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افؾبوس وافػطرة
جعل اهلل تعاػ افؼائع متوازكة مع ؾطرة اإلكسان ؾػطراإلكسان ظذ احلقاء وآحتشام وآشتـؽار
فباشا يستسان به
فؾتكؾات افشاذة وهلذا دا وضع اهلل آدم وحواء يف اجلـة وشسهم بسسه وأكزل هلم ً
َي ِص َػ ِ
ون َظ َؾ ْق ِف ََّم ِم ْن َو َر ِق َْ
آُت ََّم َو َض ِػ َؼو َ ْ
حذرهم من أـل افشجرة ﴿ َؾ َؾ اَّم َذا َؿو ا
اْلـ ِاي
افش َج َر َة َبدَ ْت ََُل ََّم َش ْو ُ ُ
افش َج َر ِة َو َأ ُؿ ْل َفؽ ََُّم إِ ان ا
ااو َر ُهُّب ُ ََّم َأ َ ْ َأ ْ َؽ ََُّم َظ ْن تِ ْؾؽ ََُّم ا
غ ﴾ ( إظراف  )22 :وهذا دا
افش ْق َط َ
ون َفؽ ََُّم َظدُ ٌّوو ُمبِ ٌ
َوكَو َد ُ َ
ـاكا يف اجلـة وفقس يف اجلـة أحد من بـي افبؼ إٓ مها ؾال يـظر إفقفام ؽرمها من جـسفام مما يدل ظذ
أن آشتتار أمر ؾطري وهلذا أطفر اهلل آمتـان يف ذفك فبـي آدم مجق ًعا ـام يف ؿوفه تعاػ ﴿ َيو َبـِي آ َد َم
ك ِمن آي ِ
ِ
َؿدْ َأ ْكزَ ْفـَو ظ َؾقؽُم فِبوشو يو ِاري شوآتِؽُم و ِر ً ِ
ى َٰذفِ َ
وت اَّللاِ َف َع اؾ ُف ْم
وس اف ات ْؼ َو ٰ
يشو َوف َب ُ
َ ْ ْ َ
َ ْ ْ َ ً َُ
ك َخ ْ ٌر َٰذف َ ْ َ
ون﴾ ( إظراف . )26:
َي اذـ ُار َ
وافؾبوس ظذ كوظغ  :افؾباس احليس وهو ما يسس اإلكسان وما يتحذ به ويتزين  ,وفباس افتؼوى
وهو خر من افؾباس احليس ؾال يـػع شس افبدن وؿد تعرى افباضن يوم افؼقامة ; وهلذا يؼول اهلل ظز
ِ
ى َٰذفِ َ
ك َخ ْ ٌر ﴾ ٕن فباس افتؼوى ٓزم فؾباس افبدن ومن مل يؽن فديه تؼوى
وس اف ات ْؼ َو ٰ
وجل ﴿ َوف َب ُ
اكتزع فباس افبدن تب ًعا فذفك  ,وهلذا افؼيعة دا جاءت ابتدا ًء من جفة افدظوة جاءت بافتوحقد
وافعػاف وافتزـقة وتصحقح افػطرة وهذا هو افذي شؾؽه افـبي ﷺ يف افػتوحات ؾؽاكوا إذا ؾتحوا
بؾدة من افبؾدان يدظوهنم فؾتوحقد ويدظوهنم إػ إصول افعامة وٓ يـشغؾون باجلزئقات ٕن
إصل هو افذي يؼوم بدؾعفا .
وإكزال افؾباس من اهلل تؽريم وتؼيف ويؽػي يف هذا أن جعؾه اهلل رشيعة ٔدم وحواء من جفة
آشتتار وافػطرة ؿبل افتؽؾقف افعام ادطؾق وـذفك دا خافػا اهلل ظاؿبفام بلول ظؼاب ظوؿبت به
ون ظ َؾق ِفَّم ِمن ور ِق َْ ِ
افبؼية وهو طفور افعورات ﴿بدَ ْت ََُلَّم شو ُآُتَّم و َض ِػ َؼو َ ْ ِ
اْلـاي ﴾ ( إظراف )22 :
َ َ ْ َُ َ
َ
َيص َػ ِ َ ْ َ ْ َ َ
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يعـوا أخذوا أوراق افشجر يضعوهنا ظذ شوآهتام اشتحقا ًء من أكػسفم ؾؾم يؽن هلم أبـاء وذرية مما
يدل ظذ أن ؾطرة اإلكسان تدظوه إػ شس افعورة حتى وفو مل يؽن معه أجـبي ظـه .
َ
َ َ
ز ُه َأ ان َأ َبو
وافذين يبتعدون ظن افػطرة يبتعدون ظن افتوحقد وهلذا جاء يف افصحقح (أ ان أ َبو ُه َر ْي َر َة أ ْخ َ َ
بؽ ٍْر افصدِّ َيق ر ِ
ِض اَّللاُ َظـْ ُه َب َع َث ُه ِيف َْ
احل اج ِي ا افتِي َأ ام َر ُه َظ َؾ ْق َفو َر ُش ُ
ول اَّللاِ َص اذ اَّللاُ َظ َؾ ْق ِه َو َش اؾ َم َؿ ْب َل َح اج ِي
ِّ
َ
َ َ
وف بِو ْفبق ِ
ا ْفودا ِع يوم افـاح ِر ِيف ره ٍ
اوس َأ َٓ َٓ َ ُ ُهُّبٍ َب ْعدَ ا ْف َعو ِم ُم ْ ِ
ط ُي َم ِّذ ُن ِيف افـ ِ
ون) يعـي
ً ُظ ْر َي ٌ
َ ْ
َ َ ََْ ْ
ؼ ٌك َو َٓ َي ُط ُ َ ْ
ٓ يطوف ظريان وٓ حيج مؼك فؾتالزم بغ افتعري واإلرشاك وهذا موجود ؾتجد افشعوب افتي ٓ
تضع ؿقؿة فؾحجاب من جفة إصل تؼع يف افؼك أو اإلحلاد وافوثـقات وؽرها .
وثؿة فباس يسس افعورة وثؿة فباس حيػظ أصل احلقاء ادوجود يف افػطرة ؾؾقس ـل مستور ظورة
وفقس ـل ما مل يذـره افشارع من جفة افعورة جائز افؽشف .

فبوس ادرأة يف افصالة
جاءت افؼيعة بجؿؾة من إحؽام مـفا ما يتعؾق بافعبادة ومـفا ما يتعؾق بافؾباس افعام وإصل يف
افؾباس احلل ما مل يؽن حمظور وهلذا افؼيعة مل حتدد فون معغ ٕن إصل فبس ما يشاء من إفوان .
وفبس ادرأة يف ظبادهتا خيتؾف ظن فبسفا افعام وـثر من افـاس خيؾطون بقـفام وـذفك ادـاشك من
جفة افعؿرة واحلج وهذان حؽامن خمتؾػان .
ـثر من افـاس يستدفون بؼول افعؾامء أن ( ادرأة ـؾفو ظورة إٓ وجففو وـػقفو ) ؾقظـون أن هذا
إصل بقـام هوحؽم يتعؾق بافصالة ؾادرأة يف بقتفا حيرم ظؾقفا أن تؽشف يشء من ؽر ما دل ظؾقه
افدفقل وفو مل يـظر إفقفا أحد ـلن تصع مؽشوؾة افذراع أو افساق ؾتبطل صالهتا .
ويتػق افعؾامء ظذ ـشف وجه ادرأة يف افصالة وهذا حؽم يتعؾق بافصالة وٓ ظالؿة فه بغره ؾؾو
ؽطت ادرأة وجففا يف افصالة وهي فوحدها يف بقتفا ؾصالهتا باضؾة .
) رواه البخارٌ ،متاب الحج ،باب ال َطوف بالبَت عرَان وال َحج هشرك ( ، )1622وهسلم  ،متاب الحج ،باب ال َحج البَت هشرك وال َطوف بالبَت عرَان
(. )1347
) هعروف هن مالم الفقهاء ال سَها الحنابلة ولَس بحدَث .
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وفباس ادرأة يف افـسك من ظؿرة أو حج فه أحؽام وؿد ( َر َوى ا ْب ُن ُظ َؿ َر َ ،ظ ْن افـابِ ِّي َص اذ اَّللاُ َظ َؾ ْق ِه
ِ
ى ا َْد ْر َأ ُة ا ُدحرمي َ ،و َٓ َت ْؾ َب ُس ا ْف ُؼ اػوزَ ْي ِن ) وهذا حؽم رشظي يف افـسك فؾحج
َو َش اؾ َم َأ اك ُه َؿ َول ( َٓ َتـْتَؼ ُ
حؽام ظام  ,وهلذا جاء يف كػس احلديث افسابق ( َش َل َل َر ُج ٌل َر ُش َ
ول اَّللاِ َص اذ اَّللاُ َظ َؾ ْق ِه
وافعؿرة وفقس ً
ِ
س ُك ا ُْد ْح ِر ُم ِم َن اف ِّث َق ِ
افَّس ِاو َ
يل َو َٓ ا ْف ِع ََّم َم َي
قص َو َٓ ا ْف ُْ
وب ؟ َؾ َؼ َول َ َٓ :ي ْؾ َب ُس ا ْف َؼؿ َ
زك َُس َو َٓ َا
َو َش اؾ َم َ :مو َي ْ ُ
اخل اػ ْ ِ
غ َ ،ؾ َؿ ْن َ ََيِ ِد افـا ْع َؾ ْ ِ
غ إِ آ َد ِ ْن َٓ ََيِدُ افـا ْع َؾ ْ ِ
اخل اػ ْ ِ
غ َؾ ْؾ َق ْؾ َب ْس ُْ
ان َو َٓ ُْ
غ
َو َٓ َث ْو ًبو َم اس ُه َو ْر ٌس َو َٓ زَ ْظ َػ َر ٌ
ْ
َو ْف َق ْؼ َط ْع ُفَّم َحتاى َيؽُوكَو َأ ْش َػ َل ِم َن ا ْف َؽ ْع َب ْ ِ
غ ) ؾؾقس فؾرجل أن يؽشف ظورته وفؽن ُح ّرم ظؾقه فباس
َ
بعقـه وأما افسس ؾرجع فألدفة إخرى افتي ٓ ظالؿة هلا هبذا افباب .
ؾافعبادة هلا حؽم مـػصل ظام يتعؾق بلحؽام افؾباس بافـسبة فؾرجل وادرأة ظذ ٍ
حد شواء ومن
افعجب أن بعض افباحثغ يستدفون بإحؽام افؼظقة يف افصالة أو احلج ؾقام يتعؾق بإمر افعام
بؾباس ادرأة .
وادرأة يف صالهتا جيب ظؾقفا أن تصع بدرع ومخار وٓ يظفر إٓ وجففا وـػقفا وافدرع هو ما يؽون
ظذ جسد ادرأة من رأشفا إػ جسدها ؾال يظفر إٓ افوجه وافؽػغ وهذا اتػاق ظـد ظامة افعؾامء .
وأما افؼدم ؾفي من مسائل اخلالف  :مجفور افعؾامء ظذ شس ؿدم ادرأة ويستدفون بحديث أم شؾؿة
ـام جاء يف ادسـد وافسـن ( َأ و ش َل َف ِ
َر إِز ٍ
َور بِغ ْ ِ
ً اف اـبِ اي َص اذ اَّللاُ َظ َؾ ْق ِه َو َش اؾ َم َ :أت َُص ِّع ا َْد ْر َأ ُة ِيف ِد ْر ٍع َو ِِخ ٍ
َار
اَ َ
ور َؿدَ َم ْق َفو)
؟ َؿ َول  :إِ َذا ـ َ
َون افدِّ ْر ُع َشوبِغًو ُي َغ ِّطي ُط ُف َ

وهذا احلديث إشـاده ضعقف ؾـؼول إصل

اجلواز وهو ما ذهب إفقه مجاظة من افعؾامء ـليب حـقػة وشػقان افثوري ويستدفون بؼول ظائشة حقث
اهر ِة يف أية ﴿و َٓ يب ِدين ِزيـَت َُفن إِ آ مو َ ِ
جع َؾ ْته ِمن ِّ ِ
ِ
ط َف َر مـ َْفو ﴾ ( افـور )31 :
َ ُْ َ
َ َ ُ ْ
ا َ
افزيـَة اف َّظ َ
افر ْج َؾ ْ ِ
غ) .
ؿوفً (إن مو طفر مـفو "ا ْف َػت ُْخ " َح َؾ ٌق ِم ْن ؾِ اض ٍي َتؽ ُ
ُون ِيف َأ َصوبِ ِع ِّ
وإوػ فؾؿرأة تغطقة افؼدم وفو ـشف يشء من ؿدمفا دون ؿصد ؾصالهتا صحقحة وٓ جيب ظؾقفا
أن تعقد افصالة ظذ أؿوال بعض افعؾامء .
) رواه البخارٌ فٍ جزاء الصَد هن متاب الحج (باب ها َنهً هن الطَب للهحرم والهحرهة) برقم (.)1838وجاءعند أحهد فٍ هسنده ( )206/10برقم (.)6003
) رواه البخارٌ :انظر تخرَجه فٍ الحدَث السابق ( .)4
) رواه أبو داود (  ) 640والحامم (  ) 250 / 1والبَهقٍ (  ) 233 / 2عن عبد الرحهن بن عبد هللا بن دَنار عن هحهد بن زَد بن قنفذ عن أهه عن أم سلهة .
) رواه ابن جرَر الطبرٌ فٍ تفسَره ج  19ص ، 157ورواه ابن أبٍ حاتم فٍ متابه التفسَر .
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وما يظفر من ادرأة ظؿدً ا شواء من صعرها أو شاؿفا أو ذراظقفا مما جيب ظؾقفا شسها يف افصالة
شفوا ثم تدارـته ؾؾقس ظؾقفا يشء وٓ حرج ظؾقفا  ,ومن افعؾامء من
ؾصالهتا باضؾة وأما إذا طفر ً
يؼول بنظادة افصالة إذا طفر ؿدمفا وهو ؿول اإلمام مافك يف افوؿت وؿول اإلمام افشاؾعي إظادة
افصالة مطؾ ًؼا شواء يف كػس افوؿت أو ؽره وهذا يوجب آحتقاط ظذ ادرأة حتى خترج من هذا
اخلالف .
ومل يثبت ظن افـبي أمر أو هني يف فون افؾباس إٓ ما ـان من افزخرؾة وكحو ذفك مما يظفر فؾرجال
وإصل أن ادرأة تؾبس بعادة أهل بؾدها وكساء إكصار ـن يؾبسن افسواد ـام جاء ( َظ ْن ُأ ِّم َش َؾ َؿ َي
ور ـ ََل ان ظ َذ رء ِ
ِ
ِ
وء ْإَك َْص ِ
ون ِم ْن
ً َادو َكزَ َف ْ
َؿو َف ْ
وش ِف ان ا ْف ِغ ْر َب َ
ً ﴿ ُيدْ كِ َ
َ ُ ُ
غ َظ َؾ ْق ِف ان م ْن َج َالبِقبِ ِف ان ﴾ َخ َر َج ك َس ُ
ِ ٍ
اخلؿر ِيف شو ِ
ِ
اد َها بِا ْف ُغ َر ِ
اب ْ -
ْإَـ ِْس َق ِي ) ( ا ْف ِغ ْر َب َ
اب
وإَـ ِْس َق ِة ْ َ :
ان ْ َ :
مج ُع ـ َساء ) َص َّب َفت ْ ُ ُ ُ َ َ
مج ُع ُؽ َر ُ
يعـي يتوصحن افسواد ؾال يظفر صػة من صػاهتن وٓ يعرؾن .
ؾرجع فؾون فباس ادرأة إػ أهل افبؾد حتى ٓ تتاميز ويؽون فباس صفرة وإصل أن كساء إكصار
يؾبسن افسواد ؾنن فبست افبـي وإزرق أو إخرض إذا اصتفر يف بؾدها ؾتؾبس وٓ حرج يف هذا .
وافذي حيرم ظذ ادرأة يف اإلحرام افـؼاب يف ذاته وفقس افتغطقة وـذفك افؼػاز ؾؼط هو افذي حيرم
وأما إذا وضعت مـديل ؽطت به يدهيا ؾال حرج يف ذفك  ,ؾافتحريم فؾـؼاب وافؼػاز يف ذاته  ,ؾادرأة
تغطي وجففا بافسدل وٓ تشده ظذ وجففا ؾقصف وجففا وخدها وهلذا جاء ظن ظائشة ـام روى
مسدد يف ـتابه ادسـد ـام ( َر َوى ا ْب ُن َأ ِِب َخ ْق َث َؿ َي ِ ،م ْن َض ِر ِ
إش ََّم ِظ َ
ً ُ :ــاو
قل ْب ِن َأ ِِب َخوفِ ٍد َ ،ظ ْن ُأ ِّم ِه َؿو َف ْ
يق ْ
غ ُ ،هـَو ْام َر َأ ٌة ت َْل َبى َأ ْن ُت َغ ِّط َي َو ْج َف َفو َو ِه َي
افس ِو َي ِي َ ،ؾ ُؼ ْؾً ََلو َ :يو ُأ ام ا ُْد ْم ِمـ ِ َ
َكدْ ُخ ُل َظ َذ ُأ ِّم ا ُْد ْم ِمـ ِ َ
غ َي ْو َم ا ْ
حم ِرم ٌي َ ،ؾر َؾع ْ ِ ِ
ً بِ ِه َو ْج َف َفو ) وهذا ؾقه إكؽار مـفا دا تظـه بعض
َور َهو ِم ْن َصدْ ِر َهو َؾ َغ اط ْ
َ َ
ً َظوئ َش ُي ِخ َ
ُْ َ
افـساء بؽشف افوجه يف افعؿرة واحلج باظتبار أن افؼيعة هنت ظن افـؼاب  ,وفؽن افؼيعة هنت ظن
افـؼاب يف ذاته ومل تـفى ظن افتغطقة .
) سٚاٖ أت ٛداٚد ف« ٟعٕٕٗ» وراب اٌٍثاط ،تاب ف ٟل ٌٗٛذعاٌ٠ ٝذٔ ٓ١عٍ ِٓ ٓٙ١ظالت١ث ِٓ ،)4101 ( :ٓٙؼذ٠س أَ عٍّح سض ٟهللا عٕٙاٚ .اٌؽذ٠س طؽَّؽٗ األٌثأٟ
ف« ٟظٍثاب اٌّشأج اٌّغٍّح».)82 ( :
) أٚسد ٘زٖ اٌشٚا٠ح اٌؽافظ اتٓ ؼعش اٌعغمالٔ ٟف ٟاٌرٍخ١ض اٌؽث١ش ف ٟذخش٠ط أؼاد٠س اٌشافع ٟاٌىث١ش ( .)576 /2
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هنارا  ,وـذفك اإلمام مافك ـام يف
وكص افشاؾعي يف ـتابه إم ظذ تغطقة وجه ادرأة إذا ضاؾت ً
اددوكة ؿال بتغطقة وجه ادرأة ظـد افرجال وأشؼط ظـفا افػدية مما يدل ظذ تلـقده وصدة احسازه
فذفك .
وبافـسبة فؾصالة يف احلرم إذا ـاكت ادرأة بغ افـساء ؾقجب ظؾقفا ـشف افوجه وافقدين أما إذا ـاكت
ؿريبة من افرجال أو بغ صػوؾفم ؾقجب ظؾقفا تغطقة وجففا وهذا هو طاهرظؿل افسؾف.

فبوس ادرأة بغ افعودة وافعبودة
ثؿة ؾرق بغ فباس ادرأة يف افعبادة وبغ افؾباس افعام  ,أـثر ادتلخرين افذين يتؽؾؿون يف هذه ادسائل
يستدفون بلدفة فباس افعبادة ظذ أبواب افؾبس افعام وهذا من ادعاين اخلاضئة  ,ؾادرأة ادحرمة حيرم
ظؾقفا فبس افـؼاب وفو اكتؼبت وفقس ظـدها أحد تلثم ـذفك إذا صؾت بافـؼاب يف خؾوة ؾتبطل
صالهتا ؾفذه أحؽام فؾعبادة وٓ ختؾط بلحؽام افؾباس افعام .
وبافـظر حلال افـساء من جفة افصدر إول وحتى يف اجلاهؾقة ؾإصل أهنن يتسسن وهلذا يؼول
افشاظر اجلاهع افـابغة افذبقاين :
ُ
َصقف َو َ ت ُِرد إِشؼو َض ُه
َش َؼ َط افـ

َـوو َفت ُه َواِ ات َؼتـو بِوف َق ِد
َؾت َ

وأيضا ـام يف ؿول افشاظر
مما يدل ظذ تلصل افسس ,
ً
ِ ِ
افز ِاؿ َع ِمن ثِ ٍ
رش ًا مو َبؼقـو
قوب
َجزى اَّللَُ َ
َظ ِن افػتقون َ ّ
و َُي َ ِ
ِ
بوح َؾ َقز َدهقـو
الح َؾال كَراهو
ُي
ػغ افؼ َ
َ
وارين اد َ
َ
ؾجاءت افؼيعة بتلـقد افسس واحلث ظؾقه وهلذا يؼول اهلل ظز وجل ﴿ َي َوأُّيو افـابِ ُهُّبي ُؿ ْل َِٕ ْز َو ِ
اج َ
ك
ُهُّب َ
ك وكِس ِ
ِ
غ َظ َؾ ْق ِف ان ِم ْن َج َالبِقبِ ِف ان َذفِ َ
ورا
ك َأ ْدكَى َأ ْن ُي ْع َر ْؾ َن َؾ َال ُي ْم َذ ْي َن َوـ َ
غ ُيدْ كِ َ
وء ا ُْد ْم ِمـ ِ َ
َون اَّللاُ َؽ ُػ ً
َو َبـَوت َ َ َ
َر ِح ًقَّم ﴾ ( إحزاب  )59:بؿعـى أن تدين ما ـان ظذ رأشفا ظذ وجففا وهذا ما ـان ظؾقه افعؿل .
) اٌشعش ٚاٌشعشاء ،أتِ ٛؽّذ عثذ هللا تٓ ِغٍُ تٓ لر١ثح اٌذٕٛ٠س( ٞاٌّرٛف٘276 :ٝـ) ،داس اٌؽذ٠س ،اٌما٘شج٘ 1423 ،ـ ،ض .168 /1
) أوصش اٌّظادس عٍ ٝأْ ٘زٖ األت١اخ ِٛضٛعح عٌٍ ٝغاْ ر ٞاٌشِح (أظش ِصال األغأ. )327 :ٟ
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وجر ِ
ِ
ِ
ِ
ات ْإُ َو َل َادو َأ ْكزَ َل اَّللاُ َو ْف َق ْ ِ
ْض ْب َن
ِض اَّللاُ َظـ َْفو َؿو َف ْ
وء ا ُْد َف ِ َ
ً َي ْر َح ُم اَّللاُ ك َس َ
وؿد جاء ( َظ ْن َظوئ َش َي َر َ
وخت ََؿ ْر َن ِ َ و ) ؾتجد أمفات ادممـغ وافصحابقات خيتؿرن
بِخُ ُؿ ِر ِه ان َظ َذ ُج ُقو ِ ِ ان َص اؼ ْؼ َن ُم ُرو َض ُف ان َؾ ْ
ويغطغ وجفوهن وٓ أظؾم أن صحابقة ـشػت وجففا وإكام جاءت حؽايات ظامة فـساء جمفوٓت
مـفا ما يصح إشـاده ومـفا ما ٓ يصح .

أكواع احلجوب يف افؼيعي
احلجوب ظذ كوظغ  :حجوب أمفوت ادممـغ واحلجوب افعوم .
ِ
ِ
ِض
اْلوكى إول  :خصت كساء ادممـغ أهنا ٓ خترج إٓ حلاجة صديدة وهذا جاء ( َظ ْن َظوئ َش َي َ ،ر َ
ِ
ِ
احلجوب َِحل ِ
ِ
ً َش ْو َد ُة َب ْعدَ َمو ُ ِ
قؿ ًي َٓ َ َْت َػى َظ َذ
ً َ :خ َر َج ْ
اَّللاُ َظـ َْفو َ ،ؿو َف ْ
َ
ُض َب ْ َ ُ
وجت َفو َ ،وـَوكًَ ْام َر َأ ًة َجس َ
اخل اط ِ
آهو ُظ َؿ ُر ْب ُن َْ
غ َظ َؾ ْقـَو َ ،ؾو ْك ُظ ِري َـ ْق َ
غ
ف َ َْت ُر ِج َ
وب َؾ َؼ َول َ :يو َش ْو َد ُة َ ،أ َمو َواَّللاِ َمو َ َْت َػ ْ َ
َم ْن َي ْع ِر ُؾ َفو َ ،ؾ َر َ
ً َ :ؾو ْك َؽ َػ ْل ُت َر ِ
اج َع ًي َ ،و َر ُش ُ
ول اَّللاِ َص اذ اَّللاُ َظ َؾ ْق ِه َو َش اؾ َم ِيف َب ْقتِي َ ،وإِ اك ُه َف َق َت َع اشى َ ،و ِيف َي ِد ِه َظ ْر ٌق ،
؟ َؿو َف ْ
ً فِ َب ْع ِ
ً َ :يو َر ُش َ
ً:
وجتِي َ ،ؾ َؼ َول ِِل ُظ َؿ ُر ـ ََذا َوـ ََذا َ .ؿو َف ْ
ول اَّللاِ  ،إِ ِِّّن َخ َر ْج ُ
ً َؾ َؼو َف ْ
َؾدَ َخ َؾ ْ
ض َح َ
َؾ َل ْو َحى اَّللاُ إِ َف ْق ِه ُ ،ث ام ُرؾِ َع َظ ْـ ُه َوإِ ان ا ْف َع ْر َق ِيف َي ِد ِه َ ،مو َو َض َع ُه َ .ؾ َؼ َول  " :إِ اك ُه َؿدْ ُأ ِذ َن َفؽ اُن َأ ْن َ َْت ُر ْج َن

ِ
ِ
َِحل ِ
وجتِؽ اُن ) وذفك أكه ٓ يوجد فدهين محامات
وجتؽ اُن " ) وؿول افـبي ( َؿدْ ُأذ َن َفؽ اُن َأ ْن َ َْت ُر ْج َن َحل َ
َ
ؾقخرجن فؾخالء ؾلذن اهلل هلن باخلروج فؾحاجة .

اْلوكى أخر  :فباس ادرأة يف ذاته ؾاحلؽم ؾقه ظذ افعؿوم ـحؽم فباس أمفات ادممـغ يف شس
حم ِرم ٌي َ ،ؾر َؾع ْ ِ ِ
ِ
َور َهو ِم ْن َصدْ ِر َهو
َ َ
ً َظوئ َش ُي ِخ َ
افبدن وهذا حلديث ( ُهـَو ْام َر َأ ٌة ت َْل َبى َأ ْن ُت َغ ِّط َي َو ْج َف َفو َوه َي ُ ْ َ
ً بِ ِه َو ْج َف َفو) وـام جاء يف حديث ؾؼد ظائشة فعؼدها وحادث اإلؾك ؿافت ظؾقفا رضوان اهلل
َؾ َغ اط ْ
ً بِوش ِسج ِ
َون ير ِاِّن َؿب َل َأ ْن ي ْْضب ظ َع ِْ
غ َظ َر َؾـِي َؾخَ اؿ ْر ُت
وظ ِه ِح َ
وش َت ْق َؼ ْظ ُ ْ ْ َ
احل َج ُ
ْ
وب َ ،ؾ ْ
تعاػ ( َو َؿدْ ـ َ َ َ
ُ َ َ َ ا
) سٚاٖ اٌثخاسٚ ،)489 /8( ٞأت ٛداٚد ( .)159 /11
) سٚاٖ اٌثخاس :ٞوراب اٌرفغ١ش ،سلُ ِٚ .4421غٍُ :سلُ  .2170اٌ َعشْ ق :ع ْ
َظ ٌُ عٍ ٗ١لٍ ِٓ ً١اٌٍؽُ.
) عثك ذخش٠عٗ  :أظش ( .)9
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ً ِمـْه ـَؾِؿ ًي َؽر اش ِسج ِ
ِ
ِ ِ
َو ْج ِفي بِ ِ
وظ ِه) وـذفك احلديث افذي
ج ْؾ َب ِوِب َ ،واَّللاِ َمو َـ اؾ َؿـي ـَؾ َؿ ًي َ ،وٓ َشؿ ْع ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َ
وت وكَحن مع َأشَّمء بِـ ِ
جاء (ظن َؾوضِؿ َي بِـ ِ
ًْ
ًْ ا ُْدـ ِْذ ِر َ ،أ ا َو َؿو َف ْ
وهـَو َوك َْح ُن ُ ْ
ً ُ " :ــاو ُكخَ ِّؿ ُر ُو ُج َ
َ ْ
َ
حم ِر َم ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
افصدِّ ِ
يق ") وأشامء فقست من كساء افـبي ﷺ وـذفك ؾاضؿه بـت ادـذر فقست من كساء
َأ ِِب َبؽ ٍْر ِّ
افـبيﷺ .
وهلذا ؾاحلؽم افعام هو تغطقة افوجه يف فباس افـساء شواء ـاكت من أمفات ادممـغ أو افصحابقات
أو افتابعقات أو ادسؾامت ظؿو ًما .
ويف ؿول اهلل تعاػ ﴿و َٓ يب ِدين ِزيـَت َُفن إِ آ مو َ ِ
ط َف َر مـ َْفو ﴾ ( افـور :
َ ُْ َ
ا َ

 )31جاء أؿوال يف ذفك متعارضة
وافثابت يف ذفك هو ؿول واحد فعبد اهلل بن ظباس ـام جاء يف احلديث ظن ( َظ ِ ُهُّبع ْب ُن َأ ِِب َض ْؾ َح َي َ ،ظ ِن
ِ
غ إِ َذا َخ َر ْج َن ِم ْن ُب ُق ِ
ا ْب ِن َظ اب ٍ
وه ُف ان ِم ْن َؾ ْو ِق
وج ٍي َأ ْن ُي َغ ِّط َ
وء ا ُْد ْم ِمـ ِ َ
غ ُو ُج َ
وُتِ ان ِيف َح َ
وس َ :أ َم َر اَّللاُ ك َس َ

قى ويب ِدين ظقـًو و ِ
رؤُ ِ
وش ِف ان بِ َْ
احدَ ) وإشـاده صحقح  ,ورواية أخرى من ضريق مسؾم ادالئي
وْل َالبِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ
ُ
بن ـقسان إظور ظن شعقد بن ُج َب ْر ظن بن ظباس:

وٓ يبدين زيـتفن إٓ مو طفر مـفو  ،ؿول:

«افؽحل واخلوتم» ـام جاء ظـد ابن جرير افطزي من حديث مسؾم بن ـقسان وهو ضعقف احلديث
ض ّعػه شائر إئؿة  ,وجاء من وجه أخر من حديث أيب ظبداهلل هنشل ظن افضحاك ظن ظبد اهلل بن
ظباس « افؽحل واخلدين » وـذفك إشـاده ضعقف ظن ظبداهلل بن ظباس ٕن افضحاك مل يسؿع ظن
ظبداهلل بن ظباس وهنشل ضعقف احلديث ؿد ضعػه ؽر واحد من افعؾامء .
ِ
وَلذا ؾنن افثوبً يف هذا افبوب روايي ( َظ ِ ُهُّبع ْب ُن َأ ِِب َض ْؾ َح َي َ ،ظ ِن ا ْب ِن َظ اب ٍ
غ إِ َذا
وء ا ُْد ْم ِمـ ِ َ
وس َ :أ َم َر اَّللاُ ك َس َ
قى  ،ويب ِدين ظقـًو و ِ
غ وجوه ُفن ِمن َؾو ِق رؤُ ِ
وُتِن ِيف ح ٍ
ِ
وش ِف ان بِ َْ
احدَ ).
وْل َالبِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ
َخ َر ْج َن م ْن ُب ُق ِ ا َ َ
وجي َأ ْن ُي َغ ِّط َ ُ ُ َ ا ْ ْ ُ
وجاء ما يميد هذا ظن ظبد اهلل بن مسعود ( افزيـي افظوهرة افثقوب ) وهذا افذي جاء ظن افصحابة وٓ
أظؾم أحد ظن افصحابة ثبت ظن بسـد صحقح أكه اشتثـى افوجه من افزيـة إٓ افروايات افسابؼة
وإشـادها ضعقف وجاء يف افرويات ما يعارضفا وهي أصح إشـا ًدا وهبذا جرى ظؿل إئؿة .

) سٚاٖ اتٓ ِاظٗ ف ٟإٌّاعه تاب اٌّشأج ذغذي اٌصٛب عٍٚ ٝظٙٙا ( ٚ ، )2926أت ٛداٚد ف ٟإٌّاعه ( ٚ ، )1562أؼّذ ف ٟتالِ ٟغٕذ األٔظاس ( . )22894
) أظش ذفغ١ش اتٓ ظش٠ش اٌطثش.)181 /19 ( ٞ
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وأما ما يستدل به افبعض من حديث اخلثعؿقة وكظر افػضل إفقفا ؾؼد جاء يف افصحقح ( َظ ْن َظ ْب ِد اَّللاِ
ِ
وس ر ِ
َون ا ْف َػ ْض ُل َر ِد َ
وء ْت ْام َر َأ ٌة ِم ْن َخ ْث َع َم
ِض اَّللاُ َظـ ُْف ََّم َؿ َول ـ َ
يف افـابِ ِّي َص اذ اَّللاُ َظ َؾ ْقه َو َش اؾ َم َؾ َج َ
ْب ِن َظ اب ٍ َ َ
َؾ َج َع َل ا ْف َػ ْض ُل َيـْ ُظ ُر إِ َف ْق َفو َو َتـْ ُظ ُر إِ َف ْق ِه َؾ َج َع َل افـابِ ُهُّبي َص اذ اَّللاُ َظ َؾ ْق ِه َو َش اؾ َم َي ْ ِ
ف َو ْج َه ا ْف َػ ْض ِل إِ َػ ِّ
افش ِّق
ْص ُ

ً ظ َذ افر ِ
اح َؾ ِي َأ َؾ َل ُح ُهُّبٍ َظـْ ُه َؿ َول َك َع ْم َو َذفِ َ
ك
ً إِ ان َؾ ِر َ
يض َي اَّللاِ َأ ْد َرـ ْ
ْأ َخ ِر َؾ َؼو َف ْ
ًَ َأ ِِب َص ْقخً و َـبِ ًرا َٓ َي ْث ُب ُ َ ا
ِيف َح اج ِي ا ْف َو َدا ِع ) وؿد جاء ظـد اإلمام أمحد يف ادسـد أن افرجل جاء إػ رشول اهلل ﷺيعرض ابـته
ظؾقه ؾعرض افـؽاح خيتؾف ووجود افػضل ورصف وجفه دفقل ظذ أن احلؽم هو كظر خطبة وفقس
كظر ـشف وشس وهذا مما يمخذ بؼقده ٓ يمخذ بنضالؿه .
وحديث ( شػعاء اخلدين ) ـام جاء ( َظ ْن َجوبِ ِر ْب ِن َظ ْب ِد اَّللاِ َؿ َول َص ِفدْ ُت م َع رش ِ
ول اَّللاِ َص اذ اَّللاُ َظ َؾ ْق ِه
َ َ ُ
ِ ِ
َر َأ َذ ٍ
اخل ْط َب ِي بِغ ْ ِ
وفص َال ِة َؿ ْب َل ُْ
ان َو َٓ إِ َؿ َوم ٍي ُث ام َؿو َم ُمت ََو ِّـئًو َظ َذ بِ َال ٍل َؾ َل َم َر
افص َال َة َي ْو َم ا ْفعقد َؾ َبدَ َأ بِ ا
َو َش اؾ َم ا
ٌ ظ َذ َض ِ ِ
وء َؾ َو َظ َظ ُف ان َو َذـ َار ُه ان
وظته َو َو َظ َظ افـ َ
َ
بِ َت ْؼ َوى اَّللاِ َو َح ا َ
اوس َو َذـ َار ُه ْم ُث ام َم َه َحتاى َأتَى افـ َِّس َ

ِ
ِ ِ ِ
وء َْ
ً ِ َ َيو
اخلدا ْي ِن َؾ َؼو َف ْ
ى َج َفـ َام َؾ َؼ َوم ْ
َؾ َؼ َول ت ََصدا ْؿ َن َؾنِ ان َأ ْـ َث َرـ اُن َح َط ُ
ً ْام َر َأ ٌة م ْن ش َطي افـ َِّسوء َش ْػ َع ُ
غ ِيف َث ْو ِ
َر ُش َ
ول اَّللاِ َؿ َول َِٕ اكؽ اُن ُتؽْثِ ْر َن ا
ب
افشؽَو َة َو َت ْؽ ُػ ْر َن ا ْف َع ِش َر َؿ َول َؾ َج َع ْؾ َن َيت ََصدا ْؿ َن ِم ْن ُحؾِ ِّق ِف ان ُي ْؾ ِؼ َ
بِ َال ٍل ِم ْن َأ ْؿ ِر َضتِ ِف ان َو َخ َو ِاا ِ ِف ان) وافـصوص افعامة ؾقه متضاؾرة ؾال تستطقع أن تؼول هل هي ؿاظد
من افؼواظد أتى ظؾقفا افدهر أم فقست بؼاظد أم من اإلماء  ,ؾؽقف تليت بـص مشتبه تغ ّؾبه ظذ

كصوص مستػقضة ; ؾافـصوص افصحقحة افكحية ٓ يؾغقفا كص مشتبه .
واهلل ظز وجل ؾرق بغ افـساء احلرائر وبغ اإلماء ؾؾفن حؽم من جفة افؾباس ؾاإلماء جاءت
افؼيعة بؽشف وجوهن وـان ظؿر بن اخلطاب يرضهبن إذا تسسن ؾعالم يرضهبن ظؿر ؾال ؾرق
بقـفم وبغ احلرائر إٓ ـشف افوجه .

) رواه ا لﺒﺨارٌ  ( 67/4علً ا لفﺘﺢ) و هﺴلن  97/9ـ  ( 98بﺸﺮح ا لﻨىوٌ) ،و هالل  ،267/2وأ حهد  420 /5 ، 98/4، 313/3وأبو داود 401/2
والﺘﺮهﺬٌ 675/3والـﻨـﺴـاﺋـٍ 228 /8و .117/5
) رواه هسلم (  ) 19 / 3ومذا النساﺋٍ (  ) 233 / 1والدارهٍ (  ) 378 - 377 / 1والبَهقٍ (  ) 296 / 3والهحاهلٍ (  ) 2 / 135وأحهد (  ) 318 / 3هن
طرَق عبد الهلك بن أبٍ سلَهان عن عطاء عن جابر بن عبد هللا .
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افال ِِت َٓ يرج َ ِ
اظدُ ِمن افـِّس ِ
وفؾؼواظد حال أخرى ﴿وا ْف َؼو ِ
وء ا
َوح َأ ْن َي َض ْع َن
َوحو َؾ َؾ ْق َس َظ َؾ ْق ِف ان ُجـ ٌ
ون كؽ ً
َْ ُ
َ َ
َ َ
ثِ َقو َ ُ ان﴾ ( افـور  )60 :ويف ؿوفه ( َأ ْن َي َض ْع َن ثِ َقو َ ُ ان) ؾلي فباس تضعه ادرأة إذا ـان صعر افؼاظد وؽر
افؼاظد حمرم !.
مما يدل ظذ أكه أمر افوجه وذفك فتحريم افشعر فعؿوم افـساء ؿاظد أم ؽر ؿاظد ؾاهلل هنى افؼاظد وفو
ـاكت ؿاظدً ا أن تتزج بزيـة ؾنذا ـشػت وجففا ؾال تضع كوع من ادؽقاج أو ؽر ذفك ؾؽقف يسوغ
افبعض وضع ادساحقق فؾؼواظد !.
أيضا يف ظؿل افسؾف من كساء افتابعغ حتى ؿواظدهن يتعػػن ظن ـشف وجوهفن  ,وؿد روى
ثم ً
ًْ ِش ِرين  ،و َؿدْ جع َؾ ِ
وص ٍم إَحو ِل َ ،ؿ َول " ُــاو َكدْ ُخ ُل ظ َذ ح ْػص َي بِـ ِ
افبقفؼي (ظن ظ ِ
ً ِْ
وب
اْل ْؾ َب َ
َ َ َ َ
َ َ َ
ْ َ
َ ْ َ
افال ِِت ٓ يرج َ ِ
اظدُ ِمن افـِّس ِ
ك اَّللاُ َ ،ؿ َول اَّللاُ َتع َوػ ﴿وا ْف َؼو ِ
ول ََلو ر ِِح ِ
ً بِ ِه َ ،ؾـَ ُؼ ُ
وء ا
َوحو
َهؽ ََذا َ ،و َتـَ اؼ َب ْ
ون كؽ ً
َْ ُ
َ َ
َ
َ َ
َ َ
َؾ َؾقس ظ َؾق ِفن جـَوح َأ ْن ي َضعن ثِقو ن َؽر متَزج ٍ
وت بِ ِزيـ ٍَي ﴾شورة افـور آيي ُ 60ه َو ِْ
وب َ ،ؿ َول َ :ؾ َت ُؼ ُ
ول َفـَو:
اْل ْؾ َب ُ
ْ َ َ ْ ا ُ ٌ َ ْ َ َ َ ُ ا ْ َ ُ َ ِّ َ
وت ِْ
اْل ْؾ َب ِ
ول ﴿ َو َأ ْن َي ْس َت ْع ِػ ْػ َن َخ ْ ٌر ََُل ان ﴾شورة افـور آيي َ ، 60ؾ َت ُؼ ُ
ك؟ َؾـَ ُؼ ُ
ي َ ْ ٍء َب ْعدَ َذفِ َ
وب " )
ولُ :ه َو إِ ْث َب ُ
َأ ُهُّب
ؾإوػ آحتقاط وهذا مما يـبغي افـظر إفقه بتجرد وإكصاف .
هلذا ؾنن احلؽم افتؼريري من جفة ما جيوز أن يظفر من ادرأة وما ٓ يظفر هو شس افوجه  ,وهو ظؿل
افصدر إول من افصحابة وافتابعغ.
ً ح ْػص َي بِـ َ ِ
ِح ِن ْب ِن
وؿد جاء يف احلديث ( َظ ْن َظ ْؾ َؼ َؿ َي ْب ِن َأ ِِب َظ ْؾ َؼ َؿ َي َ ،ظ ْن ُأ ِّم ِه َ ،ؿو َف ْ
افر ْ َ
ً َ :ر َأ ْي ُ َ َ
ًْ َظ ْبد ا
ِ
ِ
َور َر ِؿ ٌقق َي ِش ُهُّب
ً َ " :أ َمو
ف َظ ْن َج ْقبِ َفو َ ،ؾ َش اؼ ْت ُه َظوئِ َش ُي َظ َؾ ْق َفو َ ،و َؿو َف ْ
َأ ِِب َبؽ ٍْر َد َخ َؾ ْ
ً َظ َذ َظوئ َش َي َو َظ َؾ ْق َفو ِخ ٌ
ً بِ ِ
ور ِة افـ ِ
خ ََّم ٍر َؾؽ ََست َْفو ") .
ُهُّبور ؟ ! ُث ام َد َظ ْ
َت ْع َؾ ِؿ َ
غ َمو َأ ْك َز َل اَّللاُ ِيف ُش َ

) رواه البَهقٍ فٍ السنن المبري .13534،
) أخشظٗ اتٓ ععذ " :"46 /8أخثشٔا خاٌذ تٓ ِخٍذ :ؼذشٕا عٍّ١اْ تٓ تالي عٓ عٍمّح تٓ أت ٟعٍمّح عٓ أِٗ٘ٚ .زا عٕذ سظاٌٗ عٍ ٝششط اٌش١خ ،ٓ١غ١ش أَ عٍمّح
٘زٖٚ ،اعّٙا ِشظأح ،روش٘ا اتٓ ؼثاْ ف" ٟاٌصماخ" " ٚ ،"466 /5لاي اٌز٘ث" :ٟال ذعشف"ٚ ،لذ سٚاٖ ِاٌه "  " 103 /3عٓ عٍمّح ٔؽِ ٖٛخرظشًاٚ ،فٚ" :ٗ١وغرٙا
خّاسًا وص١فًا" ِٓٚ ،طش٠مٗ أخشظٗ اتٓ ععذ أ٠ضًاٚ ،اٌثٙ١مٚ ،"235 /2 " ٟعىد عٍ ٗ١اٌز٘ث ٟفِ" ٟخرظشٖ" "ٌٚ ،"1 /40 /1ىٕٗ لاي فِ ٟرٓ آخش تٙزا اٌغٕذ " /1
" :"2 /63إعٕاد لٚ ."ٞٛفٔ ٗ١ظش؛ ٌم ٌٗٛف" ٟاٌّ١ضاْ"" :أَ عٍمّح ال ذعشف".
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افواجى يف فبوس ادرأة
افواجب يف فباس ادرأة أن يؽون ؾضػاض ؾال يؽون ضقق ويصف جسد ادرأة شواء ما يتعؾق ببدهنا
ووجففا وـذفك أٓ يشف .
ِِ
اخل اط ِ
وظذ هذا ـان ظؿل اخلؾػاء ؾؼد جاء ظن ( ُظ َؿ َر ْب َن َْ
وءـ ُُم ا ْف َؼ َبوضِ اي ،
وب َ ،ؿ َول ُ ٓ " :ت ْؾبِ ُسوا كس َ
ف َي ِص ُ
َؾنِ اك ُه إِ ْن ٓ َي ِش ُهُّب
ف") .
وجاء يف رواية ( َأ ان ا ُْدـ ِْذر بن افزُهُّب ب ِر َؿ ِدم ِمن ا ْف ِعر ِاق َ ،ؾ َلرش َل إِ َػ َأشَّمء بِـ ِ
ًْ َأ ِِب َبؽ ٍْر بِؽِ ْس َو ٍة ِم ْن ثِ َق ٍ
وب
ْ َ
َ َ َ
َ ْ َ َْ
َْ َ
وق َظت ٍ
َم ْر ِو اي ٍي َ ،و َؿ ْو ِه اق ٍي ِر َؿ ٍ
َوق َب ْعدَ َمو ـ ا
ف ُ ،ر ُهُّبدوا َظ َؾ ْق ِه
ً ُ " :أ ٍّ
ْص َهو َ ،ؿ َول َ :ؾ َؾ َؿ َست َْفو بِ َق ِد َهو ُ ،ث ام َؿو َف ْ
ُف َب َُ

ـِ ْس َو َت ُه " َ ،ؿ َول َ :ؾ َش اق َذفِ َ
ف َؾنِ ا َو ت َِص ُ
ً  " :إِ ا َو إِ ْن َ ْ ت َِش ا
ك َظ َؾ ْق ِه َ ،و َؿ َول َ :يو ُأ ام ْه  ،إِ اك ُه ٓ َي ِش ُهُّب
ف
ف َ ،ؿو َف ْ
" َ ،ؾ َؼ َول َ :ؾ ْ
ً ِ " :م ْث َل َه َذا َؾوـ ُْسـِي " ) ؾتورظت أمه
سى ََلو ثِ َقو ًبو َم ْر ِو اي ًي َو َؿ ْو ِه اق ًي َؾ َؼبِ َؾت َْفو َ ،و َؿو َف ْ
وص َ َ
شاترا .
من فبسفا ٕهنا تؾتصق باجلسد وهلذا ٓبد أن يؽون ؾضػاض وٓ يؽون ضقق وفو ـان ؽؾق ًظا ً
وظؾقه جيب ظذ ادرأة أٓ تظفر ظـد افرجال إجاكب إٓ ـػقفا وإذا ـان يف ذفك ؾتـة ؾتسسها وهذا
ما ذهب إفقه افصحابة ومجفور افتابعغ وهذا افذي يظفر ؾقام يـؼل ظن إئؿة إربعة .
وإئؿة إربعة فقس هلم بحث يف ؿضقة ـشف ادرأة فوجففا وؿد ذـر ادوزظي افشاؾعي وهو ابن
كورافدين ومن أئؿة افشاؾعقة يؼول ( ٓ يعرف ظن إئؿي ـالم يف ـشف ادرأة وجففو وإكَّم ـالمفم
يف جوكى افعبودة ) ؾقمخذ ـالمفم يف ؽره .
وأما ظـد حمارمفا ؾتؽشف ادرأة وجففا وصعرها ويشء من شاظدهيا وربام ؿدمفا وافزيادة يف ذفك
يـؼص من حقاء ادرأة بؿؼدار ما تزيد من إطفاره واحلقاء جاكب رشظي مـػك ظن جاكب افعورات .
وبافـسبة فؾرضوظي ظـد ادحورم ؾال جيوز فؾؿرأة أن تظفر صدرها ظـد أخقفا أو ظؿفا وهي ترضع
وأما ظـد افـساء فؾحاجة .

) أظش ِظٕف عثذ اٌشصاق .164 /5
) اٌطثماخ اٌىثش ٜالتٓ ععذ ِعٍذ  8ص . 199
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حؼقؼي اخلالف حول ـشف وجه ادراة
يـبغي افـظر يف إدفة وظؿل افسؾف ؾقمخذ بإدفة من أظالها وٓ تمخذ من أدكاها  ,ؾقمخذ افدين
من مصدره إصع من افؽتاب وافسـة ثم افصحابة ثم افتابعغ ثم أصحاب افتابعغ ثم صق ًئا ؾقء .
واخلالف كشل ظـد أتباع إئؿة إربعة  ,ومما يشقع ظـد ـثر من افـاس اخلؾط بغ إئؿة إربعة
وأتباظفم .
وٓ أظؾم كص رصيح ظن إئؿة إربعة أهنم ؿافوا بؽشف ادرأة فوجففا وفؽـفم يؼوفون بتغطقة
هنارا ـام جاء ظن اإلمام افشاؾعي وـذفك ظـد مافك
ادرأة فوجففا حتى يف مواضع افتلـقد ـافطواف ً
ى َموفِ ٌ
اف إِ َػ اف اؾ ْق ِل) وـذفك دا شئل ظن
ً َ َ ًورا َأ ْن ت َُم ِّخ َر اف اط َو َ
ك فِ ْؾ َؿ ْر َأ ِة إِ َذا َؿ ِد َم ْ
ـام يف اددوكة ( ْاشت ََح ا
ادرور بافرجال يف ادـاشك ؿال تغطي وجففا وأشؼط افػدية ٕكه يرى أن أمرافتغطقة آـد .
وافـصوص ظن اإلمام أمحد متضاؾرة ؾؼد جاء ظـه يف إحدى افروايات

(أن ادرأة ـؾفو ظورة حتى

طػرهو ) وؿال به مجاظة من افسؾف .
وـام يـؼل افرسخيس ظن أيب حـقػة يف ـتابه ادبسوط ؾدل ظذ أكه ٓ جيوز افـظر فؾوجه وافؽػغ إٓ
حلاجة  ,وجاء يف بعض افـصوص ادروي ظـه يف شقاق افـظر فؾحاجة وهذا أمر آخر يتؽؾم ؾقه حتى
افػؼفاء من احلـابؾة مثل افشفادة يف افؼضايا ؾتؿقز بؽشف وجففا ؾجعل افعؾامء هذا مؼقد بؿثل هذه
إحوال وهو ما جاء ظن أيب حـقػة يف هذا اجلاكب  ,واخلالف إكام وؿع ؾقام بعد إئؿة .
وإئؿي إربعي يتػؼون ظذ موضعغ :
 )1تغطقة افوجه يف مواضع افػتـة.
 )2مؼوظقة تغطقة افوجه وتلـقده.
وهبذا كعؾم بدظقة افؼول احلادث افذي يؼول به افبعض أن تغطقة افوجه من افعادات وفقس من
افعبادات ؾفذا ؿول حمدث بدظي اكتؼ مع آشتعامر فتوضقـه بغ افـاس .
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وافؼرن وافـصف إخر هو موضع افتغر افػؼفي يف ـثر من إحؽام ـإحؽام افسقاشقة وؿضايا
ادرأة ؾلصبح ـثر من افؼؿقغ ادـفزمغ حياوفون تطويع إدفة واكتشال بعض ادتشاهبات فتليقد
رأهيم افبدظي .
وهلذا ٓبد يف افػؼفقات أن كرجع إػ افؼرون افثالثة إوػ دا ( ِيف ح ِد ِ
اخل اط ِ
يٌ ُظ َؿ َر ْب ِن َْ
وب َظ ْن افـابِ ِّي
َ
ِ
ِ
َص اذ اَّللاُ َظ َؾ ْق ِه َو َش اؾ َم َؿ َول َخ ْ ُر افـ ِ
وؿد جاء يف حديث
ين َي ُؾو َ ُ ْم )
ين َي ُؾو َ ُ ْم ُث ام ا افذ َ
اوس َؿ ْر ِِّن ُث ام ا افذ َ
ول اَّللاِ ص اذ اَّللاُ ظ َؾق ِه وش اؾم َؿ َول َ :ت َػر َؿ ِ
( َأ ِِب هرير َة  -ر ِ
ِض اَّللاُ َظـْ ُه َ -أ ان َر ُش َ
ً ا ْف َق ُفو ُد َظ َذ إِ ْحدَ ى
َ
ا
َ ْ َ َ َ
ُ ََْ
َ َ
ك  ،و َت ْػ َ ِس ُق ُأمتِي ظ َذ َث َال ٍ
ِ
ِ
وشب ِع َ ِ
غ ؾِ ْر َؿ ًي  ) ويف رواية ( ُـ ُهُّبؾ ُف ْم
ث َو َش ْب ِع َ
ا َ
غ ؾ ْر َؿ ًي َ ،وافـ َاص َورى م ْث ُل َذف َ َ
َ َ ْ
اور إِ آ ِم اؾ ًي و ِ
افـ ِ
احدَ ًة َؿو ُفوا َ :و َم ْن ِه َي َيو َر ُش َ
ول اَّللاِ ؟ َؿ َول َ :مو َأكَو َظ َؾ ْق ِه َو َأ ْص َح ِوِب) .
َ

ومن كظر إػ افغرب يف افؼرون افسابؼة جيد أهنم مل يؽن فدهيم مثل هذا افتعري ادوجود أن بل ـان
فدهيم افسس وفؽـفم بدأوا صق ًئا ؾقء حتى وصؾوا إػ مثل ما هم ظؾقه أن .
ؾاحلق يمخذ من دفقؾه وٓ يمخذ بحال افـاس أو شؿتفم أو تطويع افـص ٓشتثؼال افدفقل .

فبوس ادرأة ظـد حمورمفو
ِ
َوت يغ ُْض ْضن ِمن َأبص ِ ِ
ِ ِ ِ
ين ِزيـَت َُف ان إِ آ َمو
وج ُف ان َو َٓ ُي ْبد َ
وره ان َو َ ْ َػ ْظ َن ُؾ ُر َ
َ ْ ْ َ
يؼول اهلل تعاػ َ
﴿و ُؿ ْل ف ْؾ ُؿ ْممـ َ
ْضبن بِخُ ؿ ِر ِهن ظ َذ جقو ِ ِن و َٓ يب ِدين ِزيـَت َُفن إِ آ فِبعو َفتِ ِفن َأو آبوئِ ِفن َأو آب ِ
ِ
وء ُب ُعو َفتِ ِف ان
ا ْ َ ا ْ َ
ُُ
ا
َط َف َر مـ َْفو َو ْف َق ْ ِ ْ َ ُ ا َ ٰ ُ ُ ا َ ُ ْ َ
َأو َأبـَوئِ ِفن َأو َأبـ ِ
ًَ
َوء ُب ُعو َفتِ ِف ان َأ ْو إِ ْخ َوا ِ ِ ان َأ ْو َبـِي إِ ْخ َوا ِ ِ ان َأ ْو َبـِي َأ َخ َو ِاُتِ ان َأ ْو كِ َسوئِ ِف ان َأ ْو َمو َم َؾؽ ْ
ْ ْ ا ْ ْ
ات افـِّس ِ
ول َأ ِو اف ِّط ْػ ِل ا اف ِذين َ ي ْظ َفروا ظ َذ ظور ِ
اْلر َب ِي ِم َن افر َج ِ
غ َؽ ْ ِر ُأ ِ
وء َو َٓ
َأ ْي ََّم ُ ُ ان َأ ِوافتاوبِ ِع َ
َ
َ َْ ُ َ ٰ َ ْ َ
ِّ
وِل ْ ِ ْ

) سٚاٖ اٌثخاسِٚ )2530 ( ٞغٍُ (  ِٓ )4706ؼذ٠س عثذ هللا تٓ ِغعٛد.
) سٚاٖ اٌرّشِز( ٞسلُ ٚ ،)2640أت ٛداٚد (سلُ  )4596ف ٟعٕٕٗ  ِٓٚطش٠مٗ اٌثٙ١م ٟف ٟاٌغّٕٓ اٌىثش 208 /10 ٜسلُ ( ٚ،)20901اتٓ ِاظٗ ف ٟعٕٕٗ (سلُ
ٚ ،)3991اتٓ ؼثّاْ ف ٟطؽ١ؽ ِٗ  140 /14سلُ ( ٚ )6247ف 125 /15 ٟسلُ ( ٚ ،)6731اٌؽاوُ ف ٟاٌّغرذسن (سلُ ٚ ،)442 ٚ 441 ٚ 10أؼّذ  124 /14سلُ
( ٚ )8396أت٠ ٛعٍ 317 /10 ٝسلُ ( ٚ )5910ف 502 /10 ٟسلُ (  )6117فِ ٟغٕذّٙ٠اٚ ،اتٓ أت ٟعاطُ (سلُ ٚ )67اٌّشْ َٚص( ٞسلُ ِ )58والّ٘ا ف ٟوراب اٌغّٕح ٌٗ،
ٚا٢ظش ٞف ٟاٌ ّشش٠عح (سلُ ٚ ،)22 ٚ 21اتٓ تطّح ف ٟاإلتأح اٌىثش( 374 /1 ٜسلُ ٚ ،)273عثذ اٌما٘ش اٌعشظأ ٟف ٟاٌفَشق ت ٓ١اٌفِشق (ص ..)4
ق ع َْٓ ُِ َؽ َّّ ِذ ْت ِٓ َع ّْ ٍش ،ٚع َْٓ أَتَِ ٟعٍَ َّحَ ،ع َْٓ أَتَِ ُ٘ ٟش َْ ٠شجَ ،لَا َي :لَا َي َسعُُ ٛي َّ
د ْاٌُ َُٛٙ١د َعٍَ ٝإِؼْ ذَ ٜأَ ْٚشِ ْٕرَ َْ َٚ ِٓ ١ع ْث ِع َٓ١فِشْ لَحً،
هللاِ َ
طٍَّ ٝهللاُ َعٍَ َْ َٚ ِٗ ١عٍَّ َُ ":ا ْفرَ َشلَ ِ
وٍّ ِٓ ُُٙطُ ُش ٍ
ُ
َ
ْ
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
شْ
ْ
ْ
ؼْ
ز ََ ٚع ْث ِع َٓ١فِشْ لَحً".
ال
ش
ٝ
ٍ
ع
ٟ
ر
ِ
أ
ق
َش
ر
ف
ذ
ٚ
،
ح
ل
ف
ع
ث
ع
ٚ
ٓ
١
ر
ٕ
ش
أ
َٜ
ذ
إ
ٝ
ٍ
ع
ٜ
س
َ ِ َّ ِ َ
ٍ
د إٌَّ َ
ِ َٓ١ ِ َ َ ِ ِ ْٚ
َٚذَفَ َّشلَ ِ
ظا َ َ ِ
) سٚاٖ اٌرّشِز( ٞسلُ  ِٓ )2641ؼذ٠س عثذهللا تٓ عّش ٚسض ٟهللا عّٕٙا ٚ ،لاي ٘ :زا ؼذ٠س ِفغش غش٠ة ال ٔعشفٗ ِصً ٘زا إال ِٓ ٘زا اٌٛظٗ  ،لاي اٌؽافظ
اٌعشال ٟف ٟاٌّغٕ :)3/284 ( ٟأخشظٗ ِٓ ؼذ٠س عثذهللا تٓ عّشٚ ٚؼغٕٗ ٚ ،ألت ٟداٚد ِٓ ؼذ٠س ِعا٠ٚح ٚاتٓ ِاظٗ ِٓ ؼذ٠س أٔظ ٚعٛف اتٓ ِاٌه ( ٟ٘ٚ
اٌعّاعح) ٚأعأ١ذ٘ا ؼ١اد ٚ ،ؼغٕٗ األٌثأ ٟف( ٟطؽ١ػ عٕٓ اٌرشِز. .)ٞ
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َي ْ ِ
ْض ْب َن بِ َل ْر ُجؾِ ِف ان فِ ُق ْع َؾ َم َمو ُ ْ
ُون َف َع اؾؽ ُْم
غ ِم ْن ِزيـَتِ ِف ان َوتُو ُبوا إِ َػ اَّللاِ ََجِق ًعو َأ ُهُّبي َه ا ُْد ْم ِمـ َ
َي ِػ َ
ون﴾(افـور )31:ؿد روى ابن جرير افطزي من ضريق ظبد اهلل بن صافح ظن معاوية بن صافح ظن
ُت ْػؾِ ُح َ
ِ
ين ِزيـَت َُف ان ﴾ إػ ؿوفه﴿ ظورات
ظع بن أيب ضؾحة ظن ابن ظباس ريض اهلل ظـه ؿال
﴿ َو َٓ ُي ْبد َ
افـسوء﴾ؿول  :افزيـي افتي تبدُّيو َلمٓء ؿرضفو وؿالدُتو وشوارهو  ،ؾلمو خؾخوَلو وظضداهو وكحرهو
وصعرهو ؾنكه ٓ تبديه إٓ فزوجفو ) .
ومن إخطاء افػاحشة توشع افـساء بافؾباس ظـد افـساء حتى أصبحت ادرأة تظفر من افعورات ما
ٓ يظفر إٓ ظـد زوجفا بدظوى أهنا فقست ظورة .
واهلل ظز وجل ؿد جعل ظورة افرجل من رسته إػ رـبته فؽن ٓ يسوغ فؾرجال أن يؾبسوا هذا يف
جمافسفم وفؽن اهلل أمرهم بلخذ زيـتفم ظامة وأن يستسوا ويظفر من زيـتفم مما ؾطرهم اهلل ظؾقه مما
يتجؿل به اإلكسان يف حضور افوٓئم وإظراس ؾفذا جاكب وجاكب افعورة جاكب آخر .
وظورة ادرأة من رسهتا إػ ظورهتا يف ـالم افػؼفاء هذا من جاكب احلاجات ٓ من جاكب فبس ادرأة
وافتوشع بنطفار طفرها وظضدها وشاؿقفا وأؾخادها وؽر ذفك ؾفذا مما ٓ جيوز وهلذا جاء ( َظ ْن َأبِ ِقه
ول اَّللاِ َص اذ اَّللاُ َظ َؾ ْق ِه َو َش اؾ َم ِصـْ َػ ِ
ون ِم ْن َأ ْه ِل افـ ِ
او َؿ ْو ٌم َم َع ُف ْم ِش َق ٌ
َظ ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َؿ َول َؿ َول َر ُش ُ
وط
اور َ ْ َأ َر ُ َ
وت ُُم ِ َقال ٌت موئِ َال ٌت رءوش ُفن ـ ََلشـِؿ ِي ا ْفبخْ ِ
ون ِ و افـاوس وكِسوء ـ ِ
وت َظ ِ
َوب ا ْف َب َؼ ِر َي ْ ِ
ـ ََل ْذك ِ
ً
ور َي ٌ
َوش َق ٌ
ُ ُ ُ ا ْ َ ُ
َ
ْض ُب َ َ
َ َ َ ٌ
ا َْدوئِ َؾ ِي َٓ َيدْ ُخ ْؾ َن َْ
وجدُ ِم ْن َم ِس َر ِة ـ ََذا َوـ ََذا) ؾفي فقست بؽاشقة
اْلـا َي َو َٓ ََيِدْ َن ِر َ َفو َوإِ ان ِر َ َفو َف ُق َ
وفقست بعارية ؾفي ـاشقة ظارية يتحؼق ؾقفا افوصػان وهذا يؽثر يف افـساء ويتساحمن ؾقه  ,وهلذا
كؼول افتوشع يف ذفك حمظور وٓ جيوز فؾؿرأة أن تظفر هذا وهلذا جاء ( َظ ْن ا ْب ِن ُظ َؿ َر َؿ َول َؿ َول َر ُش ُ
ول
ً ُأ ُهُّبم َش َؾ َؿ َي َؾ َؽ ْق َ
ف َي ْصـَ ْع َن
اَّللاِ َص اذ اَّللاُ َظ َؾ ْق ِه َو َش اؾ َم َم ْن َج ار َث ْو َب ُه ُخ َق َال َء َ ْ َيـْ ُظ ْر اَّللاُ إِ َف ْق ِه َي ْو َم ا ْف ِؼ َق َوم ِي َؾ َؼو َف ْ
ِ ِ
وَلن َؿ َول ير ِخ َ ِ
ِ
ً إِ ًذا َتـْؽ َِش ُ
اظو َٓ َي ِز ْد َن َظ َؾ ْق ِه) .
زا َؾ َؼو َف ْ
ف َأ ْؿدَ ُام ُف ان َؿ َول َؾ ُ ْرخقـَ ُه ذ َر ً
وء بِ ُذ ُي ا
ُْ
افـ َِّس ُ
غص ْ ً

ويف ؿول أم شؾؿة ريض اهلل ظـفا (إِ ًذا َتـْؽ َِش ُ
ف َأ ْؿدَ ُام ُف ان ) إصارة إػ صدة احلقاء وافسس .

) سٚاٖ اتٓ ظش٠ش اٌطثش ٞف ٟذفغ١شٖ ( .)307 /9
) سٚاٖ طؽ١ػ ِغٍُ اٌعٕح ٚطفح ٔعّٙ١ا ٚأٍ٘ٙا ( ِ ،)2128غٕذ أؼّذ (ِٛ ،)440 /2طأ ِاٌه اٌعاِع ( .)1694
) سٚاٖ اٌرشِزٚ )1731 ( ٞلاي  :لاي ٘زا ؼذ٠س ؼغٓ طؽ١ػ ٚ ،إٌغائٚ )5336 ( ٟاٌؽذ٠س طؽؽٗ اٌش١خ األٌثأ ٟف" ٟاٌغٍغٍح اٌظؽ١ؽح" ( . )1864
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ؾقـبغي افـظر فؾحقاء ؾنذا ؽقب جاكب احلقاء وكظركا فألدفة ؾؼط ؾعؾقه ؾـروج خروج افرجال من
افرسة فؾرـبة يف مقاديـفم وهم باإلمجاع مل يظفروا ظورة يف هذا وفؽن ؿد ؽقب جاكب احلقاء إن ؾعؾوا
افػعل  ,ؾافرجال حيتشؿون وهذا افزمان فؾؿوجة افعارمة أصبح اشتتار افرجل أـثر من افـساء ؾقستس
من ؿدمقه إػ رأشه وأما افـساء ؾتبدي من افتعري بعؽس افػطرة افتي ؾطر اهلل ظز وجل افـاس ظؾقفا
وهذا يدل ظذ اكتؽاس افػطرة ظاؾاكا اهلل ظز وجل من ذفك .

تشبه ادرأة بوفرجل يف افؾبوس
احل ْؾق ِي وهو ِيف ِْ
ِ
اخل َصو ِم َؽ ْر ُمبِ ٍ
غ﴾
ؾرؿت افؼيعة بغ فباس افرجل وادرأة﴿ َأ َو َم ْن ُيـ اَش ُل ِيف ْ َ َ ُ َ
ُ

(افزخرف)18:

ؾؾفا شؿت معغ ؾطرها اهلل تعاػ ظؾقه خيتؾف ظن شؿت افرجل وحرم افتداخل حتى يف جاكب
افؾباس ٕن افتداخل يف افسؿت خيرج إػ افتداخل يف اخلؾق ؾتعؿل ادرأة بعؿل افرجل وتبتعد ظن
دارها وظن تربقتفا ٕبـائفا وهذا هو آختالل جلاكب افػطرة ؾإصل افتحريم وافتػريق بغ فبس
وت ِمن افـِّس ِ
وء وا ُْدت ََشب َف ِ
ِ
وء بِوفر َج ِ
غ ِم ْن افر َج ِ
ول )
ادرأة وافرجل فؼوفه ﷺ ( َف َع َن اَّللُ ا ُْدت ََش ِّب ِف َ
ِّ
ول بِوفـ َِّس َ
ِّ
ْ َ
ِّ
ِ
وؿوفه ﷺ ( َو َف َع َن َر ُش ُ
افر ُج ِل ) وحتى يف
افر ُج َل َي ْؾ َب ُس ُف ْب َس ا َْد ْر َأة َ ،وا َْد ْر َأ َة َت ْؾ َب ُس ُف ْب َس ا
ول اَّللاِ ﷺ ا
إحذية ؾقحرم ظذ افرجل فبس حذاء ادرأة وافعؽس وإن ـان يف احلذاء ؾفو يف ؽره من باب أوػ
وهو من افؽبائر باظتبار أن افؼيعة إذا فعـت ؾدفقل ظذ أن ؾاظؾه مرتؽب ـبرة من ـبائر افذكوب .



) سٚاٖ اٌثخاس ٞف ٟاٌٍثاط (  ،)5546عٕٓ اٌرشِز ٞف ٟاألدب (  ،)2784عٕٓ أت ٛداٚد ف ٟاٌٍثاط (  ،)4097عٕٓ اتٓ ِاظٗ ف ٟإٌىاغ ( ِ ،)1904غٕذ أؼّذ تٓ
ؼٕثً (.)339 /1
) سٚاٖ أؼّذ ٚ ،325 /2أت ٛداٚد  355 /4تشلُ ( ٚ ،)4098إٌغائ ٟف( ٟاٌىثش 297 /8 )ٜتشلُ (  ،)9209طِ :ؤعغح اٌشعاٌحٚ ،اتٓ ؼثاْ 63 /13
تشلُ ( ٚ ،)5752 ،5751اٌؽاوُ .194 /4

15

