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 المقدمة

الحمددهلل ر  ا اللددنلمخال  ددنلق الدرددق ومهلل رددهل األددهللوح لتدد  اعألددح وح ميددهل  ددح  لتدد  ألددن  خدده 

صالحت ل االصالة االسالم عرى سخهللنن ألحمهلل الذي جنء وشحيلة اللهللل ااإلحسننل الرت  صرى اسدر  

 اون ك عرخهل اعرى آله اأصحنوه األا ربلت  وإحسنن إلى يوم الهلليا. أألن ولهلل:

 إن الفمه اإلسالألي كنن األن يزال هو المننون الدذي يدم   عال دة اإلنسدنن وحودهل اعال يده و خدح  

اَون  قنو هعاَو  ق   ): رلدنلىس  دي اعدله هدو الدوحي يمدول اكدنن اعسدن لألا ومي جمسه ََ ا ع َعااق ال ِق َوَماا يَن

ٌي يعوَحى  .(1) (َوحو

المدوي  الدذي  لدهللياإلى الح خق اععرى إال ولدهلل أن كمدل هدذا ا صرى هللا عرخه اسر ال  يميمل الحسول 

َملواا ع ): رلددنلىيمددول هللا ل أ اد   ا المددنس لرمددنس َم أَكو ااي ع لَكعاامع  اليَااوو اا ع َعلَاايوكعمو نقعوَمتقااي َوَرمق ياانَكعمو َوأَموَممو لَكعاامو دق

ينا   سوالَم دق  .(2) (اإلق

المهلل رحك  متنؤنن المهللاألى كموًزا  متخة ع خمةل األطروا ألا البدنحيخا أن يسديدحجوا هدذ  ال مدوز ألدا 

 هللان عمنء األشمة.وثمنين كيبت  ايمهللألوهن لرمنس وأسروا ستل ااعح يفتمه المنس 

لمن كنن ألوعو  "الربدنس االزيمدة" ألدا اعألدو  المتمدة  دي حخدنة المسدر ل ايشديمل  متده عردى ا

ال يخح ألا اعح نم اليي  هلل ي فل عمتن ال يخح ألا المسرمخا  صوًصن  ي هذا الزألننل المن كدنن الفمده 

 دي  المنل ي يحينج إلى ربسخط اعح نم الدنصة وتذا الموعدو ل اإلدى اعدلدة اليدي ا ديتحر ومدهلل رتن

..  دهلل   المذهب المنل يل لمن كنن اعألح كذلك  أيت أن أدلو وهلللوي  ي هدذا الموعدو  التدنم اأسدنه 

جتهللي الميواعع  ي إلمنء المزيهلل ألدا اإليادنع عردى اعح دنم ااعدلدة الميلرمدة وفمده الربدنس االزيمدة 

 عمهلل السندة المنل خة وأسروا ستل ااعح.

نلًصدن لوجتده ال دحي  اأن يمفلمدن وده يدوم ال يمفدع ألدنل اال انهللعو هللا رلنلى أن يجلل هذا اللمل  

 ومون إال ألا أرى هللا ومرب سرخ ل اأ رص اللمل عرى نشح  حيلة اإلسالم.

 المؤلف

 د/ فرحات عبد العاطي سعد

                                        
 .5ل 4سو ة المج : اآليينن  (1)
 .3سو ة المنئهللة: اآلية  (2)
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 خِة البحث

 سمبحث ألوعو  الربنس االزيمة عمهلل المنل خة  ي ثالثة  صول ا نرمة:

 ة وسترها.الفصل األول: ونتحدث فيه عا العور

 اهذا الفصل سوف نمسمه إلى أ ولة ألبنحث:

 انيحهللث  تي عا رلحيف اللو ة اوخنن ح   سيحهن. :المبحث األول

 انيحهللث  خه عا عو ة الحجل. المبحث الثاني:

 : انيحهللث  خه عا عو ة المحأة.المبحث الثالث

 انيحهللث  خه عا الربنس الشحعي. المبحث الرابع:

 ه عا النظر وأحكامه.ونتحدث فيالفصل الثاني: 

 الفصل الثالث: ونتحدث فيه عا ما يباح ما الزينة وما يحرم.

 اهذا الفصل سوف نمسمه إلى ألبحيخا:

 انيحهللث  خه عا اليزيا ونلذهب االفاة. المبحث األول:

 انيحهللث  خه عا ح   الوصل االو   االممص االيفرخج. المبحث الثاني:

 البحث.الخاممة: ونتحدث فيَا عا أهم نتائج 
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 الفصل األول

 العورة وسترها

 

 ددي هددذا الفصددل سددميحهللث عددا رلحيددف اللددو ة اعددا وخددنن ح دد  سدديحهن ثدد  نبددخا عددو ة الحجددل 

 اعو ة المحأة. ث  نيحهللث عا ألن رسيح وه هذ  اللو ة ألا لبنس.

 اعرى هذا سوف نمس  هذا الفصل إلى أ ولة ألبنحث:

 المبحث األول: معريف العورة وبيان حكم سترها.

 المبحث الثاني: عورة الرجل.

 المبحث الثالث: عورة المرأة.

 المبحث الرابع: اللباس الشرعي.

* * * 
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 المبحث األول

 معريف العورة وبيان حكم سترها

 : معريف العورة:أو   

األمده ل اهدي  دي اعصدل كدل ألدن ييو دع ألمده عدح  ا سدندل : هي كل ألن يسديحى ألمدهالعورة في اللغة

. اعردى للدك (1)اللو ة  يء يمب ي ألحا بيه لدرو   :الذا  خلل و ع الاح  االفسند ألمهر :أيل عو ة الم نن

َرة  ): رلنلى سح  وله  َي بقعَوو َرةٌ َوَما هق   نلخة ييو ع الفسند ألمتن. :أي (2) ( قن  بعيعومَنَا َعوو

لمدبح للدهللم اإنمن كنندت المدحأة عدو ة ليو دع الفسدند ألدا  ؤييتدن اسدمن  كالألتدنل ال ألدا اللدو  وملمدى ا

 رحممه ألا الجمخرة ألا المسنء لمخل المفوس إلختن.

 .(3)المحاد ونلمبح ألن يسيمبح  حًعن اإن ألخل إلخه طبلًن  وقد يقال:

 ثاني ا: حكم ستر العورة:

لهدب المنل خددة  ددي الددحاجح عمددهلله  إلددى أن سدديح اللددو ة  ددحط  ددي صددحة الصددالة إلا كددنن  ددندً ا عرددى 

 نًن اأجزأ.السيحةل  إن ل  يمهلل  صرى عحين

 .(4)أألن إن رحك السيح ألع المهلل ة  إنه يطنلب وإعندة الصالة 

 االهلللخل عرى أن سيح اللو ة  حط  ي صحة الصالة ألن يري:

د  ): رلنلى وله  -1 نَد كعل ق َمسوجق ينَتَكعمو عق ذعوا زق  .(5) (يَابَنقي آَدَم خع

ن كنندت نزلدت  دخما كدنن يطدوف ااآليدة اإ (6)أن اآليدة ردهللل عردى اجدوا سديح اللدو ة وجه الد لاة: 

 .(7)ن  إن اللبحة ولموم الرفظ ال ودصوص السبب ونلبخت عحيننً 

 .(8): المحاد ونلزيمة الربنسل االمحاد ونلمسنجهلل الصروار أا الصالة  ي المسنجهلل وقيل

يصدري  صدرى هللا عرخده اسدر اكدنن  (9)« صالوا كماا رأيتماوني أصالي: »صرى هللا عرخه اسدر  وله  -2

 رح للو ره.اهو سن

ا دع االرفدنع عردى اجدوا سديح  هللإن ألن كنن ااجبًن  ي غخح الصالة رأكهلل اجووه  ي الصالة حخث  د -3

 .(1)اللو ة عا أعخا المنس 

                                        
ل أيًادن أللجد  253دا  الحدهلليث المدنهحة ص 2000/ 1421ألدين  الصحنع لمحمهلل وا أوي و ح الحازي الطبلة اعالى  (1)

طبلدة  -1980لينليدة ألمنيخس الر ة عوي الحسا أحمهلل وا  ن س وا زكحيدن رحمخدق عبدهلل السدالم ألحمدهلل هدن ان الطبلدة ا
 .185ل ص4ج -ألصطفى الحربي ألصح 

 .13( سو ة اعحزاا: اآلية 2)
 -1995/ 1416الطبلدة اعالدى  -أستل المهللا ك  حع إ  ند المسنلك  ي  مه اإلألنم ألنلك: عوي و ح حسدا ال شدمناي  (3)

الطبلدة اعالدى  -المحا دي أيًادن الدذ خحة لشدتنا الدهلليا أحمدهلل ودا إد يدس  -112ل ص1دا  ال يب اللرمخة وبخحارل ج
 .101ل ص2دا  ال حا اإلسالألي وبخحار ج - 1994المحمة 

ل أيًادن  دحع سدخهللي 113ل ص1وخدحار ج -دا  صدند   - حع ألمح الجرخل لرشخخ ألحمدهلل عردخع عردى ألديصدح  رخدل  (4)
ألسدنئل . أيًادن: اإل دحاف عردى ن دت 174ل ص1دا  الف دحل وخدحارل ج -عبهلل البن ي الز  دنني عردى ألديصدح  رخدل 

 .259ل ص1ل دا  اوا حزم وخحار ج1999الطبلة اعالى  -الدالف لرمنعي عبهلل الوهنا الب هللادي المنل ي 
 .29سو ة اععحاف: ألا اآلية  (5)
ل 7ل ج1987الجددنألع عح ددنم المددحآن عوددي عبددهلل هللا ألحمددهلل اعنصددن ي المحطبددي طبمددة التخلددة المصددحية اللنألددة لر يددنا  (6)

 .190ص
 .189ل ص7م المحآن لرمحطبي: جالجنألع عح ن (7)
 .174ل ص1 حع الز  نني عرى ألديصح  رخل: ج (8)
ل 2دا  الحيدنن لريدحاث ج - 1986/ 1407(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: الوا حجح اللسدمالني الطبلدة اعالدىل 9)

 ونا اعلان لرمسن حيا إلا كننوا جمنعة. - 131ص
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* * * 

                                                                                                                                   
 -لملونة عرى ألذهب عنل  المهلليمدة اإلألدنم ألنلدك لرمنعدي عبدهلل الوهدنا الب دهللادي ل أيًان ا101ل ص2الذ خحة لرمحا ي ج (1)

ل أيًان: الينج ااإلكرخل  دحع ألديصدح  رخدل عودي عبدهلل هللا ألحمدهلل ودا 228ل ص1دا  الف ح وخحار ج - 1999طبلة 
 .498ص ل1ج 1978أوي المنس  اللبهلل ي الشتخح ونلمواع ألوجود وتنألع ألواهب الجرخل لرحطنا الطبلة اليننخة 
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 المبحث الثاني

 عورة الرجل

اللددك  ددي  لسددوف نيحددهللث  ددي هددذا المبحددث عددا عددو ة الحجددل  ددي الصددالةل اعو ردده  ددن ج الصددالة

 ألطربخا:

 ألول: عورة الرجل في الصالة.المِلب ا

 .المِلب الثاني: عورة الرجل خارج الصالة

* * * 
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 المِلب األول

 عورة الرجل في الصالة.

. االسحة االحكبة غخدح دا ردخا  دي اللدو ة عردى (1)عو ة الحجل  ي الصالة هي ألن وخا سحره ا كبيه 

 .(2)المشتو  

 االهلللخل عرى للك:

فااال ينظاار  لااى مااا دون  -عباادأ أو أجياارأ -زوج أحاادكم خادمااه   ذا: »صددرى هللا عرخدده اسددر  ولدده  -1

 .(3)« السرة وفوق الركبة

عمددهللنن  صدرى هللا عرخدده اسدر ألدن  اي عدا عبددهلل هللا ودا جحهددهلل عدا أوخدده أنده  ددنل: جردس  سددول هللا  -2

 .(4)« أما علم  أن الفخذ عورة»ا دذي ألم شفة  منل: 

  مكشاف فخاذو و  منظار  لاى » :عرخده اسدر صدرى هللا ألن  اي عا عري أنه  نل:  نل  سول هللا  -3

 .(5)« فخذ حي أو مي 

عن السدديح  ؛اسدديح هددذ  اللددو ة ألطرددوا ال  ددحع وددخا ألددن إلا كددنن  ددي  رددوة ال يددحا  أحددهلل أا ألددع المددنس

 .(6)لرصالة ألطروا  ي الحنلخا 

ه ر طخدة اإلا كمن نمول وأن عو ة الحجل  ي الصالة هي ألن ودخا السدحة االحكبدة إال أنده ألدا اع ادل لد

أا عرى اع ل أن يسيح أكين هل وملمى أنه ي ح  له أن يصدري ألدع كشدفتنل  دإن  لدل الم دحا   (7)سنئح جسهلل  

اال يطنلب وإعدندة ألدن صدال  ال  دي الو دت  لاصرى الح  كيفخه ظنهح ألع المهلل ة عرى سيح  صحت صالره

 .(8)اال ولهلل  عرى المشتو  

وب الواحاد لاي  ثا  يصاليا أحادكم فاي ال: » عرخه اسدر صرى هللاادلخل اسيحبنا سيح اعكينف:  وله 

 .(10)اهو ألحمول عمهلل المنل خة عرى االسيحبنا  (9)« على منكبيه منه شيء

ول ييو ج وتمن عرى عنرمخه  (11)أنه ال ييز   ي اسطه ايشهلل طح ي اليوا  ي حمويه  ومعنى الحديث:

ز  وه ال  ي ا عرى عنرمه ألمه ارعنه إلا  ؛ ة خحصل السيح ألا أعنلي البهللن  خ ون للك أأل ا  ي سيح اللو

                                        
ل 1دا  صدند  وخدحار ج - 1994سحاج السنلك  حع أستل المسنلك لرشخخ عيمنن وا حسدخا الجلردي: الطبلدة اعالدى  (1)

 .118ص
 -1938 -1357طبلدة  -حن خة الشخخ عرى الصلخهللي عرى  حع كفنية الطنلب الحونني لحسنلة وا أودي زيدهلل المخحااندي  (2)

 .137ل ص1ألصح ج -ألصطفى الحربي 
ل 131 -130ل ص1ل ج1988ودي دااد لمألدنم أودي دااد سدرخمنن ودا اع دلث اعزدي طبلدة دا  الحيدنن لريدحاث سما أ (3)

 ونا أليى يؤألح ال الم ونلصالة.
 ونا المتي عا اليلحي. - 39ل ص4سما أوي دااد: ج( 4)
 ونا المتي عا اليلحي. - 39ل ص4سما أوي دااد: ج (5)
الطبلدة  -  وا سنل  وا ألتمن المفحااي المنل ي عردى  سدنلة اودا أودي زيدهلل المخحااندي الفواكه الهللااني لرشخخ أحمهلل وا غمخ (6)

 .151ل ص1ألصطفى الحربي ومصح ج - 1955الينلية 
عدنل   1985الطبلدة اعالدى  - وانخا اعح نم الشحعخة األسنئل الفحا  الفمتخة لمألنم ألحمهلل وا أحمهلل وا جزي المنل ي  (7)

 .55ألصح ص -الف ح 
ل أيًاددن لريتددذيب  ددي ا يصددن  المهللانددة عوددي سددلخهلل 136ل ص1الشددخخ عرددى الصددلخهللي عرددى كفنيددة الطنلددب جحن ددخة  (8)

ل دا  البحددوث لرهلل اسددنر اإلسددالألخة 1999/ 1420البحالعددي رحمخددق ألحمددهلل اعألددخا الددهلل ألحمددهلل سددنل  الطبلددة اعالددى 
 .265 -264ل ص8دوي ج -اإحخنء اليحاث 

 أثواا ألن يصرى  خه.ونا جمن   - 166ل ص1سما أوي دااد ج (9)
 .111ل ص2الذ خحة لرمحا ي: ج (10)
/ 1421الحمو: ألوعع  هلل اإلزا  اهو الدنصحة )المصبنع الممخح لرلالألة أحمهلل وا الفخدوألي الممدحي الطبلدة اعالدى  (11)

 (.90دا  الحهلليث ونلمنهحة ص 2000
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اعنه  هلل يحينج إلدى إألسدنكه وخدهلل   خمشد ل ودذلك ارفورده سدمة اعدع الخدهلل  ؛ يء ل  يؤألا أن رم شف عو ره

 .(1)الخممى عرى الخهلل الخسحى 

 الحكم  ن انكشف شيء ما العورة: * 

نمددن هددي  ددنألرة للددو ة الحجددل لمجنوددة عرددى هددذا السددؤال نمددول: إن عددو ة الحجددل اليددي رحددهللثمن عمتددن إ

الم ر ة اعو ره المدففةل اييو دف الح د  عردى ألدن إلا كدنن المم شدف ألدا اللدو ة الم ر دة أم ألدا اللدو ة 

 المدففة:

اهمن ألا الممهللم الذكح ااعنيخننل األدا المدؤ ح  (2): اهي السوءرنن فإن كان ما العورة المغلظة -1

 .(3)ألن وخا اإللخيخا الذي هو    الهللوح 

ن ل سواء كنن عنأًلدن أم ننسدخً (4)ن  ي الو ت اغخح  اجووً  :ا أيان شفن أا أحهللهمن  إنه يلخهلل صالره أوهللً   إن

 .(5)عرى الحاجح ونلمسبة لرمسخنن 

ا ألمدن هدو ودخا السدحة االحكبدةل نمدول: إن خ: اهدي ألدن عدهللا السدوءرن كان ما العورة المخففاة و -2

 ؛(6)ولًان:  فدي هدذ  الحنلدة يلخدهلل الصدالة  دي ا يتدن  مدط  صرى أل شوف اإللخيخا أا أحهللهمن االلننة كال أا

 عن اإللخيخا االلننة ألا اللو ة المدففة.

 ا  صالره صحخحة اال إعندة عرخه ال وو ت اال و خح .الو صرى أل شوف  دذ أا  دذيا الو عمهللً 

اهدذا  (7)ولادتمناالفدهلل إلن كنن ألا اللو ة المدففة إال أنه رسوألح  خه لدفة أألح  ودالف اإللخيدخا أا 

 .(8)هو المشتو   ي المذهب 

* * * 

                                        
عردي الشدوكنني: الطبلدة اعالدى المحممدة  نخل اعاطن   حع ألميمى اع خن  ألا أحنديث سدخهلل اع خدن  لمألدنم ألحمدهلل ودا (1)

 .426ل ص2دا  الحهلليث المنهحة ج -م 2000/ 1421
السوءرنن: المبل االهللوحل سخمن وذلك عنه كشفتمن يسيء لصنحبتمن ايهلل ل عرخه ألًمن احزنًن: حن خة الشخخ عردى اللدهللاي  (2)

دا  صدند  وخدحار  - 1317ننخدة عرى  حع الدح ي عرى ألديصح  رخل ألوجودة وتنألع  دحع الدح دي الطبلدة الي
 .246ل ص1ج

ل 1وخددحار ج -دا  صددند   - 1317الطبلددة اليننخددة  - ددحع سددخهللي أوددي عبددهلل هللا ألحمددهلل الدح ددي عرددى ألديصددح  رخددل  (3)
 .246ص

 .246ل ص1حن خة اللهللاى عرى  حع الدح ي ج (4)
الشدحع الصد خح الطبلدة اع خدحة  ور ة السنلك ع حا المسنلك إلدى ألدذهب ألنلدك لرشدخخ أحمدهلل ودا ألحمدهلل الصدناي عردى (5)

 .112ل ص1ل أيًان أستل المهللا ك لر شمناي: ج104ل ص1ل ألطبلة ألصطفى الحربي ومصح ج1952
 .213ل ص1وخحار ج -حن خة الشخخ ألحمهلل عح ة الهللسو ي عرى الشحع ال بخح لرهلل ديح: دا  الف ح  (6)
الطبلددة  -عوددي المنسدد  عبدهلل هللا الجددالا البصددحي ل أيًاددن اليفحيدع 214ل ص1حن دخة الهللسددو ي عرددى الشدحع ال بخددح: ج (7)

 .240ل ص1وخحار ج -دا  ال حا اإلسالألي  - 1987/ 1408اعالى 
 .248ل ص1 حع الدح ي عرى ألديصح  رخل: ج (8)
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 المِلب الثاني

 عورة الرجل خارج الصالة

يَاابَنقي ): رلدنلىيدهللل عردى للدك  ولده ل سيح اللو ة لخس ااجبًن  ي الصالة  مط ول ااجبًن  ن جتدن أيًادن

َءامقكعمو  ي َساوو ل كيخدح ألدا اللرمدنء: هدذ  اآليدة دلخدل عردى اجدوا سديح  دن (1) (آَدَم قَدو أَنَزلونَا َعلَيوكعمو لقبَاسا  يعَوارق

 .(2)اللو ة عا أعخا المنس 

 اعو ة الحجل رديرف وحسب ألن إلا كنن ألا  جل أا األحأة اسوف نوعح للك  ي  حعخا: 

 الفرع األول: عورة الرجل مع رجل مثله.

 الفرع الثاني: عورة الرجل مع المرأة.

* * * 

                                        
 .26سو ة اععحاف: ألا اآلية  (1)
 .182ل ص1الجنألع عح نم المحآن لرمحطبيل ج (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 11 

 الفرع األول 

 جل مثله.عورة الرجل مع ر

 .(1)عو ة الحجل ونلمسبة لرحؤية ألع  جل أليره هي ألن وخا السحة االحكبة 

 .(2): يححم كشفهأي لاعرى هذا ي ون  دذ الحجل عو ة ألع أليره ومنء عرى المشتو   ي المذهب

  : »صدرى هللا عرخده اسدر ا ولده  (3)«  ن الفخاذ عاورة: »صدرى هللا عرخده اسدر ايهللل عردى للدك  ولده 

 .(4)« و  منظر  لى فخذ حي أو مي  مكشف فخذو

 .(5): ال يححم كشف الفدذ ول هو أل حا  ألطرمًن وقيل 

أنتدن  -ن عدي هللا عمتد-ادلخدل للدك: ألدن  اي عدا عنئشدة  (6): ي ح  كشدفه عمدهلل ألدا يسديحى ألمده وقيل

أوو و دح   نسيألن له أا سن خهيألاطجلًن  ي وخيي كن فًن عا  دذ صرى هللا عرخه اسر  نلت: كنن  سول هللا 

 ألن له اهو عرى ررك الحنل  يحهللثل ث  اسيألن عمح  دألن لده اهدو كدذلك  يحدهللث أللده ثد  اسديألن عيمدنن 

اسوى ثخنوهل  رمن  حج  نلت عنئشة: د ل أوو و ح  ر  رتع لده الد   صرى هللا عرخه اسر  جرس  سول هللا 

أ  أساتحي ماا »ت ثخنودكل  مدنل: ربنلهل ث  د ل عمح  ر  رتع له ال  ربنلهل ث  د ل عيمدنن  جرسدت اسدوي

 نلحهلليث يسيفند ألمه أن الفدذ عو ة ألدففدة يجدوز كشدفه ألدع الددواص اال  (7)« رجل مستحي منه المالئكة

 .(8)يجوز ألع غخحه  

صالى أنزل هللا على رسوله »عا زيهلل وا ثنوت أنه  نل:  يادلخل المنئرخا وأن الفدذ لخس ولو ة: ألن  ا

 .(9)«فخذي حتى خف  أن مرض   فخذي فثقل  علي  وفخذأ على  هللا عليه وسلم

 * * * 

                                        
ل أيًان ألواهب الجرخل لمألنم أودي عبدهلل هللا ألحمدهلل ودا ألحمدهلل ودا عبدهلل 246ل ص1 حع الدح ي عرى ألديصح  رخل: ج (1)

ل 1ل دا  الف ح وخدحارل ج1987/  1398الطبلة اليننخة  -الححما الم حوي الملحاف ونلدطنا  حع ألديصح  رخل 
 .449ص

 سدنلة اودا ل أيًان  حع اللالألة  نس  ودا عخسدى ودا ندنجي اليمدو ي عردى 105ل ص1ور ة السنلك ع حا المسنلك: ج (2)
 .375ل ص2ألطبلة الجمنلخة ومصح ج - 1914طبلة  -أوي زيهلل المخحااني 

 ونا المتي عا اليلحي. - 39ل ص4سما أوي دااد: ج( 3)
 ونا المتي عا اليلحي. - 39ل ص4سما أوي دااد: ج (4)
 .105ل ص 1ور ة السنلك ع حا المسنلك: ج( 5)
 .105ل ص 1ور ة السنلك ع حا المسنلك: ج (6)
 -دا  ال يدب اللمرخدة  -م 2000/ 1421صحخح ألسر  وشحع اإلألنم يحخدى ودا  دحف المدواي الشدن لي: الطبلدة اعالدى  (7)

 ونا  انئل عيمنن وا عفنن. - 138ل ص15وخحار ج
 .112ل ص1أستل المهللا ك لر شمناي: ج (8)
 ونا ألن يذكح  ي الفدذ. - 570ل ص1 يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج (9)
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 الفرع الثاني

 عورة الرجل مع المرأة

 هذ  المحأة  هلل ر ون زاجيه ا هلل ر ون ألححأًلن لهل ا هلل ر ون أجمبخة.

 : عورة الرجل مع زوجته:أو   

ل  دي  لرحجل أن يم ح إلى جمخع جسهلل زاجيهل أي أن كل ألحدل ألدا ودهللنتن حدالل لده لدذة ان دًحال ايدهلل

عنه إلا جنز له اليرذل وه جنز له الم ح إلخه  ؛للك الفحجل إل يجوز له أن يم ح إلخه عرى المليمهلل  ي المذهب

 .(1)ألا ونا أالى 

 ثاني ا: عورة الرجل مع المرأة المحرم:

 .(3)األن  رمن  ونلمسبة لفدذ الحجل ألع الحجل يمنل همن أيًان  (2)هذ  اللو ة هي ألن وخا السحة االحكبة 

 .(4)اهذا أللمن  أنه يجوز لرمحأة أن رم ح ألا ألححألتن جمخع البهللن ألن عهللا ألن وخا السحة االحكبة 

 .(5)اهذا ألمخهلل ومن إلا ل  روجهلل  توة  إلا اجهللر ححم الم ح الو عوختن 

األمن رجب ألالح يه أنه ي ح  لرحجل رلمهلل كشف غخدح اللدو ة أألدنم األدحأة ألحدحم لدهل اإن جدنز الم دح 

 .(6)اأألن رلمهلل كشف اللو ة  ححام  لاالليذال ةعن المصهلل أل م ؛ننن أل شو ً إلى للك إن ك

 ثالث ا: عورة الرجل مع المرأة األجنبية:

 .(7)هذ  اللو ة هي ألن عهللا الوجه ااعطحاف 

 .(8): ظتو  المهللألخا االذا عخا االشلح أا  يء ألمتن والمراد باألطراف

 .(9)جمبي الوجه ااعطحاف : أنه يجوز لرمحأة أن رم ح ألا اعوهذا معناأ

اال يجوز لتن أن رم ح لصهلل   اال ظتح  اال سن ه الو ل  ردف لذةل أألن إن  ن ت لدذة  دال رم دح حيدى 

 .(10)لروجه ااعطحاف

: أنه ي ح  لرحجل رلمهلل كشف غخح اللو ة أألنم المحأة اعجمبخدةل اإن جدنز الم دح ومما مجب مالحظته

ألدن رلمدهلل كشدف اللدو ة أا لعن المصدهلل أل مدة االليدذال ؛اليدي لكحننهدنإلى للك إن كدنن أل شدو ًن  دي الحدهللاد 

 .(11) ححام 

 : أنه ال يجوز لرمحأة لمس ألن يجوز لتن  ؤييه ألا غخح المححم.ومما مجب مالحظته هنا

 * * * 

                                        
 -ل أيًان: أح نم المحآن عوي و ح ألحمهلل الملحاف ونوا اللحودي 232 -231ل ص12ع عح نم المحآن لرمحطبي: جالجنأل (1)

 .383ل ص3الطبلة اعالى دا  ال يب اللحوخةل وخحار ج
 .247ل ص1حن خة اللهللاى عرى  حع الدح ي: ج (2)
 .105ل ص1ور ة السنلك ع حا المسنلك: ج (3)
 .248ل ص1رخل: ج حع الدح ي عرى ألديصح   (4)
 .152ل ص1الفواكه الهللااني لرمفحااي: ج (5)
ل 1ج -ألطبلة ألحمهلل عري صبخح المنهحة - حع ألجمو  اعألخح لرلالألة ألحمهلل وا ألحمهلل اعألخح المنل ي: الطبلة اعالى  (6)

 .156ص
 .247ل ص1حن خة اللهللاي عرى  حع الدح ي: ج (7)
 .137ل ص1حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: ج (8)
 .248ل ص1 حع الدح ي عرى ألديصح  رخل: ج (9)
 .106ل ص1ور ة السنلك ع حا المسنلك: ج (10)
 .156ل ص1 حع ألجمو  اعألخح: ج (11)
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 المبحث الثالث

 عورة المرأة

 :سوف نيحهللث همن عا عو ة المحأة  ي الصالة اعو رتن  ن ج الصالة اللك  ي ألطربخا

 المِلب األول: عورة المرأة في الصالة.

 المِلب الثاني: عورة المرأة خارج الصالة.

* * * 
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 المِلب األول

 عورة المرأة في الصالة

 .(1)لهب المنل خة إلى أن عو ة المحأة  ي الصالة: هي جمخع جسهللهن ألن عهللا الوجه اال فخا 

اعرختدن أن رسديح  دي الصدالة سدنئح جسدهللهن  يمول الجالا: المحأة الححة كرتن عدو ة إال اجتتدن ايدهلليتن

 .(2)ن إال الوجه االخهلليا ألمه  خلً  ياال ربهلل

 والدليل على ذلك:

ا): رلنلى وله  1 ََ نو َر مق ََ َعا   ق   َما َظ ينَتَ يَا زق  .(3) (َو َ يعبودق

 .(4)أن الممصود هو الوجه اال فنن  وجه الد لة:

اي دون سديحهن أللطدال  لاليي جلرتدن هللا وح د  الفطدحة ونديدة نلزيمة ال نهحة هي الوجه اال فننل اهي 

اعنتن ر تح  ي اللبندة  ي الصالة ااإلححام  ي تح  ي اللندة  ؛لالنيفن  وتن أا ألهلل ل ححج عرى صنحبيتن
(5). 

: أرصدري المدحأة  دي د   ا مدن  لدخس صدرى هللا عرخده اسدر ألن  اي عا أم سرمة أنتن سألت المبدي  2

 .(6)«  ذا كان الدرع سابغ ا يغِي ظَور قدميَا» عرختن إزا ؟  نل:

ا هلل وخا الحهلليث أنه يشيحط  ي الهلل   الممخص أن ي دون سدنرًحا جمخدع جسدهللهن حيدى ظتدو   دهللألختن ألدن 

 عهللا  أستن اكفتن.

 ي تح ألن رحيه ألا وشحة. :ايشيحط  خه أيًان أن ي ون كيخفًن أليخمًن ال يصف اللو ةل اال يشفل أي

 .(7)يًان أن ي ون كيخفًن أليخمًن ال يصف اال يشف ايشيحط  ي الدمن  أ

 .(8)يسيح  لحهن اعممتن  :أي لاالدمن  هو ألن يسيح الحأس االصهللغخا

أندده يشدديحط  ددي هددذا السددنرح أن يسدديح جمخددع جسددهلل المددحأة حيددى ظتددو   ددهللألختن حددنل  ومعنااى مااا سااب :

سدت  الودهلل ألدا سديح وطدون عن وطونتدن  دي هدذ  الحنلدة ألسديو ارل  دإلا سدجهللر اجر ؛ا و تن  دي الصدالة

 .(9)اجتتن اكفختن  جوز لرمحأة أن ربهللي  ي الصالة إالالمهللألخا لمول ألنلك: ال ي

 الحكم  ن انكشف شيء ما هذأ العورة:

لمجنوة عا للك نمول: إن عو ة المحأة اليي رحهللثمن عمتن إنمدن هدي  دنألرة للو رتدن الم ر دة اللو رتدن 

 المدففة.

 ن المم شف ألا اللو ة الم ر ة أم ألا اللو ة المدففة:اييو ف الح   عرى ألن إلا كن

                                        
 .105ل ص2الذ خحة لرمحا ي: ج (1)
 .240ل ص1اليفحيع لرجالا: ج (2)
 .31سو ة المو : اآلية  (3)
 .229ل ص1الملونة عرى ألذهب عنل  المهلليمة: ج (4)
ل أيًادن: اإل دحاف عردى ن دت ألسدنئل الددالف لرمنعدي عبدهلل الوهدنا 382 -381ل ص3أح نم المحآن الودا اللحودي: ج (5)

 .262ل ص1ل دا  اوا حزم وبخحار ج1999الطبلة اعالى  -الب هللادي المنل ي 
 ونا  ي ك  رصري المحأة. - 170ل ص1سما أوي دااد: ج (6)
 .251ل ص1الفواكه الهللااني: ج (7)
ل أيًان اليمح الدهللاني  دي رمحيدب الملدنني  دحع  سدنلة اودا 137ل ص1خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: جحن  (8)

 .121ألصطفى الحربيل ص 1944أوي زيهلل لرشخخ صنلح عبهلل السمخع اعوي الطبلة اليننخة 
 .263ل ص1ل أيًان رتذيب المهللانة لربحازلعي ج151ل ص1الفواكه الهللااني: ج (9)
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عدهللا صدهلل هن األدن حدنلا  ألدا ظتحهدنل أعمدي  : اهدي ألدنفإن كان المنكشف ما العاورة المغلظاة -1

 ال يفخال  خهلل ل اللننة االفدذان ااإللخينن االبطا األن حنلاهن ألا ظتحهن.

حأس االسدنع عردى اعيبدن  أنده ألدا اهي أيًان ألن عهللا أطحا تن اهدي الدذ اعنن االدحجالن االلمدق االد

 .(1)المدففة عرى ال نهح 

نمول: إن ان شف  يء ألا اللو ة الم ر ة  ال رصدح صدالرتنل ايجدب عرختدن إعندرتدن أودهللًا  دي الو دت 

 .(2)اغخح  اجووًن 

: اهددي الصددهلل  األددن حددنلا  ألددا ظتحهددن اعممتددن آل ددح لعااورة المخففااةاو ن كااان المنكشااف مااا  -2

المهللمل نمول: هي عو ة ألدففة ي ح  كشفتن  ي الصالة ارلدند  دي الو دت ل شدفتن اإن الحأس ا كبيتن آل ح 

 .(3)كنن يححم الم ح إلختن 

األلمى ألن سبق: أن المحأة رلخهلل الصدالة  دي الو دت  دي حنلدة كشدف صدهلل هن أا ولاده أا أطحا تدن أا 

 عمدهللًا أا جتدالً  ولاتن أا  ي ألجمو  للكل ارلخهلل  ي كشف ألن  وع الممحح سواء حصدل ال شدف  دي للدك

 .(4)ن أا نسخننً 

 * * * 

                                        
 .133ل ص1ل أيًان  حع ألمح الجرخل: ج213ل ص1هللسو ي عرى الشحع ال بخح: جحن خة ال (1)
 .246ل ص1 حع الدح ي ألع حن خة اللهللاي عرخه: ج (2)
ل أيًادن: المهللانددة 104ل 1ل أيًاددن ور دة السدنلك ع ددحا المسدنلك ج213ل ص1حن دخة الهللسدو ي عرددى الشدحع ال بخدح: ج (3)

ل أيًان ال دن ي  دي  مده أهدل المهلليمدة 94ل ص1وخحار ج -دا  الف ح  ال بحى  ااية سحمون عا اوا المنس  عا ألنلك.
 .64ل ص1987الطبلة اعالى  -الوا عبهلل البح 

 .247 -246ل ص1 حع الدح ي: ج (4)
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 المِلب الثاني

 عورة المرأة خارج الصالة

عو ة المحأة  ن ج الصالة رديرف وحسب ألن إلا كننت ألع األحأة أا ألع  جل. اسوف نوعع للدك  دي 

  حعخا: 

 الفرع األول: عورة المرأة مع المرأة.

 الفرع الثاني: عورة المرأة مع الرجل.

 * * * 

 ألولالفرع ا

 عورة المرأة مع المرأة

 اهذ  اللو ة رديرف وحسب ألن إلا كننت المحأة ألسرمة أا غخح ألسرمة:

 : عورة المرأة مع المرأة المسلمة:أو   

 .(1)اهذ  اللو ة هي ألن وخا السحة االحكبة اهمن  ن جنن 

 اعرى هذا ال يجوز لرمحأة أن رم ح إلى المحأة لمن وخا السحة االحكبة أا أن رمسه.

 ثاني ا: عورة المرأة مع المرأة غير المسلمة:

 .(2)ح المسرمة أزيهلل ألا الوجه اال فخايححم كمن يحى البلض عرى المحأة المسرمة أن ر شف ل خ

 اهذا أللمن  أن اللو ة المحأة المسرمة ألع ال ن حة جمخع وهللنتن ألن عهللا الوجه اال فخا.

 ايهللل عرى للك:

يَا زق ): رلددنلى ولده  -1 يَا َو َ يعبوادق اادق ا  َو َ يعبو َق يعاوبق ا  َعلَااى جع هق ارق مع بوَا بقخع اارق اا َولويَنو ََ نو ااَر مق ََ َعا   ق   َماا َظ ينَااتَ

ا  أَوو أَبونَاااءق بعععااولَتق  َق ا  أَوو أَبونَااائق َق ا  أَوو آبَاااءق بعععااولَتق َق ا  أَوو آبَااائق َق َعا   ق   لقبعععااولَتق ينَااتَ ا  أَوو زق َق ااَوانق ا  أَوو  قخو بَنقااي  َق

ا   َق ا  أَوو نقَسائق َق ا  أَوو بَنقي أََخَوامق َق َوانق  .(3) ( قخو

ا  ): رلنلىيمول ألجنههلل  ي  وله  وجه الد لة: َق :  نل نسنؤها ألدا المسدرمنر لدخس المشدحكنر (أَوو نقَسائق

 .(4)الخس لرمحأة المسرمة أن رم شف وخا يهللي ألشحكة  لألا نسنئتا

ل اللدك اإن كدنن ألح دوً ا  دي (5)ف ال ن حة المسرمة لزاجتدن ال دن ح ن  إن للك ألا  أنه أن رصاأياً 

نه ال يمملتن ألدا للدك ألدننعل اأألدن المسدرمة  إنتدن رلرد  أن للدك إجمخع المسنء إال أنه  ي غخح المسرمة أ هلل إل 

 .(6)ححام  يمزجح عمه 

منعتَاا لزوجَاا كهناه  ثام المارأةَ    مباشار المارأةع : »صدرى هللا عرخده اسدر ا ي هذا الملمى يمول المبي 

 .(1)« ينظر  ليَا

                                        
 .246ل ص1 حع الدح ي: ج (1)
 .152ل ص1ل أيًان: الفواكه الهللااني لرمفحااي: ج247ل ص1حن خة اللهللاى عرى  حع الدح ي: ج (2)
 (. 31آية ) -و  سو ة الم (3)
مل المن ددح ألؤسسددة المديددن  2000الطبلددة اعالددى  -رفسددخح المددحآن الل ددخ  عوددي الفددهللاء إسددمنعخل وددا كيخددح الهللألشددمي ( 4)

 .291ل ص3المنهحةل ج
 .105ل ص1ور ة السنلك ع حا المسنلك: ج( 5)
 .291ل ص3رفسخح اوا كيخح: ج( 6)
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 .(2)اعرى هذا  نليححي  للن ض ال ل ونه عو ة 

نه ور مدي أن نسدنء أهدل الذألدة إإلى أوي عبخهللة وا الجحاع:  - عي هللا عمه-كيب عمح وا الدطنا  -2

المسدرمة داندهل  إنده ال يجدوز أن ردحى الذألخدة عحيدة  ل   نألمع للك اح   ليهلل را الحمنألنر ألع نسنء المسرمخا
(3). 

 .(5ل 4) يمول اوا عبنس: ال يحل لرمسرمة أن رحاهن يتودية أا نصحانخة للال رصفتن لزاجتن -3

 * * * 

 الفرع الثاني

 عورة المرأة مع الرجل

 ن أا غخح ألسر :ن لتنل ا هلل ي ون أجمبخًن عمتن ألسرمً اهذا الحجل  هلل ي ون زاًجن لرمحأةل ا هلل ي ون ألححألً 

 ع زوجَا:: عورة المرأة مأو   

ن حالل له لذة ان ًحال ايهلل ل تأن كل ألحل ألا وهللن :يجوز لرحجل أن يم ح إلى جمخع جسهلل زاجيهل أي

  ي للك الفحج.

 .(6)ن يجوز لرمحأة أن رم ح إلى جمخع جسهلل زاجتن ومن  ي للك عو ره الم ر ة اأياً 

 ثاني ا: عورة المرأة مع محرمَا:

تن إال الوجه ااعطحاف اهدو ألدن  دوع الممحدح اهدو  دنألل عو ة المحأة ألع ألا هو ألححم لتن جمخع وهللن

 .(7)لشلح الحأس االمهللألخا االذ اعخا  رخس له أن يحى ثهلليتن اسن نهن 

اإلا كنن يجز لرحجل المححم أن يم ح إلى ألن عهللا عو ة ألححأليه إال أن البلض يحى أنه ي ح  أن يهللي  

ا ة اهدذا ول دس غخدح الشدنوةل ايحدحم عرخده أن الم ح ايحدد  إلختن لو كننت  دنوة إال عمدهلل الحنجدة االادح

 . (8)يم ح إلى لار ألححأله ن ح  توة الو كننت وميه 

: أن ي دح  لرمدحأة أن ريلمدهلل كشدف غخدح اللدو ة إلدى ألححألتدنل كدأن ر شدف عدا ومما مجب مالحظتاه

شددف عن المصددهلل أل مددة االليددذال. اأألددن رلمددهلل ك ؛ ددلح أا ل ا ل اإن جددنز الم ددح إلددى للددك إن كددنن أل شددو ًن

 .(9)اللو ة  ححام 

 ثالث ا: عورة المرأة مع األجنبي المسلم:

 .(10)عو ة المحأة ألع الحجل اعجمبي المسر  هي جمخع وهللنتن ألن عهللا الوجه اال فخا ظنهحهمن اونطمتمن

 ودليل ذلك:

                                                                                                                                   
ل 6وبخدحارل ج -المحممدة دا  ال يدب اللرمخدة  - 1999/ 1420طبلدة  السما ال بدحى لمألدنم أودي و دح ودا عردي البختمدي( 1)

 ونا ألن يسيهللل له عرى أن الحخوان يابط ونلصفة. - 38ص
 .105ل ص1ور ة السنلك: ج( 2)
 .233ل ص12الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج( 3)
 .233ل ص12الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج( 4)
رمة ألع ال ينوخة كلو رتدن ألدع المسدرمة عردى المشدتو  ) دحع اللالألدة أحمدهلل ودا ألحمدهلل لهب البلض إلى أن عو ة المس( 5)

ل 2ألطبلدة الجمنلخدة ومصدح ج -1914طبلدة  -عخسى الفنسي الملدحاف ودز اع عردى  سدنلة اودا أي زيدهلل المخحااندي 
 (.374ص

 .383ل ص3ج ل أيًان: أح نم المحآن الوا اللحوي:232 -231ل ص12الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج (6)
 .248ل ص1عرى ألديصح  رخل: ج (  حع الدح ي7)
ل أيًاددن: الفواكدده 500ل ص1ل أيًاددن: ألواهددب الجرخددل لرحطددنا: ج223ل ص12الجددنألع عح ددنم المددحآن لرمحطبددي: ج (8)

 . 152ل ص1الهللااني لرمفحااي: ج
 .156ل ص1 حع ألجمو  اعألخح: ج (9)
 .247ل ص1 حع الدح ي عرى ألديصح  رخل: ج (10)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 18 

ا): رلنلى وله  ََ نو َر مق ََ َعا   ق   َما َظ ينَتَ يَا زق  .(1) (َو َ يعبودق

أن الزيمدة ال دنهحة هدي الوجده اال فدننل اهدي  :ل أي(2)مصود هو الوجده اال فدنن أن الم وجه الد لة:

لالنيفدن  وتدن أا ألدهلل ل حدحج عردى صددنحبيتنل  اليدي جلرتدن هللا وح د  الفطدحة ونديدةل اي دون سديحهن أللطدالً 

 .(3)اعنتن ر تح  ي اللبندة  ي الصالة ااإلححام  ي تح  ي اللندة 

عن  ؛وجه اال فخا ألا اعجمبخة عمه ل ا ألع ال حاهة إلا كنندت  دنوةاعرى هذا يجوز لألجمبي الم ح لر

 .(4)الشنوة ال رؤألا الفيمة وتن االيرذل ونلم ح إلختن 

وماا أمثلاة . (5)لختدن ألدا غخدح كحاهدة إال ا إلا اجهلل سبب أا عذ  يهللعو  لرم ح إلختن  خجوز له الم ح 

 ذلك:

روجه اال فخا  مط دان ألن عهللاهمنل لهللاللة الوجده عردى  تمن يجوز له الم ح ل (6)إلا أ اد أن يدطبتن  -1

أن للدك ال  الجمنل اال فخا عردى  صدووة البدهللن ل دا ال يجدوز لده أن يطردع ألمتدن عردى ألحدحم كدنلفحج ألديالً 

 .(7)يجوز إال ونللمهلل المبخح له 

أة  مدنل عا الم خحة وا  لبة أنه أ اد أن ييزاج األح يألن  ال ادلخل جواز الم ح إلى اعجمبخة لردطبة

  .(8) «فإنه أحرن أن يؤدم بينكما ،ذهب فانظر  ليَاا» :صرى هللا عرخه اسر له المبي 

  .(9)إلا ل  ي ا ودروة اإال ححم الم ح : ومحل الجواز لرؤية الخاطب

يجددوز لرطبخددب الم ددح إلددى ألوعددع المددحض ألددا المددحأة لرددهللااء الددو  ددي  حجتددن : المعالجااة فااي -1

  .(10)اوشحط عهللم اجود األحأة رحسا للك ل كمححم أا زاج أا األحأة ثمة ألع اجود ألننع الدروةل لراحا ة

الو كنن الم ح لرفحج لرشدتندة ونلزندن أا الدوالدة ل لرمحأة أا عرختن أداء ارحمالً : وفى الشَادة -2

  .(11)وشحط عهللم الدروة اإال ححم 

اال يدشدى  ألشدحاط ودأال ي دون وردذة ان ح الحجل إلى المحأة  ي اعحدوال اليدي يجدوز  ختدن للدك

  .(12)ألمه الفيمة 

  .(13) إن  صهللر الرذة أا اجهللر أا  خف الفيمة اجب سيح الوجه اال فخا ألا المحأة 

أن ي ح  لرمحأة أن ريلمهلل كشف غخدح اللدو ة لألجمبدي اإن جدنز الم دح إلدى للدك : ومما يجب مالحظته

  .(14) اأألن رلمهلل كشف اللو ة  ححامل عن المصهلل أل مة االليذال ؛نإن كنن أل شو ً 

 ا: عورة المرأة مع األجنبي الكافر: رابع  

  .(1)ا ل ن ح ن أا يهللً ن ألا جسهللهن الو اجتً ال يجوز لرمسرمة أن ر تح  خلً 

                                        
 .31سو ة المو : ألا اآلية  (1)
 .229ل ص1الملونة عرى ألذهب عنل  المهلليمة: ج (2)
 .262ل ص1ل اإل حاف عرى ألسنئل الدالف: ج382 -381ل ص3أح نم المحآن الوا اللحوي: ج (3)
 .1726ل ص 3الملونة عرى ألذهب عنل  المهلليمة: ج (4)
 .410ل ص2( الفواكه الهللااني لرمفحااي: ج5)
 .410ل ص2ي لرمفحااي: ج( الفواكه الهللاان6)
 .1726ل ص3( الملونة عرى ألذهب عنل  المهلليمة: ج7)
ل 2وخددحار ج -دا  الملح ددة -1998( سددما اوددا ألنجددة لمألددنم أوددي عبددهلل هللا ألحمددهلل وددا يزيددهلل المزايمددي: الطبلددة اعالددى 8)

 ونا الم ح إلى المحأة إلا أ اد أن ييزاجتن. -595ص
 .410ل ص2( الفواكه الهللااني: ج9)
 .410ل ص2فواكه الهللااني: ج( ال10)
 .410ل ص2( الفواكه الهللااني: ج11)
 .247ل ص1(  حع الدح ي عرى ألديصح  رخل: ج12)
ل أيًادن جدواهح اإلكرخدل  دحع ألديصدح  رخدل لرشدخخ صدنلح عبدهلل السدمخع 105ل ص1( ور ة السدنلك ع دحا المسدنلك ج13)

 .41ل ص1ألطبلة ألصطفى الحربي ج -1947الطبلة اليننخة  -اآلوي اعزهحي
 .156ل ص1(  حع ألجمو  اعألخح: ج14)
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 رذلك يجدوز لرمدحأة أن ردحى ألدا ل أنه ال يرزم ألا جواز الحؤية جواز الرمس: ومما يجب مالحظته هنا

  .(2)للك اال يجوز لتن لمس  لاعجمبي الوجه ااعطحاف كمن لكحنن

يجوز له أن يحى ألا المحأة الوجده اال فدنن اإال أنده ال يجدوز لده لمدس للدك  : إن  رمن لاكذلك اعجمبي

  .(3)عنه أ هلل ألا الم ح

  .(4) إن كنن الرمس  وع حنئل وهللان لذة  ال ححألة 

 أن المحددن م كددل ألددن جددنز لتدد   خدده الم ددح جددنز المددس ألددا الجددننبخخا إلا انلددهللألت الشددتوة: والخالصااة

  .(5)ودالف اعجمبي ألع اعجمبخة  ال يرزم ألا جواز الم ح جواز الرمس 

ا: أنمن رحهللثمن عا عو ة الحجل االمحأة البنل خا أألن ونلمسبة للو ة الصد خح  ومما يجب مالحظته أين 

 : االص خحة  ممول

يمدهللا لرصد خحة اليدي ردؤألح ونلصدالة الدو كنندت غخدح ألحاهمدة  ن ودت : بالنسبة لعاورة الصاغيرة (أ)

  .عهللا الوجه اال فخا البروغ سيح ألن رسيح  البنل ة  ي الصالة اهو جمخع البهللن ألن

يمهللا لرصد خح المدأألو  ونلصدالة سديح ألدن يسديح  البدنلا اهدو ألدن ودخا السدحة : وبالنسبة للصغير (ا)

  .(6)االحكبة 

*** 

                                                                                                                                   
 .41ل ص1ل أيًان جواهح اإلكرخلل  حع ألديصح  رخل لآلوي: ج247ل ص1(  حع الدح ي عرى ألديصح  رخل: ج1)
 .106ل ص1( ور ة السنلك ع حا المسنلك: ج2)
 .156ل ص1(  حع ألجمو  اعألخح: ج3)
 .156ل ص1(  حع ألجمو  اعألخح: ج4)
 .106ل ص1مسنلك: ج( ور ة السنلك ع حا ال5)
 .105ل ص1ل أيًان: ور ة السنلك ع حا المسنلك: ج137ل ص1( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: ج6)
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 المبحث الرابع

 اللباس الشرعي

اعدا  دحاط ل حسدا التخلدة االربدنس  ي حدهللييمن عدا الربدنس الشدحعي سدمي ر  عدا حدث اإلسدالم عردى

ن اعددا ح دد  لددبس اليخددنا المصددبوغة وددنعلوان المديرفددة اعرددى هددذا سممسدد  هددذا الربددنس حيددى ي ددون  ددحعخ  

 : المبحث إلى ثالثة ألطنلب

  .حث اإلسالم على حسا الَيئة واللباس: المِلب األول

  .شروط اللباس الشرعي: المِلب الثاني

  .ياب المصبوغة باأللوان المختلفةحكم لب  الث: المِلب الثالث

* * * 

 المِلب األول

 حث اإلسالم على حسا الَيئة واللباس 

  .طنلبمن اإلسالم ونليجمل احسا التخلة

 : ودليل ذلك

أق ): معالىقوله  -1 بَادق َرَج لقعق ق الَتقي أَخو ينَةَ َّللا  َم زق   .(1) (قعلو َماو َحر 

 خع ألا اليخنا االيجمل وتدن  دي الجمدع ااععخدند اعمدهلل لمدنء أن اآلية دلت عرى لبنس الح: وجه الد لة

  .(2)المنس األزاا ة اإل وان 

 بخمن أندن :  نل جنوح ل ي غزاة   صرى هللا عرخه اسر  حجمن ألع  سول هللا : عا جابر قال ما روي -2

اعمهللنن صنحب لمن نجتز  يذهب يحعدى ل أ بل صرى هللا عرخه اسر رحت  جحة إل  سول هللا ننزل 

 م دح  سدول هللا :  دنل -ورخدن– جتزره ث  أدوح يذهب  ي ال تح اعرخه وحدان له  رمدن :  نلل حننظت

إن لده ثدووخا  لوردي يدن  سدول هللا:  مردت «؟أماا لاه ثوباان غيار هاذيا: » مدنل صرى هللا عرخه اسدر 

 مددنل :  ددنل . هللعوردده  ربسددتمن ثدد  الددى يددذهب:  ددنل «فادعااه فماارأ فليلبسااَما: »كسددوره إينهمددن  ددنل

  .(3) «ما له مرب هللا عنقه ألي  هذا خير له: »صرى هللا عرخه اسر  سول هللا 

يحيدهلل ودذلك أن يلدحف ألدن لده لدخلر  هدل  لدل «: ؟أما له ثوبان غيار هاذيا: »صرى هللا عرخه اسر  موله 

أا يلردد  أنده  لددل للدك ألددع المدهلل ة عرددى المردبس الصددنلح  خم دح عرخدده ل للدك لاددحا ة عدهللم  خلددذ   أا يلخمده

  .(4)أألح  ومن هو أ ال له اي

هي كرمة يمولتدن اللدحا عمدهلل  «ا لهما له مرب هللا عنقه ألي  هذا خير  : »صرى هللا عرخه اسر ا وله 

  .(5)إن ن  أألح اال يحيهللان وذلك الهللعنء عرى ألا يمنل له للك 

  .(6)ه للك عرى سبخل المبنل ة  ي الحض عرى اليجمل االزجح عا رحك صرى هللا عرخه اسر ا هلل  نل 

                                        
 .32( سو ة اععحاف: اآلية 1)
 .196ل ص7( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج2)
ل 4دا  الف ددح وخددحارل ج -1998/ 1419(  ددحع الشددخخ ألحمددهلل وددا عبددهلل البددن ي الز  ددنني عرددى ألوطددأ ألنلددك: طبلددة 3)

 .312 -311ص
دا  ال يدب  -1999( المميمى  دحع ألوطدأ ألنلدك لرمنعدي أودي الولخدهلل سدرخمنن ودا أيدوا البدنجي: الطبلدة اعالدى المحممدة 4)

 .300ل ص9اللرمخة وخحار ج
 .300ل ص9( المميمى لربنجي: ج5)
 .301ل ص9( المميمى لربنجي: ج6)
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  .(1)«  ن هللا يجب أن يرن أثر نعمته على عبدأ: »صرى هللا عرخه اسر قوله  -3

: ن أودخض  مدنل أى عردى عمدح  مخًصد صرى هللا عرخه اسر أن  سول هللا : با عمراعا  يما رو -4

  .(2) «اشَيد    ا وما وعش حميد  الب  جديد  : » نل: ال ول غسخل:  نل «؟ثوبك هذا غسيل أم جديد»

 و  يادخل الناار،   يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة ماا كبار»: ى هللا عرخه اسر صرقوله  -5

ن انلري حسمةل  منل  جل: إنه يلجبمي أن ي ون ثووي حسمً  -ألا كنن  ي  ربه أليمنل ل ة ألا إيمنن :يلمى –

 .(3)«ولكا الكبر ما بِر الح  وغمص الناس،  ن هللا يجب الجمال: » نل

 لأن ألحبة لبس اليوا االملل الحسا اردخح الربنس الجمخل لخس ألا ال بح  ي  يء  نلحهلليث يهللل عرى

  .(4)اهذا ألمن ال  الف  خه 

 دحأى  صدرى هللا عرخده اسدر د ردت عردى  سدول هللا : األحاو  عاا أبياه قاال يعا أب يما رو -6

ل  دهلل أردنني هللا نلد  ألدا كدل المدنل:  دنل «؟هل لك ما شايء: »صرى هللا عرخه اسر  منل المبي ل سيء التخلة

  .(5) « ذا كان لك مال فلير عليك: » منل

 وما اآلثار:  -7

  .(6)إلا أاسع هللا عرخ    أاسلوا عرى أنفس   : )أ( قول عمر با الخِاب

إلا اسع هللا عرى الحجل  ي ألنله  رخوسع عرى نفسه  ي ألربسده  خحمدل نفسده عردى عدندة  ومعنى كالمه:

  .(7)ايبشع وذلك لكح   للى زيهإخه ااال يدل حيى ي ح  الم ح إلل أليره

ايمصدهلل ونلمدن أ همدن  (8)إني عحب أن أن ح إلدى المدن أ أودخض اليخدنا : )ب( قول عمر با الخِاب

اهذا المول يهللل عرى أن الزهدهلل  دي الدهللنخن االلبدندة لدخس وربدنس الدشدا الوسدخ ألدا ل اللنوهلل الزاههلل الميمشف

  .(9) ى  سول هللا أسوة حسمة ال جمخل يحب الجمنل رلنلى إن هللا  لاليخنا

  .(10)كنن المسرمون إلا رزاا اا رجمروا : )ج( يقول أبو العالية

اييدخدحان ل ا دهلل كدنن السدرف يربسدون اليخدنا الميوسدطة ال الميح لدة اال الدهللان )د( ويقول بعنَم:

 يبدنس الدذي يدذ اأألدن الرل نالد  ي دا ردخدح اعجدود عمدهلله   بخًحدل الرمدنء اإل دوانل االلخهلل لأجودهن لرجملة

ايوجددب احيمددن  رلددنلىل اكأندده لسددنن  دد وى ألددا هللا ل وصددنحبه  إندده يياددما إظتددن  الزهددهلل اإظتددن  الفمددح

  .(11)الالوس اكل للك ألمتي عمه 

إندن  دهلل أ عدى هللا عرخمدن ااسدع هللا عرخمدن  ميمدنال ألدا  لين أودن سدلخهلل: )هـ( قال رجل للحسا البصري

 دهلل أدا أهددل اإليمددنن  رلددنلىإن هللا  لأيتدن الحجددل:  مددن رمدول ؟  ددنل كسدوة اطخددب ألدن لددو  ددلمن اكيفخمدن وهللاندده

ع نَفو ):  أحسا أدوت   منل ع  َ يعَكل قافع َّللا  ا آمَااأع َّللا  م  قعهع فَلويعنفق و مق زو َر َعلَيوهق رق ا َسعَتقهق َوَما قعدق ساا  لقيعنفق و ذعو َسعَة  م ق

                                        
ل 4دا  الحدهلليث المدنهحة ج -1999/ 1419ألحمهلل ودا عدخس ودا سدو ة: الطبلدة اعالدى  ( سما اليحألذي لمألنم أوي عخس1)

 ونا إن هللا يحب أن يحى أثح نلميه عرى عبهلل . -535ص
 ونا ألن يمول الحجل إلا لبس ثووًن جهلليهللًا. -130ل ص4( سما اوا ألنجة: ج2)
 ونا ألن جنء  ي ال بح. -130ل ص4( سما اليحألذي: ج3)
 ونا الح صة  ي الربنس الجمخل. -468ل ص4كنني: ج( نخل اعاطن  لرشو4)
/ 1416( سما المسنئي لمألنم عبدهلل الدححما ودا عردي الدحسدنني وشدحع الحدن ظ جدالل الدهلليا السدخوطي: الطبلدة الحاولدة 5)

 ونا لكح ألن يسيحب ألا لبس اليخنا األن ي ح  ألمتن. -143ل ص8دا  ال يب اللرمخةل وبخحار ج -1995
 ونا ألن جنء  ي لبس اليخنا لرجمنل وتن. -312ل ص4الموطأ: ج (  حع الز  نني عرى6)
 .303ل ص9( المميمى لربنجي: ج7)
( االسيذكن  الجنألع لمذاهب  متنء اعألصن  اعرمنء اع طن   خمن راممه الموطأ ألدا أللدنني الدحأي ااآلثدن : لمألدنم أودي 8)

 .297ل ص8ال يب اللرمخة وبخحارل جدا   -2000/ 1421عمح يوسف وا عبهلل البح المحطبي: الطبلة اعالى 
 .297ل ص8( االسيذكن  الوا عبهلل البح: ج9)
 .196ل ص7( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج10)
 .197ل ص7( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج11)
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  .(2)ن لاى عمت  الهللنخن  لصو  اال عذ   وألً  لأعطنه  الهللنخن  ش حا  ناإن هللا ألن عذا  وألً  (1) ( ق   َما آمَاَها

اردزيا لردردق ل ا هلل يليحض عرى للك وأن رجهلليهلل الربنس هوى المفس ا هلل أألحندن ومجنهدهللرتن: اعتراض

 .ا هلل أألحنن أن ي ون أ لنلمن ر ال لردرق

  .ألن ييزيا وه لرمنس ي ح وأنه لخس كل ألن رتوا  المفس يذم اال كل : ايجنا عا االعيحاض: الجواب

 إن اإلنسدنن ل أا لبس عرى اجه الحينء  ي الهلليال الشح   هلل نتى عمه لا كننإاإنمن كنن يمتي عا للك 

  .(3)اللك حظ المفس ال يالم  خه  يحب أن يحى جمخالً 

اكدنن ل  ختدن يي  الهللا ي حردة ودألف د هد  كدنن يصدررما هلل ا يحى : وفى هذا المعنى يقول القرطبي

اهدو  -اليدوا ومحدو ديمدن   ياكدنن ثدوا أحمدهلل ودا حمبدل يشديحل وا ديمن  يربس اليخنا اللهللنخة الجخند ألنلك

ل أيا هذا ألمدا يحغدب عمده ايدؤثح لبدنس الدشدا ألدا ال يدنن االصدوف ألدا اليخدنا -اليما  ي أينألت  يغنل

اارٌ ) :ايمددول ااَك َخيو ااَون ذَلق ال اهللا وددل هدد  أهددل ل مددوىهختددنر؟ أنددحى ألددا لكحنددن رحكددوا لبددنس الي (َولقبَاااسع الت قو

  .(4)اليموى اأالو الملح ة 

إال أن ل اندحج ألا هذا أن غخح ألن نتى هللا عمه ألا اليخنا اليي ييزيا وتن اييجمل وربنسدتن غخدح حدحام

ااسيستل الدشونة  ي ألطلمه األربسه  عن ونلهللان ألدا ل ا  ي الهللنخنن ر ازههللً ألا رحك المبنع ألمتن رواعلً 

صدرى عن الححام ال يطرق إال عرى ألن ححأله هللا ا سدوله  ؛عرى رححي  ألن زههللاا  خه الً  رخس للك دلخل للك

  .(5) هللا عرخه اسر 

***

                                        
 .7( سو ة الطالع: اآلية 1)
 .323ل ص8( االسيذكن  الوا عبهلل البح: ج2)
 .197ل ص7: ج( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي3)
 .196ل ص7( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج4)
 .323ل ص8( االسيذكن  الوا عبهلل البح: ج5)
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 المِلب الثاني

 شروط اللباس الشرعي 

إلا كمن  هلل رحهللثمن عا حث اإلسالم عرى حسا التخلة االربنس إال أن هذا الربنس الذي حث اإلسالم عردى 

 :هو الربنس الذي روا حر  خه  حاط أللخمةاليزيا وه لخس كل لبنس ول 

ا وده اأال ي دون ألمصدودً ل أال ي دون ألدا الححيدح ونلمسدبة لرحجدنل :ومنَال ا لرلو ةأن ي ون سنرحً  :منَا

  .اأال ييشبه وه أحهلل الجمسخا ونآل حل الي بح االيفن ح

  .األا أجل روعخح للك سمي ر  عا كل  حط  ي  ح  ألسيمل

* * * 

 الفرع األول

 ا للعورة ن اللباس سامر  أن يكو

ال ي تدح  ن اهدو ألدني دون كيخفًد نايشيحط  دي هدذا السدنرح أل ا لرلو ةيشيحط  ي الربنس أن ي ون سنرحً 

  .أا يشف ولهلل إأللنن الم حل وأن ال يشف أصالً ل  ي وندأ الم حل البشحة :أي لرحيه البهللن

ف ولدهلل إأللدنن الم دح  خلدهلل أللده اأألدن ألدن يشدل  إن كنن يشف  ي وندأ الم ح  إنه اجدود  ي دون كنللدهللم

  .ا لتن و خح ورل اال  يحألحهللدً  :أي لن لرلو ةالصالة  ي الو ت ايشيحط  ي السنرح أيًان أال ي ون ااصفً 

عن الصالة وه أل حاهة كحاهة رمزيه عرى  ؛و خح ورل اال  يح  خلخهلل ألله  ي الو ت ا لتن إن كنن ألحهللدً 

  .(1)المليمهلل 

* * * 

 الفرع الثاني

   الحرير للرجال عدم لب

اال يريحدف وده اال ل (3) اكدنن أم كيخدحً   ردخالً  (2)يح ح عرى الحجل البنلا اللن دل لدبس الححيدح الددنلص 

  .اال يي أ عرخه اال يميمب وهل عرخه ييفيح ه اال يصر

  .(4)ايرحق وذلك ألن وطا وححيح احشي وه أليل الصوف 

 ودليل محريم لب  الحرير على ا لرجال: 

  .(5) «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل إلناثَم» :هللا عرخه اسر صرى  وله  -1

  .(6) «ما لب  الحرير في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة: »صرى هللا عرخه اسر  وله  -2

                                        
ل 1دا  الف دح وخدحار: ج -ل أيًان:  دحع سدخهللي عبدهلل البدن ي الز  دنني عردى ألديصدح  رخدل104ل ص1( ور ة السنلك: ج1)

 .173ص
ل 429ل ص3دا  ال حا اإلسدالألي وخدحار ج -1988لمحممة ( الممهللألنر الممتهللار الوا   هلل المحطبي: الطبلة اعالى ا2)

 .24ل ص1أيًان ور ة السنلك ج
 .307ل ص9( المميمى لربنجي: ج3)
 .308ل ص9( المميمى لربنجي: ج4)
 ونا ألن جنء  ي الححيح االذهب. -5ل ص4( سما اليحألذي: ج5)
 ونا كحاهخة لبس الححيح. -497ل ص4( سما اوا ألنجة: ج6)
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لو اويلدت هدذ  الحردة  لين  سول هللا: أن عمح وا الدطنا  أى حرة سخحاء ألا ححيح  منل يألن  ا -3

 نماا يلاب  هاذا ماا   خاالق لاه فاي : »صدرى هللا عرخده اسدر منل  سول هللا  ل لرو هلل الخوم الجملة

  .(1) «اآلخرة

: عدا لدبس الححيدح االدذهب ا دنل صدرى هللا عرخده اسدر نتدى  سدول هللا : عا حذيفة  دنل يألن  ا -4

  .(2) «هو لَم في الدنيا ولنا في اآلخرة»

  .اهذ  اعحنديث نص  ي اليححي  االوعخهلل عرى لبنس الححيح

  .(3) هلل  نم اإلجمن  عرى رححي  لبس الححيح لرحجنل اإونحيه لرمسنء ا -5

أن  صدرى هللا عرخده اسدر نتنندن المبدي : ألن  اي عا حذيفة أنه  نل ودليل محريم ما يفرش ما الحرير:

 .(4)اعا لبس الححيح االهلليبنج اأن نجرس عرخه ل نشحا  ي آنخة الذهب االفاة اأن نأكل  ختن

  .(5)ن عنه يليبح لبنسً  ؛منل خة جواز الجروس عرى الححيح لرمسنءايحى ولض ال

  مدن جدنز لده  عن المدحأة  دحاش الحجدل ؛بلض ا يحاش الحجل الححيح ألع زاجيه  ي  حا تنالاأجنز 

  ذلك يجوز له أن يجرس ايمدنم أللتدن عردى  حا دتن المبدنع ل أن يفيح تن اعرختن الحري ألا الذهب االححيح

  .(6)لتن 

 م  الحرير: حكم ل

صدرى هللا إلدى المبدي  يأههلل: عا البحاء وا عنزا  نل يألن  ا: ادلخل للكل (7)اال وأس ورمس الححيح 

 منل  سدول هللا ل ألا ححيح  جلل المنس ييهللاالونتن ومخت  ايلجبون ألا حسمتن الخمتن (8)السح ة  عرخه اسر 

والاذي نفساي بيادأ لمناديال ساعد » : دنل لنل  ين  سدول هللا:  نلوا «؟أمعجبون منَا» :صرى هللا عرخه اسر 

  .(10)« جلل المنس يرمسونتن» :ا ى  ااية (9) «في الجنة خير منَا

 لب  الحرير في الجَاد: 

عا اوا المنجشون أنه اسيحب لبس الححيح  ي الجتند لمن  خه ألا اإل هنا عرى اللهللا االمبنهنة  ي ا
(11).  

صدرى هللا عرخده للمدوم  ولده  ؛ء  دي السدر  أا  دي الحدحاالممع ألمده سدوا :لكنل ا الصحخح أن ألذهب أل
 .(13) خحمل عرى عموأله . (12) « نما يلب  هذأ ما   خالق لَم في اآلخرة: »اسر 

 ة والجرب:لب  الحرير للحك

  .(14)يجوز لبس الححيح لرح ة االجحا :  نل اوا حبخب

                                        
 .498ل ص4: ج( سما اوا ألنجة1)
 .498ل ص4( سما اوا ألنجة: ج2)
 .318ل ص8( االسيذكن  الوا عبهلل البح: ج3)
 ونا ا يحاش الححيح. -304ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج4)
 .261ل ص13( الذ خحة لرمحا ي: ج5)
 .304ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج6)
 .308ل ص9( المميمى لربنجي: ج7)
 (.166سَّح َة :  مة ححيح وخانء )المصبنع الممخح ص( ال8)
 ونا كخف كننت يمخا المبي صرى هللا عرخه اسر . -533ل ص11(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج9)
 ونا ألن جنء  ي الححيح االذهب. -6ل ص4( سما اليحألذي: ج10)
 .430ل ص3ل أيًان الممهللألنر الوا   هلل: ج308ل ص9( المميمى لربنجي: ج11)
 .498ل ص4( سما اوا ألنجة: ج12)
 .309ل ص9( المميمى لربنجي: ج13)
 .309ل ص9( المميمى لربنجي: ج14)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25 

االزوخدح ودا اللدوام  د خن عا أنس وا ألنلك أن عبدهلل الدححما ودا عدوف  يومن  ا: واستدل على ذلك
ا أييده :  دنلل  دي غدزاة لتمدن  دح ص لتمدن  دي  مدص الححيدح صدرى هللا عرخده اسدر الممل إلى  سول هللا 

  .(1)عرختمن 

عا لدبس  صرى هللا عرخه اسر المبي  يل ا اإلألنم ألنلك ل  يح ص وذلك حث أ ذ حهلليث حذيفة اهو نت
ن  ألنتمن  ومن لبسن   ي ررك ال زاة للهللم غخح  ألمدن اأياً  .(3)اهذا الحهلليث ل  يديرف  ااره  خه  (2)الححيح 

 .(4)يوازيه  أ  ص المبي لتمن  ي لبسه لذلك اهو ألبنع وإجمن  

  .(6)ألا الححيح  ي اليوا االصالة ونليوا الذي هو  خه  (5)ايالحظ أنه ال وأس ونللر  

نتدى عدا الححيدح إال  ه اسدر صدرى هللا عرخدعا عمح وا الدطدنا أن  سدول هللا  يألن  ا: ودليل ذلك
 .(7)اععالم  :يلمى له ذا اأ ن  وأصبلخه الريخا ررخنن اإلوتنم

المسنء دان  دتنألة  يل ونه ثوا   نهخة ازيمة  خرخق وز :ا خلل الفدح االدخالء وعلة محريم الحرير:
  .(8)لرسحف : ا خلل لريشبه ونلمشحكخا: ا خلل الحجنل

ل دا  (9)نن ال الم رفدخاعنتن لبنس الحخطد ؛البخور أللرمة ال وأس وتنايالحظ أن السيو  اليي روعع  ي 
 .(10)وشحط أال يسيمهلل الم رف إلختن 

* * * 

 الفرع الثالث

 عدم لب  المرأة الرقي  ما الثياب 

عن للدك ألدا اليبدحج  ؛(11)الح خق الذي يصف ألدن رحيده: ألا الربنس المح و  عرى المسنء دان الحجنل

  .(12)عمهاإوهللاء الزيمة الممتي 

صنفان ما أهل النار لام أرهماا : » نل صرى هللا عرخه اسر أن  سول هللا  يألن  ا: والدليل على ذلك

ونساااء كاساايات عاريااات مماايالت مااائالت ، سااياط كهذناااب البقاار ينااربون بَااا الناااس معَاام قااوم :بعااد

و ن ريحَاا ليوجاد  ،المائلاة   يادخلا الجناة و  يجادن ريحَاا -نو  ألا اإلودل-كهسنمة البخ   اوسَءر

  .(13)«ما مسيرة كذا وكذا

 تدا كنل نسدخنر وربسدتا ل ن يصدف لدون ودهللنتان   ن ًدثخنوًد ايربس :أي« كاسيات عاريات: »األلمى  وله

 :أي (14)ألمتا ألن يمب ي لتا أن يسيحنه ألا أجسدندها يعن ررك اليخنا ال روا  ؛عن ينر ااهل ررك اليخنا

  .(15)الح   االملمى عن ينر  ي لكنسخنر  ي االس  االفلل

  .(16)ن رحيه  خهلل ك البصح ألن رحيه ألا البهللن خشف عمَّ   فة االح خق هو ألن  خه

                                        
 ونا ألن جنء  ي الح صة  ي لبس الححيح  ي الححا. -6ل ص4( سما اليحألذي:ج1)
 .498ل ص4( سما اوا ألنجة: ج2)
 .320ل ص8( االسيذكن  الوا عبهلل البح: ج3)
 .310ل ص9( المميمى لربنجي: ج4)
 (.254( اللر : هو ألن ي ون  ي اليخنا ألا رطحيز انحو  )المصبنع الممخح ص5)
 .306ل ص9( المميمى لربنجي: ج6)
 ونا لبس الححيح لرحجنل ا هلل  ألن يجوز ألمه. -296 -295ل ص10(  يح البن ي: ج7)
 .297ل ص10(  يح البن ي: ج8)
 .431ل ص3ل أيًان الممهللألنر الوا   هلل: ج262ل ص13( الذ خحة لرمحا ي: ج9)
 .24ل ص1( ور ة السنلك ع حا المسنلك: ج10)
 .431ل ص3( الممهللألنر الوا   هلل: ج11)
 .1720ل ص3( الملونة: ج12)
 ونا المسنء ال نسخنر اللن ينر. -93 -92ل ص14( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج13)
 .311ل ص9( المميمى لربنجي: ج14)
 .173ل ص1ج -دة وتنألع  حع الز  نني: دا  الف ح وخحار( حن خة الشخخ ألحمهلل البمنني عرى  حع الز  نني ألوجو15)
 .311ل ص9( المميمى لربنجي:ج16)
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  .(1)أ اد الرواري يربسا ألا اليخنا الشيء الدفخف الذي يصف ألن رحيه اال يسيح: يمول اوا عبهلل البح

  .(2)االحهلليث يهللل عرى رححي   لل هؤالء المسنء

األمع المدحأة ألمدن سدبق إنمدن هدو ل  (3)ء  تو جنئز لرحجنل ألع ال حاهةارححي  لبس الح خق  نص ونلمسن

  .(4)أألن إلا لبسيه  ي وخيتن ألع زاجتن  تذا جنئزل إلا  حجت ألا وخيتن

* * * 

                                        
 .315 -314ل ص4(  حع الز  نني عرى الموطأ ج1)
 .474ل ص2( نخل اعاطن  لرشوكنني: ج2)
 .360ل ص2( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: ج3)
 .361ل ص2ج( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: 4)
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 الفرع الرابع

 أ  يقصد باللب  ا فتخار والتكبر 

نحبه إلى الددخالء األا المممو   ي الربنس السحف  خه زيندة عرى المهلل  المألان  خه الذي يدحج وه ص

  .اال بح

  .(1)عن البطح اال بح ألمموعنن  ي الشح  ؛رلنلىاهو عنم  ي الحجنل االمسنء ألممو  وحق هللا 

 والدليل على ذلك: 

ور  )رلنلى:  وله  -1 تَال  فَخع خو بُّ كعل  مع َ  َ يعحق  .(2) ( قن  َّللا 

ع َعلَى كعل ق قَلوبق )رلنلى:  وله  -2 بَعع َّللا  ِو تََكب قر  َجب ار   َكذَلقَك يَ   .(3) (مع

ق )رلنلى:  وله  -3 ضق بقغَيورق الَح   وَن فقي األَرو يَا يَتََكب رع فع َعاو آيَامقَي ال ذق رق   .(4) (َسهَصو

ما لب  ثوب شَرة فاي الادنيا ألبساه هللا ثاوب مذلاة ياوم : »صرى هللا عرخه اسر  وله  سول هللا  -4

  .(5)«االقيامة ثم ألَب فيه نار  

ن ومفخس اليخنا ول  دهلل يحصدل للدك لمدا البس هذا ألديصً ل يهللل عرى رححي  لبس ثوا الشتحة  نلحهلليث

 . (6)ن يدنلف ألربوس المنس ألا الفمحاء لخحا  المنس  خيلجبوا ألا لبسهيربس ثووً 

ا دي « ابِار    زارأ جار ماا  لاى القياماة ياوم هللا ينظار  : »صدرى هللا عرخده اسدر  وله  سول هللا  -5

 . (7)«القيامة يوم  ليه هللا ينظر   الخيالء ما ثوبه يجر الذي  ن» ااية: 

ا الدخالء الذي ييبديح  ي ألشخه ايدينل  خه ايطخل ثخنوه وطحً : يمول اوا المنس ل ال بح ومعنى الخيالء:

  .(8)ألا غخح حنجة إلى أن يطخرتن 

 يجدهلل غخدح  أا أألدن ألدا جدح  لطدول ثدوا الل ايؤ ذ ألا الحهلليث أن الح   ييلرق ومدا جدح ثووده  دخالء

  .(9)عذ  ألا اععذا   إنه ال ييمناله الوعخهلل 

أنه يسديحب رمصدخح اليخدنا إ ادة اليواعدع الخمفدي عدا الحجدل الددخالء  دي المشدخة : ومعنى ما سب 

  .(10)الميوعهلل عرختن  االربسة

هلل عنده  د ؛عا رطويدل اليخدنا إنمدن هدو لمدن  خده ألدا إعدنعة المدنل الممتدي عمده يايحى البلض أن المت

  .(11)يفال ألمه  يء يفخهلل غخح  

انمل المنعي عخنض عا اللرمنء كحاهة كل ألن زاد عرى اللندة لرمنس اعردى المليدند  دي الربدنس لميدل 

  .(12)الوسه  ي الطول االسلة 

                                        
 .433ل ص3( الممهللألنر الممتهللار الوا   هلل: ج1)
 .18( سو ة لممنن: اآلية: 2)
 .35( سو ة غن ح: اآلية: 3)
 .146( سما اععحاف: اآلية 4)
 ونا ألا لبس  تحة ألا اليخنا. -503ل ص4( سما اوا ألنجة: ج5)
 .470ل ص2( نخل اعاطن  لرشوكنني: ج6)
 ونا رححي  جح اليوا  خالء. -54 -52صل 14( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج7)
 .314ل ص9( المميمى لربنجي: ج8)
 .314ل ص9( المميمى لربنجي: ج9)
 .1720ل ص3( الملونة عرى ألذهب عنل  المهلليمة: ج10)
 .318ل ص4(  حع الز  نني عرى الموطأ: ج11)
 .318ل ص4(  حع الز  نني عرى الموطأ: ج12)
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عدا  يل ا المسنء ألدصوصنر عا للك وهلللخل ألدن  ال اعموم اعدلة اليي لكحننهن رشمل المسنء أيًان

 دنلمحأة يدن  :اليحدذيح ألدا جدح  :أي لأنتدن  نلدت حدخا لكدح اإلزا  هللا عرخده اسدر  صدرىأم سرمه زاج المبي 

  .(1) «ا   مزيد عليهفذراع  : » نلل إلا يم شف عمتن:  نلت أم سرمه «امرخيه شبر  : » سول هللا ؟  نل

* * * 

                                        
 .319ل ص4(  حع الز  نني عرى الموطأ: ج1)
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 الفرع الخام 

 عدم مشبه كل ما الرجل والمرأة باآلخر في الملب  

اليخددنا اليددي رلددو ف  ددي المجيمددع عرددى أنتددن  نصددة  :أيل رددبس ثخددنا المددحأةيمب ددي عرددى الحجددل أال ي

  .ونلمسنء

اليخددنا اليددي رلددو ف  ددي المجيمددع عرددى أنتددن  :أيل ن يمب ددي عرددى المددحأة أال ررددبس ثخددنا الحجددلاأيًادد

للدا  صدرى هللا عرخده اسدر هحيدحة أن المبدي  يعدا أود يعن للك ألمتي عمده ودهلللخل ألدن  ا ؛ نصة ونلحجنل

  .(1)االمحأة رربس لبس الحجل ل يربس لبس المحأةالحجل 

عن الرلدا ال ي دون إال عردى  لدل  ؛االحهلليث يهللل عردى رحدحي  رشدبه المسدنء ونلحجدنل االحجدنل ونلمسدنء

  .(2)ألححم 

* * * 

                                        
 ونا نتي المحأة أن رربس ألن يح ي وهللنتن أا رشبه ونلحجنل. -474ل ص2( نخل اعاطن  لرشوكنني: ج1)
 .475ل ص2( نخل اعاطن  لرشوكنني: ج2)
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 المِلب الثالث

 حكم لب  الثياب المصبوغة باأللوان المختلفة 

 خجددوز عمددهلل  لددبس اليخددنا المصددبوغة  .(1)ك يجددوز لرحجددل االمددحأة لددبس اليخددنا المصددبوغة عمددهلل ألنلدد

يمول ألنلك  ي المالحف الملصفحة  ي البخور لرحجنل ا ي اع مخة ل االمصبوغة ونلزعفحان (2)ونلملصفح 

  .(3)ن ن ححاألً ال أعر  ألا للك  خلً : يمول

 والدليل على ذلك: 

لد   رة حمحاء أليحجالً اعرخه ح صرى هللا عرخه اسر  أيت المبي : عا البحاء وا عنزا  نل ألن  اي -1

  .(4)ا هو أجمل ألمه أ   بره اال ولهلل  أحهللً 

  .(5)اهذا الحهلليث دلخل عرى جواز لبس اعحمح 

  .(6)الحبحة  صرى هللا عرخه اسر أحب اليخنا إلى نبي هللا : عا أنس  نل يألن  ا -2

زيخا االيحسدخا اليد: االيحبخدحل ألزيمدة :سمخت حبحة عنتن ألحبدحة أيل د ألا كينن أا  طاحَ و  : والحبرة
(7).  

 حأيدت عرخده ودحديا  صدرى هللا عرخده اسدر نحدو المبدي  يانطرمت ألع أو:  ألية  نل يعا أو يألن  ا -3

  .(8)أ احيا 

اهددو أيًاددن ألددا أنفددع اعلددوان  لعندده لبددنس أهددل الجمددة ؛االحددهلليث يددهللل عرددى اسدديحبنا لددبس اع اددح

  .(9)اأجمرتن  ي أعخا المنظحيا  للألوصن 

 .(10)وحدة سوداء  ربستن صرى هللا عرخه اسر صملت لحسول هللا :  نلتعا عنئشة  يألن  ا -4

لد  رصدبا ثخنودك اردهللها  : مخدل لدهل وا عمح أنه كنن يصدبا ثخنوده ايدهللها ودنلزعفحاناعا  يألن  ا -5

  .(11)إني  أييه أحب اعصبنغ إلى  سول هللا يهللها وه ارصبا وه ثخنوه : ونلزعفحان ؟  منل

 .(12)ا اليخنا ونلصفحة االحهلليث دلخل عرى ألشحاعخة صب

  .(13)نتى عا أن ييزعفح الحجل صرى هللا عرخه اسر وأن المبي : ايليحض عرى للك: اعتراض

 صدرى هللا عرخده اسدر ا هلل نتى  لوأن للك يحيمل أنه  نص ونلمححم: ايجنا عا االعيحاض: الجواب

  .(14) ي اليوا كنن أا األحأة اسيلمنل الطخب  حخث يححم عرى المححم  جالً ل المححم عا للك

                                        
ل 3ل أيًادددن لدددذ خحة المحا دددي: ج300ل ص8ل أيًادددن االسددديذكن  الودددا عبدددهلل البدددح: ج353ل ص2( اليفحيدددع لرجدددالا: ج1)

 .266ص
عصن ره اصفحره )أللجد  ألمدنيخس الر دة عودي الحسدا أحمدهلل ودا  دن س ودا زكحيدن رحمخدق عبدهلل ( اللصفح: نبنر يحاد وه 2)

 .369ل ص4ألصطفى الحربي ومصح: ج -1980 -السالم ألحمهلل هن ان الطبلة الينلية
 .300ل ص8( االسيذكن  الوا عبهلل البح: ج3)
ن ظ جدالل الدهلليا السدخوطي: الطبلدة ( سما المسنئي لمألدنم عبدهلل الدححما أحمدهلل ودا  دلب الدحاسدنني المسدنئي وشدحع الحد4)

 ونا لبس الحرل. -148ل ص8ل ج1995/ 1416اعالى 
 .453ل ص2( نخل اعاطن  لرشوكنني: ج5)
 ونا لبس الحخحة. 148ل ص8( سما المسنئي: ج6)
 .457ل ص2( نخل اعاطن  لرشوكنني: ج7)
 ونا  ي الداحة. -51ل ص4( سما أوي دااد: ج8)
 .457ل ص2ج ( نخل اعاطن  لرشوكنني:9)
 ونا  ي السواد. -53ل ص4( سما أوي دااد: ج10)
 ونا ألن جنء  ي لبس اعوخض ااعسود ااع اح االمزعفح االمروننر. -458ل ص2( نخل اعاطن  لرشوكنني: ج11)
 .458ل ص2( نخل اعاطن  لرشوكنني: ج12)
 ونا اليزعفح. -138ل ص8( سما المسنئي: ج13)
 .158ل ص3( ألواهب الجرخل لرحطنا: ج14)
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أنده  يايؤيهلل للك ألدن  ا (1)ايحيمل أيًان أنه يحيهلل ونليزعفح اسيلمنله  ي جسهلل  ألمن  خه اليشبه ونلمسنء 

  .(2)نتى أن يزعفح الحجل جرهلل   صرى هللا عرخه اسر 

ل ا يمب ي اليمبخه إلى أنه إلا كنن  ي لبس الحجل لتذ  اليخنا المصبوغة رشبه ونلمسنء  إنه يححم عرخده 

  .(3)اسيلمنله 

أن المددول وجددواز لددبس الملصددح االمزعفددح ألددا اليخددنا إنمددن هددو ونلمسددبة ل خددح  وممااا يجااب مالحظتااه:

  .(4)ال وأس ونلمزعفح ل خح اإلححام اكمت ألبسه : يمول ألنلك لأألن المححم  ال يجوز له للكل المححم

عمه أيًان أنه  يا ال عسواعالمحن ل اا يعا ألنلك كحاهة للك   يأنه  ا ومما ينبغي التنويه  ليه:

فهلَلَّمصفح كح  اليوا المل أألدن غخدح الممدهللم  خجدوز  -الموى الصبا الذي  د  ي اللصفح ألدحة ولدهلل أ دحى- ال م 

 عدا صرى هللا عرخه اسر  سول هللا نتى  :عا اوا عمح  نل يا هلل اسيمهلل  ي للك إلى ألن  ال (5) كحاهة الو

فهلَلَّم   ال م 
 (6).  

* * * 

                                        
 .267ل ص13ل أيًان الذ خحة لرمحا ي: ج304ل ص9( المميمى لربنجي: ج1)
 ونا اليزعفح. -38ل ص8( سما المسنئي: ج2)
 .264ل ص13( الذ خحة لرمحا ي: ج3)
 .313ل ص4(  حع الز  نني عرى الموطأ: ج4)
 .313ل ص4(  حع الز  نني عرى الموطأ: ج5)
 الملصفح لرحجنل. ونا كحاهخة -501ل ص4( سما اوا ألنجة: ج6)
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 الفصل الثاني

 النظر وأحكامه 
أن وخمن أنه يجوز لرمحأة أن رم ح ألا الحجدل ل سبق  ي حهللييمن عا عو ة الحجل االمحأة  ن ج الصالة

اوخمن أنه يجوز لرحجدل ل ن اللك  ي الحهللاد اليي سبق لكحهنن لتن أا أجمبخ  إلى غخح عو ره سواء كنن ألححألً 

 .أا أجمبخة اللك  ي الحهللاد اليي سبق لكحهن ن لهأن يم ح ألا المحأة إلى غخح عو رتن سواء كننت ألححألً 

أة إلا كدنن ومصدهلل ا رصمن ألا البحث إلدى أنده ال يجدوز الم دح ألدا المدحأة لرحجدل اال ألدا الحجدل لرمدح

ن عدا اآل دح أم ألمه الفيمة ال  ن ع  ي للك وخا ألدن إلا كدنن كدل ألدا المدحأة االحجدل أجمبخ د االليذال أا يدشى

  .ن لآل حكنن كل ألمتمن ألححألً 

 .اهن همن سممخ  الهلللخل عرى عهللم جواز الم ح  ي هذ  الحنلة

 منه الفتنة: ىالدليل على وجوب غض البصر عا المحرمات وكل ما يخش

َ َخبقياٌر )  وله رلنلى: -1 امو  قن  َّللا  َع َكاى لَ مو ذَلقاَك أَزو َع وَج فَظعاوا فعارع مو َويَحو هق ااو أَبوَصاارق اوا مق نقيَا يَغعنُّ مق ؤو قعل ل قلومع

نَععونَ  بقَما ارَ  * يَصو ََ َعا   ق   َماا َظ ينَاتَ يَا زق َعا  َو َ يعبوادق وَج َا فَارع فَظو ا  َويَحو هق او أَبوَصارق َا مق نَاتق يَغونعنو مق ؤو  َوقعل ل قلومع

ا ََ نو   .(1)(مق

ه    ) :األلمى ا  أَو َصن     .(2)األن نتوا عمه لن ال يحل لت ي فونتن عا االسيحسنل عمَّ  :أي (يَ  اُّوا أل 

  .(3)الفيمة ألا أجره  ىاكل ألن يدش لجب عا جمخع المححألنرالبصح اا غضا

 ال يحل لرحجدنل أن يم دح إلدى ل ن ال يحلأألح هللا المؤألمخا االمؤألمنر و ض اعوصن  عمَّ  اا ي اآلييخ

  .(4)ال يه وتن ا صهللهن ألمه كمصهلل  ألمتنعن عال يتن وه كل ؛اال يحل لرمحأة أن رم ح إلى الحجلل المحأة

ألددن وددهلل لمددن ألددا  ل مددنلوا: يددن  سددول هللا « ياااكم والجلااوس بالِرقااات: »صددرى هللا عرخدده اسددر  ولدده  -2

األدن :  دنلوا « ن أبياتم فاهعِوا الِريا  حقاه: »صرى هللا عرخه اسدر  ألجنلسمن نيحهللث  ختنل  منل  سول هللا

 ، والنَايعروفواألمار باالم ،ورد الساالم ،وكاف األذن ،عاض البصار: »حق الطحيق ين  سول هللا ؟  دنل

  .(5) «عا النكر

كتاب علاى اباا آدم نصايبه ماا الزناا مادرو ذلاك   محالاة، فالعيناان : »صرى هللا عرخده اسدر  وله  -3

واللسااان زناااأ الكااالم، واليااد زناهااا الاابِش، والرجاال زناهااا  ،زناهمااا النظاار، واألذنااان زناهمااا ا سااتماع

 .(6) «بهالخِى، والقلب يَون ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذ

وليسا  لاك  ىفاإن لاك األولا ،  متباع النظارة النظارة ،ياا علاي: »للردي رى هللا عرخده اسدر صد وله  -4

 .(7) «اآلخرة

ل عددا ن ددحة الفجددأة صددرى هللا عرخدده اسددر سددألت المبددي :  ددنل  عددي هللا عمددهعددا جحيددح  يألددن  ا -5

  .(8) أألحني أن أصحف وصحي 

                                        
 .31 -10( سو ة المو : اآليينن 1)
 .222ل ص12ل أيًان الجنألع عح نم المحآن المحطبي: ج377ل ص3( الجنألع المحآن الوا اللحوي: ج2)
 .223ل ص12( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج3)
 .380ل ص3: جل أيًان: أح نم المحآن الوا عحوي227ل ص12( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج4)
ل 7وخددحار ج -دا  ال يددب اللرمخددة -المحممددة 1999/ 1420( السددما ال بددحى لمألددنم أوددي و ددح وددا عرددى البختمددي: طبلددة 5)

 ونا رححي  الم ح إلى اعجمبخنر ألا غخح سبب ألبخح. -144ص
 ونا رححي  الم ح إلى اعجمبخنر. -143ل ص7( السما ال بحى لربختمي: ج6)
 ونا ألن جنء  ي ن حة الفجنءة. -145ل ص7مي: ج( السما ال بحى لربخت7)
 ونا ألن جنء  ي ن حة الفجنءة. -144ل ص7( السما ال بحى لربختمي: ج8)
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 مدا غدض وصدح  أا ثده هللا الحدالاة  دي  ربده ل خس ألسمومالم ح ست  ألا ستنم إور: جنء  ي اعثح -6
(1).  

 إلا أدوحر جردس ل إلا أ برت المحأة جرس الشخطنن عرى  أستن  زيمتن لما يم ح إلختن: ا نل ألجنههلل -7

  .(2)عرى عجزهن  زيمتن لما يم ح  

* * * 

                                        
 .227ل ص12( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج1)
 .227ل ص12( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج2)
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 الفصل الثالث

 ما يباح ما الزينة وما يحرم 

اهدى ألدن رحنالده المدحأة االحجدل  دي رحسدخا  رميتمدن كنليخدنا  لم يسدبةالزيمدة ال: انمصهلل ونلزيمدة همدن

  .االجسهلل أيًانل (1)االحري 

اعدا ل اعدا ح د  المحردى ونلممدهلليال ا ى حهللييمن عا الزيمة سميحهللث عا ح   اليدي  ونلذهب االفادة

  .اعا ح   رزيخا الجسهلل عا طحيق الوصل االو   االيفرخجل ح   اسيلمنل أااني الذهب االفاة

 : اعرى هذا سممس  هذا الفصل إلى ألبحيخا

 المبحث األول: التزيا بالذهب والفنة. 

 المبحث الثاني: التزيا عا طري  الوصل والوشم والنمص والتفليج.

* * * 

                                        
 .230 -229( الجنألع عح نم المحآن ج ص1)
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 المبحث األول

 التزيا بالذهب والفنة 

محرددى اعدا ح د  الل ا دي حدهللييمن عدا اليدزيا ونلدذهب االفادة سدميحهللث عدا اليددي  ونلدذهب االفادة

  .اعا ح   اعااني الميدذة ألمتمنل وأحهللهمن

 : سممس  هذا المبحث إلى أ ولة ألطنلبل األا أجل روعخح للك

 المِلب األول: التختم الذهب. 

 المِلب الثاني: التختم بالفنة. 

 المِلب الثالث: حكم المحلى بالذهب والفنة. 

 لفنة. المِلب الرابع: حكم استعمال األواني المتخذة ما الذهب وا

* * * 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 36 

 المِلب األول

 هبحكم التختم بالذ

  .(1)اليدي  ونلذهب ححام عرى الحجنل حالل لرمسنء وإجمن  اللرمنء 

 والدليل على ذلك: 

ن ألدا لهدب   دنن يجلدل  صده  دي ودنطا اصطمع  نرمً  صرى هللا عرخه اسر ألن  اى أن  سول هللا  -1

 ناي كنا  ألاب  هاذا الخاامم وأجعال : »مزعده  مدنلثد  إنده جردس عردى الممبدح  ل  صمع المنسل كفه إلا لبسه

  .(2) مبذ المنس  وارخمت   «افرمى به ثم قال: وهللا   ألبسه أبد   ،فصه ما داخل

ا صدرى هللا عرخده اسدر  ن رسول هللا » نلمول  ي الحهلليث  إونحدة  ييمياد «ا ماا ذهابكاان يلاب  خامم 

 مبدذ المدنس  دوارخمت   «اوهللا   ألبساه أباد  : »نلثد  ا د نسدخ إونحيده ويححيمده  مبدذ  ا دل للك حخا لبسه له

  .(4)االممسوخ ال يحل اللمل وه  .االح   ونإلونحة ألمسوخل (3)الذهب اليي كننوا اردذاهن حنل اإلونحة 

ن ألددا لهددب  ددي يددهلل  جددل  أى  نرًمدد صددرى هللا عرخدده اسددر عددا اوددا عبددنس أن  سددول هللا  يألددن  ا -2

  .(5) «جمرة ما نار فيجعلَا في يدأيعمد أحدكم  لى » : مزعه اطححه ا نل

  .(6)عا اليدي  ونلذهب صرى هللا عرخه اسر نتى :  نل  عي هللا عمهعا عري  يألن  ا -3

  .(7) «وأحل لنسائَم ،حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي: »صرى هللا عرخه اسر  وله  -4

ا  جلرده أ دذ ححيدحً  ه اسدر صدرى هللا عرخدإن  سدول هللا : أنه  نل  عي هللا عمهعا عري  يألن  ا -5

  .(8) « ن هذيا حرام على ذكور أمتي»: ن  جلره  ي  منله ث   نل ي يمخمه اأ ذ لهبً 

  .(9)«أحل الذهب والحرير إلناث أمتي وحرم على ذكورها: »صرى هللا عرخه اسر  وله  -6

*** 

                                        
 .357 -356: ص2ل اأيًان حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: ج393ل ص8البح: ج ( االسيذكن  الوا عبهلل1)
 ونا رححي   نر  الذهب عرى الحجنل. -57ل ص14( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج2)
 .369ل ص9( المميمى لربنجي: ج3)
 .369ل ص9( االسيذكن  الوا عبهلل البح: ج4)
 نا رححي   نر  الذهب عرى الحجنل.و -56ل ص14( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج5)
 ونا المتي عا  نر  الذهب. -411ل ص4( سما اوا ألنجة: ج6)
 ونا ألن جنء  ي الححيح االذهب. -5ل ص4( سما اليحألذي: ج7)
 ونا رححي  الذهب عرى الحجنل. -118ل ص8( سما المسنئي: ج8)
 ونا رححي  الذهب عرى الحجنل. -118ل ص8( سما المسنئي: ج9)
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 المِلب الثاني

 حكم التختم بالفنة  

  .عنه إلا جنز لتن أن ريدي  ونلذهب  بنلفاة ألا ونا أالى ؛ال  الف  ي جواز اليدي  ونلفاة لرمحأة

  .(1)اونلمسبة لرحجل  خجوز له اليدي  ونلفاة 

لدبس  دنر   ادة  خده  دص  صدرى هللا عرخده اسدر عا أنس وا ألنلك أن  سول هللا  يألن  ا :ودليل ذلك

ث  كنن ولهلل   دي ل ألنر إلى أن صرى هللا عرخه اسر ااسيمح  ي يهلل   (2)حبشي كنن يجلل  صه  ي وطا كفه 

  .(3)و ح ث   ي يهلل عمح ث   ي عيمنن ث  ا ع ألمه  ي ولح أ يس ال  يوجهلل يهلل أوي

 شروط الخامم للرجال: 

 : ن هياإلا  رمن وجواز ردي  الحجل ونلفاة إال أنه لذلك  حاطً 

  .(4)ا ححامن ارفن حً عن لبسه رلجبً  ؛صرى هللا عرخه اسر أن ي ون ومصهلل اال يهللاء ونلمبي  -1

 . إن كنن أكيح ألا د همخا  ال يجوزل أن ي ون ازنه د همخا  أ ل -2

  . إن رلهللد  ال يجوز الو كنن ازن الميلهللد د همخا  أ لل اأن ي ون أليحهللً  -3

  .ن اولاه  اةوأن ي ون ولاه لهبً  لأال ي ون  خه لهب -4

أ دل  دال يحدحم إال إلا  ل الذهب عا الفاة وأن كنن اليرث  ل ن اولاه  اة  خححم إن كنن ولاه لهبً 

  .(5)ول ي ح  

صدرى هللا عنه اعله  ي الخسحى هو آ ح  لرده  ؛ايمهللا  ي  نر  الفاة لبسه  ي  مصح الخهلل الخسحى

ن اأيًاددل (6)كدنن ييدددي   دي يسدن  ل صددرى هللا عرخده اسدر اودا عمدح أن المبدي  عددا يحخدث  ال عرخده اسدر 

اعن كونده  ؛(7)سديطخع رحويرده عمدهلل االسديمجنء لريخنألا  دي رمنالده  تدو يأ دذ  وخمخمده ايجلرده  دي يسدن    خ

  .(8)ونلخسن  أولهلل عا اإلعجنا 

ااال يدهللاء وده حسدا ل صدرى هللا عرخده اسدر عن وذلك أرت السمة عمه  ؛ايمهللا جلل  صه ألمن يري ال ف
(9).  

أندس  عا ي مهلل  ال صرى هللا عرخه اسر ا يهللاء ونلمبي ل (10) رلنلىاال وأس أن يممع  ي الدنر  اس  هللا 

ألحمدهلل  سدول هللا : ن ألا  اة له  دص حبشدي انمشدهاردذ  نرمً  صرى هللا عرخه اسر وا ألنلك أن  سول هللا 
(11).  

 :حكم التختم بالحديد 

  .(12)ي ح  اليدي  ونلحهلليهلل لرمسنء االحجنل عرى المشتو   ي المذهب 

                                        
 .358ل ص2خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: ج( حن 1)
 ونا ألا جلل  ص  نرمه ألمن يري كفه. -512ل ص4( سما اوا ألنجة: ج2)
 .405ل ص2( الفواكه الهللااني: ج3)
 .404ل ص2( الفواكه الهللااني: ج4)
 .64/ 63ص ل1ل أيًان: حن خة الهللسو ي عرى الشحع ال بخح: ج25 -24ل ص1( ور ة السنلك ع حا المسنلك: ج5)
 ونا اليدي   ي الخمخا أا الخسن . -88ل ص4( سما أوي دااد: ج6)
 .360ل ص2ل أيًان حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب: ج405ل ص2( الفواكه الهللااني: ج7)
 .25ل ص1( ور ة السنلك: ج8)
 .360ل ص2( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب: ج9)
 .370ل ص9( المميمى لربنجي: ج10)
 ونا نمع الدنر . -511ل ص4ا اوا ألنجة: ج( سم11)
 .257ل ص2( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: ج12)
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  .(1)ايرحق ونلحهلليهلل المحنس االحصنص انحوهمن 

لاي  ماا: »اعرخه  نر  ألا حهلليهلل  منل صرى هللا عرخه اسر جنء إلى المبي  أن  جالً  يألن  ا ودليل ذلك:

نو  ألا المحنس يشبه الذهب كننوا ييددذان - ثم جاء وعليه خامم شبه  ، أرن عليك حلبة أهل النار فِرحه

ماا أي شايء أمخاذأ ؟  ،قاال: ياا رساول هللا، لي أجاد مناك رياأل األصانام فِرحاه ما» منل:  -ألمه اعصمنم

  .(2) «قرق ا وَ م»قال: 

عنده ألمدن ييدزيا وده أهدل المدن  اهد  ال فدن   دإن  ؛عدا اليددي  ونلحهلليدهلل صدرى هللا عرخده اسدر اإنمن نتدى 

  .(3)سالسرت  اأغاللت   ي المن  ألا الحهلليهلل 

* * * 

                                        
 .25ل ص1( ور ة السنلك ع حا المسنلك: ج1)
 ونا ألمهللا  ألن يجلل  ي الدنر  ألا الفاة. -126ل ص8( سما المسنئي: ج2)
 .357ل ص2( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: ج3)
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 المِلب الثالث 

 حكم المحلى بالذهب والفنة 

اأالدى  دي ل اا أا ز ً ن أا طدحزً جً يححم عرى الذكح اسيلمنل المحرى وأحهلل الممدهلليا الدذهب أا الفادة نسد
  .(1)ة والو آلة ححا كدمجح اس خا اححل الححألة الحري نفسه كأسنا  اسالسل احزام

  .(2)أا لريجن ة  خه  تذا جنئز ل ييزاجتن ونلذهب االفاة لرلن بة أا لزاجة أليالً  اأألن ا يمنء المحرى

 : يألا اسيلمنل المحرى وأحهلل الممهلليا المححم ألن ير ىييمسل ا ي

عنده إلا ل ن لرلدهللاعنده  خده إ هنوًد ؛ن لرحجدل إنه يجوز رحرخيه ونلذهب أا الفاة أا وتمن أللًد: السيف -1
  .(3) ئي كذلك ع   هو اصنحبه  ي عخا اللهللا 

سدخف  -ألمدبض–كنندت  بخلدة : عا أنس  نل يألن  ا: ويدل على جواز محلية السيف بالذهب والفنة
  .(4) اة  صرى هللا عرخه اسر  سول هللا 

األحل الجواز إنمن هو ونلمسبة  .ايجوز رحرخة السخف ارصرت الحرخة وه كمبايه أا انفصرت عمه ك مهلل 
أألن ل إلا كنن يجنههلل وه: األحل الجواز أيًان .(5)اأألن سخف المحأة  خححم رحرخيه الو جنههللر ل لسخف الحجل
  .تن لو اد المص  ي السخف  مطإل يححم رحرخيل ألا آالر الححا  ق ونلسخف غخححراال ي .(6)غخح   خححم 

اهدذا  .ن لشدأنهن رل خًمد ال يححم رحرخدة جردهلل  ألدا  دن ج ونلدذهب أا الفادة أا وتمدن أللًد: المصحف -2
أا كينودة أجزائده أا أعشدن   ودذلك  دإن للدك أل دحا  عنده يشد ل ل أا كينويدهل ودالف رحرخيه ألا دا ل جردهلل 

  .المن أ عا اليهللوح

االمول وجواز رحرخدة  .(7)ن أا غخحهمن ن أا حهللييً  متً ل  خححم رحرخيهاأألن غخح المصحف ألا سنئح ال يب 
  .ف ويسناي  خه الحجل االمحأةحالمص

عدا  يألدن  ا: ايهللل عردى جدواز للدك .(8)يجوز اردنل اعنف ألا الذهب أا الفاة إلا  طع : األنف -3
ع    ن ألدا اَ نرددذ أنفًد  -اسد  ألو لدة -عبهلل الححما وا طح ة أن جهلل  عح جة ودا أسدلهلل  طدع أنفده يدوم ال دالم 

  .(9)ن ألا لهب  نردذ أنفً  صرى هللا عرخه اسر  أألح  المبي  ل أنيا عرخه

الجددمس الصددندع ونلواحددهلل :  وددط سددا ردردددل أا سددمط وشددحيط ألددا لهددب أا  اددة االمددحاد ونلسددا -4
  .(10)االميلهللد 

* * * 

 المِلب الرابع 

 حكم استعمال أواني الذهب والفنة 

وملمدى أنده ال يجدوز  خده أكدل اال ل سيلمنل إننء ألصمو  ألا لهب أا  اةيححم عرى الحجل االمحأة ا

  . حا اال طبخ اال طتن ة اإن صحت الصالة

 لاسددهلل الدذ ائع ااجددب لعنده ل يلددة لالسديلمنل ؛اد دن   الددو للمنودة الددهللهح :أي لاكدذلك يحدحم ا يمددنؤ 

 .(1)ا يحتن ححام 

                                        
 .24ل ص1ر ة السنلك: ج( و1)
 .62ل ص1( حن خة الهللسو ي: ج2)
 .359ل ص2( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: ج3)
 ونا  ي السخف يحرى. -31ل ص3( سما أوي دااد: ج4)
 .359ل ص2( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: ج5)
 .359ل ص2( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: ج6)
ل 2ل أيًاددن الفواكدده الددهللااني: ج24ل ص1ل أيًاددن ور ددة السددنلك: ج63ل ص1( حن ددخة الهللسددو ي عرددى الشددحع ال بخددح: ج7)

 .404ص
 .25ل ص1ل أيًان ور ة السنلك: ج268ل ص13( الذ خحة لرمحا ي: ج8)
 ونا ألن جنء  ي  وط اعسمنن ونلذهب. -89ل ص4( سما أوي دااد: ج9)
 .24ل ص1ل أيًان ور ة السنلك: ج63ل ص1ال بخح: ج( حن خة الهللسو ي عرى الشحع 10)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 40 

 : لفاةع اسيلمنل اعااني المصموعة ألا الذهب أا امادلخل أل

:  دنل صدرى هللا عرخده اسدر أن  سدول هللا  صدرى هللا عرخده اسدر زاج المبدي  ي عدا أم سدرمةألن  ا -1

  .(2) «االذي يشرب في آنية الفنة  نما يجرجر في بِنه نار  »

  ملبسااوا الحرياار و  : »يمددول صددرى هللا عرخدده اسددر سددملت المبددي : عددا حذيفددة أندده  ددنل يألددن  ا -2

و  مااهكلوا فااي صااحافَا فإنَااا لَاام فااي الاادنيا ولنااا فااي ، يااة الااذهب والفنااةو  مشااربوا فااي آن ،الااديباج

  .(3) «اآلخرة

ل  فددي هددذ  اعحنديددث داللددة عرددى ححألددة اسدديلمنل الددذهب االفاددة  ددي اعكددل االشددحا االطتددن ة -3

  .(4)ال  حع  ي للك وخا  جل ااألحأة ل اححألة الزيمة وتذ  اعااني ااردنلهنل ااعكل ومرلمة ألا أحهللهمن

اليشدبه  دي للدك ونععدنج  ااعكنسدحة المي بدحيا  هدو: عا اسيلمنل أااني الدذهب االفادة يعرة المتا

  .(6)المن  خه ألا السحف  (5)الميجبحيا 

 دن يرف الفمتدنء ل ظدنهح  ومحدنس أا  صدنص انحدو  كنن اإلننء المصمو  ألا الذهب أل شدىإلا  اأألن

 :  ي للك

  .ا لبنطمه حً اهو الحاجح ن لجواز اسيلمنله ما خل ولهلل 

  .(7)  ل نهح اا خل يجوز ن حً  

ال يجدوز : لخد : ن ألا المحنس انحو  اطري ظنهح  وذهب أا  اة  ن يرفوااأألن إلا كنن اإلننء ألصموعً 

 .(8) هلبنطم اا خل: يجوز ن حً ل ل نهح  ان حً 

*** 

                                                                                                                                   
 .25ل ص1ل أيًان: ور ة السنلك: ج454ل ص3ل أيًان الممهللألنر الوا   هلل: ج64ل ص1( حن خة الهللسو ي: ج1)
 ونا رححي  اسيلمنل أااني الذهب االفاة  ي الشحا اغخح . -24ل ص14( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج2)
 ونا رححي  اسيلمنل أااني الذهب االفاة. -32ل ص14( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج3)
 .335ل ص9ل أيًان المميمى لربنجي: ج341ل ص4(  حع الز  نني عرى الموطأ: ج4)
 .454ل ص3( الممهللألنر الوا   هلل: ج5)
 .335ل ص9( المميمى لربنجي: ج6)
 .25ل ص1ل أيًان ور ة السنلك: ج64ل ص1( حن خة الهللسو ي عرى الشحع ال بخحل ج7)
 .64ل ص1حن خة الهللسو ي عرى الشحع ال بخحل ج (8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 41 

 المبحث الثاني

 يج لالتزيا بالوصل والوشم والنمص والتف

 : سممس  هذا المبحث إلى أ ولة ألطنلبا ي حهللييمن هذ  اعألو  

 المِلب األول: حكم وصل الشعر. 

 المِلب الثاني: حكم الوشم. 

 المِلب الثالث: حكم النمص. 

 المِلب الرابع: حكم التفليج. 

* * * 
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 المِلب األول 

 حكم وصل الشعر 

  .(1)لهب المنل خة إلى أنه يححم عرى المحأة اصل الشلح 

 وا  ليه باآلمي: واستدلوا على ما ذهب

ل أن جن يدة ألدا اعنصدن  رزاجدت -ن عدي هللا عمتد-عدا عنئشدة  هالبددن ي  دي صدحخح يألن  ا -1

لعااا هللا : » مددنل صددرى هللا عرخدده اسددر اأنتددن ألحعددت  دديملط  ددلحهن  ددأ اداا أن يصددروهن  سددألوا المبددي 

حعددت  يمددحط أن جن يددة ألددا اعنصددن  رزاجددت اأنتددن أل: ا ددى  اايددة لمسددر  (2) «لةصااالواصاالة والمستو

ل (3)عا للك  رلا الواصرة االمسيوصدرة  صرى هللا عرخه اسر  لحهن  أ اداا أن يصرو   سألوا  سول هللا 

ا ى  ااية أ حى لمسر  عا عنئشة أيًان أن األحأة ألا اعنصن  زاجت اومة لتدن  ن دي ت  يسدن ط  دلحهن 

صرى هللا عرخده  منل  سول هللا  ؟لحهنأ أصل  ل إن زاجتن يحيهللهن:  منلت صرى هللا عرخه اسر  أرت المبي 

  .(4) «للا الواصالر: »اسر 

أن األددحأة جددنءر إلددى  -ن عددي هللا عمتدد -و ددح  يعددا أسددمنء وددا أودد ها اى البدددن ي  ددي صددحخح -2

إنددي أن حددت انبيددي ثدد  أصددنوتن  دد وى  يمددحع  أسددتن ازاجتددن :  منلددت صددرى هللا عرخدده اسددر  سددول هللا 

  .(5)الواصرة االمسيوصرة صرى هللا عرخه اسر ول هللا يسيحيمي وتن أ أصل  أستن؟  سب  س

الواصددرة  صددرى هللا عرخدده اسددر للددا  سددول هللا : ا ددى  اايددة أ ددحى لربدددن ي عددا أسددمنء أيًاددن  نلددت

 .(6)االمسيوصرة 

ن إ ، منلدت: يدن  سدول هللا صرى هللا عرخده اسدر  ا ى  ااية أ حى عمتن أيًان  نلت: سألت األحأة المبي

 «لعا هللا الواصالة والموصاولة»صل  خه؟  منل: أاإني زاجيتن أ  لن الحصبة  يمحع  لحهناوميي أصنويت
(7).  

 ليدن  سدول هللا:  منلدت صرى هللا عرخه اسر جنءر األحأة إلى المبي : ا ي  ااية لمسر  عمتن أيًان  نلت

  .(8)«لعا هللا الواصلة والمستوصلة: »ن  يمحع  لحهن أ أصره ؟  منلإن لي اومة عحيسً 

لعاا : » دنل صرى هللا عرخده اسدر أن  سول هللا  -من عي هللا عمت -ا اى البدن ي عا اوا عمح  -3

  .(9) «والواشمة والمستوشمة ،هللا الواصلة والمستوصلة

ا اى ونلبدن ي عا حمخهلل وا عبهلل الدححما ودا عدوف أنده سدمع أللنايدة ودا أودي سدفخنن عدنم حدج  -4

أيدا عرمدنؤك  ؟ سدملت  سدول هللا  :-ة ألدا  دلح ألدا حدحسا دهلل رمدنال  صد -اهو عرى الممبح اهو يمدول 

  .(10)«  نما هلك  بنو  سرائيل حيا امخذ هذأ نساؤهم: »يمتى عا أليل هذ  ايمول صرى هللا عرخه اسر 

 دهللم أللنايدة المهلليمدة آ دح  هللألدة  دهللألتن  دأ حج كبدة ألدا : ا اى البدن ي عا سلخهلل وا المسخب  نل -5

يلمدى ل سدمن  الدزا  صدرى هللا عرخده اسدر إن المبدي ل غخدح الختدود ا يفلدل هدذاألدن كمدت أ ى أحدهللً :  لح  دنل

  .(11)الواصرة  ي الشلح 

                                        
 .367ل ص2ل أيًان حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب ج398( الموانخا الفمتخة الوا جزىل ص1)
 ونا اصل الشلح. -385ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج2)
 ونا اصل الشلح. -386ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج3)
 ونا رححي   لل الواصرة االمسيوصرة. -88ل ص14سر  وشحع المواي: ج( صحخح أل4)
 ونا رححي   لل الواصرة االمسيوصرة. -88ل ص14( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج5)
 ونا الموصولة. -387ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج6)
 ونا الموصولة. -391ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج7)
 ونا رححي   لل الواصرة االمسيوصرة. -87ل ص14خح ألسر  وشحع المواي: ج( صح8)
 ونا الموصولة. -391ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج9)
 ونا اصل الشلح. -386ص -10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج10)
 ونا اصل الشلح. -387ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج11)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 43 

 ؛يلمدى الوصدرة  دي الشدلح .(1)ور ده  سدمن  الدزا   صرى هللا عرخده اسدر إن  سول هللا : ا ي لفظ ألسر 

  .(2)ال ذا االبنطل : االزا ل عنه كذا ار خخح لدرق هللا

اإن نبي هللا نتى عدا ل سوء يَّ إن    هلل أحهللثي  ز  : أللناية  نل لار يومأن : ا ى  ااية لمسر  عمه أيًان

يلمدى ألدن ي يدح :  دنل  يدندةل أال اهذا الزا :  نل أللنايةل اجنء  جل ولصن عرى  أستن  ح ة:  نلل الزا 

  .(3)وه المسنء أ لن ها ألا الدحع 

لواشااااامة وا ،لعاااااا هللا الواصااااالة والمستوصااااالة: »هحيدددددحة  دددددنل ا اى البددددددن ي عدددددا أودددددي -6

  .(4)« والمستوشمة

أن  صدرى هللا عرخده اسدر زجح المبدي : الزوخح أنه سمع جنوح وا عبهلل هللا يمول ا اى ألسر  عا أوي -7

  .(5)ن رصل المحأة وحأستن  خلً 

ح أ ددحى لي يددح ودده  ددلح لالواصددرة  ددي اعحنديددث هددي اليددي رصددل  ددلح األددحأة وشدد: وجااه ا سااتد ل

  .(6) ةألوصول :ايمنل لتنل اليي رطرب أن يفلل وتن للك هي: االمسيوصرة .المحأة

اداللدة الرلدا عردى ل عن الرلدا ال ي دون إال عردى أألدح ألحدحم ؛ارهللل اعحنديدث عردى أن الوصدل حدحام

  .(7)ول رليبح عمهلل البلض عالألة ألا عالألنر ال بخحة ل اليححي  ألا أ وى الهللالالر

  .(8)ح ألا الملنصي ال بنئح يرلا  نعرها ى اعحنديث أن اصل الشل: ألسر  «صحخح»جنء  ي 

 حكم الوصل بشعر اآلدمي: 

إلى المول ويححي  اصدل  دلح المدحأة وشدلح آدألدي ومصدهلل اليجمخدل االيحسدخا  -كمن  رمن-لهب المنل خة 
(9).  

 حكم الوصل بغير شعر اآلدمي: 

  .(10)حامدألي ألا صوف ا لح حخوان ااوح حلهب المنل خة إلى المول وأن الوصل وشلح غخح اآل

اللددك للمددوم اعحنديددث  (11)اال يمب ددي أن رصددل المددحأة  ددلحهن وشددلح اال غخددح  : يمددول اإلألددنم ألنلددك

اعنده  (12) «نأن رصل المحأة وشلحهن  خلً  صرى هللا عرخه اسر زجح المبي » :السنومة اودنصة حهلليث جنوح

  .(14)أي هو  ي أللمى اصره ونلشلحل (13)خح لردرق كنلصرة ونلشلح  صرة لرشلح أل

  :  يشبه الشعر ما

 ردخس وممتدي ل اسييمى المنل خة ألا للك  وط الشلح ونلدحع ا خوط الححيح المرونة ألمن ال يشبه الشلح

 لارجلرتدن المدحأة  دي  فنهدن لاال وأس ودنلدحع: يمول ألنلكل عنه لخس ووصل اال  ي ألمصود الوصل ؛عمه

                                        
 ونا رححي   لل الواصرة االمسيوصرة. -92ل ص14  وشحع المواي: ج( صحخح ألسر1)
 .391ل ص4(  حع الز  نني عرى الموطأ: ج2)
 ونا رححي   لل الواصرة االمسيوصرة. -92ل ص10( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج3)
 ونا اصل الشلح. -386ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج4)
 ونا رححي   لل الواصرة االمسيوصرة. -91ل ص10ج( صحخح ألسر  وشحع المواي: 5)
/ 1379الطبلدة الحاولدة  -( سبل السالم  حع وروغ المدحام ألدا جمدع أدلدة اعح دنم لمألدنم ألحمدهلل ودا إسدمنعخل الصدملنني6)

 .388ل ص10ل أيًان:  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج144ل ص3طبلة ألصطفى الحربي ومصح ج -1960
 .390ل ص10صحخح البدن ي: ج(  يح البن ي وشحع 7)
 .88ل ص14( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج8)
 .394ل ص5( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج9)
 .395ل ص5( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج10)
 .395ل ص9( المميمى لربنجي: ج11)
 ونا رححي   لل الواصرة االمسيوصرة. -91ل ص14( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج12)
 .396ل ص9لمميمى لربنجي: ج( ا13)
 .394ل ص5( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج14)
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ألدن  ودط ألمده ودخدوط الححيدح المروندة عردى اجده  ياال يدهلل ل  دي المتد: ايمول المحطبي .(1)ارحوط لرو نية 

 .(2)الزيمة االيجمخل 

إلخده ألدا  يلهب المنل خة إلدى المدول ودأن الملمدى عجرده حدحم الوصدل هدو ألدن يدؤد علة محريم الوصل:

  دل للدك  لا  يطولده أا ر دز   وشدلح غخحهدنا أا حمخدحً كمدا ي دون  دلحهن  صدخحً ل رهلللخس وي خخدح  ردق هللا

  .(3)ميه لدر ايليبح ر خخحً 

* * * 

                                        
 .396ل ص9( المميمى لربنجي: ج1)
 .394ل ص5( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج2)
ل أيًادن الملوندة عردى ألدذهب عدنل  المهلليمدةل 459ل ص3ل أيًان الممدهللألنر الودا   دهلل: ج395ل ص9( المميمى لربنجي: ج3)

 .379ل ص2أيًان  حع ز اع عرى  سنلة اوا أوي زيهلل: جل 1725ل ص3ج
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 المِلب الثاني

 حكم الوشم 

  .(1)اللالألة  :يلمى: الو    ي الر ة

أنه ي حز اللادو ودإوحة حيدى يسدخل الدهللم ثد  يحشدى ألوعدع ال دحز ونل حدل أا : االو    ي االصطالع

 .(2)غخح   خداح أا يز ع

ا ددهلل ي يددب اسدد  ن ا ددهلل يحصددل داائددح ا ددهلل يفلددل نمًشددل االو دد   ددهلل ي ددون  ددي الخددهلل اغخحهددن ألددا الجسددهلل 

  .(3)المحبوا 

ا دهلل اسديهللل المنل خدة  .(4)لهب المنل خة إلى المول ويححي  الو   عرى الفنعرة االمفلول وتن : ح   الو  

 : ه ونآلريخعرى ألن لهبوا إل

لعااا هللا : » ددنل صددرى هللا عرخدده اسددر أن  سددول هللا  -مددن عددي هللا عمت -عددا اوددا عمددح  يألددن  ا -1

  .(5)« اشمة والمستوشمةالواصلة والمستوصلة والو

  .(6)االوا مة االمسيو مة ل أن  سول هللا للا الواصرة االمسيوصرة: لمسر  ا ى  ااية  

 .(7)«والواشمة والمستوشمة، لعا هللا الواصلة والمستوصلة: »هحيحة أنه  نل يعا أو يألن  ا -2

أنشدهللك  ودنر ألدا :  مدنل  مدنمل أرى عمدح ودنألحأة رشد : هحيحة أيًان  نل ا ى لفظ آ ح لربدن ي عا أوي

أنددن  ليددن أألخددح المددؤألمخا : ممددت  مرددت:  ددي الو دد  ؟  مددنل أوددو هحيددحة صددرى هللا عرخدده اسددر سددمع ألددا المبددي 

  .(8) «  مشما و  مستوشما: »يمول صرى هللا عرخه اسر ألن سملت؟  نل سملت المبي :  نل لسملت

االوا ددمة  لنألصددة االميممصددةاالمل للمددت الواصددرة االمسيوصددرة: عددا اوددا عبددنس  ددنل يألددن  ا -3

  .(9)االمسيو مة ألا غخح داء 

للا هللا الوا دمنر االمسيو دمنر االميممصدنر االميفرجدنر : عا عبهلل هللا وا ألسلود  نل يألن  ا -4

اهدو  دي كيدنا  صرى هللا عرخه اسدر لي ال أللا ألا للا  سول هللا  ألن: ث   نل .الم خحار  رق هللا للرحسا

  .(10)هللا 

أن الرلا ال ي ون إال عرى أألح ألححم  دهلللت اعحنديدث عردى أن الو د  حدحام كمدن يدهللل  ل:وجه ا ستد 

  .(11)الرلا عرى أنه ألا ال بنئح 

ن  خده ربدهلليل لردرمدة ار خخدح لرتخلدة اأيًادل (12)ن ا ارهلللخًسداعرة رححي  الو   أنه  خه غدح ً  علة التحريم:

 .(13)اهو ححام 

ن هو ون ي  ي الجسد  عدا طحيدق الدو ز ودنإلوح االيلدذيب لجسد  اهذ  الي خخح لردرمة إنمن يي  وإعن ة أل

  .(1)اإلنسنن وال حنجة اال عحا ة 

                                        
 .638ل ص12دا  صند  وخحار: ج -1990/ 1410( لسنن اللحا الوا ألم و  اع حيمي المصحي: الطبلة اعالى 1)
 .392ل ص5( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج2)
 .385ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج3)
 .458ل ص3ل أيًان الممهللألنر الوا   هلل: ج398( الموانخا الفمتخة: ص4)
 ونا الموصولة. -391ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج5)
 ونا رححي   لل الواصرة االمسيوصرة. -88ل ص14( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج6)
 ونا اصل الشلح. -386ل 10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج7)
 ونا المسيوصرة. -393ل ص10بدن ي: ج(  يح البن ي وشحع صحخح ال8)
 ونا صرة الشلح. -76ل ص4( سما أوي دااد: ج9)
 ونا المسيوصرة. -393ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج10)
 .385ل ص10ل أيًان:  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج144ل ص3( سبل السالم لرصملنني: ج11)
 .1725ص ل3( الملونة عرى ألذهب عنل  المهلليمة: ج12)
 .630ل ص1( أح نم المحآن الوا عحوي: ج13)
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ن  )رلدنلى: ا ي للك يمول هللا  مو فَلَيعغَي قارع َع اَرن  مو فَلَيعبَات قكعا  آذَاَن األَنوعَاامق َوآلمع َع اَرنُّ مو َوآلمع َع مو َوألعَمنقيَان  َع ال ن  َوألعمق

ق    .(2) (َخلوَ  َّللا 

ق ):  نلمحاد وموله ن  َخلوَ  َّللا  الو   كمن  نل اوا ألسلود االحسدا البصدحي  خ دون الملمدى الدذي : (فَلَيعغَي قرع

  .(3)عجره ححم الو   هو ر خخح  رق هللا 

للا هللا الوا منر االمسيو منر االميفرجنر لرحسا الم خحار  رق : ا ي للك أيًان يمول اوا ألسلود

  .(4)هللا 

اومنء عرى أن الملمى الذي عجره ححم الو   هو الي خخح لدردق : ا الو   االدانا االي حخلالفحع وخ

  .عا الو    ال يهلل ل  ي المتيل هللا ومن هو ون ي

  .(6)ا انا الخهلليا االمهللألخا ونلحمنء (5)ن كي حخل اللخا ونإلثمهلل ر خخح الدرمة ومن ال ي ون ون خً 

* * * 

                                                                                                                                   
 .393ل ص5( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج1)
 .119( سو ة المسنء: اآلية 2)
 .392ل ص5( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج3)
 ونا المسيو مة. -393ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج4)
/ 1421الدوجخز إصدهللا  ألجمدع الر دة اللحوخدة طبلدة  نصدة لدوزا ة اليحوخدة االيلردخ  ( اإلثمهلل: أللهللن ي يحدل وده )الملجد  5)

 (.6ص 2000
 .499ل أيًان الموانخا الفمتخة ص393ل ص9ل أيًان المميمى لربنجي: ج393ل ص5( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي ج6)
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 المِلب الثالث

 حكم النمص
  .(1)المنل خة إلى المول وأنه يححم عرى المحأة الممص  لهب

المميدوف : االممدخصل االممص )وفيح المخ (   ة الشدلح اد يدهل )وس ون المخ ( نيف الشلح: والنمص
(2).  

إن الممدنص  :ايمدنلل ن لدذلكهو إزالة  لح الوجه ونلمممدنش ايسدمى المممدنش ألمنًصد وفي ا صِالح:
  .(3)ن ن حسمً ليح خلتمن أا رسوييتمن حيى يصخح   خمً  يديص وإزالة  لح الحنجبخا

  .(4)الهب المنل خة إلى أن الممنص المححم هو نيف الشلح ألا الوجه 

الشلح ألا اجتتن ونلمممدنص اهدو الدذي  رمرعاليي  ل اهيأليممصة :االميممصنر جمع: يمول المحطبي
  .يمرع الشلح ايمنل لتن المنألصة

 وا  ليه باآلمي: واستدل المالكية على ما ذهب

للا هللا الوا دمنر االمسيو دمنر االمنألصدنر االميممصدنر : عا عبهلل هللا وا ألسلود  نل يألن  ا -1
 برا للك األحأة ألا ومي أسهلل يمنل لتن أم يلموا اكنندت رمدحأ المدحآن ل يفرجنر لرحسا الم خحار  رق هللاماال

سدا ح دمنر االميممصدنر االميفرجدنر لرأنك للمدت الوا دمنر االمسيول ألن حهلليث ور مي عمك:  أنيه  منلت
  .الم خحار  رق هللا

 منلددت ل اهددو  ددي كيددنا هللا صددرى هللا عرخدده اسددر لددي ال أللددا ألددا للددا  سددول هللا  األددن:  مددنل عبددهلل هللا
  .لمهلل  حأر ألن وخا لوحي المصحف  من اجهللره: المحأة

ااهع  َوَمااا آمَااكعمع ):  دنل هللا عددز اجدل .ه لمدهلل اجهللرخددهرخددلددلا كمدت  حأ:  مدنل ااكعمو َعنو ََ اذعوأع َوَمااا نَ سعااولع فَخع الر 
َعوا  دهلل رت :  دنل .الهبدي  دنن حي:  دنلل ن ألا هدذا عردى األحأردك اآلن إني أ ى  خلً :  منلت المحأة (5) (فَانتَ

  .(6)أألن لو كنن للك ل  نجنأللتن :  منلل نألن  أيت  خلً : ن  جنءر إلخه  منلتعرى األحأة عبهلل هللا  ر  رح  خلً 

للمددت الواصددرة االمسيوصددرة االمنألصددة االميممصددة االوا ددمة : ابااا عباااس قااال عااا يمااا رو -2
  .(7)االمسيو مة ألا غخح داء 

االرلددا ال ي ددون إال عرددى  دديء  لللددا  نعرددة الممددنص رلددنلىأن هللا : وجااه ا سااتد ل مااا الحااديثيا
لردرمدة ار خخدح أنده ربدهلليل : االملمى الذي أجره حدحم الممدنص (8)ألححم  هللل للك عرى أن الممص ححام 

  .(10)األا ال بنئح  (9)لرتخلة اهو ححام 

* * * 

 المِلب الرابع

 حكم التفليج 

  .(11)ونعهلل وخمتن  :أي لألا  رج اعسمنن: التفليج في اللغة

أن يفددحج وددخا  :أيل هددو وددحد اعسددمنن ومبددحد انحددو  ليحهلليددهللهن ارحسددخمتن والتفاايلج فااي ا صااِالح:

ايسيحسددا ألددا ل يص عددندة ونليمنيددن االحونعخددنر ألددا اعسددمنناهددو ألدددل الميالصددمخا وددنلمبحد انحددو 

                                        
 .367ل ص2( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب: ج1)
دا  إحخددنء  -1997/ 1417 -ألددة ألجددهلل الددهلليا ألحمددهلل وددا يلمددوا الفخحازآوددندي: الطبلددة اعالددى( المددنألوس المحددخط لرلال2)

 .859ل ص1اليحاث اإلسالألي وخحار ج
 .390ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج3)
 .499( الموانخا الفمتخة الوا جزي ص4)
 .7( سو ة الحشح: اآلية 5)
 ونا رححي   لل الواصرة االمسيوصرة. -90/ 89ل ص14( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج6)
 ونا صرة الشلح. -76ل ص4( سما أوي دااد: ج7)
 .144ل ص3( سبل السالم لرصملنني: ج8)
 .631ل ص1( أح نم المحآن الوا اللحوي: ج9)
 .393ل ص5( الجنألع عح نم المحآن لرمحطبي: ج10)
 .311ل ص1( المنألوس المحخط: ج11)
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ا هلل رفلره ال بخحة ليدوه  أنتدن ل  حومن صمليه المحأة اليي ر ون أسمننتن أليالصمة ليصخح أليفرجةل المحأة

  .(1)ن ر ون ألفرجة اعسمنن ايذهب للك  ي ال بح عن الص خحة غنلبً  ؛ص خحة

  .(2)سا اي ون اليفرخج أيًان وإزالة ألن طنل  ي ال

 حكم التفليج:  

األمتن حدهلليث عبدهلل  لادلخل للك اعحنديث ال يخحة اليي لكحنن (3)لهب المنل خة إلى المول ويححي  اليفرخج 

الم خدحار  لللا هللا الوا منر االمسيو منر االمنألصنر االميممصنر االميفرجنر لرحسدا: هللا وا ألسلود

  .(4) رق هللا 

  .(5)س اإظتن  ص ح السا وي خخح الدرمة اعصرخة هي اليهلللخ والعلة في التحريم:

 معقيب: 

ل هذ  اعدلة اليي لكحننهن  خمن يديص ووصل الشلح االو   االممص االيفرخج  تهللر ورلا  نعردة للدك

عنتن ألا ونا : ا خلل عنتن ألا ونا اليهلللخس اال ح :  مخل لاا يرف  ي الملمى الذي نتى عجره كمن لكحنن

ق )رلنلى: ه  ي  وله خلمشن  إلر خخح  رق هللا ا ن  َخلوَ  َّللا  مو فَلَيعغَي قرع َع َرن  ايمول اوا ألسلود  ي رفسدخح ل (6) (َوآلمع

  .(7)ر خخح  رق هللا هو الو   األن جحى ألجحا  ألا اليصمع لرحسا : هذ  اآلية

ة أا نمصدنن  تذ  اعحنديث رهللل عرى أنه ال يجوز ر خخح  يء ألا  رمة المحأة الدذي  رمدت عرخده وزيدند

أا أسددمنن طددوال ل أا كددنن لتددن سددا زائددهللة  أزاليتددنل سددواء  رجددت أسددمننتنل  اليمددنس الحسددا لددزاج أا غخددح

  .(8)عن كل للك ألا ونا ر خخح  رق هللا  ؛ مطلت أطحا تن

اعحنديث األا للدا هدذ  اع لدنل كرتدن أنتدن ألدا المححألدنر الممتدي عمتدن  الذي ي تح ألا: انحا نمول

  .االيهلللخس عرى ال خحل خح لدرق هللاخالي   ختن ألا عرى كل حنل لمن

  .ن عرى ال نلب ألا اعحوال  مطعن الرلا انصب عرى المسنء جحيً  ؛االيححي  يشمل الحجنل أيًان

  .اإال   ل ر خخح لدرق هللا  تو ححام سواء كنن للك ألا  جل أا األحأة

 لوه اليزيا لرزاج أا اللالج ال  يء  خده اال ا نحا نحى أن اإل هللام عرى هذ  اع لنل إن كنن ألمصودً 

  .اكذلك أ ذ الشلح ألا الوجه لريحسا لرزاج  ال وأس وه كذلك إل ال رهلللخس همن

 ومما يؤيد وجَة نظرنا: 

ع نلمهلل أ دحج الطبدحي عدا طحيدق أودي إسدح: وا حجح  ي  يح البن ي حخث يمولاألن أا د الحن ظ  -1

:  منلدتل المحأة رحف جبخمتن لزاجتدن: لجبتن الجمنل  منلتعا األحأره أنه د رت عرى عنئشة اكننت  نوة ي

  .(9)أألخطي عمك اعلى ألن اسيطلت

يوصدل وتدذ  راللك عن المدحأة :  نل «لعا هللا الواصلة والمستوصلة» :ألن  نله الحسا عا حهلليث -2

  .(1)اع لنل إلى الزنن 

                                        
 .385 -384ل ص10 ي: ج(  يح البن ي وشحع صحخح البدن1)
 .368ل ص2( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: ج2)
 .499 -498( الموانخا الفمتخة: ص3)
 ونا رححي   لل الواصرة االمسيوصرة. -89ل ص14( صحخح ألسر  وشحع المواي: ج4)
 .631ل ص1( أح نم المحآن الوا اللحوي: ج5)
 .119( سو ة المسنء: اآلية 6)
ل 223ل ص11دا  إحخددنء اليددحاث اللحوددي وخددحار: ج -1999/ 1420ح ال بخددح لرفدددح الددحازي: الطبلددة الينليددة ( اليفسددخ7)

الطبلدة اليننخدةل  -أيًان رفسخح الطبحي المسمى جدنألع البخدنن  دي رأايدل المدحآن عودي جلفدح ألحمدهلل ودا جحيدح الطبدحي
 األن ولهللهن. 281ل ص4دا  ال يب اللرمخةل وخحار ج -1999/ 1420

 .393ل ص5جنألع عح نم المحآن لرمحطبي ج( ال8)
 .391ل ص10(  يح البن ي وشحع صحخح البدن ي: ج9)
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  .ال  يء  ي للكعالج   األلمى هذا أنتن إن ل  رحد الزنن ول أ ادر اليزيا لزاجتن أا

الوصدل االيفردخج اغخدح  للدالج  :أي ل رو احيخج إلخه: كفنية الطنلب جنء  ي حن خة الصلخهللي عرى -3

  .(2)أا عخب  ي السا  ال وأس 

إال أنده  «للا هللا الوا مة االمسيو مة»ل  أ  لرفمتنء  ي رلرخل هذا الحهلليث : يمول الشتنا المحا ي -4

  .رهلللخس عرى الزاج لي يخح الصهللاع

 لايش ل للك إلا كننوا عنلمخا وه  إنه لخس  خه رهلللخس األن  ي الحهلليث ألا ر خخح  رق هللا ل  أ ت  أللمدن 

  .(3) إن الي خخح لرجمنل غخح ألم ح  ي الشح  كنلدينن ا ص ال فح االشلح اصبا الشلح اغخح للك 

ألدن هدو زيمدة لتدن  : يحمل ألن  ي الحهلليث عرى المحأة المتمخة عا اسديلمنلياجنء  ي الفواكه الهللاان -5

 .كنلميو ى عمتن االمفمود زاجتن

ن عمده أال ردحى أن  صدنل الفطدحة كنلحمدنن لخس كل ر خخح ألمتخ  : اال يمنل  خه ر خخح لدرق هللا عنن نمول

  .(4)ا ص اعظن ح االشلح اغخحهن ألا  صنء ألبنع اعكل ألا الحخوان اغخح للك جنئزة 

ن لمدحض اإال جدنز ححألدة الو د  حخدث ال ريلدخا طحيمًد ألحدليمب دي أن : الدهللااني هاجنء  ي الفواك -6

  .(5)ربخح المح و ار   هلل عن الاحا ار

خا لمن صحة ألن لهبمن إلخه ألا أنده يمب دي أن ريمخدهلل باونلم ح إلى هذ  المصوص اليي لكحننهن انمرمنهن يي

ن عردى الحجدل حيدى هلللخسً الححألة  ي هذ  اع لنل اليي جنءر اعحنديث ونلمتى عمتن ومن إلا ألن  لريه المحأة ر

ن يمهللم عرى الزااج ألمتن أا  لريه يمصهلل اليبحج االيزيا لرحجنل اعجننب أألن  ي غخح للك كمن إلا  لريه رزيمًد

  .لزاجتن أا ومصهلل اللالج لشيء يؤلمتن  ال  يء  ي للك

* * * 

                                                                                                                                   
 .223ل ص11( رفسخح الفدح الحازي: ج1)
 .368ل ص2( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب: ج2)
 .368ل ص2( حن خة الصلخهللي عرى كفنية الطنلب الحونني: ج3)
 .411ل ص2( الفواكه الهللااني: ج4)
 .411ل ص2اكه الهللااني: ج( الفو5)
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 الخاممة

اكنندت المدحأة  لندربخا لمن ألا  الل البحث أن اللو ة هي  ي اعصل كل ألن ييو ع ألمه عح  ا س -1

  . ع الفسند ألا  ؤييتنوعو ة لي

ا عردى ربخا لمن ألا  الل البحدث أن سديح اللدو ة  دحط  دي صدحة الصدالة إلا كدنن الشددص  دند ً  -2

  . إن رحك السيح ألع المهلل ة  إنه يطنلب وإعندة الصالةل السيحة

 ادل لده ر طخدة إال أنده ألدا اعل ربخا لمن أن عو ة الحجل  دي الصدالة هدي ألدن ودخا سدحره ا كبيخده -3

  .ألع كشفتن يملمى أنه ي ح  له أن يصرول أا عرى اع ل أن يسيح أكين هل سنئح جسهلل 

اعردى هدذا ي دون  ددذ الحجدل ل اعو ة الحجل  ن ج الصالة ألع  جل أليره هي ألن وخا السحة االحكبة

  .عو ة ألع أليره ومنء عرى الحأي المشتو   ي المذهب ايححم كشفه

أن له أن يم ح إلى جمخع جسهلل زاجيه ايهلل ل  ي للدك الفدحج عردى المليمدهلل اعو ة الحجل ألع زاجيه 

  . ي المذهب

اهذا أللمن  أنه يجدوز لرمدحأة أن رم دح ل وخا السحة االحكبة اعو ة الحجل ألع المحأة المححم له هي ألن

  .لم حاهذا ألمخهلل ومن إلا ل  روجهلل  توة اإال ححم ال ألا ألححألتن جمخع البهللن عهللا ألن وخا السحة االحكبة

ظتدو  المدهللألخا : االمدحاد ودنعطحافل اعو ة الحجل ألع المحأة اعجمبخة هي ألن عهللا الوجه ااعطدحاف

اهدذا ألمخدهلل ومدن ل اهذا أللمن  أنه يجوز لرمحأة أن رم ح ألدا اعجمبدي الوجده ااعطدحافل االذ اعخا االشلح

  .إلا ل  روجهلل لذة اإال ححم

ح رايشيحط  دي سدنل خع جسهللهن ألن عهللا الوجه اال فخااربخا لمن أن عو ة المحأة  ي الصالة هي جم -4

 البشحة رحيه. ن حخث ي تحاأال ي ون  فن ً ل ن ال يصف اللو ةن أليخمً جسهللهن أن ي ون كيخفً 

يجدوز لرمدحأة  اعردى هدذا الل حكبدةلالصالة ألع األحأة ألسرمة هي ألن وخا السدحة اا جاعو ة المحأة  ن 

  .بة أا أن رمسهأن رم ح إلى المحأة لمن وخا السحة االمحك

لدلال رصدف غخدح ل اعو ة المدحأة ألدع المدحأة غخدح المسدرمة هدي جمخدع جسدهللهن ألدن عدهللا الوجده اال فدخا

  .المسرمة لزاجتن ال ن ح

 .يجوز لرمحأة أن رم ح إلى جمخع جسهلل زاجتن ومن  ي للك عو ره الم ر ة: اعو ة المحأة ألع زاجتن

اهددو  ددنألل لشددلح ل لوجدده ااعطددحافاألددن عددهللا هددي جمخددع وددهللنتن  :اعددو ة المددحأة ألددع  جددل ألحددحم لتددن

  . رخس له أن يحى ثهلليتن اسن نهن لالحأس االمهللألخا االذ اعخا

 .عن المصهلل أل مة االليذال اهو ألممو  ؛لرمحأة أن ريلمهلل كشف غخح اللو ة إلى ألححألتن ح اي 

هدذا يجدوز اعردى ل اعو ة المحأة ألع الحجل اعجمبي المسر  هي جمخع جسهللهن ألن عدهللا الوجده اال فدخا

عن الشدنوة ال ردؤألا الفيمدة  ؛ل دا ي دح  إلا كنندت  دنوةل لألجمبي المسر  الم ح لوجه المحأة اعجمبخة اكفختن

 .وتن االيرذل ونلم ح إلختن

كمدن إلا أ اد ل ال ا إلا اجهلل سبب أا عذ  يدهللعو  لرم دح إلختدن  خجدوز لده الم دح إلختدن ألدا غخدح كحاهدة

  .ن ال  روجهلل طخبة ألسرمةن اأ اد عالجت طبيتن أا كنن طخبً 

  .ح المسر  هي جمخع جسهللهن ومن  ي للك الوجه اال فخاخاعو ة المحأة ألع اعجمبي غ

  خح ألن نتى هللا عمه ألدا اليخدنا اليدي ييدزيا ل اربخا لمن أن اإلسالم حث عرى حسا التخلة االربنس -5

هللا يحب أن يحى أثح نلميده عردى عن ا ؛جمخل يحب الجمنل رلنلىعن هللا  ؛وتن اييجمل وربنستن غخح ححام

  .هلل بع
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اهذا السدنرح يشديحط  خده ل ا لرلو ةأن ي ون الربنس سنرحً : اربخا لمن أن ألا  حاط الربنس الشحعي -6

: ن وحخث ي تح ألن رحيه ألا وشحة األا  حاطه أيًاناأال ي ون  فن ً ل ن ال يصف اللو ةن أليخمً أن ي ون كيخفً 

المسدنء  يق ودزخد خه ألا الفدح االدخالء ال ونه ثوا   نهخة ازيمدة  خر ا ونلمسبة لرحجنل لمنأال ي ون ححيحً 

  ف.ن لمن  خه ألا السحاأياً ل دان الحجنل

عن للدك ألدا  ؛أال رردبس الح خدق ألدا اليخدنا الدذي يصدف ألدن رحيده: األا  حاطه أيًان ونلمسدبة لرمدحأة

 دي دا دل وخيتدن ألدع زاجتدن  تدذا أألدن ل اهذا  ي حنلة  حاجتن ألدا وخيتدنل اليبحج اإوهللاء الزيمة الممتي عمه

  .جنئز

 .عن للك ألممو   ي الشح  ؛أال يمصهلل وه اال يدن  االي بخح: األا  حاطه أيًان

أي أنده يمب دي عردى الحجدل ل عهللم رشبه كل ألا الحجل االمحأة ونآل ح  ي المردبس: األا  حاطه أيًان

ايمب دي عردى المدحأة أال رردبس ل نءأال يربس ثخنا المحأة اليي رلو ف  دي المجيمدع عردى أنتدن  نصدة ونلمسد

األا يددنلف للدك ييلدحض لرلدا ألدا هللا ل ثخنا الحجل اليي رلو ف  ي المجيمع عرى أنتن  نصة ونلحجنل

  رلنلى.

ألدن لد  ي دا  دي لدبس ل اربخا لمن أنه يجوز لرحجل االمحأة لبس اليخنا المصبوغة ونعلوان المديرفدة -7

  .ححمإال الحجل لتذ  اليخنا رشبه ونلمسنء ا

ك ومصدهلل االليدذال اال ألا الحجدل لرمدحأة إلا كدنن للدل اربخا لمن أنه ال يجوز الم ح ألا المحأة لرحجل -8

أم كدنن كدل ل ن عا اآل حال  ن ع  ي للك وخا ألن إلا كنن كل ألا المحأة االحجل أجمبخ  ل ألله الفيمة أا يدشى

  .ن لآل حألمتمن ألححألً 

اأنه يجوز لرحجل أن ل وإجمن  اللرمنء حالل لرمسنء اربخا لمن أن اليدي  ونلذهب ححام عرى الحجنل -9

اأنه ي دح  اليددي  ونلحهلليدهلل االمحدنس ل ا ق  حاط لكحننهن صرى هللا عرخه اسر ونلمبي  ييدي  ونلفاة ا يهللاءً 

  .عنه ألمن ييزيا وه أهل المن  ؛االحصنص انحوهن لرمسنء االحجنل عرى المشتو   ي المذهب

غخح  إال  ي  أاا ن أا طحزً ل اسيلمنل المحرى ونلذهب االفاة نسجً الحج ه يححم عرىناربخا لتن أ -10

  .حنلة السخف االمصحف ا وط السا ا ق الشحاط اليي اعحمنهن  ي البحث

وملمدى أنده ال ل ألصمو  ألا لهدب أا  ادة ءاربخا لمن أنه يححم عرى الحجل االمحأة اسيلمنل إنن -11

  .يجوز  خه أكل اال  حا اال طبخ اال طتن ة

اسددهلل الددذ ائع ااجددب ل عندده ل يلددة لالسدديلمنل ؛الددهللهح للن بددة واد ددن   الدد :أي ليحددحم ا يمددنؤ اكددذلك 

 .ا يحتن ححام 

لمدن  دي للدك ألدا ل اربخا لمن أنه يححم عرى المحأة اصل الشلح وشلح آدألي أا وشدلح غخدح آدألدي -12

أا ر دز   وشدلح ا  يطدول لده ا أا حمخدحً كمدا ي دون  دلحهن  صدخحً رلدنلىل رهلللخس ار حيح ار خخح لدرق هللا 

  .لدرميه ا  ل للك يليبح ر خخحً ل غخحهن

ومصدهلل ل من أنه يححم عرى االمحأة االحجل الو د  سدواء كدنن  دي يدهلل أا غخحهدن ألدا الجسدهللل اربخا -13

  .المن  خه ألا ربهلليل لردرمة ار خخح لرتخلة اهذا ححامل لمن  خه ألا ال ح  االيهلللخسل الزيمة االيجمل

ودهللان حنجدة   ي الجس  عدا طحيدق الدو ز ودنإلوح ألديالً    وإعن ة ألن هو ونع  ة إنمن ييماهذا الي خخح لردر

ن  ددي الجسدد  كي حخددل اللددخا ونإلثمددهلل ا اددنا الخددهلليا أألددن الي خخددح لردرمددة ومددن ال ي ددون ون خًدد .اال عددحا ة

  .االمهللألخا ونلحمنء  ال يهلل ل  ي المتي

 للوجه حخث للا هللا  نعردهاربخا لمن أنه يححم عرى المحأة االحجل الممص اهو نيف الشلح ألا ا -14

لردرمة ار خخح لرتخلة اهو  ة المتي لمن  خه ألا رهلللخس اربهلليلاعر .ناالرلا ال ي ون إال عرى أألح ألححم  حعً 

 .ححام
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ل اربخا لمن أنه يححم عرى المحأة اليفرخج الذي هو وحد اعسدمنن ومبدحد انحدو  ليحهلليدهللهن ارحسدخمتن -15

الددذي  ومددن رصددمله المددحأة اليددي ر ددون أسددمننتن أليالصددمة ل حددو أن يفددحج وددخا الميالصددمخا وددنلمبحد ان :أي

ن ر ون ألفرجة اعسمنن ايذهب للدك عن الص خحة غنلبً  ؛ا هلل رفلره ال بخحة ليوه  أنه ص خحةل ليصخح أليفرجة

  . ي ال بح

اإل دهللام عردى هدذ  اع لدنل  االوصل االممص االيفردخج  أيمدن أنا ي رلمخبمن عرى ألوعو  الو    -16

إنده ر خخدح لدردق  :اال يمنل  خده لإل ال رهلللخس همنل ا وه اليزيا لرزاج أا لرلالج  ال  يء  خهودً إن كنن ألمص

أال ردحى أن  صدنل الفطدحة كنلديدنن ا دص اعظدن ح االشدلح ل ح ألمتدي عمدهخدلدخس كدل ر خ: عنن نمول ؛هللا

 اغخحهن جنئز ؟ 

 .ح لرجمنل غخح ألم ح  ي الشح خ نلي خ

ومدن إلا  عمتدن ع لنل اليي جدنءر اعحنديدث ودنلمتيريمخهلل الححألة  ي هذ  ااأللمى ألن سبق أنه يمب ي أن 

أا  لريدده ومصددهلل اليبددحج االزيمددة لرحجددنل ل ن عرددى الحجددل حيددى يمددهللم عرددى الددزااج ألمتددن لريدده المددحأة رهلللخًسدد

  .ن لرزاج أا ومصهلل اللالج لشيء يؤلمتن  ال  يء  ي للكاأألن غخح للك كمن إلا  لريه رزيمً ل اعجننب

* * * 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالميا

 .وسلم وبارو على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موصلى اللَ
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 : كتب اللغة: ارابع  

يلموا الفخحازآوندي الطبلة اعالى  المنألوس المحخط: لرلالألة ألجهلل الهلليا ألحمهلل وا -46

 دا  إحخنء اليحاث اإلسالأليل وخحار.  1417/1997

دا  صند ل  1990/ 1410و  اع حيمي المصحي الطبلة اعالى م لسنن اللحا: الوا أل -47

 وخحار. 

 دا  الحهلليث المنهحة.  2000/ 1421و ح الحازي الطبلة اعالى  يألدين  الصحنع: لمحمهلل وا أو -48

دا  الحهلليث  2000/ 1421مخح: لرلالألة أحمهلل وا الفخوألي الممحي الطبلة اعالى المصبنع الم -49

 المنهحة. 

 ن س وا زكحين رحمخق عبهلل السالم ألحمهلل هن ان  االحسا أحمهلل و يأللج  ألمنيخس الر ة: عو -50

 ألطبلة ألصطفى الحربي ألصح. 1980الطبلة الينلية 

/ 1421ووزا ة اليحوخة االيلرخ  الملج  الوجخز: إصهللا  ألجمع الر ة اللحوخة طبلة  نصة  -51

 .م2000
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 الفَارس

 الموموع

 * الممهللألة

 *  طة البحث

 الفصل اعال

 اللو ة اسيحهن

 المبحث اعال: رلحيف اللو ة اوخنن ح   سيحهن

 رلحيف اللو ة  :أاالً 

 ن: ح   سيح اللو ة ثننخً 

 المبحث الينني: عو ة الحجل 

 المطرب اعال: عو ة الحجل  ي الصالة 

 ح   إن ان شف  يء ألا هذ  اللو ةال 

 المطرب الينني: عو ة الحجل  ن ج الصالة

 الفح  اعال: عو ة الحجل ألع  جل أليره

 الفح  الينني: عو ة الحجل ألع المحأة

 : عو ة الحجل ألع زاجيه أاالً 

 ن: عو ة الحجل ألع المحأة المححم له ثننخً 

 ن: عو ة الحجل ألع المحأة اعجمبخة ثنليً 

 ينلث: عو ة المحأة المبحث ال

 المطرب اعال: عو ة المحأة  ي الصالة

 الح   إن ان شف  يء ألا هذ  اللو ة  

 المطرب الينني: عو ة المحأة  ن ج الصالة 

 : عو ة المحأة ألع زاجتن أاالً 

 ن: عو ة المحأة ألع ألححألتنثننخً 

 ن: عو ة المحأة ألع اعجمبي المسر ثنليً 

 ي غخح المسر  ن: عو ة المحأة ألع اعجمب اولً 

 المبحث الحاوع: الربنس الشحعي 

 المطرب اعال: حث اإلسالم عرى حسا التخلة االربنس

 المطرب الينني:  حاط الربنس الشحعي 

 الفح  اعال: أن ي ون الربنس سنرح لرلو ة

 الفح  الينني: عهللم البس الححيح لرحجنل 
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 ح   لمس الححيح 

 لبس الححيح  ي الجتند 

 رح ة االجحا لبس الححيح ل 

 الفح  الينلث: عهللم لبس المحأة لرح خق ألا اليخنا

 الفح  الحاوع: أال يمصهلل ونلربس اال يدن  االي بح

  ح  ي المربس الفح  الدنألس: عهللم رشبه كل ألا المحأة االحجل ونآل

 المطرب الينلث: ح   لبس اليخنا المصبوغة ونعلوان المديرفة 

 الفصل الينني 

 الم ح اأح نأله 

 فصل الينلثال

 ألن يبن  ألا الزيمة األن يححم

 المبحث اعال: اليزيا ونلذهب االفاة

 الطرب اعال: ح   اليدي  ونلذهب 

 المطرب الينني: ح   اليدي  ونلفاة

 ح   اليدي  ونلحهلليهلل انحو  

 المطرب الينلث: ح   المحرى ونلذهب االفاة

 المطرب الحاوع: ح   اسيلمنل أااني الذهب االفاة

 الينني: اليزيا ونلوصل االو   االممص االيفرخج المبحث

 المطرب اعال: ح   اصل الشلح

 ح   الوصل وشلح اآلدألي 

 ح   الوصل وشلح غخح اآلدألي  

 ح   الوصل ومن ال يشبه الشلح 

 المطرب الينني: ح   الو  

 المطرب الينلث: ح   الممص

 المطرب الحاوع: ح   اليفرخج

 * اليلمخب

 * الدنرمة

 حاجع* الم

 * الفتن س
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