بقطع 

النظر  ن  بداء ذلك للريال األيامب أو  د   بدائه، ومل يقل واحد  نهام بجواز التزيني 

تصور أن يقول فقيه  ن فقهاء اإلنال  بجواز تزيني املرأة  ع اإلظهار لأليامب، وال ير 

ه للريال األيامب  نها، ذذا  ا ال أظنه كان، و ا أظنه يكون أبدا، ويهها وحتميه و بدائ

 ومسأل اهلل السال ة والعافية.

وأ ا  ا مقله  ن احلطاب  ن ابن القطان املالكي فهو قول  ردود  ي قائله،  ذ ال 

 ستند له  ن مصوص الكتاب و السنة، وال  ن روح الرشيعة، وال  ن كال  األئمة 

فه رمحه اهلل وغفر له يف  سألة النظر  ىل املخطوبة  علو   ند أذل الفقه، املجتهدين، و نفا

و ع ذلك فال  ستند فيه للباحث،  ذ يقرص ابن القطان يواز تزين املرأة للناظرين  ي 

طبة، بينام يريد الباحث تعميمه.   وضوع اخل 

اهلل تعاىل  وأ ا  ا مقله  ن أيب حيان فهو قول قاله ذو ومجا ة  ن املفرسين، رمحهم

ا  ي  ا ويدوه  رويا  ن ابن ا تامدً  ىواهلل أ لم  ىوغفر لنا وهلم، وقد وقع هلم ذلك 

مل يكوموا  ن مقاد  ،  ذْ { ال  ا ظهر  نها}يف تفسي قوله تعاىل  اماهلل  نه  باس ريض
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األناميد و لامء الدراية يف احلديث، فظنوا أن ذلك ثابت  ن حرب األ ة وترمجان القرآن 

يض اهلل  نه، ولو  لموا ضعف أناميد تلك الروايات التي ا تمدوا  ليها وصحة  نناد ر

الرواية التي فرس فيها اآلية بالكف ورقعة الويه؛ ملا ترددوا حلظة واحدة يف مبذ الروايات 

 الضعيفة، ولتمسكوا بالرواية الصحيحة  نه، ويبدو أهنم مل يقفوا  ليها.

 دليله اخلامس:

اخلا س املتقد  يف الفصل األول املتعل  بخروج املرأة  ن بيتها ذو  ني دليله 

  تعطرة، واجلواب ذنا يعلم  ن اجلواب ذناك.
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 أدلة حتريم إبداء املرأة زينتها للرجال األجانب عنها

حير   ي املرأة  ظهار زينتها أ ا  غي الزوج والنساء والريال املحار ، وذذه ذي 

 األدلة:

 الدليل األول:

وقل للمؤ نات يغضضن  ن أبصارذن وحيفظن }اهلل تعاىل يف القرآن العظيم:  قال

 ال  ا ظهر  نها، وليرضبن بخمرذن  ي ييوهبن، وال  زينتهن فرويهن، وال يبدين

  ن نورة النور[. 31]اآلية  { ال لبعولتهن أو آبائهن... زينتهنيبدين 

ف  ذ تكرير اللفظ املعر   دلوله واحد يف املوضعني، ألمه  عرفة، « زينتهن»لفظ 

ر يفيد اختالف املدلول، فثبت هبذه يفيد أن  دلوله يف املرتني واحد، وتكرير اللفظ املنك  

اآلية الرشيفة هني اهلل تبارك وتعاىل للمؤ نات  ن  بداء زينتهن  ال لألزواج واآلباء و ن 

 ذكر  عهم.

 ليه اللغة.والقول املروي يف التفري  بني الزينتني قول ال تسا د  

 ى ن حيث اللغة  ىفال يصح  { ال  ا ظهر  نها}النتثناء الوارد يف قوله تعاىل وأ ا ا

أن يكون املراد  نه انتثناء بعض  ا تتزين به املرأة،  ذ ذذا  قصور يف اآلية ذاهتا  ي 
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األزواج واآلباء و ن ذكر  عهم، ويتعني محله  ي  عن  آخر، فإ ا حيمل  ي  ا يظهر 

رضورة حركة فيام البد  نه، و  ا ظاذر الثياب التي ليست بزينة، و  ا الويه بحكم 

 والكفان.

و ي ذذا فيجب  ي املؤ نات االحتياط واحلذر  ن ظهور  ا ال حيل  بداؤه، 

وجيب نرت ظاذر الثياب التي تعد زينة يف العرف بام ال يعد زينة، كام جيب نرت الويه 

 ة أن ذناك  ن ينظر  ليها مظر ريبة.والكفني  ذا غلب  ي ظن املرأ

 الدليل الثاين:

اآلية ] {لهن ليعلم  ا خيفني  ن زينتهن...... وال يرضبن بأري}قال اهلل تعاىل: ى  

 [. ن نورة النور 31

هن  اهلل تبارك وتعاىل املؤ نات أن يرضبن بأريلهن ليسمع الريال صوت 

لم  ن التعليل يف اآلية أن نبب ا، و ر اخلالخل فيعلموا أهنن يلبسنها، حت  ولو مل يروذ

النهي والتحريم ذو خشية انتاملة قلوب الريال بسامع صوت اخللخال، فام كان  ساويا 

كتحمي  ىهلذا يف االنتاملة فهو  ساو له يف التحريم، أ ا  ا كان زائدا  ليه يف االنتاملة 

فهو أشد يف التحريم،  ىالويه وتكحيل العينني والتختم بالذذب أ ا  الريال األيامب 

 و ا أظن  سلام  تجردا  ن اهلوى يشك يف ذذا أو يرتدد فيه  ذا تدبره بعني اإلمصاف.
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 الدليل الثالث:

والقوا د  ن النساء الاليت ال يريون مكاحا فليس  ليهن يناح }قال اهلل تعاىل: 

الظهور [. الربوج:  ن نورة النور 60اآلية ] {ن يضعن ثياهبن غي  تربيات بزينةأ

ْصن، وبرج احل ام  ، وبروج السامء. تربيت السامء: تزينت 
واالرتفاع، و نه: برج احل 

 بالكواكب. تربيت املرأة: أظهرت زينتها وإاننها.

 يف ذذه اآلية يدل  ي العمو ، ألمه مكرة يف نياق النفي. « زينة»لفظ 

الرغبة  ن الزواج يف  ذا كان اهلل تبارك وتعاىل قد أذن للمرأة الكبية املنقطعة 

التخفف  ن بعض الثياب واشرتط  ليها  د   ظهار الزينة؛ ففي ذذا أوضح دليل  ي 

حتريم  ظهار املرأة زينتها أ ا  غي الزوج واملحار ، و ذا كان ذذا يف املرأة الكبية فال 

 يرتدد أولو البصائر أن التحريم يف الشابة أشد.

 الدليل الرابع :

حديثان ضعيفا اإلنناد يدا، أذكرمها يف ذذا  اهلل  ليه ونلم روي  ن النبي صي

 : للتنبيه
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كم  ن لبس الزينة والتبخرت يف املسجد، فإن بني ءا مساوْ يا أهيا الناس، اهْن  »أحدمها 

: ننن ابن  ايه] .«لعنوا حت  لبس مساؤذم الزينة وتبخرتوا يف املسايد رسائيل مل ير 

2/1326.] 

 .«لة يف الزينة يف غي أذلها كمثل ظلمة يو  القيا ة ال مور هلال الرافث     »والثاين 

[. ويف نندهيام  ون  بن 25/38:املعجم الكبي للطرباين.1087: ننن الرت ذي]

  بيدة، وذو واه. 

 الدليل اخلامس:

خرويها  تطيبة، و ا ذلك  ال ملا  ثبت  ن النبي صي اهلل  ليه ونلم هنيه املرأة  ن

فيه  ن انتاملة الريال، وخرويها  تزينة بزينة تبدهيا  ثله يف االنتاملة، فهو  ثله يف 

 التحريم.

 الدليل السادس:

هني السلف املرأة املسلمة  ن  ظهار زينتها، والنصوص املروية  ن السلف يف 

يف  وضوع التطيب،  ىارص حسب اطال ي الق ى وضوع التزين أقل  ن املروي  نهم 

 و ردُّ ذلك  ىل مدرة الوقوع أو مدرة النقل  نهم، ال  ىل  د  اإلمكار.
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فمن ذلك الرواية  ن  مر بن اخلطاب  ن الصحابة، و طاء بن أيب رباح  ن 

 التابعني، و بد اهلل بن املبارك  ن أتباع التابعني. 

اق  ن  عمر  ن ليث بن فقد روى  بد الرزبن اخلطاب فأ ا الرواية  ن  مر ى  

ليم أن ا رأة خريت  تزينة، أذن هلا زويها، فأرخرب هبا  مر بن اخلطاب، فطلبها،  أيب نر

 رْ مر ىذذه اخلارية وذذا الْ »فلم يقدر  ليها، فقا  خطيبا، فقال: 
رت  ليهام ها!! لو قد  لر ن 

تر هبام ْ رت  فإذا ا يكيد بنفسه، خترج املرأة  ىل أبيها يكيد بنفسه، و ىل أخيه»ثم قال:  .«لش 

قال  .«، ولتتزين لزويهاس معاوزها، فإذا رجعت فلتأخذ زينتها يف بيتهاخرجت فلتلب  

ت: نم   رت  عت هبام، اإل ا  املصنف  بد الرزاق بن مها  الصنعاين  قب الرواية: ش 

 .[372 - 4/371:  صنف  بد الرزاقواملعاوز: خل  الثياب. ]

فصل يف حجاب » باب احلياء، حتت  نوان ورواه البيهقي يف شعب اإليامن يف

ليم  ن جماذد  ،«النساء والتغليظ يف نرتذن  ن طري  زذي بن  عاوية  ن ليث بن أيب نر

ريض اهلل  نه، فأرنل  ليها، فاختبأت  نه،  أمه قال: خريت ا رأة  تزينة، فبلغ ذلك  مر  

أْ  ذذا املرنلها؟! أ ا  ا ذذه اخلارية »فأرنل  ىل زويها، فاختبأ، فقا  فخطب، فقال: 

ت هبا وبه، فإذا أرادت أن خترج حلاية فلتخرج  تنكرة يف  ،لو أرتيتر هبا لشرتت هبا ْ أو لرشر
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. [6/172: شعب اإليامن للبيهقي] .«ذلتها، فإذا فرغت  ن حايتها فلرتيع  ىل بيتهاب  

ورذا:  رضها وأبرزذا، أي: أظهر شأهنا وشأن زويها تنكيال هبام. ذا يشر  شار 

والسند ضعيف ألن ليثا كان قد اختلط ومل يتميز حديثه، ولكنه ذنا يصلح 

 ف  املعروف  ن أحوال الصحابة.لالنتئناس به، ملجيئه  ي و  

وأ ا الرواية  ن  طاء بن أيب رباح فقد تقد ت يف الدليل اخلا س  ن أدلة حتريم ى  

ي ن ثم خترج. ثم قال: وذي قوله: كان يرنه  أن تط ي ب امل ، خروج املرأة  تعطرة ص  رأة وتز 

. [4/371:  صنف  بد الرزاقذلك؟. فقال: معم. ] فسئل: وتربج   .«وال تربين»

وننده صحيح، و طاء  ن فقهاء التابعني بمكة، وقد م قل النهي  ن خروج املرأة  تطيبة 

ن ذا   تزينة، فإ ا أن يكون النهي  ن الصحابة، أو  ن كبار التابعني، ويكفينا فتواه أن ذ

 .{وال تربين}التربج الوارد يف قوله تعاىل 

وأ ا الرواية  ن  بد اللىه بن املبارك فقد قال اإل ا  الرت ذي يف نننه: وروي ى  

 ن  بد اللىه بن املبارك أمه قال: أكره اليو  اخلروج للنساء يف العيدين، فإن أبت املرأة  ال 

، فإن أبت أن خترج وال تتزيناخللقان،  أن خترج فليأذن هلا زويها أن خترج يف أطامرذا

 [2/495: ننن الرت ذيكذلك فللزوج أن يمنعها  ن اخلروج. ]
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 وأ ا أقوال العلامء يف ذلك:ى  

ذذا وشبهه  ن »فقد قال اإل ا  النووي يف باب خروج النساء  ىل املسايد: ى  

نع املسجد، ء  أخوذة  ن ذكرذا العلام لكن برشوط أحاديث الباب ظاذر يف أهنا ال متر

وال ، وال ذات خالخل يرسمع صوهتا، وال متزينةاألحاديث، وذي أن ال تكون  تطيبة، 

 .[4/161رشح صحيح  سلم: ] .«، وال خمتلطة بالريالثياٍب فاخرة

إظهار لعن  ليها املرأة و ن األفعال التي تر »وقال احلافظ شمس الدين الذذبي: ى  

 .«اب وتطيبها باملسك والعنرب والطيب  ذا خريتوالذذب واللؤلؤ  ن حتت النق الزينة

 .[1/157. ومقله  نه اهليتمي بنحوه يف الزواير  ن اقرتاف الكبائر: 135الكبائر: ص]

وقال احلافظ ابن حجر العسقالين يف  بحث صالة النساء مجا ة يف املسجد: ى  

.. ويلح  .،:  نها أن ال تتطيببرشوطقال ابن دقي  العيد:  ال أن الفقهاء خصوه »

كحسن امللبس،  بالطيب  ا يف  عناه، ألن نبب املنع  نه  ا فيه  ن حتريك دا ية الشهوة،

ْلي الذي يظهر، والزينة الفاخرة  - 2/349فتح الباري: ] .«ل، وكذا االختالط بالرياواحل 

350]. 
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 .«والزينةإلشارته صي اهلل  ليه ونلم  ىل ذلك بمنع الطيب »ثم قال ابن حجر: ى  

 .[2/350فتح الباري: ]

 للمذذب الشافعي ثم وقال تقي الدين احلصني يف  بحث صالة العيد ماقاًل ى  

ا حالة املسلمني يف القرن التانع اهلجري التي د ته  ىل تغيي ا بتغيي احلكم وواصفً  علقً 

واملذذب أهنا تررْشع للمنفرد واملسافر والعبد واملرأة، ألهنا مافلة، فأشبهت »احلكم: 

ستحب االنتسقاء والكسوف، معم يركره للشابة اجلميلة وذوات اهليئة احلضور، وير 

ذلتها بال طيب، قلت: ينبغي القطع يف ز امنا بتحريم خروج للعجوز احلضور يف ثياب ب  

فكن ال يبدين .. وأيضا فكان الز ان ز ان أ ن، .الشابات وذوات اهليئات، لكثرة الفساد،

وأما زماننا ، وكذا الريال يغضون  ن أبصارذم، ويغضضن  ن أبصارذن زينتهن

، وال يغضضن أبصارذن، وال يغض الريال  ن فخروجهن ألجل إبداء زينتهن

.. وقد قال بمنع النساء  ن اخلروج  ىل املسايد .أبصارذم، و فاند خرويهن إققة،

، خل  غي  ائشة ريض اهلل  نها،  نهم  روة بن الزبي، والقانم، وحيي  األمصاري

وأما و الك، وأبو حنيفة  رة، و رة أيازه، وكذا  نعه أبو يونف، وذذا يف ذلك الز ان، 

يف زماننا هذا فال يتوقف أحد من املسلمني يف منعهن إال غبي قليل البضاعة يف معرفة 

كفاية األخيار: ] .«.. فالصواب اجلز  بالتحريم، والفتوى به، واهلل أ لم.،أرسار الرشيعة
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. ولو رأى احلصني [1/204ر: الفتاوى الكربى البن حجر اهليتمي: وامظ]. [1/95

  امراه  ن حالة املسلمني يف القرن اخلا س  رش اهلجري فام الذي كان نيقوله؟!!!.

قال  بد اللىه ابن اإل ا  أمحد: نمعت أيب نئل  ن النساء: خيرين  ىل ى  

 [.130] سائل اإل ا  أمحد: ص .«اليعجبني يف ز امنا ذذا، ألهنن فتنة»فقال:  .العيدين؟

بدائع الصنائع: ] .«وال يباح للشواب   نهن اخلروج  ىل اجلام ات»وقال الكاناين: 

1/157.] 

و ن املنكرات أيضا  ا »وقال ابن حجر اهليتمي مقال  ن  نسك ابن مجا ة الكبي: 

عامل  ا وانت التزين يفعله مساء  كة وغيذن  ند  رادة الطواف و ند دخول املسجد  ن

 .[1/202الفتاوى الكربى: ] .«تقوى رائحته  ن الطيب

ويتضح األ ر بذكر تلك »وقال ابن حجر اهليتمي مقال  ن بعض املتأخرين: ى  

أن خروجها متربجة أي مظهرة لزينتها منهي عنه املحر ات املقرتمة باخلروج: فمنها 

لذلك رشط العلامء خلروجها و ...،{وال تربين تربج اجلاذلية األوىل}عاىل ، قال تبالنص

الفتاوى ] .«و ا أحسنه وأحقه بالصواب»ثم قال  علقا  ليه:  .«أن ال تكون بزينة

 .[1/203الكربى: 
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و د  ابن حجر اهليتمي خروج املرأة  ن بيتها  تعطرة  تزينة  ذا حتققت الفتنة  ن 

 . [45 /2ئر: الزواير  ن اقرتاف الكبا]الكبائر، أ ا  ع ظنها فهو حرا  غي كبية. 

فالوايب  ي املرأة أن ال خترج فيام ينظر فيه الريال، بل »وقال الشيخ زروق: ى  

 .[374 /2ح رنالة ابن أيب زيد: رش] .«يف ثياب  هنتها

واشرتط الغروي خلروج املرأة  ن بيتها رشوطا، أحدذا أن تلبس أدم  ثياهبا. ى  

 .[2/377رشح رنالة ابن أيب زيد: ]

، و مام يمنعن  ن …منعن  ن اخلروج وامليش يف حوائجهنوال ير »اب: وقال القبى  

]امظر:  واذب  .«التربج والتكشف والتطيب للخروج والتزين، بل خيرين وذن  نتقبات

 .[3/405اجلليل للحطاب: 

وحيث أبحنا هلا »وقال ابن  ابدين مقال  ن فتح القدير للكامل ابن اهلام : ى  

د  الزينة وتغيي اهليئة  ىل  ا ال يكون دا ية لنظر الريال اخلروج فإمام يباح برشط  

 .2/665]رد املحتار:  .«{وال تربين تربج اجلاذلية األوىل}واالنتاملة، قال اهلل تعاىل 

 [.2/360وذكره بنحوه يف: 



 62 

واملعتمد يواز احلام   بال »وقال احلصكفي مقال  ن األشباه والنظائر البن مرجيم: ى  

وليس  د  التزين خاصا باحل ام  ، ملا قاله »ابن  ابدين يف حاشيته فقال: و ل   .«تزين

]الدر املختار ورد املحتار:  .«الكامل: وحيث أبحنا هلا اخلروج فبرشط  د  الزينة

2/360 .] 

فهذه بعض النقول الفقهية  ن النووي والىذذبي وابىن دقيى  العيىد وابىن حجىر 

والشيخ زروق والغروي والقبىاب وابىن اهلىام  العسقالين واحلصني وابن حجر اهليتمي 

 كىة يف  هىد  فقيىهوابن مرجيم واحلصكفي وابن  ابدين، و ن قبلهم  طاء بن أيب ربىاح 

فمىن العلىامء بعىد  ،يه خرانان يف  هد أتبىاع التىابعنيالتابعني، و بد اللىه بن املبارك فق

 ذؤالء ؟!!!.

باملالبس احلسنة  ـ ىل املسجدولو إـ وُعلم من هذا حتريم خروج املرأة أقول : 

اجلميلة، ألن املالبس احلسنة اجلميلة زينة، فالبد من سرتها بثوب خارجي ليس فيه حسن 

ألنه  ،كاخلاتم مثال باحلْل الذي يظهرحتريم اخلروج عترب زينة يف العرف، وكذا ومجال وال يُ 

كُلبس  ،نةالزيأي شكل من أشكال بحتريم اخلروج زينة، فالبد من إخفائه، وكذا 

 .تزيني كام إذا كان عىل حقيبة املرأة أو حذائهاو ،النظارات مع كشف الوجه
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 الفصل الثالث

 سرت املرأة البدن بمالبس ضيقة

فيتبني بعد  ا »قال الباحث يف  بحث بيان  ورة املرأة أ ا  الريل األينبي: 

ال يكفي، و ن  ر اللون  وأظه .. أن  ا تستعمله املرأة لسرت  ورهتا  ن حك  احلجم  .ذكرما

  ع الكراذة، ألن املرأة ال تقدر  ي أن تلب   حك  احلجم  
س لبانا ال ونرت اللون فهو كاف 

حيكي شيئا  ن  ورهتا  ي اإلطالق، واألحسن أن تلبس  ا كان أونع كاجللباب، 

 والكراذية يف املذاذب الثالثة  ذذب الشافعي و الك وأمحد ذي الكراذية التنزهيية، أي

 .« ا ال قاب  ي فعله، ويف تركه الثواب

 دليله:

انتدل الباحث  ي قوله بجواز أن تسرت املرأة بدهنا أ ا  الريال األيامب بام يسرت 

اللون ويظهر حد العورة لرقته أو ضيقه و حاطته  ع الكراذة فقط بعدد  ن النصوص 

 : املنقولة  ن كتب الفقه  ع وضعها يف غي إلها

وأ ا الساتر فرشطه أن يكون يمنع  دراك »الدين الر يل أمه قال: فنقل  ن شمس 

 .«لون البرشة و ن حك  حجمها، كرسوال ضي ، ولكنه  كروه هلا



 65 

وال يرضذا بعد نرتذا اللون أن حتكي »ومقل  ن الشيخ زكريا األمصاري أمه قال: 

 .«احلجم، لكنه للمرأة  كروه

فأ ا  ن كان يسرت اللون ويصف »: ة فيام يسرت املرأ ومقل  ن املرداوي أمه قال

 ،قال األصحاب: ال يرض  ذا وصف التقاطيع، وال بأس بذلك، مص  ليه ،اخللقة مل يرض  

فأ ا املرأة فيكره »:  أمه قال املرداوي ومقل  ن .أي مص   ليه اإل ا  أمحد .«ملشقة االحرتاز

يف يم وغيه: ويكره للمرأة الشد فوق ثياهبا لئال حيكي حجم أ ضائها وبدهنا، قال ابن مت

 .«شد ونطها بمنديل و نطقة ومحومها الصالة

د، أي  ظهر  »ومقل  ن الشيخ إمد  ليش أمه قال:  ره لباس إر د  حد العورة،  وكر

لرقته أو ضيقه و حاطته، أو باحتزا   ليه ولو بغي صالة، إلخالله باملروءة وخمالفته لزي 

 .«السلف

كتب الفقه يف  بحث  ا يشرتط يف الساتر الذي تسرت ذذه النصوص ذي يف  أقول:

فنقلها الباحث ووضعها يف كتابه يف  بحث بيان  ورة املرأة أ ا   ،به املرأة بدهنا يف الصالة

 .!!! وشتان  ا بينهام ،الريل األينبي
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ذل قال شمس الدين الر يل بجواز أن تظهر املرأة أ ا  الريال األيامب 

كراذة؟!!! ذذا  ا مل يقله ومل خيطر  ي باله  طلقا، وغاية  ا يف بالرساويل الضي   ع ال

هبذا اللباس صحت صالهتا  ع بغي حضور  ن ذو أينبي  نها كال ه أن املرأة  ذا صلت 

 الكراذة. 

وذل قال اإل ا  أمحد ابن حنبل بأن املرأة تظهر أ ا  الريال األيامب بام يسرت لون 

؟!!! ذذا  امل يقله اإل ا  أمحد وال فقيه واحد  س بذلكالبدن ويصف التقاطيع وأمه البأ

 وحاشاذم  ن ذلك. ، ن فقهاء اإلنال 

د للعورة ولو بغي صالة أ ا   وذل قال الشيخ إمد  ليش بجواز اللباس املحد 

الريال األيامب؟!!! مل يقل ذذا أبدا، وغاية  ا يف كال ه صحة صالة املرأة  ع الكراذة 

د للعورة، بسبب كومه رقيقا أو ضيقا إيطا بالبدن، أو بسبب  ذا صلت بلباس إد

احتزا ها بمنديل ومحوه فوق ثياهبا، وذذا االحتزا   كروه ولو كامت خارج الصالة، 

 إلخالله باملروءة وخمالفته لزي السلف.

أو »رايع  ىل قوله  « ...ولو بغي صالة إلخالله باملروءة»فقول الشيخ إمد  ليش 

 فهذا ذو املكروه، ال  ىل اللباس الضي  املحدد للعورة. ،«هباحتزا   لي
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ثل مل ء املرأةكراذية ارتداجمرد   ي  ام  ر  ن األقوال الفقهيةب ل الباحثنتدالذذا وا

 وصحتميل للنصذو أ ا  الريال األيامب به ظهورذا  د   حتريم د وذلك اللباس املحد  

 .وتقويل للفقها  ا مل يقولوه تملحتفوق  ا 

وأ تقد أن  ن أكرب املشكالت يف تاريخ تراثنا العلمي والتي  ا مزال معاين  نها 

حتميل النصوص أكثر مما حتتمل واالنتدالل هبا  ي  ا ال يندرج حتتها، ال  شكلة  

 بمنطوق العبارة، وال بمدلول اإلشارة.

رأة و ن النصوص الفقهية التي بينت حكم الكراذية املتقد  يف  بحث لباس املى  

  ا ييل: ىبقطع النظر  ن كوهنا وحدذا أو أ ا  الناس  ىيف الصالة 

ف أن تكث   ..  ال أن املرأة يستحب هلا....قال الشافعي يف املخترص:»قال النووي: ى  

 [.3/526]املجموع:  .«يلباهبا وجتافيه راكعة ونايدة، لئال تصفها ثياهبا

ب نرت العورة بام ال يصف لون وجي»قال أبو  نحاق الشيازي يف املهذب: ى  و

فلو نرت اللون ووصف حجم البرشة... صحت »قال النووي يف رشحه:  .«البرشة

 .[3/170املجموع: ] .«الصالة فيه
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 .«وأ ا الساتر فكل  ا حيول بني الناظر وبني البرشة»قال الغزايل يف الوييز: ى  و

ضاء فال بأس، كام لو لبس أ ا لو نرت اللون ووصف حجم األ »قال الرافعي يف رشحه: 

ويستحب أن ». ثم قال الرافعي: [4/92فتح العزيز رشح الوييز: ] .«رسواال ضيقا

تصيل املرأة يف قميص نابغ ومخار، وتتخذ يلبابا كثيفا فوق ثياهبا، ليتجاىف  نها وال يتبني 

 .[4/105] .«حجم أ ضائها

ون صفيقا كثيفا، فإن كان يك»:  قال القرايف مقال  ن اجلواذر يف وصف الساترى  و

 .«ره وصحت الصالةو ن كان يصف وال يشف كر  ،شفافا فهو كالعد   ع االمفراد

 . [2/108الذخية ]

والوايب السرت بام يسرت لون البرشة، فإن كان خفيفا يبني لون »قال ابن قدا ة: ى  و

حيصل بذلك، و ن  اجللد  ن ورائه فيعلم بياضه أو محرته مل جتز الصالة فيه، ألن السرت ال

كان يسرت لوهنا ويصف اخللقة يازت الصالة، ألن ذذا ال يمكن التحرز  نه و ن كان 

 .[الطبعة املحققة 287 - 2/286املغني: ] .«الساتر صفيقا
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 أدلة حتريم خروج املرأة من بيتها باملالبس الضيقة

 الدليل األول:

النار مل أرمها: قو   عهم صنفان  ن أذل »قال رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم: 

نياط كأذماب البقر يرضبون هبا الناس، ومساء كانيات  اريات،  ائالت مميالت، 

رؤونهن كأننمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة، وال جيدن رحيها، و ن رحيها ليويد  ن 

 رواه  سلم. .كذا وكذا«     سية 

صنفني  ن الناس مل يكوما يف  ى يف ذذا احلديث ىتو د النبي صي اهلل  ليه ونلم 

ز نه بالنار، ثاميهام مساء كانيات  اريات، وقال  هنن ال يدخلن اجلنة، وال جيدن رحيها، 

وليس  راده ذنا العاريات، بل الكانيات العاريات، وذذا مجع بني ضدين  ن حيث 

يه الظاذر، ألن الكانية ليست  ارية، والعارية ليست كانية، فكيف مجع صي اهلل  ل

ونلم بني الوصفني؟ الشك أن املراد أهنن كانيات  ن ويه  اريات  ن ويه، فكل  ن 

كامت  ي ذذه الشاكلة فهي داخلة حتت ذذا الو يد. أفليست التي تلبس املالبس الضيقة 

أ ا  الريال األيامب تعترب مفسها  كسوة وذي تشبه العارية؟! فهي كانية با تبار، 

ا التي تلبس املالبس الرقيقة و ن مل تكن ضيقة، أو التي تسرت  ارية با تبار آخر. و ثله

 بعض  ا أويب اهلل نرته وتكشف  ن بعض، فكلهن كانيات  اريات. 
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 الدليل الثاين:

روي  ن أنا ة بن زيد ريض اهلل  نه أمه قال: كساين رنول اهلل صي اهلل  ليه 

ا رأيت، فقال يل رنول اهلل  ونلم قبطية كثيفة كامت مما أذداذا دحية الكلبي، فكسوهتا

فقلت: يا رنول اهلل، كسوهتا ا رأيت.  .« الك مل تلبس القبطية؟»صي اهلل  ليه ونلم: 

 رذا فلتجعل حتتها غاللة،  ين أخاف أن تصف »فقال يل رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم: 

اهلل . رواه اثنان  ن  بد [374 ،2/234: ننن البيهقي.5/205:  حم] .«حجم  ظا ها

بن إمد بن  قيل، وذو ضعيف،  ن إمد بن أنا ة بن زيد، وذو ثقة،  ن أبيه ريض اهلل 

 .«قال أنا ة»ومل أقل  ،«وي  ن أنا ةرر »  نه. ولضعف السند قلت

ستأمس عتمد  ليه وحده يف االنتدالل، لضعف ننده، ولكن ير وذذا احلديث ال ير 

 ديث املوقوف الالح .ده  ن احلديث املرفوع الساب  واحلبه، ملا  ض  

 الدليل الثالث:

كان  مر بن اخلطاب ريض اهلل  نه ينه  النساء  ن لبس القباطي، فقالوا:  مه ى  

ننن .196 ،8/195:  صنف ابن أيب شيبة] .«فإمه يصفر   ال يشف  »اليشف؟!. فقال: 

 .[235 - 2/234: البيهقي
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و ي حفصة ى   ائشة ودخلت حفصة بنت  بد الرمحن  ي»قال اإل ا  البغوي: ى  

 .[12/15رشح السنة: ] .«اا كثيفً فشقته  ائشة، وكستها مخارً  ،ى مخار رقي 

 ،روي  ن مافع أمه قال: كسا ابن  مر  واله يو ا  ن قباطي  رص، فامطل  بهى  

يعله در ا لصاحبي. أفد اه، فقال:  ا تريد أن تصنع؟. فقال: أريد أن  ،فبعث ابن  مر

:  صنف ابن أيب شيبة] .« ن مل يكن يشف فإمه يصف»فقال ابن  مر: . [لعلها: لزويتي]

 [. وننده ضعيف المقطا ه بني حاتم بن وردان ومافع.8/196

 صنف روي  ن ابن  باس أمه كان يكره لبس القباطي، فإمه  ال يشف يصف. ]ى  

 [. ويف ننده أشعث بن نوار، وذو ضعيف.8/196: ابن أيب شيبة

وذذا  ذا مل تكن ثياهبا ]حكا  النظر  ىل املرأة و ليها ثياهبا: قال الرسخيس يف أى  

بحيث تلص  يف يسدذا وتصفها حت  يستبني يسدذا، فإن كان كذلك فينبغي له أن 

ال تلبسوا مساءكم الكتان وال »يغض برصه  نها، ملا روي  ن  مر ريض اهلل  نه أمه قال 

 .[10/155املبسوط: ] .[هبا رقيقةوكذلك  ن كامت ثيا ،«تشف القباطي فإهنا تصف وال
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أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو اده ف   ر ]قال ابن  ابدين: ى  

.. و ي ذذا ال حيل النظر  ىل  ورة غيه فوق ثوب  لتزق هبا .كثيفا ال ترى البرشة منه،

 .[5/234رد املحتار: ] .«يصف حجمها

اخلطاب هن  النساء  ن لبس القباطي، وبلغني أن  مر بن »قال اإل ا   الك: ى  

القباطي ثياب ضيقة »قال ابن رشد يف رشحه:  .«قال: فإن كامت ال تشف فإهنا تصف

تلص  باجلسم لضيقها، فتبدو ثخامة يسم البسها  ن محافته، وتصف إاننه، وتبدي  ا 

وله ا النساء، ا تثاال لقيستحسن  نه مما ال يستحسن، فنه   مر بن اخلطاب أن يلبسه

 [.17/95]البيان والتحصيل:  .«{ال يبدين زينتهن  ال  ا ظهر  نهاو}تعاىل 

 ذا صلت وليس  ليها مخار أو صلت »قال ابن القانم تلميذ اإل ا   الك: ى  

و ليها ثوب رقي  يصف أو محو ذلك مما تعاد فيه الصالة فإهنا تعيد  ا كامت يف 

ألهنن إذا لبسن ما »رحا و وضحا: قال ابن رشد شا .«.. وكذلك قال  الك.الوقت،

البيان ] .«يصفهن وال يسرتهن فهن كاسيات يف الفعل واالسم، عاريات يف احلكم واملعنى

 [.2/142والتحصيل: 
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.. وذو الرقي  الذي .و ن اللباس  ا ذو إظور  ي النساء،]قال ابن رشد: ى  

يريد  ،«نيات  ارياتمساء كا»يصف  ن اجلباب، لقول رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم 

 [.431 /3. ]املقد ات املمهدات: [يف احلقيقة  اريات يف املعن  كانيات

 .«وال يلبس النساء  ن الثياب  ا يصفهن  ذا خرين»قال ابن أيب زيد القيواين: ى  

أما لبس النساء مايصفهن إذا خرجن فمن التربج بالزينة، »قال الشيخ زروق يف رشحه: 

 [.2/373ة ابن أيب زيد  ع الرشح: رنال]  .«وهو حرام

 ن نورة  60]اآلية  {غي  تربيات بزينة}ل القرطبي يف تفسي قوله تعاىل قاى  

قال ابن العريب: و مام يعلهن كانيات ألن الثياب  ليهن، و مام وصفهن بأهنن »:  النور[

ي: ]تفسي القرطب .« اريات ألن الثوب  ذا رق يصفهن ويبدي إاننهن، وذلك حرا 

12/310.] 

] وارد   .«باب فيام حير   ي النساء مما يصف البرشة»قال احلافظ اهليثمي: ى  

 [.351الظمآن  ىل زوائد ابن حبان: ص 
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فهذه آثار  روية  ن  مر و ائشة و بد اهلل بن  مر و بد اهلل بن  باس ريض اهلل 

بن  ابدين وابن  نهم  ن الصحابة، وأقوال مجا ة  ن العلامء  ن بعدذم: الرسخيس وا

 رشد وابن أيب زيد القيواين والشيخ زروق واحلافظ اهليثمي.
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 الفصل الرابع                                   

 سرت املرأة وجهها وكفيها

ا لم أن  ورة املرأة أ ا  الريل األينبي مجيع بدهنا نوى ويهها »قال الباحث: 

ة ويهها  مجا ا، وقد مقل ذذا اإلمجاع ابن وكفيها، فيجوز هلا أن خترج  ن بيتها كاشف

حجر اهليتمي يف كتابيه الفتاوى الكربى وحاشية رشح اإليضاح  ي  نانك احلج 

يواز خروج  للنووي، ففي األول: وحاصل  ذذبنا أن   ا  احلر ني مقل اإلمجاع  ي

شف ويهها املرأة نافرة الويه و ي الريال غض البرص. وقال يف الثاين:  مه جيوز هلا ك

 مجا ا و ي الريال غض البرص، وال ينافيه اإلمجاع  ي أهنا تؤ ر بسرته، ألمه ال يلز   ن 

 .«أ رذا بذلك للمصلحة العا ة ويوبه

  ن املفيد قبل الكال   ي حكم املسألة أن أقد  ذهنا بعض امللحوظات: أقول:

 امللحوظة األوىل:

يف فتاويه الكربى،  ذ  زا  ىل   ا  لقد نها ابن حجر اهليتمي رمحه اهلل تعاىل 

احلر ني أمه مقل اإلمجاع  ي يواز خروج املرأة نافرة الويه، بل الذي مقل ذذا اإلمجاع 

ذو القايض  ياض، أ ا   ا  احلر ني فقد مقل اتفاق املسلمني  ي  نع النساء أن خيرين 
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تمي  ي الصواب يف نافرات الويوه، ذذا ذو املعروف املشهور، وقد ذكره ابن حجر اهلي

 [.7/193كتابه اآلخر حتفة املحتاج ]

 امللحوظة الثانية:

 سألة نرت الويه والكفني يف ز ننا ذذا جماال كبيا  ن االختالف واألخذ  أخذْت 

والرد، ففي الوقت الذي مرى فيه  ن يقول بويوب نرت املرأة ويهها وكفيها ولو  ند 

ذا ذي خالفت؛ مرى يف املقابل  ن يقول بجواز جنها  أ ن الفتنة، وبويوب تعزيرذا ون  

 كشف املرأة ويهها وكفيها ولو  ند  د  أ ن الفتنة، وأْن ال حرج  ليها  ذا مل يغض  

 الريال  ن أبصارذم!!! فإما هلل و ما  ليه رايعون.

ع  ليه؟.  فام حكم املسألة؟ وذل فيها  مجاع؟!!! و ا القدر املرْجم 

 حكم املسألة:

 ذذا املقا  التفري  بني  وضوع  ورة املرأة أ ا  الريال األيامب وبني مما ينبغي يف

 وضوع خرويها كاشفة ويهها وكفيها، فبعض العلامء يرون أن  ورة املرأة أ ا  الريال 

كاشفة ويهها وكفيها، ويرى  األيامب مجيع بدهنا نوى الويه والكفني وأن هلا اخلروج  

كفني وأن هلا اخلروج  ع كشفهام  ند أ ن الفتنة آخرون أن العورة  ا نوى الويه وال
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بحيث ال جتد  ن ينظر  ليها مظر ريبة، ويرى بعضهم أن العورة أ ا  الريال األيامب 

 مجيع البدن وأمه حير   ليها اخلروج  ع كشفهام، نواء  ند أ ن الفتنة أو ال.

ولو  ند ذو قول القايض  ياض، ولكنه مل يقل  ن ذذا يائز هلا  القول األول:

خوف الفتنة، أو فيام لو كان ذناك  ن ينظر  ليها مظر ريبة، ولكن  طالق كال ه أوذم 

وأ ا الويه والكفان »الزرقاين شارح املخترص اخللييل  بعض الناقلني بذلك، و ند ا قال

وذل » ل  البن اين يف حاشيته فقال: « ..  ال خلوف فتنة أو قصد لذة فيحر .فله رؤيتهام

حينئذ نرت ويهها؟... أو ال جيب  ليها ذلك و مام  ي الريل غض برصه  جيب  ليها

رشح الزرقاين  ي خمترص الشيخ خليل وحاشية ] .«وذو  قتىض مقل ق  ن  ياض؟

 .[1/176البناين: 

فإن خيفت الفتنة به: فقال ابن  رزوق  شهور املذذب »وقال الشيخ إمد  ليش: 

] نح اجلليل  ي  .«ا وجيب  ليه غض برصهويوب نرتمها، وقال  ياض ال جيب نرتمه

 [.1/133ويف الطبعة األخرى:  ،1/222خمترص نيدي خليل: 

ولكن ذذا العزو للقايض  ياض غي صحيح، وذو  ن باب حتميل النص  ا ال 

حيتمل، والز  املذذب ليس بمذذب، حيث  مه مل يرصح بذلك، وألمه كان يتحدث  ن 

الغالب  ي األبصار الغض، و ي القلوب  د    رصه والعصور السالفة، حيث كان
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و ذا كان األ ر كذلك ريع قوله  ىل  االفتتان، فهل ينطب   ا قاله  ي العصور اخلالفة؟!.

 القول الثاين.

 ذو قول احلنفية واملالكية، ومجهور الشافعية، النيام املتقد ني. القول الثاين:

ليس »ذي إر  أو  ع غال ها؟ فقال: نئل اإل ا   الك: ذل تأكل املرأة  ع غي ى  

بذلك بأس  ذا كان ذلك  ي ويه  ا يرعرف للمرأة أن تأكل  عه  ن الريال، وقد تأكل 

املرأة  ع زويها و ع غيه ممن يؤاكله، أو  ع أخيها  ي  ثل ذلك، ويكره للمرأة أن ختلو 

 .[املوطأ: *] .« ع الريل ليس بينه وبينها حر ة

ذذا يقتيض أن مظر الريل  ىل ويه املرأة وكفيها  باح، »حه: قال البايي يف رشى  

 مام »ثم مقل  ن أيب بكر األهبري رمحه اهلل أمه قال:  .«ألن ذلك يبدو  نها  ند  ؤاكلتها

 [.7/252]املنتق :  .« ن تأ ن الفتنة يف األكل  عه قال  الك رمحه اهلل أن تأكل املرأة  ع

فيه  باحة » ي فتوى اإل ا   الك بقوله:  ىملالكية  ن  لامء ا ى ل  ابن القطان ى  

رشح اخلرايش  ي ] .«تصور األكل  ال ذكذا بداء املرأة ويهها ويدهيا لألينبي،  ذ ال ير 

 .[1/247خمترص الشيخ خليل: 
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املرأة كلها  ورة  ال الويه والكفني،  ي ذذا أكثر أذل »قال ابن  بد الرب: ى  

املرأة تكشف ويهها يف الصالة واإلحرا ، وقال  الك وأبو  أن العلم، وقد أمجعوا  ي

حنيفة والشافعي وأصحاهبم وذو قول األوزا ي وأيب ثور:  ي املرأة أن تغطي  نها  ا 

نوى ويهها وكفيها. وقال أبو بكر بن  بد الرمحن بن احلارث: كل يشء  ن املرأة  ورة 

ذذا خارج  ن أقاويل أذل العلم، قول أيب بكر »ثم قال ابن  بد الرب:  .«حت  ظفرذا

إلمجاع العلامء  ي أن للمرأة أن تصيل املكتوبة ويداذا وويهها  كشوف ذلك كله  نها 

تبارش األرض به، وأمجعوا  ي أهنا ال تصيل  تنقبة، وال  ليها أن تلبس قفازين يف الصالة، 

ىل ذلك  نها كل  ن ويف ذذا أوضح الدالئل  ي أن ذلك  نها غي  ورة، ويائز أن ينظر  

.. وقد روي محو قول أيب بكر بن  بد الرمحن  ن أمحد .مظر  ليها بغي ريبة وال  كروه،

امظر: ]. وأشار  ىل بعض ذذا يف  وضع آخر. [365 - 6/364]التمهيد:  .«بن حنبلا

 . [324 /8التمهيد: 

ال ة يائز، و ىل والنظر  ىل املتج»: ى أحد أئمة املالكية  ىقال القايض  بد الوذاب ى  

الشابة األينبية  كروه،  ال لعذر  ن  الج أو شهادة  ي  ينها أو  ند خطبة،  ذا ايتنبت 

 .: الكبية ةاملتجال  و [.189التلقني: ص ] .«املواضع املحظورة
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 رت املرأة احلرة بالسرت  ن األينبيني وأن ال تبدي  ند غي فلام أر »قال ابن رشد: ى  

وذو الويه والكفان  ي  ا قاله أذل العلم  ىن زينتها  ال  ا ظهر  نها ذي املحر   نها  

ت املقد ا] .«ويب  ليها  ثل ذلك يف الصالة، ننة وايبة ال ينبغي هلا تركها ىبالتأويل 

 . [1/397[. ]وامظر: البيان و التحصيل:  طبعة السعادة 1/133املمهدات: 

ئز للريل أن ينظر  ىل ذلك  ن فجا ،وذلك الويه والكفان»وقال ابن رشد: ى  

. ولعل املراد أن [428 - 4/427البيان والتحصيل: ] .«املرأة  ند احلاية والرضورة

 النظر  ىل ذلك  ند غي احلاية والرضورة  كروه، كام تقد  يف كال  القايض  بد الوذاب.

 ال »: قال الشيخ زروق يف رشحه .«وال خترج ا رأة  ال  سترتة»قال ابن أيب زيد: ى  

لف يف ويوب التنقب  ي .. واختر .الويه والكفني، لرضورة الترصف يف رضورياهتا،

.. قال القايض  بد الوذاب:  ال أن يكون ذلك  نها فتنة فيجب .املرأة  ند خرويها،

. وقال الغروي يف رشحه: [378 - 2/377الرنالة البن أيب زيد ورشحها: ] .«نرته

 .«فيجب  ليها نرته ها يؤدي  ىل الفتنةالنظر  ىل ويه  امل يكن ،غي الويه والكفني»

 .[2/377رشح رنالة ابن أيب زيد: ]
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 ورة احلرة  ع الذكور املسلمني األيامب مجيع يسدذا  ال »قال النفراوي: ى  

 .«... وأ ا  ع الكافر غي  بدذا فجميع يسدذا حت  الويه والكفني،ويهها وكفيها

 .[1/127الفواكه الدواين: ]

داذ  ن  لامئنا:  ن املرأة  ذا كامت مجيلة نْ   ز  يْ و  وقد قال ابن خر »قال القرطبي:  ى 

وخيف  ن ويهها وكفيها الفتنة فعليها نرت ذلك، و ن كامت  جوزا أو  قبحة ياز أن 

 . [12/229تفسي القرطبي: ] .«تكشف ويهها وكفيها

قال اخلرايش  .«فنيو ع أينبي غي الويه والك»قال الشيخ خليل يف املخترص: ى  

رشح ] .«فيجوز النظر هلام بال لذة وال خشية فتنة  ن غي  ذر ولو شابة»يف رشحه: 

 . [1/247اخلرايش  ي خمترص خليل: 

وأ ا الويه والكفان ظاذرمها وباطنهام فله رؤيتهام »قال الزرقاين يف رشحه: ى  

قال  .«أو قصد لذة فيحر  كشوفني ولو شابة بال  ذر  ن شهادة أو طب،  ال خلوف فتنة 

وذل جيب  ليها حينئذ نرت ويهها وذو الذي البن  رزوق يف اغتنا  »البناين يف حاشيته: 

ل الشيخ زروق يف ؟ وفص  … ..؟ أو ال جيب  ليها ذلك.الفرصة قائال  مه  شهور املذذب

 رشح الزرقاين  ي خمترص] .«رشح الوغليسية بني اجلميلة فيجب  ليها وغيذا فيستحب

. ]ومحو ذلك يف حاشية الرذوين وكنون: [1/176الشيخ خليل وحاشية البناين: 
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ويف  1/222ويف  نح اجلليل  ي خمترص نيدي خليل للشيخ إمد  ليش:  .1/343

 .[1/133الطبعة األخرى: 

 449 يل بن خلف بن  بد امللك القرطبي املالكي املتوىف ننة ابن بطال انتدل ى  

ويف »ة  ي أن نرت املرأة ويهها ليس فرضا. لكن قال ابن حجر: بقصة املرأة اخلثعمي

 . [11/8فتح الباري: ] .«انتدالله بقصة اخلثعمية ملا اد اه مظر، ألهنا كامت إر ة

و ذا كان كذلك ياز لألينبي أن ينظر  ن املرأة »قال أبو بكر الرازي اجلصاص: ى  

 .[3/316أحكا  القرآن: ] .« ىل ويهها ويدهيا بغي شهوة

 .«قال الرسخيس: فقد ياءت األخبار يف الرخصة بالنظر  ىل ويهها وكفيهاى  

 .[2/159وامظر: تفسي النسفي: ]. [10/152املبسوط: ]

نع املرأة الشابة  ن كشف الويه بني الريال، ال ألمه  ورة، ومتر »قال احلصكفي: ى  

رد  ذا شك يف الشهوة، أ ا .. فإمه حير  النظر  ىل ويهها وويه األ .بل خلوف الفتنة،

 .[ ع احلاشية 425 - 1/424الدر املختار: ] .«بدوهنا فيباح

أو كشفت »وقال احلصكفي يف بيان احلاالت التي حي  للزوج فيها تعزير زويته ى  

 ْ . وذذا [3/189الدر املختار ورد املحتار: .]ومل يتعقبه ابن  ابدين .« ر  ويهها لغي إ 
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ها  ن كشف ويهها أ ا  غي املحار ، وذو أدرى  زويته  نع  ألن  ن حقوق الزوج  ي

  نها بمعرفة أحوال الريال واحلكم  ي مظراهتم.

واختلفوا يف »: 1194قال الشيخ إمد بن نليامن الكردي الشافعي املتوىف ننة ى  

يواز مظر الويه والكفني حيث ال شهوة وال خوف فتنة، ومسب اإل ا  القول بعد  

احلوايش املدمية: ] .«قال النيام املتقد ني ،مهور، ومسبه الرافعي لألكثريناحلر ة للج

1/185]. 

حير   ليه النظر  ىل  ا  دا الويه والكفني، »قال القايض أبو يعي  ن احلنابلة: ى  

امظر: ] .«ألمه  ورة، ويباح له النظر  ليهام  ع الكراذة  ذا أ ن الفتنة ومظر لغي شهوة

 .[9/499 ة: املغني البن قدا

ويوز مجا ة  ن األصحاب مظر الريل  ن احلرة األينبية  ىل  ا »قال املرداوي: ى  

.. .ليس بعورة صالة، ويز  به يف املستو ب يف آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية،

وذذا »قال املرداوي:  .«وقال ابن  قيل: ال حير  النظر  ىل ويه األينبية  ذا أ ن الفتنة

ه، خصوصا للجيان واألقارب غي املحار  الذين مشأ بينهم، غير  الناس   يسعر الذي ال 

 .[8/28اإلمصاف: ] .«وذو  ذذب الشافعي
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أيب بكر بن  بد الرمحن بن احلارث بن  نياجلليل نيوذو قول التابعي   القول الثالث:

ريض  ظاذر قول  بد اللىه بن  سعودذو و ،ذشا  والقانم بن إمد بن أيب بكر الصدي 

امين  ن كبار فقهاء التابعني بالكوفة، وذو لْ يدة الس  ب       نهماهلل  نه ومجا ة  ن التابعني و

 قول اإل ا  أمحد ابن حنبل وكثي  ن فقهاء الشافعية.

روى ابن أيب شيبة  ن أيب بكر بن  بد الرمحن بن احلارث بن ذشا  أحد فقهاء ى  

:  صنف ابن أيب شيبة] .«املرأة  ورة حت  ظفرذا كل يشء  ن»التابعني يف املدينة أمه قال: 

 . وننده ييد.[420 /4

روى ابن أيب شيبة  ن القانم بن إمد بن أيب بكر الصدي  أحد فقهاء التابعني ى  و

 صنف ابن ] .«ر ويهها كلهتلبس املحر ة الرساويل والقفازين وختم  »يف املدينة أمه قال: 

كان القانم رمحه اهلل يرى يواز كشف الويه  . وننده صحيح. ولو[4/92: أيب شيبة

بتغطية  ىاملأ ورة بكشف ذلك حالة اإلحرا   ىوالكفني أ ا  الريال ملا أباح للمحر ة 

ويهها كله ونرت كفيها بالقفازين، فدل ذلك  ي أمه يرى  د  يواز كشف الويه 

 والكفني أ ا  الريال األيامب.

 نه ومجا ة  ن التابعني فقد فرسوا قوله وأ ا  بد اللىه بن  سعود ريض اهلل ى  

 بظاذر الثياب فقط، دون الويه والكفني. { ال  ا ظهر  نها}تعاىل 
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بيدة وى   يدمني  ليهن  } ن قوله تعاىل  [السلامين]قال إمد بن نيين: نألت   

تفسي ]، وأبرز ثوبه  ن  حدى  ينيه. فغطى رأسه ووجهه، فقال بثوبه، { ن يالبيبهن 

: */*[. وننده صحيح. ورواه الفريايب و بد بن محيد وابن املنذر وابن أيب الطربي

 . [5/221الدر املنثور للسيوطي: ]حاتم. 

أ ر اهلل »روى ابن يرير الطربي  ن  يل بن أيب طلحة  ن ابن  باس أمه قال: ى  

 ن فوق رؤونهن  يغطني وجوههنمساء املؤ نني  ذا خرين  ن بيوهتن يف حاية أن 

. ننده ضعيف، ألن فيه ثالثة [تفسي الطربي: */*] .«بيب ويبدين  ينا واحدةباجلال

كل واحد  نهم صدوق فيه لني، والمقطا ه بني  يل بن أيب طلحة وابن  باس. ورواه ابن 

 .[5/221الدر املنثور: ]أيب حاتم وابن  ردويه. 

عرض لنساء كان ريل  ن املنافقني يت»روي  ن إمد بن كعب القرظي أمه قال: ى  

املؤ نني، يؤذهين، فإذا قيل له قال كنت أحسبها أ ة، فأ رذن اهلل تعاىل أن خيالفن زي 

الطبقات الكربى ] .« ال  حدى  ينيها ختمر وجههااإل اء ويدمني  ليهن  ن يالبيبهن، 

. وذذا ننده ضعيف يدا، ومل يعزه السيوطي لغي [177 - 8/176البن نعد: 

 . وذكرته للمعرفة.[5/221املنثور: الدر ]الطبقات الكربى 



 86 

فأ ا مظر الريل  ىل األينبية  ن »وأ ا اإل ا  أمحد رمحه اهلل فقد قال ابن قدا ة: ى  

غي نبب فإمه إر   ىل مجيعها يف ظاذر كال  أمحد، قال أمحد: ال يأكل  ع  طلقته، ذو 

 .«الحيل له ذلك !أينبي الحيل له أن ينظر  ليها، كيف يأكل  عها؟ ينظر  ىل كفيها؟

 .[الطبعة املحققة 499 - 9/498املغني: ]

قال الشيخ  .«وال خترج ا رأة  ال  سترتة»قال ابن أيب زيد القيواين املالكي: ى  

لف يف ويوب التنقب  ي املرأة  ند خرويها، وظاذر كال  واختر »زروق يف رشحه: 

 .[377 /2يب زيد ورشحها: الرنالة البن أ] .«الشيخ ويوبه، لتخصيصه النساء يف السرت

ا بدهن   الرشيعة  ن أن املرأة كلها  ورةوبام تضمنته أصول »قال القرطبي: ى  

ا فال جيوز كشف ذلك  ال حلاية، كالشهادة  ليها أو داء  يكون ببدهنا أو نؤاهلا  ام وصوهت  

 .[14/227تفسي القرطبي: ] .«  ندذاض وتعني  ر  عْ ي  

نعن  ن التربج والتكشف والتطيب للخروج والتزين، مو مام ير »وقال القباب: ى  

 .[3/405مظر:  واذب اجلليل للحطاب: ا] .«بل خيرين وذن  نتقبات

وأ ا  ن غي حاية فال جيوز لألينبي أن ينظر  ىل »قال أبو  نحاق الشيازي: ى  

 .[16/133املهذب  ع مسخة الرشح: ] .«األينبية، وال لألينبية أن تنظر  ىل األينبي



 87 

قال اإل ا  الغزايل يف ذكر املنكرات واملحر ات التي متنع حضور د وة الطعا : ى  

..، وحضور النسوة املنكشفات الويوه، وغي ذلك  ن .واملنكر فرش الديباج»

 .[2/15 حياء  لو  الدين: ] .«املحر ات

وحير  مظر فحل بالغ  ىل  ورة حرة كبية »: يف  نهاج الطالبني  قال النوويى  

 .« ي الصحيح وكذا عند األمننبية، وكذا ويهها وكفها  ند خوف الفتنة، أي

هه اإل ا  باتفاق املسلمني  ي  نع النساء ووي  »قال ابن حجر اهليتمي يف رشحه: 

أن ..  ي أن السبكي قال األقرب  ىل صنيع األصحاب .أن خيرين نافرات الويوه،

حكاه اإل ا   ن االتفاق مقلر املصنف  ن ، وال ينايف  ا وجهها وكفيها عورة يف النظر

 ياض اإلمجاع  ي أمه ال يلز ها يف طريقها نرت ويهها و مام ذو ننة و ي الريال غض 

لز ر  ولإل ا  املنع  ى ن  نع اإل ا   هلن  ن الكشف لكومه  كروذا  البرص  نهن، ألمه ال ي 

ن بدون  نع  ع كومه غي ويوبر السرت  ليه ى ن املكروه ملا فيه  ن املصلحة العا ة 

من حتققت نظر أجنبي هلا يلزمها  ورة، ور اية املصالح العا ة خمتصة باإل ا  وموابه، معم 

 .[7/193حتفة املحتاج: ] .«سرت وجهها عنه، وإال كانت معينة له عىل حرام فتأثم

وحاصل  ذذبنا أن   ا  احلر ني مقل اإلمجاع  ي يواز »قال ابن حجر اهليتمي: ى  

ض بنقل القايض  ياض  خروج املرأة نافرة الويه و ي الريال غض البرص، وا رتر
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 مجاع العلامء  ي  نعها  ن ذلك، وأياب املحققون  ن ذلك بأمه ال تعارض بني 

اإلمجا ني، ألن األول يف يواز ذلك هلا بالنسبة  ىل ذاهتا  ع قطع النظر  ن الغي، والثاين 

ومحوه أو جيب  ليه  نع النساء  ن ذلك خشية افتتان الناس  بالنسبة  ىل أمه جيوز لإل ا 

ى، أو مل تعلم يتعني محله عىل ما إذا مل تقصد كشفه لرُي ..  ي أن  ا ذكره   ا  احلر ني .هبن،

ى فيحرم عليها ذلك، ألهنا قصدت التسبب يف وقوع أن أحدا يراه، أما إذا كشفته لرُي 

 . [1/199الفتاوى الكربى: ] .«ممن ال حيل له املعصية، وكذا لو علمت أن أحًدا يراه

.. بناًء  ي .م حر  أئمتنا النظر لقال ة ظفر املرأة،و ن ث  »قال ابن حجر اهليتمي: ى  

 ي  ةً    األصح  ن حر ة مظر اليدين والويه، ألهنام  ورة يف النظر  ن املرأة ولو أ  

ومحوه يف حاشية ]. [2/5اير: الزو] .«األصح، و ن كاما ليسا  ورة  ن احلرة يف الصالة

 . [251 - 1/250ويف الطبعة األخرى:  1/173الرشقاوي  ي حتفة الطالب: 

ويركره أن يصيل الريل  لتثام واملرأة  نتقبة،  ال أن »قال اخلطيب الرشبيني: ى  

 .«تكون يف  كان وذناك أيامب ال حيرتزون  ن النظر  ليها، فال جيوز هلا رفع النقاب

 .[1/106يف حل ألفاظ أيب شجاع: اإلقناع ]

رشح  تن ] .«أ ا  ورة احلرة خارج الصالة فجميع بدهنا»قال ابن قانم الغزي: ى  

 .[53أيب شجاع: ص 
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أمه جيب  ي املرأة نرت ويهها وكفيها  ذا غلب  ي  وخالصة احلكم يف هذه املسألة

امء املسلمني خالف يف ظنها ويود  ن ينظر  ليها مظرة افتتان، و ا أظن أن  املا  ن  ل

ذذا، ولعل ذذا القدر ذو املتف   ليه، أ ا  ذا كامت تأ ن الفتنة بحسب  ا يغلب  ي ظنها 

 فهذا ذو املختلف فيه، فمنهم  ن قال بالويوب، و نهم  ن قال بعد  الويوب.

فهل أبو بكر بن  بد الرمحن  وأما دعوى اإلمجاع عىل جواز كشف الوجه والكفني

بيدة السلامين وذشا  والقانم بن إمد بن أيب بكر  بن احلارث بن ذم  ن فقهاء التابعني   

أو ال؟! و ت  امعقد اإلمجاع؟  ن كان يف ز نهم فكيف امعقد دوهنم؟! و ن كان قبلهم 

فكيف خفي ذلك  ليهم حت  خرقوا اإلمجاع؟! و ن كان بعدذم فكيف خفي  ي اإل ا  

مجاع  ي كثي  ن فقهاء احلنابلة وفيهم ابن أمحد ابن حنبل؟! وكيف خفي  ثل ذلك اإل

قدا ة وغيه؟! و ي كثي  ن فقهاء الشافعية وفيهم النووي وغيه؟! بل  ن ابن حجر 

له بخالف  ا فهمه  نه بعض الناقلني، فد وى اهليتمي الذي مقل ذو مفسه ذلك النص أو  

 ، واهلل أ لم.ال إىل اإلمجاعوما أكثر ما يقع اخلطأ يف نسبة األقواإلمجاع ذنا فيها مظر، 
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 الفصل اخلامس

 املفاخذة                                             

.. وقد اختلفت .املعايص تنقسم  ىل قسمني: كبائر، وصغائر،»قال الباحث: 

.. وأحسن  ا يقال يف ذلك: الكبية كل ذمب أرطل   ليه بنص .األقوال يف تعداد الكبائر،

ل   ليه احلد كتاب أو ننة  أو  مجاع أمه كبية، أو  ظيم، أو أرخرب فيه بشدة العقاب، أو  ر

دد النكي  ليه  .«و ا نوى الكفر و الكبائر  ن الذموب فهو  ن الصغائر ،وشر

 .«املفاخذة  ن املحر ات الصغائر»ثم قال: 

لم  ن الدين »ثم قال:   ستحل املفاخذة  ع األينبية كافر، النتحالله  ا  ر

 .«هورة حر تر بالرض

أن  فا لمْ »: قائاًل  ملن خيالفه يف أهنا  ن الصغائر ال  ن الكبائر ه الكال   ي  و  و

امتقادك  لينا لقولنا  ن املفاخذة  ن املحر ات الصغائر ليس لك دليل  ليه، و مام ذو  ن 

    فعال»:  ثم قال .« ...نا  ن كتب املحدثني والفقهاء،و ليك  ستندات   ،ايتهادك الفاند

 .«ا فأظهر الدليلصوابً  ؟ فإن كان  ا قلت  حني ا رتضت   انتندت  
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 دليله:

انتدل الباحث بام مقله ابن حجر العسقالين يف فتح الباري  ن أيب  بد اللىه  

النووي  وبقول   .«املفاخذة  ع األينبية صغية»:  احلليمي  ن كبار فقهاء الشافعية أمه قال

و بارشة »ول كل  نهام يف تعداد الصغائر:   ذ يقوالشيخ زكريا األمصاري الشافعيني

 .«األينبية بغي مجاع

لقد أحسن الباحث يف تقسيم املعايص  ىل كبائر وصغائر، ويف حتريم  : أقول

 ليه  ل له، ويف  طالبته املعرتض  حتاملفاخذة، ويف حكمه بالكفر  ي  ستحلها  ع  ن ال 

له تعريفه املختار للكبية مظر، وكذا يف يعْ  بإظهار الدليل، وذذا كله حسن مجيل، لكن يف

  ن الصغائر.  املفاخذة  

 وذذا توضيح ملعاين بعض الكلامت:

ذ  ا فوق الركبة، واملراد ذنا وضع الريل املفاخذة وْض  خ  ع الفخذ  ي الفخذ، والف 

ةواملبارشة وْض  فخذه  ي فخذ ا رأة ال حيل له ذلك  نها.  ع البرشة  ي البرشة، والب رش 

 ظاذر اجللد، فقد تكون باليد أو بغي ذلك، وتشمل املفاخذة وغيذا.

 ويل  ي كال  الباحث  ؤاخذات:
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 املؤاخذة األوىل يف تعريف الكبرية:

ْقرصر نبيل احلكم بكون الذمب اقترص الباحث  ي التعريف الذي اختاره، وذو ي  

فالذمب الذي مل يأت   ن الكبائر  ي مص الكتاب والسنة واإلمجاع، ويستبعد القياس،

 نده  ن الكبائر، أي حت  ولو كان  ستبشعا  ستهجنا  دُّ ع  انتعظا ه مصًا وال  مجا ا ال ير 

 حسب روح الرشيعة و قاصدذا، وذذا يتف   ع املنهج الظاذري يف فهم الرشيعة، ال

الفقهاء املحققني الذين يعتمدون القياس دليال رش يا بعد مص الكتاب والسنة   نهج  

 إلمجاع. وا

وا يف  والتعريف الذي اختاره الباحث للكبية قد يفتح الباب لضعاف اإليامن فيشك 

 دد  ن الكبائر، بحجة أمه ليس يف الكتاب أو السنة مص يشي  ىل كوهنا كبية، وال يويد 

 مجاع واضح رصيح، كتناول املخدرات  ثال، أو تروجيها واالجتار فيها، فهل ذذا ليس  ن 

 .الكبائر؟!!

بل لو ريعنا  ىل كال  الشيخ زكريا األمصاري الذي مقله واحتج به الباحث  ي أن 

و رشافه  ي  …و ن الصغائر: النظر املحر ، »املفاخذة  ن الصغائر لويدما  نده: 

و قتىض  طالقه  .«و بارشة األينبية بغي مجاع …وكشف العورة،  …بيوت الناس، 

س  ن الصغائر: أن انرتاق النظر  ىل الريال  ع بأن اإلرشاف  ي بيوت النا القول  
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زوياهتم يف غرف مو هم ليس  ن الكبائر!!! و قتىض  طالقه القول  بأن كشف العورة 

ريامني أ ا  الناس ليس  ن الكبائر!!! و ا أظن   ن الصغائر: أن ظهور الريل أو املرأة  ر

صد حقيقة تلك اإلطالقات الباحث يقول هبذا، كام ال أظن أن الشيخ زكريا األمصاري يق

التي وردت يف كال ه، و ا أظنه يقصد أكثر  ن بعض احلاالت اخلفيفة التي يشملها 

 طالقه، أ ا احلاالت القصوى  ن تلك اإلطالقات فال شك يف أهنا  ن الكبائر، لعظم 

ي شنا تها و فسدهتا، ولداللتها املؤكدة  ي قلة اكرتاث  رتكبها بالدين، أفال يدلنا ذذا  

أمه ال غن  ملن يتصدى للفتوى  ن األدلة الرش ية األربعة: القرآن الكريم، والسنة 

 النبوية، واإلمجاع، والقياس.

والعلامء املحققون يف ذذه املسألة ال يرون أن الكبية ذي  ا ورد انتعظا ها بالنص 

لدين  ثل أو اإلمجاع فحسب، بل كل  عصية فيها  ن الشنا ة واملفسدة وقلة االكرتاث با

 ا يف الكبائر املنصوص  ليها فهي كبية، و ن املتف   ليه أن الفرع  ذا ناوى األصل يف 

 العلة ويب قيانه  ليه وتسويته  عه يف احلكم. 

 وذذه طائفة  ن أقوال العلامء يف حد الكبية:
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قل  ن شمس األئمة احللواين أمه قال:  ا كان واألصح  ا مر »قال اإل ا  العيني: ى  

رشح كنز ] .«ا بني املسلمني وفيه ذتك حر ة اهلل تعاىل والدين فهو  ن مجلة الكبائرنيعً ش

 .[2/106الدقائ : 

األصح أن الكبية كل  ا كان شنيعا بني املسلمني وفيه ذتك »قال ابن  ابدين: ى  

 .[4/377رد املحتار: ] .«حر ة الدين، كام بسطه القهستاين وغيه، كذا يف رشح امللتق 

 اوردت به السنة أو الكتاب العزيز بجعله كبية أو أمجعت »قال اإل ا  القرايف:  ى 

ح به يف الكتاب  .. وكذلك  ا. ليه األ ة أو ثبت فيه حد  ن حدود اهلل تعاىل فيه و يد رصر 

ح   ي   ليها مما ليس فيه  أو يف السنة: فنجعله أصال، ومنظر، فام ناوى أدماه  فسدة أو ر 

ا  ن أدم  رتب الكبائر التي شهدت هلا األصول .. و ا ويدماه قارًص .،مص أحلقناه به

 .[4/66الفروق: ] .«يعلناه صغية

اختلف الناس يف الكبائر، فمنهم  ن قصد »قال اإل ا  املجتهد ابن دقي  العيد: ى  

.. ونلك بعض ... و نهم  ن نلك طري  احلرص بالضوابط،.تعريفها بتعدادذا،

 فسدة  ال:  ذا أردت  عرفة الفرق بني الصغائر والكبائر فا رْض املتأخرين طريقا فق

الذمب  ي  فاند الكبائر املنصوص  ليها، فإذا مقصت  ن أقل  فاند الكبائر فهي  ن 

ب ابن ثم  ق   .«الصغائر، و ن ناوت أدم   فاند الكبائر أو أربت  ليه فهي  ن الكبائر
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فقد تكون  فسدة بعض الونائل  ىل بعض   ذا نلكنا ذذا املسلك»: دقي  العيد قائاًل 

ا  ليها، فإن  ن أ سك ا رأة إصنة ملن يزين هبا أو ا لبعض الكبائر أو زائدً الكبائر  ساويً 

 سلام  عصو ا ملن يقتله فهو كبية، أ ظم  فسدة  ن أكل  ال الربا أو أكل  ال اليتيم، 

 .[274 ،2/273 حكا  األحكا : ] .«ومها  نصوص  ليهام

ْؤذ نر بقلة اكرتاث  رتكبها بالدين »ال   ا  احلر ني يف اإلرشاد: قى   كل يريرة تر

ا ورقة الديامة  بطلة للعدالة، وكل يريرة ال تؤذن بذلك بل يبق  حسن الظن ظاذرً 

 .«ز به أحد الضدين  ن اآلخرمي  بصاحبها ال حتبط العدالة، وذذا أحسن  ا ير 

ه ابن القشيي يف املرشد، واختاره اإل ا  وهلذا تابع»وقال اهليتمي  علقا  ليه: 

وريح املتأخرون  قالة اإل ا ، حلسن »ثم مقل  ن الرب اوي قوله:  .«السبكي وغيه

وما ُأحلق هبا الضبط هبا، ولعلها وافية بام ورد يف السنة  ن تفصيل الكبائر اآليت بياهنا 

:  حتفة املحتاجتمي يف ]وذو قول اهلي .[1/4الزواير  ن اقرتاف الكبائر: ] .«اقياًس 

10/213.] 

ى : وفاقًا إل ا  احلر ني ى واملختار »قال تاج الدين السبكي يف تعريف الكبية: ى  

 ع املطبوع مجع اجلوا ع ] .«كل يريمة تؤذن بقلة اكرتاث  رتكبها بالدين ورقة الديامة

 . [3/250رشح املحيل وحاشية ابن قانم العبادي: 
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ف السيوطي الكبيى   ة بام قاله   ا  احلر ني. ]األشباه والنظائر للسيوطي: ص  ر 

414] . 

املعصية : قيل »أقر الزركيش  قالة   ا  احلر ني  ذ قال يف تعريف الكبية: ى  

ب ها و يد شديد، وقيل : املويبة للحد، وقيل 
 ا تؤذن بقلة اكرتاث  رتكبها :  ا حل  صاح 

مص الكتاب  ي حتريمه أو ويب يف   ا: ، وقيل بالدين ورقة الديامة، قاله   ا  احلر ني

]البحر  .«ينسه حد، والظاذر أن كل قائل ذكر بعض أفرادذا، وجيمع الكبائر مجيعر ذلك

 [.4/276املحيط: 

مل أقف  ي ضابط الكبية، »قال نلطان العلامء  ز الدين ابن  بد السال : ى  

 .«صغر الكبائر املنصوص  ليهاواأل وىل ضبطها بام يشعر بتهاون  رتكبها  شعار أ

يف كتابه تيسي الفتاوي يف  738قال ذبة اهلل بن  بد الرحيم البارزي املتوىف ننة ى  

والتحقي  أن الكبية كل ذمب قررن به و يد أو حد أو لعن بنص كتاب أو »حترير احلاوي: 

لم أن  فسدته كمفسدة  ا قرن به و يد أو حد أو لعن أو أكثر  ن  فسدته، أو  ننة، أو  ر

امظر: اآليات ] .«أشعر بتهاون  رتكبه يف دينه  شعار أصغر الكبائر املنصوص  ليها بذلك

تنوير البصية ببيان  ال ات الكبية للشيخ  بد  .3/250البينات البن قانم العبادي: 

 [.ه ع  قراره وترييح 12اهلل ابن الصدي  الغامري: ص 
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 لعلامء حجة بذاهتا:املؤاخذة الثانية يف اعتبار أقوال ا

انتدل الباحث يف قوله بأن املفاخذة ليست  ن الكبائر ببعض أقوال العلامء، دون 

أن يكون هلا  ا يؤيدذا  ن كال  اهلل تعاىل، أو ننة النبي صي اهلل  ليه ونلم، أو  مجاع 

 املجتهدين، أو القياس، وذذه ذي األدلة األصلية املتف   ليها  ند  لامء أصول الفقه،

وليس  عه قول صحايب واحد  ن أصحاب رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم، وال تسا ده 

 قا دة املصالح املرنلة، وال ند الذرائع. 

تج هبا؟ أو  وأود أن أشي ذنا  ىل  سألة غاية يف األمهية، وذي ذل أقوال العلامء حير

تج هلا؟.  حير

طلب احلجة  نها، بل تر  ليست حججًا بذاهتا بحيث ا أهنولعل  ن الواضح البني  

تج هلا، بحيث مبحث    ن دليل  ن األدلة الرش ية لتأييدذا.هلا حير

 ذا مل ختالف دليال  ن  ىوذذا ال يعني  مهاهلا والترسع  يف خمالفتها، بل  يرادرذا 

 أ ر حسن  طلوب  ي نبيل االنتئناس، ال  ي نبيل االحتجاج. ىاألدلة الرش ية 

 أو ملن  نده موع ايتهاد بحيث ارتق   ن  رتبة التقليد.قد يقال: ذذا للمجتهد 
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فأقول: معم، ألن املقلد املحض ال  را  له نوى أن جيد النص  ي حكم املسألة 

 ند بعض العلامء الذين ارتىض تقليدذم، وقرصاراه أن يفهم كال هم، دون بحث  ن 

 النوع  ن املقلدين.دليل، وال  ناقشة لالنتدالل، وال كال  يف  سائل العلم  ع ذذا 

ولو ياز لنا أخذر أقوال العلامء بالتسليم دون بحث وال  ناقشة جلاز ملن قرأ كال  

أن يقلده يف  وضوع الكبائر والصغائر، و ن  ىرمحه اهلل وغفر له  ىأيب الليث السمرقندي 

به أمه  غرائبه أمه يعل السجود لغي اهلل تعاىل  ن الصغائر، ال  ن الكبائر!!! و ن املقطوع

ال يقصد السجود لغي اهلل تعاىل  ع ا تقاد الربوبية أو األلوذية فيه، فذلك كفر واضح، 

ولكنه يقصد فعل بعض اجلهلة السفهاء الذين يسجدون لعظامئهم نجود حتية، وال شك 

التي مسخت  ا كان  ن ذلك يف الرشائع  ذا إر  يف ذذه الرشيعة املحمديةيف أن ذ

 .لسجود لغي اهلل تعاىل  ن الصغائر؟!!!السابقة، ولكن ذل ا

 دليل اعتبار املفاخذة من الكبائر:

و ا يف املفاخذة  ن  ذا مظرما يف تعريفات الكبية املذكورة يف املؤاخذة األوىل ى  

بأن املفاخذة  ن املحر ات الكبائر،  ذ ال شك يف كوهنا املفاند فإمنا ننجز  دون شك 

فيه ذتك حر ة اهلل تعاىل والدين، وال شك يف أن املفاند التي ا بني املسلمني وا شنيعً أ رً 
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ال شك يف أهنا ترشعر بقلة اذتام  كام فيها ال تقل  ن  فاند بعض الكبائر املتف   ليها، 

 . رتكبها بالدين وبرقة تدينه

تقتيض  همالعلامء تقيض با تبارذا كبية و طالقات بعض عظم أقوال  ذا كامت و

د يف ذذه املسألة؟ فأي ؛ أهنا صغية قل  ي  الذي يؤيده الدليل ذو الفر؟؟ الفريقني أوىل بأن ير

 األوىل.

والدليل ذو القياس  ي  ا صح  ن النبي صي اهلل  ليه ونلم، وذلك أمه لعن ى  

ْلب س ل بْسة  املتشبهني  ن الريال بالنساء واملتشبهات  ن النساء بالريال، كام لعن الريل ي 

س ل بْسة الريل، واللعن ذو الد اء  ي املرء بالطرد  ن رمحة اهلل، تشبيها تلب  املرأة واملرأة 

، فهو أ ارة  ن {و ن  ليك لعنتي  ىل يو  الدين  }له بإبليس الذي قال فيه ربنا يل شأمه 

 .أ ارات كبائر الذموب

]ال شك يف أن  فاند املفاخذة ال تقل  ن  فاند تشبه الريال بالنساء أو تشبه 

ذذا التشبه أصل يرقاس  ليه، واملفاخذة فرع يرراد  حلاقه باألصل، و ،[ء بالريالالنسا

ن  فاندذا تربو  ي  فاند التشبه فويب  حلاقها به يف احلكم، وذو كوهنام  ن حيث  و

 الكبائر، بسبب اشرتاكهام يف العلة.
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ن يعل املفاخذة  ن املحر ات ولعل الواقف  ي ذذا يريع  ن ظنه أن    ى  

 كبائر ليس له  ي ذلك دليل، وأن قوله ذذا  مام ذو  ن ايتهاده الفاند.ال

ا تبار املفاخذة  ن الكبائر، يؤيد  ا وكال  البيهقي ذذا ويف كال  احلليمي مفسه ى  

ثم قال:  .«وأ ا  ا دون الزم  املويب للحد فإمه  ن الصغائر»: احلليمي  قال قدف

املنهاج يف شعب اإليامن: ] .«ن التحريم كبيةوتعاطي الصغية  ي ويهني أو أويه  »

وتعاطي الصغية  ي ويه جيمع ويهني أو »وقال اإل ا  البيهقي:  .[399 ،398 /1

ًها  ن التحريم كبية  .[1/268شعب اإليامن: ] .«أْوير

أفليس فيها النظر املحر  واللمس املحر  وكشف العورة املحر ؟!!! فايتامع ذذه        

جيعلها كبية  ى  حت   ع افرتاض كوهنا بدون شهوة وال خوف فتنةى لصغائر املحر ات ا

  ن الكبائر.

ا  ن العلامء  دوا النظر  ىل املرأة التي الحيل له ذلك  نها وقد مقل اهليتمي أن  ددً 

 ن مجلة الكبائر  ذا كان بشهوة  ع خوف الفتنة، وكذا ملسها، وكذا اخللوة هبا، فمن مجع 

 فهل املفاخذة أقل ؟!!!.ثالثة  ن الكبائر.  ي ذذا القول ى قد مجع ذذه الثالثة ف
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الكبية الثامية واألربعون والثالثة واألربعون والرابعة واألربعون »قال اهليتمي: 

.. أخرج .بشهوة  ع خوف فتنة، وملسها كذلك، وكذا اخللوة هبا، األينبية   بعد املئتني: مظرر 

ريض اهلل  نه  ن النبي صي اهلل  ليه ونلم أمه قال: الشيخان وغيمها  ن أيب ذريرة 

ذلك ال إالة، العينان زمامها النظر، واألذمان  تب  ي ابن آد  مصيبه  ن الزم ،  درك  كر 

زمامها االنتامع، واللسان زماه الكال ، واليد زماذا البطش، والريل زماذا اخلرط ، 

ا  ن ثم قال بعد أن رسد  ددً  .«ذبهأو يك ق ذلك الفرجر والقلب هيوى ويتمن ، ويصد  

ذذه الثالثة  ن الكبائر ذو  ا يرى  ليه غي واحد، وكأهنم  دُّ    »:  األحاديث األخرى

أخذوه  ن احلديث األول و ا بعده، لكن الذي يرى  ليه الشيخان وغيمها أن 

  قد ات الزم  ليست كبائر، ويمكن اجلمع بحمل ذذا  ي  ا  ذا امتفت الشهوة وخوف

[. والشيخان اللذان رويا احلديث 3 ،2/2]الزواير:  .«الفتنة، واألول  ي  ا  ذا ويدتا

 مها البخاري و سلم، والشيخان اللذان مقل  نهام يف الفقه مها الرافعي والنووي. 

وأمت ترى أن ابن حجر اهليتمي نلك  سلك اجلمع بني أقوال شيوخ املذذب، 

ه اجلمع بني قول األولني الذين رأوا أن النظر وْي فهو أقوى  ن محلها  ي التعارض، و

رين الذين رأوا أهنا صغائر: ذو أن محمل ذذا  واللمس واخللوة كبائر وبني قول اآلخ 

القول األخي  ي  ا  ذا حصل ذلك دون شهوة وال خوف فتنة، وأن محمل القول األول 

  ي  ا  ذا حصل ذلك  ع الشهوة وخوف الفتنة.
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ذم شمس األئمة احللواين و ،يف ضبط الكبائر العلامء دد  ن  لاقوأوقد قد ت 

والعيني والقهستاين وابن  ابدين والقرايف وابن دقي  العيد و  ا  احلر ني والرب اوي 

وتاج الدين السبكي والسيوطي وابن حجر اهليتمي والزركيش ونلطان العلامء  ز الدين 

ملسألة، فال إيد  ن قوهلم، وذذا املسلك وذؤالء ممن حققوا ا ،ابن  بد السال  والبارزي

ل القياس يف نبل احلكم  ي املعصية بكوهنا كبية، وذو أقرب  ىل دخ  وه يالذي ارتض  

روح الرشيعة و قاصدذا وقوا دذا، والبد  نه كي تنضبط  وازين احلكم  ي أي ذمب 

  ن الذموب بكومه  ن الكبائر أو الصغائر.

أن  ن تشبه  ن الذموب كلها كبيذا وصغيذا، وليعلمْ املسلم واملسلمة   يحذر  فلْ 

 ن الريال بالنساء  لعون وفا ل كبية، وكذا املتشبهة  ن النساء بالريال، ولو يف 

واخللوة  ع الشهوة وخوف الفتنة كبائر،  واللمسر  الل بْسة، أي يف ذيئة اللباس، والنظرر 

ًها  ن التحريم أصبحت كبية، وبدوهنا صغائر، لكن  ذا مجعت املعصية ويهني أو أوي

واإلرصار  ي الصغية كبية، فالب دار  الب دار   ىل التوبة، فإن اهلل حيب التوابني، والتائب 

و ين لغفار ملن تاب وآ ن و مل صاحلا } ن الذمب كمن ال ذمب له. قال اهلل  ز ويل: 

 .{ثم اذتدى



 103 

 اخلامتة

 : ا ييل ى  و يراد أقوال العلامء بعد  رض األدلة و ناقشتهاى لقد تبني بوضوح 

حتريم  خروج املرأة  ن بيتها  تعطرة، أو  تزينة، أو بمالبس ضيقة،  ى 3 ،2 ،1

ونواء يف ذلك أقصدت فتنة الريال أو مل تقصد، ومما ال شك فيه أهنا  ذا قصدت ذلك 

 فاملعصية أ ظم.

ألة خالفية، وأن العلامء مل جيمعوا  ي يواز كشف الويه والكفني، فاملس ى 4

والسرت ذو األنلم واألحوط، وذذا حيث ال يكون  ن ينظر مظرة افتتان، أ ا  ذا كان  ن 

 ينظر  ىل املرأة  ثل تلك النظرة فال شك يف ويوب السرت الكا ل. 

 وأن املفاخذة  ن املحر ات الكبائر، ال الصغائر. ى  5

رضاة اهلل تعاىل، وغاية ذذا و ين مل أبحث وأيهد وأكتب  ن شاء اهلل  ال ابتغاء  

فقت لذلك فبفضل اهلل، وأنأله القبول، و ن أخطأت فمن  ناي الوصول  ىل احل ، فإن ور 

 مفيس و ن الشيطان، وأنأل اهلل تعاىل العفو واملغفرة.
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وأريو  ن الباحث الذي مل أتف   عه يف ذذه املسائل وممن يوافقه فيها أن تتسع 

كام يف الفقيه واملتفقه ]لم إتجب و ظهاره باملناظرة، صدورذم للبحث واملناقشة، فإن الع

 .[207للخطيب البغدادي: ص 

رد  ليه  ذا كان اهلدف واحدا وذو وال ينبغي ألحد أن يأمف  ن أن يرد وير 

ليس أحد بعد »الوصول  ىل احل ، وقد قال التابعي اجلليل جماذد بن يرب رمحه اهلل تعاىل: 

كام يف الفقيه واملتفقه: ص ] .« ال أمت آخذ  ن قوله وتارك رنول اهلل صي اهلل  ليه ونلم

167] . 

ن نواء  ي لسان     هاللهم أرما احل  حقا وارزقنا اتبا ه، وايعلنا محب ظهور

وامجعنا  ي احل  الذي يرضيك  ،نا، ال مبايل يف إبته ومرصته لو ة الئمنا أو  ن خالف  وافق  

 آ نوا، ربنا  مك رءوف رحيم. نا، وال جتعل يف قلوبنا غال للذين 

وكان الفراغ  ن كتابة ذذا املبحث يف بييفومد  ن ضواحي  ومرتيال، يو  اجلمعة 

واحلمد هلل  ،نوى بعض اإلضافات اليسية، 1998 /5 /1املواف   1419 /1 /4

وصي اهلل ونلم وبارك  ي نيدما إمد و ي آله وصحبه  ،الذي بنعمته تتم الصاحلات

  .بإحسان  ىل يو  الدينوالتابعني 
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