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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

 تسن اهلل الرمحن الرحين
 ادلقدهــــــح

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات 
أعمالنا، من ييده اهلل فال مضل لو، ومن يضمل فال ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال 

 اهلل وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو.
لمجتمعات التكريم الذي أما بعد: نكاد ال نجد في أي دين من الديانات أو نظام من ا

أعطاه اإلسالم لممرأة . ففي كل المجتمعات التي سبقت ظيور اإلسالم عمى اختالف 
زمانيا ومكانيا لم تكن المرأة تتمتع بنظرة محترمة. بل كانت مكانتيا االجتماعية 
تتسم بعدم االىتمام بدرجات متفاوتة في ىذه المجتمعات تشتد حينًا وتخف حينًا آخر 

، حيث أثبت ، وأكرميا بما لم يكرميا بو دين سواهتيامكان فرفع اإلسالم جاءإلى أن 
ليا حقوقيا المسموبة في اإلرث والنفقة وفي الحياة وفي التقدير والبر واإلحسان  وفي 

حق الرضاع، البيع والشراء وفي سائر العقود. وقبل ذلك حفظ ليا في صغرىا 
حسان التربية النساء يا حقوقيا المادية والمعنوية . فجعل وفي ىذا حفظ ل والرعاية، وا 

 .خيرىم ألىمو رجال، وخير ال شقائق الرجال
ويظير تكريم اإلسالم لممرأة في جميع شؤون حياتيا منذ والدتيا ، وحتى وفاتيا، 

 وبعدىا ويتجمى ىذا التكريم بصور كثيرة منيا:
عن ذلك رجااًل  ان اهلل تعالى أوجد الخمق، وكمفيم بعبادتو، وجعميم مسئولين  .ٔ

َمْن يَ ْعَمْل ونساًء، ولم يفرق بينيم، ورتب الجزاء عمى ىذا التكميف، قال تعالى: 
ْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َولِّيًا َوال َنِصرياً  َوَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاِِلَاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى * ُسوءًا ُُيَْز ِبِه َوال ُيَِ

فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَن اْلَْنََّة َوال يُْظَلُموَن نَِقرياً َوُهَو ُمْؤِمٌن 
(ٔ).  

أن جعل لكل جنس منيم سمات تغمب  –وىو العميم بخمقو –من حكمة اهلل تعالى .ٕ
عميو، وصفات تظير عميو، فالعاطفة الجياشة، واإلحساس الرقيق، والتأثر السريع 

كميف مناسبًا لصفاتيا، فمم من صفات المرأة الجبمية، ولذا جعل اهلل سبحانو الت
يكمفيا بما ال تطيق، وجعل لمرجل القوامة عمييا بمقتضى تكميفو وصفاتو التي 

 ميزه اهلل بيا، فممو الحكمة البالغة.

                                                           
 .ٕٗٔ، ٖٕٔالنساء: (ٔ)
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

أن  عظم األجر بتربيتيا صغيرة محبوبة، حيث جاء في الحديث، عن أنس  .ٖ
 َوَضمَّ  َوُىوَ  َأَنا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َجاءَ  َتْبُمَغا َحتَّى َجاِرَيَتْينِ  َعالَ  َمنْ قال: )) النبي 
 .(ٔ) ((َأَصاِبَعوُ 

وأرشد إلى ضرورة تعميميا عمى الدين واألخالق والطير والعفاف، فقال رسول اهلل 
 (( :اَلةِ  َأْواَلَدُكمْ  ُمُروا  َعْشرٍ  َأْبَناءُ  َوُىمْ  َعَمْيَيا َواْضِرُبوُىمْ  ِسِنينَ  َسْبعِ  َأْبَناءُ  َوُىمْ  ِبالصَّ

ُقوا  .(ٕ)((اْلَمَضاِجعِ  ِفي َبْيَنُيمْ  َوَفرِّ
حدد لمزوج عدد الزوجات بأربع بعد أن كان العدد يتعدى المائة تكريما ليا  .ٗ

ولضمان عدم ضياع حقوقيا الزوجية وألن اهلل تعالى أعمم بطاقة الرجل مع 
 .(ٖ) َأالَّ تَ ُعوُلواَذِلَك أَْدََن إمكان العدل وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقولو: 

وألىمية حياتيا مع زوجيا أمر اإلسالم باستشارتيا فيمن تقدم لخطبتيا، وحدد  .٘
 ِديَنوُ  َتْرَضْونَ  َمنْ  َجاَءُكمْ  ِإَذا: ))صفات من يقبل وىي الدين والخمق، قال 

نْ  المَّوِ  َرُسولَ  َيا َقاُلوا َوَفَسادٌ  اأْلَْرضِ  ِفي ِفْتَنةٌ  َتُكنْ  َتْفَعُموا ِإالَّ  َفَأْنِكُحوهُ  َوُخُمَقوُ   َكانَ  َواِ 
 .(ٗ)((َمرَّاتٍ  َثاَلثَ  َفَأْنِكُحوهُ  َوُخُمَقوُ  ِديَنوُ  َتْرَضْونَ  َمنْ  َجاَءُكمْ  ِإَذا َقالَ  ِفيوِ 

 َخْيُرُكمْ  َخْيُرُكمْ أنو قال: )) أمر بتكريميا ورعايتيا من قبل زوجيا، عن النبي  .ٙ
 (٘) ((أِلَْىِمي َخْيُرُكمْ  َوَأَنا أِلَْىِموِ 

نَّ َأْعَوَج َشْيٍء ِفي : ))وقال  َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء، َفِإنَّ اْلَمْرَأَة ُخِمَقْت ِمْن ِضَمٍع، َواِ 
َمِع َأْعاَلهُ  صون تعناية كفيمة بأن وىذه ال . وبعد ىذا نقول إن ىذا التكريم(ٙ)((الضِّ

عمييا  ياالتي فرض ألحكامن اا  عزيزة الجانب، سامية المكانة، و  تجعمياعفتيا، و لممرأة 
بل ىو  كما يدعي أعداء اإلسالم كن تقيًدا لحرية المرأةيفي ممبسيا وزينتيا لم الشرع 

السفور واالستيانة بحجاب المرأة، وعندما نقول  وذريعة الفساد الذي ينتج عنل اسد
حجاب الرأس فنقصد بذلك الحجاب وما يتعمق بو من األغطية األخرى التي سنقوم 

مما يدل عميو واقع كثير  موضوع ميم أىمبتعريفيا في بحثنا ىذا، وموضوع الحجاب 
                                                           

 .ٚٗٙٙرقم  ٗ٘ٔ/ ٙٔصحيح مسمم، باب فضل اإلحسان إلى البنات:  (ٔ)
 .ٜ٘ٗرقم  ٕٙٔ/  ٕسنن أبي داود، باب متى يؤمر الغالم بالصالة:  (ٕ)
 .ٖالنساء:  (ٖ)
 .ٗٛٓٔرقم ٖٜٖ/ٖ :فزوجوه دينو تضرون من جاءكم إذا جاء ما باب سنن الترمذي، (ٗ)
 .ٔٓٓٙٔرقم  ٛٚٗ/ ٔٔالسنن الكبرى لمبييقي، باب فضل النفقة عمى األىل: (٘)
 .ٕٖٓٙرقم ٜٗ/ ٓٔصحيح مسمم، باب الوصية بالنساء:  (ٙ)
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

عادات  إنما ىو مجرد عادة من وما يتعمق بو أن الحجاب تظنممن  اليوم من النساء
، فيو تعيش تفرضو عميين عادات المجتمع الذيو  المجتمع، ورثنيا عن أمياتين

أشرف وأعمى من ذلك من األغطية األخرى  وما يتعمق بوأن الحجاب نقول والحق 
بكثير، إذ ىو أمر من اهلل العميم الخبير بستر المرأة وعنوان يعبر عن انقيادىا ألوامر 

 .اذي يحمييا، ويحمي المجتمع من االفتتان بيربيا التي ىي الحصن الحصين ال
َْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجََلبِيِبِهنَّ َذلِ قال تعالى:  َك يَا أَي َُّها النَِّبُّ ُقل ِّلأ

أَْدََن َأن يُ ْعَرْفَن َفََل يُ ْؤَذْيَن وََكاَن اللَُّه َغُفوراً رَِّحيماً 
(ٔ). 

فقد بدا من الضروري طرح قضية الزي اإلسالمي أو االلتزام بالمظير الخارجي لممرأة 
أو الفتاة في صورة عممية ومناقشة ما يدور في عقل كل واحدة بشأنو، و حتى يتضح 

روح االستيانة بأوامر اهلل  رالطريق لكل مسمم أن األمر خطير والعمة ىي انتشا
نما تعود عمى  ونواىيو، وما ينتج عن ذلك من أضرار ال تضر صاحبيا فقط وا 

 َيُعمَُّيمُ  َأنْ  َأْوَشكَ  ُيَغيُِّروهُ  َفَممْ  اْلُمْنَكرَ  َرَأُوا ِإَذا النَّاَس  ِإنَّ : ))الجميع، قال رسول اهلل 
، فيذه تكاد تكون معظم ما يدور في عقل كل واحدة سواء عمى لسانيا (ٕ)((ِبِعَقاِبوِ  المَّوُ 

أو في قرارة نفسيا، وسنعالجيا إن شاء اهلل بشكل موضوعي مقنع ومختصر حتى 
تستفيد منو من ىي مترددة أو تجيل بعض األمور، ومن باب فذكر فإن الذكرى تنفع 

نما نوجو ىذا البحث إلى كل المؤمنين نفتح صدورنا ونصارح أنفسنا بالداء والدواء، و  ا 
نسأل اهلل أن يبارك في أخواتنا وييدينا وييديين إلى ما يحب  -أخت فاضمة 

فالمرأة المسممة  تعتبر ىي الزاد والمنبع األصيل ومنيا ومن خالليا  -ويرضى
سنستعيد قوتنا ألنيا المصدر والممول والدافع ليذا الرجل فمن تنيض أبدًا األمة 

 تحدث االنتكاسات إال والمرأة من أىم المقومات لالنتكاسة، ولقد عمم بدونيا وكذلك ال
أعداء األمة قيمة المرأة في اإلسالم فمم يينأ ليم بال إال وىم يدرسون كيف تيدم 
المرأة وتطمس ىويتيا حتى ينيد بنيان ىذا اإلسالم، فبصالحيا ينصمح المجتمع 

ضد اإلسالم، فواهلل نحن في أشد  المسمم وبطمس معالميا األصيمة تكون ضربة قوية

                                                           
  .ٜ٘األحزاب:  (ٔ)
 شرط عمى صحيح إسناده: األرنؤوط شعيب تعميق (ٔرقم ) ٕ/ٔ: مسند اإلمام أحمد بن حنبل (ٕ)

 .الشيخين
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

الحاجة إلييا في عممية البناء بناء اإلسالم فإن لم تستطيع البناء فال تكون معول 
 :ىدم، فعمى ىذا )ميز الحجاب( المسممة من غيرىا فأصبح إلسالميا شعارا تفتخر بو

أمر  حجاب الرأسان استعراض كل جوانب عظمة اإلسالم في فرض  وختاما اقول
عمى بيان أىم ما أحطنا  تبو في ىذه السطور القميمة، ليذا اقتصر  اإلحاطةتستحيل 

 .بو منيا، واهلل سبحانو أعمى واعمم
وبحثنا ىذا يتكون من مقدمة وخمسة مباحث جاء المبحث األول في الحجاب 

حجاب المرأة غير المشيورة وماىيتو وفيو مطالب. وتضمن المبحث الثاني في 
وتضمن المبحث الرابع   أدلة مشروعية حجاب الرأسبحث الثالث  في وتضمن الم

  حكمة مشروعية حجاب الرأسوتضمن المبحث الخامس  فضائل حجاب الرأسفي 
والمبحث السابع   شروط حجاب الرأس الشرعي وما يتعمق بووالمبحث السادس 

توصمت إلييا خالف الفقياء في كشف الوجو لغير المحارم ثم الخاتمة والنتائج التي 
ذا العمل لوجيو خالصًا، ولعباده نسأل اهلل تعالى أن يجعل ى ثم المصادر وأخيرا

 وصمى اهلل عمى عبده ورسولو نبينا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.نافعًا. 
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

 ادلثحث األول 
 الحجاب وماىيتو وفيو مطالب: 

 ادلطلة االول: تعريف احلجاب لغح واصطالحا.
َبو وِحجاباً  َحْجباً  َيْحُجُبو الشيءَ  َحَجبَ  السِّْترُ  الحجاب قال ابن منظور:  وقد َستَره وَحجَّ

 . ِبِسترٍ  ُسِتَرتْ  قد َمْحُجوبةٌ  وامرَأة ِحجابٍ  وراءِ  من اْكتنَّ  ِإذا وتَحجَّبَ  اْحَتَجبَ 

والحجاب: اسم ما احُتجب بو، وكل ما حال بين شيئين حجاب، والجمع: ُحُجب ال 
 . (ٔ)غير
حجبا َحَجَبوالفيومي:  وقال  أي غطاء (ِحَجابٌ ) لمستر قيل ومنو منعو قتل باب من ُُ
 في واألصل الدخول من يمنع ألنو( َحاِجبٌ ) لمبواب وقيل المشاىدة يمنع ألنو
( ِحَجابٌ  الَعْجزُ ) فقيل المعاني في استعمل وقد جسدين بين حائل جسم( الِحَجابِ )

وربو العبد بين( ِحَجابٌ  الَمْعِصَيةُ )و ومراده اإلنسان بين
(ٕ)

ومنو قول اهلل تعالى:  .
 َِحَّتَّ تَ َواَرْت بِاِلَِْجاب

و احتجبت وتوارت في األفق واستترت بالغطاء تقول أي أي  (ٖ)
 أي تغطت بو.

فَاَّتَََّذت ِمن ُدوِِنِْم ِحَجابًاومنو قولو تعالى: 
أي ســاتًرا. ومن ذلك أيضـًا: قولو . (ٗ)

فَاْسأَلُ  وُهنَّ ِم  ن َورَاِء ِحَجابٍ تعالى: 
. (ٙ)يمنع الرؤيةأي غطاء  أي من وراء ساتر (٘)

وبينهما حجابوقولو تعالى: 
. وغيرىا من اآليات القرآنية األخرى التي ٛأي سور (ٚ)

 تدل عمى الحجاب وتعطي معنى الغطاء والستر.
 : الشرعي فقد عرف  الحجاب بتعاريف عده منيا في االصطالح أما

                                                           
(ٔ)

 ٜٕٛ/ٔلسان العرب ، مادة : حجب 
 . مادة: حجب ٕٔٔ/ٔالمصباح المنير، (ٕ)
  ٕٖ: آية ص  (ٖ)
 ٚٔمريم:  (ٗ)
  .ٖ٘األحزاب:  (٘)
 ٖٜ/ٔتفسير البغوي:  (ٙ)
 .ٙٗاألعراف:  (ٚ)
8
 .2/491تفسير البغوي 
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

المسممة، ليمنع الرجال األجانب من رؤية   لباس شرعي سابغ، تستتر بو المرأة)
  .(ٔ)(شيء من بدنيا

 (.فوقيل: )ىو ساتر يستر الجسم فال يشف وال يص
وىذا  .(ٕ)وقيل: )ىو حجب المرأة المسممة عن أنظار الرجال غير المحارم ليا(

 التعريف أراه شامال لكل تمك المعاني .
 

اادلطلة الثاني: تعريف 
ً
 :اجللثـــاب لغـــح واصطالح

داِء لغة: قال ابن منظور) الِجْمباُب الَقِميُص والِجْمباُب ثوب َأوَسُع من الِخمار دون الرِّ
 .ُتَغطِّي بو المرَأُة رْأَسيا وَصْدَرىا

  .َتْمَبسو المرَأةُ  وقيل ىو ثوب واِسع دون الِمْمَحفةِ 
 .(ٖ)ىو الِمْمحفةُ  :وقيل

 . وقيل ىو ما ُتَغطِّي بو المرَأُة الثياَب من َفوُق كالِمْمَحفةِ 
 .(ٗ)وفي التنزيل العزيز ُيْدِنيَن عَمْيِينَّ من َجالِبيِبِينَّ  .وقيل ىو الِخمارُ 

رَأِة ُمالَءُتيا التي الِجْمباُب الِخماُر وقيل ِجْمباُب الم: قال ابن السكيت قالت العامرية
 ..َتْشَتِمُل بيا واحدىا ِجْمباٌب والجماعة َجالِبيبُ 

 .ابن األعرابي: الجمباب: اإلزاروقال  

قال أبو ُعبيد، قال األزىري: معنى قول ابن األعرابي: الجمباُب: اإلزار  لم ُيِرد بو و 
إزاَر الَحــْقِو، ولكنو أراد إزاًرا ُيشتَمُل بو، فُيَجمُِّل جميَع الجسد؛ وكذلك إزار الميل، وىو 

                                                           
 .ٕٔحجاب المسممة بين انتحال المبطمين وتأويل الجاىمين:  (ٔ)
ىـ ٕٙٗٔىذه األقوال في أدلة الحجاب محمد بن إسماعيل المقدم، دار ابن الجوزيتنظر  (ٕ)
 .٘ٚم،  ٕ٘ٓٓ_
 شيء وكل ونحوه البرد ِدثار من المباس سائر فوق الذي المِّباس والِمْمحفة والِمْمَحفُ  المِّحاف (ٖ)

 السِّْمطُ  الُمالَءةُ  ىي:  الَعَربِ  عندَ  الِمْمَحَفةُ  بو ُيْمَتحف ما اسم والمِّحاف بو الَتَحْفت فقد بو تغطَّيت
قال اأَلزىري َأراد  ذِلكَ  َتْعِرفُ  ال والَعَربُ  ِمْمَحفةٌ  الَعوامُ  عندَ  فيي ُحِشَيتْ  َأو بِبطاَنة ُبطَِّنتْ  فإذا

: لسان العرب .ينظر:بالممحفة ِإزاَر الميِل تسميو العرب المِّحاَف والِمْمحفة ِإذا كان طاقًا واحداً 
 )لحف(.مادة:  ،ٖٗٔ/ٜ
 ٜ٘:األحزاب (ٗ)
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 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

الثوب السابغ الذي َيشتمُل بو النائم فيغطي جسده كمو. والجمباب أيًضا: الرداء، 
 .(ٔ)(: ىو كاِلمْقَنعة تغطي بو المرأة رأسيا وظيرىا وصدرىا؛ والجمع جالبيبوقيل

وىو بكسر الجيم وسكون الالم وبموحدتين   -الجمباب)وقال الحافظ ابن حجر: 
قيل: ىو المقنعة أو الخمار، أو َأْعرض منو، وقيل: الثوب الواسع يكون  ،بينيما ألف

(َحفة. وقيل: المالءة، وقيل: القميصدون الرداء، وقيل: اإلزار. وقيل: الِممْ 
(ٕ)

. 
 المرأة ويتمو  الرداء ودون الخمار من أوسع ثوب الجمباب :دوفي تفسير أبي السعو 

 أي بو يتستر ما وكل الممحفة ىي وقيل صدرىا عمى رسموت ما منو قيبوت رأسيا عمى
  .(ٖ)الدواعي من لداعية برزن إذا وابدأنين وجوىين بيا يغطين

 المرأة تمويو الرداء ودون الخمار نم أوسع واسع ثوب الجمباب: الكشافوفي تفسير 
 .صدرىا عمى ترسمو ما منو وتبقى رأسيا عمى
 ما وكل الممحفة: وقيل. أسفل إلى فوق من يستر الذي الرداء:  عباس ابن وعن
 . (ٗ)غيره أو كساء من بو يستتر
يدل عمى ان الجمباب يشتمل . وىذا (٘)جمبابا الميل سواد من مجمبب: الزبيدي قال

  عمى البدن كمو.
قال الشيخ األلباني في كتابو حجاب المرأة المسممة بعد ان ذكر تعاريف كثيرة و 

 أصح عمى ثيابيا فوق المرأة بو تمتحف التي المالءة ىو: الجمبابلمجمباب فقال 
 (ٙ).األقوال

 ىو وقيل. الِمْمَحَفة وقيل. والّرَداء اإلَزارُ  والِجْمَبابُ : بن األثير يقولوفي النياية ال
 .(ٚ)(َجاَلبيبُ  َوَجْمُعو وصدَرىا وَظْيَرىا رأسيا المرأة بو ُتَغّطي كالِمْقَنَعة

                                                           
 .، مادة: جمبٕٕٚ/ٔ :لسان العرب (ٔ)
 .ٕٗٗ/ٔ:فتح الباري شرح صحيح البخاري (ٕ)
 .٘ٔٔ/ٚتفسير أبي السعود:  (ٖ)
 .ٛٓٓٔ/ٔتفسير الكشاف: (ٗ)
 .مادة: جمب ٓٛٔ/ٕ:تاج العروس (٘)
 .ٖٛ/ٔحجاب المرأة المسممة:  (ٙ)
 .ٖٕٛ٘ /ٔ :النياية في غريب الحديث واألثر (ٚ)
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 ابن يسميو الذي وىو المالءة ىو الجمباب: وقال ابن تيمية في كتابو حجاب المرأة
 رأسيا يغطي الذي الكبير اإلزار وىو اإلزار العامة وتسميو الرداء: وغيره مسعود
 .(ٔ)بدنيا وسائر

يُْدِننَي عَلْيِهنَّ من وقال ابن العربي المالكي في تفسيره )أحكام القرآن( لقولو تعالى: 
اختمف الناس في الجمباب عمى ألفاظ متقاربة عمادىا أنو الثوب الذي  َجَلبِيِبِهنَّ 

  .(ٕ)يستر بو البدن
القول بأنو غطاء يغطي جميع وبعد ىذه األوصاف المختمفة لمجمباب نخمص إلى 

البدن من الرأس إلى القدم. ورجح الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابو المفصل في 
أحكام المرأة وبيت المسمم القول بأنو المالءة التي تشتمل بيا المرأة فتمبسيا فوق 
ثيابيا وتغطي بيا جميع بدنيا من رأسيا إلى قدميا ثم قال: والجمباب بيذا التعريف 

البعض منين  ليشبو )العباءة( التي كانت شائعة في لباس النساء في العراق وال يزا
 .(ٖ)يمبسنيا

أما في االصطالح الشرعي: فقد عرفو الفقياء بتعاريف كثيرة وىي بجممتيا تشابو 
ما  مالتعاريف التي ذكرناه في المغة ونذكر ىنا ما ذكره الفقياء فقد جاء في تعار يفي

 نصو:
وقال آخرون: ىو المالءة : )الجمباب المتعددة في المغة، ثم قال صفات ذكر النووي

رحمو  -التي تمتحف بيا المرأة فوق ثيابيا، وىذا ىو الصحيح، وىو مراد الشافعي
، والمصنف، واألصحاب ىنا، وىو مراد المحاممي وغيره بقوليم: ىو اإلزار، -اهلل

. وجاء في شرح العمدة (ٗ)(وليس مرادىم اإلزار المعروف الذي ىو المئزر
)والجالبيب ىي المالحف التي تعم الرأس والبدن وتسمييا العامة األزر وتسمي 

                                                           
 .ٚٔالبن تيمية:  حجاب المرأة ولباسيا في الصالة (ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٖالبن العربي:  أحكام القرآن (ٕ)
 .ٕٕٖ/ٖالمفصل في أحكام المرأة وبيت المسمم: (ٖ)
 .ٕٚٔ/ٖ :المجموع شرح الميذب  (ٗ)
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. أي لتعيرىا طرف (ٔ)((ِجْمَباِبَيا ِمنْ  ُأْخُتَيا ِلُتْمِبْسَيا): )الجمباب المالءة ومنو قولو 
 (ٕ)الجمباب تمتحف بو فتمتحف أمرأتان بجمباب واحد

ما يغطى بو من ثوب  -)الجمباب بكسر الجيم وىووجاء في حاشية العدوي: 
 (ٖ)وغيره(

فو ابن حزم بقولو:  والجمباب في لغة العرب التي خاَطبنا بيا رسول اهلل، ىو ما )وَعرَّ
     .(ٗ)(َغطى جميع الجسم ال بعضو

ل والصحيح أنو الثوب الذي يستر جميع )ذىب القرطبي حيث قال:  ى ىذا القولوا 
 مسمم حديث ىذه األقوال التي تقول بأنو الساتر لجميع البدن ومما يؤيد (٘)(البدن

 َيُكونُ  اَل  ِإْحَداَنا المَّوِ  َرُسولَ  َيا ُقْمتُ )) عن أم عطية، قمت: الذي ذكرناه ونذكره بنصو:
((ِجْمَباِبَيا ِمنْ  ُأْخُتَيا ِلُتْمِبْسَيا َقالَ  ِجْمَبابٌ  َلَيا

(ٙ)
 :في تعريفو اقولوبعد ىذا الذي تقدم   .

الجمباب: ىو المالءة التي تمتحف بيا المرأة فوق ثيابيا ، تستر جميع بدنيا  :تعريفو
يا. أما ما يقابل الجمباب اليوم ىو ما يسمى بالبوشية ولكنيا تغطي فقط الوجو ومالبس

والصدر والرأس وتسمى أيضا بالخمار لمجاورتو لو وىو في الحقيقة تعني )العباءة( 
لحرير والصوف تقوم بتغطية المرأة بالكامل من قطعة من القماش تصنع من االيوم 

الرأس إلى الرجمين، وال تأتي إال فضفاضة لكي ال تفصل جسم المرأة وتكون مريحة 
أكثر عند الحركة. والعباءة كانت ومازالت سوداء المون دائما، إال أن ىناك عباءة 

الرجمين وقد  تعتبر جديدة وىي عباءة الكتف حيث تبدأ ىذه العباءة من األكتاف إلى
تقوم بموييا عمى وجييا في السوق  تكون مطرزة أو سادة،. وبعض من النساء من

 وفي بعض األحيان تقوم بمسكيا بأسنانيا.
 

                                                           
 مفارقات الخطبة وشيود المصمى إلى العيدين في النساء خروج إباحة ذكر بابصحيح مسمم  (ٔ)

 .٘ٚٗٔ رقم ٘ٓٙ/ٕ: لمرجال
  .ٕٓٚ/ٗشرح العمدة:  (ٕ)
 باب في النكاح. ٘٘/ٕحاشية العدوي:  (ٖ)
 ٕٕٔ/ٖ :المحمى  (ٗ)
 .ٕٖٚ/ٖ :الجامع ألحكام القرآن (٘)
 الحديث سبق تخريجو. (ٙ)
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 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

اادلطلة الثالث: تعريف 
ً
 :النقاب لغح واصطالح

 : النقاب في المغة

، يقال : اأَلْنف ماِرنِ  عمى الِقَناعُ  وىو: ما تنتقب بو المرأة -بكسر النون-النِّقاب 
، والجمع ُنُقب: والنقاب عمى وجوه؛ قال انتقبت المرأة، وتنقبت: غطت وجييا بالنقاب

الفراء: إذا أْدنِت المرأة نقابيا إلى عينييا فتمك الوصوصة، فإن أنزلتو دون ذلك الى 
وُيسمَّى )الُبرُقع( أو  المحِجر، فيو النقاب، فإن كان عمى طرف األنف، فيو المِّفام

وىو معروف من زمن قديم عند الييود كما في سفر التكوين "  (ٔ)النَِّصيف()
" أن "ُرْفقة " رفعت عينييا فرأت إسحاق، فنزلت عن الَجَمل وقالت ٕٗإصحاح: 

لمعْبد: َمن ىذا الرجل الماشي في الحقل لِمَقائي؟ فقال: ىو سيِّدي، فأخذت البرقع 
ي بالمثام، كما ُيسمى وتغطَّت، كما كان معروًفا عند العرب قبل اإلسالم، وُسم

دة" امرأة النعمان ابن المنذر لمَّا  بالخمار أيًضا، قال النابغة الذبياني يصف "المتجرِّ
سقط برقعيا وىي مارَّة عمى مجمس الرجال: سقط النَّصيف ولم ُتِرْد إْسقاَطو فتناولْتو 

 .(ٕ)واتََّقْتنا باليد

النساَء ما كنَّ ينتقبَن، أي:  ، أراد: أنَّ (النقاب ُمْحدثٌ )وفي حديث ابن سيرين: 
يختمرن. قال أبو عبيد: ليس ىذا وجَو الحديث، ولكنَّ النقاب عند العرب ىو الذي 

المحاجر ُمْحَدٌث، إنما كان النقاب الصًقا  ابدائينيبدو منو محِجر العين؛ ومعناه: أنَّ 
منو إال بالعين، وكانت تبدو إحدى العينين، واألخرى  مستورة. والنقاب ال يبدو 

العينان. وكان اسمو عندىم الوصوصَة، والبرقع، وكان من لباس النساء، ثم أحدْثن 
    .(ٖ)(النقاب بعدُ 

النِّقاب: الِقناع تجعمو المرأة عمى  مارن أنفيا تستر بو ): (المعجم الوسيط)وجاء في 
(وجييا

منيماوسمي النقاب نقاًبا ألن فيو َنقبين عمى العينين تنظر المرأة  .(ٗ)
(٘)

  . 

                                                           
 مادة نصف. ٖٖٓ/ٜلسان العرب:  (ٔ)
 .ٕط/ ٘ٙصالمصدر نفسو، وحجاب المسممة بين انتحال المبطمين وتأويل الجاىمين:  (ٕ)
 
وانظر: النياية  (،نقب)مادة:  ٜٗٛ/ٔ :تاج العروس ،نقب( )مادة: ٙٚ٘/ٔ:لسان العرب (ٖ)

 .ٕ ٖٔ/ ٘ :البن األثير
 .، مادة: نقبٕٜٗ/ٕ :المعجم الوسيط (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٔ :فتح الممك المعبود تكممة المنيل العذب المورود  (٘)
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 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

 أما  في االصطالح الشرعي:
الخمار الذي ُيَشدُّ عمى األنف أو تحت : )َعرََّف الحافظ ابن حجر النقاب بقولو

(المحاجر
(ٔ)

   . (ٕ)(والنقاُب معروف لمنساء ال يبدو منو إال العينان)وقال السِّندي: . 
المرأة عمى األنف أو ىو الخمار الذي تشده )وعرَّفو شياب الدين القسطالني بقولو: 

تحت المحاجر. فإن قرب من العين حتى ال تبدو أجفانيا فيو الوصواص، بفتح 
الواو، وسكون الصاد الميممة األولى، فإن نزل إلى طرف األنف فيو المِّفام، بكسر 
الالم وبالفاء، فإن نزل إلى الفم ولم يكن عمى  األرنبة منو شيء فيو الِّمثام، 

عمى  األنف، أو تحت  يشد الخمار الذيالشوكاني النقاب ىو  وقال .(ٖ)بالمثمثة
في المغة، وتعريفاتو عند عمماء الشرع،  (النقاب)إلى معاني  وباإلطالع (ٗ).المحاجر

الخمار الذي تشده المرأة عمى  األنف، أو تحت المحاجر،  أنويمكننا أن نعرفو ب
 .غير خاص بالوجو الالمعنى . فيو بيذا (تستر بو وجييا، وال يبدو منو إال عيناىا

 ووجييا ويداىا المكتوبة تصمي أن لممرأة أن عمى العمماء إجماعويؤيد ىذه األقوال: 
أي  متنقبة تصمى ال أنيا  عمى  وأجمعوا بو األرض تباشر منيا كمو ذلك مكشوف

الذي يوضع عمى الوجو ويغطيو كامال  :وما يقابل النقاب اليوم البرقع. (٘)ساترة ليما
 الموسوعة ماعدا العينين حيث تترك فتحتان لتنظر المرأة من خالليما. جاء في

 ِلَوْجوِ  ِغَطاءٌ  ِكَمْيِيَما َأنَّ  ِىيَ  َواْلُبْرُقعِ  النَِّقابِ  َبْينَ  َواْلَعاَلَقةُ )ما يبين ذلك  الكويتية الفقيية
 َكاَنتِ  ِبَذِلكَ  النَِّقابَ  َوَصفَ  َوَمنْ  ِلْمَعْيَنْيِن، ِبَخْرَقْينِ  اْلُبْرُقعِ  ِفي َميَّزَ  َأنَّوُ  َغْيرَ  ، اْلَمْرَأةِ 

يصنع البرقع من قماش يشبو القرطاس أو الجمد (. التََّراُدفَ  ِىيَ  َبْيَنُيَما اْلَعاَلَقةُ 
أة، ويستورد من اليند إلى الخميج وتوجد فيو مادة النيمة التي كانت تالمس وجو المر 

وىي مادة ممينة لمجسم وكانت تعتبر من المواد التي تضفي جماال عمى 
                                                           

 .ٖ٘/ٗ :فتح الباري (ٔ)
 .ٖٖٔ/٘ :النسائيحاشية السندي عمى  (ٕ)
. ونقمو عنو الكاندىموي في أوجز ٖٖٕ/ٕ :والزرقاني عمى الموطأ ،ٕٖٔ/ٖ :إرشاد الساري (ٖ)

، لكن من غير أن ٖٖٗ: ، والمحشَّى بحاشية كشف المغطى عن وجو الموطأٜٗٔ/ٙ :المسالك
 . يعزوه ألحد

 ٛٙ/٘نيل األوطار:  (ٗ)
  .ٖ٘ٙ/ٙ: التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  (٘)



  204   
 

       

                         
  

 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

: قطعة صغيرة مربعة من نفس وصفة النقاب الذي يباع في األسواق اليوم .(ٔ)المرأة
قماش )الربطة( وبنفس لونيا حيث تتعدد األلوان بعكس البوشية التي اشتيرت بالمون 

من خالل شروط الحجاب الشرعي واهلل  األسود وىي تابعة لمجمباب. وحكمو سنبينو
 اعمم.

 
 :الخمار لغة واصطالًحاالمطمب الرابع: تعريف  

 .(ٕ)وكل ما يستر شيئا فيو خماره، من الخمر، وأصمو الستر : الخمار في المغة

 .(ٖ)(الخمار لممرأة ىو النصيف)قال ابن منظور: 
(ٗ)وُخْمرتغطي بو المرأة رأسيا، وجمعو: أخِمرة،  وقيل: الخمار ما

 .     

 (.كل ما ستر شيًئا فيو خماره)قيل:  ،وفيونحو ذلك  وجاء في تاج العروس
والتخمير: ) .، وخمَّرت بو رأسيا: َغطَّتوُ (واختمرت: َلبَستوُ )أي الخمار،  (وتخمَّرت بو)

     .(٘). وكل مغطِّى ُمَخمَّرٌ (التغطية
لما تغطي بو المرأة  الخمار في العرف اسماأصبح  الشرعي: في االصطالح أما

رأسيا، وال يخرج المعنى االصطالحي لمخمار في بعض اإلطالقات عن المعنى 
: وجاء فيو (ٙ) يعرفو بعض الفقياء بأنو ما يستر الرأس والصدغين أو العنقف المغوي

 .(ٚ)وسمي بذلك ألنو يخمر الرأس أي يغطيو

هلل تعالى عنيا: قال الحافظ ابن حجر عند شرحو لقول السيدة عائشة رضي او 
أي  (ٛ) وليض  ربن خبم    رهنَّ على جيوهبن :يرحم اهلل نساء المياجرات اأُلول، لما أنزل اهلل)

 .  شققن مروطين فاختمرن بياأي 

                                                           
 :أغطية الرأس النسائية األلبسة الشعبيةينظر: في األنترنيت موقع  (ٔ)

abuhaleeqa.net/m_s_data/data/malabis.htm  
  .ٖٜ/ٔ:أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقياء (ٕ)
(ٖ)

 .نصيفمادة  ٖٖٓ/ٜ: لسان العرب 
 .ٔٛٔ/ٔالمصباح المنير:  (ٗ)
 .مادة: َخَمرَ  ٕٔٔ/ٔٔ :تاج العروس (٘)
 .ٕٗٔ/ٔحاشية ألعدوي:  (ٙ)
 المصدر نفسو. (ٚ)
 ٖٔالنور:   (ٛ)

http://abuhaleeqa.net/m_s_data/data/malabis.htm
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

أي غطيَن وجوىين. َوِصفُة ذلك: أن تضع الخمار عمى رأسيا  (فاختمرن)قولو: 
   .وترمَيُو من الجانب األيمن عمى العاتق األيسر، وىو التقنع

كانوا في الجاىمية تسدل المرأة خمارىا من ورائيا وتكشف ما ُقداميا، ) قال الَفراء:
    .(ٔ)(باالستتار فُأِمرَن 

ومنو خمار )عند تعريف الَخْمر:  (األشربة)وقال الحافظ ابن حجر أيًضا في كتاب 
(المرأة ألنو يستر وجييا

(ٕ)
في المغة، وتحديداتو في  (الخمار)معاني  ستعراضوبا .

ما تغطي بو المرأة رأسيا ووجييا، تستتر بو  :االصطالح، يمكننا أن نقول في تعريفو
  .م المرأةوالفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجس (عن أعين الرجال

و ىو ما ُيغطَّي بو الرأس بأّي أ أما الخمار فيو في الجممة ما تستر بو المرأة رأسيا.
شْكل من األشكال كالطرحة والشال وما ُيعرف باإليشارب، اليوم وُيقال في ذلك: 
اختمرت المرأة وتخمَّرت، وىي حَسنة الِخْمَرة. وىذا الخمار جزء ال يتجزأ من الحجاب 

المعاني يجد  ىذه النظر في يدققن من أ للمعاني الحجاب نقو  تقدم ومن خالل ما
ن كان  واحدا وىو معنى تعطي (الحجاب، والجمباب، والنقاب، والخمارأن ) السِّتر، وا 

: ما غطيا جميع (فالحجاب والجمباب) .بعضيا أشمل في الستر من البعض اآلخر
عمى ذلك: ستر  (الخمار): ما غطيا الوجو وستراه. ويزيد (والنقاب والخمار، )البدن

 . الرأس والعنق والنحر
وىناك احجبة نسائية أخرى لمرأس غير مشيورة مع ما تقدم تقوم كثير من النساء 
اليوم بمبسيا نعرضيا ىنا ونبين حكميا بعد عرضيا عمى شروط الحجاب االسالمي 

 تقل.ليتبين لنا القول بيا وجعمتيا في مبحث مس
 المبحث الثاني : متغيرات حجاب المرأة غير المشيورة وىي أنواع.

 أو الصدر عمى ويمف المنكبين عمى يوضع كالطيمسان رداء :أو الشال الشيمة: أوال
فقد  المَُّغِويِّ  اْلَمْعَنى َعنِ  المَّْفظِ  ِلَيَذا اْلُفَقَياءِ  اْسِتْعَمال َيْخُرجُ  َوالَ  .(ٖ)الرأس عمى يوضع

 الشال ىو: وتعني الشال ومن عباراتيم )الطيمسان( (طيمسانجاءت عباراتيم بمفظ )

                                                           
 .ٜٓٗ/ٛ :فتح الباري (ٔ)
(ٕ)

 .ٛٗ/ٓٔ :فتح الباري 
 باب الشين. ٘ٔ/ ٔ: الوسيط المعجم (ٖ)
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

مِ  ُمَثمَّثُ ( الطَّْيَمَسانِ وقيل ) (ٔ)الرأس بو يغطى الذى  َطِويلٌ  َثْوبٌ  َوُىوَ : َقاُموٌس  الالَّ
َداءِ  َوَعْرضِ  ُطولِ  ِمنْ  َقِريبٌ  َعِريٌض   اْلِعَماَمِة، َنْحوِ  َفْوقَ  الرَّْأسِ  َعَمى ُيْجَعلُ  ُمَربَّعٌ  الرِّ
 يشتمل الرداء ىو( الطيمسان)وقيل  (ٕ)ُمَحقُِّقونَ  َجْمعٌ  َقاَلوُ  َكَما اْلَوْجوِ  َأْكَثرُ  ِبوِ  َوُيَغطَّى

 .(ٖ)مقورا يكن وقد وظيره، ورأسو كتفيو عمى الرجل بو
فالمفظ األول متعارف عميو في القرى والثاني في المدن عمى األغمب وىي التي 
تضعيما المرأة عمى رأسيا وىي طويمة مستطيمة الشكل وبطول يزيد عمى المترين أو 

في وقتنا الحاضر ويكاد يطغى  متصل أحيانا إلى ثالثة أمتار، وىو كثير االستخدا
عمى كل الرأس في الشيرة واليدف من طول الشيمة ىو التغطية الكاممة لمشعر 

األعمى من الجسم بيا، ولو ألوان  والوجو، والبعض من النساء كن يغطين القسم
متعددة وزاىية وقماشو خفيف عادة ويمف أكثر من مرة ليغطي العنق ولون الشعر أما 

. ومن (ٗ) الشيمة فيي سوداء المون عمى األغمب مطرزة ببعض التطريزات الجميمة
خالل ما تقدم نرى أن الشيمة أو الشال أو الطيمسان كميا تعطي معنى واحدا وىوا 

  لمرأس والوجو من الرأس فيكون الغطاء ليما جميعا واهلل أعمم. ءالغط
 َغشَّْيت الِغطاءُ  الِغشاءُ جاء في لسان العرب عن الغشوة ما نصو ) الغشوة:: ثانيا

. وىي قطعة قماش قطنية سوداء رقيقة يطمق عمييا (٘)..(َغطَّْيتو ِإذا َتْغِشية الشيءَ 
غطاء لمرأس ولوجو كانت المرأة تغطي وجييا  وىي "الغشوة"، وتسمى اليوم )البوشية(

ولكن ىناك نوع آخر لمغشوة وىي قطعة تربط من الخمف في الرأس بخيط وىي 
مكونة من طبقتين الطبقة السفمية توجد بيا فتحتان لمعينين وتمثل ىذه الغشوة "برقعا" 

األولى رفعت الطبقة  ئإلى جانب أنيا غشوة، فإذا ما أرادت المرأة أن تنظر إلى شي

                                                           
 .ٜٓٗ/ٕ: المسالك ألقرب السالك بمغة (ٔ)
  .ٖٙٓ/ٗٔاألبصار:  تنوير شرح المختار الدر عمى المحتار رد (ٕ)
 .ٓٔٗ/ٜٔ: الميذب شرح المجموع (ٖ)
 :أغطية الرأس النسائية األلبسة الشعبيةينظر في اإلنترنيت موقع  (ٗ)

abuhaleeqa.net/m_s_data/data/malabis.htm 
 مادة غشا. ٖٙٔ/٘ٔلسان العرب:  (٘)

http://abuhaleeqa.net/m_s_data/data/malabis.htm
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

من الغشوة فيبدو وكأنيا تمبس برقعا طويال. عموما فالغشوة تبدأ من أعمى الرأس 
 .(ٔ)وتصل إلى مافوق الصدر، وتربط بخيطين خمف الرأس

 الجروح بو تضمد القطن من رقيق نسيج الشاش: ويسمى )الفوطة المممل( :ثالثا
 :ونحوىا

 َعنِ  المَّْفظِ  ِلَيَذا اْلُفَقَياءِ  اْسِتْعَمال َيْخُرجُ  َوالَ  (ٕ)ولشد الرأس لمعمامة لفافة أيضا ويستعمل
 اْلِعَماَمةُ فقد جاءت عباراتيم لمشاش بمفظ العمامة ومن عباراتو ) المَُّغِويِّ  اْلَمْعَنى
 َأنَّ  إَلى إَشاَرةٌ  َكَأنَّوُ ( ِعَماَمةً  َأيْ : َقْوُلوُ . وكذلك )(ٖ)َزَماِنَنا ِفي الشَّاَش  َوُتَسمَّى َمْعُروَفةٌ 
وىو قطعة بيضاء خفيفة ُتطّرز حواشيو ببعض األشكال . (ٗ)اْلِعَماَمةُ  ِبالشَّاشِ  اْلُمَرادَ 

الخفيفة الممونة وكذلك وسطو، وقد ُيترك أحيانًا بال تطريز، ويأخذ نفس الشكل 
المستطيل لمشيمة والغشوة يوضع عمى الرأس فيغطيو ما عدا الوجو وينسدل ليغطي 

ُتمسك أطرافو باليد فيغطي الصدر، أو توضع أطرافو األمامية  الظير والجوانب وقد
تحت حزام الصوف فيمنعيا من التدلي ويمسكيا لتغطي الصدر والجوانب وىو بارد 
المممس يناسب الجو الحار في البالد العربية. واستعمالو في داخل البيت أكثر من 

دت الخروج إلى أي مكان خارجو من دون تغطية، وتغطيو بالُقْنَعة السوداء إذا أرا
 خارج البيت. 

والشاش ليس الشال؛ فالشال ذو أطراف ميدبة وبو ألوان زاىية مختمفة، وعادة ما 
وعرفيا الفقياء بأنيا قطعة من القماش كالمقنعة  (الفوطةو )تتقنع بو النساء في القرى، 

 (٘)كالفوطة رأسيا فوق المرأة تضعو مثال القماش من شيء والمقنعةفجاء نص ذلك)
زار السند من يجمب كان مئزرا يتخذ غميظ قصير ثوبوعرفيا غيره بيذا التعريف )  وا 

 بيا يجفف ونحوه القطن من ونسيجو العمل أثناء ليقييا الثياب فوق يمبس كالميدعة
 وقاية الطعام تناول عند الركبتين أو الصدر الرأس و عمى توضع أو الوجو واليدان

                                                           
 المصدر السابق. (ٔ)
 . باب الشين.ٜٜٗ/ٔ: الوسيط المعجم (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٕ: المحتار رد (ٖ)
 .ٜٕٔ/ٜٔ: الوردية البيجة شرح في البيية الغرر (ٗ)
 .ٖٗٙ/ٜ: المنيج عمى الجمل حاشية (٘)
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

ما تقدم يمكن القول بأن الشاش ىو شيء يغطي الرأس ولكن . ومن خالل (ٔ)لمثوب
ال يكون ساترا لو لكونو خفيف ال يستر ما تحتو ويمكن لممرأة لبسو في البيت بعيدا 

 عن األجانب أما في غير البيت البد من وضع شيء فوقو. واهلل أعمم.
 القاموس المحيط::الُقْنَعة: ورد لفظ القنعة في كتب المغة والشريعة فقد جاء في رابعا

وَتَقنََّعْت ، منيا أوَسعُ : بالكسر والِقناعُ . رأَسيا المرأةُ  بو ُتَقنِّعُ  ما: ميِميما بكسر والِمْقَنَعةُ 
، وتقول المرأة أحيانًا البنتيا: تقنعي أي ضعي القناع عمى (ٕ)المرأة أي لبست الُقْنَعة

 اْلَمْرَأةُ  ِبوِ  َتَتَقنَّعُ  َما َواْلِمْقَنَعةُ  اْلِقَناعُ  وال يغطي الوجو. رأسك إن كان الشاش أو الُقنعة.
 .(ٖ)َوَمَحاِسَنَيا َرْأَسَيا ُتَغطِّي َثْوبٍ  ِمنْ 

َفوُ  َكَما - َوالتََّقنُّعُ  . (ٗ) َغْيِرهِ  َأوْ  ِبِرَداءٍ  اْلَوْجوِ  َوَأْكَثرِ  الرَّْأسِ  َتْغِطَيةُ  ُىوَ  -اْلَعْيِنيُّ  َعرَّ
 أي بالكسرو  (٘)كالفوطة رأسيا فوق المرأة تضعو مثال القماش من شيء والمقنعة
. (ٚ)أعم وأشمل في الستر من الخمار َواْلِقَناعُ  (ٙ)رأسيا المرأة بيا تقنع التي القنعة

 .(ٛ)الرَّْأسِ  َعَمى اْلِجْنَسانِ  َيَضُعوُ  اْلُقَماشِ  ِمنَ  َنْوعٍ  َعَمى َواْلِمْقَنَعةُ  َواْلِمْقَنعُ  اْلِقَناعُ  ُيْطَمقُ و 
ُيْطَمقُ   ِبَما اْلِقَناعَ  َبْعُضُيمُ  َوَفسَّرَ  .(ٜ)َوْجَيَيا اْلَمْرَأةُ  ِبوِ  ُتَغطِّي الَِّذي اْلِخَمارِ  َعَمى َأْيًضا َُ

 ُيَغطِّي َثْوبٍ  ِمنْ  اْلَمْرَأةُ  ِبوِ  َتَتَقنَّعُ  َما: "َواْلِمْقَنَعةُ  اْلِقَناعُ : "َفَقاالَ  ِباْلَمْرَأةِ  ُخُصوِصيََّتوُ  ُيِفيدُ 
  .(ٓٔ)َوَمَحاِسَنَيا َرْأَسَيا

وقيل ىي بضم القاف وسكون النون قطعة مستطيمة صغيرة تستعمميا الصغيرات 
تطرز حواشيو ببعض األشكال من التطريز الخفيف، وتطرز الفتيات بعض األشكال 

                                                           
 . باب الفاء.ٙٓٚ/ٕ: الوسيط المعجم (ٔ)
 .ٜٛٚ/ٔالقاموس المحيط:  (ٕ)
 . باب القاف.ٕٙٚ/ٕ :المحيط والقاموس ،. قنعٜٕٚ/ٛ: العرب لسان (ٖ)
 .ٖٛٓ/  ٕٔ :القاري عمدة (ٗ)
 .بيروت -الفكر دار/ النشر دار .ٖٗٙ/ٜ: المنيج عمى الجمل حاشية (٘)
 .ٖٚ٘/ٖ: مالك اإلمام موطأ (ٙ)
 الموسوعة ،ٓ٘/ٚٔ: النيى أولي مطالبو ،ٖ٘ٛ/ٕٔ: الطالب منيج شرح عمى الجمل حاشية (ٚ)

 .٘/ٕٓ: الكويتية الفقيية الموسوعة
 .ٕٔٓ/ٕٓالكويتية الفقيية الموسوعة (ٛ)
 المصدر نفسو. (ٜ)
 المصدر نفسو. (ٓٔ)
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الممونة في وسط القنعة، وكانت األميات تتفنن في تطريز القنعة بالنقوش بالخرز 
لترغيب البنات لو أشكااًل جمالية مختمفة، وربما قامت بوضع القروش والبمك والقروش 

البيضاء عمى ُقنعتيا. وىذا محصور في بعض العائالت فقط، بينما في عائالت 
 .(ٔ)أخرى تكون القنعة بال تطريز

 
( َتَندَّْلتُ )و( ِبالِمْنِديلِ ( )َتَمْنَدْلتُ ) و المنديل: قال الفيومي في المصباح المنير :خامسا

وىو غطاء حريري ناعم، يتكون من قطعة مربعة تطوى لتكون مثمث . (ٕ)(بو تمّسحت
مثمث رأسو باتجاه الظير والطرفان اآلخران يسدالن عمى الصدر ليس لو لون يعرف 
بو بل أشكال ممونة مختمفة ُيْطرح عمى الرأس وُيشّد وُتعقد أطرافو خمف الرأس، 

خفف المرأة من الشال وُيغطى بالقناع إن كان قنعة أو شاشًا أو غيره. وفي البيت تت
 عند الكالم عن عمر فقال:أو القنعة وتبقى بالمنديل فقط. جاء في القاموس المحيط 

 َصْوَقَعةٌ  وال ِخمارٌ  ليا يكونَ  ال أن أو َرأَسيا الُحرَّةُ  بو ُتغطِّي الِمْنديلُ : محركةً  والَعَمرُ 
ويقابمو حجاب . (ٖ)َصفيقٌ : َعِميرٌ  وَثْوبٌ ثم قال  - ُكمِّو في رأَسيا َفُتْدِخلُ  رأَسيا ُتَغطِّي

حجاب األميرة اليوم وىو صفيق عادة ومطاط ومخيط بما يشبو الكم تدخل المرأة 
 رأسيا فيو ليحيط بشعرىا ورقبتيا وىو دائري الشكل. 

 ُلثٌُم، َواْلَجْمعُ  النَِّقاِب، ِمنَ  الشََّفةِ  َأوِ  اْلَفمِ  َعَمى َما ُىوَ  المَُّغةِ  ِفي المِّثَامُ  المَّْثَمة: :سادسا
ْنفُ  َوُىوَ  المَّْثمِ  َمْوِضعُ : َواْلَمْمَثمُ  المِّثَاِم، َشدُّ  ُىوَ  َوالتََّمثُّمُ  َُ وفي المسان: ِإذا  .(ٗ)َحْوَلوُ  َما اأْل

. وفي (٘)ِإذا َأخذَت عمامًة فجعمتيا عمى فيك ِشْبو النقاب ولم تبمغ بيا َأرنبة اأَلنف
، (ٙ)ِقناعيا عمى َأنفيا وردُّ الرجل عماَمتو عمى َأنفوتاج العروس: المثام: َردُّ المرَأة 

 النقاب تمبس ال أي المحرمة المرأة: )مالك اإلمام موطأ عمى الزرقاني شرحوجاء في 
ن المحاجر تحت أو األنف عمى المرأة تشده الذي الخمار وىو  العين من قرب وا 

                                                           
 :أغطية الرأس النسائية األلبسة الشعبيةينظر: في األنترنيت موقع  (ٔ)

abuhaleeqa.net/m_s_data/data/malabis.htm 
 مادة المنديل. ٜٛ٘/ٕالمصباح المنير:  (ٕ)
 مادة عمر. ٕٚ٘/ٔالقاموس المحيط:  (ٖ)
 ٕٔٗ/ٕالمعرب ترتيب في المغرب (ٗ)
 مادة لثم. ٖٖ٘/ٕٔلسان العرب:  (٘)
 مادة لثم .  ٛٛٛٚ/ٔتاج العروس:  (ٙ)

http://abuhaleeqa.net/m_s_data/data/malabis.htm
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 إلى نزل فإن األولى الصاد وسكون الواو بفتح الوصواص فيو أجفانيا يبدو ال حتى
 األرنبة عمى يكن ولم الفم إلى نزل فإن وبالفاء الالم بكسر المفاف فيو األنف طرف
 .(ٔ)(بالمثمثة المثام فيو شيء منو

والمعنى الجامع لذلك: وىي أن ُيَمّف طرُف الشال عمى الوجو حتى طرف األنف، 
عمى الوجو والفم من وليست ىناك قطعة قماش خاصة تسمى المثام، بل ىو ما ُيَمّف 

 اْلُفَقَياءِ  اْسِتْعَمال َيْخُرجُ  َوالَ  الشال. يقال َتَمثََّمْت أي َشدَّت المثام عمى وجييا وفميا.
 .(ٕ) المَُّغِويِّ  اْلَمْعَنى َعنِ  المَّْفظِ  ِلَيَذا

 َكَراَىةِ  ِفي اْلُفَقَياءِ  َبْينَ  ِخاَلفَ  الَ وذكر الفقياء كراىة المثام في الصالة فجاء ذلك )
ْنفِ  َتْغِطَيةُ  َوُىوَ  -التََّمثُّمِ  َُ اَلةِ  ِفي - َواْلَفمِ  اأْل مما يدل عمى أن المثام ىو تغطية  (ٖ)(الصَّ

 األنف والفم.
 ُيْسَترُ  النَِّقابِ  ِفي َأنَّوُ  َغْيرَ  ِلْمَوْجِو، ِغَطاءٌ  ِكَمْيِيَما َأنَّ  ِىيَ  َوالمِّثَامِ  النَِّقابِ  َبْينَ  َواْلَعاَلَقةُ 
وتجدر  .(ٗ)َأَعمَّ  النَِّقابُ  َكانَ  َوِلَذا ُدوَنُو، َوَما اْلَفمُ  ُيْسَترُ  المِّثَامِ  َوِفي اْلَعْيَنْيِن، َعَدا اْلَوْجوُ 

اإلشارة إلى أنو في بعض العائالت تضع النساء لثامًا من قماش أبيض المون وعميو 
والشائع  .في المونبعض التطريز وىو يشبو النقاب إلى حد كبير وال يختمف عنو إال 

في الوقت الحاضر ىو التشكيل بين أكثر من نوع فقد يمبس المنديل بحجم صغير أو 
ما يسمى )الكب( ثم يمف عميو أي نوع.أما الشال أو القنعة أو الربطة، األغمب شال 
خفيف مشبك بعدة طبقات وتستعمل لو شوكات عديدة لمتثبيت وتمعب الموضة دورا 

وان ونوع القماش وقميل من النساء من تعرض شروط الحجاب كبيرا في تحديد األل
عمى ىذه األنواع من األغطية ورغم طول الشال لكن كثرة لفو يؤدي إلى انحساره عن 
الصدر والكتف مما يبرز معالم الوجو نتيجة الضغط عمى حدوده ومعروف انو غير 

حد األطراف ليتكون مريح. أما الطريقة المثمى في ارتداء الشاالت وغيرىا فيي طي ا
                                                           

 .ٖٖٔ/ٕ: مالك اإلمام موطأ عمى الزرقاني شرح (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٖ٘: الكويتية الفقيية الموسوعة (ٕ)
 وكشاف ،ٜٕٛ/ ٔ :الطالبين وروضة ،ٚ٘ص الفقيية والقوانين ،ٚٓٔ/ ٔ :اليندية الفتاوى (ٖ)

 .ٕٕٓ/ٖ٘: الكويتية الفقيية الموسوعة، ٕ٘ٚ/ ٔ :القناع
 وكشاف ،ٜٕٛ/ ٔ :الطالبين وروضة ،ٚ٘ص الفقيية والقوانين ،ٚٓٔ/ ٔ :اليندية الفتاوى(ٗ)

 .ٕٕٓ/ٖ٘: الكويتية الفقيية الموسوعة، ٕ٘ٚ/ ٔ :القناع
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 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

دناؤه إلى األمام وشوكو بشوكة واحدة ثم يمف الطرف الطويل إما عمى الرأس  مثمث وا 
 إن كان الشال عريضا أو عمى الكتف لينسدل عمى الكتفين والصدر. واهلل اعمم.

 
 ادلثحث الثالث/ أدلح هشروعيح حجاب الرأس

دة من أعظم العبادات عبااألغطية  هشرع اهلل تعالى لممرأة الحجاب واعتبر ىذ
وىو  افي كتابو، ونيى عن ضدى اوفريضة من أىم الفرائض؛ ألن اهلل تعالى أمر بي

، وأجمع العمماء قديمًا وحديثًا افي سنتو ونيى عن ضدى النبي  االتبرج، وأمر بي
بعصر  –األغطية–لم يشّذ عن ذلك منيم أحد، فتخصيص ىذه العبادة و  اعمى وجوبي

تكن ىذه االحجبة دون عصر يحتاج إلى دليل، وال دليل لمقائمين بذلك ألبتة. ولو لم 
من  تأيُّ دليل شرعي، لكان افي الكتاب والسنة، ولو لم يرد في محاسني امأمورًا بي

المكارم والفضائل التي ُتمدح المرأة بالتزاميا والمحافظة عمييا، فكيف وقد ثبتْت 
 والسنة واإلجماع.  بالكتاب افرضيَُّتي
 . واإلجماع: من الكتاب والسنةىذه ااالحجبة أدلة 
  .القرآنمن : أوالً 

َوُقل للُمؤِمَناِت يَغُضضَن ِمن أَبَصارِِهن َوََيَفظَن فُ ُروَجُهن َواَل يُبِديَن : قولو تعالى /الدليل األول
َواَل َيضرِبَن إلى قولو:  ُجُيوهِبِن َواَل يُبِديَن زِيَنتَ ُهن زِيَنتَ ُهن ِإال َما َظَهَر ِمنَها َولَيضرِبَن خِبُُمرِِهن َعَلى

ؤِمُنوَن َلَعلُكم تُفِلُحونَ 
ُ

يعاً أَيَها امل بَِأرُجِلِهن لُِيعَلَم َما ُُيِفنَي ِمن زِيَنِتِهن َوتُوبُوا ِإََل اهلِل َجَِ
(ٔ). 

ا أنزل اهلل: يرحم اهلل نساء المياجرات اأُلول؛ لم))قالت عائشة رضي اهلل عنيا : 
َولَيضرِبَن خبُُمرِِهن َعَلى ُجُيوهِبِن شققن مروطين فاختمرن بيا))(ٕ). 

: نزل لما األول المياجرات نساء اهلل قالت رحم أنيا عائشة عن وفي تفسير القرطبي:
َولَيضرِبَن خبُُمرِِهن َعَلى ُجُيوهِبِن حفصة عائشة عمى ودخمت بيا فاختمرن أزرىن شققن 

 فشقتو لك ىنا وما عنقيا عن يشف بشيء اختمرت وقد  الرحمن عبد أخييا بنت
َولَيضرِبَن وفي تفسير أبي السعود  .(ٖ)يستر الذي بالكثيف يضرب إنما: وقالت عمييا

 عن النيي بعد الزينة مواضع بعض إخفاء كيفية إلى إرشاد خِبُُمرِِهن َعَلى ُجُيوهِبِن
                                                           

  ٖٓالنور: (ٔ)
 .ٓٛٗٗرقمٓٛٚٔ/ٗ :جيوبين عمى بخمرىن وليضربن باب صحيح البخاري (ٕ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٔ:الجامع ألحكام القرآن (ٖ)
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رىن و نح فتبدو خمفين من خمرىن يسدلن الجاىمية عادة عمى النساء كانت وقد إبدائيا
 يبدو لما سترا جيوبين إلى خمرىن بإرسال فأمرن لوسعيا جيوبين من وقالئدىن

 :(ٔ)امني
َوالَقَواِعُد ِمَن النَساء الَليت اَل يَرُجوَن ِنَكاحًا فَ َليَس َعَليِهن ُجَناٌح َأن  قولو تعالى: /الدليل الثاني

يٌع ِعِليمٌ َيَضعَن  ثَِيابَ ُهن َغرَي ُمَتبَ رأَجاِت ِبزِيَنٍة َوأَن َيسَتعِففَن َخرٌي هلُن َواهللُ َسَِ
(ٕ). 

ؤِمِننَي يُدِننَي َعَليِهن ِمن : قولو تعالى /الدليل الثالث
ُ

يأَيَها النِب ُقل ِّلزواِجَك َوبَناَِتَك َوِنَساء امل
َفََل يُؤَذيَن وََكاَن اهلُل َغُفورًا رِحيماً َجَلبِيِبِهن ذِلَك أَدََن َأن يُعَرفَن 

قال الشنقيطي في تفسيره  (ٖ)
في ىذه اآلية الكريمة الدليل الواضح عمى )أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: 

ن كان أصل أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء، ال خاص بأزواجو  ، وا 
المفظ خاصا بين، ألن عموم عمتو دليل عمى عموم الحكم فيو، ومسمك العمة الذي 

فاسألوهن ىو عمة قولو تعالى:  ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهبندل عمى أن قولو تعالى: 
، ىو المسمك المعروف في األصول بمسمك اإليماء والتنبيو، وضابط من وراء حجاب

عمى جزئياتو: ىو أن يقترن وصف بحكم شرعي عمى وجو لو  ىذا المسمك المنطبق
 (ٗ)(لم يكن فيو ذلك الوصف عمة لذلك الحكم لكان الكالم معيبا عند العارفين

وَقرَن ِف بُ ُيوِتُكن َوالَ تَ بَ رَّجَن تَ ََبَج اْلَاِهِليِة اِّلوََل  قولو تعالى: /الدليل الرابع
(٘).  

َوِإَذا َسأَلُتُموُهن َمَتاعًا ف اس أَُلوُهن ِمن َورَاء ِحَجاٍب ذلِ  ُكم َأطَهُر : قولو تعالى /الخامسالدليل 
لُِقُلوِبُكم َوق ُُلوهِبِن

(ٙ) . 
 

  .: من السنةثانياً 

                                                           
 .ٓٚٔ/ٙ: العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم تفسير أبي السعود المسمى إرشاد (ٔ)

 .ٓٙ( النور: ٕ)

 .ٜ٘: (  األحزابٖ)
 .ٗٛ٘/ٙ :أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (ٗ)
 .ٖٖاألحزاب:  (٘)
 .ٖ٘األحزاب:   (ٙ)
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يا رسول اهلل، احجب ))قال:  في الصحيحين أن عمر بن الخطاب  /الدليل األول
أيضًا: قال عمر: يا رسول اهلل، نساءك. قالت عائشة: فأنزل اهلل آية الحجاب. وفييما 

 . (ٔ) ((لو أمرَت أميات المؤمنين بالحجاب. فأنزل اهلل آية الحجاب
أن نخرجين في الفطر  أمرنا النبي ))عن أم عطية قالت:  /الدليل الثاني

واألضحى العواتق، والحيض و ذوات الخدور، فأما الحيض، فيعتزلن الصالة 
ويشيدن الخير، ودعوة المسممين، قمت: يا رسول اهلل أحدنا ال يكون ليا جمباب، قال: 

  .(ٕ) ((لتمبسيا أختيا من جمبابيا
 بة، أن المرأةعند نساء الصحا لمعتادا  أن ىذا الحديث الشريف وجو الداللة من

:  عمر قال ،ال تخرج إال بجمباب، وعند عدمو ال يمكنيا أن تخرج من بيتيا كانت
 جارتيا أطمار أو أطمارىا في تخرج أن حاجة ليا كانت إذا المسممة المرأة يمنع ما

بمبس الجمباب  و أمر رسول اهلل  (ٖ)بيتيا إلى ترجع حتى أحد بيا يعمم ال مستخفية
  .كان دليل عمى الوجوب، وأنو البد من التستر

يصمي الفجر،  كان رسول اهلل ))عن عائشة رضي اهلل عنيا قالت:  /الدليل الثالث
، ثم يرجعن إلى بيوتين ما (ٗ)فيشيد معو نساء من المؤمنات متمفعات بمروطين

 .(٘)((يعرفين أحد من الغمس
نساء الصحابة  المعتاد عندب والتستر كان ىو وجو داللة ىذا الحديث أن الحجا

وفي ىذا الحديث الداللة، والبيان  ،الذين ىم خير القرون، و أكرميم عند اهلل 

                                                           
 إباحة باب وصحيح مسمم، ٙٗٔ رقم ٚٙ/ٔ :لمبراز النساء خروج باب صحيح البخاري (ٔ)

 .ٕٓٚٔ رقمٜٓٚٔ/ٗ: اإلنسان حاجة لقضاء لمنساء الخروج
وصحيح ، ٖٗٗرقم ٜٖٔ/ٔ :تعالى اهلل وقول الثياب في الصالة وجوب باب صحيح البخاري (ٕ)

 :لمرجال مفارقات الخطبة وشيود المصمى إلى العيدين في النساء خروج إباحة ذكر باب مسمم
  .ٜٓٛ رقم ٘ٓٙ/ٕ
 .ٕ٘ٔ/ٗٔ: الجامع ألحكام القرآن (ٖ)
فتح الباري  ذلك غير أو صوف أو خز من معمم كساء وىو الميم بكسر مرط جمع والمروط (ٗ)

  .٘٘/ٕ: شرح صحيح البخاري
 التبكير استحباب باب ، وصحيح مسممٖ٘٘رقم  ٕٓٔ/ٔ :الفجر وقت باب صحيح البخاري (٘)

 .٘ٗٙرقم ٘٘ٗ/ٔفييا القراءة قدر وبيان التغميس وىو وقتيا أول في بالصبح
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والغمس ىنا يدل عمى أن المرأة ال يرى وجييا في الميل  .لصفة الحجاب وشروطو
 ولو كان ليا كشف وجييا لخرجت بعد الغمس فالغمس ىنا بمعنى الحجاب. 

 .(ٔ)اإلجماع: اجمع أىل العمم عمى ثبوت مشروعية ىذه األغطيةمن 
 (ٕ)حجاب الرأسفضائل / المبحث الرابع

 توجد فضائل كثيرة نذكربعضا منيا بالنقاط التالية:
َوَما   فقال:   وأوجب اهلل طاعتو وطاعة رسولوقد   ولرسولو طاعة هلل تعد  .ٔ

اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأن َيُكوَن هَلُُم اْْلِيَ رَُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يَ ْعِص اللََّه  َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى
ِبيًنا َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضََلاًل مُّ

 فقال: بيذه األغطية وقد أمر اهلل سبحانو النساء  ،(ٖ)
 ََهاَوُقل لأْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوََيْف ْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمن ْ

(ٗ). 

َوقَ ْرَن ِف بُ ُيوِتُكنَّ َواَل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اْْلَاِهِليَِّة اِّْلُوََل وقال سبحانو: 
َوِإَذا : وقال تعالى، (٘)

ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقُ ُلوهِبِنَّ َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُهنَّ ِمن َورَاء 
يَا : وقال تعالى، (ٙ)

َْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجََلبِيِبِهنَّ  أَي َُّها النَِّبُّ ُقل ِّلأ
(ٚ). 

 .وغطائيا يعني يجب سترىا (ٛ)((المرأة عورة: )) وقال الرسول
وجو الداللة من ىذه اآليات والحديث أن كل أمر البد من االمتثال لو وقد أمر اهلل 

 بالحجاب  واألمتثال ليذا األمر بالحجاب ىو طاعة هلل ولرسولو.
 وتكمَّفيا الِعفَّة َطَمب َمن أي الناس من والسؤال الحرام عن الكف وىي يعد عفة: .ٕ

 (ٓٔ)(عنو والكف يباح ال عما التنزه يى والعفةوقال النووي ) .(ٜ)إيَّاىا الّمو أْعطاه

                                                           
 .ٜٕ/ٔ :بن حزمالراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، م (ٔ)
، وحجاب المسممة بين انتحال ٙٓٔلمشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان:  ةزينة المرأة المسمم (ٕ)

 .ٕط/ ٘ٙالمبطمين وتأويل الجاىمين:  ص
 ٖٙاألحزاب:  (ٖ)
 .ٖٔالنور:  (ٗ)
 .ٖٖاألحزاب: (٘)
 .ٖ٘األحزاب:  (ٙ)
 . ٜ٘األحزاب:  (ٚ)
 وقال حديث حسن غريب. ٙٚٗ/ٖسنن الترمذي:  (ٛ)
 .ٕٓ٘/ٖ: النياية في غريب الحديث واألثر، و ٕٙٛ/ٛعمدة القاري:  (ٜ)
 .ٔٗ/ٚٔشرح النووي عمى صحيح مسمم:  (ٓٔ)
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حيث رغب في التعفف  عفة،لم اعنوان غطاء الرأسفقد جعل اهلل تعالى التزام 

َْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ : فقال تعالى وعظم شأنو يَا أَي َُّها النَِّبُّ ُقل ِّلأ
َفََل لتسترىن بأنين عفائف مصونات  َذِلَك أَْدََن َأن يُ ْعَرْفَن َفََل يُ ْؤَذْينَ ِمن َجََلبِيِبِهنَّ 

إشارة إلى  َفََل يُ ْؤَذْينَ فال يتعرض لين الفساق باألذى، وفي قولو سبحانو  يُ ْؤَذْينَ 
يأمر بو  وكان  أن معرفة محاسن المرأة إيذاء ليا ولذوييا بالفتنة والشر.

 والعفاف والتقى اليدى أسألك إني الميم)): دعائو ويحث عميو وكان من 
 عنو والكف يباح ال عما التنزه كما ذكرنا فيي والعفة العفاف أما .(ٔ)((والغنى

جعل عفتين  وعدم ارتداء الحجاب ال يباح فيجب الكف عنو مع ان النبي 
 حجابين الذي أمر بو الشرع.

وأبعد عن  لقموب الرجال والنساءأن التحجب أطير   أوضح اهلل:  طيارة يعد .ٖ
إلي إن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة وأن   وأسبابيا وأشار الفاحشة
َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُهنَّ ِمن َورَاء ِحَجاٍب َذِلُكْم : قال . طيارة وسالمة التحجب

أَْطَهُر لُِقُلوِبُكْم َوقُ ُلوهِبِنَّ 
(ٕ).  

بأنو طيارة لقموب المؤمنين والمؤمنات ألن  ىذا الغطاء  تعالى الحكمة منبين اهلل 
العين إذا لم تر لم يشتو القمب، ومن ىنا كان القمب عند عدم الرؤية أطير، وعدم 

َفََل ََّتَْضْعَن بِاْلَقْوِل : يقطع أطماع مرضى القموب غطاء الرأسالفتنة حينئذ أظير ألن 
ِبِه َمَرضٌ فَ َيْطَمَع الَِّذي ِف قَ لْ 

(ٖ).  
وعنوان يعبر عن انقيادىا ألوامر ربيا لممرأة  ستر ا: يعد حجاب الرأسستر  يعد .ٗ

التي ىي الحصن الحصين الذي يحمييا من األعين الخائنة والسيام المسمومة، 
إذ أن المرأة غالية ليا مكانتيا في اإلسالم وبين  ويحمي المجتمع من االفتتان بيا

 عمييا أن تحافظ عمى نفسيا بالحجاب والستر والعفاف.المسممين، لذا وجب 
 (ٗ)((إن اهلل حيي ستير، يحب الحياء والستر)) :حيث قال عميو الصالة والسالم

                                                           
 .ٜٛٛٗ رقم ٕٛٚٓ/ٗ :يعمل لم ما شر ومن عمل ما شر من التعوذ ابب صحيح مسمم (ٔ)
 .ٖ٘األحزاب:  (ٕ)
 .ٕٖاألحزاب:  (ٖ)
 وقال الشيخ األلباني صحيح. ٕٓٓ/ٔ :االغتسال عند االستتار ابب سنن النسائي (ٗ)
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، (ٔ)((عنيا ستره أيما امرأة نزعت ثيابيا في غير بيتيا خرق اهلل : )) وقال
 والجزاء من جنس العمل. 

هلل: يعد حجاب الرأس لممرأة دليل عمى التزاميا بأوامر ربيا وتعظيما ليا  تقوى فيو .٘
ومن يعظم شعائر اهلل فأِنا من تقوى القلوبحيث قال تعالى: 

 ياطاعة لرب فيو ،(ٕ)
يَا : قال تعالى تعيش في كنفو تحت سمائو وعمى أرضو وىي ، ياورازق ياوخالق

رٌ  َبِِن آَدَم َقْد أَنزَْلَنا َعَلْيُكمْ  ْقَوَى َذِلَك َخي ْ  .(ٖ) لَِباًسا يُ َوارِي َسْوَءاِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس الت َّ

: إال المؤمنات فقد قال  بيذا الحجاب وغيرهلم يخاطب  واهلل هلل : إيمانفيو  .ٙ
 َِوُقل لأْلُمْؤِمَنات وقال اهلل  : ََوِنَساء اْلُمْؤِمِنني 

عميين  –عائشة رضي اهلل عنيا– المؤمنينولما دخل نسوة من بني تميم عمى أم 
ن كنتين غير ))ثياب رقاق قالت: إن كنتن مؤمنات فميس ىذا بمباس المؤمنات،وا 
 .(ٗ)((مؤمنات فتمتعن بو

ن خمق اإلسالم الحياء: )) قال: حياء غطاء الرأس .ٚ  (٘)((إن لكل دين خمقًا، وا 
وقال عميو الصالة  (ٙ)((الحياء من اإليمان، واإليمان في الجنة: )) وقال

 . (ٚ)((الحياء واإليمان قرنا جميعًا، فإن رفع أحدىما رفع اآلخر: ))السالم

الغيرة التي ُجبل عمييا الرجل السوي الذي  من لمدين: يعد حجاب الرأس غيرةفيو  .ٛ
يأنف أن تمتد النظرات الخائنة إلى زوجتو وبناتو، وكم من حرب نشبت في 

بمغني أن : ))الجاىمية واإلسالم غيرة عمى النساء وحمية لحرمتين، قال عمي 

                                                           
 .ٖٗٔ/ٖٕ:المعجم الكبير (ٔ)
 .ٕٖسورة الحج:  (ٕ)
 .ٕٙاألعراف:  (ٖ)
 .ٕٗٗ/ٗٔتفسير القرطبي:  (ٗ)
 قال الشيخ األلباني حسن. ٜٜٖٔ/ٕ: الحياء باب سنن ابن ماجة (٘)
 عدد بيان بابوصحيح مسمم ، ٖٕرقم  ٚٔ/ٔ :اإليمان من الحياء باب صحيح البخاري (ٙ)

 .ٕ٘رقم ٖٙ/ٔ:اإليمان من وكونو الحياء وفضيمة وأدناىا وأفضميا اإليمان شعب
 ولم برواتو احتجا فقد شرطيما عمى صحيح حديث ىذا ٖٚ/ٔ:المستدرك عمى الصحيحين (ٚ)

    .المفظ بيذا يخرجاه
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في األسواق أال تغارون؟  –أي الرجال الكفار من العجم –نساءكم يزاحمن العموج 
 . (ٔ)(( خير فيمن ال يغارإنو ال

 
 (ٕ)حجاب الرأسحكمة مشروعية المبحث الخامس/ 

ممرأة المسممة يستخمص ل ىذه األغطيةوالمتأمل في النصوص الشرعية الواردة في 
 بالنقاط التالية:، نجمميا كثيرةِحَكًما 

أمر من اهلل العميم الخبير بستر المرأة وعنوان يعبر عن  حجاب الرأسيعد  .ٔ
انقيادىا ألوامر ربيا التي ىي الحصن الحصين الذي يحمييا، ويحمي المجتمع 

 .من االفتتان بيا

ىو اإلطار المنضبط الذي شرعو اهلل كي تؤدي المرأة من  حجاب الرأسيعد  .ٕ
لتالي المساىمة في خاللو وظيفة صناعة األجيال وصياغة مستقبل األمة، وبا

 . نصر اإلسالم والتمكين لو في األرض

، واليواجس ةوأصحاب الخواطر الشيطاني األىواء أىل مقموب منلطيارة يعد  .ٖ
براز المفاتن،  فكثرت .النفسانية ظيار المحاسن، وا  السفور، وانتشار التبرج، وا 

ُيميب العواطف، ويثير الغرائز، وقد يبعث أوىاًما ىابطة، وظنوًنا ساقطة، تكون 
ِل الخراصين ليذا أراد الشارع الحكيم أن يطير  .سبًبا في إرجاف المرجفين، وَتَقوُّ

، طيارة غطاء الرأسع تمك القموب بقطع أسباب ىذه الخواطر واليواجس، فشر 
 .لتمك القموب من إلقاء الشيطان

داِفع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع )ابن القيم رحمو اهلل تعالى:  يقول
الفكرة، فإن لم تفعل صارت شيوة، فحاربيا، فإن لم تفعل صارت عزيمة وىمة، فإن 

عميك االنتقال  لم تدافعيا صارت فعاًل، فإن لم تتداركو بضده صار عادة فيصعب
ليذا كانت طيارة قموب الفريقين حكمة من حكم الشارع العظيمة التي أشار  .(ٖ)(عنيا

                                                           
 .ٖٖٔ/ٔ، وينظر: مسند اإلمام أحمد: ٕٔٚ/٘مطالب أولي النيى: (ٔ)
ينظر في حكمة مشروعية حجاب المرأة المسممة بين انتحال المبطمين وتأويل الجاىمين:  (ٕ)

 بتصرف.ٕط/ ٘ٙص
 .ٖٔ/ٔالفوائد البن قيم الجوزية:  (ٖ)
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َذِلُكْم أَْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقُ ُلوهِبِنَّ  أشار إلييا في قولو الكريم:
ومن عرف أن ىذه اآلية . (ٔ)

كافة نزلت في أميات المؤمنين الالتي حفظين اهلل تعالى، أدرك أن ُحكميا يعم 
النساء، ألنين أحوج إلى طيارة القموب من نساء الرسول الالتي طيَّرىن اهلل، وجعل 

  .لين أمومة شرعيًة تنأى  بالمؤمنين عن تصورىن بغير ىذا المعنى الكريم

من الفتن التي  ا، والحفاظ عميياألذىمن  المرأة ىذا الحجاب انو حمايةمن ِحَكم  .ٗ
يانة واالبتذال مما جعل ىذه األغطية ىي تعصف بالنساء مما يعرضين إلى الم

يَا أَي َُّها :  وقد نص القرآن الكريم عمى ذلك، فقال اهللالواقي لين من ىذه الفتن 
َْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساِء الْ ُمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجََلبِيِبِهنَّ َذِلَك أَْدََن  يُ ْعَرْفَن َفََل َأن النَِّبُّ ُقل ِّلأ

يُ ْؤَذْيَن وََكاَن اهلل َغُفورًا رَِّحيًما
(ٕ)             .  

عن ىذه اآلية أن ناًسا من فساق أىل المدينة كانوا يخرجون بالميل وقال أىل التفسير 
فإن رَأوا المرأة عمييا جمباب  .حين يختمط الظالم إلى طرق المدينة فيتعرضون لمنساء

ال تعرضوا لياقالوا : ىذه حرة  . فكفوا عنيا، وا 
ىيبة الحجاب الذي  تظير ومن ىنا(ٖ)

و ذلك الشعار اإلسالمي عمى فيصدُّ الفاسقين عن المتحجبات، والوقار الذي يخم
  .السوء أىلالمؤمنات، فيحفظينَّ من األذى، ويقيين من 

ليس لحياة المرأة المسممة، يحكم سائر تصرفاتيا، و  شامالً  اً برنامج الحجاب يعد .٘
ن كان ىذا   .لمبدن جزءًا من الحجاب الغطاءفقط غطاء تستر بو. بدنيا، وا 

ما قصد إليو الشارع من مع إصالح الظاىر بما يتناسب انو   -وومن ِحَكم .ٙ
  وصالح الباطن.صالح الباطن، ليتم االنسجام التام بين حشمة المظير 

 ،ووفور األدب مظير من مظاىر الَخَفر، ودليل عمى تمكن الحياءيعد الحجاب  .ٚ
من مقاصد الشريعة األساسية: حفظ األعراض؛ ومن ثم الحفاظ عمى المجتمع و 

 .من التفسخ والتبذل

 وىيأنو يتناسب مع طبيعة المرأة التي فطرىا اهلل تعالى  االحجابومن ِحَكم  .ٛ
اإليمان والحياء؛ ألن حاليا مبني عمى الستر. وطبيعة الحجاب تضمن ليا ذلك 

                                                           
 .ٖ٘األحزاب:   (ٔ)

 .٘األحزاب:   (ٕ)
 .ٖٚٔ/ٕ:مختصر تفسير ابن كثير المؤلف: محمد عمي الصابوني (ٖ)
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مقتضيات الَخَفر، فيو مادة من قانون حياتيا الذي ال يجوز ليا لكونو من 
 . الخروج عميو، أو االنعتاق منو

(ٔ)
  

عمى المرأة تكريم ليا، إلبقائيا عمى أنوثتيا، ومنَعيا من  ىذا الحجابإن فرَض وعميو 
التبرج صيانة ليا من الخروج عن طبيعتيا. وحين تتحمل ىذه الطبيعة، وتختل تمك 

تضطرب القيم، وتختل الموازين، وتفسد  -نظًرا لتشبو كل فريق باآلخر-الفطرة 
لعن اهلل  المتشبيين من الرجال بالنساء، )) : ليذا قال رسول اهلل. المفاىيم

، الحجابتمك ىي بعض الِحَكم من شرعية . (ٕ) ((والمتشبيات من النساء بالرجال
اإلسالمي، وسمّو مقاصده، ونبل أردنا أن نوضحيا، لندلل عمى عمق نظرة التشريع 

أىدافو؛ ولنؤكد أن الحجاب ما ىو إال فضيمة تيدف إلى  وقاية المرأة، والمحافظة 
عمى المجتمع، والحرص عمى أخالق األمة، لئال تذوب في غيرىا من األمم، أو 
تصبح تبًعا ليا في ممبسيا، وأسموِب حياتيا، فتفقد خصائصيا اإلسالمية، وتغدو أمة 

 ر.مش األحداث، ال تحظى  باحترام، وال تُقاَبل بتقديعمى ىا
 
 

 ادلثحث السادس/ شروط حجاب الرأس الشرعي وها يتعلق ته.
لقد أخذ العمماء شروط حجاب المرأة المسممة أمام الرجال األجانب من األدلة الواردة 

األماكن في الكتاب والسنة فإذا التزمت المرأة بيا فتمبس ما شاءت وتخرج بو إلى 
 :العامة وغيرىا ويكون حجابيا حجابا إسالميا، وىذه الشروط باختصار ىي

فالبد من أن تستوعب ىذه األغطية جميع البدن ألن  جميع بدن المرأةل ىااألول: ستر 
القصد منو ىو الستر وحجب بدن المرأة عن أنظار غير المحارم منعا لمفتنة والفساد 
بخالف المباس الضيق الذي يصف بدن المرأة وال يكون ساترا ليا وال مانعا من الفتنة 

قبطية  رسول اهلل  : ))كسانيوتحريك الشيوة ووقوع الفساد يقول أسامة بن زيد 
كثيفة مما أىدى لو دحية الكمبي، فكسوتيا امرأتي، فقال: مالك لم تمبس القبطية؟ 

                                                           
 .ٕط/ ٘ٙحجاب المسممة بين انتحال المبطمين وتأويل الجاىمين: ص (ٔ)
 .ٙٗ٘٘رقم ٕٕٚٓ/٘: بالرجال والمتشبيات بالنساء المتشبيين باب صحيح البخاري (ٕ)
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قمت: كسوتيا امرأتي. فقال: مرىا فمتجعل تحتيا غاللة فإني أخاف أن تصف حجم 
 .(ٔ)عظاميا((
يأمر أسامة أن يطمب من امرأتو أن تضع تحت ىذا الثوب الثخين  فالرسول 

ن كانت ثخينة  –ع وصف بدنيا وحجم عظاميا؛ فيذه القبطية غاللة، ليمن قد  –وا 
تصف الجسم، وال سيما إذا كان المباس الثخين من طبيعتو الميونة واالنثناء؛  ولذلك 

 من أن تصف حجم عظاميا. خاف 
قال ابن رشد المالكي: القباطي ثياب ضيقة ممتصقة بالجسد لضيقيا فيرى ثخانة 

و وتصف محاسنو وتبدي ما يستحسن مما ال يستحسن فنيى جسم البسيا من نحافت
واليبدين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو ان تمبسيا النساء أمتثاال لقولو تعالى: 

 وقال مالك رحمو اهلل تعالى بمغني أن عمر بن الخطاب  زينتهن اال ما ظهر منها
نيى النساء عن لبس القباطي قال وان كانت ال تشف فأنيا تصف ألن الضيق من 

فاشترط الشرع  (ٕ)الثياب يصف ما تحتو فيصف من المرأة أكتافيا وثديييا وغير ذلك
في ىذه النقطة لكي تحقق غايتيا العظمى من ان يكون المباس واسعا فضفاضا ساترا 

اتساع غطاء الرأس وتجافيو من الرأس  غير واصف شيئا من بدنيا. ومنو نأخذ شرط
 والرقبة.

َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر  لقولو تعالى: زينًة: يكون ىذا الحجابالثاني: أن ال 
َها ِمن ْ

َواَل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اْْلَاِهِليَِّة اِّْلُوََل ، وقولو جل وعال: (ٖ)
، وقد شرع اهلل الحجاب (ٗ)

فالمرأة عند خروجيا من  زينة المرأة، فال ُيْعَقُل أن يكوَن ىو في نفسو زينة.ليستر 
وال بيتيا  بحجابيا الجميل ىو من أكبر أسباب الفتنة وعوامل الفساد، واهلل يقول: 

                                                           

، وحجاب المرأة لأللباني: ٖٕٗ/ٕ، والسنن الكبرى البييقي: ٕ٘ٓ/٘مسند اإلمام احمد:  (ٔ) 
 قياس غير عمى القاف بضم( قبطية) قولو ٘ٔٔ/ٕ ، ط الخامسة. وجاء في نيل األوطار:ٓٙص
 بكسر الغاللة( غاللة) قولو إلى القبط في مصر. بلباس منسو .  بكسرىا الضياء وفي تكسر وقد

 .الثوب تحت يمبس شعار المعجمة الغين
 .ٕٖٖ/ٖ، المفصل في أحكام المرأة وبيت المسمم: ٖٕ٘/ٔالمدخل البن الحاج:  (ٕ)
 .ٖٔر: النــو  (ٖ)
 .ٖٖاألحزاب:  (ٗ)
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وعمى ىذا فمتى اختارت المرأة ثيابيا من األلوان الجذابة  تتَبجن تَبج اْلاهلية اِّلوَل
 .(ٔ)اظرين من الرجال فيذا من مظاىر التبرج الجاىميلكي تمّذ بيا أعين الن

فعمى المرأة المسممة أن تحذر من حجاب الزينة الظاىرة ولو كانت في منزليا عند 
زوجيا إذا حضر بعض أقارب الزوج كأخيو وعمو وابن أخيو ونحوىم وىذا يختمف 

ما لم يصل عن المباس لزوجيا، فميا أن تمبس ما شاءت عنده ميما بمغ من الزينة 
إلى حد اإلسراف، كما أنو ال مانع من لباس الزينة إذا سترتو بالعباءة لحضور 

 مناسبة من المناسبات إذا لم يرىا الرجال األجانب. واهلل أعمم.
، األن الستر ال يتحقق إال بي :غير شفاف ثخين يكون ىذا الحجاب كثيفالثالث: أن 

سيكون : )) ، عارية في الحقيقة ، قالباالسمأما الشفاف فيو يجعل المرأة كاسية 
في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، عمى ُرؤوسين كأسنمة الُبخت، العنوىن فإنين 

 .(ٕ) ((ممعونات
ن ريحيا ليوجد من ))في شأنين:  -أيضاً -وقال ال يدخمن الجنة، وال يجدن ريحيا، وا 

المواتي يمبسن من   لنبي . قال ابن عبد البر رحمو اهلل )أراد ا(ٖ) ((مسيرِة كذا وكذا
فين كاسيات باالسم عاريات في  رالثياب الشيء الخفيف الذي يصف وال يست

 .(ٗ)الحقيقة(
 .وىذا يدل عمى أن ارتداء المرأة ثوبًا شفاًفا رقيًقا يصفيا، من الكبائر الميمكة

 صفيق ثوب من البشرة يصف ال بما العورة ستر ويجبقال الشيرازي في الميذب: )
 الستر ألن يجز لم رقيق ثوب من البشرة لون منو يظير بما ستر فإن ورق أو جمد أو
: )وقد فسر قولو: -رحمو اهلل –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية . (٘)(بذلك يحصل ال

))كاسيات عاريات(( بأن تكتسي ما ال يسترىا، فيي كاسية، وىي في الحقيقة عارية! 
مثل أن تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتيا، أو الثوب الضيق الذي يبدي 

                                                           
لمشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان:  ة، وزينة المرأة المسممٖٔتفسير آيات الحجاب: ص (ٔ)

 ٖط/ٙٓٔ
  ٖ٘ٚ٘رقم ٗٙ/ٖٔ: صحيح ابن حبان، ٖٛٓٚرقم ٕٕٕ/ٕ: مسند اإلمام أحمد بن حنبل (ٕ)
 ٕٕٛٔرقمٓٛٙٔ/ٖ :المميالت المائالت العاريات الكاسيات النساء باب صحيح مسمم (ٖ)
 .ٖٔٚ/ٗ، وشرح الزرقاني: ٖٚٓ/ٛاالستذكار:  (ٗ)
 ٕٖٔ/ٔالميذب: (٘)
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نما كسوة المرأة ما يسترىا، فال  تقاطيع خمقيا مثل عجيزتيا وساعدىا ونحو ذلك، وا 
 .(ٔ)ا، وال حجم أعضائيا لكونو كثيفًا واسعًا(يبدي جسمي

وقال الدكتور عبد الكريم زيدان: ويمكن ان يقال في معنى ))كاسيات عاريات(( أنين 
النساء المواتي يمبسن ثيابا رقيقة تشف عما تحتيا وتصف لون أبدانين أوانين يسترن 

عض أبدانين بعض أبدانين ويكشفن البعض اآلخر أو يجمعن بين األمرين يغطين ب
بثياب رقاق قصيرة تصف لون ما تحتيا من أبدانين بل وتظير حجم أعضائين 
أيضا ويتركن أجزاء أخرى من أبدانين مكشوفة أصال ليس عمييا أي شيء ولو كان 
رقيقا كما ىو المشاىد في وقتنا الحاضر إذ تمبس المرأة ثيابا رقيقة ناعمة ضيقة 

وتظير حجمو وتكشف البعض اآلخر من تغطي بعض بدنيا ولكن تكشف ما تحتو 
بدنيا مثل الرقبو والذراعين والصدر وربما شيئأ من النيدين كما تكشف الساقين وربما 

)كاسيات عاريات(( فين كاسيات باالسم ) :شيئا من فوق الركبتين فين كما قال 
 .(ٕ)عاريات في الحقيقة واهلل المستعان

َأيُّما امرأٍة استعطرت، َفَمرَّْت عمى : )) اهللقال رسول معطرا:  اليكونالخامس: أن 
 عمى وحممتيم بعطرىا الرجال شيوة ىيجت ألنيا (ٖ)((قوٍم ليجدوا ريحيا، فيي زانية

 .(ٗ)آثمة فيي العين زنى سبب فيي بعينيو زنى فقد إلييا نظر ومن إلييا النظر
من تشبو ليس منا : )) قال رسول اهلل مالبس الرجال:يشبو السادس: أن ال 

: قال وعن أبي ىريرة ، (٘)((بالرجال من النساء، وال من تشبو بالنساء من الرجال

                                                           
 .ٙٗٔ/ٕٕمجموع الفتاوى:  (ٔ)
 .ٕٖٖ/ٖالمفصل في أحكام المرأة وبيت المسمم:  (ٕ)
تحفة األحوذي بشرح جامع ، ٕٙٔ٘رقمٖ٘ٔ/ٛ :الطيب من لمنساء يكره ماباب  سنن النسائي (ٖ)

 .صحيح حسن حديثوقال  ٛ٘/ٛ : متعطرة المرأة خروج كراىية في جاء ما باب الترمذي
 المصدر نفسو. (ٗ)
 .٘ٚٛٙرقم ٜٜٔ/ٕل: مسند اإلمام أحمد بن حنب (٘)
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قال  .(ٔ)((الرجَل َيْمَبس ِلْبَسَة المرأة، والمرأة تمَبُس ِلبَسَة الرجل لعن رسوُل اهلل ))
 .(ٕ)((من تشبو بقوم فيو منيم: )) رسول اهلل

ومن َلِبَس َثْوَب : )) قال رسول اهلل الناس:: أن ال َتْقِصَد بو الشيرَة بين السابع
ولباس  .(ٖ)((ُشْيَرٍة في الدنيا، ألبسو اهلل ثوَب َمَذلٍَّة يوم القيامة، ثم أليب في ناراً 

الشيرة ىو كل ثوب َيْقِصد بو صاحُبو االشتياَر بين الناس، سواء كان الثوب نفيًسا، 
و إظياًرا لمزىد والرياء، فيو يرتدي ثوبًا يمبسو تفاخرًا بالدنيا وزينتيا، أو خسيًسا يمبس

 .مخالفًا مثاًل أللوان ثيابيم ليمفت نظر الناس إليو، وليختال عمييم بالِكْبِر والُعْجِب 
وبعد ىذا نقول أن ما ذكرنا من حجاب الرأس المعاصر مثل الشيمة والغشوة والبرقع 

لشروط الحجاب الشرعي والغدفة أو الطرحة والعباءة أن ىذا الحجاب إن كان موافقا 
 (ٗ)فال بأس بو وان كان غير ذلك بحيث يجمب االنتباه واألنظار إلى لبسيا لشيرتيا

ولونيا ومادتيا المصنوعة منو اصبح مخالفا لمشروط وىي كما قال اآللوسي رحمو 
 أكثر يمبسو ما إبدائيا عن المنيي بالزينة يمحق مما عندي أن أعمم ثماهلل تعالى: )

 غطاء وىو بيوتين من خرجن إذا بو ويتسترن يابينث فوق زماننا في النساء مترفات
 العيون يبير ما الفضية أو الذىبية النقوش من وفيو ألوان عدة ذي حرير من منسوج
 من األجانب بين بو ومشيين بذلك الخروج من لين ونحوىم أزواجين تمكين أن وأرى
والذي يظير من قول اآللوسي رحمو اهلل ان  (٘)..( بذلك البموى عمت وقد الغيرة قمة

ىذا الحجاب الذي كن يمبسنو ىو ليس المقصود منو الستر وانما كان المقصود منو 
الشيرة وجمب األنظار واستدعاء الفتنة من اجل ذلك خاطب أىل التمكين من األزواج 

ة وقد ورد سؤال في فتاوى الشبك وأولياء األمور من عدم السماح لين بالخروج
                                                           

رقم  ٕٙ/ٖٔ: صحيح ابن حبان، ٜٛٓٗرقم ٛ٘ٗ/ٕ :النساء لباس باب سنن أبي داود (ٔ)
 .مسمم شرط عمى صحيح إسناده: األرنؤوط شعيب قال ٔ٘ٚ٘

 حسن: األلباني الشيخ لقا .ٖٔٓٗرقم  ٕٗٗ/ٕ :الشيرة لبس في باب سنن أبي داود (ٕ)
 .صحيح

 الحديث تقدم تخريجو. (ٖ)
: ))من لبس ثوب شيرة في قال: قال رسول اهلل  أي لباس شيرة عن عبد اهلل بن عمر  (ٗ)

 من شيرة لبس من باب سنن ابن ماجو الدنيا ألبسة اهلل ثوب مذلة يوم القيامة ثم أليب فيو نارًا((.
 .ٜٔٔ/ ٕ: .الناس بين االشتيار بو يقصد ثوب يأ .الثياب

 .ٙٗٔ/ٛٔ: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (٘)
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 أناإلسالمية عن الحكم الشرعي لمبسيا وألوانيا وجاء  الجواب في ذلك ما نصو )
 وتحدده، الرأس تغطي والشيمة كمو، المرأة بدن يشمل أن يجب الشرعي الحجاب
 التي األلوان وأما ..والوجو والصدر الرأس يغطي خمار فوقيا يمبس أن والواجب
 اهلل رحمو باز ابن ولمشيخ ...سعة فيو فاألمر المحجبة، المرأة لثياب تكون أن تصمح
 ممفتة األلوان ىذه كانت إن ولكن واألصفر واألخضر األحمر لبس جواز في فتوى

 ما مجتمعك في السائد المون فالتزمي بمدك، أىل من النساء لمبس ومخالفة لألنظار
تغطي الرأس وأما الغشوة والتي تسمى البوشية اليوم والتي  (ٔ)(لمنظر ممفتا يكن لم

والوجو والعينين فإن بعض النساء تتعثر بيا أو تجد في نفسيا ضيقا من عدم رؤية 
طريقيا  فيل يجوز ليا إبداء عينييا عمى قول من قال ال يجوز ليا الكشف ورد ىذا 

 عن تكشف أن فمممرأةالسؤال في فتاوى الشبكة اإلسالمية فجاء الجواب ما نصو )
ن النظر، من لتتمكن عينييا نما وأفضل، أولى كان خفيف بساتر سترتيما وا   ىي وا 
: تعالى قولو تفسير في عنو اهلل رضي عباس ابن عن جاء وقد وجييا، بستر مأمورة
 ََجَلبِيِبِهنّ  ِمنْ  َعَلْيِهنَّ  يُْدِنني .عينا ويبدين بالجالليب رؤوسين فوق من وجوىين يغطين 

 َعَلْيِهنَّ  يُْدِننيَ  : اهلل قول عن السمماني عبيدة سألت سيرين بن محمد وقال .واحدة
 .اليسرى عينو وأبرز ورأسو وجيو فغطى َجَلبِيِبِهنّ  ِمنْ 
 أو المحاجر، تظير بحيث لمفتنة، تدعو بصورة العينين كشف من الحذر يجب لكن
. وبعد ىذا (ٕ)(خناجر من بالمحاجر كم: قيل ولذلك الكحل، من شيء بالعين يكون

 ال يصف لون البشرة الحجاب يجب أن يكون فضفاضا وأن يكون ساترانقول أن ىذا 
صفيقا ال ترى البشرة من  الحجاب سواء كان طبقة أم طبقتين أم أكثر، فإن كان

ن كانت ال تكفي زادت اثنتين أو ثالثة أو أربعا، والميم  خاللو كفى طبقة واحدة، وا 
ال يكفي كما تفعمو بعض تستره بما ال يصف المون فأما ما يصف المون فإنو  أن

                                                           
 الحجاب ولون الشيمة لبش حول مسألة ٘ٚٓٔ٘ الفتوى معدلة رقم اإلسالمية الشبكة فتاوى (ٔ)

ينظر:  حرام؟ الشيمة وألوان حرام الشيمة السؤال ىل ٕ٘ٗٔاألول جمادي ٕٙ: الفتوى تاريخ
 .ٕ/ٕٙ:الفوزان فتاوى من المنتقى

 الثانية جمادي ٜٔ: الفتوى لعينييا تاريخ المرأة كشف حكم ٜٕٓٙٔ الفتوى رقم المصدر نفسو (ٕ)
 .ٕ/ٕٙ: الفوزان فتاوى من المنتقى، ينظر: ٖٕٗٔ
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وليس المقصود أن تضع المرأة شيئا عمى وجييا، بل المقصود ستر وجييا  النساء،
ال تجمب االنتباه عند الخروج من البيت وال تكون بألوان  وأن محارميا فال يبين لغير

صارخة وعمييا أنواع من الزينة من النقوش والزخارف التي تكون زينة في نظر 
 نظر زوجيا الذي من أجمو يجب أن تكون ىذه الزينة. اآلخرين ال في

أما النقاب والبوشية والغشوة والبرقع والتي جميعيا تعطي شيئا واحدة وىو حجاب 
رأس المرأة ووجيا كما بينا ذلك فإن لممرأة عند لبسيما أن تغطي عينييا ولو بشيء 

ي تغطيتيما خفيف وىو األولى واألفضل ولكن إذا كشفت عينييا أو وجدت حرج ف
جاز ليا ذلك ولكن ليس الكشف الذي تكشفو بعض النساء اليوم من توسعة فتحتي 
العينين ووضع أنواع الزينة فييما مما يثير الفتنة ويجمب اإلساءة ليذه األغطية التي 
يجب أن يكون فييا عز المرأة وكرامتيا ولكن يجب أن يكون بالقدر الذي حدده 

 البرقع ىو: والنقابدة األحكام ما يحدد ىذا القدر )الفقياء حيث جاء في شرح عم
 محرمة، تكن لم إذا تمبسو أن لممرأة وجائز العينين بقدر نقب فيو لمعينين يكون الذي
 بين ما أو األنف، يبدو بحيث واسعة تكون فال العين، حدقة بقدر الثقوب تكون ولكن

 لباس عمى تقتصر إنما فتنة، ىذا فإن والحاجب؛ الوجنة تبدو أو كالىما، العينين
 واهلل أعمم.  (ٔ)(قميالً  فيو العين ثقب يكون

 ادلثحث الساتع
 ادلرأج لغري احملارم (2)خالف الفقهاء يف كشف وجه

ذكرنا فيما سبق تعريف الحجاب وقمنا بأنو ساتر عام يستر جميع الجسم، والنقاب 
جميع بدن المرأة عورة إال ساتر يستر محتوى الرأس عدا العينين وذكر الفقياء أن 

. ولكن حصل الخالف في (ٖ)وجييا وكفييا واجمعوا عمى وجوب كشفيما في الصالة
غير الصالة أثناء خروجيا من البيت وأمام الرجال غير المحارم وبعد النظر في 
بطون الكتب والبحوث التي كتبت في ىذا الموضوع وجدنا أن من العمماء من يبني 
حكمو بالجواز عمى كون الوجو ليس بعورة ومنيم من يبني حكمو بالمنع عمى كون 

                                                           
 .ٚ/ٖٙ:األحكام عمدة شرح (ٔ)

. ، وما بين شحمتي األذنين عرًضاالوَحدُّ الوجو: من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طو  (ٕ)
 .ٖ/ٔبدائع الصنائع: 

 .ٕٔٓ/ٕاالستذكار:  (ٖ)
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حاد بين الفقياء المعاصرين لموصول إلى الرأي الراجح.  الوجو عورة وحصل خالف
وبعد النظر في آرائيما لموصول إلى الحكم الذي نراه صائبا وفق متطمبات العصر 
الذي كثرت فيو فتن النساء من الموضة وأدوات التجميل والذي اتخذت فيو بعض 

تحة كبيرة تظير النساء الحجاب وتخمير الوجو ذريعة لمفساد وذلك بإبراز عينييا بف
من خالليا الرموش الصناعية مما جعمنا نعيد النظر في ذلك و بالرجوع إلى آراء 

 الفقياء القدامى  تبين لنا اآلتي:
أجمع الفقياء قديما وحديثا عمى وجوب لبس الخمار لممرأة البالغة في حضور غير 

أجمع أئمة ): صوقال الجزيري في كتابو الفقو عمى المذاىب األربعة ما ن (ٔ)المحارم
عمى أن ما عدا الوجو والكفين من المرأة داخل  -لم يشذ عنيم أحد-المسممين كميم 

لكنيم اختمفوا حول كشف الوجو والكفين فمنعيم . (ٕ)في وجوب الستر أمام األجانب
 وجاءت أقوال الفقياء في ذلك ننقميا بنصيا: بعض الفقياء وأجازه اآلخرون،

 ننقل أقوال الفقياء القدامى والمعاصرين:، القائمون بجواز كشف الوجو :أوال
وبعض الشافعية، واألوزاعي،  وبعض الحنابمة ذىب المتقدمون من الحنفية، والمالكية،
 وىذه أقواليم ننقميا بنصيا:  ،إلى أن لممرأة أن تظير وجييا وكفييا

األجنبية، إال إلى الوجو والكفين، إن أمن )وال ينظر إلى الحرة  أوال: أقوال الحنفية:
الشيوة..، ألن في إبداء الوجو والكفين ذلك ضرورة لألخذ واإلعطاء، ومعرفة وجييا 
عند المعاممة مع األجانب، إلقامة معاشيا ومعادىا، لعدم من يقوم بأسباب 

 .(ٖ)معاشيا(
 لممرأة يس)لام..قال الكاساني بعد ذكر حديث السيدة عائشة رض اهلل عنيا في اإلحر 

 وألنيا بذلك بأس ال عنو وجافتو شيئا وجييا عمى أسدلت لو وأنيا وجييا تغطي أن
وقال أبو . (ٗ)(بفسطاط استترت أو قبة في جمست لو كما صار وجييا عن جافتو إذا

ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عمييم من النساء إلى  جعفر الطحاوي: )أبيح لمناس أن
وىو قول أبي حنيفة وأبي   أزواج النبي  ذلك عمييم من وجوىين وأكفين وحرم

                                                           
 .ٔٚٙ/ٔالمغني: (ٔ)
 .ٗ٘/٘الفقو عمى المذاىب األربعة:  (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٗ، ومجمع األنير في شرح ممتقى األبحر: ٙ٘ٔ/ٗاالختيار لتعميل المختار:  (ٖ)
 .ٗٓٗ/ٕبدائع الصنائع:  (ٗ)



  227   
 

       

                         
  

 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة
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نصو: )ال تغطي وجييا  وقال ابن عابدين ما. (ٔ)تعالى( يوسف ومحمد رحميم اهلل
 .(ٕ)إجماعا أي إنما تستر وجييا عن األجانب بإسدال شيء متجاف ال يمس الوجو(

االستذكار: )والذي عميو قال اإلمام ابن عبد البر المالكي في  ثانيا: أقوال المالكية:
فقياء األمصار بالحجاز والعراق أن عمى المرأة الحرة أن تغطي جسميا كمو بدرع 
صفيق سابغ وتخمر رأسيا فإنيا كميا عورة إال وجييا وكفييا، وأن عمييا ستر ما عدا 

وقال الدسوقي في حاشيتو: )وعورة الحرة مع رجل أجنبي منيا أي  .(ٖ)وجييا وكفييا(
رم ليا جميع البدن غير الوجو والكفين.. وأما ىما فغير عورة يجوز النظر ليس بمح

إلييما ...ثم سئل وىل يجب عميو سترىما فقال مشيور المذىب ال يجب عمييما ذلك 
نما عمى الرجل غض بصره(  .(ٗ)وا 

: قمتوروى عن اإلمام مالك، صاحبو عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" )
 تسدل أن لممرأة يوسع كان مالكا أن إال نعم: قال وجييا؟ غطت إذا المرأة وكذلك
 فال سترا تريد ال كانت فإن سترا أرادت إذا وجييا ىعم رأسيا فوق من رداءىا
 الثوب تسدل أن ليا أن وأجمعوا) ل:ونقمو ابن عبد البر في "التمييد" فقا (٘)(تسدل
 يجيزوا ولم إلييا الرجال نظر عن بو تستتر خفيفا سدال رأسيا فوق من وجييا عمى
وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر  .(ٙ)(محرمة وىي وجييا تغطية ليا

الفقياء في  بالوجو والكفين وعمى قول ابن عباس وابن عمر ظهر منها إال ماآلية: 
وغير  ىذا الباب. )قال فيذا ما جاء في المرأة وحكميا في االستتار في صالتيا

 . تأمل قولو:)وغير صالتيا(. (ٚ)صالتيا(
المحرمة ال تخمِّر وجييا إال أن تريد أن (جاء في كتابو )األم(  ثالثًا: أقوال الشافعية:

…وجييا فتجافي تستر
(ٛ)

وقال البغوي في شرح السنة: )فإن كانت أجنبية حرة  )
                                                           

 .ٖٜٖ -ٕٜٖ/ٕشرح معاني اآلثار:  (ٔ)
 .ٛٛٗ/ٕحاشية ابن عابدين:  (ٕ)
 .ٕٔٓ/ٕ: االستذكار (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٔحاشية الدسوقي:  (ٗ)
 .٘٘ٗ/ٔالمدونة:  (٘)
 .ٛٓٔ/٘ٔ: لتمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدا (ٙ)
 المصدر نفسو. (ٚ)
 .ٕٕٗ/ٕاألم:  (ٛ)
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أن ينظر إلى شيء منيا إال الوجو  فجميع بدنيا عورة في حق الرجل ال يجوز لو
وجييا ويدييا أيضًا عند  واليدين إلى الكوعين وعميو غض البصر عن النظر إلى

، وقال الشيرازي صاحب "الميذب" من الشافعية: )وأما الحرة فجميع (ٔ)خوف الفتنة(
وال يبدين ، قال النووي: إلى الكوعين لقولو تعالى: (ٕ)بدنيا عورة، إال الوجو والكفين(

قال ابن عباس: )وجييا وكفييا(، قال النووي "في المجموع":  زينتهن إال ما ظهر منها
(، وألن )ىذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البييقي عنو وعن عائشة 

))نيى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب(( الحديث في صحيح البخاري،  النبي 
و كان الوجو والكف : ))ال تنتقب المحرمة، وال تمبس القفازين(( ولعن ابن عمر 

لى إبراز  عورة لما حرم سترىما، وألن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجو لمبيع والشراء، وا 
  (ٖ)الكف لألخذ والعطاء، فمم يجعل ذلك عورة(

 والحرة قولورابعا: أقوال الحنابمة: جاء في "اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف )
 ليس الوجو أن: المذىب من الصحيحو  .الوجو إال وشعرىا ظفرىا حتى عورة كميا
 (ٗ)(إجماعا القاضي وحكاه األصحاب وعميو بعورة

ومما سبق يتبين لنا أن أقوال األئمة األربعة متفقة عمى تخيير المرأة المحرمة في 
مالك في "الموطأ" وقول ابن  وقد دل قول السدل عمى وجييا وعدم إيجاب ذلك عمييا

وكذلك تخيير األئمة المحرمات بالسدل ألن ذلك خارج عبد البر: )وغير صالتيا( 
 .الصالة

وذىب من العمماء المعاصرين عمى جواز كشف الوجو الشيخ األلباني والشيخ 
وأظير ما استدل بو ىذا الفريق ، (٘)القرضاوي والشيخ حامد العطار وغيرىم كثيرون

 ة: األدلة التاليب إليو، واعمى ما ذىب

َهاقول اهلل تعالى:  .ٔ َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمن ْ
فقد ذىب من الصحابة: ابن . (ٔ)

سعيد بن جبير، وعطاء، و  سعيد بن المسيب عباس، وابن عمر. ومن التابعين:

                                                           
 .ٖٕ/ ٜشرح السنة:  (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٔالميذب:  (ٕ)
 .ٓٚٔ/ٖالمجموع:  (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٔاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف:  (ٗ)
  .ٜ٘/ٕلمشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:  ، فتاوى معاصرهٕٙص :جمباب المرأة المسممة (٘)
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براىيم النخعي وغيرىم، إلى أن ما ظير  وعكرمة، والضحاك، وأبو الشعثاء، وا 
أويل يكون معنى اآلية: وال يبدين زينتين وعمى ىذا الت، منيا ىو: الوجو والكفان

ظياره، وىو الوجو والكفان إال ما دعت الحاجة إلى كشفو وا 
(ٕ)

.  
 الكفين وستر اإلحرام في الوجو ستر يحرم وألنو وكفييا وجييا: عباس ابن لقا

ما قال اإلمام ابن جرير الطبري بعد و ، (ٖ)سترىما يحرم لم عورة كانا ولو بالقفازين
وأولى  األقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ُعني بذلك الوجو ):  اآلية ذكر تفسير

  (ٗ)(: الكحل والخاتم والسوار والخضاب-إذا كان كذلك- والكفان  يدخل في ذلك
)يعني الزينة الخفية التي لم  َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ وقال البغوي في تفسيره لقولو تعالى: 

 .(٘)يبح لين كشفيا في الصالة وال لألجانب وىو ماعدا الوجو والكفين(

الصالة يوم العيد، فبدأ  شيدت مع رسول اهلل ))عن جابر بن عبد اهلل قال: و  .ٕ
بالصالة قبل الخطبة بغير أذان وال إقامة، ثم قام متوكًئا عمى بالل، فأمر بتقوى 
اهلل، وحث عمى طاعتو، ووعظ الناس وذكَّرىم، ثم مضى حتى أتى النساء 
فوعظين وذكرىن، فقال: تصدْقَن، فإن أكثركن حطب جينم، فقامت امرأة من 

 -أي فييما تغير وسواد-سفعاُء الخدين   -وسطينأي جالسة في -ِسَطِة النساء 
قال: فجعمَن ، فقالت: ِلم يا رسول اهلل؟ قال: ألنكنَّ ُتكثرن الشَّكاَة، وتكُفرَن العشير

   (ٙ)((يتصدْقَن من ُحمّيينَّ ُيمِقيَن في ثوب بالل من أقراطين وخواتمين
، لو كانت محتجبة إذ كاشفة عن وجيياوجو الداللة من ىذا الحديث: يدل عمى أنيا 

(ٚ)لما استطاع الراوي أن يصفيا بأنيا سفعاء الخدين
  

إن امرأة جاءت إلى رسول اهلل، فقالت: يا رسول ))قال:   وعن سيل بن سعد .ٖ
بو،  اهلل، جئُت ألىب لك نفسي، فنظر إلييا رسول اهلل، فَصعََّد النظر إلييا وصوَّ

                                                                                                                                                                      
 .ٖٔالنور:   (ٔ)
، وتفسير أضواء ٖٕٛ/ ٖ :وتفسير ابن كثير، ٜٗ -ٖٜ/ ٛٔ: : تفسير ابن جريرينظر (ٕ)

 .ٕٚٔ/٘، وأحكام القرآن لمجصاص: ٔٔ٘/٘البيان: 
 .ٕٕٙ/ٔ:لكافي في فقو اإلمام أحمد بن حنبلا (ٖ)
  .ٜٗ -ٖٜ/ ٛٔ: تفسير ابن جرير (ٗ)
 .ٜٖٖ/ٖتفسير البغوي:  (٘)
 .ٚٙٗٔرقم ٖٓٙ /ٕ كتاب صالة  العيدين:مسمم صحيح  (ٙ)
 .ٕٕ٘/ٙتفسير أضواء البيان:  (ٚ)



  230   
 

       

                         
  

 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
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  .(ٔ)(لم يقِض فييا شيًئا جمست .. ثم طأطأ رسول اهلل  رأسو، فمما رأت المرأة أنو
   

إلى أنو لو لم تكن ىذه المرأة كاشفة عن وجييا  لما  واستدل أصحاب ىذا الرأي:
بو. ولو لم يقصد أنو إذا رأى منيا ما يدعوه إلى   صعَّد الرسول  النظر إلييا وصوَّ

نكاحيا ما كان لممبالغة في تأمميا فائدة 
(ٕ)

  

، فجاءت امرأة من  كان الفضل رديف رسول اهلل))قال:   بن عباساوعن  .ٗ
فجعل الفضل ينظر إلييا وتنظر إليو، وجعل النبي  -وضيئة وفي رواية:-َخْثَعم 
  يصرف وجَو الفضل إلى الشق اآلخر، فقالت: يا رسول اهلل، إن فريضَة اهلل

عمى عباده في الحج أدركت أبي شيًخا كبيًرا ال يثبت عمى الراحمة، َأفَأُحجُّ عنو، 
 .   (ٖ)(قال: نعم، وذلك في حجة الوداع

 ىذا الفريق بيذا الحديث عمى أن ستَر وجِو المرأة ليس فرًضاأصحاب فقد استدل 
المرأة الخثعمية بستره، بل اكتفى  بتحويل وجو الفضل  عمييا؛ حيث لم يأمر النبي 

 .عنيا
ىذه المرأة عمى  ولو كان الوجو عورة يجب سترىا لما أقر النبي )قال ابن حزم: 

كشفو بحضرة الناس ثم قال ولو كان وجييا مغطى ما عرف الفضل أحسناء ىي أم 
 .(ٗ)(شوىاء

في الحديث األمر بغض البصر خشية في فتح الباري ما نصو ) قال ابن بطالو 
وفيو دليل عمى أن ستر المرأة وجييا  .. الفتنة. ومقتضاه أنو إذا ُأمنِت الفتنة لم يمتنع

ليس فرًضا، إلجماعيم عمى أن لممرأة أن تبدي وجييا في الصالة ولو رآه 
 .(٘)(الغرباء

                                                           
 .ٖٔٚٗ . رقمٜٜٙٔ/٘: التزويج قبل المرأة إلى النظر باب صحيح البخاري (ٔ)
 .ٕٓٔ/ ٜ :فتح الباري  (ٕ)
 عن الحج بابمسمم صحيح  ،ٚٔٗٔرقم ٜٖٓ/٘: َوَفْضِموِ  اْلَحجِّ  ُوُجوبِ  َباب صحيح البخاري (ٖ)

 .ٖٖٗٔرقم ٖٜٚ /  ٕ:لمموت أو ىماو ونح وىرم لزمانة العاجز عن
 .ٕٛٔ/ٖالمحمى:  (ٗ)
 .ٓٔ/ ٔٔ :فتح الباري  (٘)
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(ٔ)( األجنبية إلى النظر تحريم ومنيا (وقال النووي
أي لو كانت محتجبة لما رأى  .

ومما تقدم من ىذه األدلة يتبين لنا أن  منيا شيئًا فدل عمى أنيا كانت كاشفة الوجو.
لو كان ويدييا إذ تكشف وجييا  يجوز ليا أن أن المرأةأصحاب ىذا القول يرون 

، ألن ستر في الصالة واإلحرام والعمرة الوجو والكفان عورة لما أبيح ليا كشفيما
وقال القرطبي عند  العورة واجب، إذ ال تصح صالة اإلنسان إذا كان مكشوف العورة،

َهاتفسير قول اهلل  لما كان الغالب من الوجو والكفين ظيورىما عادة  إالَّ َما َظَهَر ِمن ْ
  (ٕ)وعبادة في الصالة والحج صمح أن يكون اإلستثناء راجعًا إلييما

بمنع كشف الوجو، فبعضيم عمل ذلك بخوف الفتنة وىذا متفق ثانيًا: أما القائمون 
 : عميو واشترطوا لكشف الوجو شروطًا ىي

جميمة، ولم ُتَزيِّْن وجييا وال كفييا بزينة مكتسبة، وما لم يغمب عمى  ان ال تكون
وبعضيم من  المجتمع الذي تعيش فيو فساق ال يتورعون عن النظر المحرم إلييا،

لفتنة وأمنيا وىذا ىو محل الخالف وسننقل أقوال الفقياء منع ذلك عند خوف ا
 القدامى في ذلك ليتبين لنا الراجح:
العالمة الطحطاوي في حاشيتو الشييرة عمى  ذكر ما جاء في فقو الحنفية ما نصو:

لخوف  -أي الوجو- وَمْنُع الشابة من كشفو)مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح: 
  (ٖ)(الفتنة، ال ألنو عورة

تمنع الشابة عن كشف وجييا لئال يؤدي إلى الفتنة. وفي )وقال الشيخ داماد افندي: 
زماننا المنع واجب بل فرض لغمبة الفساد وعن عائشة: جميع بدن الحرة عورة إال 

(فحسب، الندفاع الضرورة  إحدى عينييا
(ٗ)

 وفي فتاوى قاضي) قال ابن نجيم:، 
  .(٘)(تكشف وجييا لألجانب من غير ضرورةخان: ودلت المسألة عمى أنيا ال 

                                                           
 .ٜٚ/ٜشرح النووي:  (ٔ)
 .ٜٕٕ/ٕٔتفسير القرطبي: (ٕ)
 .ٔٙٔ :حاشية الطحطاوي عمى مراقي الفالح (ٖ)
 .ٔٛ/ ٔ: مجمع األنير شرح ممتقى األبحر  (ٗ)
 .ٖٔٛ/ٕ :البحر الرائق شرخ كنز الدقائق (٘)
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وقال أيضا: قال مشايخنا: تمنع المرأة )الشابة( من كشف وجييا بين الرجال في 
 .(ٔ)زماننا لمفتنة(

وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجو بين رجال، ال ألنو  :وقال الشيخ الحصكفي
ن َأِمَن الشيوة، ألنو أغم ظ، ولذا ثبتت بو حرمة عورة، بل لخوف الفتنة، كمّسِو وا 

 .(المصاىرة
والمعنى: ُتمَنُع من الكشف لخوف أن )قال ابن عابدين في حاشيتو عن ىذه العبارة: 

قولو:  (يرى  الرجال وجييا فتقع الفتنة، ألنو مع الكشف قد يقع النظر إلييا بشيوة
ْن َأِمَن الشيوة (كمسِّوِ )  بنا ، وقال(ٕ)أي: كما يمنع الرجل من مسِّ وجييا وكفِّيا وا 

(وُتمنع الشابة من كشف وجييا خوف الفتنة)عابدين: 
(ٖ)

. 
واعمم أنو إن ): في مواىب الجميل وقال الشيخ الحطَّابومن أقوال المالكية ما نصو )

ُخشي من المرأة الفتنة يجب عمييا ستر الوجو والكفين. قالو القاضي عبد الوىاب، 
الرسالة، وىو ظاىر التوضيح. ىذا ما يجب ونقمو عنو الشيخ أحمد زّروق في شرح 

(عمييا
(ٗ)

 
وىو من كبار عمماء  قال ابن ُخويز منداد): -رحمو اهلل تعالى- وقال القرطبي

كانت جميمة وخيف من وجييا وكفييا الفتنة، فعمييا ستر ذلك؛  إذاالمالكية: إن المرأة 
ن كانت عجوًزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجييا وكفييا (وا 

(٘)
 

 و:المعتمدة عند المالكية أن صادرالمأخوذة من المى من ىذه النصوص ر ون
ُيَسنُّ لممرأة أن تستر وجييا عند تحقق السالمة واألمن من الفتنة، وعند عدم  -

ال وجب عمييا. .المذة النظر إلييا بقصد   وا 

أما إذا عممت أنو ُيخشى  من كشف وجييا الفتنة، أو ينظر ليا بقصد لذة،  -
  .ستره -حينئذٍ – يجب عمييافيصير عورة 

                                                           
 .ٕٗٛ/ٔ و:المصدر نفس (ٔ)
 .ٕٕٚ/ ٔ :الدر المختار، مع حاشية رد المحتار (ٕ)
 .ٕٗٗ :اليدية العالئية (ٖ)
 .ٜٜٗ/ ٔ :مواىب الجميل لشرح مختصر خميل (ٗ)
 .ٕ٘ٓ/ ٕٔ :تفسير القرطبي  (٘)
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فيجب عمى المرأة ما )الشيخ الشرواني في حاشيتو:  قال ومن أقوال الشافعية ما نصو:
يستر بدنيا إال وجييا وكفييا، حرَّة كانت أو أمة. ووجوب سترىما في الحياة ليس 

 .(ٔ)(لكونيما عورة، بل لكون النظر إلييما يوقع في  الفتنة غالًبا
وي في المنياج: )ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية قال اإلمام النو 

 .(ٕ)وكذا وجييا وكفييا عند خوف فتنة وكذا عند األمن عمى الصحيح(
ومن أقوال الحنابمة ما نصو جاء في اإلنصاف  في معرفة الراجح من الخالف 

 إلى -ونحوىم والقبيحة والبرزة كالعجوز - تشتيى ال وممن األمة من النظر يجوز)
 النظر جواز: والشارح المصنف واختاره المذىب من الصحيح عمى الصالة عورة غير
 عجوز كل وجو نظر ويباح: الكبرى الرعاية في وقال، غالبا يظير ال ما إلى ذلك من
(غالبا مثميا يشتيى ال ومن ىمة برزة

(ٖ). 
 .من الكتاب والسنة القائمين بمنع كشف الوجوأدلة ثالثًا: 

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وَيفظن فروجهن وال يبدين / قولو تعالى: الدليل األول
 ، دلت اآلية عمى وجوب ستر الوجو من خمسة أوجو:زينتهن إال ما ظهر منها

فإن اهلل تعالى أمر المؤمنات  وَيفظن فروجهنقولو تعالى:  .ٔ
 بحفظ فروجين صيانة لين من أسباب الفتنة، وتحريضًا لين
عمى أسباب العفة. واألمر بحفظ الفرج أمر بو وبما يكون 
وسيمة إليو، وال يرتاب عاقل أن من وسائل حفظ الفرج تغطية 
الوجو فإذا وجب حفظ الفرج وجب تغطية الوجو، ألن األمر 

 بالشيء أمر بو، والوسائل ليا أحكام المقاصد.

الداللة: أن . ووجو يبدين زينتهن إال ما ظهر منها والقولو تعالى:  .ٕ
 –اآلية نيت عن إبداء الزينة إال ما ظير منيا، والمراد الثياب 

والنيي عن إبداء الزينة نيي عن إبداء مواضع  –كما تقدم 
الزينة، فإذا كانت مأمورة بستر زينتيا من حمي ونحوه عن نظر 
الرجال األجانب خشية أن يفتنوا بيا، فألن تؤمر بستر وجييا 

                                                           
 .٘ٔٔ/ ٖ :حاشية الشرواني عمى تحفة المحتاج (ٔ)
 .ٜ٘/ٔمنياج الطالبين: (ٕ)
 .ٕٙ/ٛ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: (ٖ)
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ينة خمقية، إذ ىو مجمع المحاسن، أولى وأحرى؛ ألنو ز 
 وموضع الفتنة. 

فقد دلت اآلية عمى  َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ قولو تعالى:  .ٖ
أن النساء مأمورات بتغطية وجوىين، وبيان ذلك أن المرأة إذا 
كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسيا عمى جيبيا لتستر 
صدرىا، فيي مأمورة بستر ما بين الرأس والصدر وىما الوجو 
ما قياسًا، فإنو إذا وجب ستر الرأس  والرقبة، إما ضمنًا وا 

الرقبة من باب أولى؛ ألن الوجو والصدر وجب ستر الوجو و 
 .(ٔ)مجمع المحاسن، ومحط أنظار الرجال

نما لم يذكر ىنا لمعمم بأن سدل الخمار إلى أن يضرب عمى الجيب البد أن   وا 
 يغطي الوجو والرقبة، واهلل أعمم.

أن اآلية تعني لزوم تغطية الوجو امتثااًل ألمر اهلل  ولقد فيمت نساء الصحابة 
:  –رضي اهلل عنيا  –، تقول عائشة َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ : تعالى في قولو

، أخذن أزرىن فشققنيا من قبل َوْلَيْضرِْبَن خبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ ))لما نزلت ىذه اآلية: 
 .(ٕ)الحواشي فاختمرن بيا((
: قولو "فاختمرن": أي غطين وجوىين، وصفة -رحمو اهلل  –قال الحافظ ابن حجر 

ذلك أن تضع الخمار عمى رأسيا وترميو بالجانب األيمن عمى العاتق األيسر وىو 
التقنع، وقال في موضع آخر من الفتح في سبب تسمة الخمر خمرًا: "ومنو خمار 

 يسترن وحديثا قديما النساء عادة تزل ولموقال أيضا: ). (ٖ)المرأة ألنو يستر وجييا"
 (ٗ)(األجانب عن وجوىين

                                                           
وما بعدىا، وزينة المرأة المسممة:  ٙينظر: رسائل الحجاب لمشيخ محمد العثيمين: ص(ٔ)

 .ٙٓٔص
وانظر: جامع ، ٔٛٗٗبرقمٖٛٛٔ/ٗ جيوبين عمى بخمرىن وليضربن صحيح البخاري (ٕ)

 .ٖٗٙ/ٓٔاألصول: 
 .ٛٗ/ٓٔ، ٜٓٗ/ٛالباري: فتح  (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٜ: الباري فتح (ٗ)
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فيذه سنة صحيحة مفسرة لكتاب اهلل تعالى، تدل عمى وجوب ستر الوجو، وىو من 
 –أعظم األدلة وأصرحيا في لزوم الحجاب لجميع نساء المسممين كما قالو الشنقيطي 

 .(ٔ)–رحمو اهلل 
، ووجو الداللة: اآلية لِبُ ُعولَِتِهنَّ َوال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ قولو تعالى:  .ٗ

أن اهلل تعالى لم يرخص بإبداء الزينة الباطنة لغير المحارم بعد 
الزوج، إال لمتابعين غير أولي اإلربة من الرجال أو الطفل الذي 
لم يطمع عمى عورات النساء كما تقدم بيانو؛ فدل ذلك عمى أن 

لو؛ فيقتضي ذلك من عداىم من األجانب ال يحل إبداء الزينة 
أن المرأة مأمورة بستر وجييا عن األجانب. ولو كان كشفو 

(ٕ)مباحًا لما كان الستثناء ىؤالء من األجانب فائدة
     

ووجو  َوال َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُ ْعَلَم َما ُُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ قولو تعالى:  .٘
الداللة: أن اهلل تعالى ينيى المرأة المؤمنة أن تضرب األرض 
برجميا إذا مشت لتسمع الناس صوت خمخاليا، فإذا كانت 
منيية عن إظيار صوت الزينة الخفية؛ لئال يثير ذلك كوامن 
الفتنة، ويوقظ المشاعر الكامنة. فكيف يباح ليا أن تكشف 

م فتنة؟ وجو ممتمئ وجييا وأي الزينتين أولى بالستر؟ وأعظ
نضارة وجمااًل، أو صوت خمخال في رجل امرأة ال يدري ما 
سنيا؟ وما جماليا؟ فالمنصف يرى أن اآلية دليل بين عمى 

 .(ٖ)وجوب ستر المرأة وجييا عن الرجال األجانب
ؤِمِننيَ قولو تعالى:  /الدليل الثاني

ُ
يُدِننَي َعَليِهن ِمن  يأَيَها النِب ُقل ِّلزواِجَك َوبَناَِتَك َوِنَساء امل

خرج  لما نزلت ىذه اآلية (ٗ) َجَلبِيِبِهن ذِلَك أَدََن َأن يُعَرفَن َفََل يُؤَذيَن وََكاَن اهلُل َغُفورًا رِحيماً 
(نساء األنصار كأنَّ عمى رؤوسينَّ اِلغربان من األكسية

(ٔ)
 

                                                           
 .ٜ٘٘/ٙأضواء البيان:  (ٔ)
 ٙٓٔزينة المرأة المسممة: ص (ٕ)
، زينة المرأة ٜٗ٘/ٙ، أضواء البيان: ٚانظر: رسائل الحجاب لمشيخ محمد العثيمين ص (ٖ)

 .ٙٓٔ: ةالمسمم
 .ٜ٘األحزاب:  (ٗ)
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 الدكتور 
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 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

 بستر مأمورة الشابة المرأة ان عمى داللة اآلية ىذه فيالجصاص  بكر أبو قال
ظيار األجنبيين عن وجييا  الريب أىل يطمع لئال الخروج عند والعفاف الستر وا 
يُدِننَي  : وقال ابن العربي المالكي في تفسيره )أحكام القرآن( لقولو تعالى، (ٕ)فيين

اختمف الناس في الجمباب عمى ألفاظ متقاربة عمادىا أنو الثوب  َعَليِهن ِمن َجَلبِيِبِهن
  .(ٖ)يستر بو البدنالذي 

وبعد ىذه األوصاف المختمفة لمجمباب نخمص إلى القول بأنو غطاء يغطي جميع 
ورجح الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابو المفصل في  البدن من الرأس إلى القدم.

أحكام المرأة وبيت المسمم القول بأنو المالءة التي تشتمل بيا المرأة فتمبسيا فوق 
ا جميع بدنيا من رأسيا إلى قدميا والجمباب بيذا التعريف يشبو ثيابيا وتغطي بي

البعض منين  ل)العباءة( التي كانت شائعة في لباس النساء في العراق وال يزا
وذكر الدكتور عبد الكريم زيدان عن تفسير ىذه اآلية بأن إدناء الجالبيب  (ٗ)يمبسنيا.

رىن بالعفة فال يتعرض لين أىل والتستر بيا )أدنى( أي أقرب وأولى أن يعرفن لتست
الفسوق بالسوء ألن المرأة إذا خرجت من بيتيا وىي في غاية التستر والصون 
واألحتشام بمبسيا الثياب اإلسالمية بالكيفية الشرعية ومنيا الجمباب لم يجرؤ أىل 

بيا بخالف  نبالوصول إلييا وال يتحرشو  نالفساد والسوء أن ينالوىا بالسوء وال يطمعو 
المتبرجة غير المتسترة بالمباس الشرعي فإن الفساق يطمعون فييا ويمنون أنفسيم 

 .(٘)بالوصول الييا
ؤِمِننَي يُدِننَي َعَليِهن ِمن قولو تعالى :  /لثثاالدليل ال

ُ
يأَيَها النِب ُقل ِّلزواِجَك َوبَناَِتَك َوِنَساء امل

 . (ٙ) َفَلَ يُؤَذيَن وََكاَن اهللُ َغُفوراً رِحيماً َجَلبِيِبِهن ذِلَك أَدََن َأن يُعَرفَن 
أمر اهلل نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتين في حاجة أن ): قال ابن عباس 

  .(ٚ)(يغطين وجوىين من فوق رءوسين بالجالليب
                                                                                                                                                                      

  .ٜ٘ٗ/ٕيُدنِيَن َعلَيِهن ِمن َجالبِيبِِهن : تعالى اهلل قول في باب سنن أبي داود (ٔ)
 .٘ٓٗٔ/٘لمجصاص:  حكام القرآنأ (ٕ)
 .ٕ٘ٙ/ٖالبن العربي:  أحكام القرآن (ٖ)
 .ٕٕٖ/ٖالمفصل في أحكام المرأة وبيت المسمم:  (ٗ)
 المصدر نفسو. (٘)
 .ٜ٘األحزاب:  (ٙ)
 .ٖٕٛ/ ٖ :تفسير ابن كثير  (ٚ)
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 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

 أىن فيعمم واحدة عينا إال ورؤوسين وجوىين يغطين المفسرون قال: الواحدي قال
 .(ٔ)بأذى لين يعرض فال حرائر

ال تنتقب المرأة المحرمة وال )) قال: أن النبي  عن ابن عمر  /الرابعالدليل 
وىذا مما يدّل عمى أن النقاب ). وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: (ٕ)((تمبس القفازين

والقفازين كانا معروفين في النساء الالتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوىين 
 .(ٖ)(وأيديين
 الراجح:الرأي 

وبعد ىذا العرض ألقوال العمماء وأدلتيم يمكننا ان نخمص إلى القول بستر الوجو 
لممرأة صيانة ليا وحفاظا عمييا  وبخاصة إذا كانت شابة وجميمة وفقا لمشروط التي 
ذكرناىا في بداية الموضوع ويخشى عمييا من االفتتان في وقت كثرت فيو فتن 

ىو زينة في نفسو يجمب األنظار إليو وىذا إذا الموضة حتى أصبح الحجاب اليوم 
كان في الممبس فكيف إذا كان الوجو سافرا وعميو أنواع الزينة المصطنعة فرأينا القول 
بالستر وبحجاب شرعي ال يرى من تحتو شيء أي غير صفيق  ال الحجاب الذي 

 –ون المرأة والذي تظير منو عي -النقاب أو البرقع أو ما يسمى ب تمبسو النساء اليوم
 أكثرقد توسعت النساء في استعمالو وأساءت بعضين في لبسو، مما جعل وىو ما 

العمماء يمنع من لبسو ال عمى أنو غير شرعي في األصل، بل لسوء استعمالو وما 
آل إليو الحال من التساىل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية 

ين حتى يظير منيما الخّد واألنف وشيء من تشتمل عمى توسيع فتحتي العين
 الجبية. 

وعميو: فإذا كان نقاب المرأة أو برقعيا ال يظير منيما إال العين وتكون الفتحة عمى 
ال فإن عمييا أن تمبس ما  ينقدر العين كما ورد عن بعض السمف فإن ذلك جائز، وا 

                                                           
 .ٕٕٗ/ٗ :القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير فتح (ٔ)
 .ٚٓٚٔ رقم ٕ٘ٙ/ٕ: والمحرمة لممحرم الطيب من ينيى ما باب صحيح البخاري (ٕ)
، وتفسير سورة ٚٔ :، وحجاب المرأة ولباسيا في الصالةٕٖٚ -ٖٔٚ/ ٘ٔ :مجموع الفتاوى (ٖ)

 .ٙ٘ :النور
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 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

مين اتفاَق المسممين إمام الحر  )اإلمام الجويني عن نقل  قد .يغطي وجييا بالكامل
 (ٔ)(عمى منع النساء من الخروج سافرات الوجوه

لممرأة كشف وجييا أمام الرجال األجانب في حاالت خاصة من  بعض العمماء وجوز
تدعو الحاجة  مما أجل مصمحة راجحة ونحن مع ىذا القول، بحيث ال يتجاوز أكثر

بقدرىا  وفي ذلك يقول اإلمام حاجة يقدر الإليو وبقدرىا ألن ما أبيح لمضرورة أو 
وتقدر الحاجة التي يجوز إظيار العورة معيا بحيث ال يعد الغزالي رحمو اهلل )

وفي غير ىذه الحاالت نرى عدم جواز كشف وجييا (ٕ)(التكشف بسببيا ىتكًا لممروءة
 عند خروجيا من البيت واهلل أعمم. وىذه الحاالت ىي:

 كليا كشف وجييا وكفييا أمام خاطبيا لورود ذل في ىذه الحالة يجوز الِخطبة: :أوال
في السنة، بشرط أن ينظر إلييما في غير خموة ودون مّس، لداللة الوجو عمى 

 .الجمال
 بين نعمم القال ابن قدامة: ) وال خالف بين أىل العمم في إباحة النظر إلى وجييا

  (ٖ)(نكاحيا أراد لمن المرأة إلى النظر إباحة في خالفا العمم أىل
عن سيل ما روي  ويدل عمى جواز نظر الخاطب إلى مخطوبتو أحاديث كثيرة منيا:

يا رسول اهلل، جئت  :، فقالتقال: ))إن امرأة جاءت إلى رسول اهلل  سعد  بن
فصّعد النظر إلييا وصّوبو، ثم طأطأ  ،ألىب لك نفسي، فنظر إلييا رسول اهلل 
جمست، فقام رجل من أصحابو فقال:  شيئاً رأسو، فمما رأت المرأة أنو لم يقض فييا 

  (ٗ)أي رسول اهلل، الن لم تكن لك بيا حاجة فزوجنييا ..(
: المعاممة: يجوز ليا كشف وجييا وكفييا عند حاجتيا إلى بيع أو شراء، كما ثانيا

قال ابن  .يجوز كشف وجييا تسميم المبيع، والمطالبة بالثمن، ما لم يؤد إلى فتنة
نقدامة: )  فيرجع بعينيا ليعمميا وجييا إلى النظر فمو إجارة أو بيع في امرأة عامل وا 

 في ذلك كراىة أحمد عن روي وقد وىو ضمان الثمن عند استحقاق بالدرك عمييا

                                                           
 - ٕٛٔ/ ٖ: ، ومغني المحتاج٘ٚ/ ٕ :، وكفاية األخيارٕٔ/ ٚ :نظر: روضة الطالبيني (ٔ)

ٕٜٔ . 

 .ٖٚ/٘الوسيط:  (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٚالمغني: (ٖ)
 الحديث سبق تخريجو. (ٗ)
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 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

 فأما العاممة عن يستغني أو الفتنة يخاف لمن كرىو ولعمو العجوز دون الشابة حق
الدسوقي: )إن عدم جواز الشيادة عمى وقال . (ٔ)بأس( فال الشيوة وعدم الحاجة مع

المتنقبة حتى تكشف عن وجييا عام، كالبيع، واليبة، والدين، والوكالة، ونحو ذلك، 
 (ٕ)(واختاره شيخنا

: المعالجة: يباح لمطبيب كشف مكان المرض من وجييا، وفي أي موضع من ثالثاً 
في الجوىرة: إذا كان  قال ابن عابدين: )قالبدنيا، ىذا إذا لم توجد امرأة تداوييا، 

المرض في سائر بدنيا غير الفرج يجوز النظر إليو عند الدواء، ألنو موضع 
ن كان موضع الفرج فينبغي أن يعّمم امرأة تداوييا، فإن لم توجد وخافوا  ضرورة، وا 
عمييا أن تيمك، أو يصيبيا وجع ال تحتممو يستروا منيا كل شيء إال موضع العمة، 

جاء في و  (ٖ)ويغض بصره ما استطاع إال عن موضع الجرح( ثم يداوييا الرجل،
في فقو الشافعية أن النظر  (اإلقناع في شرح متن أبي شجاع لمشيخ الخطيب)كتاب 

وشرط الماوردي أن  -ثم قال  لممداواة يجوز إلى المواضع التي ُيحتاج إلييا فقط؛
َنظُر الخاتن إلى فرج يأمن االفتتان وال يكشف إال قدر الحاجة، وفي معنى ما ذكر 

من َيْختنو، ونظر القابمة إلى فْرج التي تولِّدىا، وُيعتبر في النظر إلى الوجو والكفين 
تأكُّدىا، بأن يكون مما ُيبيح التيمُّم  - ما عدا السَّْوأتين -مطمق الحاجة، وفي غيرىما

نا، وِفي السَّْوأتين مزيُد تأكُِّدىا، بأالَّ ُيعد الت (ٗ)كشُّف بسببيا ىتًكا لممروءةَكِشدَّة الضَّ
. 

 العورة من بدنيا من الحاجة إليو تدعو ما إلى النظر لمطبيب يباحقال ابن قدامة: )
وبين ذلك القرطبي فقال ما نصو: )ال يجوز كشف  .(٘)(حاجة موضع فإنو وغيرىا

الوجو إال لحاجة كالشيادة عمييا أو داء يكون ببدنيا أو سؤاليا عما يعرض وتعين 
 .(ٙ)عندىا(
يباح لممرأة كشف وجييا لمقضاء والتعمم والشيادة  والقضاء والتعمم: : الشيادةرابعاً 

الدردير: )وال  أداء وتحمال كما يباح ليا كشف وجييا لمقاضي في ذلك يقول الشيخ

                                                           
 .ٜ٘ٗ/ٚالمغني:  (ٔ)
 . ٜٗٔ/ٗحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير:  (ٕ)
 .ٖٕٚ/٘ :رد المحتار (ٖ)
 .ٙٓٗ/ٕاإلقناع لمشربيني: (ٗ)
 ٜ٘ٗ/ٚالمغني:  (٘)
 .ٜٚٔ/ٗٔالقرطبي:  (ٙ)
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 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

تجوز شيادة عمى امرأة متنقبة حتى تكشف عن وجييا ليشيد عمى عينيا ووصفيا 
  .(ٔ)لتتعين لألداء (

 عمى واقعة الشيادة لتكون عمييا المشيود وجو إلى النظر ولمشاىدوقال ابن قدامة: )
. وكذلك الحال (ٕ)(بعينيا عرفيا قد يكون أن إال امرأة عمى يشيد ال أحمد قال عينيا

عند ضرورة التعرف عمى عين المرأة عند االختبارات في طمب العمم فاالختبار بمثابة 
 وصوتيا بدنيا عورة كميا المرأة أنقال القرطبي: ) عمميا.الشيادة وبو يحدد مقدار 

 أو ببدنيا يكون داء أو عمييا كالشيادة لحاجة إال ذلك كشف يجوز فال تقدم كما
(ٖ)(عندىا وتعين يعرض عما سؤاليا

 

أن  -في إحدى الروايتين -يباح لممرأة : : الصبي الممّيز غير ذي الشيوةخامسا
حيث جاء في  لعدم رغبتو في النساء، ولو أن يرى ذلك كموتُبدي أمام الصبي المميز 

 المرأة إلى النظر الشيوة ذي غير المميز ولمصبي الشرح الكبير لممقدسي ما نصو
(ٗ)(الروايتين إحدى في الركبة وتحت السرة فوق ما إلى

 . 
العجوز التي ال ُيشتيى مثميا ويجوز لمعجوز التي ال ُتشتيى كشف وجييا  :سادسا

والقواعد من وما يظير منيا غالبًا أمام األجانب والستر في حقيا أفضل لقولو تعالى: 
٘) النساء الَليت ال يرجون نكاحا

  ً
 . وقد بينا أقوال الفقياء في ذلك.(

 أن عمى أجمعوا وقدابن عبد البر: ): بالحج أو العمرة وفيو إجماع حيث قال سابعا
 (ٙ)(واإلحرام الصالة في وجييا تكشف المرأة
حالة اإلكراه: فرضت بعض األنظمة المتسمطة أحكامًا جائرة، وقوانين ظالمة،  :ثامنا

خالفت بيا دين اإلسالم وتمردت عمى اهلل ورسولو ومنعت بموجبيا المرأة المسممة من 
الحجاب،، بل وصل الحال ببعضيا إلى إزاحتو عنوة عن وجوه النساء ومارست 

ا حدثت مضايقات لممنقبات في بعض ضدىن أسوأ أنواع التسمط والقير واإلرىاب كم
 البالد األوربية وتعرض بعضين إلى اإليذاء تارة، والتعرض لإلسالم أو الرسول 

                                                           
 ٜٗٔ/ٗالشرح الكبير لمشيخ الدردير:  (ٔ)
 .ٖٕٚ/٘المختار:  والدر المصدر السابق، (ٕ)
 .ٜٚٔ/ٗٔتفسيرالقرطبي:  (ٖ)
 .ٜٖٗ/ٚالشرح الكبير:  (ٗ)
 .ٓٙالنور: (٘)
 .ٖٗٙ/ٙ: لتمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدا (ٙ)
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

زاء ذلك فإنو يجوز لممرأة حال الضرورة التي تتيّقن فييا أو يغمب عمى  تارة أخرى وا 
ظّنيا حصول األذى الذي ال ُتطيقو أن تكشف وجييا من تعرضيا لمفتنة عمى أيدي 
رجال السوء ولئن جاز لممرأة كشف وجييا وكفييا في الحاالت المتقدمة التي ال 
تصل إلى حد اإلكراه فإن جواز كشفيما ألذى يمحقيا في نفسيا أو دينيا من باب 
أولى وحيث جاز لممرأة كشف وجييا وكفييا في الحاالت  المتقدمة فال يجوز ليا 

ذ يحرم عمييا إظيارىا عند جميع ذلك مع الزينة بالمساحيق والحمي الظاىر، إ
 . . واهلل أعمم(ٔ)الفقياء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
االنترنيت لمشيخ محمد صالح المنجد، وحجاب المرأة موقع اإلسالم سؤال وجواب عمى  (ٔ)

 .ٜٕٗالمسممة بين انتحال المبطمين وتأويل الجاىمين: 
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

 اخلامتح:
الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات وأفضل الصالة وأتم التسميم عمى سيدنا محمد 
 وعمى آلو وصحبو أجمعين بعد نياية ىذه الرحمة الممتعة توصمنا إلى النتائج التالية: 

الحجاب مداره الستر سواء في الممبس أو غيره ونجده حالة ان تعاريف ىذا  .ٔ
شاممة لمستر من حيث المسكن والممبس والطريق والكالم  ونجده أيضا عبادة 
ن قمنا  ننا وا  متكاممة تعكس فطرة المرأة وليا ثمار قيمة أىميا تقوى اهلل تعالى وا 

رخص والتيسير بوجوب غطاء الوجو إال أن ىذه العبادة فييا ما في غيرىا من ال
ويبقى الخالف قائمًا إلى يوم القيامة وىو في حد ذاتو رحمة لألمة عمى قول 
كثير من العمماء وقد ذكرت األدلة والترجيح لألصالة ثم بينا األغطية في الوقت 

 الحاضر لممعاصرة.

 لوعقدنا مقارنة بين الماضي والحاضر ومن خالل التعاريف واآلثار نجد ما يمي: .ٕ
قديما ىو البوشية في الوقت الحاضر والعباءة أيضا عند الخميج وىو  أن الجمباب .أ 

الطرحة في مصر ولبنان ويقابل إزار أعمى الجسم عند األفارقة بصورة عامة 
 ومنو أيضا النصيف والبرقع أو يتضمنيما معا.

أن الخمار يقابل في الوقت الحاضر الربطة والشال واألميرة والشيمة والغشوة  .ب 
عة والمنديل وقد يغطي الوجو مثل الغشوة وىو ما قال بو ابن حجر. والشاش والقن

ورأينا ان الربطة أفضل إن أسدلت عمى الكتف والصدر لتعطي معنى أمره تعالى 
 )يدنيين( أما أدناه فيو المنديل. 

أما النقاب فيمكن ان يتحقق من سدل الخمار وما بمعناه عمى الوجو أو أن  .ج 
الخمار كان لثمة وان كان من قماش منفصل  يخصص لو قماش منفرد فان لف

فيو  الوصوصة أو المفام، ومنو برقع الجمد وال نجده حجابا ألنو ال يستر شيء 
يذكر من الوجو فقط يشوش تفاصيل الوجو ويغيرىا وىو عادة بعض نساء 
الخميج، ورأينا في نقاب بعض النساء في أيامنا أن ال يمبس في الشارع واألسواق 

لطويل ولكن يمكن في الزيارات العائمية وذلك لعدم إمكان تغطية العين والدوام ا
 عند عدم امن الفتنة والرجال األجانب. 

إن مشروعية الحجاب ثابتة في الكتاب والسنة واإلجماع وال يستحب الحد األدنى  .ٖ
 منو أما سد الذريعة فيعضد ذلك وليس ىو األصل الوحيد. 

أة إلى الرجل والمجتمع وانو تعالى اختار إن لمحجاب فضائل جمة تتعدى المر  .ٗ
المرأة موضعا ليذه الفضائل تماما مثل اختيار الرجل لمجياد واإلمامة فالمرأة 

 بحجابيا تؤم مجتمعيا إلى كل تمك الفضائل المشار إلييا. 
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

إن من أىم الحكم من مشروعية الحجاب أن تجد المرأة إنسانيتيا ألنيا محط  .٘
 حريتيا عندما أمرت بالحجاب دون اإلماء.أوامر ربيا وان تستشعر 

تعتبر الشروط المذكورة عامة رغم دقتيا وتجب في جميع أجزاء الحجاب ال أن  .ٙ
من الشروط يودي إلى  ئتتوفر في أسفمة دون أعاله أو بالعكس الن فوات شن

 فوات المشروط. 

أما حاالت الكشف فيي ضرورات ألخذ ىذه الرخصة وتدل عمى مرونة ديننا   .ٚ
 حنيف والتيسير العظيم فيو.ال

وبعد ىذه الرحمة نسال اهلل تعالى ان يتقبل منا ىذا العمل وان يجعمو خالصًا لوجيو 
 الكريم انو عمى ذلك قدير وباإلجابة جدير

وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصمي الميم عمى سيدنا محمد وعمى الو 
 وصحبو أجمعين
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

 ادلــصــادر
 القرآن الكريم.

أليف: أبو بكر محمد بن عبد اهلل ابن العربي، أحكام القران البن العربي/ ت .ٔ
 .لبنان ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،تحقيق: محمد عبد القادر عطا

تحقيق:  ،أحمد بن عمي الرازي الجصاص أبو بكرأحكام القران لمجصاص/  .ٕ
 ىـ.٘ٓٗٔبيروت، ، دار إحياء التراث العربي ،محمد الصادق قمحاوي

 -االختيار لتعميل المختار/ لعبد اهلل بن محمود الموصمي، دار المعرفة، بيروت .ٖ
 لبنان.

-ىـٕٙٗٔأدلة الحجاب/ محمد بن إسماعيل المقدم، دار ابن الجوزي، القاىرة،  .ٗ
 م.ٕ٘ٓٓ

محمد،  إرشاد الساري شرح صحيح البخاري لمقسطالني/ شياب الدين احمد بن .٘
 ىـ.ٖٗٓٔالمطبعة األميرية بمصر 

تحقيق:  ،المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري/ االستذكار .ٙ
، ٔ، طبيروت ،دار الكتب العممية ،سالم محمد عطا، محمد عمي معوض

 م.ٕٓٓٓ –ىـٕٔٗٔ

تأليف: محمد األمين بن محمد بن  /أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .ٚ
دار الفكر  ،ار الجكني الشنقيطي، تحقيق مكتب البحوث والدراساتالمخت

 .مٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔ ،بيروت ،لمطباعة والنشر

تأليف: محمد الشربيني الخطيب، تحقيق  /إلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعا .ٛ
 ىـ.٘ٔٗٔبيروت ، دار الفكر ،مكتب البحوث والدراسات

 ،ٕ، طبيروت ،المعرفة محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، داراألم/  .ٜ
 ىـ.ٖٜٖٔ

 /اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل .ٓٔ
دار  ،تأليف: عمي بن سميمان المرداوي أبو الحسن، تحقيق: محمد حامد الفقي

  .بيروت، إحياء التراث العربي

م بن عبد تأليف: قاس /في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقياءأنيس الفقياء  .ٔٔ
 ،دار الوفاء،اهلل بن أمير عمي القونوي، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي

 ىـ.ٙٓٗٔ ،ٔ، طجدة
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

 محمد: وصححو ضبطوو  حققو ،الصاوي أحمد /المسالك ألقرب السالك بمغة .ٕٔ
 .مٜٜ٘ٔ -ىـ٘ٔٗٔ لبنان، -، بيروتالعممية الكتب دار ،شاىين السالم عبد

تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،  /من جواىر القاموس تاج العروس .ٖٔ
 .دار اليداية ،تحقيق مجموعة من المحققين

تفسير ابن جرير جامع اإلمام عن تأويل آي القرآن/ دار الفكر،  .ٗٔ
 م. ٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔبيروت،

دار إحياء التراث  ،محمد بن محمد العمادي أبو السعودتفسير أبي السعود/  .٘ٔ
 .بيروت ،العربي

 .الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمدتفسير البغوي/  .ٙٔ

عمر يوسف بن عبد اهلل بن  / أبوواألسانيدالتمييد لما في الموطأ من المعاني  .ٚٔ
، محمد عبد الكبير البكري  تحقيق: مصطفى بن أحمد العموي، ،عبد البر النمري

 ىـ.ٖٚٛٔالمغرب،  ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية

 ،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السممي ع الصحيح سنن الترمذي/الجام .ٛٔ
، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون
 .األحاديث مذيمة بأحكام األلباني عمييا

أليف: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع إلحكام القرآن/ ت .ٜٔ
 . القاىرة، دار الشعب

، المؤلف: محمد ناصر الدين األلباني/ باب المرأة المسممة في الكتاب والسنةجم .ٕٓ
 ىـ.ٖٔٗٔ ،ٔ، طاألردن–عمان ، المكتبة اإلسالمية

 ت) الجمل عمر بن سميمان: المؤلف/ الطالب منيج شرح عمى الجمل حاشية .ٕٔ
 مشكول الكتاب] islam.com-http://www.al اإلسالم موقع، (ىـٕٗٓٔ
 [ لممطبوع موافق غير آليا ومرقم

 –دار الفكر  ،محمد عرفو الدسوقي، تحقيق: محمد عميشحاشية الدسوقي/  .ٕٕ
  .بيروت

اليادي أبو الحسن  تأليف: نور الدين بن عبدحاشية السندي عمى النسائي/  .ٖٕ
، حمب ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،الفتاح أبو غدة السندي، تحقيق: عبد

  م.ٜٙٛٔ -ىـٙٓٗٔ ،ٕط

 .بيروت ،عبد الحميد الشرواني، دار الفكرحاشية الشرواني/  .ٕٗ
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي، المطبعة حاشية الطحاوي/  .ٕ٘
 .ىـٖٛٔٔ ،ٖ، طمصر ،الكبرى األميرية ببوالق

تأليف: عمي الصعيدي العدوي  /عمى شرح كفاية الطالب الربانيحاشية العدوي  .ٕٙ
 ىـ.ٕٔٗٔ ،بيروت ،دار الفكر ،حمد البقاعيالمالكي، تحقيق: يوسف الشيخ م

 ،ٔ، طاألردن–عمان  ،المكتبة اإلسالمية حجاب المرأة المسممة/ لمشيخ األلباني .ٕٚ
 ىـ.ٖٔٗٔ

المكتب  ،المؤلف: شيخ اإلسالم ابن تيمية/  حجاب المرأة ولباسيا في الصالة .ٕٛ
 ىـ.ٖٓٗٔ ،٘، طبيروت، اإلسالمي

ىمين/ لمدكتور محمد فؤاد البرازي، حجاب المسممة بين المبطمين وتأويل الجا .ٜٕ
 مكتبة أضواء السمف.

 ىـ.ٖٙٛٔ ،ٕ، طبيروت، دار الفكر الدر المختار/ .ٖٓ

 محمد عابدين ابن: المؤلف/ االبصار تنوير شرح المختار الدر عمى المحتار رد .ٖٔ
 http://www.al-اإلسالم موقع: الكتاب مصدر (ىـٕٕ٘ٔت) عمر بن أمين

islam.com  [لممطبوع موافق غير آليا ومرقم مشكول الكتاب ]. 

 رسالة الحجاب/ لمشيخ محمد العثيمين، مكتبة المعارف. .ٕٖ

المؤلف: محمود األلوسي / روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .ٖٖ
 .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،أبو الفضل

، بيروت ،يتأليف: النووي، المكتب اإلسالم /وعمدة المفتينروضة الطالبين  .ٖٗ
 ىـ.٘ٓٗٔ ،ٕط

 .ٔزينة المرأة المسممة/ لمشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط .ٖ٘

تحقيق: محمد فؤاد عبد  ،اهلل القزويني محمد بن يزيد أبو عبدسنن ابن ماجة/  .ٖٙ
 ،واألحاديث مذيمة بأحكام األلباني عمييا، محمد فؤاد عبد الباقي :تعميق، الباقي

 .بيروت ،دار الفكر

، سميمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزديسنن أبي داود/ لإلمام  .ٖٚ
 .دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد

 ،أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى أبو بكر البييقيالسنن الكبرى لمبييقي/  .ٖٛ
 –ىـٗٔٗٔمكة المكرمة،  ،مكتبة دار الباز، تحقيق: محمد عبد القادر عطا

 م.ٜٜٗٔ
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 ضوابط الحجاب االسالمي ومتعيراته

 دراســظ فقهيـــــظ مطاصرة

 
 الدكتور 

 ن صالحداود سلما

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ  1435الثالث والعشرون  )   العدد

الفتاح  تحقيق: عبد ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيالنسائي/  سنن .ٜٖ
م، ٜٙٛٔ –ىـٙٓٗٔ، ٕ، طحمب ،مكتب المطبوعات اإلسالمية، أبو غدة

 .األحاديث مذيمة بأحكام األلباني عمييا

 يوسف بن الباقي عبد بن محمد/ مالك اإلمام موطأ عمى الزرقاني شرح .ٓٗ
 ىـ.ٔٔٗٔ، بيروت،العممية الكتب دار ىـ(،ٕٕٔٔ)ت الزرقاني

أليف: الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شعيب األرناؤوط شرح السنة/ ت .ٔٗ
 -ىـٖٓٗٔ ،ٕ، طبيروت ،دمشق ،المكتب اإلسالمي ،محمد زىير الشاويشو 

  .مٖٜٛٔ

أليف: أحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراني أبو العباس، شرح العمدة/ ت .ٕٗ
  ىـ.ٖٔٗٔ ،ٔ، طالرياض ،مكتبة العبيكان ،تحقيق: د. سعود صالح العطيشان

دار  ،أحمد الدردير أبو البركات، تحقيق: محمد عميش الشرح الكبير/ لمشيخ .ٖٗ
  .بيروت ،الفكر

دار  ،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويشرح النووي عمى صحيح مسمم/  .ٗٗ
 ىـ.ٕٜٖٔ،ٕ، طبيروت ،إحياء التراث العربي

، جاج أبو الحسين القشيري النيسابوريمسمم بن الحصحيح مسمم/ لإلمام  .٘ٗ
  .بيروت ،إحياء التراث العربي دار، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني،  /شرح صحيح البخاريعمدة القاري  .ٙٗ
 .بيروت ،دار إحياء التراث العربي

 زكريا بن محمد بن زكريا: المؤلف/ الوردية البيجة شرح في البيية الغرر .ٚٗ
 اإلسالم موقع ،(ـىٕٜٙ ت) السنيكي يحيى أبو الدين زين األنصاري،

islam.com-http://www.al [موافق غير آليا ومرقم مشكول الكتاب 
  .[ لممطبوع

 فتاوى معاصره/ لمشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، دار المعرفة. .ٛٗ

حمد بن عمي بن حجر أبو الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري/ أ .ٜٗ
تحقيق: أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني  ،العسقالني الشافعي

 ىـ.ٜٖٚٔبيروت،  ،دار المعرفة ،الشافعي

تأليف: محمد بن  /الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسيرفتح القدير  .ٓ٘
 .بيروت ،عمي بن محمد الشوكاني، دار الفكر
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 ص ا  مجموعة من المفتين شبية وردفريضة الخمار و  .ٔ٘

 .)الصفحات مرقمة آليا(، عبد الرحمن الجزيريالفقو عمى المذاىب األربعة/  .ٕ٘

 -ىـٖٜٖٔ ،ٕ، طبيروت ،العممية الكتب دارالفوائد/ البن قيم الجوزية،  .ٖ٘
 م.ٖٜٚٔ

 ،تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالةالقاموس المحيط/  .ٗ٘
 .بيروت

 .بن قدامة المقدسي أبو محمدعبد اهلل الكافي في فقو اإلمام احمد/  .٘٘

تأليف: أبو القاسم  /لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلا .ٙ٘
دار إحياء  لميدي،محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق: عبد الرزاق ا

  .بيروت ،التراث العربي

محمد تأليف: تقي الدين أبي بكر بن  /في حل غاية اإلختصاركفاية األخيار  .ٚ٘
الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، تحقيق: عمي عبد الحميد بمطجي ومحمد 

  م.ٜٜٗٔ ،ٔ، طدمشق ،دار الخير ،وىبي سميمان

 ،دار صادر ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري لسان العرب/ .ٛ٘
 .ٔ، طبيروت

تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن سميمان  /مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر .ٜ٘
خميل عمران  :آياتو وأحاديثو جخر و  حققوالكميبولي المدعو بشيخي زاده، 

  .مٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔ ،ٔلبنان، ط -بيروت ،دار الكتب العممية ،المنصور

 النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: المؤلف/ الميذب شرح المجموع .ٓٙ
 الميذب لكتاب النووي شرح ىو] يعسوب موقع:  الكتاب مصدر، (ىـٙٚٙت)

 المسجد مكتبة موقع:  الشاممة لممكتبة أعده( [ ىـ ٙٚٗ:  المتوفى) لمشيرازي
 .[ لممطبوع موافق الكتاب ترقيم]   http://www.mktaba.orgالشريف النبوي

 .مٜٜٚٔ ،بيروت ،أليف: النووي، دار الفكرالمجموع شرح الميذب/ ت .ٔٙ

عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاىري أبو محمد، تحقيق تأليف: المحمى/  .ٕٙ
  .بيروت ،دار اآلفاق الجديدة ،لجنة إحياء التراث العربي

 .حمد عمي الصابونيمختصر تفسير ابن كثير/ م .ٖٙ

 المدخل/ البن الحاج.  .ٗٙ

 .بيروت ،تأليف: مالك بن أنس، دار صادرالمدونة/  .٘ٙ
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تأليف: عمي بن أحمد  /قاداتمراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعت .ٙٙ
 .بيروت ،بن سعيد بن حزم الظاىري أبو محمد، دار الكتب العممية

 ،اهلل الحاكم النيسابوري اهلل أبو عبد حمد بن عبد/ ملصحيحينالمستدرك عمى ا .ٚٙ
، ٔ، طبيروت ،دار الكتب العممية، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

 م.ٜٜٓٔ –ىـٔٔٗٔ

، القاىرة ،اهلل الشيباني مؤسسة قرطبة أبو عبدمسند اإلمام احمد بن حنبل/  .ٛٙ
 .األحاديث مذيمة بأحكام شعيب األرنؤوط عمييا

المؤلف: أحمد بن محمد بن / في غريب الشرح الكبير لمرافعي المصباح المنير .ٜٙ
 .بيروت ،المكتبة العممية ،عمي المقري الفيومي

تأليف: مصطفى السيوطي  /لمنتيىفي شرح غاية امطالب أولي النيى  .ٓٚ
 .مٜٔٙٔ ،دمشق ،الرحيباني، المكتب اإلسالمي

تحقيق: حمدي  ،سميمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيالمعجم الكبير/  .ٔٚ
 –ىـٗٓٗٔ، ٕ، طالموصل ،مكتبة العموم والحكم، المجيد السمفي بن عبد
 م.ٖٜٛٔ

 حامد عبد القادر ،ياتأحمد الز  ،تأليف: إبراىيم مصطفىالمعجم الوسيط/  .ٕٚ
 .دار الدعوة، محمد النجار، تحقيق: مجمع المغة العربيةو 

، بيروت ،دار الفكر ،عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدالمغني/  .ٖٚ
 ىـ.٘ٓٗٔ، ٔط

المفصل في أحكام المرأة والبيت المسمم في الشريعة اإلسالمية/ لمدكتور عبد  .ٗٚ
 م.ٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔلبنان،  -بيروتالكريم زيدان مؤسسة الرسالة، 

تأليف: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو  /مواىب الجميل لشرح مختصر خميل .٘ٚ
 ىـ.ٜٖٛٔ ،بيروت ،ٕ، طدار الفكر عبد اهلل،

 -اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: عن ةصادر  الكويتية الفقيية الموسوعة .ٙٚ
 ٔ األجزاء (ىـ ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔ من: )جزءا الطبعة ٘ٗ: األجزاء الكويت عدد

 دار مطابع ،ٔط: ٖٛ - ٕٗ الكويت األجزاء - السالسل دار ،ٕط: ٖٕ -
  .الوزارة طبع ، ٕط: ٘ٗ - ٜٖ األجزاء، مصر – الصفوة

 بجامعة الشريف الحديث الندوي أستاذ الدين تقي. د: تحقيق /مالك اإلمام موطأ .ٚٚ
 .مٜٜٔٔ -ىـ ٖٔٗٔ ،ٔط، دمشق ،القمم دار، المتحدة العربية اإلمارات
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موقع اإلسالم سؤال وجواب/ الشيخ محمد صالح المنجد ممف خاص وجوب  .ٛٚ
 الحجاب وصفتو.

 :أغطية الرأس النسائية األلبسة الشعبيةموقع  .ٜٚ

abuhaleeqa.net/m_s_data/data/malabis.htm 

المؤلف: أبو السعادات المبارك بن محمد النياية في غريب الحديث واألثر/  .ٓٛ
 ،المكتبة العممية ،محمود محمد الطناحيو  يتحقيق: طاىر أحمد الزاو  ،الجزري
 .مٜٜٚٔ -ىـٜٜٖٔبيروت، 

تأليف: محمد بن  /األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبارنيل  .ٔٛ
 م.ٖٜٚٔ ،بيروت ،جيلعمي بن محمد الشوكاني، دار ال

 -ىدى اإلسالم فتاوى معاصرة/ لمدكتور يوسف القرضاوي، دار المعرفة، بيروت .ٕٛ
 لبنان.

، ٘اليدية العالئية/ لعالء الدين ابن عابدين، تحقيق محمد سعيد البرىاني، ط .ٖٛ
 ىـ.ٙٔٗٔ
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