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   ١تحقیق الخالف
  في حجاب وجه المرأة

  
  
  
  
  

  د خالد بن مفلح ال حامد
  
  
  
  

                                                           
بعنوان فصل   ٨٥اإلسالمیة الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واالفتاء  عدد  تم نشر البحث في مجلة البحوث - ١

 الخطاب في حكم الحجاب
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

إن احلمــد هلل ، حنمــده ونســتعينه ونســتهديه ، ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا ، مــن 
ده الشـريك لـه ، وأن يهده هللا فـال مضـل لـه ، ومـن يضـلل فـال هـادي لـه ، وأشـهد أن الإلـه إال الـه وحـ

  حممدا عبده ورسوله ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا، أما بعد ، 
إن من أعظم مقاصد هذا الدين ، إقامة جمتمع طاهر ، اخللق سياجه ، والعفة طابعه ، واحلشمة شـعاره ف

اج فيه الشهوات ، وال تثار فيع عوامل ال فتنة ، ، تضيق فيه فرص الغواية ، ، والوقار دثاره ، جمتمع ال
وتقطع فيه أسباب التهييج واإلثارة ، ولقد خصت املؤمنات بتوجيهـات يف هـذا ظـاهرة ، ووصـايا جليلـة 
، فعفة املؤمنة نابعة من دينها ، ظاهرة يف سـلوكها ، ومـن هنـا كانـت الرتبيـة تفـرض االنضـباط يف اللبـاس 

  العبث املاجن .سرتة واحتشاما ، ورفضا للسرية املتهتكة و 
ا مــن أن ختدشــها أبصــار الــذين يف  فشــرع احلجــاب لــيحفظ هــذه العفــة ، وحيــافظ عليهــا ، وشــرع ليصــو

م مرض  املسألة العظمى ، اليت جهلها بعض النـاس ، فظنـوا و احلجاب ،  القضية الكربى ،  إنه،   قلو
  .يف نزعه أنه جمرد لباس يلبس ، للمرأة احلرية يف اختيار شكله ، وهلا احلرية

طاملا استوقفين هذا املوضوع كثريا ، ورأيت فيه من تضارب األقوال شيئا كبريا ، فتارة يقال: بأن مسـألة 
حجاب الوجه للمرأة مسألة اتفاقية ، وتارة يقال بل هي مسألة خالفية ، وتارة يقال بأن مذاهب األئمة 

ن ذلـك . تـارة ينسـب إىل بعـض السـلف األربعة على جواز كشف الوجه للمرأة ، وتارة يقال بالعكس م
  القول بكشف الوجه للمرأة ، وتارة ينسب هلم قوال آخر خبالفه. –رضي هللا عنهم –من الصحابة 

فــأين حمــل االتفــاق ؟ ، وأيــن حمــل اخلــالف؟ ومــاهو احلكــم الشــرعي الصــحيح الواجــب علــى كــل مســلم 
  تباعه؟ إومسلمة 

ذا البحث املتواضع من أجل الوصول إىل رؤية واضحة يعضـدها الـدليل ، ؛  ولإلجابة عن ذلك قمت 
وكالم أهل العلم املوثق من كتبهم ،من أجل حتقيق نسبة األقوال لكل مذهب ، ومن أجل معرفة حقيقة 

  اخلالف بينهم يف هذه املسألة    . 
  من متهيد ومبحثان وفق اآليت:  –بعد املقدمة –وهذا البحث يتكون 

  
  

  البثالثة مطالتمهید وفیه 
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  المطلب األول : تعریف  الحجاب  لغة واصطالحا
  المطلب الثاني: تعریف الوجه لغة واصطالحا

  المطلب الثالث: تعریف بعض األلفاظ ذات الصلة
، وفیــه حــال اإلحــرام المبحــث األول :   حكــم حجــاب وجــه المــرأة فــي الصــالة ، وفــي 

  مطلبان: 
  .ةالمطلب األول :   حكم حجاب وجه المرأة في الصال

  حال اإلحرام.المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في 
  ثالثة مطالب وفیه ،  واإلحرام المرأة خارج الصالةوجه المبحث الثاني :حكم حجاب 

  في المسألة ،وذكر أقوال العلماءالمطب األول : تحریر محل النزاع 
  ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجیحالمطلب الثاني :  

  الث: ذكر أسباب الخالف المطلب الث
  .فهرس المصادر و خاتمة ، و 

  : فعلى النحو اآليت -إن شاء هللا تعاىل–-حبث هذا املوضوع  ألتزم به يفسوف وأما املنهج الذي 
 مجع املادة العلمية من املصادر األصلية . -

 عزو اآليات إىل سورها مرقومة ، فإن كانت جزء من آية ذكرت ذلك . -

ثـــار مـــن مصـــادرها ، فـــإن كـــان احلـــديث يف الصـــحيحني أو يف أحـــدمها فـــإنين ختـــريج األحاديـــث واآل -
دة يف مــأكتفــي بــذلك،وإال فــإنين أذكــر درجــة احلــديث مــن حيــث الصــحة وعــدمها مــن الكتــب املعت

 ذلك .

مــن الكتــب املعتمــدة يف كــل ، مــع ذكــر بعــض النصــوص الدالــة علــى أقــواهلم ، توثيــق أقــوال الفقهــاء  -
 .مذهب

نسـبه ، ومذهبـه الفقهـي ،  وتـاريخ مولـده  امسـه ، ألعالم غـري املشـهورين تتضـمن : ترمجة خمتصرة ل  -
 ووفاته مع ذكر مصدر ترمجته.

الــذي مغفــرة الزلــل واخلطــأ ه كمــا أســأل  ،  فأســأله اهلــدى والســداد ، واإلخــالص يف األقــوال واألعمــال
  ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .الخيلو منه بشر

  ه مطلبانالتمهید وفی
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  المطلب األول : تعریف  الحجاب  لغة واصطالحا
  تعریفه الحجاب لغة 

و ، ومنـه احلجـب يف املـرياث  ،منعـه مـن الـدخول : ه بَـجَ حَ و ، السـرت  قال يف خمتارالصحاح" احلجاب : 
    )١( " مجعه حواجب: وحاجب العني  ،  الضرير : احملجوب

ه بَـجَ و حَ . حجابـا و  ه حجبـاً بُـجِ الشـيء حيَ  بَ َجـ . حَ حجب : احلجاب : السرتوقال يف لسان العرب :" 
  . )٢("ب إذا اكنت من وراء حجاب ب و حتجَّ : سرته . وقد احتجَ 

ومنـه قيـل  . أو منع مـن الوصـول إليـه، احلجاب كل ما سرت املطلوب  " تعریف الحجاب اصطالحا:
ل بـني وأصله جسم حائ . خولملنعه من الد؛ وقيل للبواب حاجب  ،   ملنعه املشاهدة؛ للسرت حجاب 

    )٤("كل ما يسرت املطلوب ومينع من الوصول إليه فهو حجابوقال يف الكليات:"    )٣("جسدين
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المطلب الثاني: 
  تعریف الوجه لغة واصطالحا

                                                           
  ٥٢ص ١مختار الصحاح ج  - (١)

  ٢٩٨ص ١لسان العرب ج - (٢)

  ٢٦٨ص    ١التعاريف  ج  - (٣)

  ٢٦٨ص    ١كتاب الكليات  ج  - (٤)
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  تعریف الوجه لغة :
َوْجــــُه :  ال، وقــــال يف تــــاج العروس"  )١("الوجــــه : معــــروف ، واجلمــــع الوجــــوه:" لســــان العــــرب قــــال يف 

الوجـــه معـــروف واجلمـــع ، وقـــال يف خمتـــار الصـــحاح :"  .  )٢(َأْوُجـــٌه ) واجلمـــع :  ُمْســـتَـْقَبُل كـــلِّ شـــيٍء ؛ 
    )٣("و الوجه و اجلهة مبعىن، الوجوه 

  تعریف الوجه اصطالحا:
 مــا بــني منابــت شــعر الــرأس إىل الــذقن ومنتهــى اللحيــني طــوال ، ومــن عرفــه الشــافعية واحلنابلــة بأنــه: " 

    )٤(" األذن إىل األذن عرضا
    )٥("من قصاص الشعر إىل أسفل الذقن وإىل شحميت األذنني وعرفه احلنفية بأن حد الوجه "

   )٧("إىل الصدغ عرضا  )٦(من قصاص شعر الرأس إىل آخر الذقن طوال ومن الصدغ وعرفه املالكية " 
  
  
  
  
  

  
  
  

  المطلب الثالث : 
  تعریف بعض األلفاظ ذات الصلة

                                                           
  ٥٥٥ص ١٣لسان العرب ج - (١)

  ٥٣٥ص ٣٦تاج العروس ج- (٢)

  ٢٩٦ص ١مختار الصحاح ج- (٣)

  ٩٥ص    ١؛ كشاف القناع  ج  ١/١٠٦انظر المجموع شرح المهذب  - (٤)

  ٣ص    ١بدائع الصنائع  ج - (٥)

  ١٥١ص ١الصحاح جوهو "ما بين العين واألذن " مختار  - (٦)

  ١٤٠ص    ٣مواهب الجليل  ج - (٧)
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  الخمار     ال : أو  
ال تقبــل صــالة  ومنــه حــديث "اخلمـار للمــرأة ، هــو النصــيف ، وقيــل : اخلمـار مــا تغطــي بــه املــرأة رأسـها 

ـــَرْت بِـــه ) َأي اِخلَمـــار ، ( واْخَتَمـــَرْت : لَِبَســـْته ) ، وَمخَّـــرْت بـــه رَْأســـها : ، .   )١( "حـــائض إال خبمـــار َوَختَمَّ
ا تغطى العقلأصل التخمري التغطية وم، و َغطَّْته. وُكلُّ ُمَغطَّى ُخمَمٌَّر . وُرِوَي   )٢("نه مخار املرأة واخلمر ال

ُروا       )٥(  "رُ رة و مخُ ، ومجعه أمخِ  ،)٤(َأي َغطُّوا    )٣() اآلنيةعن النَِّيبّ صلى هللا عليه وسلمأَنه قال ( مخَِّ
)٥(     

أن امـرأة مــن نســاء أهــل اجلنــة  ولــو أن رســول هللا صـلى هللا عليــه وســلم قــال :" عــن أنــس ويف البخـاري 
خـري مـن الـدنيا   )٦(اطلعت إىل األرض ألضاءت ما بينهما وملألت ما بينهما رحيا ولنصـيفها يعـين اخلمـار

     )٧(وما فيها
َنَمـا رَُجـٌل َواِقـٌف َمـَع رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ِبَعَرفَـَة ويف الصحيحني عن    ابن عباس  َما قَـاَل بـَيـْ

َقـاَل اْغِسـُلوُه ِمبَـاٍء َوِسـْدٍر وََكفِّنُـوُه  فََأْوَقَصْتُه  ِمْن رَاِحَلِتِه ِإْذ َوَقَع  َفذُِكَر َذِلَك ِللنَِّيبِّ صلى هللا عليه وسـلم فـَ
ــُه  ــُروا رَْأَس ــوُه َوَال ُختَمِّ ــْوبـَْنيِ َوَال ُحتَنُِّط وال  ويف لفــظ ملســلم "  )٩(ويف لفــظ ملســلم " وال وجهــه "  )٨(" ِيف ثـَ

      )١٠("جههتغطوا و 

  ثانیا : النصیف  

                                                           
  ٤٩٠ص    ٢فتح الباري في شرح صحيح البخاري  ج - (١)

  ٢١٠ص    ٣شرح النووي على صحيح مسلم  ج - (٢)

 ؛ ٣١٣٨/باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم/ح١٢٠٤ص    ٣من حديث جابر بن عبد هللا ، صحيح البخاري  ج  - (٣)

   ٢٠١٢/ باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء  /ح ١٥٩٤ص    ٣صحيح مسلم  ج 

  ٢١٤ص    ١١تاج العروس  ج - (٤)

  ١٦٢ص    ٧؛ تهذيب اللغة  ج  ٢٥٧،   ٢٥٥ص ٤لسان العرب ج- (٥)

"وهذا التفسير من قتيبة فقد أخرجه اإلسماعيلي من وجه آخر عن إسماعيل بن جعفر ٤٤٢ص    ١١قال في فتح الباري  ج  - (٦)

  ونه وقال األزهري النصيف الخمار"بد

   ٦١٩٩//باب صفة الجنة والنار/ح٢٤٠١ص    ٥صحيح البخاري  ج   - (٧)

/باب ما يفعل بالمحرم إذا ٨٦٥ص    ٢؛ صحيح مسلم  ج  ١٢٠٧/باب الحنوط للميت/ح٤٢٦ص    ١صحيح البخاري  ج   - (٨)

  ١٢٠٦مات/ح

  ١٢٠٦إذا مات/ح/باب ما يفعل بالمحرم ٨٦٦ص    ٢صحيح مسلم  ج  - (٩)

  ١٢٠٦/باب ما يفعل بالمحرم إذا مات/ح٨٦٧ص    ٢صحيح مسلم  ج - (١٠)
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ت اجلاريــة و النصــيف : اخلمــار ، وقــد نصــفت املــرأة رأســها باخلمــار . و انتصــفقــال يف لســان العــرب   
ومنــه احلــديث يف صــفة احلــور العــني : و لنصــيف إحــداهن علــى رأســها خــري مــن تنصــفت أي اختمــرت 

يصـف امـرأة : سـقط النصــيف ومل   )٢(بغـةوهـو اخلمـار ، وقيـل املعجـر ومنـه قـول النا  )١(الـدنيا ومـا فيهـا
ــا كلهــا ، مســي  وقيــل   )٣(تــرد إســقاطه فتناولتــه واتقتنــا باليــد : النصــيف ثــوب تتجلــل بــه املــرأة فــوق ثيا

نصــيفا ألنــه نصــف بــني النــاس وبينهــا فحجــز أبصــارهم عنهــا ، قــال : والــدليل علــى صــحة مــا قالــه قــول 
فلــيس لســرتها وجههــا مــع كشــفها ، ل مخــارا فســقط النابغــة : ســقط النصــيف ، ألن النصــيف إذا جعــ

      )٤("شعرها معىن
  ثالثا: الجلباب 

ـا الـيت  :قيـل : جلبـاب املـرأة.و  هو ما تغطي به املرأة الثياب مـن فـوق كامللحفـة وقيـل : هـو اخلمـار مأل
ــا ، واحــدها جلبــاب أســها و اجللبــاب أيضــا : الــرداء وقيــل : هــو كاملقنعــة تغطــي بــه املــرأة ر .  تشــتمل 

  )٥( اجللباب : ثوب أقصر من اخلمار وأعرض منه ، وهو املقنعة ، وقيل  ،  وظهرها وصدرها
و مـا يلـبس ، و اخلمـار ، و الثـوب املشـتمل علـى اجلسـد كلـه ، القمـيص "هـو املعجم الوسيط وقال يف 

ا املرأة ، فوق الثياب كامللحفة          )٦("و املالءة تشتمل 
وكـذلك  ،ار مل يرد به إزار احلقو ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجلل مجيع اجلسـداجللباب اإلز  وقال:" ...
    (٧)"وهو الثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله، إزار الليل 

اجلالبيب مجع جلباب وهو ثوب أكرب مـن اخلمـار وروي عـن بـن عبـاس وبـن وقال القرطيب يف تفسريه :"
    (٨)"والصحيح أنه الثوب الذي يسرت مجيع البدن، قيل إنه القناع وقد ، مسعود أنه الرداء 

ــا مــا ال حتتــاج إليــه وقــال يف فــتح البــاري :"  ــا قيــل املــراد بــه اجلــنس أي تعريهــا مــن ثيا ، قولــه مــن جلبا
وهـو بكسـر  ،  وهذا ينبين علـى تفسـري اجللبـاب، وقيل املراد تشركها معها يف لبس الثوب الذي عليها 

                                                           
  تخريجهتقدم   - (١)

هو زياد بن معاوية بن رجاء بن ضباب بن يربوع بن غيظ بن مرة سمي النابغة بقوله * وحلت في بني القين بن جسر * فقد  - (٢)

     ١٩/٢٢٢نبغت لنا منهم شؤون *  تاريخ دمشق  

  ٢١ص    ١نظر ديوان النابغة الذبياني  ج ا - (٣)

  ٩١٧ص    ٢؛ المعجم الوسيط  ج  ٤٠٧ص    ٢٤؛ تاج العروس  ج   ٣٣٢ص    ٩لسان العرب  ج - (٤)

  ٤٥ص ١؛ مختار الصحاح ج ١٧٥ص ٢؛ تاج العروس ج ٢٧٣ص ١انظر لسان العرب ج - (٥)

  ١٢٨ص ١المعجم الوسيط ج - (٦)

  ٢٧٣/ص١لسان العرب ج -  (٧)

  ٢٤٣/ص١٤سير القرطبي جتف -  (٨)
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وقيـل الثـوب ، عـرض منـه أقيـل هـو املقنعـة أو اخلمـار أو  . وسكون الـالم ومبوحـدتني بينهمـا ألـفاجليم 
    )١("وقيل القميص، وقيل املالءة ، وقيل امللحفة ، وقيل اإلزار ، الواسع يكون دون الرداء 

  رابعا : النقاب 
ـا النقاب : القناع على مارن األنف ، واجلمع نقب . وقـد تنقبـت املـرأة ، و ا سـَنُة النِّْقبـة حلنتقبـت ، وإ

  بالكسر .  والنِّقاب
ــا إىل عينهــا فتلــك الَوْصَوصــُة ؛ فــإْن أَنزلَْتــه دون ذلــك إىل و النقــاب علــى وجــوه:   َ ِإذا َأْدنَــت املــرَأُة نِقا

: النقـاب   )٢(. ويف حـديث ابـن سـريين  املَْحِجِر فهو النقاب ، فإْن كان على طرف األنف فهـو اللِّفـام 
:  النقـاب ، عنـد العـرب ، هـو   )٤(قـال أبـو عبيـد . أراد أن النساء ما كـن ينتقـنب أي خيتمـرن  )٣(دثحم

ــداءهن احملــاجر حمــدث ، إمنــا كــان النقــاب الحقــا بــالعني ،  ــاه أن إب ــه حمجــر العــني ، ومعن الــذي يبــدو من
ن ، وكـان امسـه عنـدهم وكانت تبدو إحدى العينني ، واألخرى مستورة ، والنقـاب ال يبـدو منـه إال العينـا

   )٥(  الوصوصة ، والربقع ، وكان من لباس النساء ، مث أحدثن النقاب بعد 
  
  
  

  المبحث األول :
  ،  حال اإلحرامحكم حجاب وجه المرأة في الصالة ، وفي 

                                                           
  ٤٢٤ص    ١فتح الباري  ج  - (١)

دمحم بن سيرين األنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان ال يرى الرواية بالمعنى مات سنة عشر  - (٢)

  ٥٩٤٧/ت ٤٨٣ص    ١ومائة " انظر  تقريب التهذيب  ج 

  هل اللغة فقد ذكره في لسان العرب ، وتاج العروس وغيرها .لم أجد له تخريجا  ، وإنما يتناقله أ - (٣)

هو القاسم بن سالم أبو عبيد البغدادي أخذ العلم عن الشافعي  والقراءات عن الكسائي وغيره قال إبراهيم بن أبي طالب سألت     - (٤)

الشافعي وأما أورعهم فأحمد بن حنبل سألت أبا قدامة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد فقال أما أفهمهم ف

ص  ١وأما أحفظهم فإسحاق وأما أعلمهم بلغات العرب فأبو عبيد ، وتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين .  طبقات الشافعية ج

  ١٣/ت ٦٩-٦٧

   ٩اللغة  ج ؛ تهذيب  ٩٧ص    ٥؛ النهاية في غريب األثر  ج ٢٩٦ص    ٤؛ تاج العروس  ج  ٧٦٨ص ١انظر لسان العرب ج - (٥)

  ١٦٠ص 
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  وفیه مطلبان:
    المطلب األول :   حكم حجاب وجه المرأة في الصالة

  تحریر محل النزاع :
، وروي عـن اإلمـام أحمـد أنـه   )١(المـرأة لـیس بعـورة فـي الصـالةاتفقوا علـى أن وجـه 

      )٢(عورة ، وحملت هذه الروایة على غیر الصالة 
  واختلفوا في الكفین والقدمین  

فأما الكفان فقد ذهب الجمهـور مـن الحنفیـة والمالكیـة والشـافعیة ، وروایـة عـن أحمـد 
    )٣(لصالةإلى أنهما لیسا بعورة في ا اختارها شیخ اإلسالم

     )٤(وذهب اإلمام أحمد في المشهور عنه أنهما عورة 
وأما القدمان ، فقد ذهب الجمهور من المالكیـة والشـافعیة ،والحنابلـة أنهمـا عـورة فـي 

      )٦(، وهو روایة عن أبي حنیفة   )٥(الصالة
   )٨(إلى أنهما لیسا بعورة ، وهو اختیار شیخ اإلسالم  )٧(وذهب الحنیفة

  
  
  لثاني: المطلب ا

  حكم حجاب وجه المرأة في  حال اإلحرام
                                                           

؛ شرح   ١٠١ص    ١؛ اختالف األئمة العلماء  ج  ٢٥٤ص    ٦،    ج  ٢٠١ص    ٢؛ االستذكار  ج  ٣٤٩ص    ١المغني ج - (١)

   ٢١٤ص    ٤العمدة  ج 

    ١/٤٥٢قال في اإلنصاف  - (٢)

  ١/٤٥٢انظر اإلنصاف   - (٣)

  ١/٤٥٢انظر اإلنصاف   - (٤)

؛ شرح العمدة   ٢١٤ص    ١؛ حاشية العدوي  ج  ٢١٤ص    ٢؛ الذخيرة  ج  ٢٠١ص    ٢تذكار  ج ؛ االس ٨٩ص    ١األم  ج - (٥)

  ٢١٤ص    ٤العمدة  ج 

  ١٢٣ص    ٥؛ بدائع الصنائع  ج  ١٠١ص    ١إختالف األئمة العلماء  ج - (٦)

  ١/١٩٧انظر المبسوط  - (٧)

  ١/٤٥٣انظر اإلنصاف  - (٨)
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  بني الفقهاء يف أن إحرام املرأة  يف وجهها ، وأن هلا أن تغطي رأسها وتسرت شعرها خالفال
ومجلة ذلك أن املرأة حيرم عليهـا تغطيـة وجههـا يف إحرامهـا كمـا  " يف املغىن : -رمحه هللا-قال ابن قدامة

ـا كانـت تغطـي وجههـا   )١(لـم يف هـذا خالفـا إال مـا روي عـن أمسـاءحيرم على الرجل تغطيـة رأسـه ال نع أ
ا كانت تغطيه بالسدل عند احلاجة  فأمـا إذا احتاجـت إىل ... فال يكـون اختالفـا، وهي حمرمة وحيتمل أ

ا تسدل الثوب من فوق رأسـها علـى وجههـا  وال نعلـم فیـه  ...سرت وجهها ملرور الرجال قريبا منها فإ
         (٢)"منا منعت املرأة من الربقع والنقاب وحنومها مما يعد لسرت الوجه وإ... خالفا

علــى أن إحــرام املــرأة يف وجههــا وأن هلــا أن تغطــي ، رأســها وتســرت وأجمعــوا "  بدايــة اجملتهــدوقــال يف " 
ــا علــى وجههــا مــن فــوق رأســها ســدال خفيفــا تســترت بــه عــن نظــر الرجــال  شــعرها وأن هلــا أن تســدل ثو

 .    (٣)"إليها

ـا ختمـر رأسـها وتسـرت شـعرها وهـي وأجمعوا :"  وقال يف التمهيد  أن إحرامها يف وجهها دون رأسـها وأ
أن هلا أن تسـدل الثـوب علـى وجههـا مـن فـوق رأسـها سـدال خفيفـا تسـترت بـه عـن نظـر  وأجمعوا. حمرمة

       )٤("اءالرجال إليها ومل جييزوا هلا تغطية وجهها وهي حمرمة إال ما ذكرنا عن أمس
ـا :"  -رمحه هللا- قال شيخ اإلسالم ا عورة فلذلك جاز هلا أن تلبس الثياب الىت تسـترت  وأما املرأة فإ

اهـا النـىب صـلى هللا عليـه وسـلم أن تنتقـب أو تلـبس القفـازين والقفـازان غـالف  وتستظل باحملمـل لكـن 
وإن   . جاز باإلتفاقيء ال ميس الوجـه ولو غطت املرأة وجهها بش، يصنع لليد كما يفعله محلة البزاة 

ا عـن الوجـه  ، كان ميسه فالصـحيح أنـه جيـوز أيضـا وال بيـد ، ال بعـود ، وال تكلـف املـرأة أن جتـايف سـرت
ال  ، وكالمهــا كبــدن الرجــل ، فــإن النــىب صــلى هللا عليــه وســلم سـوى بــني وجههــا ويــديها ؛ وال غـري ذلــك 

ومل ينقــل ، يســدلن علــى وجــوههن مــن غــري مراعــاة اجملافــاة  وأزواجــه صــلى هللا عليــه وســلم كــن. كرأســه 
( وإمنـا هـذا قـول   أحد من أهل العلم عن النىب صلى هللا عليـه وسـلم أنـه قـال ( إحـرام املـرأة يف وجههـا

                                                           
  رضي هللا تعالى عنهاوالمقصود بها : أسماء بن أبي بكر الصديق  - (١)

ي ج - (٢) ر المغن اع  ج   ١٥٤/ص٣انظ دائع الصنائع  ج ٥ص    ٤؛ المبسوط للسرخسي  ج ٤٤١ص    ٢؛كشاف القن ص    ٢؛ ب

  ٢٢٣ص    ٣؛ الذخيرة  ج  ٤٦٢ص    ٢؛ المدونة الكبرى  ج  ١٧٨

  ٢٣٩/ص١انظر بداية المجتهد ج – (٣)

  ١٥ -١٤ص     ٤االستذكار  ج وانظر  ]   ١٠٨صفحة   - ١٥التمهيد    [ جزء   -(٤)

  



11  
 

اها أن تنتقب أو تلبس القفازين  )١(بعض السلف ـى احملـرم أن ،  لكن النىب صلى هللا عليه وسلم  كما 
والربقع أقوى من النقـاب ، مع أنه جيوز له أن يسرت يديه ورجليه باتفاق األئمة ، ف يلبس القميص واخل

وهلــذا كانــت احملرمــة ال تلــبس مــا يصــنع لســرت الوجــه كــالربقع وحنــوه فإنــه  ؛ فلهــذا ينهــى عنــه باتفــاقهم 
    )٢(كالنقاب

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني : 
                                                           

، رواه  الدارقطني ، والطبراني ، والعقيلي ، وابن عدي ، والبيهقي من حديث بن  ٢٧٢ص    ٢قال في  تلخيص الحبير  ج   - (١)

برفعه.  وقال  عمر  بلفظ :ليس على المرأة حرم إال في وجهها ، وفي إسناده أيوب بن دمحم أبو الجمل وهو ضعيف ، قال بن عدي:  تفرد

العقيلي:  ال يتابع على رفعه  إنما يروى موقوفا . وقال الدارقطني في العلل:  الصواب وقفه.  وقال البيهقي:  قد روي من وجه آخر 

  مجهول والصحيح وقفه ، وأسنده في المعرفة عن بن عمر قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه "

  ٤٤١ص    ٢٦مجموع الفتاوى  ج - (٢)
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  لب:حكم حجاب المرأة خارج الصالة وفیه ثالثة مطا 
  تحریر محل النزاع ،وذكر أقوال العلماء في المسألةالمطب األول : 

  تحریر محل النزاعأوال: 
  . )١(ذلك لضرورة كعالج وشهادة وحنو ورؤيته  على جواز كشف الوجه اتفقوا
    )٢(على جواز كشف الوجه ورؤيته إذا كان بقصد النكاح واتفقوا
  على كشفه فتنة .  على وجوب سرت وجه املرأة إذا ترتب واتفقوا
  . على  حترمي النظر إىل وجه املرأة إذا كان بشهوة واتفقوا

  :وفیما یلي بعض نصوصهم الدالة على ذلك 
  أوال : الحنفیة 

وهـذا كلـه إذا مل يكـن النظـر عـن شـهوة فـإن كـان يعلـم أنـه إن نظـر اشـتهى مل  قال في المبسـوط :"  
أكـرب رأيـه أنـه إن نظـر اشـتهى ألن أكـرب الـرأي فيمـا ال  وكـذلك إن كـان ...حيل لـه النظـر إىل شـيء منهـا

    )٣("لى حقيقته كاليقنييتوقف ع
ودلت املسألة على أن املرأة منهية عن إظهـار  ..."  ته على الدر املختاريف حاشي    (٤) بن عابدينقال 

ـا منهيـة عـن تغطيتـه حلـق النسـك لـوال ذلـك   هلـذا اإلرخـاء وإال مل يكـن، وجهها لألجانب بال ضرورة أل
وأمــا عنــد وجــودهم فاإلرخــاء واجــب عليهــا عنــد ، حممــل االســتحباب عنــد عــدم األجانــب  ... فائــدة. 

    )٥("  ض البصر غوعند عدمه جيب على األجانب ، اإلمكان 
( ومتنع ) املرأة الشابة ( من كشف الوجه بني الرجال ) ال ألنه عورة بل ( خلـوف الفتنـة ) كمسـه وقال:"

    )٦("لشهوةوإن أمن ا

                                                           
؛ بداية المبتدي   ١١٨ص    ٥؛ بدائع الصنائع  ج  ٢١٨ص    ٨؛ البحر الرائق  ج  ٨/٣٧؛ اإلنصاف   ٧٨-٧/٧٧انظر المغني    - (١)

  ٢٨ص    ٩؛ الحاوي الكبير  ج  ٢٢٢ص    ١ج 

      ٧٣،  ٧/٦٩انظر المغني   - (٢)

  ١٥٣/ص١٠المبسوط ج  - (٣)

، وقـد كـان إمـام احلنفيـة يف عاصـره ، وفقيـه الـديار  ١١٩٨بابن عابـدين ولـد يف دمشـق عـام  وهو حممد أمني بن عمر املشهور – (٤)
  ٦/٢٦٧األعالم للزركلي  انظر،  ١٢٥٢الشامية ، من أبرز ملفاته كتاب الفقه رد احملتار على الدر املختار ، تويف يف دمشق عام 

  ٥٢٨ص    ٢حاشية ابن عابدين  ج - (٥)

  ٤٠٦ص    ١الدر المختار  ج - (٦)
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 عــن فأمــا شــهوة غــري مــن منهــا الظــاهرة الزينــة مواضــع إىل النظــر حيــل إمنــا :" مثوقــال يف بــدائع الصــنائع 
    )١("حيل فال شهوة

 ظـاهر يف والكـف الوجـه وذلـك مـنهن الظاهرة الزينة مواضع إىل النظر جيوزوقال يف الفتاوى اهلندية :"  
  )٢("  حرام وفه يشتهي أنه ظنه على غلب وإن ... الرواية

واألصـل أنـه ال جيـوز أن ينظـر إىل وجـه األجنبيـة بشـهوة ملـا روينـا إال للضـرورة وقال يف البحر الرائق :"  
    )٣("إذا تيقن بالشهوة أوشك فيها 

 ثانیا : المالكیة :

ـــه : ( غـــري الوجـــه والكفـــني ) إخل : أي فيجـــوز النظـــر هلمـــا ال فـــرق بـــني قـــال يف بلغـــة الســـالك :"   قول
ا ، وإال حرم . وهل جيب عليها حينئـذ سـرت وجههـا ويـديها ظاهرمه ا وباطنهما بغري قصد لذة وال وجدا

قــائال : إنــه مشــهور املــذهب : أو ال جيــب عليهــا ذلــك وإمنــا علــى الرجــل   )٤(؟ وهــو الــذي البــن مــرزوق
  .    )٥(  "غض بصره ؟

جيـوز النظـر إليهمـا ، مهـا فغـري عـورة ( غـري الوجـه والكفـني ) أي وأمـا : قولـه  قال يف حاشية الدسوقي:"
وأن يكـون النظـر بغـري ، أن ال خيشـى بـالنظر لـذلك فتنـة  بشـرط، وال فرق بني ظاهر الكفـني وباطنهمـا 

وهـو الـذي البـن مـرزوق ؟وهل جيـب عليهـا حينئـذ سـرت وجههـا ويـديها  . قصد لذة وإال حرم النظر هلما
     )٦(؟"إمنا على الرجل غض بصره قائال إنه مشهور املذهب أو ال جيب عليها ذلك و 

وجــب عليهــا ســرت مجيــع ، اعلــم أن املــرأة إذا كــان خيشــى مــن رؤيتهــا الفتنــة وقــال يف الفواكــه الــدواين :" 
فإمنـا جيـب عليهـا سـرت مـا عـدا وجههـا ؛ وأما إن مل خيـش مـن رؤيتهـا ذلـك ، جسدها حىت وجهها وكفيها 

    )٧("وكفيها

                                                           
  ٥/١٢٢بدائع الصنائع    - (١)

  ٣٢٩ص    ٥الفتاوى الهندية  ج -(٢)

  ٢١٨ص    ٨البحر الرائق  ج - (٣)

هو دمحم بن أحمد بن دمحم بن أبي بكر من مرزوق العجيسى من أهل تلمسان يكنى أبا عبدهللا وتلقب من االلقاب المشرقية بشمس - (٤)

   ٣٠٩- ٣٠٥ص    ١المذهب  ج  الديباج.وتوفى بعد الثمانين وسبعمائة  الدين

  ١٩٣ص    ١بلغة السالك  ج - (٥)

  ٢١٤ص    ١حاشية الدسوقي  ج - (٦)

  ٢١٤ص    ٢الفواكه الدواني  ج - (٧)
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ومل يكـن ، فإذا كشـفت بعـض ذلـك ، يع املرأة عورة إال وجهها وكفيها مج وقال يف املنتقى شرح املوطأ "
ومل جيز يف موضع يكون فيه من ينظر إليها ؛ ألنه ناظر إىل عورة منها ، جاز هلا ذلك ، مث من ينظر إليها 

، والوجــه ، والكفــان ، وإن قلنــا : ليســا بعــورة منهــا ، فإنــه ال جيــوز ألجنــيب النظــر إليهمــا إال علــى وجــه 
اخم    )١("صوص فحكم املنع متعلق 

فجميـع جسـدها إال وجههـا ، وأما عورة احلرة مع الذكور املسلمني األجانب   قال يف حاشية العدوي :"
   )٣("واعلم أنه إذا خشي من األمة الفتنة وجب السرت لدفع الفتنة ال ألن ذلك عورة وقال "  )٢("وكفيها
    )٣("عورة

ا ما عدا الوجه والكفـني ظاهرمهـا  عورة احلرة معقال يف شرح خمتصر خليل :"  الرجل األجنيب مجيع بد
    )٤("وباطنهما فيجوز النظر هلما بال لذة وال خشية فتنة من غري عذر ولو شابة 

  ثالثا: الشافعیة :
ــا مطلقـــا وإىل وجههـــا ، نظـــر الرجـــل إىل املــرأة "قــال النـــووي يف روضـــة الطــالبني   فيحـــرم نظـــره إىل عور

لكـن  ..وإن مل خيف فوجهان قال أكثـر األصـحاب ال سـيما املتقـدمون ال حيـرم ،  ة وكفيها إن خاف فتن
    )٥("والثاين حيرم ، يكره 

نظره ) أي الرجل ( إىل ) بدن امرأة ( أجنبية ) غري الوجه والكفني ولو غري مشـتهاة وقال يف اإلقناع :" 
ليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر ولو نظر إ...قصدا ( لغري حاجة ) مما سيأيت ( فغري جائز ) قطعا 

وكذا حيرم النظر إليهما عند األمن من الفتنة فيما يظهر لـه مـن نفسـه مـن ، اجملرد وأمن الفتنة حرم قطعا 
 )٦("غري شهوة على الصحيح كما يف املنهاج كأصله

تنـة حـرم قطعـا ( ولو نظر إليهما بشـهوة وهـي قصـد التلـذذ بـالنظر اجملـرد وأمـن الفقال يف مغين احملتاج " 
وكــذا ) حيــرم النظــر إليهمــا ( عنــد األمــن ) مــن الفتنــة فيمــا يظهــر لــه مــن نفســه مــن غــري شــهوة ( علــى 

   )٧(" الصحيح )

                                                           
   ٤/١٠٥المنتقى شرح الموطأ - (١)

  ٢١٥ص    ١حاشية العدوي  ج - (٢)

  ٤٩٢ص    ١؛ وانظر مواهب الجليل  ج  ٢١٥ص    ١حاشية العدوي  ج - (٣)

  ٢٤٧ص    ١ج  للخرشي ر خليل شرح مختص- (٤)

  ٢١ص    ٧روضة الطالبين  ج -(٥)

  ١١٠-١٠٩ص    ٣أسنى المطالب في شرح روض الطالب  ج -(٦)

  ١٢٩ص    ٣مغني المحتاج  ج - (٧)
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ما لو تعني سرت وجه املرأة طريقا يف دفـع النظـر  : ومن احلاجة، قوله إال حلاجة قال يف حاشية اجلمل :" 
  )١(احملرم إليها فيجوز حينئذ وجتب الفدية 

 رابعا: الحنابلة

الراجح يف مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا : أن النظر إىل وجه األجنبية من غري حاجـة  قال يف اإلنصاف:"
ا    )٢(": ال جيوز . وإن كانت الشهوة منتفية ، لكن خياف ثورا

. قــال فوائــد : منهــا : قولــه ( وال جيــوز النظــر إىل أحــد ممــن ذكرنــا لشــهوة ) . وهــذا بــال نــزاع وقــال :" 
الشيخ تقي الدين رمحه هللا : ومن استحله كفر إمجاعا . كذا ال جيوز النظر إىل أحـد ممـن تقـدم ذكـره إذا 
خاف ثوران الشـهوة . نـص عليـه . واختـاره الشـيخ تقـي الـدين رمحـه هللا وغـريه . ومنهـا : معـىن الشـهوة 

   )٣("التلذذ بالنظر
( والوجــه ) مــن احلــرة البالغــة ( عــورة خارجهــا ) أي : ( ومهــا ) أي : الكفــان  وقــال يف كشــاف القنــاع :"

ا )    )٤("الصالة ( باعتبار النظر ، كبقية بد
الزينـة الباطنـة مـن  وأمـا النـوع الثـاين مـن النظـر كـالنظر إىل(...  -رمحـه هللا-قال شيخ اإلسالم بـن تيميـة

ال يشــتهى كمــا يشــتهى النظــر وكــذلك النظــر إىل عــورة الرجــل  ... املــرأة األجنبيــة فهــذا أشــد مــن األول 
علــى  وقــد اتفــق العلمــاء  وكــذلك النظــر إىل األمــرد بشــهوة هــو مــن هــذا البــاب ... النســاء وحنــوهن

وكـل قسـم مـن هـذه  وذوات احملارم لشهوة كما اتفقوا على تحریم النظر إلى األجنبیةحترمي ذلك 
ع بنظــر الشــهوة أو كــان نظــرا األقســام مــىت كــان معــه شــهوة كــان حرامــا بــال ريــب ســواء كانــت شــهوة متتــ

النظر إليه لغري شـهوة لكـن  بشهوة الوطء وإمنا وقع النزاع بني العلماء يف القسم الثالث من النظر وهو 
ا      )٥()مع خوف ثورا

 خامسا : الظاهریة

ه ال حيل ألحد أن يتعمد النظر إىل شيء من امرأة ال حيل له : ال الوجه ، وال غري  قال بن حزم يف احمللى"
    )٦("، إال لقصة تدعو إىل ذلك ال يقصد منها منكر بقلب أو بعني .

                                                           
  ٥٠٧ص    ٢حاشية الجمل على شرح المنهج  ج - (١)

  ٨/٢٩اإلنصاف    - (٢)

  ٨/٣٠انظر اإلنصاف   - (٣)

  ١/٢٦٦كشاف القناع   - (٤)

  ٢٥١ -٢٤٨/ص ٢١انظر محموع الفتاوى ج - (٥)

  ٩/١٦٣المحلى   - (٦)
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  :في موضعینیكون  محل النزاعمما تقدم فإن  
حكــم كشــف وجــه املــرأة إذا مل يرتتــب علــى كشــف وجههــا فتنــه ،  و أمنــت مــن أن  :الموضــع األول
  ينظر هلا بشهوة.
  ع أمن الفتنة .  حكم النظر إىل وجه املرأة بغري شهوة ، م :الموضع الثاني

    ذكر أقوال العلماء في المسألةثانیا :  
القول األول : تحریم النظـر إلـى وجـه المـرأة ولـو بغیـر شـهوة ، ووجـوب سـتر وجههـا 

 وهــوالمعتمــد عنــد  المتــأخرین مــن  الحنفیــة ، والشــافعیة ،ولــو أمنــت الفتنــة ، وهــو 
اختیـار جمـع حنابلـة ، وهـو وهو المذهب عند ال المعتمد عند المتقدمین من المالكیة ،

مــن المحققــین مــن أهــل العلــم مــنهم : شــیخ اإلســالم بــن تیمیــة ، وتلمیــذه بــن القــیم ، 
، وٕالیـك بعـض نصوصـهم الدالـة   -رحمهـم هللا-والقرطبي و ابن العربي  ،  وابن رشـد

    :"على ذلك
  أوال الحنفیة:

مــن   املــرأة الشــابةومتنــع  { ن احلنفيــة:وهــو خامتــة احملققــني مــبــن عابــدين  يف حاشــية الــدر املختــار  قــال  
قولـه ( خلـوف الفتنـة ) يقتضـي أهــ. و     (١)}ال ال ألنـه عـورة بـل خلـوف الفتنـة كشـف الوجـه بـني الرجـ

وجوب تغطية الوجه مطلقا سواء  وجدت الفتنة أم كانت متوقعة سدا للذريعة، وهو أيضـا مل يشـرتط أن 
  تكون الشابة مجيلة أوال .  

قولـــه ( ومجيـــع بـــدن احلـــرة ) أي جســـدها قولـــه ( إال وجههـــا ) ومنـــع "  مراقـــي الفـــالح حاشـــية قـــال يف 
  )٢("الشابة من كشفه خلوف الفتنة ال ألنه عورة قوله ( وهو املختار ) وإن كان خالف ظاهر الرواية 

   
  ثانیا: المالكیة 

                                                           
  ٤٠٦/ص١الدر المختار جرد المحتار على  انظر  - (١)

  ١٦١ص    ١حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح  ج - (٢)
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نظــر الرجــل إىل يف كتــاب النظــر يف أحكــام النظر:"وحيتمــل عنــدي أن يقــال بــأن مــذهب مالــك أن قــال 
وجه األجنبية الجيوز إال من ضرورة ، وعلى هذا شرح بن رشد ... ونـص يف املقـدمات علـى أنـه الجيـوز 

    (١)للرجل أن ينظر إىل الشابة إال لعذر شهادة أو عالج أو إرادة نكاح"
يكـن مث  مجيع املـرأة عـورة إال وجههـا وكفيهـا فـإذا كشـفت بعـض ذلـك ومل وقال يف املنتقى شرح املوطأ "

مـن ينظــر إليهــا جــاز هلــا ذلــك ومل جيــز يف موضــع يكــون فيــه مــن ينظــر إليهــا ؛ ألنــه نــاظر إىل عــورة منهــا ، 
والوجــه ، والكفــان ، وإن قلنــا : ليســا بعــورة منهــا ، فإنــه ال جيــوز ألجنــيب النظــر إليهمــا إال علــى وجــه 

ا    )٢("خمصوص فحكم املنع متعلق 
امرأة فلـيس لـه عنـد مالـك أن ينظـر إليهـا وال يتأمـل حماسـنها وقـد روي ومن أراد نكاح قال يف الكايف:" 

ا ومن أباح من العلماء النظر إليهـا عنـد خطبتهـا فإنـه يبـيح أن ينظـر منهـا  عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيا
ا      )٣(إىل وجهها وكفيها ألن ذلك ليس عليها سرته يف صال

ا فال جيـوز كشـف ذلـك إال لضـرورة أو واملر :"    (٤)-رمحه هللا-قال ابن العريب ا وصو أة كلها عورة بد
ا أو سؤاهلا عما يعن ويعرض عندهالحلاجة كالشهادة ع       (٥)"يها أو داء يكون ببد

هذه اآلية دليل على أن هللا تعاىل أذن يف مسألتهن يف تفسري آية احلجاب :"(٦) -رمحه هللا-قال القرطيب
أو مســألة يســتفتني فيهــا ويــدخل يف ذلــك مجيــع النســاء بــاملعىن ومبــا  مــن وراء حجــاب يف حاجــة تعــرض

ا كما تقدم فال جيوز كشـف ذلـك إال حلاجـة   ا وصو تضمنته أصول الشريعة من أن املرأة كلها عورة بد
ا     (٧)"كالشهادة عليها أو داء يكون ببد

  ثالثا: الشافعیة :

                                                           
  / تحقيق دمحم أبو األجفان١٣٦انظر مختصر كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر البن القطان / ص  – (١)

   ٤/١٠٥نتقى شرح الموطأ الم- (٢)

  ٢٢٩ص    ١الكافي البن عبدالبر  ج - (٣)

سنة مثان وستني  ، ولد يف القاضي أبو بكر حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا ابن العريب األندلسي اإلشبيلي املالكي  هو  - (٤)
؛  ٢٨/ت١٩٧/ص٢٠سـري أعـالم النـبالء ج انظـر.  تويف بفاس يف شهر ربيع اآلخـر سـنة ثـالث وأربعـني ومخـس مئـة   ،  وأربع مئة 

  فما بعدها ٢٨١/ص١الديباج املذهب ج
  ٦١٦/ص٣أحكام القرآن البن العربي ج - (٥)

مبنية بـين خصـيب وتـويف ، استقر   أبو عبدهللا االنصاري االندلسي القرطيب املفسر  ، ح حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فر هو   – (٦)
  ٣١٨-٣١٧/ص١الديباج املذهب ج . انظر دى وسبعني وستمائةا ودفن يف شوال من سنة إح

  ٢٢٧/ص١٤تفسير القرطبي ج - (٧)



18  
 

رم نظــر  فحــل بــالغ  إىل عــورة حــرة كبــرية أجنبيــة وكــذا وحيــ":  قــال النــووي رمحــه هللا يف منهــاج الطــالبني
      (١)"وجهها وكفيها عند خوف فتنة وكذا عند األمن على الصحيح

نظر الوجه والكفني عند أمن الفتنة فيما يظهر للناظر من نفسـه مـن املـرأة إىل الرجـل وعكسـه  وقال :" 
اب والـذي صـححه يف املنهـاج كأصـله وهذا ما يف األصـل عـن أكثـر األصـح ...جائز وإن كان مكروها 

    )٢("   والفتوى على ما في المنهاج ...التحرمي 
وكذا حيرم النظر إليهما عند األمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه مـن غـري    ... وقال يف اإلقناع :" 

لفتـوى علـى الرتجـيح بقـوة املـدرك وا  )٣(وقـال البلقيـين ... شهوة على الصحيح كما يف املنهـاج كأصـله 
     )٤(" وكالم املصنف شامل لذلك وهو املعتمد  ـما يف املنهاج اه

( وكذا ) حيرم النظر إليهما ( عند األمن ) من الفتنة فيما يظهـر لـه مـن نفسـه مـن قال يف مغين احملتاج " 
، وقيـل خـالف األوىل ، وحيـث قيـل بـاجلواز كـره ...والثـاين ال حيـرم ... " غري شـهوة ( علـى الصـحيح )

هل حيـرم النظـر إىل املتنقبـة الـيت ال يتبـني منهـا غـري عينيهـا وحماجرهـا ، وحيث قيل بالتحرمي وهو الراجح 
ـا يف حتـرمي النظـر ؟...أو ال  وقـال ...تنبيه ظاهر كالم املصنف أن وجههـا وكفيهـا غـري عـورة وإمنـا أحلقـا 

      )٦("النظر ال يف الصالة  إن األقرب إىل صنع األصحاب أن وجهها وكفيها عورة يف  )٥(السبكي
ايــة احملتــاج "  وكــذا  مــا عــدا وجههــا وكفيهــا بــال خــالف  أجنبيــة وهــي عــورة فيحــرم نظــره هلمــا وقــال يف 

وإن  ...وكذا عنـد النظـر بشـهوة  ...عند خوف فتنة إمجاعا  ..وجهها أو بعضه ولو بعض عينها وكفها 
وحيـث  ..ظنه من نفسه من غري شهوة على الصحيح أمن الفتنة قطعا وكذا عند األمن من الفتنة فيما ي

قيـل بــاجلواز كـره وقيــل خـالف األوىل وحيــث قيــل بـالتحرمي وهــو الـراجح حــرم النظـر إىل املنتقبــة الــيت ال 
    )٧("يبني منها غري عينيها وحماجرها 
                                                           

  ٩٥/ص١منهاج الطالبين ج– (١)

  ١١٠-١٠٩ص    ٣أسنى المطالب في شرح روض الطالب  ج -(٢)

ي العسقالني األصل البلقيني عمر بن رسالن بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن عبد الحق سراج الدين أبو حفص الكنانهو  - (٣)

  وكان في الجملة أحفظ الناس لمذهب الشافعي  المولد المصري مولده في شعبان سنة أربع وعشرين وسبعمائة ببلقينة من قرى مصر الغربية 

   ٧٣٧/ت ٣٦ص ٤طبقات الشافعية ج  توفي في ذي القعدة سنة خمس وثمانمائة 

  ٤٠٤-٤٠٣ص    ٢اإلقناع للشربيني  ج -(٤)

ولد   ،تقي الدين أبو الحسن بن القاضي زين الدين أبي دمحم السبكي  علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمامهو    - (٥)

في جمادى األخرة سنة ست وخمسين بمصر  وتوفي ، ومصنفاته تزيد على المائة والخمسين ،   صفر سنة ثالث وثمانين وستمائة في بسبك 

  ٦٠٣/ت ٣٧ص ٣طبقات الشافعية ج"  وسبعمائة

  ١٢٩ص    ٣مغني المحتاج  ج - (٦)

  ١٢٩ص    ٦نهاية المحتاج  ج - (٧)
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مــا لــيس والكفــني الوجــه ســرت ووجــوب:" مــنهج الطــالبوقــال يف حاشــية   النظــر لكــون بــل عــورة لكو
   )١(" غالبا الفتنة يف يوقع ليهماإ

  رابعا: الحنابلة 
اهر كـالم املصـنف ، وأكثـر األصـحاب : أنـه ال جيـوز للرجـل النظـر إىل غـري مـن وقال يف اإلنصاف :" ظ

      )٢("تقدم ذكره . فال جيوز له النظر إىل األجنبية قصدا . وهو صحيح . وهو املذهب 
 إال وجههــا ) ...كلهــا عــورة يف الصــالة ، حــىت ظفرهــا وشــعرها واحلــرة البالغــة   قــال يف كشــاف القنــاع:"و 

ومها ) أي : الكفان ( والوجه ) من احلرة البالغة ( عورة خارجها ) أي : الصالة ( باعتبـار النظـر (  ... 
ا )     (٣) "، كبقية بد

       )٤("ظفر املرأة عورة فإذا خرجت فال يبني منها شيء  "عن أمحد  الفروعقال يف 
    )٥("وللحرة البالغة األجنبية لغري حاجة فال جيوز نظر شيء منهاال يف منار السبيل:"وق

    )٦("قال أمحد الزينة الظاهرة الثياب وقال كل شيء من املرأة عورة حىت ظفرها قال يف شرح العمدة:"
ظـر إليهـا كمـا الصواب أن اجلميلة تنتقـب ، وأنـه حيـرم النوقال يف اإلنصاف يف األمة إذا كانت مجيلة :" 

   )٧("حيرم النظر إىل احلرة األجنبية
 األمـة يف أمحـد قـال... إليهـا النظـر حـرم،  ـا الفتنـة خيـاف مجيلـة األمـة كانت إن :" لكناملغين  قال يف
    )٨(".تنتقب:  مجيلة كانت إذا

    )٩("وكشف النساء وجوههن حبيث يراهن األجانب غري جائز قال شيخ اإلسالم :" 
فاحلرة هلا أن تصـلي مكشـوفة ، وعورة يف الصالة ، العورة عورتان عورة يف النظر  م املوقعني"قال يف أعال

   )١٠("وليس هلا أن خترج يف األسواق وجمامع الناس كذلك ، الوجه والكفني 
                                                           

  ٦٠٣ص    ١حاشية البجيرمي على منهج الطالب  ج - (١)

  ٨/٢٧اآلنصاف   - (٢)

  ١/٢٦٦انظر كشاف القناع  – (٣)

  ١١٠ص    ٥الفروع  ج - (٤)

  ١٢٣ص    ٢منار السبيل  ج - (٥)

  ٢٦٨ص    ٤ج  شرح العمدة - (٦)

  ٨/٢٧انظر اإلنصاف   - (٧)

  ٧/٧٩انظر المغني - (٨)

  ٣٨٢ص    ٢٤كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه  ج - (٩)

  ٢/٨٠أعالم الموقعين   - (١٠)
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  القول الثاني :
یجــوز النظــر إلــى وجــه المــرأة بغیــر شــهوة ، وال یجــب ســتر وجههــا إذا أمنــت الفتنــة  

 مـــذهب  وهــو،  فــي ظــاهر الروایــة الحنفیــةوهــو قــول یهــا بشــهوة ، وأمنــت النظــر إل
المالكیـــة ، ویحكـــى روایـــة عـــن أحمـــد ، وهـــو مـــذهب المتقـــدمین مـــن المتـــأخرین مـــن 

جواز النظر بالكراهة ، وهم الحنفیـة والشـافعیة  واقید أهل هذا القول  ، وأكثر الشافعیة
     والحنابلة .

    :وٕالیك مقتطفات من أقوالهم في ذلك
  وال : الحنفیةأ

ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي هللا تعـاىل عنهمـا فقـد جـاءت األخبـار يف ... قال يف املبسوط:"
    )١("الرخصة بالنظر إىل وجهها
   )٢( "ظاهر الرواية أن احلرة ال حيل النظر منها إال إىل وجهها وكفيها قال يف بدائع اللصنائع" 

 مـنهن الظـاهرة الزينـة مواضـع إىل النظـر جيـوز فنقـول األجنبيـات إىل نظـرال قال يف الفتـاوى اهلنديـة" وأمـا
 حبــرام لــيس شــهوة عــن يكــن مل إذا األجنبيــة وجــه إىل النظــر ... الروايــة ظــاهر يف والكــف الوجــه وذلــك
    )٣(" مكروه لكنه

  ثانیا : المالكیة:
لنظر هلما ال فرق بـني ظاهرمهـا قوله : ( غري الوجه والكفني ) إخل : أي فيجوز اقال يف بلغة السالك :" 

ا ، وإال حرم   .    )٤(" وباطنهما بغري قصد لذة وال وجدا
قولـه ( غـري الوجـه والكفـني ) أي وأمـا مهـا فغـري عـورة جيـوز النظـر إليهمـا وال  قال يف حاشية الدسـوقي:"

ري قصـد لـذة فرق بني ظاهر الكفني وباطنهما بشرط أن ال خيشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظـر بغـ
      )٥("وإال حرم النظر هلما 

                                                           
  ١٠/١٥٢انظر المبسوط   - (١)

  ١٢٣ص    ٥بدائع الصنائع  ج - (٢)

  ٣٢٩ص    ٥الفتاوى الهندية  ج -(٣)

  ١٩٣ص    ١بلغة السالك  ج - (٤)

  ٢١٤ص    ١حاشية الدسوقي  ج - (٥)
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وأمـا عـورة احلـرة مـع الـذكور املسـلمني األجانـب فجميـع جسـدها إال وجههـا   قال يف حاشية العدوي :"
      )١("وكفيها

ا ما عدا الوجه والكفـني ظاهرمهـا قال يف شرح خمتصر خليل :"  عورة احلرة مع الرجل األجنيب مجيع بد
    )٢("ما بال لذة وال خشية فتنة من غري عذر ولو شابة وباطنهما فيجوز النظر هل

  ثانیا الشافعیة:
ــا مطلقـــا وإىل وجههـــا ، نظـــر الرجـــل إىل املــرأة "قــال النـــووي يف روضـــة الطــالبني   فيحـــرم نظـــره إىل عور

لكــن  ..وإن مل خيــف فوجهــان قــال أكثــر األصــحاب ال ســيما املتقــدمون ال حيــرم  وكفيهــا إن خــاف فتنــة 
    )٣("الثاين حيرم و ، يكره 

  ثالثا: الحنابلة
ألجنبيـة إىل مـا لـيس بعـورة وجوز مجاعة من األصحاب : نظر الرجل مـن احلـرة اوقال يف اإلنصاف :" ..

     )٤("وذكره الشيخ تقي الدين رواية..صالة .
روايـة قال الشيخ تقي الدين رمحه هللا هل حيرم النظر إىل وجه األجنبيـة لغـري حاجـة قال يف اإلنصاف :" 

     )٥("عن اإلمام أمحد يكره وال حيرم
وجـوز مجاعـة وذكـره شـيخنا روايـة نظـر رجـل مـن حـرة مـا لـيس بعـورة صـالة واملـذهب ال "الفـروعقال يف 

")٦(     
   
  

  المطلب الثاني :
  أدلة كل قول مع المناقشة والترجیحذكر 
  أوال  : أدل القول األول :

                                                           
  ٢١٥ص    ١حاشية العدوي  ج - (١)

  ٢٤٧ص    ١شرح مختصر خليل  ج - (٢)

  ٢١ص    ٧روضة الطالبين  ج -(٣)

  ٨/٢٧انظر اإلنصاف    - (٤)

      ٨/٢٨انظر اإلنصاف  - (٥)

  ١٠ص    ٧؛ المبدع في شرح المقنع   ج  ١١٠ص    ٥الفروع  ج - (٦)
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  لكتاب والسنة ، واإلجماع ، والمعقول:وقد  استدلوا على وجوب ستر وجه المرأة با
  أوال : أدلتهم من الكتاب

    : قولـــــــه تعـــــــاىل الـــــــدلیل األول:
    

        
     

    
      

     
      

     
    

    
     

     
     

     
     

      
     

      
    
     النور  ٣١، ٣٠اآلية   

  ن هذه اآلیات أنبه على أمرین :وقبل ذكر أوجه االستدالل م
   ؟ماهو المقصود بالزینةاألول: 

اسم جامع لكل ما حيبه الرجـل مـن املـرأة ويـدعوه للنظـر إليهـا سـواء يف ذلـك الزينـة األصـلية أو  : الزينة
ـا هـي الثابتـة كالوجـه  ا جتمال وتزينا . وأما الزينـة األصـلية : فإ املكتسبة اليت هي كل شيء حتدثه يف بد

الشعر وما كان من مواضع الزينـة كاليـدين والـرجلني والنحـر ومـا إىل ذلـك . قـال القـرطيب يف تفسـريه : و 
الزينة على قسمني خلقيـة ومكتسـبة : فاخللقيـة : وجههـا فإنـه أصـل الزينـة ومجـال اخللقـة   . وأمـا الزينـة 

 .   (١)حل واخلضاب . أ هـ املكتسبة : فهي ما حتاول املرأة يف حتسني خلقتها به كالثياب واحللي والك

 الزينة يف آيتني:   سبحانه وتعاىللقد ذكر هللا الثاني: 

   وهـــــــــــــي ماجـــــــــــــاء يف قولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه   اآليـــــــــــــة األوىل :   ،
             

    بـُُعولَِتِهنَّ َوال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإال لِ واآلية الثانية وهي يف قوله تعاىل 

                                                           
  ٢٢٩/ص١٢قرطبي جانظر تفسير ال – (١)
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فاالية األوىل تبني الزينة اليت جيوز للمرأة إظهارها إذا كانت خارج بيتها ، أو يف مكان تتعـرض فيـه لرؤيـة 
وبدليل اآلية بعدها ( وليضربن خبمرهن على -٢تفسري ابن مسعود رضي هللا عنه ، -١األجانب بدليل 
ن) اآلية .    جيو

ففـي اآليـة األوىل اسـتثىن الزينـة املبـداة   -١وز للمرأة أن تبـدي زينتهـا هلـم ويف اآلية الثانية بيان الذين جي
  ويف اآلية الثانية استثىن من تبدى هلم الزينة. -٢
   دلیل على وجوب تغطیة الوجه من وجوه عدة : تیناآلیهاتین ففي .

  الوجه األول :
جهن ، واألمـر حبفـظ الفـرج أمـر بـه : أنه سبحانه وتعاىل قد  أمر املؤمنات حبفظ فرو  األولى في اآلیة

ومبــا يكــون وســيلًة إليــه ، وال يرتــاب عاقــل، بــأن مــن وســائل حفــظ الفــرج  ، تغطيــة الوجــه ألن كشــفه ، 
سبٌب للنظر إليها ، وتأمل حماسنها ، والتلذذ بذلك ، وبالتايل إىل الوصـول واالتصـال ، ويف الصـحيحني 

 ، فإذا كانت تغطية الوجه ، من وسائل حفظ  )١(يكذبه والفرج يصدق ذلك أوأن زنا العينني النظر ،  
  ،ألن الوسائل هلا أحكام املقاصد.الفرج كان غطاء الوجه مأمورا به

  الوجه الثاني:
    : أنه قد نهى عن إبداء الزینة وجه االستدالل األول من اآلیة الثانیة

ــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــبحانه ف       قول

      : ا على حترمي كشف الوجه من أوجه عدة منها   يستدل 
ـى عـن إبـداء الزينـة مث اسـتثىن مـا ظهـر مـن الزينـة ، فهـذه الزينـة الـيت يف اآليـة تشـمل    :األول أنه قد 

زينـُة  الزينة الباطنة ، والزينة الظاهرة ،   وقد فسر ابن مسعود رضي هللا عنه بأن املستثىن من النهـي هـو
الثيــاب اللــيت يلبســنها ،  بغــري إرادة  تهن (الباطنــة والظــاهرة)  إال مــا ظهــر مــنثيــاب ، أي اليبــدين زينــال

ا من هنا أو هناك ، فهذا معفو عنه إن    )٢( منهن ، ألن املرأة وإن لبست العباءة ، فقد يظهر بعض ثو
ا أبعـدُ  ى عن أبداء زينة الثياب رغم كو مـايكون عـن إثـارة الفتنـة ،فـإن  كان بغري قصد ، فإذا كان قد 

   يه ملايكون أعظُم فتنة،وهو الوجه يكون من باب أوىل وأحرى .

                                                           
؛ صحيح  ٥٨٨٩/باب زنا الجوارح دون الفرج/ح ٢٣٠٤ص    ٥من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه ،   صحيح البخاري  ج   - (١)

  م/٢٠٤٦ص    ٤مسلم  ج 

   ٦٢٣٨أهلكناها أنهم ال يرجعون/ح باب ) وحرام على قرية

    ٢٥٦٧ص    ٨؛ تفسير ابن أبي حاتم  ج   ٢٨٤/ص٣انظر تفسير ابن كثير ج- (٢)
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  : أن قولـــــــــــــــه يف اآليـــــــــــــــة الـــــــــــــــيت تليهـــــــــــــــا  : الثـــــــــــــــاني

      ـــى أن ـــل عل دلی
    الزینـــــــــــــة  المســـــــــــــتثناة فـــــــــــــي اآلیـــــــــــــة الســـــــــــــابقة

         هـــــــــي ظـــــــــاهر
  الثیاب وأن الوجه من الزینة  التي الیجوز للمرأة أن تبدیها لما یلي: 

اجليــب هــو اجلــزء الــذي يلــي النحــر ، فهــي مــأمورة بإســدال اخلمــار علــى جيبهــا ، حــىت تغطــي أن أوال: 
رأة يف الغالـب،  اليغطـي ذلـك حنرها ، واجلزء الذي يليه مـن صـدرها،  ألن الثـوب الـذي تقـوم بلبسـه املـ

األمر بإسدال اخلمار على اجليب ، من أجل سرت النحر ومـا يليـه،  أمـر بتغطيـة الوجـه بـل وأوىل  ف اجلزء،
ألن الوجــه هــو موضــع الفتنــة ، وموضــع اجلمــال ، فهــل يعقــل ، أن يكــون األمــر مقتصــرا علــى تغطيــة ؛ 

ـذا فيـه  ؟وهو أصل الفتنة يف املـرأة كلهـا  ، وترك الوجه،، والشعرماهو أقل فتنة ، وهو النحر  فـالقول 
  القرآن للتناقض ، وحاشا كالَم هللا عن ذلك  . نسبة
    أن يف قوله تعـاىل : :الثاني

      دليل صريح يف إدنـاء اخلمـار مـن الـرأس إىل الصـدر
وال يوجـد أي ، ألن الوجه من الرأس الـذي جيـب ختمـريه عقـال وشـرعا وعرفـا  ؛. والوجه داخل يف ذلك 

نــص علــى إخراجــه أو دليــل يــدل علــى إخــراج الوجــه مــن مســمى الــرأس يف لغــة العــرب ، كمــا مل يــأت 
مــردود بــاملفهوم  الوجــه مــن عمــوم التخمــري واســتثناء ، اســتثنائه مبنطــوق القــرآن والســنة وال مبفهومهمــا 

ومــدفوع بــأقوال بقيــة علمــاء الســلف واخللــف ، كمــا هــو مــردود بقاعــدتني أوضــحهما ،الشــرعي واللغوي
حجة النفـي . والثانيـة : أنـه  علماء األصول ومصطلح احلديث إحدامها : أن حجة اإلثبات مقدمة على

إذا تعــارض مبــيح وحــاظر قــدم احلــاظر علــى املبــيح . وملــا كــان هللا ســبحانه وتعــاىل يعلــم مــا يف املــرأة مــن 
ـا الـذي ، أمرها بسرت هذه الوسائل ، وسائل الفتنة املتعددة للرجل  حـىت ال تكـون سـببا للفتنـة فيطمـع 

  يف قلبه مرض .  
يــرحم هللا نســاء املهــاجرات  :{عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــتبخــاري ماجــاء يف صــحيح ال :الثالــث

ن(األول ملــا أنــزل هللا  ــا   )وليضــربن خبمــرهن علــى جيــو ، قــال ابــن    (١))شــققن مــروطهن فــاختمرن 
    (١)"أهـ.أي غطني وجوههن :فاختمرن :قولهيف فتح الباري " -رمحه هللا تعاىل-حجر

                                                           
  /باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن     ٤٤٨٠/ح١٧٨٢/ص٤صحيح البخاري ج - (١)
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غطــاء الــرأس فقــط ، كمــا يظــن الــبعض ، بــل هــو حبســبه ، فــإن مخــرت أن اخلمــار ، لــيس هــو  : الرابــع
  :مايلي الرأس فهو غطاء للرأس ، وإن مخرت الوجه فهو غطاء الوجه ويف ذلك 

 احلديث املتقدم لعائشة رضي هللا عنها . - ١

يف قصـــة الرجـــل الـــذي { مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي هللا عنهمـــا مســـلم ، ماجـــاء يف صـــحيح - ٢
رم فمات،  قال رسول هللا  صلى هللا عليـه وسـلم  اغسـلوه مبـاء وسـدر ، وقصته ناقته ،  وهو حم

ــوه يف ثوبيــه ، وال ختمــروا رأســه   وال وجهــه ــوم القيامــة ملبيــاف وكفن ، فقولــه    (٢)}إنــه يبعــث ي
. وقـد تقـدم الختمروا رأسه وال وجهه ، دليـل علـى أن اخلمـار يكـون للـرأس، ويكـون للوجـه أيضـا

 بداية هذا البحث. حديث (مخروا اإلناء) يف

مـــا جـــاء  يف    -وهـــو مـــن أبـــني األدلـــة،  وأوضـــحها مـــن الســـنة ، علـــى وجـــوب تغطيـــة الوجـــه  - ٣
ـا    {يف قصة اإلفـك قـول عائشـة رضـي هللا عنهـا تقـول :الصحیحین  فجئـت منـازهلم ولـيس 

ـم سـيفقدونين فريجعـون إيل ،  منهم ، داع وال جميب فتيممت منزيل الذي كنت فيـه ، وظننـت أ
بينا أنا جالسة يف منزيل ، غلبتين عيين فنمت ، وكان صفوان بن املعطل السـلمي مث الـذكواين ، ف

من وراء اجليش ، فأصبح عند منـزيل ، فـرأى سـواد إنسـان نـائم ، فعـرفين حـني رآين،  وكـان رآين 
ــابيقبــل احلجــاب ، فاســتيقظت باســرتجاعه حــني عــرفين،        (٣)}فخمــرت وجهــي  بجلب

ل قولها ذلك ، على أن الخمار یغطى به الوجه ، وأن تغطیة الوجـه فد   احلديث 
 واجبة  .

 الوجه الثالث: 

   ،قولــه ســبحانه  :  وجــه االســتدالل الثــاني مــن اآلیــة الثانیــة
     

    
    

     
     
     

     
     

                                                                                                                                                                                                 
  ٤٩٠/ص٨نظرفتح الباري جا - (١)

  / باب ما يفعل بالمحرم إذا مات    ١٢٠٦/ح٨٦٦/ص٢صحيح مسلم ج -) ٢(

/ ٢١٢٩/ص٤مسلم ج/باب حديث اإلفك ، صحيح ٣٩١٠/ح١٥١٧/ص٤من حديث عائشة رضي هللا عنها ،صحيح البخاري ج – (٣)

  /باب في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف    ٢٧٧٠ح
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ويشـمل أيضـا  املرأة عادة يف بيتها كالوجه ،واليـدين به  ماتظهر  في هذه اآلیة المقصود بالزینةف 

ألنــه الجيــوز ألحــد مــن هــؤالء املــذكورين  يف هــذه  ؛ وحنوذلــك الزينــة املكتســبة كالكحــل والقــرط واخلــامت 
ـا ، حـىت لـو كانـت هـذه املـر  أة ابنتـه ، أو اختـه ، إال  اآلية النظُر للمرأة ، وهي البسًة ثيابـا تكشـف عور

لنظر هلـذه الزينـة ، ومجيع من رخـص هلـم بـابأدلة أخرىالزوج الذي ذكر يف أول اآلية  فإنه جيوز له ذلك 
أو مـــن الـــذين لـــيس لـــديهم رغبـــٌة يف ، أومـــن ألطفـــال ، الباطنـــة يف هـــذه اآليـــة ، هـــم مـــن احملـــارم للمـــرأة 

  .النساء، ملرض أو كرب
قد خص هـؤالء املـذكورين يف اآليـة ، برؤيـة الزينـة الباطنـة ، وهـي مـاتظهر  فإذا كان وجه االستدالل:ف

به املرأة عادة يف بيتها، دل على أن غريهم ممنوع،  من النظر لتلك الزينة ، وال يشك أحد يف أن أعظـم 
ال زينة باطنة يف املرأة هي الوجه ، فهو جممع احلسن ، وحمط الفتنة ، والميكن منع تلـك الزينـة مـن الرجـ

  األجانب ، إال حبجاب الوجه ، فدل على وجوب تغطيته .
بعـد نـزول هـذه و ، (١)عنـدما حجبهـافعل رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم بزوجتـه صـفية لذلك  ویشهد

    :مــــن قولــــه تعــــاىل  اآليــــة وآيــــة األحــــزاب
   

    
     

       
    النسـاء املؤمنـات و أمهـات املـؤمنني ،  فقد قـام  األحزاب .   ٥٩اآلية

، وكانـت النسـاء قبـل ذلـك  السـرت الكامـل بـاخلمر واجلالبيـببيف عهد رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم 
  . يسفرن عن وجوههن وأيديهن حىت نزلت آيات احلجاب 

 دل ذلــك علــى أن ، فــإذا كــن مــأمورات باجللبــاب لــئال يعــرفن وهــو ســرت الوجــه أو ســرت الوجــه بالنقــاب 
فما بقى حيل لألجانب النظـر إال إىل الثيـاب ، ن من الزينة الىت أمرت أال تظهرها لألجانب يالوجه واليد

  .الظاهرة
  الوجه الرابع:

                                                           
/ باب غزوة خيبر، وجاء في نص الحديث:" ٣٩٧٦/ح١٥٤٣/ص٤من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه،  صحيح البخاري ج – (١)

ا ملكت  فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مم

  يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب"
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ـــة الثانیـــة     ،قولـــه ســـبحانه يف آخـــر اآليـــة  :  وجـــه االســـتدالل الثالـــث مـــن اآلی
    
      ، ــه يف األرجــل  واملقصــود بــذلك مــايتحلى ب
ــدا إىل الفتنــة ، فكيــف بالوجــه الــذي حيكــي  دُّ َعــ، فــإذا كــان صــوت اخللخــال ، يُـ  كاخللخــال وحنــوه  بري

وصوت اخللخال ، يصدر مـن الفتـاة ،ومـن العجـوز ،ومـن اجلميلـة،  ومـن  ، ؟اجلمال والشباب والنضارة
  الدميمة ، أما الوجه ، فهو ال حيتمل إال صورٌة واحدة .

اهي،  ومامجاهلـا مأن يسمع الرجل خلخاال بقدم امرأة اليدري  ؟ أيهما أعظم فتنة  وجه االستدالل:ف
أيهما أعظم فتنـة ؟ هـذا ؟  أو أن ينظـر إىل ؟وال يدري أشوهاء أم حسناء  ؟م عجوز وهل هي شابة أ ؟ 

وجـه سـافر مجيـل ،  ممتلـئ شـبابا ونضـارة ، وحسـنا ومجـاال وجتمـيال ، فهـل يعقـل أن ينهـى عـن ذلــك وال 
  ؟ينهى عن كشف الوجه

،    (١)}ن جــر ثوبــه خــيالء مل ينظــر هللا إليــه يــوم القيامــةمــ{بــل حينمــا قــال النــيب صــلى هللا عليــه وســلم 
قـال يــرخني شـربا ، فقالــت إذا   ؟فكيـف يصــنعن النسـاء بــذيوهلن، {،رضـي هللا عنهــا –فقالـت أم ســلمة 

فإذا كان هذا يف القدم ،فالوجه أكثـر فتنـة،  .   (٢)}زدن عليه ترخينه ذراعا ال تتنكشف أقدامهن قال 
يـان سـرت مـاهو أقـل فتنـة كالقـدم ، وصـوت اخللخـال، والرتخـيص يف كشـف مـا هـو واحلكمة والنظر،  تأب
   .أعظم فتنة وهو الوجه

  الدلیل الثاني من الكتاب
 :سـبحانه وتعـاىليف قولـه  رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ، لاماخوطب بـه أمهـات املـؤمنني وصـحابة 

    
     

      
     
    

      
     
       

    
     

     
       

    
       

                                                           
ر خيالء ،   صحيح ٥٤٤٧/ح٢١٨١/ص٥من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما ، صحيح البخاري ج – (١) /باب من جر إزاره من غي

  حب   /باب تحريم جر الثوب خيالء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يست٢٠٨٥/ح١٦٥١/ص٣مسلم ج

  ، وقال:"حسن صحيح"١٧٣١/ح٢٢٣/ص٤، سنن الترمذي ج ٥٣٣٦/ح٢٠٩/ص٨سنن النسائي (المجتبى) ج - (٢)
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    ویستدل  بهذه اآلیة على وجوب سـتر      األحزاب  ٥٣اآلة
  الوجه من وجهین :

  ، قولـــــــه ســـــــبحانه   يفأن  :الوجـــــــه األول 

        اآليـــة
ِِهنَّ مـنهم ، ومل يسـتثن مـن املـرأة شـيئا ، ال نص واضح ، يف وجوب حتجـ ب النسـاء عـن الرجـال ، وَتَسـرتُّ

ـا ، والتعويـل عليهـا   فهي مجيعها من وراء حجاب ،الوجه وال  غريه  وهي أية حمكمة ، فوجـب األخـذ 
، ومحــُل ماســواها عليهــا ، واحلكــم فيهــا عــام يف نســاء النــيب صــلى هللا عليــه وســلم وغــريهن مــن نســاء 

ويــدخل يف هــذه اآليــة مجيــع النســاء بــاملعىن ، ومبــا تضــمنته  تعــاىل :" قــال القــرطيب رمحــه هللاؤمنني ، املــ
لشــهادة عليهــا أو داء فــال جيــوز كشــف ذلــك إال حلاجــة كا ...أصــول الشــريعة مــن أن املــرأة كلهــا عــورة 

ا"     (١)يكون ببد
  الوجه الثاني: 

ن أبعـد مـن كـل شـبهة، ومـع نساء النـيب ، الـاليت هـن أمهـات املـؤمنني  أن  ، رغـم جاللـة قـدرهن ، وكـو
ن، مـن وراء حجـاب،  ذلك ، أمرن بأن يكون احلـديُث مـع األجانـب فمـا  وعلـل ذلـك بأنـه أطهـر لقلـو

   ؟بالك بالنساء األخريات 
وإذا كــان الرجــال وهــم مــن خــري القــرون ، ومــن أصــحاب النــيب صــلى هللا عليــه وســلم ، قــد أمــروا بعــدم 

ننساء النيب صلى هللا عليه وسلم ، رغم كو احلديث مع  أبعـَد مـن كـل شـبهة ، إال مـن وراء  م ، وكـو
م حجاب ،   ؟فمابالك ، برجال هذا الزمان  وعلل ذلك بأنه أطهر لقلو

ـــا مـــن أمهـــات املـــؤمنني الطـــاهرات  ، ومـــن  ـــذلك يف حقهـــم،   أوىل،  وأشـــدُّ وجوب ــــك أن األمـــر ي الشــــ
  عنهم أمجعني.رضي هللالصحابة األخيار 

 الدلیل الثالث من الكتاب

     قولــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــــــاىل 
   

    
     

       
    األحزاب .   ٥٩اآلية    

                                                           
  ٢٢٧/ص١٤أنظر تفسير القرطبي ج – (١)
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  ویستدل  بهذه اآلیة على وجوب ستر الوجه من وجوه :
       قوله تعـاىل : : الوجه األول

  دل على ختصيص الوجه؛ ألن الوجه عنوان املعرفة ، فهو نص على وجوب سرت الوجه ي.  
نـص علـى أن يف معرفـة حماسـن ،         وقولـه تعـاىل: الوجه الثاني

ا مــا تعــرف بــه  املــرأة إيــذاء هلــا ولغريهــا بالفتنــة والشــر ، فلــذلك حــرم هللا تعــاىل عليهــا أن ختــرج مــن بــد
حماسنها أيا كانت ، ولو مل يكن من األدلـة الشـرعية علـى منـع كشـف الوجـه إال هـذا الـنص منـه سـبحانه 

 لكــان كافيــا يف وجــوب احلجــاب وســرت مفــاتن املــرأة ، ومــن مجلتهــا وجههــا ، وهــو أعظمهــا؛ ألن وتعــاىل
  الوجه هو الذي تعرف به وهو الذي جيلب الفتنة . 

ــا إذا كانــت قــد خرجــت مبديــة زينتهــا فهــي تعــرض نفســها لإليــذاء مــن قبــل الفســاق ، فــإذا كانــت  وأل
، فــإن املتربجــة كأمنــا هــي بتربجهــا  مشــاهدذا واقــع متحجبــة ، فــإن ذلــك كفيــل ببعــدها عــن األذى، وهــ

ـــا تـــورث هيبـــة وحيـــاء    تـــدعوا النـــاس إليهـــا ، خبـــالف تلـــك املتحجبـــة احلجـــاب الشـــرعي الســـاتر ، فإ
   .واحرتاما ، حىت من قبل الفساق

    :وقولــــــــــــه  الثالــــــــــــث: الوجــــــــــــه
      

ا ، مبــا يف ذلــك وجههــا ، إدنــاء اجللبــاب يعــين : ســدف  وهــذا هــو مــا فســره بــه  له وإرخــاءه علــى مجيــع بــد
قـال : أمـر هللا نسـاء املـؤمنني إذا خـرجن مــن كمـا ذكـره بـن كثـري عنـه حيـث ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا  

ن يف حاجـة أن يغطـني وجـوههن مـن فـوق رءوسـهن باجلالبيـب ويبـدين عينـا واحـدة وقـال حممـد بـن  بيو
بيدة السلماين عن قول هللا عز وجل   يدنني عليهن مـن    جالبيـبهن      فغطـى وجهـه سريين سألت ع

     (١)}ورأسه وأبرز عينه اليسرى
" ان تلويـه املـرأة حـىت ال  قـال يف تفسـريه  عـن ابـن عبـاس يف صـفة إدنـاء اجللبـاب القرطيب وكذلك نقل 

ا       (٢)"يظهر منها اال عني واحدة تبصر 
 مـن حـديث أم عطيـة رضـي هللا عنهـا { ، فهو ماجـاء يف صـحيحي البخـاري ومسـلم وأما دلیل السنة

م ويعتــزل  قالــت أمرنــا أن خنــرج احلــيض يــوم العيــدين وذوات اخلــدور فيشــهدن مجاعــة املســلمني ودعــو

                                                           
  ٥١٩/ص٣تفسير ابن كثير ج -  (١)

  ٢٤٣/ص١٤.  تفسير القرطبي ج-  (٢)
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ــا رســول هللا إحــدانا لــيس هلــا جلبــاب قــال لتلبســها صــاحبتها مــن  احلــيض عــن مصــالهن قالــت امــرأة ي
ا        (١)}جلبا

دل على أن املعتاد عدم خروج املرأة إال جبلباب وعند عدمه الختـرج ، ومل أن ذلك ي وجه االستدالل:
يــأذن هلــن بــاخلروج بغــري جلبــاب ، مــع أن اخلــروج كــان ألمــر مشــروع وهــو صــالة العيــد ، فمــا بالــك مبــن 

   ؟خترج لألسواق وغريها
  .الوجه من السنة ستروجوب  ىثانیا: األدلة التي تدل عل

  لیل األول : الد
ـــذي    :{، وهـــو حـــديث عائشـــة رضـــي هللا عنهـــا يف الصـــحيحني حـــني قالـــت  تقـــدم ذكـــره احلـــديث ال

فخمـرت   ، فاستيقظت باسرتجاعه حني عرفينفعرفني حین رآني،  وكان رآني قبل الحجاب ، 
  احلديث     (٢)}وجهي  بجلبابي

  ويستدل به من وجهني: 
 وجوب تغطية الوجه ، وإذا وجب على أمهات املؤمنني أنه حديث صحيح وصريح يف الوجه األول :

  مع علو أخالقهن ، وبعدهن عن كل ما يشني املرأة  ، فغريهن من باب أوىل.  
فيه دليل على أن احلجـاب مل يكـن واجبـا يف أول   )وكان رآني قبل الحجاب(قوهلا: الوجه الثاني:

ـا كانـت قبـل اإلسالم ، مث وجب بعد ذلك ، فوجب محل األحاديث اليت  جاء فيها كشف وجه املـرأة أ
  فرض  احلجاب ، وهو حديث حمكم المناص من األخذ به .

  الثاني :الدلیل 
، فقالـت    (٣)}من جـر ثوبـه خـيالء مل ينظـر هللا إليـه يـوم القيامـة{حينما قال النيب صلى هللا عليه وسلم 

قـــال يـــرخني شـــربا ، فقالـــت إذا   ؟فكيـــف يصـــنعن النســـاء بـــذيوهلن، {، -رضـــي هللا عنهـــا–أم ســـلمة 
  .   (٤)}زدن عليه ترخينه ذراعا ال تقدامهن قال تنكشف أ

                                                           
  / ٨٩٠/ح٦٠٦/ص٢سلم ج/باب وجوب الصالة في الثياب  ، صحيح م٣٤٤/ ح١٣٩/ص١صحيح البخاري ج - (١)

  باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال

/ ٢١٢٩/ص٤/باب حديث اإلفك ، صحيح مسلم ج٣٩١٠/ح١٥١٧/ص٤من حديث عائشة رضي هللا عنها ،صحيح البخاري ج – (٢)

  /باب في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف    ٢٧٧٠ح

ر خيالء ،   صحيح ٥٤٤٧/ح٢١٨١/ص٥بن عمر رضي هللا عنهما ، صحيح البخاري جمن حديث ا – (٣) /باب من جر إزاره من غي

  /باب تحريم جر الثوب خيالء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب   ٢٠٨٥/ح١٦٥١/ص٣مسلم ج

  ن صحيح"، وقال:"حس١٧٣١/ح٢٢٣/ص٤، سنن الترمذي ج ٥٣٣٦/ح٢٠٩/ص٨سنن النسائي (المجتبى) ج - (٤)
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فـإذا كـان هـذا يف القـدم فالوجـه أكثـر فتنـة فـال يعـدو أن يكـون تنبيهـا بـاألدىن علـى   وجه االستدالل:
و والرتخــيص يف كشــف مــا هــ ،  القــدم :وهــو، األعلــى ، واحلكمــة والنظــر تأبيــان ســرت مــاهو أقــل فتنــة 

  الوجه.  :وهو، أعظم فتنة 
  الثالث:الدلیل 

     (١)}أن احملرمة التنتقب وال تلبس القفازين{ما جاء يف صحيح البخاري 

انتقاب املرأة يف اإلحرام ، ال جيوز لنهيه صلى هللا عليه وسلم عـن فيه دليل على أن  وجه االستدالل:
رأة كانـت تسـرت وجههـا يف األحـوال العاديـة ذلك يف احلـديث املتقـدم وهـو مـن أعظـم األدلـة علـى أن املـ

وال تلــبس القفــازين أي ال تلــبس مــا فصــل وقطــع وخــيط ألجــل الوجــه كالنقــاب  ومعــىن ال تنتقــب املــرأة 
ا ال تغطي وجهها وكفيهـا كمـا تومهـه الـبعض فإنـه جيـب سـرتمها  وألجل اليدين كالقفازين ، ال أن املراد أ

  ا فسره به الفقهاء والعلماء   .  لكن بغري النقاب والقفازين . هذا م
فقـد  ،  أن املـرأة احملرمـة الـيت منعـت مـن النقـاب  كشـف وجههـا عنـد وجـود الرجـال األجانـب وال يعين 

كان الركبان ميـرون بنـا وحنـن حمرمـات مـع الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم   { :قالت عائشة رضي هللا عنها
ا على وجهها وقـد تقـدم نقـل  ،   (٢)}من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبا

ا رجال أجانب       (٣)إمجاع العلماء على أن املرأة تغطي وجهها وهي حمرمة بغري النقاب إذا مر 
  الرابعالدلیل 

املرأة عورة  فإذا خرجت استشـرفها الشـيطان وأقـرب مـا تكـون مـن وجـه  قوله عليه الصالة والسالم :{
ا وهي يف      (٤)}قعر بيتهار

                                                           
  / باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة١٧٤١/ح٦٥٣/ص٢من حديث بن عمر رضي هللا عنهما،  صحيح البخاري ج – (١)

ة ج  - (٢) ن خزيم حيح اب ل ج ٢٦٩١/ح٢٠٣/ص٤ص ن حنب د ب ام أحم ند اإلم ي داود  ٢٤٠٦٧/ح٣٠/ص٦، مس نن أب ، س

:"وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف ٣٢/ص٢ث الهداية ج/ ، قال بن حجر في الدراية في تخريج أحادي١٨٣٣/ح١٦٧/ص٢ج

ر ج ال في تلخيص الحبي دار قطني والطبراني" ، وق  ٢٧٢/ص٢وقد قال فيه مرة عن مجاهد عن عائشة ومرة عن أم سلمة كذا في ال

ذر عن أسماء "وأخرجه بن خزيمة وقال في القلب من يزيد بن أبي زياد ولكن ورد من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطم ة بنت المن

  بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه وصححه الحاكم قال المنذري قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث" 

  انظر  المطلب الثاني: حكم حجاب وجه المرأة في حال اإلحرام  – (٣)

ة ج – (٤) ن خزيم حيح اب ه ، ص ي هللا عن عود رض ن مس دهللا ب ديث عب ن ح ح ١٦٨٥/ح٩٣/ص٣م ان ،  ص ن حب يح اب

، وقال ٢٠٦١/ح ٤٢٧/ص٥، وقال "حسن غريب" ، مسند البزار ج١١٧٣/ح٤٧٦/ص٣، سنن الترمذي ج ٥٥٩٨/ح٤١٢/ص١٢ج

د ١٤١/ص١المنذري في الترغيب والترهيب ج :"رواه الطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح" ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائ

ط ورجا٣١٤/ص٤ج ي األوس ي ف ة :"رواه الطبران ث الهداي ريج أحادي ي تخ ة ف ر الدراي ن حج ال ب حيح" ق ال الص ه رج ل
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فقولــه املــرأة عــورة دليــل علــى أن املــرأة مجيعهــا عــورة ، فلــم يســتثن منهــا شــيئا ،   وجــه االســتدالل :
 .  والدين قد أمر بسرت العورات أمر وجوب

  
  
  

  الخامسالدلیل 
أتيـت النـيب  صـلى هللا عليـه وسـلم  فـذكرت لـه امـرأة أخطبهـا :{عن املغرية بـن شـعبة رضـي هللا عنـه قـال

ل اذهــب فــانظر إليهــا فإنــه أجــدر أن يــؤدم بينكمــا فأتيــت امــرأة مــن األنصــار فخطبتهــا إىل أبويهــا فقــا
مــا كرهــا ذلــك قــال فســمعت ذلــك املــرأة وهــي يف  مــا بقــول النــيب  صــلى هللا عليــه وســلم  فكأ وأخرب
ـــا خـــدرها فقالـــت إن كـــان رســـول هللا  صـــلى هللا عليـــه وســـلم  أمـــرك أن تنظـــر فـــانظر وإال فأنشـــدك كأ

    -  (١)}أعظمت ذلك قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها
لـم جتعلـه ينظـر إليهـا ، ف وكراهـة البنـت لـذلك  ؟األبوان أن ينظر إىل ابنتهمـا  كراهة وجه االستدالل:

؛ فدل على أنه كشف الوجـه إال بعد أن علمت أن ذلك قد رخص فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
  خالف األصل.

  الدلیل السادس :
: جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أين تزوجت امرأة مـن  قال رضي هللا عنه  ن أيب هريرةع

   )٢("األنصار فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم هل نظرت إليها ؟ فإن يف عيون األنصار شيئا
ــا أمــر بــالنظر إىل   وجــه االســتدالل: ولــذا بــوب مســلم علــى هــذا وجههــا  ؛ أن أمــره بــالنظر  إىل عيو

يف . وندبـه للنظـر إىل وجههـا  بـاب نـدب النظـر إىل وجـه املـرأة وكفيهـا ملـن يريـد تزوجهـااحلديث فقال : 

                                                                                                                                                                                                 
:"أوله عند الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وصححه هو وابن حبان وابن ١٢٣/ص١ج

  خزيمة "   

:"هذا حديث صحيح على  ، وقال ٢٦٩٧/ح١٧٩/ص٢، المستدرك على الصحيحين ج٤٠٤٣/ح٣٥١/ص٩صحيح ابن حبان ج – (١)

ارة  ث المخت ي األحادي ال ف لم" ، وق اري ومس رط البخ ال:"على ش ذهبي وق ه ال اه" ، ووافق م يخرج يخين ول رط الش ش

  :"إسناده صحيح"   ١٦٩/ص٥ج

  ١٤٢٤]  ح/ ١٠٤٠صفحة   -  ٢صحيح مسلم    [ جزء من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه ،   - (٢)
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، فلو مل يلتزم الناس باحلجاب ملا كـان هلـذا حال اخلطبة إشارة إىل أن تغطية الوجه أصل معروف عندهم 
  .معىن 

  
  
  
  
  

ســتر وجــه المــرأة مطلقــا ، ویؤخــذ اإلجمــاع وب ثالثــا: دلیــل اإلجمــاع علــى وجــ
  على ذلك من مواضع :

إمجــاعهم املتقــدم علــى وجــوب ســرت الوجــه إذا مل تــؤمن الفتنــة ،وهــذا يــدل علــى الموضــع األول : 
 ملا يلي:باإلمجاع ، وجوب سرت الوجه مطلقا 

 رأة أصل كل فتنة ، أن التقييد بانتفاء الفتنة مع كشف الوجه ال ميكن وجوده عند التحقيق ؛ ألن امل
فهي أشد فنت الرجـال ، بـل لـيس هنـاك أعظـم فتنـة منهـا ، ولـذا قـال عليـه الصـالة والسـالم كمـا يف 

، وقــال:"     (١)}مــا تركــت بعــدي يف النــاس فتنــة أضــر علــى الرجــال مــن النســاء {  الصــحيحني :
ا واقع على كل حال ، وك   (٢):{اتقوا الدنيا واتقوا النساء}  .شف الوجه يزيدها فتنةفاالفتتان 

  أن الكثــري مــن العلمــاء قــد نصــوا علــى منــع املــرأة مــن اخلــروج ، أو كشــف الوجــه عنــد فســاد الزمــان
 ومن نصوصهم يف  ذلك:

 الرجـال حاجة انقطعت عجوز:  أربع النساء أن عندي املسألة هذه يف القول حتقيق:  رشد ابن قال -
 العيـد يف للصـحراء وختـرج ، والـذكر العلم السوجمل وللفرض للمسجد فتخرج كالرجل فهذه ، منها

                                                           
/ باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى{ إن من أزواجكم ٤٨٠٨/ح١٩٥٩/ص٥ح البخاري جمن حديث أسامة بن زيد صحي – (١)

/ باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة  ٢٧٤٠/ح٢٠٩٧/ص٤وأوالدكم عدوا لكم}  ، صحيح مسلم ج

  بالنساء  

/ باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل ٢٧٤٢/ح٢٠٩٨/ص٤جمن حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه ، صحيح مسلم  – (٢)

  النار النساء وبيان الفتنة بالنساء
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ــا أهلهــا وجلنــازة واالستســقاء  منهــا الرجــال حاجــة تنقطــع مل(١) ومتجالــة.  حوائجهــا ولقضــاء وأقار
 حوائجهــا قضــاء يف الــرتدد تكثــر وال والــذكر العلــم وجمــالس للفــرائض للمســجد ختــرج فهــذه باجلملــة

ــة يف قــال كمــا ذلــك هلــا يكــره أي ــة الشــباب يف فارهــة غــري بةوشــا.  الرواي  للمســجد ختــرج والنجاب
ا أهلها جنائز ويف مجاعة الفرض لصالة  أو. الـذكر جملـالس وال استسـقاء وال لعيـد ختـرج وال ، وأقار
   )٢(" أصال خترج ال أن هلا االختيار فهذه والنجابة الشباب يف فارهة وشابة علم،

قــــال  ... ويكــــره هلــــن حضــــور اجلماعــــات   قــــال صــــاحب  اهلدايــــة: ...عمــــدة القــــاريقــــال يف      -
أصــحابنا ألن يف خــروجهن خــوف الفتنــة وهــو ســبب للحــرام ومــا يفضــي إىل احلــرام فهــو حــرام فعلــى 

قولـه مـا أحـدث " ...  هذا قوهلم يكره مرادهم حيرم ال سيما يف هـذا الزمـان لشـيوع الفسـاد يف أهلـه
مـا أحـدث نسـاء هـذا الزمـان مـن أنـواع  قلـت  لـو شـاهدت عائشـة رضـي هللا تعـاىل عنهـا ...النساء 

على أن نساء ذلك الزمان ما أحدثن جزأ من ألف جزء مما ... البدع واملنكرات لكانت أشد إنكارا 
 .  ) ٣(" أهـ  أحدثت نساء هذا الزمان

 قلت: رمحك هللا فكيف لو رأيت نساء هذا الزمان  ؟

ــه اســتحباب خــروج النســاء إىل شــه وقــال يف موضــع آخــر :"  - ود العيــدين ســواء كــن شــواب أو وفي
مـع أن مجاعـة ، وعـدم األمـن ، قلت يف هذا الزمان ال يفيت به لظهور الفسـاد . ذوات هيئات أم ال 
ــو  مــن الســلف منعــوا ــة وأب ــو حنيفــة يف رواي ذلــك وهــم عــروة والقاســم وحيــىي األنصــاري ومالــك وأب

ذلك الثــوري منــع خــروجهن يوســف ومنــع الشــافعية ذوات اهليئــات واملستحســنات لغلبــة الفتنــة وكــ
  )٤("اليوم

نـه أللذي يقتضيه الشرع وجوب سرتها وجهها يف هـذا الزمـان ال اوأقول  وقال يف الفواكه الدوين "  -
أن كشف املـرأة وجههـا يـؤدي إىل تطـرق  ،وإمنا ذلك ملا تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد، عورة 

 )٥("ان واألنساباأللسنة إىل قذفها وحفظ األعراض واجب كحفظ األدي

وهـذا عنـد أمـن الفتنـة ممـا تـدعو   )٢(قـال بـن رسـالنيف نيل األوطـار "  -رمحه هللا-)١(قال الشوكاين  -
الشهوة إليه من مجاع أو ما دونه أما عنـد خـوف الفتنـة فظـاهر إطـالق اآليـة واحلـديث عـدم اشـرتاط 

                                                           
  "أي اليت ال أرب فيها للرجال:" ٦٦٠/ص١الثمر الداين شرح رسالة القريواين جقال يف  – )١(

  ٢٩٤ص    ١بلغة السالك  ج - (٢)

     ١٥٨-١٥٦/ص ٦انظر عمدة القاري ج - (٣)

  ٣٠٤-٣٠٣/ص٦عمدة القاري ج- (٤)

  ٢١٤ص    ٢الفواكه الدواني  ج - (٥)
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ن خيـرجن سـافرات الوجـوه ال احلاجة ويدل علـى تقييـده باحلاجـة اتفـاق املسـلمني علـى منـع النسـاء أ
   )٣("سيما عند كثرة الفساق

اخللوة باألجنبيـة والنظـر إىل وجههـا حـرام سـواء خيفـت الفتنـة أو مل ختـف "  -رمحه هللا-قال الغزايل  -
ا مظنة الفتنة على اجلملة فقضى الشرع حبسم الباب من غري التفات إىل الصور     )٤(" أل

بأنـه الجيـوز للمـرأة أن تكشـف الوجـه والكفـني إذا علمـت أن م إمجـاعهم املتقـد :الموضع الثاني  
ى هللا عنه بأن يتبع النظـرة النظـرة  ـا ال؛من حوهلا قد ينظر هلا النظر احملرم الذي  تسـتطيع  أن تزيـل  أل

وهذا القول مـنهم يقتضـي القـول بوجـوب تغطيـة وجـه املـرأة والبـد ؛ ، هذا املنكر إال حبجب وجهها عنه
  :هلثالثة وجو 

 األول : ألن عدم تغطية الوجه وسيلة للنظر إليه ، والوسائل هلا أحكام املقاصد .  
 ا كما م  قد علَّلو املنع بكون ذلك يؤدي إىل االفتتان   تقدم .  الثاين: وأل

   إال بسرت وجهها.مظنة ألن ينظر إليه بشهوة فال متلك منع ذلك املرأة كشف وجه الثالث: أن 

 مجاع العملي الذي نقله العلماء على أن األصل يف املرأة هو تغطية الوجه اإل :الموضع الثالث 

    )٥(" ، حكى ذلك مجع من األئمةوقد 
 :ومن ذلك 

 املساجد إىل النساء خروج جواز على العمل استمرار باجلواز قال من قول قال يف عمدة القارئ "ويؤيد
 ، النساء تراهم لئال باالنتقاب قط الرجال مريؤ  ومل ، الرجال يراهن لئال منتقبات واألسفار واألسواق

   )٦(الطائفتني" بني احلكم مغايرة على فدل

 واالسواق املساجد إىل النساء خروج جواز على العمل استمرار اجلواز وقال يف فتح الباري:"ويقوى
   )١(" النساء يراهم لئال باالنتقاب قط الرجال يؤمر ومل الرجال يراهن لئال منتقبات واالسفار

                                                                                                                                                                                                 
هو دمحم بن علي بن دمحم بن عبدهللا الشوكاني ثم الصنعاني  ولد في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ثالث وسبعين  –) ١(

: نيل األوطار شرح  ومائة وألف توفي في السابع والعشرين من شهر جمادى اآلخرة سنة خمسين ومائتين وألف . من أبرز مؤلفاته

  فما بعدها  ١/١٤منتفى األخبار ، وإرشاد الفحول في تحقيق علم األصول .نقال عن مقدمة الروضة الندية شرح الدرر البهية 

   تقدمت ترجمته وهو المعروف بالبلقيني  -(٢)

  ٢٣٦ص    ٦نيل  األوطار  ج - (٣)

  ٢٨١ص    ٢إحياء علوم الدين  ج - (٤)

  ٣٤-٣٣ضيلة للشيخ بكر أبو زيد ص انظر حراسة الف - (٥)

  ٢١٧ص    ٢٠عمدة القاري  ج - (٦)
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    )٢(منتقبات" خيرجن والنساء الوجوه مكشويف الزمان ممر على الرجال يزل مل "  وقال الغزايل:"
  : ومن ذلك ما ذكروه يف مسألة إحرام املرأة 

ـا تسـدل الثـوب .. " قال ابن قدامة يف املغىن : إذا احتاجت إىل سرت وجهها ملرور الرجال قريبا منها فإ
          (٣)"  وال نعلم فیه خالفا ...من فوق رأسها على وجهها 

على أن إحرام املـرأة يف وجههـا وأن هلـا أن تغطي،رأسـها وتسـرت شـعرها وأجمعوا "بداية اجملتهدوقال يف "
ا على وجهها من فوق رأسها سدال خفيفا تسترت به عن نظر الرجال إليها   .   (٤)"وأن هلا أن تسدل ثو

رام املــرأة يف وجههــا وأن هلــا أن تغطــي رأســها وتســرت شــعرها وهــي وأمجعــوا أن إحــوقــال يف االســتذكار :" 
  حمرمة وأن هلا أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدال خفيفا تسترت به عـن نظـر الرجـل إليهـا

")٥(       
    )٦("ومل خيتلفوا يف منعها من سرت وجهها وكفيها مبا سوى النقاب والقفازين "فتح الباري قال يف 
 الوجـه كشـف هلـا يشـرع مل وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب فإن:" الفوائد بدائعرمحه هللا يف -القيم وقال بن

،  القفــازين عــن بــالنهي جــاء كمــا،   خاصــة النقــاب عــن بــالنهي الــنص جــاء وإمنــا،  غــريه وال االحــرام يف
ـا يـرد مل،  االشـياء هـذه لـبس عـن يـه ان ومعلـوم،  والسـراويل القمـيص لبس عن النهي وجاء  تكـون أ

ا تسـرت احملرمـة أن على الناس أمجع قد بل،  البتة تسرت ال مكشوفة  الرجـل وأن،  ودرعهـا بقميصـها بـد
 والسـراويل والقمـيص والقفـازين النقـاب عـن النهـي خمـرج أن مـع ، بـاإلزار وأسـافله ، بـالرداء بدنه يسرت
 فـأي،  جهـارا املـأل بـني وجههـا كشـف هلـا شـرع أنه منه ويفهم،  النص موجب على يزاد وكيف،  واحد
،  الرجــل كبــدن املــرأة وجــه بــل،  ؟ مصــلحة أو ، قيــاس أو ، عمــوم أو،  مفهــوم أو،  هــذا اقتضــى نــص
 اليــد قــدر علــى باملفصــل ســرتها حيــرم وكيــدها بــل،  والربقــع كالنقــاب قــدره علــى باملفصــل ســرته حيــرم

 إن قـال ومـن.  البتـه عنـه ينـه فلـم،  والثـوب رواخلما باملالءه الوجه وسرت،  بالكم سرتها وأما،  كالقفاز
 هللا جعــل ملــا احملــرم رأس علــى قياســه يصــح وال،  عمــوم وال نــص بــذلك معــه فلــيس احملــرم كــرأس وجههــا

                                                                                                                                                                                                 
  ٣٣٧ص    ٩فتح الباري  ج - (١)

  ٤٧ص    ٢إحياء علوم الدين  ج - (٢)

ي ج - (٣) ر المغن اع  ج   ١٥٤/ص٣انظ دائع الصنائع  ج ٥ص    ٤؛ المبسوط للسرخسي  ج ٤٤١ص    ٢؛كشاف القن ص    ٢؛ ب

  ٢٢٣ص    ٣؛ الذخيرة  ج  ٤٦٢ ص   ٢؛ المدونة الكبرى  ج  ١٧٨

  ٢٣٩/ص١انظر بداية المجتهد ج – (٤)

  ١٥ -١٤ص     ٤االستذكار  ج - (٥)

  ٥٤ص    ٤ج  فتح الباري - (٦)
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 ال :أي املعـىن هـذا بـه اراد إمنـا؛  وجههـا يف املرأة إحرام : السلف من قال من ، وقول الفرق من بينهما
 الرجــل كبــدن وجههــا فيكــون؛  النقــاب اجتنــاب يلزمهــا بــل،  الرجــل يلــزم كمــا اللبــاس اجتنــاب يلزمهــا
،  ذلـك قـال أنـه الشـرع صـاحب عـن يثبـت مل مـا حبجـة لـيس فقولـه،  كشـفه وجـوب أراد أنـه قـدر ،ولو
    )١("األمرين من واحد إىل سبيل وال الوجه كشف وجوب به وأراد
 رأة وجههـا يف اإلحـرام ، وأمجعـوا فيؤخذ من هذا وحنوه أن علماء اإلسالم قد أمجعـوا علـى كشـف املـ

علــى أنــه جيــب عليهــا ســرته حبضــور الرجــال ، فحيــث كــان كشــف الوجــه يف اإلحــرام واجبــا فســرته يف 
  غريه أوجب

  أن العلمـاء قـد اتفقـوا علـى وجـوب تغطيـة وجـه املـرأة إذا كانـت مجيلـة خشـية  :الموضع الرابع
تغطيــة وجــه املــرأة ســواء كانــت مجيلــة أوال ؛  الفتنــة كمــا تقتضــيه نصوصــهم املتقدمــة ،وهــذا يلــزم منــه

  للوجوه التالية:
 :من املعلوم أن اجلمال أمر نسيب بني الرجال ، فمـايكون مجـيال عنـد بعضـهم قـد يكـون قبيحـا   أوال

  .  والعكس صحيح عند البعض اآلخر
 : أن ختصيص اجلميلة بالغطاء دون غريها فيه دعوة إىل النظر إليها . ثانیا  
 : فهـل يسـوغ تغطيـة إحـدامها . خـرى قبيحـة ألمـن كـان عنـده ابنتـان ، إحـدامها مجيلـة ، وا أن ثالثا

 دون األخرى ؟ وكيف يتم إقناعهما بذلك ؟

يؤخــذ مــن قــول أحــد العلمــاء املعاصــرين ممــن يــرى جــواز كشــف الوجــه للمــرأة ، الموضــع الخــامس: 
ــذا القــول شــرطا ينفــي ، فقــد اشــرت  -رمحــه هللا–وهــو الشــيخ حممــد بــن ناصــر الــدين األلبــاين  ط لألخــذ 

مانصـه(...   -رمحـه هللا تعـاىل–وجود اخلالف يف وجوب سرت وجه املرأة يف مثـل هـذا العصـر ،فقـد قـال 
ولكن ينبغي تقييـد هـذا إذا مل يكـن علـى الوجـه ، وكـذا الكفـني شـيء مـن الزينـة لعمـوم اآليـة ( واليبـدين 

العصـــر الـــذي تفـــنن فيـــه النســـاء بتـــزيني وجـــوههن زينـــتهن)  ،وإال وجـــب ســـرت ذلـــك ، ال ســـيما يف هـــذا 
   (٢) وأيديهن  بأنواع الزينة واألصبغة مما ال يشك مسلم بل عاقل ذو غرية يف حترميه . أهـ .

   :یدل على اإلجماع على وجوب ستر وجه المرأة لثالثة أمور قلت : وهذا القید 

                                                           
  ٣/٦٦٤بدائع الفوائد   - (١)

  ١٤١٣ -الطبعة : األولى - /    المكتبة اإلسالمية   ١/٨٩انظر جلباب المرأة المسلمة   – (٢)
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ا أن تنعــدم الزينــة مــن وجــه املــرأة أو مــن  أن هــذا القيــد ممتنــع  التطبيــق يف الواقــع ، فينــدر جــداألول : 
  كفيها  .
  كان مجيال ولو مل يكن عليه زينة.  أن هذا القيد ليس له معىن ؛ ألن الفتنة حاصلة بالوجه إذاالثاني:
؛ فإنـه ال جيـوز ، األصـل أن كـل مـا كـان سـببا للفتنـة  رمحـه هللا :"-قال شيخ اإلسـالم بـن تيميـة الثالث:

وهلـذا كـان النظـر الـذي يفضـي ؛ جيب سدها إذا مل يعارضـها مصـلحة راجحـة ، اد الذريعة إىل الفس  فإن
فإنــه يبــاح النظــر ؛ إال إذا كــان ملصــلحة راجحــة مثــل نظــر اخلاطــب والطبيــب وغريمهــا ، إىل الفتنــة حمرمــا 

  "للحاجة لكن مع عدم الشهوة   وأما النظر لغري حاجة إىل حمل الفتنة فال جيوز
  والكتاب حـديثا ، ولو أن العلماء قدميا  قائال:" -رمحه هللا-الشيخ األلباينمث علق على هذا األصل

راعــوا هــذا األصــل الــذي ذكــره : " مــا كــان ســببا للفتنــة فإنــه ال جيــوز " وجعلــه دلــيال مــرجح لتحــرمي 
ملا تورطوا يف إصدار بعض الفتاوى اليت ال يشك املتفقه يف أصول الشريعة وفروعها  ، النظر املذكور

ا      )١("تؤدي إىل مفاسد ظاهرةأ

  قلت : وهذا يطابق موضع النزاع غاية املطابقة. وهللا أعلم 
  رابعا: دلیل المعقول على وجوب تغطیة الوجه

 أما املعقول  ، فإنه يدل على وجوب تغطية الوجه من وجوه شىت منها : 

  الدلیل األول
الشـــك أن أول مـــا يتبـــادر إىل   . بـــأن فالنـــة مجيلـــة  : عنـــدما يقولـــون لـــك ؟  مـــاهو املتبـــادر إىل الـــذهن

ذهنك ، هو مجال الوجه ، والتبادر عالمة احلقيقة  ، فدل ذلك  ، بأن الوجه هو املقصـود األعظـم مـن 
 اجلمال ، وأنه هو موضع اجلمال طلبا وخربا .

  الدلیل الثاني : 
قـــول جبـــواز كشـــف الوجـــه ، مـــع إن أي إنســـان يعـــرف مواضـــع الفـــنت ، ورغبـــات الرجـــال ، الميكنـــه أن ي

وجوب سرت القدمني ، أو الساق، أو النحر ، وينسب ذلـك ألكمـل الشـرائع وأحكمهـا ، ألنـه ال يعقـل  
، أن نقول بأن الشريعة اإلسالمية الكاملة ، اليت جاءت من لدن حكيم خبري ، توجب علـى املـرأة سـرت 

ألن تعلـــق الرجـــال ؛ يوجـــب التنـــاقض  القـــدم ، أو ســـرت النحـــر ، وتبـــيح هلـــا كشـــف الوجـــه ، فـــإن ذلـــك

                                                           
  المكتب اإلسالمي ٥ط ١/١٠في الصالة     حجاب المرأة ولباسها  - (١)
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بالوجوه، أكثُر من تعلقهم باألقدام ، أو النحور ، فهل علمتم برجل يبحث عن زوجـة فيقـول للخاطـب 
  أو اخلاطبة ، احبث يل عن  قدميها أهي مجيلة ، أو غري مجيلة ، ويرتك الوجه  ؟ هذا حمال . 

حملرم ، ولـذا فقـد حـرم بيـع العنـب علـى مـن يقـوم  بل إن املباح وهو مباح قد يكون حمرما إذا كان وسيلة
بعصــره مخــرا ، فبيــع العنــب حــالل ، ولكــن حــرم ألنــه صــار وســيلة حملــرم ، فكيــف بــالقول جبــواز كشــف 

  موطن فتنة الرجال ، مع مانراه من ضعف الدين يف نفوس كثري من املسلمني واملسلمات .
   

  أدلة القول الثاني : : ثانیا 
  واز كشف وجه المرأة  بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:على جوقد استدلوا 
  فمن الكتاب:

       قولـــــه تعـــــاىل

         سورة النور ٣١من اآلية  
أنـه فسـر  -رضـي هللا عنهمـا-بأنـه قـد ثبـت عـن ابـن عبـاس  وجه االستدالل األول مـن اآلیـة :  

  ، وهو ترمجان القرآن فدل ذلك على جواز كشف الوجه . )١(هر منها ) بالوجه الكفنيقوله (إال ماظ
  :ونوقش من وجوه

أن هذا التفسري قد خالفه  تفسري ابن مسعود رضي هللا عنـه بـأن املسـتثىن مـن النهـي  : الوجه األول 
اب اللـيت يلبسـنها ،  بغـري الثيـ تهن (الباطنة والظاهرة)  إال ما ظهـر مـنزينُة الثياب ، أي اليبدين زين هو

  ، وقول الصحايب إذا خالفه صحايب آخر تعني الرتجيح بينهما بالدليل.    (٢)إرادة منهن
ذا املعىن    الوجه الثاني:  (٣)يحتمل أنه أراد بذلك الزينة املمنوع إظهارهافيه أمجال : فأن التفسري 

ن املقصــود هــو ظــاهر الثيــاب ومــا الميكــن فيكــون بــذلك موافقــا لتفســري ابــن مســعود رضــي هللا عنــه بــأ  
    عـــــن بـــــن عبـــــاس يف تفســـــريه لآليـــــة :".. -رمحـــــه هللا-إخفـــــاؤه قـــــال ابـــــن كثـــــري

         
                                                           

    ٢٥٦٧ص    ٨؛ تفسير ابن أبي حاتم  ج   ٢٨٤/ص٣انظر تفسير ابن كثير ج- (١)

  المرجع السابق   - (٢)

في تفسيره ( الوجه والكفين والجحل والخاتم) عائد إلى الزينة التي التبديها  -رضي هللا تعالى عنهما–فيكون قول ابن عباس  – (٣)

أة  وليس إلى االستثناء  في آخر اآلية  ،  وحمله على الزينة المستثناة اليستقيم ؛ ألن الوجه والكفين والخاتم داخل في عموم المر

  الزينة المنهي عنها ، فبأي شيء استثنى ماستثناه من عموم الزينة ، والكل زينة؟
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 … "وهذا یحتمل أن یكون تفسیرا للزینة التي نهین عن إبدائهاوجهها وكفيها واخلـامت  :قال
والــدليل  إذا      (١)" أهـــ.بــاس ومــن تابعــه أرادوا تفســري مــاظهر منهــا بالوجــه والكفــنيوحيتمــل أن بــن ع

  تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل.
أنـه قــد  -يف أكثــر مـن موضـع -بأنـه قــد ثبـت عـن ابـن عبــاس رضـي هللا تعـاىل عنهمـا :الوجـه الثالـث 

    :  تعــــــــــــــــــــــــاىل قولــــــــــــــــــــــــهفســــــــــــــــــــــــر 

     ن تلويـه املـرأة حـىت ال يظهـر منهـا اال عـني واحــدة أ"  بقولـه
ـا ن يف حاجـة ان أ :"يف هـذه االيـة  وقـال أيضـا    (٢)"تبصـر  مـر هللا نسـاء املـؤمنني اذا خـرجن مـن بيـو

فقـد فســر إدنـاء الجلبــاب    (٣)"يغطـني وجـوههن مـن فـوق رؤوســهن باجلالبيـب يبـدين عينـا واحــدة
فال تبدي منه إال عينا واحدة .وهذا يقوي االحتمال الذي ذكـره بـن كثـري  ة الوجهبأنه یشمل تغطی

  ، وإال كان هذا تناقضا . 
إن قول الصحايب اليكـون حجـة إذا خـالف قولـه صـحايب آخـر فيكـون الرتجـيح بـني   الوجه الرابع : 

ــا داللــة  القــولني بالــدليل ، فلــو مل يصــح عنــه  ســوى  القــول الــذي ذكــرمت ،  فلــيس قولــه حجــة تعــارض 
الكتــاب والســنة الــيت دلــت داللــة صــرحية علــى وجــوب تغطيــة الوجــه ،  فكيــف مــع وجــود املوافقــة مبــا 

  تقدم؟
قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة :" بأن الجمع بین التفسیرین  ممكن : فقد   :الوجه الخامس 

جـوز هلـا إبـداء زينتهـا الظـاهرة لغـري وحقيقة األمر أن هللا جعل الزينة زينتني زينة ظاهرة وزينة غري ظاهرة و 
،  فإذا كن مأمورات باجللباب لئال يعرفن وهو سرت الوجه أو سـرت الوجـه بالنقـاب ...الزوج وذوى احملارم 

فمـا بقـى حيـل لألجانـب النظـر إال إىل ، كان الوجه واليدان مـن الزينـة الـىت أمـرت أال تظهرهـا لألجانـب 
     (٤)}األمرين وإبن عباس ذكر أول األمرين الثياب الظاهرة فإبن مسعود ذكر آخر 

  الوجه السادس :  أن تفسیر ابن مسعود رضي هللا عنه أوفق للصواب ما یلي:
ــــــهأوال :  ــــــداؤها وهــــــي قول ــــــان: زينــــــة الجيــــــوز إب ــــــدل علــــــى أن هنــــــاك زينت ــــــة ت   أن اآلي

         والزينـــــــة الثانيـــــــة هـــــــي الزينـــــــة الـــــــيت
                                                           

  ٢٨٤/ص٣انظر تفسير ابن كثير ج – (١)

      ٢٤٣/ص١٤.  تفسير القرطبي ج- (٢)

  ٥١٩/ص٣، وانظر تفسير ابن كثير ج ١٧٧٨٣/ح٣١٥٤/ص١٠تفسير ابن أبي حاتم ج -  (٣)

  ١١١-١١٠ص: ٢٢انظر مجموع فتاوى ابن تيمية في الفقه/ جمع بن قاسم  ج: -  (٤)
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يعـين إال           من النهي بقولهاستثناها 
فـإذا جعلنـا الوجـه هـو املسـتثىن ، مـع أنـه هـو أصـل الزينـة   فمـاهي . الزينة اليت تظهـر مـن الزينـة األوىل 

  الزينة املستثىن منها ؟ 
   فإن قيل:  هي الزينة املكتسبة كالكحل والقـرط واخلـامت. قيـل هـذا اليسـتقيم مـع قولـه 

      ( إال مـــا أظهـــرن منهـــا ) فلــو كـــان املقصـــود بالزينــة مـــا ذكـــر لقــال 
ـــه قـــال ـــاج إىل إظهـــار بفعـــل املـــرأة  ولكت ـــة املكتســـبة هـــي الـــيت حتت      فالزين

      فــــــدل علــــــى أن الزينــــــة املنهــــــي عنهــــــا بقولـــــــه   

     املة للزينــة األصــلية ، والزينــة املكتســبة ويــدخل يف الزينــة املكتســبة شــ
    الثياب واحللي وحنو ذلك ، فيكون املستثىن هو ماظهر من هذه الزينة من غري قصد منها .

،      (١)الوجـه أصـل الزينـة كمـا ذكـر القـرطيب رمحـه هللا تعـاىلوألن قد تقرر يف العقول والفطر بأن  ثانیا:
تحـرمي إبدائـه ف ؛ع القاعدة األساسية للفتنـة بـاملرأة ، بـل هـو املـورد واملصـدر لشـهوة الرجـال وهو بال نزا 

ا .    آكد من حترمي كل زينة حتدثها املرأة يف بد
ـــتَـُهنَّ ِإال أنـــه ســـبحانه وتعـــاىل قـــال يف املوضـــع اآلخـــر مـــن اآليـــة   :الوجـــه الســـابع  ـــِديَن زِيَن َوال يـُْب

لزینـة المنهـي عنهـا تشـمل بعمومهـا كـل زینـة ، والوجـه هـو أعظـم فهـذه ا   لِبـُُعولَِتِهنَّ 
زینــة للمــرأة فیكــون دخولــه فــي هــذا النهــي أولــى مــن أي زینــة أخــرى ســواء كــان زینــة 

 ؛  وإمنا استثىن الزينة اليت تبدو بغري قصد منها يف اآلية السابقة وهي قوله تعاىل خلقیة أو مكتسبة
         

    ففي اآلية األوىل بني الزينة الـيت يعفـى عنهـا مث بـني هلـا يف اآليـة الثانيـة مـن تبـدى هلـم الزينـة ، وعلـى
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــة يف قول ـــــــــــــــــن الزين ـــــــــــــــــأن املســـــــــــــــــتثىن م ـــــــــــــــــول ب    الق

        
 :  هو الوجه والكفان يلزم منه أمران  

ُعـولَِتِهنَّ أن يكون ذكر الزينة الثانية يف قوله تعاىل    األول : تكـرارا المعـىن َوال يـُْبـِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإال لِبـُ
له ، ألننـا إذا قلنـا بـأن الوجـه والكفـني يبـاح كشـفهما وحتـرم الزينـة املكتسـبة يف الوجـه والكـف كالكحـل 

  هي عن إبدائها يف اآلية الثانية؟  الزنية املقصودة بالن -إذا-والقرط واخلامت فماهي

                                                           
  ٢٢٩/ص١٢انظر تفسير القرطبي ج – (١)
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بـأن املقصـود بالزينـة املـذكورة  هـو الشـعر واحللـي والكحـل والقـرط ألن اآليـة األوىل اسـتثنت  فإن قیـل
  الوجه والكفني. 

فيشـمل  عموم ال خمصص له من الكتاب والسـنة   َوال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإال لِبـُُعولَِتِهنَّ بأن قوله  قلنا :
عمـوم القـرآن الكـرمي والسـنة صح أن يطلق عليه زينة سواء كان زينـة  أصـلية أوزينـة مكتسـبة ، و كل ماي

ولـيس  املطهرة ال جيوز ختصيصه إال بالقرآن الكرمي أو مبا ثبت من السنة املطهرة أو بإمجاع سـلف األمـة
  مثة شيء من ذلك فيبقى على العموم . 

نة وهو الزينة املكتسبة منهي عنه ،وأصل الزينة الباطنـة أن ذلك يقتضي بأن جيعل ماهو أقل فت الثاني:
الوجـه هـو أصـل الزينـة بـال نـزاع يف  وهي الوجـه تكـون ممـا يبـاح إظهارهـا.  وهـذا تنـاقض ، مـن جهـة أن 

بقولــه  إال ملــن اســتثىن هللا جلــت قدرتــه حــرم علــى املــرأة إبــداء شــيء مــن زينتهــاو ، العقــلال يف النقــل و 
 َتَـُهنَّ ِإال لِبـُُعولَِتِهنَّ َوال يـُْبِديَن زِين  وإباحـة  ،   كيف يسوغ حترمي الفرع وهو الزينة املكتسـبةاآلية،  ف

؟ هذا تناقض ، وحاشا كالم هللا أن يقـع فيـه  وهو الوجه الذي هو الزينة األساسية أصل الزينة يف املرأة،
  .  ذلك 

علـى كـل  لى وجـوب سـرت العـورة قالوا بأنه قد حصل اإلمجاع ع: وجه االستدالل الثاني من اآلیة
ا ، مصل يف صالته  وأن عليهـا أن تسـرت مـا عـدا ذلـك ، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها يف صـال

ا  ا مـا مل يكـن ؛  من مجيعهم إمجاعا  فإذ كان ذلك؛  من بد كان معلوما بـذلك أن هلـا أن تبـدي مـن بـد
وإذا كــان هلــا إظهــار ذلــك كــان ، حــرام إظهــاره ألن مــا مل يكــن عــورة فغــري ؛ كمــا ذلــك للرجــال ،  عــورة 

    معلومــــــــــــــا أنــــــــــــــه ممــــــــــــــا اســــــــــــــتثناه هللا تعــــــــــــــاىل ذكــــــــــــــره بقولــــــــــــــه 

       ألن كــــــــــل ذلــــــــــك  ؛
  من وجوه : ونوقش  .ظاهر منها

لصـالة ، وإمنـا النـزاع بأنه قيـاس مـع الفـارق ، فلـيس نزاعنـا يف كـون الوجـه عـورة يف االوجه األول : 
علــى أن مجيــع بــدن  ، هــو يف كــون الوجــه عــورة مــن جهــة النظــر أم ال ، وقــد دلــت أدلــة الكتــاب والســنة

  املرأة عورة خارج الصالة من غري استثناء ، فال جيوز القياس على حاهلا يف الصالة.
وهـو التفسـري الـذي ، يـاب بأننا قدمنا األجوبة الدالة على أن ماظهر منها هو ظاهر الث الوجه الثاني:

       تعضده األدلة من الكتاب والسنة.
  الدلیل األول   واستدلو بأدلة من السنة منها:
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ــا :{بنــت أيب بكــر حــديث أمســاء  دخلــت علــى النــيب  صــلى هللا عليــه وســلم  وعليهــا رضــي هللا عنهــا أ
ن يرى منها إال هذا وأشار ألح ن املرأة إذا بلغت احمليض مل يصإثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أمساء 

      (١)}إىل وجهه وكفه
  والجواب عنه من وجوه :

  أن هذا احلديث ضعيف جدا فيه علل كثرية : الوجه األول :
، ففيـه قال أبو داود هو مرسل خالد بـن دريـك مل يسـمع مـن عائشـة رضـي هللا عنهـا أنه مرسل   - ١

مـــور املســـلمة يف علـــم احلـــديث أن شـــخص جمهـــول بـــني الـــرواي وعائشـــة رضـــي هللا عنهـــا مـــن األ
  احلديث إذا كان فيه جمهوال فال يقبل. 

 أن خالد بن دريك نفسه جمهول احلال كما ذكر بن القطان . - ٢

قال املنذري وفيـه أيضـا سـعيد بـن بشـري أبـو عبـد الـرمحن البصـري نزيـل دمشـق مـوىل بـين نضـر و  - ٣
 .  (٢)تكلم فيه غري واحد

، واملدلس الثـاين  عن خالد بن دريك بعنقتادة ، وقد رواه أن يف سنده مدلسني : األول منهما  - ٤
ـا الوليد ابن مسلم  : . ولو مل يكن فيه إال علة واحدة من هذه العلـل لكفـت يف رده ، فكيـف 

   (٣)إذا اجتمعت؟

ـــاني : لـــو ســـلمنا بصـــحة احلـــديث فيحمـــل علـــى مـــا كـــان يف أول األســـالم ، قبـــل فـــرض  الوجـــه الث
    خا باألمر باحلجاب كما تقدم .  احلجاب، فيكون هذا منسو 

   : الثاني دلیلال 

                                                           
درك  ٤١٠٤/ح٦٢/ص٤سنن أبي داود ج – (١) م ي ال الزيلعي في / وقال :" هذا مرسل خالد بن دريك ل ا" ، ق عائشة رضي هللا عنه

ال  ٢٩٩/ص١نصب الراية ج :"قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة قال بن القطان ومع هذا فخالد مجهول الحال.  ق

ال ب ر واحد.  وق ه غي م في ل دمشق مولى بني نضر تكل رحمن البصري نزي ن عدي في المنذري وفيه أيضا سعيد بن بشير أبو عبد ال

الكامل هذا حديث ال اعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير. وقال فيه مرة عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة انتهى كالمه" ، 

ة ج ك وعائشة ١٢٣/ص١وقال بن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداي ن دري د ب ين خال ه منقطع ب ال إن و داود وق :"أخرجه أب

ا إال وأخرجه ابن عدي و رى منه م يصلح أن ي رأة إذا حاضت ل ا إن الم ادة مرفوع قال رواه خالد مرة أخرى فقال عن أم سلمة وعن قت

  وجهها ويداها إلى المفصل وهذا معضل"

  انظر تخريج الحديث – (٢)

  ٥/٤٦انظر مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  – (٣)
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كان الفضـل رديـف رسـول هللا  صـلى هللا عليـه وسـلم  فجـاءت امـرأة مـن خـثعم ماجاء يف الصحيحني {
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النيب  صلى هللا عليه وسلم  يصـرف وجـه الفضـل إىل الشـق 

   (١)}اآلخر
: ينظر إليها ، وتنظر إليه دليـل علـى جـواز كشـف  ا إن قوله في الحدیثقالو  وجه االستدالل:  

  الوجه .
  والجواب عنه من وجوه:

ا كانت كاشفة وجهها ، وإمنا هو احتمال ضعيف ؛  الوجه األول : أن احلديث ليس فيه دليل على أ
ـا فـرأى  وحيتمـل أن الـريح كشـفت شـيئا ألن املرأة عموما مدعاة للنظر إليهـا فهـي حمـل فتنـة . مـن حجا

    الفضل شيئا من وجهها دون غريه ؛ ألن من روى احلديث غريه مل يذكروا حسنها .
أن اإلحــرام لــيس مانعــا مــن تغطيــة وجههــا بغــري النقــاب كمــا تقــدم نقــل اإلمجــاع علــى  الوجــه الثــاني:

لرجــال قريبــا إذا احتاجــت إىل ســرت وجههــا ملــرور اوقــد  تقــدم نقــل األئمــة اإلمجــاع علــى أن احملرمــة ذلك،
ا تسدل الثـوب مـن فـوق رأسـها علـى وجههـا وإمنـا ...وال نعلـم فیـه خالفـاوقـال بـن قدامـة "  منها فإ

وغـري احملرمـة أدعـى   أن يـرى شـيئا مـن (٢)"منعت املرأة من الربقع والنقاب وحنومها مما يعـد لسـرت الوجـه 
ا تلبس الربقع كما هي عادة نساء البادية ،والربقع ا ؛ أل   قد يرى منه شيء من احملاسن  . بشر

ــي وإمنــا هــو جمــرد فعــل فلــيس فيــه حجــة يف مقابــل النصــوص  الوجــه الثالــث: أن لــيس فيــه أمــر وال 
  الصرحية والصحيحة يف وجوب تغطية الوجه.

أن القاعــدة يف األدلــة أن يــرد املتشــابه منهــا إىل احملكــم ، وقــد جــاءت األدلــة الثابتــة ،  :الرابــعالوجــه 
  ، اليت ال لبس فيها يف وجوب غطاء الوجه فال جيوز األخذ باملتشابه يف مقابل احملكم.واحملكمة 

مضــى حــىت أتــى  ماجــاء يف صــحيح مســلم أن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم { :الثالــث دلیلالــ
النســاء   )٣(النسـاء فـوعظهن وذكـرهن فقــال تصـدقن فـإن أكثــركن حطـب جهـنم فقامـت امــرأة مـن سـطة

                                                           
ا ، صحيح ال – (١) اب وجوب الحج وفضله ، صحيح ١٤٤٢/ ح٥٥١/ص٢بخاري جمن حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهم /ب

  /باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت   ١٣٣٤/ح٩٧٣/ص٢مسلم ج

  ١٥٤/ص٣انظر المغني ج - (٢)

قال النووي :" سطة بكسر السين وفتح الطاء المخففة ، وفي بعض النسخ واسطة النساء قال القاضي معناه من خيارهن   - (٣)

شرح   انظروزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه من سفلة النساء"  : قال . لوسط العدل ، والخياروا

  ]   ١٧٥صفحة   - ٦النووي على مسلم    [ جزء 
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فقالـــت مل يـــا رســـول هللا قـــال ألنكـــن تكثـــرن الشـــكاة وتكفـــرن العشـــري قـــال فجعلـــن   )١(ســـفعاء اخلـــدين
   (٢)}يتصدقن من حليهن يلقني يف ثوب بالل من أقرطتهن وخوامتهن

: ســفعاء اخلــدين ، أن هــذه املــرأة كانــت كاشــفة  وجــه االســتدالل: قــالوا : إن قولــه فــي الحــدیث
  شف الوجه للمرأة . وجهها ؛ فهذا نص صحيح وصريح يدل على جواز ك

أن هذا حممول على ما قبل إنزال األمر باحلجاب فال جيوز أن نأخذ بأمر منسـوخ ،    والجواب عنه : 
ــه كــان مباحــا يف أول اإلســالم مث حــرم .ومثلــه نكــاح املتعــة ، كــان مباحــا مث حــرم ،  كمــا يف اخلمــر ، فإن

ربة إمنا تكـون بـاحلكم الناسـخ ، أمـا احلكـم وهكذا غطاء الوجه كان جائزا يف أول اإلسالم مث حرم ، والع
املنسوخ فال جيوز األخذ به بعـد النسـخ.  ودليـل النسـخ مـا تقـدم مـن حـديث عائشـة رضـي هللا عنهـا يف 

فخمــرت وكــان رآين قبــل احلجــاب ، فاســتيقظت باســرتجاعه حــني عــرفين،     … {:قصــة اإلفــك وفيــه 
أنه حديث صـحيح وصـريح  جه األول :الو ویستدل به من وجهین :     (٣)}وجهي  بجلبابي

يف وجــوب تغطيــة الوجــه ، وإذا وجــب علــى أمهــات املــؤمنني مــع علــو أخالقهــن ، وبعــدهن عــن كــل مــا 
  يشني املرأة  ، فغريهن من باب أوىل.  

فيه دليل على أن احلجـاب مل يكـن واجبـا يف أول   )وكان رآني قبل الحجاب(قوهلا: الوجه الثاني:
ـا كانـت قبـل اإلسالم ، مث وجب ب عد ذلك ، فوجب محل األحاديث اليت جاء فيها كشف وجه املـرأة أ

فرض احلجاب ، فهذا حـديث صـحيح وصـريح يف حمـل النـزاع وسـامل مـن املعـارض ، فهـو حـديث حمكـم 
     المناص من األخذ به .
ل اخلـالف  قالوا : بـأن املسـألة حمـل خـالف بـني أهـل العلـم ،وال إنكـار يف مسـائ :واستدلوا بالمعقول 

، فال جيوز ألحد من الناس أن حيجر على الناس بـرأي واحـد ، فلكـل أحـد أن يأخـذ مبـا يـراه مـن أقـوال 
إن االجتهـاد ، والتقليـد حمـرم باإلمجـاع فيمـا  الوجـه األول: وجواب ذلـك مـن وجـوه:أهل العلم .  

ال يقبــل االجتهــاد وال إذا كــان يف أصــول العقيــدة ،فلــو قلــد عاملــا مــن العلمــاء يف الشــرك فــ -١ يلــي :

                                                           
] ،  القاموس المحيط    [  ١٥٦ة صفح  -  ٨السُّْفعةُ في الوجه سواد في َخدَّي المرأَة الشاِحبِة     انظر    لسان العرب    [ جزء    - (١)

  ]   ٩٤١صفحة   -  ١جزء 

  / كتاب صالة العيدين٨٨٥/ح٦٠٣/ص٢من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما، صحيح مسلم ج – (٢)

/ ٢١٢٩/ص٤/باب حديث اإلفك ، صحيح مسلم ج٣٩١٠/ح١٥١٧/ص٤من حديث عائشة رضي هللا عنها ،صحيح البخاري ج – (٣)

  ديث اإلفك وقبول توبة القاذف   /باب في ح ٢٧٧٠ح



46  
 

أو كــان االجتهــاد والتقليــد  اإلمجــاع إذا كــان يف مقابــل  -٢.     التقليــد ، واليعــذر أي منهمــا يف ذلــك 
    الثابت من الكتاب والسنة. النصيف مقابل 

 وحيرم االجتهاد والتقليد بعد ظهور الدليل .  -٣

حيـرم عليـه أن يتتبـع الـرخص الـيت تنشـأ مـن كما حيرم على املقلد أن يقلد من ليس أهـال مـن العلمـاء ، و 
م يقعـون يف زالت كبـرية يف بعـض مـايفتون بـه ، فـال  خالف العلماء ؛ ألن بعـض العلمـاء مهمـا عـال شـأ
جيــوز ألحــد أن يقلــدهم يف ذلــك ، وقــد حــذر األئمــة األربعــة مــن ذلــك ، وأطبقــوا علــى القــول : بأنــه إذا 

 .    )١(صح احلديث فهو مذهيب

وإمـا أن أن اخلالف إما أن يكون ممن ال يُعَتدُّ بـه مـن العلمـاء ، فهـذا العـربة خلالفـه ،  :نيالثا الوجه 
يـرد قـول الصـحايب  الثابت ، وإذا كـان ولكنه ليس حبجة يف مقابل الدليلممن يُعَتدُّ به من العلماء يكون 

   ؟ ممبن دو إذا خالف الدليل الثابت فكيف 
ووقــع فيمــا تقــدم وتــأخر مــن الزمــان االعتمــاد ىف جــواز الفعــل :"...املوافقــاتقــال يف الوجــه الثالــث: 

 . بـل ىف غـري ذلـك، فـإن لـه نظـرا آخـر ، ال مبعـىن مراعـاة اخلـالف ، على كونه خمتلفا فيه بني أهل العلـم 
فيجعل اخلالف حجة ىف اجلـواز ؟ مل متنع واملسألة خمتلف فيها  :فرمبا وقع اإلفتاء ىف املسألة باملنع فيقال

ا خمتلفـا فيهـا ؛  وال لتقليـد مـن هـو أوىل بالتقليـد ، ال لـدليل يـدل علـى صـحة مـذهب اجلـواز ، جملرد كو
حيـث جعـل مـا لـيس مبعتمـد متعمـدا ومـا لـيس  وهو عین الخطأ علـى الشـریعة، من القائل باملنع 

ة وأمجعـوا إن النـاس ملـا اختلفـوا ىف األشـرب:"عن بعض الناس أنـه قـال...  )٢(حكى اخلطايب .حبجة حجة 
وهـذا  : قـال "على حترمي مخر العنب واختلفـوا فيمـا سـواه حرمنـا مـا اجتمعـوا علـى حترميـه وأحبنـا مـا سـواه

قـال ولـو لـزم مـا ، وقد أمر هللا تعـاىل املتنـازعني أن يـردوا مـا تنـازعوا فيـه إىل هللا والرسـول ، خطأ فاحش 
 :قــال . ألن األمــة قــد اختلــف فيهــا؛ ملتعــة ذهــب إليــه هــذا القائــل للــزم مثلــه ىف الربــا والصــرف ونكــاح ا

 . وبيان السنة حجة علـى املختلفـني مـن األولـني واآلخـرين هـذا خمتصـر مـا قـال . وليس االختالف حجة
ـا عـن نفسـه  ذا راجع إىل أن يتبع ما يشتهيه وجيعل القـول املوافـق حجـة لـه ويـدرأ  فهـو قـد ، والقائل 

                                                           
  فما بعدها  ٢/٢٥٩انظر تفصيل ذلك في أعالم الموقعين   - (١)

وكتاب  ،وكتاب شرح األسماء الحسنى ، معالم السنن غريب الحديث ، و ألف  الخطابي  أبو سليمان حمد بن دمحم بن إبراهيمهو   - (٢)

صفحة   - ٣تذكرة الحفاظ    [ جزء . انظر  خر سنة ثمان وثمانين وثالث مائةببست في شهر ربيع اآلتوفي   هله وأالغنية عن الكالم و

  ٩٥٠ت ]   ١٠١٩-١٠١٨
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، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثال ألمر الشـارع ، وسيلة إىل تقواه أخذ القول وسيلة إىل إتباع هواه ال 
  .وأقرب إىل أن يكون ممن اختذ إهله هواه 

ىف األقوال وعـدم التحجـري علـى  ومن هذا أیضا جعل بعض الناس االختالف رحمة للتوسع 
ملوافق للـدليل ورمبا صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من الزم القول املشهور أو ا ...رأي واحد 

أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر املسلمني ويقول لـه لقـد حجـرت واسـعا وملـت بالنـاس إىل 
وهــذا القــول خطــأ كلــه وجهــل بمــا وضــعت لــه احلــرج ومــا ىف الــدين مــن حــرج ومــا أشــبه ذلــك 

    )١("والتوفيق بيد هللالشریعة 

  الترجیح 
علیهـا ، فـإن القـول یوجـوب سـتر وجـه المـرأة  بعد ذكـر األقـوال ، واألدلـة وبیـان مـایرد

مطلقا ، قول یعضده الـدلیل مـن الكتـاب والسـنة واإلجمـاع ، فـال منـاص مـن األخـذ بـه 
  لمن أراد الحق بدلیله . وهللا تعالى أعلم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   ١٤٢ -١٤١ص     ٤انظر الموافقات  ج   - (١)
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  المطلب الثالث: 
  سبب الخالف عند العلماء المتأخرین

  .خارج الصالة  عورتهاو ، لمرأة في الصالة عورة امسألتین : أوال: الخلط بین 
نقلــــوا ،  ن بعــــض العلمــــاء مــــن املتقــــدمني واملتــــأخرين مــــن أهــــم أســــباب اخلــــالف يف هــــذه املســــألة ، أ

الــــذي تدوالــــه العلمــــاء يف بــــاب ســــرتة العــــورة يف الصــــالة  بــــأن "املــــرأة عــــورة إال الوجــــه -االصــــطالح 
لعلماء الذين  نقلوا بـأن تغطيـة الوجـه عـن الرجـال ا إىل خارج الصالة ، وهو خيالف نصوص -والكفني"

شيخ اإلسالم بن تيمية رمحـه  األجانب هي األصل اجملمع عليه عندهم كما تقدم  . وقد أشار إىل ذلك 
فــإن طائفــة مــن الفقهــاء ظنــوا أن الــذى يســرت ىف الصــالة هــو الــذى يســرت عــن أعــني  :"  ...  فقــال هللا

األمـر أن هللا جعـل الزينـة زينتـني زينـة ظـاهرة وزينـة غـري ظـاهرة وجـوز هلـا وحقيقـة  ... الناظرين هو العـورة
إبداء زينتها الظاهرة لغـري الـزوج وذوى احملـارم وكـانوا قبـل أن تنـزل آيـة احلجـاب كـان النسـاء خيـرجن بـال 
جلبــاب يــرى الرجــل وجههــا ويــديها وكــان إذا ذاك جيــوز هلــا أن تظهــر الوجــه والكفــني وكــان حينئــذ جيــوز 

فـإذا كـن مـأمورات باجللبـاب لـئال  ...ظر إليها ألنه جيوز هلا إظهاره مث أنزل هللا عز وجـل آيـة احلجـاب الن
يعــرفن وهــو ســرت الوجــه أو ســرت الوجــه بالنقــاب كــان الوجــه واليــدان مــن الزينــة الــىت أمــرت أال تظهرهــا 

آخــر األمــرين وإبــن  لألجانــب فمــا بقــى حيــل لألجانــب النظــر إال إىل الثيــاب الظــاهرة فــإبن مســعود ذكــر
 )١("عباس ذكر أول األمرين 

                                                           
  ١١١-١٠٩ص     ٢٢كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه  ج - (١)
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الفرق بني النظر إىل احلرة واألمة   وأما حترمي النظر إىل العجـوز يف بيان  -رمحه هللا-وقال بن القيم   -
وإمنــا نشـــأت  ...احلــرة الشــوهاء القبيحــة وإباحتـــه إىل األمــة البارعــة اجلمــال فكـــذب علــى الشــارع 

أن يسرتن وجـوههن عـن األجانـب وأمـا اإلمـاء فلـم يوجـب علـيهن  الشبهة أن الشارع شرع للحرائر
وأكـد هـذا الغلـط أن بعـض الفقهـاء مسـع قـوهلم إن احلـرة  ، فهذا غلط حمض على الشـريعة  ...ذلك 

كلهــا عــورة إال وجههــا وكفيهــا وعــورة األمــة مــا ال يظهــر غالبــا كــالبطن والظهــر والســاق فظــن أن مــا 
، وهــذا إمنــا هــو يف الصــالة ال يف النظــر فــإن العــورة   عورتــان يظهــر غالبــا حكمــه حكــم وجــه الرجــل 

عورة يف النظر وعورة يف الصالة فاحلرة هلا أن تصلي مكشوفة الوجه والكفـني ولـيس هلـا أن ختـرج يف 
         )١("األسواق وجمامع الناس كذلك

  
  ثانیا: نصوص العلماء المتضاربة في نسبة األقوال ومن ذلك : 

ـــــرب  ـــــد ال ـــــن عب ـــــل قـــــول هللا عـــــز وجـــــل رمحـــــه هللا " -قـــــول ب    واختلـــــف العلمـــــاء يف تأوي
         

فروي عن بن عمر وبن عباس يف قوله ) إال مـا ظهـر منهـا ( قـال الوجـه والكفـان وروي عـن بـن مسـعود 
  لخال واخلامت والقالدة أنه قال البنان والقرط والدملج وروي عنه أيضا أنه قال اخل

     )٢("واختلف التابعون يف ذلك على هذين القولني وعلى قول بن عباس وبن عمر مجاعة الفقهاء 
      )٣(احلرة عورة [ جمتمع على ذلك منها ] إال وجهها وكفيهاوقال أيضا :" 

سـعود ومـن وافقـه والسلف قد تنازعوا ىف الزينة الظاهرة على قولني فقال بـن م ... وقال شيخ اإلسالم 
وعلى هـذين القـولني ، هي الثياب وقال بن عباس ومن وافقه هي ىف الوجه واليدين مثل الكحل واخلامت 

تنازع الفقهاء ىف النظـر إىل املـرأة األجنبيـة فقيـل جيـوز النظـر لغـري شـهوة إىل وجههـا ويـديها وهـو مـذهب 
اهر مـذهب أمحـد فـإن كـل شـيء منهـا أىب حنيفة والشافعى وقول ىف مذهب أمحـد وقيـل ال جيـوز وهـو ظـ

    )٤("عورة حىت ظفرها وهو قول مالك 

                                                           
  ٢/٨٠انظر أعالم الموقعين  - (١)

  ٢٠٢ -٢٠١ص    ٢االستذكار  ج -(٢)

  ٢٥٤ص    ٦االستذكار  ج - (٣)

  ١١٠-١٠٩ص     ٢٢كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه  ج - (٤)
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ن تتبعنا اآليات القرآنية والسنة احملمدية واآلثار السلفية يف هذا املوضوع اهلام قال األلباين رمحه هللا :"إ 
ا وأن ال تظهر شيئا من زينتها  قد بني لنا أن املرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تسرت مجيع بد

    )١("حاشا وجهها وكفيها
وقــد حــررت فيمــا تقــدم أقــوال العلمــاء يف ذلــك ، ونقلــت نصوصــهم الدالــة علــى اتفــاقهم علــى وجــوب 

مل يثبت عنـه ، بـل قـد ثبـت  –رضي هللا عنهما –تغطية وجه املرأة مطلقا ، وبينت بأن تفسري ابن عباس 
  عنه خالف ذلك . 

ــا:  ــباألخــذ بمفهــوم الحــدیث فــي نهــي ثالث : جــواز كشــف الوجــه مطلقــا  المحرمــة أن تنتق
وقــد تقــدم كــالم  وقيــاس وجــه املــرأة علــى رأس الرجــل يف اإلحــرام ، فيجــوز كشــفه إذا مل تكــن حمرمــة. ،

وهذا املفهـوم معـارض مبنطـوق اآليـات   .)٢(واإلجابة عنه وتلميذه بن القيم يف بيان ذلك  شيخ اإلسالم
   صريح والصحيح على وجوب سرت وجه املرأة.واألحاديث املتقدمة الدالة بالنص ال

  اعتقاد أن ستر الوجه خاص بأمهات المؤمنین: رابعا
زواج النــيب أوال خــالف أن فــرض ســرت الوجــه ممــا اخــتص بــه :" التــاج واإلكليــل ملختصــر خليــل قــال يف 

      )٣("صلى هللا عليه وسلم
جه هلا ، ألنـه إذا وجـب سـرت الوجـه  فإن دعوى التخصيص ال و   -رمحه هللا–وهذا النقل وهم من قائله 

على أمهات املؤمنني األطهار فغريهن من بـاب أوىل ، وقـد تقـدم مـا ذكـره القـرطيب رمحـه هللا تعـاىل يف أن 
  ذلك عام يف مجيع النساء . 

   يف تفســــري قولــــه تعـــــاىل  تعــــارض أقـــــوال الصــــحابة  خامســــا:

       .  
وهذا التعارض قد أمكن اجلمع فيه بني األقوال  على فـرض وجـود اخلـالف ، علـى أن مـا نقـل عـن ابـن 

  عباس رضي هللا تعاىل عنهما يف تفسري اآلية غري ثابت ، وثبت عنه ما خيالف ذلك فيكون اتفاقا . 
  وهللا تعاىل أعلم.

  
                                                           

         ١/٣٧جلباب المرأة المسلمة   - (١)

المطلب الخاص بحكم حجاب وجه المرأة في  حال اإلحرام ، وأما بن القيم ففي الموضع الثالث من  وقد تقدم كالم شيخ اإلسالم عن ذلك  في  - (٢)

  مواضع اإلجماع من أدلة القول األول 

  ٤٩٩ص    ١التاج واإلكليل  ج - (٣)
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  الخاتمة
  ج :يف ختام هذا البحث أنبه على أبرز النتائ

  أوال : أن مواضع االتفاق يف هذه املسألة تشمل ما يلي:
   ، أو  بقصد النكاح لضرورة كعالج وشهادة  ورؤيته  جواز كشف الوجه اتفاقهم على

  على وجوب سرت وجه املرأة إذا ترتب على كشفه فتنة .  واتفاقهم
  . على  حترمي النظر إىل وجه املرأة إذا كان بشهوةواتفاقهم 
  في موضعین واختلفوا 
حكـــم كشـــف وجـــه املـــرأة إذا مل يرتتـــب علـــى كشـــف وجههـــا فتنـــه ،  و أمنـــت مـــن أن ينظـــر هلـــا  :األول

  بشهوة.
  حكم النظر إىل وجه املرأة بغري شهوة ، مع أمن الفتنة .   :الثاني
ــا : أن مجهــور العلمــاء علــى وجــوب ســرت الوجــه وحتــرمي النظــر حــىت وإن أمنــت الفتنــة ، وأن أكثــر  ثانی

  ماء القائلني باجلواز نصوا على كراهة ذلك.العل
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أن التحقيـق يف أقـوال العلمـاء بـالنظر إىل املواضـع املتفـق عليهـا يـدل علـى اإلمجـاع علـى وجـوب ثالثا: 
  سرت وجه املرأة مطلقا ملا يلي:

  ، أن التقييد بانتفاء الفتنة مع كشف الوجه ال ميكن وجوده عند التحقيق ؛ ألن املرأة أصل كل فتنة
 .هي أشد فنت الرجال ، وكشف الوجه يزيدها فتنةف

  أن الكثري من العلماء قد نصـوا علـى منـع املـرأة مـن اخلـروج ، أو كشـف الوجـه عنـد فسـاد الزمـان ،
 وهذا الزمان أشد فسادا مما مضى .  

    أن العلماء قد اتفقوا على وجوب تغطية وجه املرأة إذا كانت مجيلـة خشـية الفتنـة ،وهـذا يلـزم منـه
تغطية وجه املرأة سواء كانت مجيلة أوال ؛ ألن اجلمال أمر نسيب بني الرجـال ، فمـايكون مجـيال عنـد 

ختصـيص اجلميلـة بالغطـاء دون  وألنبعضهم قد يكون قبيحا عند البعض اآلخر والعكس صحيح . 
 غريها فيه دعوة إىل النظر إليها .

  أمهها :أن وجود اخلالف يف هذه املسألة يعود ألمور من  رابعا:

ا و ، عورة املرأة يف الصالة  مسألتني :  أوال: اخللط بني   .خارج الصالة عور
  .ثانيا: نصوص العلماء املتضاربة يف نسبة األقوال 

ي احملرمة أن تنتقب : جواز كشف الوجه مطلقا     .ثالثا: األخذ مبفهوم احلديث يف 
  . رابعا :اعتقاد أن سرت الوجه خاص بأمهات املؤمنني

ــــــــاىل خ ــــــــه تع ــــــــوال الصــــــــحابة يف تفســــــــري قول ــــــــارض أق     امســــــــا : تع

       .  

هذه أهم النتائج اليت توصلت إليها ، فما كان فيها من صواب فمن هللا ، وماكان  فيها مـن خطـأ فمـين 
  كل ذنب وخطيئة .  ومن الشيطان ،وهللا ورسوله منه بريئان ، وأسأله املغفرة من

  واحلمد هلل رب العاملني ، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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  فهرس المصادر
األحاديث املختارة ، اسم املؤلف:  أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبلي املقدسي  .١

، الطبعــة : األوىل ، حتقيــق :  ١٤١٠ -املكرمــة مكــة  -، دار النشــر : مكتبــة النهضــة احلديثــة 
 عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش

أحكام القرآن ، اسم املؤلف:  أبو بكر حممد بن عبـد هللا ابـن العـريب ، دار النشـر : دار الفكـر  .٢
 لبنان ، حتقيق : حممد عبد القادر عطا -للطباعة والنشر 

م املؤلف:  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بـن عبـد االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ، اس .٣
م ، الطبعـــة : ٢٠٠٠ -بـــريوت  -الـــرب النمـــري القـــرطيب ، دار النشـــر : دار الكتـــب العلميـــة 

 حممد علي معوض-األوىل ، حتقيق : سامل حممد عطا

االســتيعاب يف معرفــة األصــحاب ، اســم املؤلــف:  يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد الــرب ،  .٤
 ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : علي حممد البجاوي ١٤١٢ -بريوت  -ر : دار اجليل دار النش
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أســـىن املطالـــب يف شـــرح روض الطالـــب ، اســـم املؤلـــف:  زكريـــا األنصـــاري ، دار النشـــر : دار  .٥
، الطبعــــة : األوىل ، حتقيــــق : د . حممــــد  ٢٠٠٠ -ه  ١٤٢٢ -بــــريوت  -الكتــــب العلميــــة 

 حممد تامر

لصـــحابة ، اســم املؤلـــف:  أمحـــد بــن علـــي بـــن حجــر أبـــو الفضـــل العســـقالين اإلصــابة يف متييـــز ا .٦
، الطبعـة : األوىل ، حتقيـق  ١٩٩٢ - ١٤١٢ -بـريوت  -الشافعي ، دار النشر : دار اجليـل 

 : علي حممد البجاوي

ــالقرآن ، اســم املؤلــف:  حممــد األمــني بــن حممــد بــن املختــار  .٧ أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن ب
 -هـــ ١٤١٥ -بــريوت.  -طي.  ، دار النشــر : دار الفكــر للطباعــة والنشــر.  اجلكــين الشــنقي

 م.  ، حتقيق : مكتب البحوث والدراسات.١٩٩٥

اإلقنــاع يف حــل ألفــاظ أيب شــجاع ، اســم املؤلــف:  حممــد الشــربيين اخلطيــب ، دار النشــر : دار  .٨
 دار الفكر -، حتقيق : مكتب البحوث والدراسات  ١٤١٥ -بريوت  -الفكر 

 -ألم ، اســـم املؤلـــف:  حممـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي أبـــو عبـــد هللا ، دار النشـــر : دار املعرفـــة ا .٩
 ، الطبعة : الثانية ١٣٩٣ -بريوت 

البحــر الرائـــق شـــرح كنــز الـــدقائق ، اســـم املؤلــف:  زيـــن الـــدين ابــن جنـــيم احلنفـــي ، دار  .١٠
 بريوت ، الطبعة : الثانية -النشر : دار املعرفة 

تيب الشرائع ، اسم املؤلـف:  عـالء الـدين الكاسـاين ، دار النشـر : بدائع الصنائع يف تر  .١١
 ، الطبعة : الثانية ١٩٨٢ -بريوت  -دار الكتاب العريب 

بلغة السالك ألقرب املسالك ، اسم املؤلف:  أمحد الصاوي ، دار النشر : دار الكتب  .١٢
: ضــــــبطه م ، الطبعــــــة : األوىل ، حتقيــــــق ١٩٩٥ -هـــــــ ١٤١٥ -لبنــــــان/ بــــــريوت  -العلميــــــة 

 وصححه: حممد عبد السالم شاهني

تاج العروس من جواهر القاموس ، اسم املؤلف:  حممد مرتضـى احلسـيين الزبيـدي ، دار  .١٣
 النشر : دار اهلداية ، حتقيق : جمموعة من احملققني

التاج واإلكليل ملختصر خليل ، اسم املؤلف:  حممد بن يوسف بن أيب القاسـم العبـدري  .١٤
 ، الطبعة : الثانية ١٣٩٨ -بريوت  -النشر : دار الفكر  أبو عبد هللا ، دار
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حتفــــة احملتــــاج إىل أدلــــة املنهــــاج ، اســــم املؤلــــف:  عمــــر بــــن علــــي بــــن أمحــــد الوادياشــــي  .١٥
، الطبعـــة : األوىل ، حتقيـــق :  ١٤٠٦ -مكـــة املكرمـــة  -األندلســـي ، دار النشـــر : دار حـــراء 

 عبد هللا بن سعاف اللحياين

ؤلـف:  عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن إدريـس الـرازي ، دار النشـر : تفسري القرآن ، اسم امل .١٦
 صيدا ، حتقيق : أسعد حممد الطيب -املكتبة العصرية 

تفسري القرآن العظيم ، اسم املؤلف:  إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشـقي أبـو الفـداء ،  .١٧
 ١٤٠١ –بريوت  -دار النشر : دار الفكر 

علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل العســـقالين  تقريـــب التهـــذيب ، اســـم املؤلـــف:  أمحـــد بـــن .١٨
، الطبعـة : األوىل ، حتقيـق  ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -سوريا  -الشافعي ، دار النشر : دار الرشيد 

 : حممد عوامة

تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري ، اسم املؤلـف:  أمحـد بـن علـي بـن حجـر أبـو  .١٩
، حتقيـــق : الســـيد  ١٩٦٤ - ١٣٨٤ -املدينـــة املنـــورة  -الفضـــل العســـقالين ، دار النشـــر :  

 عبدهللا هاشم اليماين املدين

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، اسم املؤلـف:  أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد هللا  .٢٠
 -املغـــرب  -بـــن عبـــد الـــرب النمـــري ، دار النشـــر : وزارة عمـــوم األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية 

 مد عبد الكبري البكريحم ، حتقيق : مصطفى بن أمحد العلوي ، ١٣٨٧

تنقــيح حتقيــق أحاديــث التعليــق  ، اســم املؤلــف:  مشــس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن عبــد  .٢١
م ، الطبعــة : األوىل ، ١٩٩٨ -بــريوت  -اهلــادي احلنبلــي ، دار النشــر : دار الكتــب العلميــة 

 حتقيق : أمين صاحل شعبان

زهـري  ، دار النشـر : دار ذيب اللغة  ، اسم املؤلـف:  أبـو منصـور حممـد بـن أمحـد األ .٢٢
 م ، الطبعة : األوىل  ، حتقيق : حممد عوض مرعب٢٠٠١ -بريوت   -إحياء الرتاث العريب  

اجلـــامع الصـــحيح املختصـــر ، اســـم املؤلـــف:  حممـــد بـــن إمساعيـــل أبـــو عبـــدهللا البخـــاري  .٢٣
، الطبعـــة :  ١٩٨٧ - ١٤٠٧ -بـــريوت  -اجلعفـــي ، دار النشـــر : دار ابـــن كثـــري ، اليمامـــة 

 لثالثة ، حتقيق : د. مصطفى ديب البغاا
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اجلــامع الصــحيح ســنن الرتمــذي ، اســم املؤلــف:  حممــد بــن عيســى أبــو عيســى الرتمــذي  .٢٤
، حتقيــق : أمحــد حممــد شــاكر  -  -بــريوت  -السـلمي ، دار النشــر : دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

 وآخرون

د األنصاري القـرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن ، اسم املؤلف:  أبو عبد هللا حممد بن أمح .٢٥
 القاهرة –دار النشر : دار الشعب 

الناشـر . املؤلف : حممد ناصـر الـدين األلبـاين : جلباب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة .٢٦
 ١عدد األجزاء :  ١٤١٣ –الطبعة : األوىل  األردن –عمان  -: املكتبة اإلسالمية 

نفـــع العبيـــد) ، اســـم املؤلـــف:  حاشـــية البجريمـــي علـــى شـــرح مـــنهج الطـــالب (التجريـــد ل .٢٧
 تركيا –ديار بكر  -سليمان بن عمر بن حممد البجريمي ، دار النشر : املكتبة اإلسالمية 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، اسم املؤلف:  حممد عرفه الدسوقي ، دار النشـر  .٢٨
 بريوت ، حتقيق : حممد عليش -: دار الفكر 

ح املــنهج ( لزكريــا األنصــاري ) ، اســم املؤلــف:  حاشــية الشــيخ ســليمان اجلمــل علــى شــر  .٢٩
 بال ، الطبعة : بال ، حتقيق : بال -بريوت  -سليمان اجلمل ، دار النشر : دار الفكر  

ـــاين ، اســـم املؤلـــف:  علـــي الصـــعيدي  .٣٠ ـــة الطالـــب الرب حاشـــية العـــدوي علـــى شـــرح كفاي
: يوسف الشـيخ حممـد ، حتقيق  ١٤١٢ -بريوت  -العدوي املالكي ، دار النشر : دار الفكر 

 البقاعي

تار على الدر املختـار شـرح تنـوير األبصـار فقـه أبـو حنيفـة ، اسـم املؤلـف:  حاشية رد احمل .٣١
 -هــــــ ١٤٢١ -بـــــريوت.   -ابـــــن عابـــــدين.  ، دار النشـــــر : دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر.  

 م.٢٠٠٠

بـــن حاشـــية علـــى مراقـــي الفـــالح شـــرح نـــور اإليضـــاح ، اســـم املؤلـــف:  أمحـــد بـــن حممـــد  .٣٢
هــ ١٣١٨ -مصـر  -إمساعيل الطحاوي احلنفي ، دار النشر : املطبعة الكـربى األمرييـة ببـوالق 

 ، الطبعة : الثالثة

احلاوي الكبري يف فقـه مـذهب اإلمـام الشـافعي وهـو شـرح خمتصـر املـزين ، اسـم املؤلـف:   .٣٣
 -ة علــي بـــن حممــد بـــن حبيــب املـــاوردي البصــري الشـــافعي ، دار النشــر : دار الكتـــب العلميـــ

ـــريوت  ـــان  -ب ـــق : الشـــيخ علـــي حممـــد  ١٩٩٩-هــــ  ١٤١٩ -لبن م ، الطبعـــة : األوىل ، حتقي
 الشيخ عادل أمحد عبد املوجود -معوض 
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الناشـر : املكتـب . املؤلـف : شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة حجاب املـرأة ولباسـها يف الصـالة .٣٤
رج أحاديثـه وعلـق حتقيق : حققه وقدم له وخـ.١٤٠٣ –الطبعة : اخلامسة  بريوت –اإلسالمي 

 ١عدد األجزاء :  عليه حممد ناصر الدين األلباين

 ١٤٢١حراسة الفضيلة  املؤلف : الدكتور بكر عبدهللا أبو زيد  ط السادسة   .٣٥

حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ، اسم املؤلـف:  سـيف الـدين أيب بكـر حممـد بـن  .٣٦
 -بــــريوت / عمــــان  -دار األرقــــم  أمحــــد الشاشــــي القفــــال ، دار النشــــر : مؤسســــة الرســــالة /

 م ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : د . ياسني أمحد إبراهيم درادكة١٩٨٠

اخلرشي على خمتصر سيدي خليل ، اسم املؤلف:    ، دار النشـر : دار الفكـر للطباعـة  .٣٧
 بريوت –

 الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ، اسم املؤلف:  أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو .٣٨
 بريوت ، حتقيق : السيد عبد هللا هاشم اليماين املدين -الفضل ، دار النشر : دار املعرفة 

دليــل الطالــب علــى مــذهب اإلمــام املبجــل أمحــد بــن حنبــل ، اســم املؤلــف:  مرعــي بــن  .٣٩
 ، الطبعة : الثانية ١٣٨٩ -بريوت  -يوسف احلنبلي ، دار النشر : املكتب اإلسالمي 

شـــهاب الـــدين أمحـــد بـــن إدريـــس القـــرايف ، دار النشـــر : دار  الـــذخرية ، اســـم املؤلـــف:  .٤٠
 م ، حتقيق : حممد حجي١٩٩٤ -بريوت  -الغرب 

روضة الطالبني وعمدة املفتني ، اسم املؤلف:  النووي ، دار النشر : املكتب اإلسـالمي  .٤١
 ، الطبعة : الثانية ١٤٠٥ -بريوت  -

داود السجستاين األزدي ، دار سنن أيب داود ، اسم املؤلف:  سليمان بن األشعث أبو  .٤٢
 ، حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد -  -النشر : دار الفكر 

ســنن الــدارقطين ، اســم املؤلــف:  علــي بــن عمــر أبــو احلســن الــدارقطين البغــدادي ، دار  .٤٣
، حتقيـــق : الســـيد عبـــد هللا هاشـــم ميـــاين  ١٩٦٦ - ١٣٨٦ -بـــريوت  -النشـــر : دار املعرفـــة 

 املدين

كربى ، اسم املؤلف:  أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسـائي ، دار النشـر : السنن ال .٤٤
، الطبعة : األوىل ، حتقيق : د.عبد الغفار  ١٩٩١ - ١٤١١ -بريوت  -دار الكتب العلمية 

 سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن
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و العبـاس شرح العمدة يف الفقه ، اسم املؤلف:  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبـ .٤٥
، الطبعـــة : األوىل ، حتقيـــق : د. ســـعود  ١٤١٣ -الريـــاض  -، دار النشـــر : مكتبـــة العبيكـــان 

 صاحل العطيشان

شرح فتح القدير ، اسم املؤلـف:  كمـال الـدين حممـد بـن عبـد الواحـد السيواسـي ، دار  .٤٦
 بريوت ، الطبعة : الثاين -النشر : دار الفكر 

ويل النهى لشرح املنتهى ، اسم املؤلف:  منصـور شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أ .٤٧
 ، الطبعة : الثانية ١٩٩٦ -بريوت  -بن يونس بن إدريس البهويت ، دار النشر : عامل الكتب 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ، اسم املؤلـف:  حممـد بـن حبـان بـن أمحـد أبـو حـامت  .٤٨
، الطبعــة :  ١٩٩٣ - ١٤١٤ -بــريوت  -التميمــي البســيت ، دار النشــر : مؤسســة الرســالة 

 الثانية ، حتقيق : شعيب األرنؤوط

صـــحيح ابـــن خزميـــة ، اســـم املؤلـــف:  حممـــد بـــن إســـحاق بـــن خزميـــة أبـــو بكـــر الســـلمي  .٤٩
، حتقيــق : د.  ١٩٧٠ - ١٣٩٠ -بــريوت  -النيســابوري ، دار النشــر : املكتــب اإلســالمي 

 حممد مصطفى األعظمي

اج أبــو احلســني القشــريي النيســابوري ، صــحيح مســلم ، اســم املؤلــف:  مســلم بــن احلجــ .٥٠
 بريوت ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي -دار النشر : دار إحياء الرتاث العريب 

صحيح مسلم بشرح النووي ، اسم املؤلف:  أبو زكريا حيىي بـن شـرف بـن مـري النـووي  .٥١
 ثانية، الطبعة : الطبعة ال ١٣٩٢ -بريوت  -، دار النشر : دار إحياء الرتاث العريب 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، اسم املؤلف:  بدر الدين حممـود بـن أمحـد العيـين  .٥٢
 بريوت –، دار النشر : دار إحياء الرتاث العريب 

غايــة البيــان شــرح زبــد ابــن رســالن ، اســم املؤلــف:  حممــد بــن أمحــد الرملــي األنصــاري ،  .٥٣
 بريوت –دار النشر : دار املعرفة 

هب اإلمــام األعظــم أيب حنيفــة النعمــان ، اســم املؤلــف:  الشــيخ الفتــاوى اهلنديــة يف مــذ .٥٤
 م١٩٩١ -هـ ١٤١١ -نظام ومجاعة من علماء اهلند ، دار النشر : دار الفكر 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، اسم املؤلف:  أمحد بن علي بـن حجـر أبـو الفضـل  .٥٥
 : حمب الدين اخلطيببريوت ، حتقيق  -العسقالين الشافعي ، دار النشر : دار املعرفة 
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الفــروع وتصــحيح الفــروع ، اســم املؤلــف:  حممــد بــن مفلــح املقدســي أبــو عبــد هللا ، دار  .٥٦
، الطبعة : األوىل ، حتقيق : أبو الزهراء حازم  ١٤١٨ -بريوت  -النشر : دار الكتب العلمية 

 القاضي

بن غنيم بـن سـامل الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ، اسم املؤلف:  أمحد  .٥٧
 ١٤١٥ –بريوت  -النفراوي املالكي ، دار النشر : دار الفكر 

القاموس احمليط ، اسـم املؤلـف:  حممـد بـن يعقـوب الفريوزآبـادي ، دار النشـر : مؤسسـة  .٥٨
 بريوت –الرسالة 

الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ، اسم املؤلف:  عبد هللا بن قدامـة املقدسـي  .٥٩
 بريوت –، دار النشر : املكتب االسالمي أبو حممد 

الكــايف يف فقــه أهــل املدينــة ، اســم املؤلــف:  أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن عبــد الــرب  .٦٠
 ، الطبعة : األوىل ١٤٠٧ -بريوت  -القرطيب ، دار النشر : دار الكتب العلمية 

لــيم بــن كتــب ورســائل وفتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ، اســم املؤلــف:  أمحــد عبــد احل .٦١
تيميـــة احلـــراين أبـــو العبـــاس ، دار النشـــر : مكتبـــة ابـــن تيميـــة ، الطبعـــة : الثانيـــة ، حتقيـــق : عبـــد 

 الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي

كشاف القناع عن منت اإلقناع ، اسـم املؤلـف:  منصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهـويت ،  .٦٢
 الل مصيلحي مصطفى هالل، حتقيق : ه ١٤٠٢ -بريوت  -دار النشر : دار الفكر 

لسان العرب ، اسم املؤلف:  حممد بن مكـرم بـن منظـور األفريقـي املصـري ، دار النشـر  .٦٣
 بريوت ، الطبعة : األوىل -: دار صادر 

املبدع يف شـرح املقنـع ، اسـم املؤلـف:  إبـراهيم بـن حممـد بـن عبـد هللا بـن مفلـح احلنبلـي  .٦٤
 ١٤٠٠ –بريوت  -أبو إسحاق ، دار النشر : املكتب اإلسالمي 

 بريوت –املبسوط ، اسم املؤلف:  مشس الدين السرخسي ، دار النشر : دار املعرفة  .٦٥

اجملتىب من السنن ، اسم املؤلف:  أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، دار النشر  .٦٦
ــة ، حتقيــق :  ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -حلــب  -: مكتــب املطبوعــات اإلســالمية  ، الطبعــة : الثاني

 بو غدةعبدالفتاح أ

 م١٩٩٧ -بريوت  -اجملموع ، اسم املؤلف:  النووي ، دار النشر : دار الفكر  .٦٧
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خمتار الصحاح ، اسـم املؤلـف:  حممـد بـن أيب بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي ، دار النشـر :  .٦٨
، الطبعة : طبعة جديدة ، حتقيق : حممود  ١٩٩٥ - ١٤١٥ -بريوت  -مكتبة لبنان ناشرون 

 خاطر

 بريوت –اسم املؤلف:  مالك بن أنس ، دار النشر : دار صادر املدونة الكربى ،  .٦٩

املســــتدرك علــــى الصــــحيحني ، اســــم املؤلــــف:  حممــــد بــــن عبــــدهللا أبــــو عبــــدهللا احلــــاكم  .٧٠
م ، الطبعـة : ١٩٩٠ -هــ ١٤١١ -بـريوت  -النيسابوري ، دار النشر : دار الكتـب العلميـة 

 األوىل ، حتقيق : مصطفى عبد القادر عطا

أمحد بن حنبل ، اسم املؤلف:  أمحـد بـن حنبـل أبـو عبـدهللا الشـيباين ، دار  مسند اإلمام .٧١
 مصر –النشر : مؤسسة قرطبة 

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي  ، اسم املؤلف:  أمحد بن حممد بن علي  .٧٢
 بريوت –املقري الفيومي ، دار النشر : املكتبة العلمية 

ؤلف:  إبراهيم مصـطفى / أمحـد الزيـات / حامـد عبـد ) ، اسم امل٢+١املعجم الوسيط ( .٧٣
 القادر / حممد النجار ، دار النشر : دار الدعوة ، حتقيق : جممع اللغة العربية

معجم مقاييس اللغة ، اسم املؤلف:  أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، دار النشر :  .٧٤
لثانيــــة ، حتقيــــق : عبــــد م ، الطبعــــة : ا١٩٩٩ -هـــــ ١٤٢٠ -لبنــــان  -بــــريوت  -دار اجليــــل 

  السالم حممد هارون
مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج ، اســم املؤلــف:  حممــد اخلطيــب الشــربيين ،  .٧٥

 بريوت –دار النشر : دار الفكر 

املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، اسم املؤلف:  عبد هللا بن أمحد بن قدامة  .٧٦
 ، الطبعة : األوىل ١٤٠٥ -بريوت  -النشر : دار الفكر  املقدسي أبو حممد ، دار

املنتقــى مـــن الســنن املســـندة ، اســـم املؤلــف:  عبـــد هللا بــن علـــي بـــن اجلــارود أبـــو حممـــد  .٧٧
، الطبعـة  ١٩٨٨ - ١٤٠٨ -بـريوت  -النيسابوري ، دار النشر : مؤسسة الكتـاب الثقافيـة 

 : األوىل ، حتقيق : عبدهللا عمر البارودي

لبني وعمــدة املفتــني ، اسـم املؤلــف:  حيــىي بــن شـرف النــووي أبــو زكريــا ، دار منهـاج الطــا .٧٨
 بريوت –النشر : دار املعرفة 
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مواهب اجلليـل لشـرح خمتصـر خليـل ، اسـم املؤلـف:  حممـد بـن عبـد الـرمحن املغـريب أبـو  .٧٩
 ، الطبعة : الثانية ١٣٩٨ -بريوت  -عبد هللا ، دار النشر : دار الفكر 

ث اهلدايــة ، اســم املؤلــف:  عبــدهللا بــن يوســف أبــو حممــد احلنفــي نصــب الرايــة ألحاديــ .٨٠
 ، حتقيق : حممد يوسف البنوري ١٣٥٧ -مصر  -الزيلعي ، دار النشر : دار احلديث 

اية احملتاج إىل شرح املنهاج.  ، اسم املؤلـف:  مشـس الـدين حممـد بـن أيب العبـاس أمحـد  .٨١
ي الصغري. ، دار النشر : دار الفكـر للطباعـة بن محزة ابن شهاب الدين الرملي الشهري بالشافع

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ -بريوت  -


