لباس املرأة املسلمة وزينتها

بقلم
صالح الدين بن أمحد اإلدلبي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالالة وأزىالا التسالليم سالد االيددا ممالد الا
النبيني ،وخاتم املرالني ،وسد آله األطهار ،وأصحابه األخيار ،ا تعاقب الليل والنهالار،
والتابعني بإحسان ىل يو الدين.
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وبعد ،فهذا ىتاب ألفته قبل أحد سرش سا ً ا يف بعض األحكا الرشسية التي تتعلال
باملرأة ،يف التطيب والزينة واللباس ودحو ذلك.
وقد طلب ني بعض اإلخوة تقديمه للطباسة والنرشال ،فهأدالذا أييالب الا طلالب،
راي ًيا ن املوىل الكريم أن ينفع به ىاتبه ودارشه وقارئه ،وا رأ ًة ؤ ن ًة باهلل وراالوله تقالد
طاسة اهلل وراوله سد ىل ا اوامها ،وتتحرى بصدق و خالص أن تلتالز بأحكالا االذا
الدين احلنيف.
صالح الدين بن أمحد اإلدلبي
1430 / 4 / 16
2009 / 4 / 12
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الفصل األول
خروج املرأة من بيتها متعطرة
قال الباحث « :اسلم أن خروج املرأة تزينة أو متعطرة ع ارت العورة كروه
تنزهي ًا ،دون احلرا  ،ويكون حرا ً ا ذا قصدت املرأة بذلك التعرض للريال ،أي ذا
قصدت فتنتهم».
ااتدل الباحث سد دسواه يف سد حتريم خروج املرأة ن بيتها تعطرة ذا مل تقصد
فتنة الريال بام ييل:
دليله األول:
قال الباحث[ :وادظر ىل ا يف صنف ابن أيب شيبة سن ممد بن املنكدر قال:
والزبي غائب ،فدخل النبي صد اهلل سليه والم ،فويد ريح
زارت أاامء أختها سائشة
ر
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طيب ،فقال « ا سد املرأة أن تطيب وزويها غائب» .فلو ىان ذلك حرا ً ا لبني النبي صد
اهلل سليه والم].
أقول :اذا احلديث  -لو صح  -رصيح يف أن أاامء تطيبت بطيب تظهر رائحته
وخريت ن بيتها ،وقد رواه ابن أيب شيبة [ ]27/9سن وىيع ،سن واا بن سبيدة ،سن
ممد بن املنكدر ،واذا اند ضعيف يدا ،فإن واا بن سبيدة و ن ىان ن العباد
الزااد فقد ضع فه مجهور النقاد ،وقال فيه اإل ا أمحد :ال حتل الرواية سنه .وقال سنه أبو
حاتم والسايي :نكر احلديث .وقال يعقوب بن شيبة :صدوق ،ضعيف احلديث يدا،
و ن الناس ن ال يكتب حديثه لواائه وضعفه وىثرة اختالطه[ .هتذيب التهذيب:
.]360 - 356/10
فكيف جيوز ملن له اشتغال باحلديث أن يعل

ثل اذا السند وحيذف اام الراوي

الذي ال حتل الرواية سنه واملعروف برواية املناىي ؟!!!.
واذا احلديث قد رواه الطرباين يف املعجم الكبي [ ]105 - 104/24ن طري
اإل ا أمحد سن وىيع سن واا بن سبيدة ،به ،لكن بلفظ « ا سد املرأة أن ال تطيب
وزويها غائب» ،بزيادة «ال»[ ،وادظر :جممع الزوائد .314/4 :وىنز العامل:
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 .]393/16ويكون عنا احلديث  -سد الرواية الثادية  -اإلرشاد ىل ترك التطيب .وأيا
ا ىان املعنا فسند احلديث ضعيف يدا ،فال يصح االاتدالل أو االاتشهاد به.
دليله الثاين:
قال الباحث« :ويف انن البيهقي سن ابن سباس أن النبي صد اهلل سليه والم خرج
يو الفطر فصد رىعتني ،مل يصل قبلها وال بعداا ،ثم أتا النساء و عه بالل ،فأ ران
بالصدقة ،فجعلت املرأة تلقي خرصها واخاهبا ،قال البيهقي :رواه البخاري يف الصحيح
سن أيب الوليد ،وأخريه سلم سن شعبة» .وسل الباحث بقوله« :فهذا احلديث فيه أن
اؤالء النسوة خرين يو العيد وان البسات السخاب ،واو دوع ن الطيب ،فلم ينكر
سليهن».
أقول :السخاب  -بكرس السني  : -او قالدة ن را ٍّك وقردفل وملب بال يوار.
واجلمع :را رخب ،بضمتني.
والسك :دوع ن الطيب ،يتخذ ن يشء أاود يقال له الرا ك بعد أن خيلط
باملسك املسحوق[ .ادظر :القا وس املحيط].
وايأيت الكال سليه بعد ذىر دليله الثالث.
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دليله الثالث:
قال الباحث« :حديث سائشة الذي رواه أبو داود يف اننه أهنا قالت :ىنا دخرج ع
النبي صد اهلل سليه والم ىل كة ،فنضمخ يباانا باملسك املطيب لإلحرا  ،فإذا سرقت
حدادا اال سد ويهها ،فياه النبي صد اهلل سليه والم فال ينهااا»[ .انن أيب داود:
 58/9بسند صحيح].
وسل الباحث بقوله« :فالقائل بحر ة خروج املرأة تعطرة سد اإلطالق اذا
يفعل هبذا احلديث؟».
أقول :يف الدليل الثاين الذي أورده الباحث لبس النساء قالئد فيها دوع ن الطيب،
ويف الدليل الثالث تضميخ النساء يبااهن بالطيب ،فهل اذا يعني أهنن ىن يتطيبن
بطيب تظهر رائحته وخيالطن الريال؟؟ اذا مما مل يأذن به النبي صد اهلل سليه والم
قط ًعا ،والدليل سد ذلك األحاديث املتعددة يف التفري بني طيب الريال وطيب النساء،
رشسا او ا خفي رحيه ،و ن اذه األحاديث:
والدالة سد أن طيب النساء املسموح به ً
 -1حديث أيب اريرة أن راول اهلل صد اهلل سليه والم قال« :أال ن طيب الريل
ا ويد رحيه ومل يظهر لوده ،أال ن طيب النساء ا ظهر لوده ومل يويد رحيه» .اذا لفظ
املسند ،ولفظه سند سبد بن محيد« :طيب النساء ا ظهر لوده وخفي رحيه ،وطيب الريال
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ا ظهر رحيه وخفي لوده» [ .سند اإل ا أمحد  .541 /2 :املنتخب ن سند سبد بن
محيد .212 /3 :انن أيب داود  .236 /10 :انن الرت ذي ،وحسنه .الشامئل للرت ذي:
ص  .1883انن النسائي .151 /8 :سند الشهاب للقضاسي .184/1 :شعب اإليامن
للبيهقي  .]169 /6 :وريال اناده ثقات ،ال الراوي سن أيب اريرة ،فهو ريل ن
الطفاوة ،مل يرو سنه اوى أيب درضة العبدي ،فهو جمهول.
فإن ىنت ممن يعتمد سد حتسني الرت ذي فقد حكم بحسنه ،وقد أصاب يف حتسينه،
لشوااده وسد شذوذه ،و ال تكن ممن يعتمد سليه فال فر ن القول بتقويته بالشوااد.
 -2حديث سمران بن احلصني أن راول اهلل صد اهلل سليه والم قال ...« :أال
وطيب الريال ريح ال لون له ،أال وطيب النساء لون ال ريح له» .قال اعيد بن أيب سروبة
 واو راويه سن قتادة سن احلسن البرصي سن سمران بن احلصني  -سقب روايةاحلديث :رأراه قال :دام محلوا قوله يف طيب النساء سد أهنا ذا خريت ،فأ ا ذا ىادت سند
ب بام شاءت [ .سند اإل ا أمحد  .442/4 :انن أيب داود .374/16 :
زويها ف ْلتطي ْ
انن الرت ذي ،وقال :حسن غريب ن اذا الويه .املعجم الكبيللطرباين .147/18 :
املستدرك للحاىم  191/4 :وقال :صحيح اإلاناد ومل خيرياه .ووافقه الذابي .انن
البيهقي  .246/3 :التمهيد البن سبد الرب ،185/2 :واقط ن التمهيد ذىر سمران بن
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حصني] .وريال اناده ثقات ،ال أن قتادة واحلسن البرصي  -ع ثقتهام و ا تهام -
دلسان ،ومل يرصحا بالسامع.
فإن ىنت ممن يعتمد سد تصحيح احلاىم و وافقة الذابي له فقد صحح احلاىم
اناده ووافقه الذابي ،و ن ىنت ترى قول الرت ذي املتقد آدفا مما يفيد يف تقوية احلديث
فقد دقلته لك ،و ال فإده الشك يتقوى بام قبله و ا بعده.
 -3حديث أيب سثامن النهدي  -ن ىبار التابعني  -سن النبي صد اهلل سليه والم
أده قال« :خي طيب الريال ا ظهر رحيه وخفي لوده ،وخي طيب النساء ا ظهر لوده
وخفي رحيه» [ .صنف سبد الرزاق  .]321/4 :وريال اناده ثقات ،ال أده رال،
لكنه يتقوى بالروايات األخرى.
اذا وقد اخ رتلف فيه سد بعض ريال اذا اإلاناد ،واألصح فيه ا ذىرته ن ىوده
راالً ،اكذا رواه سبد الرزاق سن افيان بن سيينة سن ساصم بن اليامن األحول سن
أيب سثامن النهدي ،راالً .ورواه الطرباين يف املعجم األواط ن طري براايم بن بشار
الر ادي سن ابن سيينة به ،وزاد يف السند«سن أيب واا األشعري» ،فصار اإلاناد
تصال .وقال سنه اهليثمي :رواه الطرباين ،وفيه براايم بن بشار الر ادي ،واو ضعيف
وقد روث  ،وبقية رياله ريال الصحيح[ .املعجم األواط  .400/1 :جممع البحرين يف
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زوائد املعجمني  .200/7 :جممع الزوائد .]158/5 :وروي ىذلك ن طري اامسيل
بن زىريا سن ساصم بن اليامن األحول سن أدس سن النبي صد اهلل سليه والم ،فصار
اإلاناد تصال ن رواية أدس .وقال سنه اهليثمي :رواه البزار ،ورياله ريال الصحيح.
[ سند البزار  .376/3 :شعب اإليامن للبيهقي  .169/6 :جممع الزوائد.]156/5 :
وقال محدي سبد املجيد السلفي :ورواه الضياء ن حديث أدس[ .حاشية سند الشهاب
للقضاسي .]184 /1 :وذىر العقييل يف الضعفاء [ ]110 - 109 /2أده ريروى سن
ساصم سن أيب سثامن النهدي ن قوله .لكن مل أيده سنه اكذا.
ولست  -بحمد اهلل  -ممن يدلس يف العلم ،و ال لذىرت حديث أيب واا
وحديث أدس سد أهنام ن باب تعدد الطرق ،والواقع أهنام ن باب اختالف الرواية.
رشسا سند اخلروج ن املنزل هو ماخفي
فثبت بام ذىرته أن طيب النساء املأذون به ً
رحيه ،فكيف غفل الباحث  -الذي ريدسا له اعة االطالع واحلفظ ملتون األحاديث
النبوية  -سن اذا احلديث؟! سد الرغم ن ويوده يف أىثر ن سرشة صادر ن املصادر
األاااية لرواية السنة النبوية فضال سن املرايع؟؟!!.
ال والفرق بني طيب الريال وطيب النساء عروف سند الفقهاء ،و ن دصوصهم
التي أشارت ىل الفرق قول اإل ا ابن سبد الرب يف باب اإلحداد« :والصواب أهنا ال جيوز
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هلا لبس يشء تتزين به ...،وىذلك الطيب ىله ؤدثه و ذىره»[ .الكايف البن سبد الرب :
 .]519/1وىثي ن الناس اليو ال يفرقون بني ذىر الطيب و ؤدثه.
دليله الرابع:
دقل الباحث سن ىتاب حلية العلامء للقفال الشايش قوله « نصوص الشافعي رمحه
اهلل يف سا ة ىتبه أن حكم املرأة يف ااتحباب التطيب لإلحرا ىحكم الريل» .ودقل سن
النووي وزىريا األدصاري وشمس الدين الر يل ىرااة التطيب للنساء ذا خرين لصالة
العيد أو اجلامسة.
أقول :راد الباحث ن دقل القول بالكرااة أي ده كروه ليس بمحر  ،ولكنه
غفل سن الفرق بني طيب الريال وطيب النساء ،وأن طيب النساء ا ظهر لوده وخفي
رحيه.
ويبدو أن النساء ىن يتطيبن يف ز ن الشافعي بطيب ال تظهر رائحته ن املرأة حتا
ولو رت بقرب الريال ،فلذلك ااتحبه هلن ،وأهنن ىن يتطيبن بعد ذلك بطيب قد يظهر
نه يشء سند رضورة املرور بقرب الريال ،فلذلك ىراه الفقهاء هلن ،ولو ىان مما تظهر
له رائحة ملا ترددوا يف التحريم.
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دليله اخلامس:
قال الباحث« :وقد أمجعت املذااب األربعة سد أده جيب سد املرأة املعتدة للوفاة
اإلحدا رد ،واو اال تناع سن الزينة والطيب ،فلو حر ا سليها يف مجيع األحوال عتدة أو
غي عتدة فألي عنا رخصت املعتدة هبذا؟!».
أقول :املعتدة التي جيب سليها اإلحداد  -واي املتوىف سنها زويها يف قول الفقهاء
ويضاف ليها املبتوتة يف قول أيب حنيفة وأمحد يف رواية  -جتتنب التطيب طلق ًا ،اواء
أىادت يف البيت أو خريت حلاية ،أ ا غي املعتدة التي ال جيب سليها اإلحداد فإهنا جتتنب
التطيب ذا أرادت اخلروج ن البيت ،وىذا سند حضور الريال األيادب ،وتتطيب يف
بيتها الذي ال يغشاه غي الزوج والنساء واملحار

ن الريال ،فالفرق بينهام واضح.

فكيف غفل سنه الباحث ؟!!.
دليله السادس:
قيد الباحث حتريم خروج املرأة تعطرة بام إذا قصدت فتنة الرجال ،ومل يقل
بتحريمه سد اإلطالق ،أي اواء أقصدت ذلك أو مل تقصد ،وذىر ابب تقييده بحالة
القصد فقط بقوله« :حتاش ًيا ن اخلروج سن مجاع األئمة ،فإده مل يقل أحد نهم بحر ة
خروج املرأة تطيبة سد اإلطالق».
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أقول :ن الغريب دسوى اإلمجاع سد دساه !!! فهل دقل اذا اإلمجاع أحد
العلامء؟!.
بل املعروف خالف اذا ،فقد روي ا يعارضه سن سمر بن اخلطاب وابنته حفصة
وسبد اهلل بن سعود وأيب اريرة ن الصحابة ،وسن سطاء بن أيب رباح و براايم النخعي
ن التابعني ،فهل ينعقد اإلمجاع بخالف قول اؤالء مجيعا؟!!! .أو ليس اؤالء الصحابة
والتابعون ن أال اإلمجاع ؟!!!.
وسد وف قوهلم ر
قول ابن خزيمة والنووي والذابي وابن ىثي وابن حجر
العسقالين وابن حجر اهليتمي ،فهل غفل اؤالء مجيعا سن عرفة اذا اإلمجاع؟!!!.
بل ال قال سامل واحد ن سلامء املسلمني بجواز خروج املرأة تطيبة بطيب تظهر
رائحته ع سلمها أو ظنها بأهنا متر قريبا ن الريال ؟!!!.
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أدلة حتريم خروج املرأة متعطرة بطيب تظهر رائحته
حير سد املرأة اخلروج ن بيتها تعطرة بطيب تظهر رائحته ذا سلمت أو ظنت
بأهنا متر قريبا ن الريال ،واذه اي األدلة:
الدليل األول:
قال راول اهلل صد اهلل سليه والم « :ذا شهدت حداىن صالة العشاء فال متس
طيبا» .روي ن أربعة طرق سن ربكي بن سبد اللاله ابن األشج ،سن برس بن اعيد ،سن
زينب الثقفية ا رأة سبد اللاله بن سعود ،سن النبي صد اهلل سليه والم [ .سند الطياليس
 :ص  .230 - 229الطبقات الكربى البن اعد  .290/8 :املصنف البن أيب شيبة
 .26/9:سند اإل ا أمحد  .363/6 :صحيح سلم  .163/4:انن النسائي :
 .155 - 154/8األواط البن املنذر .229/4 :انن البيهقي  .]133/3 :ويف بعض
املواضع ياء يف السند «يعقوب بن سبد اللاله ابن األشج» بدالً ن أخيه « ربكي» ،ولعله
وام.
وروي ن طري ابن شهاب سن برس بن اعيد به رفوسا ،رواه النسائي وسقب
سليه بقوله :واذا غي مفوظ ن حديث الزاري.]155/8[ .
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وروي ن طرق سن سبد اللاله بن ممد بن سبد اللاله بن أيب فروة ،سن يزيد ابن
خصيفة ،سن برس بن اعيد ،سن أيب اريرة ،سن النبي صد اهلل سليه والم أده قال« :أيام
ا رأة أصابت بخور ًا فال تشهدن عنا العشاء اآلخرة»[ .صحيح سلم .163/4 :انن
أيب داود .63 - 62 /17 :انن النسائي .]154/8 :ولعل يزيد ابن خصيفة وام فيه
فجعله سن أيب اريرة بدال ن زينب الثقفية ،قال النسائي سقب روايته :ال أسلم أحد ًا تابع
يزيد ابن خصيفة سن برس سد قوله «سن أيب اريرة» .ورواه [سبد الرزاق يف صنفه :
 ]372/4سن برس راالً.
وقوله صد اهلل سليه والم يف احلديث «فال متس طي ًبا»  :هني للمرأة التي تريد
شهود صالة العشاء سن س الطيب ،واألصل يف النهي أده للتحريم ،وال قرينة ترصفه
سنه ،فخروج املرأة ن بيتها تطيبة ولو ىل املسجد حرا .
الدليل الثاين:
قال راول اهلل صد اهلل سليه والم« :ال يقبل اهلل ن ا رأة صالة خريت ىل
املسجد ورحيها تعصف حتا تريع فتغتسل» .رواه اثنان سن األوزاسي ،سن واا بن
يسار ،سن أيب اريرة ،سن النبي صد اهلل سليه والم[ .صحيح ابن خزيمة  .92/3 :انن
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البيهقي .]246/3 :ورواته ثقات ،ال أن يف انده ادقطاسا بني واا بن يسار األردين
وأيب اريرة.
وله طري ثان ،فقد رواه النسائي ن طري صفوان بن اليم ،سن ريل ثقة ،سن
أيب اريرة ،رفوسا[ .انن النسائي  .]154 - 153/8 :ورواته ثقات ،ال أن فيه بهام
وث ًقا سد اإلهبا .
وله طري ثالث ،فقد رواه مجاسة سن ساصم بن سبيد اهلل بن ساصم بن سمر بن
اخلطاب ،سن سبيد بن أيب سبيد وىل أيب رام ،سن أيب اريرة ،رفوسا [ .صنف سبد
الرزاق  .371/4 :الشافعي يف السنن .289/1 :سند اإل ا أمحد ،461 ،444/2 :
 .297 ،246انن أيب داود  .62 - 61/17 :ىتاب املجروحني البن حبان.]128/2 :
وساصم بن سبيد اللاله واه ،وسبيد وىل أيب رام وثقه العجيل وذىره ابن حبان يف الثقات.
ورواه البيهقي ن طري سبد الرمحن بن احلارث بن سبيد وىل أيب رام ،سن يده ،به،
دحوه[ .انن البيهقي  .]133/3 :ورواه ليث بن أيب راليم سن سبد الكريم بن أيب
املخارق سن وىل أيب رام ،به ،دحوه [ .سند اإل ا أمحد  .]365/2 :وليث بن أيب اليم
ىان قد اختلط ،وابن أيب املخارق ضعيف رتوك.
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وحيتمل أن يكون واا بن يسار وصفوان بن اليم قد امعاه ن سبيد وىل أيب
رام ،فإن ىان ىذلك فمداره سد سبيد وىل أيب رام ،ويتأىد توثيقه بوصفه بالثقة ن
قبل صفوان بن اليم الراوي سنه ،و ال يكن ىذلك فإن انده يتقوى بتعدد الطرق ،اواء
أامعاه ن واحد أو اثنني .وخالصة األ ر أن انده صحيح لغيه ،وقد صححه ابن
خزيمة.
وقوله صد اهلل سليه والم يف اذا احلديث «ال يقبل اهلل ن ا رأة صالة خريت
ىل املسجد ورحيها تعصف حتا تريع فتغتسل»  :دليل سد حتريم خرويها ذا تطيبت بام
تظهر رائحته ،وسد أن اهلل تعاىل ال يقبل نها صالة حتا تريع فتغتسل حتا تزيل
الرائحة.
ال اذا وقد ذىر الباحث اذا احلديث وسل سليه بقوله «وأ ا حديث أيب اريرة...
فليس فيه حتريم خرويها تعطرة ،و دام فيه أن صالهتا يف اذه احلال يف املسجد ال تكون
يائزا
ىثيا ن الكرااات متنع القبول أي الثواب ع ىون العمل ً
قبولة ،و ن املعلو أن ً
وادتفاء املعصية ،ثال ذلك ترك اخلشوع يف الصالة ،فإن الصالة تصح بدون اخلشوع ع
سد املعصية والقبول ،أي ال ثواب فيها ،ألده مل ريفهم نه حتريم خروج املرأة تعطرة ال
الكرااة التنزهيية ،ألن الكرااة ذا أطلقت فياد هبا سند الشافعيني الكرااة التنزهيية...،
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و ن املعلو أن البيهقي ىان شافعي املذاب ...،واحلديث األول رواه البيهقي يف السنن
الكربى يف باب ا يكره للنساء ن الطيب».
أقول :أراد الباحث بقوله اذا رد االاتدالل هبذا احلديث سد حتريم خروج املرأة
تعطرة ،تومه ًا أن تعلي احلكم بعد قبول الصالة سد ارتكاب خمالفة رشسية ال يدل
سد أن تلك املخالفة مر ة ،بل قد تكون  -سد ذابه  -كرواة فقط ،و ؤىدا بأن
العلامء مل يفهموا نه حتريم خروج املرأة تعطرة ،ويف ذلك دظر ،بياده فيام ييل:
 -1قوله صد اهلل سليه والم يف حديث أيب اريرة اذا «ال يقبل اهلل ن ا رأة
صالة : »...اذا هتديد ووسيد للمرأة التي خترج تطيبة ،فهل يأيت الوسيد بعد قبول
الصالة ملن ارتكب كرواا ن املكرواات؟!! فإن النظر يف مجلة ن األحاديث النبوية
يفيد أن التهديد بنفي قبول العمل ال يكون ال ذا صاحبه يشء ن املحر ات ،واذه
بعض األحاديث التي ورد فيها ثل ذلك التهديد ن غي اقتصار سد ا صح انده:
«ال يقبل اهلل صالة أحدىم ذا أحدث حتا يتوضأ»[ .صحيح البخاري].
«ال يقبل اهلل صالة بغي رطهور»[ .صحيح سلم].
«ال يقبل اهلل صدقة ن غلول» [ .سند اإل ا أمحد ،انن أيب داود].
18

« ن اهلل ال يقبل صالة سبد سبل زاره» [ .سند اإل ا أمحد ،انن أيب داود].
و ابال اإلزار رسجبا وىرب ًا ن املحر ات ،ويف صحيح سلم أن املسبل زاره او أحد
الثالثة الذين ال يكلمهم اهلل يو القيا ة وال ينظر ليهم وال يزىيهم وهلم سذاب أليم.
«ثالثة ال ريقبل هلم صالة  :ريل أ قو ً ا وام له ىاراون ،والعبد ذا أب حتا
يريع ىل واله ،واملرأة ذا باتت هايرة لزويها ساصية له» [ .صنف ابن أيب شيبة سن
احلسن راال ،ودحوه يف انن الرت ذي سن أيب أ ا ة ،ودحوه يف صنف ابن أيب شيبة سن
الامن ،ودحوه يف صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان واملعجم األواط للطرباين
وشعب اإليامن للبيهقي سن يابر ،وفيه بدال سن النوع األول «والسكران حتا يصحو».
« ثالثة ال يقبل اهلل نهم صالة :الريل يؤ قو ا وام له ىاراون ،والريل ال يأيت
الصالة ال دبار ًا ،وريل استبد مرر ًا» .وفرس أحد ريال السند الدبار بأن يأتيها بعد أن
تفوته[ .انن أيب داود سن ابن س ْمرو].
«ثالثة ال يقبل اهلل هلم صالة :ا قو وام له ىاراون ،وا رأة باتت وزويها
سليها غضبان ،وأخوان تصار ان»[ .صحيح ابن حبان سن ابن سباس].
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« ن رشب اخلمر مل يقبل اهلل له صالة أربعني ليلة» [ .سند اإل ا أمحد ،انن
الرت ذي ،انن النسائي].
« ن أسامل بني آد تعرض ىل مخيس ليلة اجلمعة فال يقبل سمل قاطع رحم».
[ سند اإل ا أمحد].
« ن أفطر يو ا يف غي رخصة فلن ريقبل نه الدار سم رله» [ .سند اإل ا أمحد].
«ال يقبل اهلل سز ويل صالة ريل يف يسده يشء ن اخل رلوق» [ .سند اإل ا
أمحد ،انن أيب داود] .واخللوق طيب رىب ن الزسفران وغيه ،وتغلب سليه احلمرة
والصفرة ،واو ن طيب النساء ،واملتضمخ به تشبه بالنساء[ .جممع بحار األدوار:
 .]101 - 100/2وال خيفا أن التشبه بالنساء حرا  ،ألن راول اهلل صد اهلل سليه والم
لعن املتشبهني ن الريال بالنساء ،واملتشبهات ن النساء بالريال.
فأدت ترى أن النبي صد اهلل سليه والم يعل احلكم بعد قبول الصالة سد ترك
وايب أو فعل مر  ،لكن قد يقال ن ابال اإلزار ذا مل يكن بقصد اخليالء او كروه
ليس بحرا سند مجهور العلامء ،فاجلواب أن الشائع ن حال املسبلني يف العهد النبوي او
اإلابال بقصد اخليالء ،وسليه تتنزل األحاديث النبوية ،ىقوله صد اهلل سليه والم «ثالثة
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ال يكلمهم اهلل يو القيا ة وال ينظر ليهم وال يزىيهم وهلم سذاب أليم :املسبل زاره،
واملنان ،واملنف العته باحللف الكاذب» .وقد يقال ن بعض الفقهاء دصوا سد أده يكره
للريل أن يؤ قو ا وام له ىاراون ،فاجلواب أهنم اكذا قالوا ،لكنه قول ريوح ،ذ
األحاديث النبوية الرشيفة الواردة يف كرواات الصالة  -ىااللتفات بالعن لغي حاية
ورفع البرص ىل السامء ووضع اليد سد اخلارصة وتشبيك األصابع وفرقعتها وتقليب
احلىص يف الصالة  -مل أيد فيها أن ن فعل شيئا نها مل تقبل صالته ،واألحاديث النبوية
الواردة يف سد قبول العمل وخاصة الصالة سلقته سد ترك وايب أو فعل مر  ،فإذا
وقع تردد يف خصلة ن اخلصال ويب حلاقها بام يناابها حسب اذا التقسيم ،وسليه فإده
حير سد الريل أن يؤ قو ا وام له ىاراون ،واذا ن سلم ىراايتهم إل ا ته وأن تلك
الكرااية ليس بعثها أاواء النفس املخالفة للرشيعة .ومما يقوي داللة حتريم التقد سد
الناس إل ا تهم وام ىاراون أن النبي صد اهلل سليه والم قرن بينه وبني املحر ات
والسكر،
املذىورة ،واي باق العبد ن واله ،وبيتوتة املرأة هايرة لزويها ساصية له ،ر
وتأخي الصالة ىل فوات الوقت ،وااتعباد احلر ،واجر املسلم و قاطعته ،ع احلكم سد
اؤالء بعد قبول الصالة نهم.
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 -2ذىر الباحث ثاال للكرااات التي «متنع القبول أي الثواب ع ىون العمل
يائزا وادتفاء املعصية» ،واو ترك اخلشوع يف الصالة ،ألن الصالة تصح بدون اخلشوع
ع سد املعصية وادتفاء الثواب والقبول فيها.
أقول :اذا التمثيل ال يصح ،ألن اخلشوع يف الصالة او روحها ،و ناط زيادة
األير فيها ع ااتكامل أسامهلا الظاارة ،فمن أدى الصالة برشوطها وأرىاهنا ع فعل
الوايبات وترك املحر ات صحت صالته وىان له أير األداء ،ويزداد أيره بزيادة فعل
السنن واملستحبات وترك املكرواات ،وىلام حرض قلبه وخشع ملوقفه بني يدي ربه سز
ويل و ناياته ىان ثواب صالته أىثر ،وىلام رشد قلبه وغفل سن عنا العبادة هلل تعاىل
دقص األير ،وقد قال راول اهلل صد اهلل سليه والم « ن الريل لينرصف و ا ىتب له
مخسها ،رر ربعها ،رث رلثها ،دصفها»[ .انن
رش صالته ،ت ررس رعها ،رث رمنها ،را ربعها ،رادر اها ،ر ر
ال رس ر ر
أيب داود ،انن النسائي ،صحيح ابن حبان].
فمن صد وأحرض قلبه سند النية ثم ااتكمل األفعال الظاارة ع الرشود والغفلة
ىوهنا أاقطت
واميت صالته صحيحة ن حيث ر
فحظه ن ثواهبا أددا دريات األير ر
ثم ترك الصالة سن صاحبها ،لكن ع الكرااة ،وليس فوات األير الاتكامهلا ع
ارتكاب كروه ،ولكنه لفوات عظم روحها و ناط زيادة األير فيها ،أال واو اخلشوع.
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فالتمثيل للكرااة التي متنع قبول الصالة واحلصول سد الثواب برتك اخلشوع
غالطة.
ىثيا» ن الكرااات متنع قبول الصالة ،وأسطا ثاال
 -3ادسا الباحث أن « ً
واحدا او ترك اخلشوع ،والتمثيل به انا ال يصح ،فأين األ ثلة األخرى؟؟.
 -4ذا ىادت «ىثي» ن الكرااات متنع قبول الصالة فلم مل تكن «ىلها»
ىذلك؟!! والتفري بينها حتكم ،أو البد ن ظهار الفرق.
 -5ن الغريب أن يقول الباحث سن حديث أيب اريرة اذا «ألده مل ريفهم نه
حتريم خروج املرأة تعطرة» ع أده دقله ن صحيح ابن خزيمة؟!! ولو ريع ىل صحيح
ابن خزيمة لقرأ قوله رمحه اهلل تبوي ًبا هلذا احلديث «باب إجياب الغسل سد املتطيبة
للخروج ىل املسجد ودفي قبول صالهتا ن صلت قبل أن تغتسل» ،فهل يراه اإل ا ابن
خزيمة جيا ًبا أو ااتحبا ًبا ؟!! وال خمالفة الوايب ال احلرا ؟!!.
 -6أىد الباحث دسواه أن العلامء مل يفهموا ن حديث أيب اريرة حتريم خروج
املرأة تعطرة بقول اإل ا البيهقي يف سنوان الباب الذي روى فيه اذا احلديث «باب ا
ريكره للنساء ن الطيب» ،وذلك ألن الكرااة ذا أطلقت فياد هبا سند الشافعيني الكرااة
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التنزهيية ،والبيهقي شافعي املذاب .يعني أن البيهقي مل يقل «باب ا حير سد النساء ن
الطيب».
أقول :ن املعلو املقطوع به سند ن يعرف نهج املحدثني يف التبويب أهنم ىثيا
ا يقولون «باب ا يكره ن »...أو «باب ىرااية »...وال يقصدون الكرااة التي اي
دون احلرا  ،بل ا او أسم ن ىون اليشء مر ا أو كرواا دون درية التحريم ،واذا
شائع يدا يف ىتب السنة ،فاإل ا الدار ي صاحب السنن رمحه اهلل ثال يقول يف اننه يف
ىتاب الصالة باب ىرااية اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم»« ،باب ىرااية رفع البرص ىل
السامء يف الصالة»« ،باب ىرااية الصالة للناسس» ،ثم يقول يف ىتاب الزىاة «باب ىرااية
أن يكون الريل سشار ًا» ،وال شك أده يقصد يف اذا الباب األخي التحريم ،ألن العشار
او املتسلط الذي يفرض سد التجار املارين به تاوات ظلام وسدوادا ،واذا تف سد
حتريمه ،بل قيل ده أسظم الذدوب [ادظر :جممع بحار األدوار .]601/5 :و ن اذه البابة
قول اإل ا الك رمحه اهلل «و ريكره للمرأة أن ختلو ع الريل ليس بينه وبينها حر ة».
[املوطأ :ىتاب اجلا ع ،يا ع ا ياء يف الطعا والرشاب] .وسد اذا االصطالح يرى
تبويب البيهقي.
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والذي يؤىد لكل نصف أن راده انا او التحريم :روايته يف الباب ذاته باإلضافة
حلديث أيب اريرة حديث أيب واا األشعري سن النبي صد اهلل سليه والم أده قال «أيام
ا رأة ااتعطرت فمرت سد قو ليجدوا رحيها فهي زادية»[ .انن البيهقي ،]246/3 :
و رور املرأة سد قو تعطرة بقصد أن جيدوا رحيها حرا باإلمجاع ،والباحث عرتف
بتحريمه ،وقد روى اإل ا البيهقي رمحه اهلل اذا احلديث يف الباب ذاته حتت قوله «باب ا
يكره للنساء ن الطيب سند اخلروج» ،فدل اذا سد أن راده انا ن الكرااة او
التحريم ،فكيف غفل الباحث سن اذا وادسا أن راد البيهقي ن اذا التبويب او
الكرااة التنزهيية؟!!.
الدليل الثالث:
قال راول اهلل صد اهلل سليه والم « :ال متنعوا اء اهلل سايد اهلل ،وليخرين
تفالت» [ .سند اإل ا أمحد .528 ،475 ،438/2 :الشافعي يف السنن .290/1 :انن
الدار ي .236/1 :انن أيب داود .160/4 :صحيح ابن حبان  :ص  .102ن حديث
أيب اريرة بسند ييد .سند اإل ا أمحد .193 ،192/5 :سند البزار.222/1 :
األواط البن املنذر .228/4 :صحيح ابن حبان  :ص  102ن حديث زيد بن خالد.
سند اإل ا أمحد  70-69/6:ن حديث سائشة .سند اإل ا أمحد 98/2 :ن حديث
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ابن سمر بسند ضعيف يدا] .واحلديث صحيح بمجموع طرقه ،وقد صححة ابن حبان،
ودقل الدار ي سقب رواية احلديث سن أحد شيوخه تفسي التفلة بأهنا التي ال طيب هلا.
وقوله صد اهلل سليه والم «وليخرين تفالت» أ ر ،ألده فعل ضارع قرون
بال األ ر ،واألصل يف األ ر أده للويوب ،وال قرينة انا ترصفه سنه.
الدليل الرابع:
روي سن يمودة بنت اعد سن النبي صد اهلل سليه والم أده قال « :ا ن ا رأة
خترج يف شهرة ن الطيب فينظر الريال ليها ال مل تز ْل يف اخط اهلل تعاىل حتا تريع ىل
بيتها»[ .املعجم الكبي للطرباين  .]39/25 :قال اهليثمي :رواه الطرباين يف الكبي ،وفيه
واا بن سبيدة ،واو ضعيف[ .جممع الزوائد .]35 /2 :أقول :بل او ضعيف يدا،
فال احتجاج بمثله ،واالستامد يف االاتدالل سد األحاديث املتقد ة ،و دام ذىرته للمعرفة.
الدليل اخلامس:
دكار بعض الصحابة والتابعني سد ن خترج ن بيتها تطيبة بام تظهر رائحته،
وليس هلم خمالف ،وتوارد أقوال العلامء سد ذلك.
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فممن روي سنه اإلدكار سمر بن اخلطاب وسبد اهلل بن سعود وحفصة بنت سمر
وأبو اريرة ريض اهلل سنهم ،وسطاء بن أيب رباح و براايم بن يزيد النخعي رمحهام اهلل ،وال
أسلم هلم خمالفا.
فأما أثر عمر ريض اهلل سنه فقد روى حييا بن يعدة أن سمر بن اخلطاب خريت
ا رأة سد سهده تطيبة ،فويد رحيها ،فعالاا بالدرة ،ثم قال« :خترين تطيبات فيجد
الريال رحيكن؟! و دام قلوب الريال سند أدوفهم ،اخرين تفالت» [ .صنف سبد
الرزاق .]371 - 370/4 :وقال براايم النخعي :طاف سمر بن اخلطاب يف صفوف
النساء ،فويد رحيا طيبة ن رأس ا رأة ،فقال :لو أسلم أيتكن اي لفعلت وفعلت،
ب حداىن لزويها ،فإذا خريت لبست أطامر وليدهتا .قال :فبلغني أن املرأة التي
لتطي ْ
ىادت تطيبت بالت يف ثياهبا ن الفرق [ .صنف سبد الرزاق  .374 - 373/4 :صنف
ابن أيب شيبة  26 - 25/9 :بنحوه وزاد أده ىان يو سيد] .والراويان سن سمر ثقتان ،ال
أهنام مل يدرىا سمر .والفرق :اخلوف.
وأما أثر ابن مسعود ريض اهلل سنه فقد روى القاام بن سبد الرمحن بن سبد اللاله بن
سعود ،واو ثقة ،سن أيب بزة ،سن أيب سبيدة بن سبد اهلل بن سعود ،سن سبد اهلل بن
سعود أده ويد ن ا رأته ريح جممر واي بمكة ،فأقسم سليها أن ال خترج تلك الليلة.
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[ صنف ابن أيب شيبة  .]27/9 :وأبو بزة ذىره البخاري يف التاريخ الكبي .وقال سبد اهلل
بن سعود :ألن أزاحم مجال قد رانئ قطرا ًدا أحب يل ن أن أزاحم ا رأة تعطرة.
[ صنف سبد الرزاق.373/4 :املعجم الكبي للطرباين ]352/9 :وانده ييد.
وأما أثر حفصة ريض اهلل سنها فقد روى سثامن بن سبد اهلل بن رساقة ،واو ثقة ،سن
أ ه زينب بنت سمر بن اخلطاب أهنا أرالت ىل حفصة  -واي أختها  -تسأهلا سن
الطيب ،وأرادت أن خترج ،فقالت حفصة زوج النبي صد اهلل سليه والم :دام الطيب
للفراش [ .صنف سبد الرزاق .373/4 :صنف ابن أيب شيبة .]27/9 :وحترف اام
سثامن بن سبد اهلل بن رساقة يف صنف سبد الرزاق ىل :سبيد بن يزيد بن رساقة ،وانده
حسن.
رت بأيب اريرة ا رأة
وأما أثر أيب هريرة ريض اهلل سنه فقد قال واا بن يسارْ :
ورحيها تعصف ،فقال هلا :ىل أين تريدين يا أ ة اجلبار؟ .قالت :ىل املسجد .قال:
تطيبت؟ .قالت :دعم .قال :فاريعي فاغتسيل ،فإين امعت راول اهلل صد اهلل سليه
والم يقول« :ال يقبل اهلل ن ا رأة صالة خريت ىل املسجد ورحيها تعصف حتا تريع
فتغتسل»[ .صحيح ابن خزيمة.92/3 :انن أيب داود.]62-61/17 :
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وأما أثر عطاء رمحه اهلل فقد روى سبد الرزاق يف صنفه سن ابن يريج سن سطاء
أده قال :ىان رينها أن تطيب املرأة وتزين ثم خترج .ثم قال« :وال تربين» .فقال له ريل
آخر :وتربج ذلك؟ .قال :دعم [ .صنف سبد الرزاق ،]371/4 :وانده صحيح .وسطاء
بن أيب رباح ن فقهاء التابعني بمكة ،وقد دقل النهي سن خروج املرأة تطيبة تزينة ،فإ ا
أن يكون النهي ن الصحابة ،أو ن ىبار التابعني ،ثم ده أفتا أن اذا ن التربج الوارد يف
اآلية الكريمة ،أي يف قوله تعاىل { وال تربين تربج اجلاالية األوىل }.
ااتأذدت براايم ا رأته أن
وأما أثر إبراهيم النخعي رمحه اهلل فقد قال األسمش:
ْ
حيا طيبة ،فقال :اريعي ،ن املرأة ذا
تأيت بعض أالها ،فأذن هلا ،فلام خريت ويد نها ر ً
تطيبت ثم خريت فإدام او دار وشنار [ .صنف سبد الرزاق .373 /4 :صنف ابن أيب
شيبة ]27/9 :وانده ييد.
ويشبه اذا األثر ا روي سن أدس بن الك أن راول اهلل صد اهلل سليه والم
قال « :ذا تطيبت املرأة لغي زويها فإدام او دار يف شنار» .قال اهليثمي :رواه الطرباين يف
األواط ،وفيه ا رأتان مل أسرفهام ،وبقية رياله ثقات[ .جممع الزوائد .157/5 :جممع
البحرين يف زوائد املعجمني .]197/7 :وانده ضعيف .و دام مل أدظمه يف الك األدلة
ألن ويه الداللة نه غي ظاار يف اذه املسألة ،واهلل أسلم.
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أقوال العلامء يف خروج املرأة متطيبة:
تقد أن الباحث دقل سن الشافعي ااتحباب تطيب املرأة لإلحرا وسن بعض
الفقهاء الشافعيني الكرااة ذا خريت لصالة العيد أو اجلامسة ،وتقد توييهه بأن النساء
ربام ىن يتطيبن يف ز ن الشافعي بطيب ال تظهر رائحته ن املرأة حتا ولو رت بقرب
الريال ،واو املأذون به رشسا ،أو لتحق تباسد املرأة سن الريال سند اإلحرا  ،فلذلك
ااتحبه هلن ،وبأهنن ىن يتطيبن بعد ذلك بطيب قد يظهر نه يشء سند رضورة املرور
بقرب الريال ،فلذلك ىراه الفقهاء هلن ،خلشية وقوع ذلك .وتقد القول بأن طيب
املرأة لو ىان مما تظهر له رائحة ملا ترددوا يف التحريم ،واذه بعض أقوال الفقهاء يف ذلك:
 قال اإل ا النووي[ :باب خروج النساء ىل املسايد ذا مل يرتتب سليه فتنة وأهناال خترج طيبة .قوله صد اهلل سليه والم «ال متنعوا اء اهلل سايد اهلل»  :اذا وشبهه ن
أحاديث الباب ظاار يف أهنا ال رمتنع املسجد ،لكن برشوط ذىراا العلامء أخوذة ن
األحاديث ،واي أن ال تكون متطيبة ،وال تزينة ،وال ذات خالخل يسمع صوهتا ،وال
ثياب فاخرة ،وال خمتلطة بالريال][ .رشح صحيح سلم.]161/4 :
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 قال اإل ا الذابي« :و ن األفعال التي رتلعن سليها املرأة ...وتطيبها باملسكوالعنرب والطيب ذا خريت»[ .الكبائر :ص  .135ودقله سنه اهليتمي بنحوه يف الزواير
سن اقرتاف الكبائر.]157/1 :
 قال ابن ىثي« :و ن ذلك أهنا رتنها سن التعطر والتطيب سند خرويها نبيتها»[ .تفسي القرآن العظيم.]285/3 :
 قال ابن حجر العسقالين سند ذىر احلديث الذي فيه صالة النساء ع النبي صداهلل سليه والم مجاسة يف املسجد[ :قال ابن دقي العيد :اذا احلديث سا يف النساء ،إال أن
الفقهاء خصوه برشوط ،منها أن ال تتطيب ،واو يف بعض الروايات «وليخرين تفالت»،
و ريلح بالطيب ا يف عناه ،ألن ابب املنع نه ا فيه ن حتريك داسية الشهوة][ .فتح
الباري.]350-349/2 :
 قال ابن حجر العسقالين يف التعلي سد قول سائشة ريض اهلل سنها «لو أدركراول اهلل صد اهلل سليه والم ا أحدث النساء ملنعهن ىام ر نعت دساء بني رسائيل» :
«فإن تعني املنع فليكن ملن أحدثت ،واألوىل أن رينظر ىل ا خيشا نه الفساد ف ريجتنب،
إلشارته صىل اهلل عليه وسلم إىل ذلك بمنع الطيب والزينة ،وىذلك التقيد بالليل ىام
اب »[ .فتح الباري.]350/2 :
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 قال ابن حجر اهليتمي« :ويف نسك ابن مجاسة الكبي :و ن أىرب املنكرات ايفعله يهلة العوا يف الطواف ن زامحة الريال بأزوايهم اافرات سن ويواهن،...
و ن املنكرات أيضا ا يفعله دساء كة وغيان سند رادة الطواف وسند دخول املسجد
ن التزين واستعامل ما تقوى رائحته ن الطيب بحيث ريشم سد بعد ،فيشوشن بذلك
سد الناس ،وجيتلبن بسببه ااتدساء النظر ليهن وغي ذلك ن املفااد ،دسأل اهلل أن
يلهم ويل األ ر زالة املنكرات ،آ ني»[ .الفتاوى الكربى.]202 - 201/1 :
 وقال ابن حجر اهليتمي« :الكبية التااعة والسبعون بعد املئتني خروج املرأة نبيتها تعطرة تزينة ولو بإذن الزوج» .ثم ذىر بعض األحاديث النبوية يف التحذير ن
اذا ،ثم قال« :سدُّ اذا او رصيح اذه األحاديث ،وينبغي محله  -ليواف قواسددا  -سد
ا ذا حتققت الفتنة ،أ ا ع جمرد خشيتها فهو كروه ،أو ع ظنها فهو حرا غي ىبية،
ىام او ظاار»[ .الزواير سن اقرتاف الكبائر.]45/2 :
ال واشرتط الشيخ زروق والغروي  -ن فقهاء املالكية  -خلروج املرأة ن بيتها
رشوطا مخسة ،أحداا أن ال يكون سليها ريح طيبة[ .رشح راالة ابن أيب زيد.]377/2 :
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وقال القباب  -ن فقهاء املالكية  -يف ىتابه خمترص أحكا النظر« :وال ريمنعن ن
اخلروج وامليش يف حوائجهن… ،و دام ريمنعن ن التربج والتكشف والتطيب للخروج
والتزين ،بل خيرين وان نتقبات»[ .ادظر :وااب اجلليل للحطاب]405/3 :
وخالصة املسألة أن املرأة ذا تطيبت بطيب تظهر رائحتاله بقصالد أن تفالتن قلالوب
الريال أو ذا حتققت الفتنة ولو مل تقصداا فهذا حرا ن الكبائر ،واالذا ذا سلمالت أهنالا
متر قرب قو عروفني بفساد القلب ،و ذا ظنت وقوع الفتنة يف القلالوب ظنالا دون حتقال
فهذا حرا  ،لكن ليس ن الكبائر ،واذا ذا سلمت أهنا متر قرب الريال فيجدون رحيهالا،
ألن املظنون يف الريال أن قلوهبم سنالد أدالوفهم ،ىالام قالال سمالر ريض اهلل سناله ،وأ الا ذا
خشيت ذلك جمرد خشية فهذا كروه ال يصل ىل درية التحريم ،واذا ذا ىادت تباسدة
والظالروف واألحالوال سالاسدة هلالا يف ذلالك وخشاليت أن يمالر
سن املرور قرب الريال
ر
بعضهم قريبا نها بحيث قد تصل ليهم رائحة طيبهالا ،ولالذلك ىالره الفقهالاء رمحهالم اهلل
للمرأة التطيب لصالة اجلمعة والعيدين ،وأ ا ذا ىادت املرأة تباسالدة سالن املالرور قالرب
الريال وال ختشا ن رور بعضهم قريبا نها بحيث قد تصل ليهم رائحة الطيب فهالذا
مل اجلواز ،بل قد يستحب ،ولذلك ااتحب الفقهاء هلا التطيب سند اإلحالرا للحالج أو
العمرة بالطيب الذي له رائحة خفية ال تظهر .فمدار األ ر سد دى القالرب والبعالد الن
الريالالالالالالال بحسالالالالالالب املعالالالالالالروف الالالالالالن سالالالالالالادات أاالالالالالالل الز الالالالالالان.
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الفصل الثاين
خروج املرأة من بيتها بزينة تظهرها
قال الباحث« :اسلم أن خروج املرأة متزينة أو تعطرة ع ارت العورة كروه
تنزهيا ،دون احلرا  ،ويكون حرا ا ذا قصدت املرأة بذلك التعرض للريال ،أي ذا
قصدت فتنتهم».
ااتدل الباحث سد دسواه يف سد حتريم خروج املرأة ن بيتها تزينة بزينة تظهراا
للريال األيادب ذا مل تقصد فتنتهم بام ييل:
دليله األول:
قال الباحث« :ويف انن البيهقي سن ابن سباس أن النبي صد اهلل سليه والم خرج
يو الفطر فصد رىعتني ،مل يصل قبلها وال بعداا ،ثم أتا النساء و عه بالل ،فأ ران
بالصدقة ،فجعلت املرأة تلقي خرصها واخاهبا» .وسل الباحث بقوله« :واخلرص او
حلقة الذاب والفضة ،واذا ن أدلة يواز خروج املرأة تزينة».
أقول :اخلرص او احللقة الصغية ن احليل ،وياء احلديث يف بعض الروايات
سند البخاري بلفظ «القرط» ،واو ا ريعل بشحمة األذن ن احليل ،وقد ىادت املرأة
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املسلمة سد سهد راول اهلل صد اهلل سليه والم بعد دزول األ ر باحلجاب ختتمر بخامر
اابغ ،ومل تكن لتكشف صفحة سنقها وتظهر حلية أذهنا ،فليس يف اذا احلديث ترصيح
وال شارة ىل أن املتصدقة ىادت تبدي خرصها أو قرطها واي تحلية به ،بل ىل ا فيه
او أهنا ىادت تلقيه يف ثوب بالل واو جيمع ا جتود به النفوس ،وال شك يف أهنا ىادت
تنزسه ن حتت احلجاب .فال دليل يف اذا احلديث سد يواز ظهار املرأة لزينتها البتة.
دليله الثاين:
دقل الباحث ن تفسي القرطبي سن ابن سباس وقتادة واملسور بن خمر ة أهنم
فرسوا قوله تعاىل {وال يبدين زينتهن ال ا ظهر نها} بأن ظاار الزينة او الكحل
والسوار واخلضاب ىل دصف الذراع والقرطة والفتخ ودحو اذا ،ودقل سن القرطبي أده
قال يف اذا :فمباح أن تبديه املرأة لكل ن دخل سليها ن الناس ...ن املحار
واأليادب.
اخلضاب :تغيي لون الكفني باحلناء ودحوه.
القرطة :مجع رق ْرط :واو ح ْيل األذن.
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الفتخ :مجع فتْخة :واي حلقة ن ذاب أو فضة ال فص هلا تلبس يف صبع اليد أو
الريل.
أقول :روي يف تفسي اذه اآلية دحو ن اذا القول سن مجاسة ن الصحابة
والتابعني ،ولكن ال ينبغي لطلبة سلم احلديث الرشيف فضال سن سلامئه أن ريغفلوا درااة
األااديد ،فإن اإلاناد ن الدين ،ولوال اإلاناد لقال ن شاء ا شاء .وقد روي دحو
ذلك القول سن ابن سباس وسائشة واملسور بن خمر ة وأدس بن الك ن الصحابة ،وسن
قتادة والشعبي وسطاء بن أيب رباح واعيد بن يبي وجمااد بن يرب وسبد الوارث وىل
أدس بن الك ن التابعني ،ولكن مل يأت ذلك سن أي صحايب بسند صحيح ،و ليك
ختريج األقوال ودرااة أااديداا:
 -1أثر ابن عباس ،وله عنه مخسة طرق:
أ -روى الطربي يف تفسيه والبيهقي يف اننه ن طري

سلم بن ىيسان املالئي

سن اعيد بن يبي سن ابن سباس أده قال يف تفسي اذه اآلية :الكحل واخلاتم[ .تفسي
الطربي.93/* :انن البيهقي .]85/7 .225/2 :و سلم املالئي قال سنه سدد ن
األئمة :رتوك.

36

ب -روى الطربي يف تفسيه ن طري هنشل بن اعيد سن الضحاك بن زاحم
سن ابن سباس أده قال :الظاار نها الكحل واخلدان[ .تفسي الطربي .]93/* :وهنشل
قال سنه سدد ن األئمة :رتوك .ور اه بعضهم بالكذب.
ج -روى الطربي يف تفسيه ن طري سبد اللاله بن صالح اجلهني املرصي سن
عاوية بن صالح احلرض ي سن سيل بن أيب طلحة سن ابن سباس أده قال :والزينة الظاارة
الويه وىحل العني وخضاب الكف واخلاتم ،فهذا تظهره يف بيتها ملن دخل ن الناس
سليها[ .تفسي الطربي .]93/* :وىل ن اؤالء الثالثة صدوق فيه لني ،باإلضافة ىل
أن سيل بن أيب طلحة مل يسمع ن ابن سباس شيئا.
د -روى الطربي يف تفسيه ن طري سبد امللك بن سبد العزيز بن يريج سن ابن
سباس أده قال :اخلاتم واملسكة[ .تفسي الطربي .]93/* :وابن يريج ثقة قبيح
التدليس ،وقد ولد بعد وفاة ابن سباس.
الالمسكة  :السوار أو اخللخال ن العاج ودحوه .واجلمع  :الالمسك.
اال -روى البيهقي يف اننه ن طري رخصيف بن سبد الرمحن اجلزري سن سكر ة
سن ابن سباس أده قال :الكحل واخلاتم[ .انن البيهقي .]225/2 :ر
وخصيف صدوق
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فيه لني ،ويف السند أبو األزار أمحد بن األزار بن نيع واو صدوق ال أده ملا ىرب صار
ربام ريلقن.
 -2أثر عائشة وله عنها طريقان:
أ -روى الطربي ن طري سبد امللك بن سبد العزيز بن يريج سن سائشة أهنا
قالت :ال رق ْلب والف ْتخة[ .تفسي الطربي .]93/* :وابن يريج ثقة قبيح التدليس ،وقد
ولد بعد وفاة سائشة.
ال رقلب :السوار ،أو او دوع ن األاورة يشبه ب رقلب النخلة األبيض.
ب -روى ابن أيب شيبة والبيهقي ن طريقني سن محاد بن المة ،سن أ شبيب،
سن سائشة أهنا قالت :ال رقلب والف ْتخة [ .صنف ابن أيب شيبة.283/4 :انن البيهقي:
 .]86/7وأ شبيب مل أيد هلا ترمجة يف هتذيب التهذيب وال تقريب التهذيب ،وال لسان
امليزان ،وال تعجيل املنفعة ،وال ثقات ابن حبان ،وال ثقات ابن شااني ،وال تاريخ العجيل
املسما خطأ بثقات العجيل ،وال التاريخ الكبي للبخاري ،وال اجلرح والتعديل البن أيب
حاتم ،ومل يذىراا املزي يف هتذيب الكامل يف الرواة سن سائشة ،وال فيمن روى سنهم محاد
بن المة .وذىراا ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل [ ]360/4ااتطراد ًا يف ترمجة
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حفيداا ،حيث قال :شبيب بن شبيب ،ويدته أ شبيب بنت سا ر العا رية امعت
سائشة .أقول :فالظاار أهنا جمهولة.
 -3أثر املسور بن خمرمة:
روى الطربي ن طري الزاري ،سن ريل ،سن املسور بن خمر ة أده قال :القلبني
واخلاتم والكحل[ .تفسي الطربي .]93/* :ويف السند راو بهم.
 -4أثر أنس بن مالك:
أشار البيهقي ىل أده روي سن أدس قوله :الكحل واخلاتم .وذىر السيوطي أن ابن
املنذر رواه سن أدس [انن البيهقي .225/2:الدر املنثور .]41/5 :ومل يذىرا اند
احلديث لينظر فيه.
 -5أثر قتادة وله عنه طريقان:
أ -روى الطربي ن طري اعيد بن أيب سروبة سن قتادة أده قال :الكحل
والسواران واخلاتم[ .تفسي الطربي ]93/* :وانده صحيح.
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ب -روى الطربي ن طري

عمر بن راشد سن قتادة أده قال :املسكتان واخلاتم

والكحل[ .تفسي الطربي .]93/* :وانده صحيح ن شاء اهلل.
 -6أثر الشعبي:
روى ابن أيب شيبة ن طري ساصم بن اليامن األحول سن الشعبي أده قال:
الكحل والثياب .ورواه الطربي ن ويه آخر سن ساصم سنه بلفظ :الكحل واخلضاب
والثياب [ .صنف ابن أيب شيبة .283/4 :تفسي الطربي .]93 /* :وانده صحيح.
 -7أثر عطاء بن أيب رباح:
روى ابن أيب شيبة ن طري اشا بن الغاز أده امع سطا ًء يقول :الزينة الظاارة
اخلضاب والكحل [ .صنف ابن أيب شيبة .]284/4 :وانده ييد.
 -8أثر سعيد بن جبري:
روى ابن أيب شيبة ن طري اعيد بن زيد سن سطاء بن السائب سن اعيد بن
يبي أده قال :اخلاتم واخلضاب والكحل [ .صنف ابن أيب شيبة .]284/4 :وسطاء بن
السائب ىان قد اختلط ،ومل أيد ن ذىر اعيد بن زيد يف الرواة سن سطاء قبل اختالطه.
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 -9أثر جماهد بن جرب ،وله عنه طريقان:
أ -روى ابن أيب شيبة ن طري ليث بن أيب راليم سن جمااد أده قال :اخلضاب
والكحل [ .صنف ابن أيب شيبة .]284/4 :وليث بن أيب اليم ىان قد اختلط يدا ومل
يتميز حديثه.
ب -روى الطربي ن طري سبد امللك بن سبد العزيز بن يريج سن جمااد أده
قال :الكحل واخلضاب واخلاتم[ .تفسي الطربي .]93/* :وابن يريج ثقة قبيح
التدليس ،ومل يرصح انا بالسامع.
 -10أثر عبد الوارث [موىل أنس بن مالك]:
روى ابن أيب شيبة ن طري المة بن اابور سن سبد الوارث أده قال :الكف
واخلاتم [ .صنف ابن أيب شيبة .]285/4 :والمة بن اابور ضعيف ،وسبد الوارث
ضعيف.
ال اكذا ىان ينبغي للباحث أن خيرج تلك املرويات ويدرس أااديداا ،ليكون
القارىء سد بينة.

41

قد يقال  :ذا صح تفسي قول اهلل تعاىل { وال يبدين زينتهن ال ا ظهر نها }
باخلضاب والكحل والسوار واخلاتم سن بعض التابعني وروي دحو ن اذا سن ابن
سباس ن مخسة طرق  :أفال يسوغ االستامد سد اذا يف باحة بداء املرأة زينة الويه
والكفني أ ا ىل الناس؟؟.
واجلواب :أن اذا املسلك غي اائغ البتة ،وال جيوز االستامد سليه ،ملا ييل:
ال األثر الوارد سن ابن سباس ريض اهلل سنهام غي ثابت سنه ،ألن يف الطري األول
ليه راوي ًا رتوىا ،ويف الثاين راويا تهام بالكذب ،فهذان الطريقان ااقطان ،والطرق
الثالثة األخرى ضعيفة ال تقو هبا حجة .ومما يزيد اذا األثر وانًا سد وان خمالفته
للثابت سن ابن سباس يف تفسي اآلية ،واو ا رواه ابن أيب شيبة سن زياد بن الربيع ،سن
صالح الداان ،سن يابر بن زيد ،سن ابن سباس أده قال يف تفسي اذه اآلية :الكف
ورقعة الويه [ .صنف ابن أيب شيبة .]283/4 :واذا اند صحيح ،وصالح الداان او
صالح بن براايم الداان أبو دوح ،وقد وثقه ابن عني ،وقال فيه اإل ا أمحد :ليس به
بأس[ .اجلرح والتعديل .394-393/4 :تاريخ أاامء الثقات البن شااني :ص.]116
وروي دحوه سن ابن سباس ن طري آخر ،لكن بسند ضعيف [ .صنف ابن أيب شيبة:
.]284/4
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ال األثران املرويان سن سائشة وسن املسور بن خمر ة ريض اهلل سنهام ضعيفان،
ويبدو أن األثر سن أدس ريض اهلل سنه ضعيف ىذلك ،ولذلك مل يذىر البيهقي انده،
و ن سادته ذىر اآلثار بأااديداا.
ال الثابت سن الصحابة يف تفسي اآلية او تفسياا بالثياب فقط أو بالويه
والكفني ،فقد صح سن ابن سعود ريض اهلل سنه أده فرساا بالثياب [ صنف ابن أيب
شيبة .284 ،283/4 :تفسي الطربي.93 ،92/* :املعجم الكبي للطرباين:
.228/9املستدرك للحاىم .]397/2 :وصح سن ابن سمر ريض اهلل سنهام أده فرساا
بالويه والكفني [ صنف ابن أيب شيبة .]284/4 :وروي سن سائشة ريض اهلل سنها أهنا
فرسهتا بالويه والكفني [انن البيهقي ،]226/2:لكن ن طري سقبة بن سبد اللاله
األصم ،واو ضعيف ،سن سطاء بن أيب رباح سنها .واو الذي صح سن ابن سباس ،ىام
تقد .
ال أ ا ا روي سن بعض التابعني ن تفسي اآلية باخلضاب والكحل والسوار
واخلاتم فإن بعضهم مل يصح ذلك سنهم ،و ا صح ن ذلك سن بعضهم فهو عارض بام
روي سن غيام ن التابعني .فقد ياءت الروايات بأااديد ييدة سن براايم النخعي
وأيب األحوص و ااان احلنفي العابد أهنم فرسواا بالثياب [ ،صنف ابن أيب شيبة:
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 .284 ،283/4تفسي الطربي .]93/* :وياءت الرواية بسند ال بأس به سن سكر ة
وىل ابن سباس وأيب صالح وىل أ ااداء أهنام فرسااا بام فوق الدرع [ ،صنف ابن أيب
شيبة .]283/4 :واذه األقوال ىلها وافقة لقول ابن سعود .وياءت الرواية بسند
ييد سن كحول وسن سطاء بن أيب رباح وبسند ضعيف سن اعيد بن يبي وبسند واه
سن الضحاك بن زاحم أهنم فرسواا بالويه والكفني [ ،صنف ابن أيب شيبة،284 :
 .285تفسي الطربي .]94 ،93/* :واذه األقوال وافقة ملا ثبت سن ابن سمر وابن
سباس .وصحت الرواية ن طريقني سن احلسن البرصي أده فرساا بالويه والثياب،
[ صنف ابن أيب شيبة .284/4 :تفسي الطربي .]94/* :واذا القول الخيرج سام ثبت
سن الصحابة.
وهبذا يتبني أن أقوال مجهور التابعني وافقة ألقوال أصحاب النبي صد اهلل سليه
والم يف تفسي اآلية ،وام سبد اللاله بن سعود وسبد اللاله بن سمر وسبد اللاله بن سباس
ريض اهلل سنهم.
ال أ ا الروايات التي ياءت سن بعض التابعني بأااديد ييدة والتي تفرس اآلية
باخلضاب والكحل والسوار واخلاتم فال بد ن تأويلها بام يواف دصوص الكتاب والسنة
وسمل السلف ،وذلك بحمل دصوصهم سد ا ظهر ن الزينة دون قصد ،ودون رغبة يف
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ظهاره ،وقد دقل اإل ا القرطبي يف تفسيه سن ابن سطية أده قال :ويظهر يل بحكم ألفاظ
اآلية أن املرأة أ ورة بأن ال تبدي ،وأن جتتهد يف اإلخفاء لكل ااو زينة ،ووقع االاتثناء
فيام يظهر بحكم رضورة حرىة فيام البد نه .ثم أسرب القرطبي سن ااتحساده له بقوله:
اذا قول حسن ،ال أده ملا ىان الغالب ن الويه والكفني ظهورمها سادة وسبادة وذلك يف
الصالة واحلج فيصلح أن يكون االاتثناء رايعا ليهام[ .تفسي القرطبي.]229/12 :
دليله الثالث:
ادسا الباحث اإلمجاع سد صحة دساه بقوله :قال القرطبي ادصه« :جيوز خروج
املرأة تزينة ذا مل تقصد التعرض للريال ،بل أرادت الفرح بنفسها ،واذه املسألة يف
احلقيقة مجاع ،ألن العروس ملا تزف تكون يف زينة ،واذا األ ر ىان عروفا يف صدر
اإلاال » ا.اال.
وقد أىد الباحث هناية الكال املنقول بالر ز الدال سد ىلمة «ادتها» بعد غالق
سال ة التنصيص ،ليؤىد أده ن قول اإل ا القرطبي بلفظه ومتا ه.
أقول :ىثيا ا ينقل الباحث ن ىال القرطبي ،ويذىر املريع باامه وبرقم اجلزء
والصفحة ،أ ا يف اذا النقل فلم يذىر اام املريع الذي دقل نه أصال ،وبالتايل ال رقم
اجلزء وال الصفحة ،فلم فعل ذلك انا؟! ومل بالغ يف تعمية املصدر؟! لست أدري.
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واذا النص املنسوب للقرطبي ال وحاشاه ن ذلك ال يشي ىل أن املرأة العروس
ىادت تزف ليلة زفافها واي يف زينة ،فيااا الريال ن غي مار ها يف تلك احلال ،و ا
ىان ينكر ذلك أحد ،ويرصح بأن اذا األ ر ىان عروفا يف صدر اإلاال  ،أي ز ن
السلف ،ألن اذه املسألة ال سند صاحب اذا النص ال مجاع ،وذلك ألهنا مل تكن تقصد
التعرض للريال ،بل ىادت تريد الفرح بنفسها!!!.
وحي لكل سلم غيور سد دينه أن يسأل :ال جتوز دسوى مجاع العلامء سد أ ر مل
دجد أحدا ن العلامء ذىر فيه اإلمجاع؟!!! وال جتوز دسبة ذلك ىل سمل أال القرون
املفضلة يف صدر اإلاال ومل دجد حادثة واحدة تؤيد صحة اذه الدسوى؟!!! اوى اذا
النص الواحد الذي ليس له ىل احلقيقة صلة وال دسب.
والبد انا ن اوق بعض النصوص ن ىال اإل ا القرطبي ليعلم القارئ أن
بينها وبني ذلك النص املزسو بعد املرشقني ،وأن اإل ا القرطبي الذي أدقل ىال ه ال
يمكن أن يصدر سنه ذلك النص ،فلعل قائله قرطبي آخر ،ال القرطبي املفرس ،وال شيخه
القرطبي املحدث ،وربام داه سليه أحد األفاىني الديايلة.
واذه أربعة دصوص ن ىال اإل ا القرطبي املفرس رمحه اهلل تبني رأيه يف سألة
حجاب املرأة املسلمة :
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 -1قال القرطبي يف تفسي قوله تعاىل { وقرن يف بيوتكن وال تربين تربج اجلاالية
األوىل } [اآلية  33ن اورة األحزاب] « :عنا اذه اآلية األ ر بلزو البيت ،و ن ىان
اخلطاب لنساء النبي صد اهلل سليه والم فقد دخل غيان فيه ،باملعنا ،اذا لو مل يرد
دليل خيص مجيع النساء ،ىيف والرشيعة طافحة بلزو النساء بيوهتن واالدكفاف سن
اخلروج نها ال لرضورة؟!» .ثم قال« :فيلز ن البيوت ،فإن مست احلاجة إىل اخلروج
فليكن عىل تبذل وتسرت تام»[ .تفسي القرطبي .]180 ،179/14 :والتبذل  :ترك
التزين.
 -2قال القرطبي يف تفسي قوله تعاىل {و ذا األتموان تاسا فااألوان ن وراء
حجاب} [اآلية  53ن اورة األحزاب]« :يف اذه اآلية دليل سد أن اهلل تعاىل أذن يف
سألتهن ن وراء حجاب ،يف حاية ت ْعر رض ،أو سألة ريستفتني فيها ،ويدخل يف ذلك
مجيع النساء  ،باملعنا ،وبام تضمنته أصول الرشيعة ن أن املرأة ىلها سورة ،بدهنا وصوهتا،
ىام تقد  ،فال جيوز ىشف ذلك ال حلاية ،ىالشهادة سليها ،أو داء يكون ببدهنا ،أو اؤاهلا
سام يعرض وتعني سنداا»[ .تفسي القرطبي.]227/14 :
 -3وقال القرطبي يف تفسي قوله تعاىل {يا أهيا النبي قل ألزوايك وبناتك ودساء
املؤ نني يددني سليهن ن يالبيبهن} [اآلية  59ن اورة األحزاب]« :ملا ىادت سادة
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العربيات التبذل وىن يكشفن ويواهن ىام يفعل اإل اء وىان ذلك داسية ىل دظر الريال
ليهن وتشعب الفكرة فيهن أ ر اهلل راوله صد اهلل سليه والم أن يأ ران بإرخاء
اجلالبيب سليهن ذا أردن اخلروج ىل حوائجهن» .ثم قال« :واختلف الناس يف صفة
رخائه ،فقال ابن سباس وسبيدة السلامين :ذلك أن تلويه املرأة حتا ال يظهر نها ال سني
واحدة تبرص هبا .وقال ابن سباس أيضا وقتادة :ذلك أن تلويه فوق اجلبني وتشده ثم
تعطفه سد األدف و ن ظهرت سينااا ،لكنه يسرت الصدر و عظم الويه .وقال احلسن:
تغطي دصف ويهها» .ا.اال[ .تفسي القرطبي.]243/14:
 -4وقال القرطبي يف تفسي قوله تعاىل {وال يبدين زينتهن ال ا ظهر نها} [اآلية
 31ن اورة النور] قبل ذىر أقوال السابقني يف االاتثناء« :فال حيل المرأة تؤمن باهلل
واليوم اآلخر أن تبدي زينتها إال ملن حتل له ،أو ملن هي حمرمة عليه عىل التأبيد ،فهو آ ن أن
يتحرك طبعه ليها ،لوقوع اليأس له نها»[ .تفسي القرطبي.]227/12 :
وهبذه النصوص وبغياا تنهار دسوى دسبة ذلك النص ىل اإل ا القرطبي رمحه
اهلل ،وتنهار عه دسوى اإلمجاع و ا ذىر عها.
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دليله الرابع:
ااتدل الباحث بأقوال بعض العلامء ،فنقل سن القرطبي أده قال « :ن فعل ذلك
نهن فرحا بحليهن فهو كروه ،و ن فعل ذلك نهن تربيا وتعرضا للريال فهو حرا
ذ و  ،وىذلك ن رضب بنعله ن الريال ،ن فعل ذلك تعجبا حر  ،فإن ال رع ْجب
ىبية ،و ن فعل ذلك تربيا مل جيز» .ودقل سن القفال الشايش يواز حتمي املرأة ويهها
وتسويداا شعراا ،بدون ىرااة ن ىان هلا زوج ،و ع الكرااة ن مل يكن هلا زوج .ودقل
سن البهويت يواز حتسني املرأة ويهها وحتميه ودحو ذلك مما فيه تزيينه .ودقل سن
احلطاب سن ابن القطان يواز أن تتزين املرأة للناظرين للخطبة .ودقل سن أيب حيان
األددليس يواز أن تبدي املرأة لأليادب سنها ا ىان ظاارا ن زينتها ،ىاخلاتم والفتخة
والكحل واخلضاب[ .البحر املحيط أليب حيان .447/6 :تفسي البغوي-338/3 :
 .339تفسي الرازي.]206-205/23 :
أقول :أ ا ا دقله سن القرطبي فهو دقل يف غي مله ،ذ راد الناقل االاتشهاد به
سد يواز بداء املرأة الزينة الظاارة سد ويه الفرح هبا دون قصد التعرض للريال،
والقرطبي مل يقل اذا الكال يف تفسي « ال ا ظهر نها» ،ىام تومهه الباحث ،و دام قاله يف
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التعلي سد قوله تعاىل {وال يرضبن بأريلهن ليعلم ا خيفني ن زينتهن} ،فالناقل يف
واد ،واملنقول نه يف واد آخر.
وأ ا ا دقله سن القفال الشايش والبهويت فكالمها يف اجلواز ن حيث او ،بقطع
النظر سن بداء ذلك للريال األيادب أو سد بدائه ،ومل يقل واحد نهام بجواز التزيني
ع اإلظهار لأليادب ،وال ريتصور أن يقول فقيه ن فقهاء اإلاال بجواز تزيني املرأة
ويهها وحتميه و بدائه للريال األيادب سنها ،اذا ا ال أظنه ىان ،و ا أظنه يكون أبدا،
ودسأل اهلل السال ة والعافية.
وأ ا ا دقله سن احلطاب سن ابن القطان املالكي فهو قول ردود سد قائله ،ذ ال
ستند له ن دصوص الكتاب و السنة ،وال ن روح الرشيعة ،وال ن ىال األئمة
املجتهدين ،و افافه رمحه اهلل وغفر له يف سألة النظر ىل املخطوبة علو سند أال الفقه،
و ع ذلك فال ستند فيه للباحث ،ذ يقرص ابن القطان يواز تزين املرأة للناظرين سد
وضوع اخلطبة ،بينام يريد الباحث تعميمه.
وأ ا ا دقله سن أيب حيان فهو قول قاله او ومجاسة ن املفرسين ،رمحهم اهلل تعاىل
وغفر لنا وهلم ،وقد وقع هلم ذلك ال واهلل أسلم ال استام ًدا سد ا ويدوه رويا سن ابن
سباس ريض اهلل سنهام يف تفسي قوله تعاىل { ال ا ظهر نها}ْ ،ذ مل يكودوا ن دقاد
50

األااديد وسلامء الدراية يف احلديث ،فظنوا أن ذلك ثابت سن حرب األ ة وترمجان القرآن
ريض اهلل سنه ،ولو سلموا ضعف أااديد تلك الروايات التي استمدوا سليها وصحة اناد
الرواية التي فرس فيها اآلية بالكف ورقعة الويه؛ ملا ترددوا حلظة واحدة يف دبذ الروايات
الضعيفة ،ولتمسكوا بالرواية الصحيحة سنه ،ويبدو أهنم مل يقفوا سليها.
دليله اخلامس:
او سني دليله اخلا س املتقد يف الفصل األول املتعل بخروج املرأة ن بيتها
تعطرة ،واجلواب انا يعلم ن اجلواب اناك.
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أدلة حتريم إبداء املرأة زينتها للرجال األجانب عنها
حير سد املرأة ظهار زينتها أ ا غي الزوج والنساء والريال املحار  ،واذه اي
األدلة:
الدليل األول:
قال اهلل تعاىل يف القرآن العظيم{ :وقل للمؤ نات يغضضن ن أبصاران وحيفظن
فرويهن ،وال يبدين زينتهن ال ا ظهر نها ،وليرضبن بخمران سد ييوهبن ،وال
يبدين زينتهن ال لبعولتهن أو آبائهن[ }...اآلية  31ن اورة النور].
لفظ «زينتهن» دلوله واحد يف املوضعني ،ألده عرفة ،ذ تكرير اللفظ املعرف
يفيد أن دلوله يف املرتني واحد ،وتكرير اللفظ املنكر يفيد اختالف املدلول ،فثبت هبذه
اآلية الرشيفة هني اهلل تبارك وتعاىل للمؤ نات سن بداء زينتهن ال لألزواج واآلباء و ن
ذىر عهم.
والقول املروي يف التفري بني الزينتني قول ال تساسد سليه اللغة.
وأ ا االاتثناء الوارد يف قوله تعاىل { ال ا ظهر نها} فال يصح ال ن حيث اللغة ال
أن يكون املراد نه ااتثناء بعض ا تتزين به املرأة ،ذ اذا قصور يف اآلية ذاهتا سد
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األزواج واآلباء و ن ذىر عهم ،ويتعني محله سد عنا آخر ،فإ ا حيمل سد ا يظهر
بحكم رضورة حرىة فيام البد نه ،و ا ظاار الثياب التي ليست بزينة ،و ا الويه
والكفان.
وسد اذا فيجب سد املؤ نات االحتياط واحلذر ن ظهور ا ال حيل بداؤه،
وجيب ارت ظاار الثياب التي تعد زينة يف العرف بام ال يعد زينة ،ىام جيب ارت الويه
والكفني ذا غلب سد ظن املرأة أن اناك ن ينظر ليها دظر ريبة.
الدليل الثاين:
ال قال اهلل تعاىل ...{ :وال يرضبن بأريلهن ليعلم ا خيفني ن زينتهن[ }...اآلية
 31ن اورة النور].
هنا اهلل تبارك وتعاىل املؤ نات أن يرضبن بأريلهن ليسمع الريال صوت
وسلم ن التعليل يف اآلية أن ابب
اخلالخل فيعلموا أهنن يلبسنها ،حتا ولو مل يرواا ،ر
النهي والتحريم او خشية ااتاملة قلوب الريال بسامع صوت اخللخال ،فام ىان ساويا
هلذا يف االاتاملة فهو ساو له يف التحريم ،أ ا ا ىان زائدا سليه يف االاتاملة ال ىتحمي
الويه وتكحيل العينني والتختم بالذاب أ ا الريال األيادب ال فهو أشد يف التحريم،
و ا أظن سلام تجردا سن اهلوى يشك يف اذا أو يرتدد فيه ذا تدبره بعني اإلدصاف.
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الدليل الثالث:
قال اهلل تعاىل{ :والقواسد ن النساء الاليت ال يريون دكاحا فليس سليهن يناح
أن يضعن ثياهبن غي تربيات بزينة} [اآلية  60ن اورة النور] .الربوج :الظهور
واالرتفاع ،و نه :برج احل ْصن ،وبرج احلام  ،وبروج السامء .تربيت السامء :تزينت
بالكواىب .تربيت املرأة :أظهرت زينتها وماانها.
لفظ «زينة» يف اذه اآلية يدل سد العمو  ،ألده دكرة يف اياق النفي.
ذا ىان اهلل تبارك وتعاىل قد أذن للمرأة الكبية املنقطعة الرغبة سن الزواج يف
التخفف ن بعض الثياب واشرتط سليها سد ظهار الزينة؛ ففي اذا أوضح دليل سد
حتريم ظهار املرأة زينتها أ ا غي الزوج واملحار  ،و ذا ىان اذا يف املرأة الكبية فال
يرتدد أولو البصائر أن التحريم يف الشابة أشد.
الدليل الرابع :
روي سن النبي صد اهلل سليه والم يف اذا حديثان ضعيفا اإلاناد يدا ،أذىرمها
للتنبيه :
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أحدمها «يا أهيا الناسْ ،اهن ْوا دساءىم سن لبس الزينة والتبخرت يف املسجد ،فإن بني
رسائيل مل ريلعنوا حتا لبس دساؤام الزينة وتبخرتوا يف املسايد»[ .انن ابن ايه:
.]1326/2
والثاين « ثل الرافلة يف الزينة يف غي أالها ىمثل ظلمة يو القيا ة ال دور هلا».
[انن الرت ذي.1087 :املعجم الكبي للطرباين .]38/25:ويف اندهيام واا بن
سبيدة ،واو واه.
الدليل اخلامس:
ثبت سن النبي صد اهلل سليه والم هنيه املرأة سن خرويها تطيبة ،و ا ذلك ال ملا
فيه ن ااتاملة الريال ،وخرويها تزينة بزينة تبدهيا ثله يف االاتاملة ،فهو ثله يف
التحريم.
الدليل السادس:
هني السلف املرأة املسلمة سن ظهار زينتها ،والنصوص املروية سن السلف يف
وضوع التزين أقل ن املروي سنهم ال حسب اطالسي القارص ال يف وضوع التطيب،
و ر ُّد ذلك ىل ددرة الوقوع أو ددرة النقل سنهم ،ال ىل سد اإلدكار.
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فمن ذلك الرواية سن سمر بن اخلطاب ن الصحابة ،وسطاء بن أيب رباح ن
التابعني ،وسبد اهلل بن املبارك ن أتباع التابعني.
ال فأ ا الرواية سن سمر بن اخلطاب فقد روى سبد الرزاق سن عمر سن ليث بن
أيب راليم أن ا رأة خريت تزينة ،أذن هلا زويها ،رفأخرب هبا سمر بن اخلطاب ،فطلبها،
فلم يقدر سليها ،فقا خطيبا ،فقال« :اذه اخلارية واذا ا ْلال رم ْرا رلها!! لو قدرت سليهام
رت رت هبام» .ثم قال« :خترج املرأة ىل أبيها يكيد بنفسه ،و ىل أخيها يكيد بنفسه ،فإذا
لش ْ
خرجت فلتلبس معاوزها ،فإذا رجعت فلتأخذ زينتها يف بيتها ،ولتتزين لزويها» .قال
اإل ا املصنف سبد الرزاق بن مها الصنعاين سقب الرواية :شرتت :امعت هبام،
واملعاوز :خل الثياب [ .صنف سبد الرزاق.]372 - 371/4 :
ورواه البيهقي يف شعب اإليامن يف باب احلياء ،حتت سنوان «فصل يف حجاب
النساء والتغليظ يف ارتان» ،ن طري زاي بن عاوية سن ليث بن أيب راليم سن جمااد
أده قال :خريت ا رأة تزينة ،فبلغ ذلك سمر ريض اهلل سنه ،فأرال ليها ،فاختبأت نه،
فأرال ىل زويها ،فاختبأ ،فقا فخطب ،فقال « :ا اذه اخلارية أ ْ اذا املرالها؟! أ ا
لرشت هبا وبه ،فإذا أرادت أن خترج حلاية فلتخرج تنكرة يف
لو رأ ر
تيت هبا لشرتت هبا ،أو ر ْ

56

بذلتها ،فإذا فرغت ن حايتها فلرتيع ىل بيتها»[ .شعب اإليامن للبيهقي.]172/6 :
شاراا ر
يشوراا :سرضها وأبرزاا ،أي :أظهر شأهنا وشأن زويها تنكيال هبام.
والسند ضعيف ألن ليثا ىان قد اختلط ومل يتميز حديثه ،ولكنه انا يصلح
لالاتئناس به ،ملجيئه سد وف املعروف ن أحوال الصحابة.
ال وأ ا الرواية سن سطاء بن أيب رباح فقد تقد ت يف الدليل اخلا س ن أدلة حتريم
خروج املرأة تعطرة ص  ،واي قوله :ىان رينها أن تطيب املرأة وتزين ثم خترج .ثم قال:
«وال تربين» .فسئل :وتربج ذلك؟ .فقال :دعم [ .صنف سبد الرزاق.]371/4 :
وانده صحيح ،وسطاء ن فقهاء التابعني بمكة ،وقد دقل النهي سن خروج املرأة تطيبة
تزينة ،فإ ا أن يكون النهي ن الصحابة ،أو ن ىبار التابعني ،ويكفينا فتواه أن اذا ن
التربج الوارد يف قوله تعاىل {وال تربين}.
ال وأ ا الرواية سن سبد اللاله بن املبارك فقد قال اإل ا الرت ذي يف اننه :وروي
سن سبد اللاله بن املبارك أده قال :أىره اليو اخلروج للنساء يف العيدين ،فإن أبت املرأة ال
أن خترج فليأذن هلا زويها أن خترج يف أطامراا اخللقان ،وال تتزين ،فإن أبت أن خترج
ىذلك فللزوج أن يمنعها سن اخلروج[ .انن الرت ذي]495/2 :
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ال وأ ا أقوال العلامء يف ذلك:
ال فقد قال اإل ا النووي يف باب خروج النساء ىل املسايد« :اذا وشبهه ن
أحاديث الباب ظاار يف أهنا ال رمتنع املسجد ،لكن برشوط ذىراا العلامء أخوذة ن
األحاديث ،واي أن ال تكون تطيبة ،وال متزينة ،وال ذات خالخل ريسمع صوهتا ،وال
ٍ
ثياب فاخرة ،وال خمتلطة بالريال»[ .رشح صحيح سلم.]161/4 :
ال وقال احلافظ شمس الدين الذابي« :و ن األفعال التي رتلعن سليها املرأة إظهار
الزينة والذاب واللؤلؤ ن حتت النقاب وتطيبها باملسك والعنرب والطيب ذا خريت».
[الكبائر :ص .135ودقله سنه اهليتمي بنحوه يف الزواير سن اقرتاف الكبائر.]157/1 :
ال وقال احلافظ ابن حجر العسقالين يف بحث صالة النساء مجاسة يف املسجد:
«قال ابن دقي العيد :ال أن الفقهاء خصوه برشوط :نها أن ال تتطيب ...،ويلح
بالطيب ا يف عناه ،ألن ابب املنع نه ا فيه ن حتريك داسية الشهوة ،كحسن امللبس،
واحل يْل الذي يظهر ،والزينة الفاخرة ،وىذا االختالط بالريال»[ .فتح الباري- 349/2 :
.]350
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ال ثم قال ابن حجر« :إلشارته صد اهلل سليه والم ىل ذلك بمنع الطيب والزينة».
[فتح الباري.]350/2 :
ال وقال تقي الدين احلصني يف بحث صالة العيد ً
داقال للمذاب الشافعي ثم
عل ًقا بتغيي احلكم وواص ًفا حالة املسلمني يف القرن التااع اهلجري التي دسته ىل تغيي
احلكم« :واملذاب أهنا ت ْررشع للمنفرد واملسافر والعبد واملرأة ،ألهنا دافلة ،فأشبهت
االاتسقاء والكسوف ،دعم ريكره للشابة اجلميلة وذوات اهليئة احلضور ،و ريستحب
للعجوز احلضور يف ثياب بذلتها بال طيب ،قلت :ينبغي القطع يف ز ادنا بتحريم خروج
الشابات وذوات اهليئات ،لكثرة الفساد ...،وأيضا فكان الز ان ز ان أ ن ،فكن ال يبدين
زينتهن ويغضضن ن أبصاران ،وىذا الريال يغضون ن أبصارام ،وأما زماننا
فخروجهن ألجل إبداء زينتهن ،وال يغضضن أبصاران ،وال يغض الريال ن
أبصارام ،و فااد خرويهن مققة ...،وقد قال بمنع النساء ن اخلروج ىل املسايد
خل غي سائشة ريض اهلل سنها ،نهم سروة بن الزبي ،والقاام ،وحييا األدصاري،
و الك ،وأبو حنيفة رة ،و رة أيازه ،وىذا نعه أبو يواف ،واذا يف ذلك الز ان ،وأما
يف زماننا هذا فال يتوقف أحد من املسلمني يف منعهن إال غبي قليل البضاعة يف معرفة
أرسار الرشيعة ...،فالصواب اجلز بالتحريم ،والفتوى به ،واهلل أسلم»[ .ىفاية األخيار:
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[ .]95/1وادظر :الفتاوى الكربى البن حجر اهليتمي .]204/1 :ولو رأى احلصني
ادراه ن حالة املسلمني يف القرن اخلا س سرش اهلجري فام الذي ىان ايقوله؟!!!.
ال قال سبد اللاله ابن اإل ا أمحد :امعت أيب ائل سن النساء :خيرين ىل
العيدين؟ .فقال« :اليعجبني يف ز ادنا اذا ،ألهنن فتنة» [ .سائل اإل ا أمحد :ص.]130
وقال الكاااين« :وال يباح للشواب نهن اخلروج ىل اجلامسات»[ .بدائع الصنائع:
.]157/1
وقال ابن حجر اهليتمي دقال سن نسك ابن مجاسة الكبي« :و ن املنكرات أيضا ا
يفعله دساء كة وغيان سند رادة الطواف وسند دخول املسجد ن التزين وااتعامل ا
تقوى رائحته ن الطيب»[ .الفتاوى الكربى.]202/1 :
ال وقال ابن حجر اهليتمي دقال سن بعض املتأخرين« :ويتضح األ ر بذىر تلك
املحر ات املقرتدة باخلروج :فمنها أن خروجها متربجة أي مظهرة لزينتها منهي عنه
بالنص ،قال تعاىل {وال تربين تربج اجلاالية األوىل} ...،ولذلك رشط العلامء خلروجها
أن ال تكون بزينة» .ثم قال علقا سليه« :و ا أحسنه وأحقه بالصواب»[ .الفتاوى
الكربى.]203/1 :
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وسد ابن حجر اهليتمي خروج املرأة ن بيتها تعطرة تزينة ذا حتققت الفتنة ن
الكبائر ،أ ا ع ظنها فهو حرا غي ىبية[ .الزواير سن اقرتاف الكبائر.]45 /2 :
ال وقال الشيخ زروق« :فالوايب سد املرأة أن ال خترج فيام ينظر فيه الريال ،بل
يف ثياب هنتها»[ .رشح راالة ابن أيب زيد.]374 /2 :
ال واشرتط الغروي خلروج املرأة ن بيتها رشوطا ،أحداا أن تلبس أددا ثياهبا.
[رشح راالة ابن أيب زيد.]377/2 :
ال وقال القباب« :وال ريمنعن ن اخلروج وامليش يف حوائجهن… ،و دام يمنعن ن
التربج والتكشف والتطيب للخروج والتزين ،بل خيرين وان نتقبات»[ .ادظر :وااب
اجلليل للحطاب.]405/3 :
ال وقال ابن سابدين دقال سن فتح القدير للكامل ابن اهلام « :وحيث أبحنا هلا
اخلروج فإدام يباح برشط سد الزينة وتغيي اهليئة ىل ا ال يكون داسية لنظر الريال
واالاتاملة ،قال اهلل تعاىل {وال تربين تربج اجلاالية األوىل}»[ .رد املحتار.665/2 :
وذىره بنحوه يف.]360/2 :
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ال وقال احلصكفي دقال سن األشباه والنظائر البن درجيم« :واملعتمد يواز احلام بال
تزين» .وسل ابن سابدين يف حاشيته فقال« :وليس سد التزين خاصا باحلام  ،ملا قاله
الكامل :وحيث أبحنا هلا اخلروج فبرشط سد الزينة»[ .الدر املختار ورد املحتار:
.]360/2
فهذه بعض النقول الفقهية سن النووي والالذابي وابالن دقيال العيالد وابالن حجالر
العسقالين واحلصني وابن حجر اهليتمي والشيخ زروق والغالروي والقبالاب وابالن اهلالام
وابن درجيم واحلصكفي وابن سابدين ،و ن قبلهم سطاء بن أيب ربالاح فقياله كالة يف سهالد
التابعني ،وسبد اللاله بن املبارك فقيه خرااان يف سهالد أتبالاع التالابعني ،فمالن العلالامء بعالد
اؤالء ؟!!!.
وعلم من هذا حتريم خروج املرأة ـ ولو إىل املسجد ـ باملالبس احلسنة
أقول ُ :
اجلميلة ،ألن املالبس احلسنة اجلميلة زينة ،فالبد من سرتها بثوب خارجي ليس فيه حسن
ومجال وال ُيعترب زينة يف العرف ،وكذا حتريم اخلروج باحلْل الذي يظهر كاخلاتم مثال ،ألنه
زينة ،فالبد من إخفائه ،وكذا حتريم اخلروج بأي شكل من أشكال الزينة ،ك ُلبس
النظارات مع كشف الوجه ،وكام إذا كان عىل حقيبة املرأة أو حذائها تزيني.
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الفصل الثالث
سرت املرأة البدن بمالبس ضيقة
قال الباحث يف بحث بيان سورة املرأة أ ا الريل األينبي« :فيتبني بعد ا
ذىردا ...أن ا تستعمله املرأة لسرت سورهتا ن حكا احلجم وأظهر اللون ال يكفي ،و ن
حكا احلجم وارت اللون فهو ىاف ع الكرااة ،ألن املرأة ال تقدر سد أن تلبس لبااا ال
حيكي شيئا ن سورهتا سد اإلطالق ،واألحسن أن تلبس ا ىان أواع ىاجللباب،
والكرااية يف املذااب الثالثة ذاب الشافعي و الك وأمحد اي الكرااية التنزهيية ،أي
ا السقاب سد فعله ،ويف ترىه الثواب».
دليله:
ااتدل الباحث سد قوله بجواز أن تسرت املرأة بدهنا أ ا الريال األيادب بام يسرت
اللون ويظهر حد العورة لرقته أو ضيقه و حاطته ع الكرااة فقط بعدد ن النصوص
املنقولة ن ىتب الفقه ع وضعها يف غي ملها :
فنقل سن شمس الدين الر يل أده قال« :وأ ا الساتر فرشطه أن يكون يمنع دراك
لون البرشة و ن حكا حجمها ،ىرسوال ضي  ،ولكنه كروه هلا».
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ودقل سن الشيخ زىريا األدصاري أده قال« :وال يرضاا بعد ارتاا اللون أن حتكي
احلجم ،لكنه للمرأة كروه».
ودقل سن املرداوي أده قال فيام يسرت املرأة « :فأ ا ن ىان يسرت اللون ويصف
اخللقة مل يرض ،قال األصحاب :ال يرض ذا وصف التقاطيع ،وال بأس بذلك ،دص سليه،
ملشقة االحرتاز» .أي دص سليه اإل ا أمحد .ودقل سن املرداوي أده قال « :فأ ا املرأة فيكره
الشد فوق ثياهبا لئال حيكي حجم أسضائها وبدهنا ،قال ابن متيم وغيه :ويكره للمرأة يف
الصالة شد واطها بمنديل و نطقة ودحومها».
ودقل سن الشيخ ممد سليش أده قال« :وىرره لباس رمدد ،أي ظهر حد العورة،
لرقته أو ضيقه و حاطته ،أو باحتزا سليه ولو بغي صالة ،إلخالله باملروءة وخمالفته لزي
السلف».
أقول :اذه النصوص اي يف ىتب الفقه يف بحث ا يشرتط يف الساتر الذي تسرت
به املرأة بدهنا يف الصالة ،فنقلها الباحث ووضعها يف ىتابه يف بحث بيان سورة املرأة أ ا
الريل األينبي ،وشتان ا بينهام !!!.
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ال قال شمس الدين الر يل بجواز أن تظهر املرأة أ ا الريال األيادب
بالرساويل الضي

ع الكرااة؟!!! اذا ا مل يقله ومل خيطر سد باله طلقا ،وغاية ا يف

ىال ه أن املرأة ذا صلت بغي حضور ن او أينبي سنها هبذا اللباس صحت صالهتا ع
الكرااة.
وال قال اإل ا أمحد ابن حنبل بأن املرأة تظهر أ ا الريال األيادب بام يسرت لون
البدن ويصف التقاطيع وأده البأس بذلك ؟!!! اذا امل يقله اإل ا أمحد وال فقيه واحد
ن فقهاء اإلاال  ،وحاشاام ن ذلك.
وال قال الشيخ ممد سليش بجواز اللباس املحدد للعورة ولو بغي صالة أ ا
الريال األيادب؟!!! مل يقل اذا أبدا ،وغاية ا يف ىال ه صحة صالة املرأة ع الكرااة
ذا صلت بلباس مدد للعورة ،بسبب ىوده رقيقا أو ضيقا ميطا بالبدن ،أو بسبب
احتزا ها بمنديل ودحوه فوق ثياهبا ،واذا االحتزا

كروه ولو ىادت خارج الصالة،

إلخالله باملروءة وخمالفته لزي السلف.
فقول الشيخ ممد سليش «ولو بغي صالة إلخالله باملروءة »...رايع ىل قوله «أو
باحتزا سليه» ،فهذا او املكروه ،ال ىل اللباس الضي املحدد للعورة.
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اذا وااتدالل الباحث بام ر ن األقوال الفقهية سد جمرد ىرااية ارتداء املرأة ملثل
ذلك اللباس املحدد وسد حتريم ظهوراا به أ ا الريال األيادب او حتميل للنصوص
فوق ا حتتمل وتقويل للفقها ا مل يقولوه.
وأستقد أن ن أىرب املشكالت يف تاريخ تراثنا العلمي والتي ا دزال دعاين نها
شكلة حتميل النصوص أىثر مما حتتمل واالاتدالل هبا سد ا ال يندرج حتتها ،ال
بمنطوق العبارة ،وال بمدلول اإلشارة.
ال و ن النصوص الفقهية التي بينت حكم الكرااية املتقد يف بحث لباس املرأة
يف الصالة ال بقطع النظر سن ىوهنا وحداا أو أ ا الناس ال ا ييل:
ال قال النووي« :قال الشافعي يف املخترص ...:ال أن املرأة يستحب هلا ...أن تكثف
يلباهبا وجتافيه راىعة واايدة ،لئال تصفها ثياهبا»[ .املجموع.]526/3 :
ال وقال أبو احاق الشيازي يف املهذب« :وجيب ارت العورة بام ال يصف لون
البرشة» .قال النووي يف رشحه« :فلو ارت اللون ووصف حجم البرشة ...صحت
الصالة فيه»[ .املجموع.]170/3 :
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ال وقال الغزايل يف الوييز« :وأ ا الساتر فكل ا حيول بني الناظر وبني البرشة».
قال الرافعي يف رشحه« :أ ا لو ارت اللون ووصف حجم األسضاء فال بأس ،ىام لو لبس
رسواال ضيقا»[ .فتح العزيز رشح الوييز .]92/4 :ثم قال الرافعي« :ويستحب أن
تصيل املرأة يف قميص اابغ ومخار ،وتتخذ يلبابا ىثيفا فوق ثياهبا ،ليتجاىف سنها وال يتبني
حجم أسضائها».]105/4[ .
ال وقال القرايف دقال سن اجلواار يف وصف الساتر « :يكون صفيقا ىثيفا ،فإن ىان
شفافا فهو ىالعد

ع االدفراد ،و ن ىان يصف وال يشف رىره وصحت الصالة».

[الذخية .]108/2
ال وقال ابن قدا ة« :والوايب السرت بام يسرت لون البرشة ،فإن ىان خفيفا يبني لون
اجللد ن ورائه فيعلم بياضه أو محرته مل جتز الصالة فيه ،ألن السرت ال حيصل بذلك ،و ن
ىان يسرت لوهنا ويصف اخللقة يازت الصالة ،ألن اذا ال يمكن التحرز نه و ن ىان
الساتر صفيقا»[ .املغني 287 - 286/2 :الطبعة املحققة].
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أدلة حتريم خروج املرأة من بيتها باملالبس الضيقة
الدليل األول:
قال راول اهلل صد اهلل سليه والم« :صنفان ن أال النار مل أرمها :قو عهم
اياط ىأذداب البقر يرضبون هبا الناس ،ودساء ىاايات ساريات ،ائالت مميالت،
رؤواهن ىأانمة البخت املائلة ،ال يدخلن اجلنة ،وال جيدن رحيها ،و ن رحيها ليويد ن
سية » ىذا وىذا .رواه سلم.
توسد النبي صد اهلل سليه والم ال يف اذا احلديث ال صنفني ن الناس مل يكودا يف
ز نه بالنار ،ثاديهام دساء ىاايات ساريات ،وقال هنن ال يدخلن اجلنة ،وال جيدن رحيها،
وليس راده انا العاريات ،بل الكاايات العاريات ،واذا مجع بني ضدين ن حيث
الظاار ،ألن الكااية ليست سارية ،والعارية ليست ىااية ،فكيف مجع صد اهلل سليه
والم بني الوصفني؟ الشك أن املراد أهنن ىاايات ن ويه ساريات ن ويه ،فكل ن
ىادت سد اذه الشاىلة فهي داخلة حتت اذا الوسيد .أفليست التي تلبس املالبس الضيقة
أ ا الريال األيادب تعترب دفسها كسوة واي تشبه العارية؟! فهي ىااية باستبار،
سارية باستبار آخر .و ثلها التي تلبس املالبس الرقيقة و ن مل تكن ضيقة ،أو التي تسرت
بعض ا أويب اهلل ارته وتكشف سن بعض ،فكلهن ىاايات ساريات.
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الدليل الثاين:
روي سن أاا ة بن زيد ريض اهلل سنه أده قال :ىساين راول اهلل صد اهلل سليه
والم قبطية ىثيفة ىادت مما أادااا دحية الكلبي ،فكسوهتا ا رأيت ،فقال يل راول اهلل
صد اهلل سليه والم « :الك مل تلبس القبطية؟» .فقلت :يا راول اهلل ،ىسوهتا ا رأيت.
فقال يل راول اهلل صد اهلل سليه والم « :راا فلتجعل حتتها غاللة ،ين أخاف أن تصف
حجم سظا ها»[ .حم .205/5 :انن البيهقي .]374 ،234/2 :رواه اثنان سن سبد اهلل
بن ممد بن سقيل ،واو ضعيف ،سن ممد بن أاا ة بن زيد ،واو ثقة ،سن أبيه ريض اهلل
سنه .ولضعف السند قلت « رروي سن أاا ة» ،ومل أقل «قال أاا ة».
واذا احلديث ال ريعتمد سليه وحده يف االاتدالل ،لضعف انده ،ولكن ريستأدس
به ،ملا سضده ن احلديث املرفوع الساب واحلديث املوقوف الالح .
الدليل الثالث:
ال ىان سمر بن اخلطاب ريض اهلل سنه ينها النساء سن لبس القباطي ،فقالوا :ده
يصف» [ .صنف ابن أيب شيبة.196 ،195/8 :انن
اليشف؟! .فقال « :ال يشف فإده
ر
البيهقي.]235 - 234/2 :
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ال قال اإل ا البغوي« :ودخلت حفصة بنت سبد الرمحن سد سائشة ال وسد حفصة
مخارا ىثي ًفا»[ .رشح السنة.]15/12 :
مخار رقي ال ،فشقته سائشة ،وىستها ً
ال روي سن دافع أده قال :ىسا ابن سمر واله يو ا ن قباطي رص ،فادطل به،
فبعث ابن سمر ،فدساه ،فقال :ا تريد أن تصنع؟ .فقال :أريد أن أيعله درسا لصاحبي.
[لعلها :لزويتي] .فقال ابن سمر « :ن مل يكن يشف فإده يصف» [ .صنف ابن أيب شيبة:
 .]196/8وانده ضعيف الدقطاسه بني حاتم بن وردان ودافع.
ال روي سن ابن سباس أده ىان يكره لبس القباطي ،فإده ال يشف يصف [ .صنف
ابن أيب شيبة .]196/8 :ويف انده أشعث بن اوار ،واو ضعيف.
ال قال الرسخيس يف أحكا النظر ىل املرأة وسليها ثياهبا[ :واذا ذا مل تكن ثياهبا
بحيث تلص يف يسداا وتصفها حتا يستبني يسداا ،فإن ىان ىذلك فينبغي له أن
يغض برصه سنها ،ملا روي سن سمر ريض اهلل سنه أده قال «ال تلبسوا دساءىم الكتان وال
القباطي فإهنا تصف وال تشف» ،وىذلك ن ىادت ثياهبا رقيقة][ .املبسوط.]155/10 :
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ال قال ابن سابدين [ :ر فاده أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو
كثيفا ال ترى البرشة منه ...،وسد اذا ال حيل النظر ىل سورة غيه فوق ثوب لتزق هبا
يصف حجمها»[ .رد املحتار.]234/5 :
ال قال اإل ا الك« :وبلغني أن سمر بن اخلطاب هنا النساء سن لبس القباطي،
قال :فإن ىادت ال تشف فإهنا تصف» .قال ابن رشد يف رشحه« :القباطي ثياب ضيقة
تلص باجلسم لضيقها ،فتبدو ثخادة يسم البسها ن دحافته ،وتصف ماانه ،وتبدي ا
يستحسن نه مما ال يستحسن ،فنها سمر بن اخلطاب أن يلبسها النساء ،ا تثاال لقوله
تعاىل {وال يبدين زينتهن ال ا ظهر نها}»[ .البيان والتحصيل.]95/17 :
ال قال ابن القاام تلميذ اإل ا

الك « :ذا صلت وليس سليها مخار أو صلت

وسليها ثوب رقي يصف أو دحو ذلك مما تعاد فيه الصالة فإهنا تعيد ا ىادت يف
الوقت ...،وىذلك قال الك» .قال ابن رشد شارحا و وضحا« :ألهنن إذا لبسن ما
يصفهن وال يسرتهن فهن كاسيات يف الفعل واالسم ،عاريات يف احلكم واملعنى»[ .البيان
والتحصيل.]142/2 :
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ال قال ابن رشد[ :و ن اللباس ا او مظور سد النساء ...،واو الرقي الذي
يصف ن اجلباب ،لقول راول اهلل صد اهلل سليه والم «دساء ىاايات ساريات» ،يريد
ىاايات يف احلقيقة ساريات يف املعنا][ .املقد ات املمهدات.]431 /3 :
ال قال ابن أيب زيد القيواين« :وال يلبس النساء ن الثياب ا يصفهن ذا خرين».
قال الشيخ زروق يف رشحه« :أما لبس النساء مايصفهن إذا خرجن فمن التربج بالزينة،
وهو حرام»[ .راالة ابن أيب زيد ع الرشح.]373/2 :
ال قال القرطبي يف تفسي قوله تعاىل {غي تربيات بزينة} [اآلية  60ن اورة
النور] « :قال ابن العريب :و دام يعلهن ىاايات ألن الثياب سليهن ،و دام وصفهن بأهنن
ساريات ألن الثوب ذا رق يصفهن ويبدي ماانهن ،وذلك حرا »[ .تفسي القرطبي:
.]310/12
ال قال احلافظ اهليثمي« :باب فيام حير سد النساء مما يصف البرشة» [ .وارد
الظمآن ىل زوائد ابن حبان :ص .]351
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فهذه آثار روية سن سمر وسائشة وسبد اهلل بن سمر وسبد اهلل بن سباس ريض اهلل
سنهم ن الصحابة ،وأقوال مجاسة ن العلامء ن بعدام :الرسخيس وابن سابدين وابن
رشد وابن أيب زيد القيواين والشيخ زروق واحلافظ اهليثمي.
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الفصل الرابع
سرت املرأة وجهها وكفيها
قال الباحث« :اسلم أن سورة املرأة أ ا الريل األينبي مجيع بدهنا اوى ويهها
وىفيها ،فيجوز هلا أن خترج ن بيتها ىاشفة ويهها مجاسا ،وقد دقل اذا اإلمجاع ابن
حجر اهليتمي يف ىتابيه الفتاوى الكربى وحاشية رشح اإليضاح سد نااك احلج
للنووي ،ففي األول :وحاصل ذابنا أن ا احلر ني دقل اإلمجاع سد يواز خروج
املرأة اافرة الويه وسد الريال غض البرص .وقال يف الثاين :ده جيوز هلا ىشف ويهها
مجاسا وسد الريال غض البرص ،وال ينافيه اإلمجاع سد أهنا تؤ ر بسرته ،ألده ال يلز ن
أ راا بذلك للمصلحة العا ة ويوبه».
أقول :ن املفيد قبل الكال سد حكم املسألة أن أقد اهنا بعض امللحوظات:
امللحوظة األوىل:
لقد اها ابن حجر اهليتمي رمحه اهلل تعاىل يف فتاويه الكربى ،ذ سزا ىل ا
احلر ني أده دقل اإلمجاع سد يواز خروج املرأة اافرة الويه ،بل الذي دقل اذا اإلمجاع
او القايض سياض ،أ ا ا احلر ني فقد دقل اتفاق املسلمني سد نع النساء أن خيرين
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اافرات الويوه ،اذا او املعروف املشهور ،وقد ذىره ابن حجر اهليتمي سد الصواب يف
ىتابه اآلخر حتفة املحتاج [.]193/7
امللحوظة الثانية:
أخذت سألة ارت الويه والكفني يف ز ننا اذا جماال ىبيا ن االختالف واألخذ
ْ
والرد ،ففي الوقت الذي درى فيه ن يقول بويوب ارت املرأة ويهها وىفيها ولو سند
أ ن الفتنة ،وبويوب تعزيراا واجنها ذا اي خالفت؛ درى يف املقابل ن يقول بجواز
ىشف املرأة ويهها وىفيها ولو سند سد أ ن الفتنةْ ،
وأن ال حرج سليها ذا مل يغض
الريال ن أبصارام!!! فإدا هلل و دا ليه رايعون.
فام حكم املسألة؟ وال فيها مجاع؟!!! و ا القدر ا رمل ْجمع سليه؟.
حكم املسألة:
مما ينبغي يف اذا املقا التفري بني وضوع سورة املرأة أ ا الريال األيادب وبني
وضوع خرويها ىاشفة ويهها وىفيها ،فبعض العلامء يرون أن سورة املرأة أ ا الريال
األيادب مجيع بدهنا اوى الويه والكفني وأن هلا اخلروج ىاشفة ويهها وىفيها ،ويرى
آخرون أن العورة ا اوى الويه والكفني وأن هلا اخلروج ع ىشفهام سند أ ن الفتنة
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بحيث ال جتد ن ينظر ليها دظر ريبة ،ويرى بعضهم أن العورة أ ا الريال األيادب
مجيع البدن وأده حير سليها اخلروج ع ىشفهام ،اواء سند أ ن الفتنة أو ال.
القول األول :او قول القايض سياض ،ولكنه مل يقل ن اذا يائز هلا ولو سند
خوف الفتنة ،أو فيام لو ىان اناك ن ينظر ليها دظر ريبة ،ولكن طالق ىال ه أوام
بعض الناقلني بذلك ،وسند ا قال الزرقاين شارح املخترص اخللييل «وأ ا الويه والكفان
فله رؤيتهام ...ال خلوف فتنة أو قصد لذة فيحر » سل البناين يف حاشيته فقال« :وال
جيب سليها حينئذ ارت ويهها؟ ...أو ال جيب سليها ذلك و دام سد الريل غض برصه
واو قتىض دقل ق سن سياض؟»[ .رشح الزرقاين سد خمترص الشيخ خليل وحاشية
البناين.]176/1 :
وقال الشيخ ممد سليش« :فإن خيفت الفتنة به :فقال ابن رزوق شهور املذاب
ويوب ارتمها ،وقال سياض ال جيب ارتمها وجيب سليه غض برصه» [ .نح اجلليل سد
خمترص ايدي خليل ،222/1 :ويف الطبعة األخرى.]133/1 :
ولكن اذا العزو للقايض سياض غي صحيح ،واو ن باب حتميل النص ا ال
حيتمل ،والز املذاب ليس بمذاب ،حيث ده مل يرصح بذلك ،وألده ىان يتحدث سن
سرصه والعصور السالفة ،حيث ىان الغالب سد األبصار الغض ،وسد القلوب سد
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االفتتان ،فهل ينطب

ا قاله سد العصور اخلالفة؟! .و ذا ىان األ ر ىذلك ريع قوله ىل

القول الثاين.
القول الثاين :او قول احلنفية واملالكية ،ومجهور الشافعية ،الايام املتقد ني.
ال ائل اإل ا الك :ال تأىل املرأة ع غي ذي مر أو ع غال ها؟ فقال« :ليس
بذلك بأس ذا ىان ذلك سد ويه ا ريعرف للمرأة أن تأىل عه ن الريال ،وقد تأىل
املرأة ع زويها و ع غيه ممن يؤاىله ،أو ع أخيها سد ثل ذلك ،ويكره للمرأة أن ختلو
ع الريل ليس بينه وبينها حر ة»[ .املوطأ.]* :
ال قال البايي يف رشحه« :اذا يقتيض أن دظر الريل ىل ويه املرأة وىفيها باح،
ألن ذلك يبدو نها سند ؤاىلتها» .ثم دقل سن أيب بكر األهبري رمحه اهلل أده قال « :دام
قال الك رمحه اهلل أن تأىل املرأة ع ن تأ ن الفتنة يف األىل عه»[ .املنتقا.]252/7 :
ال سل ابن القطان ال ن سلامء املالكية ال سد فتوى اإل ا الك بقوله« :فيه باحة
بداء املرأة ويهها ويدهيا لألينبي ،ذ ال ريتصور األىل ال اكذا»[ .رشح اخلرايش سد
خمترص الشيخ خليل.]247/1 :
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ال قال ابن سبد الرب« :املرأة ىلها سورة ال الويه والكفني ،سد اذا أىثر أال
العلم ،وقد أمجعوا سد أن املرأة تكشف ويهها يف الصالة واإلحرا  ،وقال الك وأبو
حنيفة والشافعي وأصحاهبم واو قول األوزاسي وأيب ثور :سد املرأة أن تغطي نها ا
اوى ويهها وىفيها .وقال أبو بكر بن سبد الرمحن بن احلارث :ىل يشء ن املرأة سورة
حتا ظفراا» .ثم قال ابن سبد الرب« :قول أيب بكر اذا خارج سن أقاويل أال العلم،
إلمجاع العلامء سد أن للمرأة أن تصيل املكتوبة ويدااا وويهها كشوف ذلك ىله نها
تبارش األرض به ،وأمجعوا سد أهنا ال تصيل تنقبة ،وال سليها أن تلبس قفازين يف الصالة،
ويف اذا أوضح الدالئل سد أن ذلك نها غي سورة ،ويائز أن ينظر ىل ذلك نها ىل ن
دظر ليها بغي ريبة وال كروه ...،وقد روي دحو قول أيب بكر بن سبد الرمحن سن أمحد
ابن حنبل»[ .التمهيد .]365 - 364/6 :وأشار ىل بعض اذا يف وضع آخر[ .ادظر:
التمهيد.]324 /8 :
ال قال القايض سبد الوااب ال أحد أئمة املالكية ال « :والنظر ىل املتجالة يائز ،و ىل
الشابة األينبية كروه ،ال لعذر ن سالج أو شهادة سد سينها أو سند خطبة ،ذا ايتنبت
املواضع املحظورة»[ .التلقني :ص  .]189واملتجالة  :الكبية.
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ال قال ابن رشد« :فلام رأ رت املرأة احلرة بالسرت ن األينبيني وأن ال تبدي سند غي
ذي املحر نها ن زينتها ال ا ظهر نها ال واو الويه والكفان سد ا قاله أال العلم
بالتأويل ال ويب سليها ثل ذلك يف الصالة ،انة وايبة ال ينبغي هلا ترىها»[ .املقد ات
املمهدات 133/1 :طبعة السعادة][ .وادظر :البيان و التحصيل.]397/1 :
ال وقال ابن رشد« :وذلك الويه والكفان ،فجائز للريل أن ينظر ىل ذلك ن
املرأة سند احلاية والرضورة»[ .البيان والتحصيل .]428 - 427/4 :ولعل املراد أن
النظر ىل ذلك سند غي احلاية والرضورة كروه ،ىام تقد يف ىال القايض سبد الوااب.
ال قال ابن أيب زيد« :وال خترج ا رأة ال سترتة» .قال الشيخ زروق يف رشحه « :ال
الويه والكفني ،لرضورة الترصف يف رضورياهتا ...،واخ رتلف يف ويوب التنقب سد
املرأة سند خرويها ...،قال القايض سبد الوااب :ال أن يكون ذلك نها فتنة فيجب
ارته»[ .الراالة البن أيب زيد ورشحها .]378 - 377/2 :وقال الغروي يف رشحه:
«غي الويه والكفني ،امل يكن النظر ىل ويهها يؤدي ىل الفتنة فيجب سليها ارته».
[رشح راالة ابن أيب زيد.]377/2 :
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ال قال النفراوي« :سورة احلرة ع الذىور املسلمني األيادب مجيع يسداا ال
ويهها وىفيها ...،وأ ا ع الكافر غي سبداا فجميع يسداا حتا الويه والكفني».
[الفواىه الدواين.]127/1 :
ال قال القرطبي« :وقد قال ابن رخو ْيز نْداذ ن سلامئنا :ن املرأة ذا ىادت مجيلة
وخيف ن ويهها وىفيها الفتنة فعليها ارت ذلك ،و ن ىادت سجوزا أو قبحة ياز أن
تكشف ويهها وىفيها»[ .تفسي القرطبي.]229/12 :
ال قال الشيخ خليل يف املخترص« :و ع أينبي غي الويه والكفني» .قال اخلرايش
يف رشحه« :فيجوز النظر هلام بال لذة وال خشية فتنة ن غي سذر ولو شابة»[ .رشح
اخلرايش سد خمترص خليل.]247/1 :
ال قال الزرقاين يف رشحه« :وأ ا الويه والكفان ظاارمها وباطنهام فله رؤيتهام
كشوفني ولو شابة بال سذر ن شهادة أو طب ،ال خلوف فتنة أو قصد لذة فيحر » .قال
البناين يف حاشيته« :وال جيب سليها حينئذ ارت ويهها واو الذي البن رزوق يف اغتنا
الفرصة قائال ده شهور املذاب...؟ أو ال جيب سليها ذلك …؟ وفصل الشيخ زروق يف
رشح الوغليسية بني اجلميلة فيجب سليها وغياا فيستحب»[ .رشح الزرقاين سد خمترص
الشيخ خليل وحاشية البناين[ .]176/1 :ودحو ذلك يف حاشية الراوين وىنون:
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 .343/1ويف نح اجلليل سد خمترص ايدي خليل للشيخ ممد سليش 222/1 :ويف
الطبعة األخرى.]133/1 :
ال ااتدل ابن بطال سيل بن خلف بن سبد امللك القرطبي املالكي املتوىف انة 449
بقصة املرأة اخلثعمية سد أن ارت املرأة ويهها ليس فرضا .لكن قال ابن حجر« :ويف
ااتدالله بقصة اخلثعمية ملا ادساه دظر ،ألهنا ىادت مر ة»[ .فتح الباري.]8/11 :
ال قال أبو بكر الرازي اجلصاص« :و ذا ىان ىذلك ياز لألينبي أن ينظر ن املرأة
ىل ويهها ويدهيا بغي شهوة»[ .أحكا القرآن.]316/3 :
ال قال الرسخيس :فقد ياءت األخبار يف الرخصة بالنظر ىل ويهها وىفيها».
[املبسوط[ .]152/10 :وادظر :تفسي النسفي.]159/2 :
ال قال احلصكفي « :ر
ومتنع املرأة الشابة ن ىشف الويه بني الريال ،ال ألده سورة،
بل خلوف الفتنة ...،فإده حير النظر ىل ويهها وويه األ رد ذا شك يف الشهوة ،أ ا
بدوهنا فيباح»[ .الدر املختار 425 - 424/1 :ع احلاشية].
ال وقال احلصكفي يف بيان احلاالت التي حي للزوج فيها تعزير زويته «أو ىشفت
ويهها لغي م ْر » .ومل يتعقبه ابن سابدين[.الدر املختار ورد املحتار .]189/3 :واذا
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ألن ن حقوق الزوج سد زويته نعها ن ىشف ويهها أ ا غي املحار  ،واو أدرى
نها بمعرفة أحوال الريال واحلكم سد دظراهتم.
ال قال الشيخ ممد بن اليامن الكردي الشافعي املتوىف انة « :1194واختلفوا يف
يواز دظر الويه والكفني حيث ال شهوة وال خوف فتنة ،ودسب اإل ا القول بعد
احلر ة للجمهور ،ودسبه الرافعي لألىثرين ،قال الايام املتقد ني»[ .احلوايش املددية:
.]185/1
ال قال القايض أبو يعد ن احلنابلة« :حير سليه النظر ىل ا سدا الويه والكفني،
ألده سورة ،ويباح له النظر ليهام ع الكرااة ذا أ ن الفتنة ودظر لغي شهوة»[ .ادظر:
املغني البن قدا ة.]499/9 :
ال قال املرداوي« :ويوز مجاسة ن األصحاب دظر الريل ن احلرة األينبية ىل ا
ليس بعورة صالة ،ويز به يف املستوسب يف آدابه ،وذىره الشيخ تقي الدين رواية...،
وقال ابن سقيل :ال حير النظر ىل ويه األينبية ذا أ ن الفتنة» .قال املرداوي« :واذا
غيه ،خصوصا للجيان واألقارب غي املحار الذين دشأ بينهم،
الذي ال ر
يسع الناس ر
واو ذاب الشافعي»[ .اإلدصاف.]28/8 :
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القول الثالث :واو قول التابعيني اجلليلني أيب بكر بن سبد الرمحن بن احلارث بن
اشا والقاام بن ممد بن أيب بكر الصدي  ،واو ظاار قول سبد اللاله بن سعود ريض
اهلل سنه ومجاسة ن التابعني و نهم سبيدة الس ْلامين ن ىبار فقهاء التابعني بالكوفة ،واو
قول اإل ا أمحد ابن حنبل وىثي ن فقهاء الشافعية.
ال روى ابن أيب شيبة سن أيب بكر بن سبد الرمحن بن احلارث بن اشا أحد فقهاء
التابعني يف املدينة أده قال« :ىل يشء ن املرأة سورة حتا ظفراا» [ .صنف ابن أيب شيبة:
 .]420 /4وانده ييد.
ال وروى ابن أيب شيبة سن القاام بن ممد بن أيب بكر الصدي أحد فقهاء التابعني
يف املدينة أده قال« :تلبس املحر ة الرساويل والقفازين وختمر ويهها ىله» [ .صنف ابن
أيب شيبة .]92/4 :وانده صحيح .ولو ىان القاام رمحه اهلل يرى يواز ىشف الويه
والكفني أ ا الريال ملا أباح للمحر ة ال املأ ورة بكشف ذلك حالة اإلحرا ال بتغطية
ويهها ىله وارت ىفيها بالقفازين ،فدل ذلك سد أده يرى سد يواز ىشف الويه
والكفني أ ا الريال األيادب.
ال وأ ا سبد اللاله بن سعود ريض اهلل سنه ومجاسة ن التابعني فقد فرسوا قوله
تعاىل { ال ا ظهر نها} بظاار الثياب فقط ،دون الويه والكفني.
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ال وقال ممد بن ايين :األت سبيدة [السلامين] سن قوله تعاىل { يددني سليهن
ن يالبيبهن } ،فقال بثوبه ،فغطى رأسه ووجهه ،وأبرز ثوبه سن حدى سينيه[ .تفسي
الطربي .]*/* :وانده صحيح .ورواه الفريايب وسبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب
حاتم[ .الدر املنثور للسيوطي.]221/5 :
ال روى ابن يرير الطربي سن سيل بن أيب طلحة سن ابن سباس أده قال« :أ ر اهلل
دساء املؤ نني ذا خرين ن بيوهتن يف حاية أن يغطني وجوههن ن فوق رؤواهن
باجلالبيب ويبدين سينا واحدة»[ .تفسي الطربي .]*/* :انده ضعيف ،ألن فيه ثالثة
ىل واحد نهم صدوق فيه لني ،والدقطاسه بني سيل بن أيب طلحة وابن سباس .ورواه ابن
أيب حاتم وابن ردويه[ .الدر املنثور.]221/5 :
ال روي سن ممد بن ىعب القرظي أده قال« :ىان ريل ن املنافقني يتعرض لنساء
املؤ نني ،يؤذهين ،فإذا قيل له قال ىنت أحسبها أ ة ،فأ ران اهلل تعاىل أن خيالفن زي
اإل اء ويددني سليهن ن يالبيبهن ،ختمر وجهها ال حدى سينيها»[ .الطبقات الكربى
البن اعد .]177 - 176/8 :واذا انده ضعيف يدا ،ومل يعزه السيوطي لغي
الطبقات الكربى [الدر املنثور .]221/5 :وذىرته للمعرفة.
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ال وأ ا اإل ا أمحد رمحه اهلل فقد قال ابن قدا ة« :فأ ا دظر الريل ىل األينبية ن
غي ابب فإده مر ىل مجيعها يف ظاار ىال أمحد ،قال أمحد :ال يأىل ع طلقته ،او
أينبي الحيل له أن ينظر ليها ،ىيف يأىل عها؟ ينظر ىل ىفيها؟! الحيل له ذلك».
[املغني 499 - 498/9 :الطبعة املحققة].
ال قال ابن أيب زيد القيواين املالكي« :وال خترج ا رأة ال سترتة» .قال الشيخ
زروق يف رشحه« :واخ رتلف يف ويوب التنقب سد املرأة سند خرويها ،وظاار ىال
الشيخ ويوبه ،لتخصيصه النساء يف السرت»[ .الراالة البن أيب زيد ورشحها.]377 /2 :
ال قال القرطبي« :وبام تضمنته أصول الرشيعة ن أن املرأة ىلها سورة بدهنا
وصوهتا فال جيوز ىشف ذلك ال حلاية ،ىالشهادة سليها أو داء يكون ببدهنا أو اؤاهلا سام
ي ْعرض وتعني سنداا»[ .تفسي القرطبي.]227/14 :
ال وقال القباب« :و دام ريمنعن ن التربج والتكشف والتطيب للخروج والتزين،
بل خيرين وان نتقبات»[ .ادظر :وااب اجلليل للحطاب.]405/3 :
ال قال أبو احاق الشيازي« :وأ ا ن غي حاية فال جيوز لألينبي أن ينظر ىل
األينبية ،وال لألينبية أن تنظر ىل األينبي»[ .املهذب ع دسخة الرشح.]133/16 :
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ال قال اإل ا الغزايل يف ذىر املنكرات واملحر ات التي متنع حضور دسوة الطعا :
«واملنكر فرش الديباج ،...وحضور النسوة املنكشفات الويوه ،وغي ذلك ن
املحر ات» [ .حياء سلو الدين.]15/2 :
ال قال النووي يف نهاج الطالبني « :وحير دظر فحل بالغ ىل سورة حرة ىبية
أينبية ،وىذا ويهها وىفها سند خوف الفتنة ،وكذا عند األمن سد الصحيح».
قال ابن حجر اهليتمي يف رشحه« :وويهه اإل ا باتفاق املسلمني سد نع النساء
أن خيرين اافرات الويوه ...،سد أن السبكي قال األقرب ىل صنيع األصحاب أن
وجهها وكفيها عورة يف النظر ،وال ينايف ا حكاه اإل ا ن االتفاق ر
دقل املصنف سن
سياض اإلمجاع سد أده ال يلز ها يف طريقها ارت ويهها و دام او انة وسد الريال غض
البرص سنهن ،ألده ال يلز ر ن نع اإل ا هلن ن الكشف لكوده كرواا ال ولإل ا املنع
ويوب السرت سليهن بدون نع ع ىوده غي
ن املكروه ملا فيه ن املصلحة العا ة ال
ر
سورة ،ورساية املصالح العا ة خمتصة باإل ا ودوابه ،دعم من حتققت نظر أجنبي هلا يلزمها
سرت وجهها عنه ،وإال كانت معينة له عىل حرام فتأثم»[ .حتفة املحتاج.]193/7 :
ال قال ابن حجر اهليتمي« :وحاصل ذابنا أن ا احلر ني دقل اإلمجاع سد يواز
واسرتض بنقل القايض سياض
ر
خروج املرأة اافرة الويه وسد الريال غض البرص،
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مجاع العلامء سد نعها ن ذلك ،وأياب املحققون سن ذلك بأده ال تعارض بني
اإلمجاسني ،ألن األول يف يواز ذلك هلا بالنسبة ىل ذاهتا ع قطع النظر سن الغي ،والثاين
بالنسبة ىل أده جيوز لإل ا ودحوه أو جيب سليه نع النساء ن ذلك خشية افتتان الناس
هبن ...،سد أن ا ذىره ا احلر ني يتعني محله عىل ما إذا مل تقصد كشفه ُلريى ،أو مل تعلم
أن أحدا يراه ،أما إذا كشفته ُلريى فيحرم عليها ذلك ،ألهنا قصدت التسبب يف وقوع
املعصية ،وكذا لو علمت أن أحدً ا يراه ممن ال حيل له»[ .الفتاوى الكربى.]199/1 :
ال قال ابن حجر اهليتمي« :و ن ثم حر أئمتنا النظر لقال ة ظفر املرأة ...،بنا ًء سد
األصح ن حر ة دظر اليدين والويه ،ألهنام سورة يف النظر ن املرأة ولو أ ًة سد
األصح ،و ن ىادا ليسا سورة ن احلرة يف الصالة»[ .الزواير[ .]5/2 :ودحوه يف حاشية
الرشقاوي سد حتفة الطالب 173/1 :ويف الطبعة األخرى.]251 - 250/1 :
ال قال اخلطيب الرشبيني« :و ريكره أن يصيل الريل لتثام واملرأة نتقبة ،ال أن
تكون يف كان واناك أيادب ال حيرتزون سن النظر ليها ،فال جيوز هلا رفع النقاب».
[اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع.]106/1 :
ال قال ابن قاام الغزي« :أ ا سورة احلرة خارج الصالة فجميع بدهنا»[ .رشح تن
أيب شجاع :ص .]53
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وخالصة احلكم يف هذه املسألة أده جيب سد املرأة ارت ويهها وىفيها ذا غلب سد
ظنها ويود ن ينظر ليها دظرة افتتان ،و ا أظن أن ساملا ن سلامء املسلمني خالف يف
اذا ،ولعل اذا القدر او املتف سليه ،أ ا ذا ىادت تأ ن الفتنة بحسب ا يغلب سد ظنها
فهذا او املختلف فيه ،فمنهم ن قال بالويوب ،و نهم ن قال بعد الويوب.
وأما دعوى اإلمجاع عىل جواز كشف الوجه والكفني فهل أبو بكر بن سبد الرمحن
بن احلارث بن اشا والقاام بن ممد بن أيب بكر وسبيدة السلامين ام ن فقهاء التابعني
أو ال؟! و تا ادعقد اإلمجاع؟ ن ىان يف ز نهم فكيف ادعقد دوهنم؟! و ن ىان قبلهم
فكيف خفي ذلك سليهم حتا خرقوا اإلمجاع؟! و ن ىان بعدام فكيف خفي سد اإل ا
أمحد ابن حنبل؟! وىيف خفي ثل ذلك اإلمجاع سد ىثي ن فقهاء احلنابلة وفيهم ابن
قدا ة وغيه؟! وسد ىثي ن فقهاء الشافعية وفيهم النووي وغيه؟! بل ن ابن حجر
اهليتمي الذي دقل او دفسه ذلك النص أوله بخالف ا فهمه نه بعض الناقلني ،فدسوى
اإلمجاع انا فيها دظر ،وما أكثر ما يقع اخلطأ يف نسبة األقوال إىل اإلمجاع ،واهلل أسلم.

89

الفصل اخلامس
املفاخذة
قال الباحث« :املعايص تنقسم ىل قسمني :ىبائر ،وصغائر ...،وقد اختلفت
األقوال يف تعداد الكبائر ...،وأحسن ا يقال يف ذلك :الكبية ىل ذدب رأطل سليه بنص
ىتاب أو انة أو مجاع أده ىبية ،أو سظيم ،أو رأخرب فيه بشدة العقاب ،أو رسل سليه احلد
ر
وشدد النكي سليه ،و ا اوى الكفر و الكبائر ن الذدوب فهو ن الصغائر».
ثم قال« :املفاخذة ن املحر ات الصغائر».
ثم قال « :ستحل املفاخذة ع األينبية ىافر ،الاتحالله ا رسلم ن الدين
بالرضورة حر رته».
وويه الكال ملن خيالفه يف أهنا ن الصغائر ال ن الكبائر ً
فاسلم أن
قائال « :
ْ
ادتقادك سلينا لقولنا ن املفاخذة ن املحر ات الصغائر ليس لك دليل سليه ،و دام او ن
ايتهادك الفااد ،و ليك ستنداتنا ن ىتب املحدثني والفقهاء . »...،ثم قال « :فعال
ااتندت حني اسرتضت؟ فإن ىان ا قلت صوا ًبا فأظهر الدليل».
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دليله:
ااتدل الباحث بام دقله ابن حجر العسقالين يف فتح الباري سن أيب سبد اللاله
احلليمي ن ىبار فقهاء الشافعية أده قال « :املفاخذة ع األينبية صغية» .وبقول النووي
والشيخ زىريا األدصاري الشافعيني ذ يقول ىل نهام يف تعداد الصغائر« :و بارشة
األينبية بغي مجاع».
أقول  :لقد أحسن الباحث يف تقسيم املعايص ىل ىبائر وصغائر ،ويف حتريم
املفاخذة ،ويف حكمه بالكفر سد ستحلها ع ن ال حتل له ،ويف طالبته املعرتض سليه
بإظهار الدليل ،واذا ىله حسن مجيل ،لكن يف تعريفه املختار للكبية دظر ،وىذا يف ي ْعله
املفاخذة ن الصغائر.
واذا توضيح ملعاين بعض الكلامت:
وضع الفخذ سد الفخذ ،والفخذ ا فوق الرىبة ،واملراد انا وضع الريل
املفاخذة ْ
وضع البرشة سد البرشة ،والبرشة
فخذه سد فخذ ا رأة ال حيل له ذلك نها .واملبارشة ْ
ظاار اجللد ،فقد تكون باليد أو بغي ذلك ،وتشمل املفاخذة وغياا.
ويل سد ىال الباحث ؤاخذات:
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املؤاخذة األوىل يف تعريف الكبرية:
اقترص الباحث سد التعريف الذي اختاره ،واو ي ْق ررص ابيل احلكم بكون الذدب
ن الكبائر سد دص الكتاب والسنة واإلمجاع ،ويستبعد القياس ،فالذدب الذي مل يأت
ااتعظا ه دص ًا وال مجاسا ال ريعدُّ سنده ن الكبائر ،أي حتا ولو ىان ستبشعا ستهجنا
حسب روح الرشيعة و قاصداا ،واذا يتف

ع املنهج الظااري يف فهم الرشيعة ،ال

نهج الفقهاء املحققني الذين يعتمدون القياس دليال رشسيا بعد دص الكتاب والسنة
واإلمجاع.
والتعريف الذي اختاره الباحث للكبية قد يفتح الباب لضعاف اإليامن فيشكوا يف
سدد ن الكبائر ،بحجة أده ليس يف الكتاب أو السنة دص يشي ىل ىوهنا ىبية ،وال يويد
مجاع واضح رصيح ،ىتناول املخدرات ثال ،أو تروجيها واالجتار فيها ،فهل اذا ليس ن
الكبائر؟!!.
بل لو ريعنا ىل ىال الشيخ زىريا األدصاري الذي دقله واحتج به الباحث سد أن
املفاخذة ن الصغائر لويددا سنده« :و ن الصغائر :النظر املحر  … ،و رشافه سد
بيوت الناس … ،وىشف العورة … ،و بارشة األينبية بغي مجاع» .و قتىض طالقه
القول بأن اإلرشاف سد بيوت الناس ن الصغائر :أن اارتاق النظر ىل الريال ع
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زوياهتم يف غرف دو هم ليس ن الكبائر!!! و قتىض طالقه القول بأن ىشف العورة
ن الصغائر :أن ظهور الريل أو املرأة رسريادني أ ا الناس ليس ن الكبائر!!! و ا أظن
الباحث يقول هبذا ،ىام ال أظن أن الشيخ زىريا األدصاري يقصد حقيقة تلك اإلطالقات
التي وردت يف ىال ه ،و ا أظنه يقصد أىثر ن بعض احلاالت اخلفيفة التي يشملها
طالقه ،أ ا احلاالت القصوى ن تلك اإلطالقات فال شك يف أهنا ن الكبائر ،لعظم
شناستها و فسدهتا ،ولداللتها املؤىدة سد قلة اىرتاث رتكبها بالدين ،أفال يدلنا اذا سد
أده ال غنا ملن يتصدى للفتوى سن األدلة الرشسية األربعة :القرآن الكريم ،والسنة
النبوية ،واإلمجاع ،والقياس.
والعلامء املحققون يف اذه املسألة ال يرون أن الكبية اي ا ورد ااتعظا ها بالنص
أو اإلمجاع فحسب ،بل ىل عصية فيها ن الشناسة واملفسدة وقلة االىرتاث بالدين ثل
ا يف الكبائر املنصوص سليها فهي ىبية ،و ن املتف سليه أن الفرع ذا ااوى األصل يف
العلة ويب قيااه سليه وتسويته عه يف احلكم.
واذه طائفة ن أقوال العلامء يف حد الكبية:
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ال قال اإل ا العيني« :واألصح ا ردقل سن شمس األئمة احللواين أده قال :ا ىان
شني ًعا بني املسلمني وفيه اتك حر ة اهلل تعاىل والدين فهو ن مجلة الكبائر»[ .رشح ىنز
الدقائ .]106/2 :
ال قال ابن سابدين« :األصح أن الكبية ىل ا ىان شنيعا بني املسلمني وفيه اتك
حر ة الدين ،ىام بسطه القهستاين وغيه ،ىذا يف رشح امللتقا»[ .رد املحتار.]377/4 :
ال قال اإل ا القرايف « :اوردت به السنة أو الكتاب العزيز بجعله ىبية أو أمجعت
سليه األ ة أو ثبت فيه حد ن حدود اهلل تعاىل ...وىذلك ا فيه وسيد ررصح به يف الكتاب
أو يف السنة :فنجعله أصال ،ودنظر ،فام ااوى أدداه فسدة أو ريح سليها مما ليس فيه
قارصا سن أددا رتب الكبائر التي شهدت هلا األصول
دص أحلقناه به ...،و ا ويدداه
ً
يعلناه صغية»[ .الفروق.]66/4 :
ال قال اإل ا املجتهد ابن دقي العيد« :اختلف الناس يف الكبائر ،فمنهم ن قصد
تعريفها بتعداداا ...،و نهم ن الك طري احلرص بالضوابط ...،والك بعض
فاسرض فسدة
املتأخرين طريقا فقال :ذا أردت عرفة الفرق بني الصغائر والكبائر
ْ
الذدب سد فااد الكبائر املنصوص سليها ،فإذا دقصت سن أقل فااد الكبائر فهي ن
الصغائر ،و ن ااوت أددا فااد الكبائر أو أربت سليه فهي ن الكبائر» .ثم سقب ابن
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دقي العيد ً
قائال « :ذا الكنا اذا املسلك فقد تكون فسدة بعض الواائل ىل بعض
الكبائر ساو ًيا لبعض الكبائر أو زائدً ا سليها ،فإن ن أ سك ا رأة مصنة ملن يزين هبا أو
سلام عصو ا ملن يقتله فهو ىبية ،أسظم فسدة ن أىل ال الربا أو أىل ال اليتيم،
ومها نصوص سليهام» [ .حكا األحكا .]274 ،273/2 :
ال قال ا احلر ني يف اإلرشاد« :ىل يريرة ت ْرؤذ رن بقلة اىرتاث رتكبها بالدين
ظاارا
ورقة الديادة بطلة للعدالة ،وىل يريرة ال تؤذن بذلك بل يبقا حسن الظن
ً
بصاحبها ال حتبط العدالة ،واذا أحسن ا ريميز به أحد الضدين سن اآلخر».
وقال اهليتمي علقا سليه« :وهلذا تابعه ابن القشيي يف املرشد ،واختاره اإل ا
السبكي وغيه» .ثم دقل سن الرب اوي قوله« :وريح املتأخرون قالة اإل ا  ،حلسن
الضبط هبا ،ولعلها وافية بام ورد يف السنة ن تفصيل الكبائر اآليت بياهنا وما ُأحلق هبا
قياسا»[ .الزواير سن اقرتاف الكبائر[ .]4/1 :واو قول اهليتمي يف حتفة املحتاج :
ً
.]213/10
ال قال تاج الدين السبكي يف تعريف الكبية« :واملختار ال وفاق ًا إل ا احلر ني ال :
ىل يريمة تؤذن بقلة اىرتاث رتكبها بالدين ورقة الديادة»[ .مجع اجلوا ع املطبوع ع
رشح املحيل وحاشية ابن قاام العبادي.]250/3 :
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ال سرف السيوطي الكبية بام قاله ا احلر ني[ .األشباه والنظائر للسيوطي :ص
.]414
ال أقر الزرىيش قالة ا احلر ني ذ قال يف تعريف الكبية« :قيل  :املعصية
املويبة للحد ،وقيل  :ا حل صاحبها وسيد شديد ،وقيل  :ا تؤذن بقلة اىرتاث رتكبها
بالدين ورقة الديادة ،قاله ا احلر ني ،وقيل  :ا دص الكتاب سد حتريمه أو ويب يف
مجيع ذلك»[ .البحر
ينسه حد ،والظاار أن ىل قائل ذىر بعض أفراداا ،وجيمع الكبائر ر
املحيط.]276/4 :
ال قال الطان العلامء سز الدين ابن سبد السال « :مل أقف سد ضابط الكبية،
واألوىل ضبطها بام يشعر بتهاون رتكبها شعار أصغر الكبائر املنصوص سليها».
ال قال ابة اهلل بن سبد الرحيم البارزي املتوىف انة  738يف ىتابه تيسي الفتاوي يف
حترير احلاوي« :والتحقي أن الكبية ىل ذدب رقرن به وسيد أو حد أو لعن بنص ىتاب أو
انة ،أو رسلم أن فسدته ىمفسدة ا قرن به وسيد أو حد أو لعن أو أىثر ن فسدته ،أو
أشعر بتهاون رتكبه يف دينه شعار أصغر الكبائر املنصوص سليها بذلك»[ .ادظر :اآليات
البينات البن قاام العبادي .250/3 :تنوير البصية ببيان سال ات الكبية للشيخ سبد
اهلل ابن الصدي الغامري :ص  12ع قراره وترييحه].
96

املؤاخذة الثانية يف اعتبار أقوال العلامء حجة بذاهتا:
ااتدل الباحث يف قوله بأن املفاخذة ليست ن الكبائر ببعض أقوال العلامء ،دون
أن يكون هلا ا يؤيداا ن ىال اهلل تعاىل ،أو انة النبي صد اهلل سليه والم ،أو مجاع
املجتهدين ،أو القياس ،واذه اي األدلة األصلية املتف سليها سند سلامء أصول الفقه،
وليس عه قول صحايب واحد ن أصحاب راول اهلل صد اهلل سليه والم ،وال تساسده
قاسدة املصالح املرالة ،وال اد الذرائع.
وأود أن أشي انا ىل سألة غاية يف األمهية ،واي ال أقوال العلامء رحيتج هبا؟ أو
رحيتج هلا؟.
ولعل ن الواضح البني أهنا ليست حجج ًا بذاهتا بحيث رتطلب احلجة نها ،بل
رحيتج هلا ،بحيث دبحث هلا سن دليل ن األدلة الرشسية لتأييداا.
واذا ال يعني مهاهلا والترسع يف خمالفتها ،بل يرا رداا ال ذا مل ختالف دليال ن
األدلة الرشسية ال أ ر حسن طلوب سد ابيل االاتئناس ،ال سد ابيل االحتجاج.
قد يقال :اذا للمجتهد أو ملن سنده دوع ايتهاد بحيث ارتقا سن رتبة التقليد.
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فأقول :دعم ،ألن املقلد املحض ال را له اوى أن جيد النص سد حكم املسألة
سند بعض العلامء الذين ارتىض تقليدام ،و رقصاراه أن يفهم ىال هم ،دون بحث سن
دليل ،وال ناقشة لالاتدالل ،وال ىال يف سائل العلم ع اذا النوع ن املقلدين.
ولو ياز لنا ر
أخذ أقوال العلامء بالتسليم دون بحث وال ناقشة جلاز ملن قرأ ىال
أيب الليث السمرقندي ال رمحه اهلل وغفر له ال أن يقلده يف وضوع الكبائر والصغائر ،و ن
غرائبه أده يعل السجود لغي اهلل تعاىل ن الصغائر ،ال ن الكبائر!!! و ن املقطوع به أده
ال يقصد السجود لغي اهلل تعاىل ع استقاد الربوبية أو األلواية فيه ،فذلك ىفر واضح،
ولكنه يقصد فعل بعض اجلهلة السفهاء الذين يسجدون لعظامئهم اجود حتية ،وال شك
يف أن اذا مر يف اذه الرشيعة املحمدية التي دسخت ا ىان ن ذلك يف الرشائع
السابقة ،ولكن ال السجود لغي اهلل تعاىل ن الصغائر؟!!!.
دليل اعتبار املفاخذة من الكبائر:
ال ذا دظردا يف تعريفات الكبية املذىورة يف املؤاخذة األوىل و ا يف املفاخذة ن
املفااد فإدنا انجز دون شك بأن املفاخذة ن املحر ات الكبائر ،ذ ال شك يف ىوهنا
أ ًرا شني ًعا بني املسلمني وفيه اتك حر ة اهلل تعاىل والدين ،وال شك يف أن املفااد التي
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فيها ال تقل سن فااد بعض الكبائر املتف سليها ،ىام ال شك يف أهنا ترشعر بقلة ااتام
رتكبها بالدين وبرقة تدينه.
و ذا ىادت أقوال عظم العلامء تقيض باستباراا ىبية و طالقات بعضهم تقتيض
أهنا صغية ؛ فأي الفريقني أوىل بأن ريقلد يف اذه املسألة؟؟؟ الفري الذي يؤيده الدليل او
األوىل.
ال والدليل او القياس سد ا صح سن النبي صد اهلل سليه والم ،وذلك أده لعن
املتشبهني ن الريال بالنساء واملتشبهات ن النساء بالريال ،ىام لعن الريل ي ْلبس ل ْبسة
املرأة واملرأة تلبس ل ْبسة الريل ،واللعن او الدساء سد املرء بالطرد ن رمحة اهلل ،تشبيها
له بإبليس الذي قال فيه ربنا يل شأده { و ن سليك لعنتي ىل يو الدين } ،فهو أ ارة ن
أ ارات ىبائر الذدوب.
[ال شك يف أن فااد املفاخذة ال تقل سن فااد تشبه الريال بالنساء أو تشبه
النساء بالريال] ،واذا التشبه أصل ريقاس سليه ،واملفاخذة فرع ريراد حلاقه باألصل،
وحيث ن فااداا تربو سد فااد التشبه فويب حلاقها به يف احلكم ،واو ىوهنام ن
الكبائر ،بسبب اشرتاىهام يف العلة.
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ال ولعل الواقف سد اذا يريع سن ظنه أن ن يعل املفاخذة ن املحر ات
الكبائر ليس له سد ذلك دليل ،وأن قوله اذا دام او ن ايتهاده الفااد.
ال اذا ويف ىال احلليمي دفسه وىال البيهقي ا يؤيد استبار املفاخذة ن الكبائر،
فقد قال احلليمي « :وأ ا ا دون الزدا املويب للحد فإده ن الصغائر» .ثم قال:
«وتعاطي الصغية سد ويهني أو أويه ن التحريم ىبية»[ .املنهاج يف شعب اإليامن:
 .]399 ،398 /1وقال اإل ا البيهقي« :وتعاطي الصغية سد ويه جيمع ويهني أو
ْأو ري ًها ن التحريم ىبية»[ .شعب اإليامن.]268/1 :
أفليس فيها النظر املحر واللمس املحر وىشف العورة املحر ؟!!! فايتامع اذه
املحر ات الصغائر ال حتا ع افرتاض ىوهنا بدون شهوة وال خوف فتنة ال جيعلها ىبية
ن الكبائر.
وقد دقل اهليتمي أن سد ًدا ن العلامء سدوا النظر ىل املرأة التي الحيل له ذلك نها
ن مجلة الكبائر ذا ىان بشهوة ع خوف الفتنة ،وىذا ملسها ،وىذا اخللوة هبا ،فمن مجع
اذه الثالثة فقد مجع سد اذا القول ال ثالثة ن الكبائر .فهل املفاخذة أقل ؟!!!.
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قال اهليتمي« :الكبية الثادية واألربعون والثالثة واألربعون والرابعة واألربعون
دظر األينبية بشهوة ع خوف فتنة ،وملسها ىذلك ،وىذا اخللوة هبا ...،أخرج
بعد املئتني :ر
الشيخان وغيمها سن أيب اريرة ريض اهلل سنه سن النبي صد اهلل سليه والم أده قال:
رىتب سد ابن آد دصيبه ن الزدا ،درك ذلك ال مالة ،العينان زدامها النظر ،واألذدان
زدامها االاتامع ،واللسان زداه الكال  ،واليد زدااا البطش ،والريل زدااا اخلرطا،
الفرج أو يكذبه» .ثم قال بعد أن رسد سد ًدا ن
والقلب هيوى ويتمنا ،ويصدق ذلك
ر
األحاديث األخرى « :سدُّ اذه الثالثة ن الكبائر او ا يرى سليه غي واحد ،وىأهنم
أخذوه ن احلديث األول و ا بعده ،لكن الذي يرى سليه الشيخان وغيمها أن
قد ات الزدا ليست ىبائر ،ويمكن اجلمع بحمل اذا سد ا ذا ادتفت الشهوة وخوف
الفتنة ،واألول سد ا ذا ويدتا»[ .الزواير .]3 ،2/2 :والشيخان اللذان رويا احلديث
مها البخاري و سلم ،والشيخان اللذان دقل سنهام يف الفقه مها الرافعي والنووي.
وأدت ترى أن ابن حجر اهليتمي الك سلك اجلمع بني أقوال شيوخ املذاب،
ويه اجلمع بني قول األولني الذين رأوا أن النظر
فهو أقوى ن محلها سد التعارض ،و ْ
واللمس واخللوة ىبائر وبني قول اآلخرين الذين رأوا أهنا صغائر :او أن دحمل اذا
القول األخي سد ا ذا حصل ذلك دون شهوة وال خوف فتنة ،وأن دحمل القول األول
سد ا ذا حصل ذلك ع الشهوة وخوف الفتنة.
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وقد قد ت أقوال سدد ن العلامء يف ضبط الكبائر ،وام شمس األئمة احللواين
والعيني والقهستاين وابن سابدين والقرايف وابن دقي العيد و ا احلر ني والرب اوي
وتاج الدين السبكي والسيوطي وابن حجر اهليتمي والزرىيش والطان العلامء سز الدين
ابن سبد السال والبارزي ،واؤالء ممن حققوا املسألة ،فال ميد سن قوهلم ،واذا املسلك
الذي ارتضوه يدخل القياس يف ابل احلكم سد املعصية بكوهنا ىبية ،واو أقرب ىل
روح الرشيعة و قاصداا وقواسداا ،والبد نه ىي تنضبط وازين احلكم سد أي ذدب
ن الذدوب بكوده ن الكبائر أو الصغائر.
وليعلم أن ن تشبه
ف ْليحذر املسلم واملسلمة ن الذدوب ىلها ىبياا وصغياا،
ْ
ن الريال بالنساء لعون وفاسل ىبية ،وىذا املتشبهة ن النساء بالريال ،ولو يف
واللمس واخللوة ع الشهوة وخوف الفتنة ىبائر،
والنظر
الل ْبسة ،أي يف ايئة اللباس،
ر
ر
وبدوهنا صغائر ،لكن ذا مجعت املعصية ويهني أو أوي ًها ن التحريم أصبحت ىبية،
واإلرصار سد الصغية ىبية ،فالبدار البدار ىل التوبة ،فإن اهلل حيب التوابني ،والتائب
ن الذدب ىمن ال ذدب له .قال اهلل سز ويل{ :و ين لغفار ملن تاب وآ ن وسمل صاحلا
ثم ااتدى}.
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اخلامتة
لقد تبني بوضوح ال بعد سرض األدلة و ناقشتها و يراد أقوال العلامء ال ا ييل :
 3 ،2 ،1ال حتريم خروج املرأة ن بيتها تعطرة ،أو تزينة ،أو بمالبس ضيقة،
واواء يف ذلك أقصدت فتنة الريال أو مل تقصد ،ومما ال شك فيه أهنا ذا قصدت ذلك
فاملعصية أسظم.
 4ال وأن العلامء مل جيمعوا سد يواز ىشف الويه والكفني ،فاملسألة خالفية،
والسرت او األالم واألحوط ،واذا حيث ال يكون ن ينظر دظرة افتتان ،أ ا ذا ىان ن
ينظر ىل املرأة ثل تلك النظرة فال شك يف ويوب السرت الكا ل.
 5ال وأن املفاخذة ن املحر ات الكبائر ،ال الصغائر.
اذا و ين مل أبحث وأيهد وأىتب ن شاء اهلل ال ابتغاء رضاة اهلل تعاىل ،وغاية
ناي الوصول ىل احل  ،فإن روفقت لذلك فبفضل اهلل ،وأاأله القبول ،و ن أخطأت فمن
دفيس و ن الشيطان ،وأاأل اهلل تعاىل العفو واملغفرة.
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وأريو ن الباحث الذي مل أتف

عه يف اذه املسائل وممن يوافقه فيها أن تتسع

صدورام للبحث واملناقشة ،فإن العلم متجب و ظهاره باملناظرة[ ،ىام يف الفقيه واملتفقه
للخطيب البغدادي :ص .]207
وال ينبغي ألحد أن يأدف ن أن يرد و ريرد سليه ذا ىان اهلدف واحدا واو
الوصول ىل احل  ،وقد قال التابعي اجلليل جمااد بن يرب رمحه اهلل تعاىل« :ليس أحد بعد
راول اهلل صد اهلل سليه والم ال أدت آخذ ن قوله وتارك»[ .ىام يف الفقيه واملتفقه :ص
.]167
اللهم أردا احل حقا وارزقنا اتباسه ،وايعلنا دحب ظهوره اواء سد لسان ن
وافقنا أو ن خالفنا ،ال دبايل يف مبته ودرصته لو ة الئم ،وامجعنا سد احل الذي يرضيك
سنا ،وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آ نوا ،ربنا دك رءوف رحيم.
وىان الفراغ ن ىتابة اذا املبحث يف بييفودد ن ضواحي ودرتيال ،يو اجلمعة
 1419 /1 /4املواف  ،1998 /5 /1اوى بعض اإلضافات اليسية ،واحلمد هلل
الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وصد اهلل والم وبارك سد ايددا ممد وسد آله وصحبه
والتابعني بإحسان ىل يو الدين.
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