
نساء ة الزين                                                                                      نكاح  كتاب ال

 والرجال
86 

 

 زينة النساء والرجال -11

 هي كل ما يتزين به اإلنسان مما يُكسب جماالً وُحسناً.الزينة : 

 :حكم الزينة 

رّغب اإلسالم في الزينة للرجال والنساء لما فيها من زيادة الحسن 

والجمال الذي يحبه هللا، واهتم اإلسالم بزينة المرأة وحسن لباسها َوِزيِّها 

رجل ولباسه؛ ألن الزينة أمر أساسي للمرأة، أكثر من اهتمامه بزينة ال

فإن هللا قد فطرها على حب الظهور بالزينة والجمال، ومن أجل هذا أباح 

اإلسالم للمرأة من الزينة أكثر مما أبيح للرجل؛ ألن الزينة تلبية لنداء 

األنوثة، وإدخال السرور على الزوج، وحسنها وجمالها يزيد من رغبة 

 ها.الزوج بها ومحبته ل

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) قال هللا تعالى: -1

 .[32]األعراف:(   ڇچ چ چ چ ڇ

(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) وقال هللا تعالى: -2

 .[26]األعراف:

َجن ةَ الال يَْدُخُل »ل: قاملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْبِن َمْسعُود   ٬َعْن َعْبِداوَ  -3

ة  ِمْن ِكْبر   بِـهِ قَلْ  فِـيَمْن َكاَن  ُجَل يُ «. ِمثْقَاُل ذَر  ِحبُّ أْن ـقال َرُجٌل: إن  الر 

ً َحَسن بُـهُ يَُكوَن ثَوْ  . «َمالَ ـجَ الِحبُّ ـِميٌل يُ ـإن  هللاَ جَ »َحَسنَةً، قال:  لُـهُ َونَعْ  ا

 .(1)أخرجه مسلم

 :ثْوب  دُون  فَقَالَ  فِـي ملسو هيلع هللا ىلصُت الن بي  تَـيْ أَ  :َعْن أَبيِه قَالَ  َوِص َعْن أَبي األَحْ وَ  -4

                                                 

 (.91برقم )لم أخرجه مس( 1)
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ِمَن اإلبِل  هللاُ  نِـيقَْد آتَا :قَالَ  «؟َمالِ الِمْن أَّيِ » :قَالَ  .نَعَمْ  :قَالَ  «؟أَلََك َمالٌ »

قِيقِ الغَنَِم وَ الوَ  َك لَـيْ عَ  ٬اُر نِْعَمِة أَث ْلـيُـرَ َماالً فَ  فَإِذا آتَاَك هللاُ » :قَالَ  .َخْيِل َوالر 

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي .«تِـهِ َوَكَرامَ 

 :أقسام الزينة 

 تنقسم الزينة إلى ثالثة أقسام:

: الزينة الُخلقية: وهي الصفات المحمودة  التي أمر بها اإلسالم، األولى

وأعالها صفة اإليمان التي هي منبع أحسن الصفات كالتقوى، والصبر، 

 رم، والشجاعة ونحوها. والحلم، والك

: الزينة الخارجية: وهي كل ما يُْدَرك بالبصر، سواء كان في اإلنسان الثانية

كحسن الوجه، وجمال البشرة، واعتدال القامة، وسعة العيون ونحو ذلك، 

أو كان حول اإلنسان كالسماء وما فيها من الشمس والقمر والنجوم، 

 الجبال ونحو ذلك.وكاألرض وما فيها من الحيوان والنبات و

: الزينة المكتسبة: وهي كل زينة خارجة عن الجسم المزين بها الثالثة

 كاللباس والكحل والطيب والخضاب ونحو ذلك.

 ومن كملت له هذه الزينات الثالث فقد كمل حسنه وجماله.

   (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)قال هللا تعالى: 

 .[26]األعراف:

 ستعمال المرأة للزينة:حكم ا 

 تنقسم الزينة من حيث استعمال النساء لها إلى ثالثة أقسام:

                                                 

 (.5224برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 4063برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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: الزينة المباحة: وهي كل زينة أباحها الشرع للنساء مما فيه جمال األولى

وعدم ضرر كألوان الثياب، والحرير، والحلي، والطيب، ووسائل 

 التجميل المباحة ونحو ذلك.

هي كل زينة رّغب فيها الشرع وحث عليها ومن : الزينة المستحبة: والثانية

 ذلك ما ورد في سنن الفطرة.

 أَوْ - سٌ َخـمْ  ِفْطَرةُ ال» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـىِّ الن   َعنِ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـىأَ  َعنْ 

 ْبطِ اإلِ  َونَتْفُ  األَْظفَارِ  مُ ِلـيَوتَقْ  دَادُ تِـحْ َوااِلسْ  ِختَانُ ال -ِفْطَرةِ ال ِمنَ  سٌ َخـمْ 

 .(1)متفق عليه .«الش اِربِ  َوقَصُّ 

: الزينة المحرمة: وهي كل ما حرمه الشرع وحذر منه، مما تعتبره الثالثة

النساء زينة، سواء نص الشرع على تحريمه كالنمص، والوشم، ووشر 

األسنان، ووصل الشعر، أو كان عن طريق التشبه بالكفار، أو التشبه 

 بالرجال.

العقاب، ومن تركه امتثاالً فهو مثاب، وفاعل ففاعل المحرم يستحق 

 المستحب مثاب، وفاعل المباح ال يثاب وال يعاقب.

 فإن كان المباح وسيلة فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه.

فالطيب مثالً مباح، لكن إن كان وسيلة إلدخال السرور على الزوج صار 

 مستحباً.

 رم.وإن كان وسيلة لقصد فتنة الرجال األجانب فهو مح

 :أنواع الزينة المباحة للمرأة 

                                                 

 .(257واللفظ له، ومسلم برقم ) (5889برقم )أخرجه البخاري متفق عليه، ( 1)
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 يباح للنساء من الزينة ما يلي:

: وهو نعمة عظيمة يستر جسد اإلنسان، ويحفظه من األذى، اللباس: األول

 إلى جانب ما فيه من الجمال والزينة.

 ويجوز لبس كل لباس لكن بشروطه الشرعية.

 (  ڎ ڎ ڈ ڈ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)قال هللا تعالى:  -1

 .[26]األعراف:

َم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَن  َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَبي ُموَسى األَْشعَِرّيِ وَ  -2 ُحّرِ

أخرجه الترمذي  .«ِهـمْ َوأُِحل  إلنَاث تِـيذُكوِر أُم   لَـىَحِريِر َوالذَهب عَ الِلبَاُس 

 .(1)والنسائي

من الحلي ما شاءت بال إسراف وال : فيباح للمرأة أن تلبس الحلي: الثاني

 مباهاة.

سواء كان من الذهب، أو الفضة، أو اللؤلؤ، أو األلماس ونحو ذلك، 

وسواء كان في الرقبة، أو اليد، أو األصابع، أو الرأس، أو األرجل؛ ألن 

 الحلي زينة للمرأة يزيدها حسناً وجماالً، لكن ال يجوز كشفه لألجانب.

خُرف:(   ہ ہ ه ه ه ه ےۀ ہ ہ )قال هللا تعالى:   . [18]الزُّ

: الطيب: فيباح للمرأة أن تتطيب بما شاءت من أنواع العطور، سواء الثالث

 في بدنها أو لباسها، وهي مأجورة على حسن تجملها وطيبها لزوجها.

ويحرم على المرأة مس الطيب إذا أرادت الخروج من بيتها ألماكن 

يحرك شهوة الرجال، ويلفت الرجال كالمساجد واألسواق؛ ألن ذلك 

                                                 

 (.5265برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 1720ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 1)
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 أنظارهم.

إِذَا ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَالَْت: قال لَنَا َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما  ٬َعْن َزْينََب اْمَرأةِ َعْبِدا -1

ً َمس  ِطيبـَمْسِجدَ فاَل تَ الْت إِْحدَاُكن  ِهـدَ شَ   .(1)أخرجه مسلم .«ا

يب ْنـهَ اْمَرأَةٌ َوَجدَ مِ  تْـهُ لَِقيَ  :لَ قَاَرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ وَ  -2 ا ِريَح الّطِ

 .نَعَمْ  :قَالَتْ  .َمْسِجدِ الَجب اِر ِجئِْت ِمَن اليَا أََمةَ  :ا إِْعَصاٌر فَقَالَ ِلـهَ يَْنفَُح َوِلذيْ 

 :ولُ يَقُ  ملسو هيلع هللا ىلص قَاِسمِ الَسِمْعُت ِحبي أَبَا  نِّـيإِ  :قَالَ  .نَعَمْ  :قَالَتْ  .تََطي ْبتِ  لَـهُ وَ  :قَالَ 

ىَمْسِجِد حَ الذا ِلـهَ الَ تُْقبَُل َصالَةٌ اِلْمَرأَة  تََطي بَْت » ا لَـهَ ِجَع فَتَْغتَِسَل ُغسْ تَـرْ  تـ 

 .(2)أخرجه أبو داود وابن ماجه .«َجنَابَةِ الِمَن 

ةٌ نِـيَ ُكلُّ َعْين  َزا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن الن بّيِ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَبي ُموَسى وَ  -3

ْت بالوَ  ُ إِذا اْستَْعَطَرْت فََمر   .«ةً نِـيَ َزا نِـيَي َكذا َوَكذا يَعْ فَـهِ ِلِس الَمـجْ َمْرأَة

 .(3)أخرجه أبو داود والترمذي

 : وهو زينة وجمال، والكحل باإلثمد زينة ودواء.الكحل: الرابع

: وهو جعل الحنا في اليدين والرجلين وهو يكسب المرأة الخضاب: الخامس

 الً.زينةً وجما

 وتنظيفه والعناية به تجمالً للزوج. تسريح شعر الرأس: السادس

أما صبغ شعر الرأس بالسواد تجمالً للزوج فال مانع منه، وأما صبغه 

بالسواد للتدليس والتغرير من أجل الزواج فهو محرم، وأما صبغ المرأة 

الشعر األسود لتحويله إلى لون آخر كالذهبي واألصفر واألحمر، فهذا 

                                                 

 (.443) برقمأخرجه مسلم ( 1)

 .(4002وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم ) (4174برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)

 .وهذا لفظه(, 2786برقم )أخرجه الترمذي و، (4173برقم )أبو داود  أخرجه حسن/( 3)
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ث بالشعر، وال ينبغي لعاقلة أن تفعله، لما فيه من التشويه، والتشبه عب

 بالكافرات.

: فيباح للمرأة أن تتزين لزوجها بكل ما الحديثة التجميل وسائل: السابع

به فيها مما ليس فيه محذور شرعي.  يرّغِ

 فيباح لها التزين بما ظهر من األصباغ والمساحيق الحديثة بشروط:

ضرر عليها.. أو ال يُظهر المرأة بصورة مستهجنة بشعة أن ال يكون فيه 

منفرة.. وليس فيه تشبه بالكافرات.. وليس فيه تغيير الخلقة األصلية 

كالعدسات الالصقة الملونة، والرموش والحواجب الصناعية ونحو ذلك.. 

وأن ال تمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل.. وأن ال 

 وال تبذير وال إضاعة لألوقات في شرائها واستعمالها.يكون فيها إسراف 

وقد أثبت الطب أن في أكثر هذه األصباغ والمساحيق ضرراً على بشرة 

 المرأة على المدى الطويل ال سيما الوجه وما فيه.

 (  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې) قال هللا تعالى: -1

 .[119]النساء:

هَ َمْن تَشَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ُعَمَر  َعِن اْبنِ وَ  -2 بقَْوم   بـ 

 .(1)أخرجه أحمد وأبو داود  .«ْنـُهـمْ َو مِ فَـهُ 

 :حكم إبداء المرأة زينتها 

 زينة المرأة قسمان:

 زينة ظاهرة.. وزينة باطنة.

                                                 

 (.4031برقم )وأخرجه أبو داود (, 5114برقم )أحمد  أخرجه حسن/( 1)
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 اتم والكحل ونحوها.: كالقالدة، والخلخال، والسوار، والخفالزينة الباطنة -1

 فهذه ال يجوز إبداؤها وإظهارها لألجانب.

: فهي ما تتزين به المرأة خارج بدنها كظاهر الثياب وأما الزينة الظاهرة -2

 ونحوها مما ال يمكن إخفاؤه.

 فهذه ال جناح على المرأة إذا ظهر منها بدون قصد الفتنة.

ن إبداء الزينة الظاهرة وقد ذكر هللا الزينتين الظاهرة والباطنة، ونهى ع

ً إال ما ظهر منها كظاهر الثياب، ونهى عن إبداء الزينة الباطنة  مطلقا

 مطلقاً إال لمن استثناهم هللا من المحارم.

 .[30]النور:(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)قال هللا تعالى:  -1

ڻ ٹ ٹ ۀ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )وقال هللا تعالى:  -2

ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 جئې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي 

 .[31]النور:  ( جئ جئ جئ

 :عورة المرأة 

هي ما يجب ستره من جسم الرجل أو المرأة، وما ال يجوز  العورة:

 النظر إليه.

 وعورة المرأة نوعان:

رة المرأة بالنسبة للرجال األجانب، فالمرأة بالنسبة لهؤالء كلها عورة، عو -1

فيجب عليها ستر جميع بدنها إال ما ظهر دون قصد كثيابها الظاهرة، أو 

 شيء خرج من بدنها كيدها أو وجهها دون قصد منها.
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ )قال هللا تعالى:  -1

ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ہ ہ ہ ہ ه ه ه

 جئ جئې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي 

 .[31]النور: (جئ جئ

 َرُجلٌ  فَأَتَاهُ  ملسو هيلع هللا ىلص الن بِـىِّ  ِعْندَ  ُكْنتُ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُهَرْيـَرةَ  أَبِـى َعنْ و -2

هُ  فَأَْخبََرهُ  جَ  أَنـ   أَنََظْرتَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولُ  لَـهُ  فَقَالَ  ،األَْنَصارِ  ِمنَ  ْمَرأَةً ا تََزو 

 األَْنَصارِ  أَْعيُنِ  فِـى فَإِن   إِلَـْيـَها فَاْنُظرْ  فَاْذَهبْ » :قَالَ . الَ  :قَالَ . «إِلَـْيـَها

 .(1) أخرجه مسلم . «َشْيئًا

 عورة المرأة عند محارمها أو النساء. -2

ميع جسمها ما عدا ما يظهر منها غالباً وعورتها بالنسبة لهؤالء ج

 كالوجه والرأس، والرقبة والنحر، والكفين والقدمين.

ومحارم المرأة: هم من تحرم عليهم بسبب القرابة كاألب واالبن، واألخ 

والعم والخال، أو بسبب النكاح كوالد زوجها أو ابنه، أو بسبب الرضاع 

 كأبيها وابنها وأخيها من الرضاع ونحوهم.

 قسام اللباس:أ 

 اللباس ثالثة أقسام:

قسم حالل للذكور واإلناث: وهو جميع أنواع المالبس التي لم يمنع  -1

 الشرع منها.

وقسم حرام على الذكور واإلناث: وهي المالبس المسروقة والمغصوبة  -2

                                                 

 (.1424برقم ) مسلم أخرجه (1)
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ونحوها، وما فيه تشبه بالكفار، وما فيه تشبه كل واحد من الرجال 

 ه شهرة وخيالء. والنساء باآلخر، وما في

وقسم حرام على الذكور دون اإلناث، مثل الحرير والذهب والفضة إال  -3

 خاتم الفضة للرجال فهو حالل.

 :شروط لباس المرأة 

 شروط لباس المرأة تنقسم إلى قسمين:

 األول: شروط التفصيل والخياطة:

التي أن يكون اللباس ساتراً لجميع البدن، ليستر العورة، ويستر الزينة  -1

 نهيت المرأة عن إبدائها للرجال األجانب.

ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )قال هللا تعالى: 

 .[59]األحزاب:(   ڭ

أن يكون اللباس واسعاً مريحاً لحركة أعضاء البدن، فال يجوز أن تلبس  -2

المرأة اللباس الضيق الذي يصف مفاتن الجسم عند األجانب والمحارم 

 والنساء.

ويحرم عليها لبس البنطلون؛ ألنه من الثياب الضيقة التي تحدد أجزاء 

الجسم، ولما فيه من الفتنة، والتشبه بالرجال، والتشبه بالكافرات، ولما 

 فيه من الشهرة والخيالء.

أَْهِل ِصْنفَاِن ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1

ا النّاَس، بِـهَ بَقَِر يَْضِربُوَن الِسيَاٌط َكأَْذنَاِب  ُهـمْ ا، قَْوٌم َمعَ ُهـمَ أَرَ  لَـمْ النّاِر 

بُْخِت الِميالٌَت َمائِالٌت، ُرُؤوُسُهّن َكأَْسنَِمِة ـَونَِساٌء َكاِسيَاٌت َعاِريَاٌت، مُ 
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وَجدُ ِمْن لَـيُ َها، َوإّن ِريَحَها ِجْدَن ِريحَ ـَجنّةَ، َوالَ يَ الَمائِلَِة، الَ يَْدُخْلَن ال

 .(1)أخرجه مسلم «.َمِسيَرةِ َكذَا َوَكذَا

يَن ِمَن بِّـهِ ُمتَشَ ال ملسو هيلع هللا ىلص ٬: لَعََن َرُسوُل االَ ا قَ ْنـُهـمَ َي هللاُ عَ ِض َعِن اْبِن َعب اس  رَ وَ  -2

َجاِل بِالنَِّساِء، وَ  َجالِ بِّـهَ ُمتَشَ الالّرِ  .(2)ه البخاريأخرج .اِت ِمَن النَِّساِء بِالّرِ

 أن ال يشبه لباس الرجال في الزي والطول. -3

 فلباس الرجال فوق الكعبين، ولباس النساء أسفل الكعبين ليستر القدمين.

 فيحرم على النساء لبس القصير من الثياب سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

 بَـهُ ْن َجر  ثوْ مَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ ِض رَ َعِن اْبِن ُعَمَر 

فََكْيَف يَْصنَْعَن  :ةَ لَـمَ فَقَالَْت أُمُّ سَ  «ِقيَاَمةِ اليَْوَم  لَـْيـهِ إِ  يَْنُظِر هللاُ  لَـمْ ُخياَلََء 

 :قَالَ  .إِذًا تَْنَكِشُف أَْقدَاُمُهن   :فَقَالَتْ  .«ِخيَن ِشْبًرايُـرْ » :قَالَ  ،ن  ِلـهِ النَِّساُء بذيُو

 .(3)أخرجه الترمذي والنسائي .«لَـْيـهِ ًعا الَ يَِزدَْن عَ ِذَرا نَـهُ ِخيفَـيُـرْ »

 أن ال يشبه لباس الكافرات، فمن تشبه بقوم فهو منهم. -4

 ٬قَاَل: َرأَى َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما عَاِص الْبَن َعْمِرو ْبِن  ٬َعْبداَعْن 

 .«ُكفّاِر، فاَلَ تَْلبَْسَهاالِه ِمْن ثِيَاِب إِّن َهـَذِ »ِن ُمعَْصفََرْيِن، فَقَاَل بَـيْ ثَوْ  لَـيّ عَ ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(4)أخرجه مسلم

 الثاني: ما يجب مراعاته في نوع اللباس:

أن يكون ساتراً، ال شفافاً يصف ما تحته؛ ألن الشفاف يزيد المرأة جماالً  -1

                                                 

 (.2128برقم )خرجه مسلم أ( 1)

 (.5885برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.5336برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 1731ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 3)

 (.2077برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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 وزينة وفتنة، ويكشف العورة، وذلك محرم.

فت أنظار الرجال إليها، أن يكون جميالً، لكن ال يكون زينة في نفسه بل -2

 ويفتنهم بها.

أن يكون لباساً محتشماً، فال تلبس ثياب شهرة ترفع بسببها األبصار إليها،  -3

 وتفتن الناس بها.

َمْن لَبَس »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ْبِن ُعَمَر  ٬اَعْن َعْبدِ 

ِه فِـيَب ْلـهَ ِقيَاَمِة ثم  أَ الثْوَب َمذل ة  يَْوَم  ا أَْلبََسهُ هللاُ ْنـيَ الدُّ  فِـيثْوَب ُشْهَرة  

 .(1)أخرجه أبو داود وابن ماجه .«نَاراً 

 :صفة لباس المرأة في الصالة 

يجب على المرأة إذا أرادت الصالة أن تصلي بقميص يستر بدنها.. 

 وخمار يستر رأسها.. وجلباب تلتحف به من فوق القميص.

فالسنة أن تكشفه أثناء الصالة، وإن في الصالة  ووجه المرأة ليس بعورة

 كانت تصلي بحضرة رجال أجانب فتغطيه.

أما الكفان والقدمان فليسا بعورة، فال يلزم سترهما في الصالة إال 

 بحضرة األجانب.

 :حكم قص شعر المرأة 

 قص شعر رأس المرأة له صور:

النساء بالرجال : أن يكون القص فاحشاً: وهذا تفعله المتشبهات من األولى

 فتبدو كأنها رجل، وهذا القص محرم، ومن فعله فهو ملعون.

                                                 

 .وهذا لفظه (3607برقم )أخرجه ابن ماجه (, و4029برقم )أبو داود أخرجه  حسن/( 1)
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يَن ِمَن بِّـهِ ُمتَشَ ال ملسو هيلع هللا ىلص ٬: لَعََن َرُسوُل االَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعب اس  رضَي هللاُ عَ 

َجاِل بِالنَِّساِء، وَ  َجالِ بِّـهَ ُمتَشَ الالّرِ  .(1)أخرجه البخاري .اِت ِمَن النَِّساِء بِالّرِ

م: وهو أن تقص المسلمة شعرها تشبهاً بالنساء ثانيةال : قص المشابهة المحر 

 الكافرات.

 وهذا القص محرم؛ ألن من تشبه بقوم فهو منهم.

: تخفيف الشعر: وهو أن يكثر ويحصل منه أذية أو مشقة عند غسله أو الثالثة

 تسريحه، فتخفف منه للحاجة.

 الشعر  للمرأة جماالً لها، فال فهذا األصل عدم تغيير الخلقة، وقد خلق هللا

يحل األخذ منه إال في النسك، وعند حصول الضرر أو األذى، فيزال 

ألنه خروج عن سنن  نع؛منه بقدر الحاجة، ويبقى ما سوى ذلك على الم

 الفطرة.

من  ملسو هيلع هللا ىلصوأمهات المؤمنين قصصن شعورهن كالوفرة بعد موت رسول هللا 

 زواج، وال يحل لهن ذلك.باب التقشف؛ ألنه ال رغبة لهن في ال

َضاَعِة،  لَـىدََخْلُت عَ  قال:َسلَـَمةَ  بِـيَعْن أ -1 َعائَِشةَ أنَا َوأُخوَها ِمَن الر 

اعِ، الِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ ا َعْن ُغْسِل الن  لَـهَ فََسأ َجنَابَِة؟ فَدََعْت بِإِنَاء  قَْدِر الص 

ً َرأِْسَها ثاَلث لَـىأْفَرَغْت عَ ، وَ تْـرٌ ا سِ نَـهَ بَـيْ نَنَا وَ بَـيْ فَاْغتََسلَْت، وَ  : َوَكاَن الَ ، قَ ا

ىيَأُْخذَْن ِمْن رُؤوِسِهن  حَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ أْزَواُج الن    .(2)أخرجه مسلم َوْفَرةِ.التَُكوَن كَ  تـ 

ْحـَمنِ َعْن وَ  -2 هُ أ ُحـَمْيِد ْبِن َعْبِدالر  اَن َعاَم َحج  ْفـيَ سُ  بِـيَسِمَع ُمعَاِويَةَ ْبَن أ نـ 

، َوَكانَْت ال ـىلَ عَ  ةً ِمْن َشعَر  : يَا يَدَْي َحَرِسّي ، فَقالَ  فِـيِمْنبَِر، فَتَنَاَوَل قُص 

                                                 

 (.5885) برقمأخرجه البخاري ( 1)

 (.320برقم )أخرجه مسلم ( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



نساء ة الزين                                                                                      نكاح  كتاب ال

 والرجال
98 

ى َعْن ِمثِْل َهِذِه، ْنـهَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  اُؤُكْم؟ َسِمْعُت الن  لَـمَ َمِدينَِة، أْيَن عُ الأْهَل 

خَ إِن َما َهلََكْت بَنُو إِْسَرائِيَل ِحيَن ا»َويَقُوُل:   .(1)متفق عليه .«ُهـمْ َساؤُ ذََها نِ تـ 

 :حكم لبس الشعر المستعار 

يحرم على المرأة حلق شعر رأسها كله، ويحرم عليها قصه تشبهاً 

بالرجال، أو النساء الكافرات، ولها قص بعضه عند الحاجة بإذن 

 زوجها، وتركه أزين وأجمل.

 ولبس المرأة )الباروكة( وهي الشعر المستعار محرم.

قرعاء فال حرج في لبسها تجمالً للزوج بإذنه،  فإن كانت المرأة

 وعمليات التجميل إن كانت إلزالة عيوب في الشعر فتباح. 

َجْت، َوأ َعْنـَها هللاُ  َعْن َعائَِشةَ َرِضيَ  هَ أن  َجاِريَةً ِمَن األْنَصاِر تََزو  ا نـ 

فَقَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  وا الن  ع َط َشعَُرَها، فَأَرادُوا أْن يَِصلُوَها، فََسألُ تَـمَ َمِرَضْت فَ 

 .(2)متفق عليه .«ُمْستَْوِصلَةَ الَواِصلَةَ وَ اللَعََن هللاُ »

 :حكم إزالة شعر الجسد 

ال يجوز ألحد أن يغير خلق هللا في اإلنسان أو يزيله إذا كان معتاداً على 

 الخلقة األصلية من شعر وغيره.

ما نبت على جسد المرأة غير شعر الرأس يجوز للمرأة إزالته كشعر  -1

اليدين والرجلين والساقين والظهر والصدر والوجه، فهذا إذا ُوِجد يزال 

بما ال ضرر فيه على بشرة المرأة، ال سيما إذا كان كثيفاً يؤثر على زينة 

، وهو المرأة وجمالها، وكمال االستمتاع بها. ونتف شعر الحاجب محرم
                                                 

 (.2127ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3468أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2123ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5934أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 من الكبائر.

ُمْستَْوِشَماِت، الَواِشَماِت وَ اللَعََن هللاُ : َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قالَ اْبِن َمْسعُود  عْن 

َصاِت، وَ الوَ  ال  ِلـي. َمالَـىتَعَا ٬اِت َخْلَق ايِّـرَ ُمغَ الْسِن، ْلـحُ اِت لِ لِّـجَ ُمتَفَ الُمتَنَّمِ

متفق  .(ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻ ٹ ٹ) :٬ِكتَاِب ا ـيفِ ، َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص ُبِـيّ أْلعَُن َمْن لَعََن الن  

 .(1)عليه

إذا ظهر في وجه المرأة شعر فيستحب لها إزالته تزيناً لزوجها؛ ألن هللا  -2

 خلق وجه المرأة بال شعر، فيعتبر عيباً، وإزالة العيوب جائز شرعاً.

يجوز للرجل إزالة شعر جسده من الظهر والصدر والساق إذا زاد عن  -3

 ولم يضر البدن، ولم يقصد التشبه بالنساء، وناله منه أذى. العادة،

 :حكم لبس الكعب العالي 

 يجوز للمرأة لبس ما شاءت من الحذاء والنعال والخفاف والجوارب.

 وال ينبغي للمرأة لبس األحذية ذات الكعب العالي؛ لما يلي:

ر، ما في لبسها من الزور والكذب، والمتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زو

ولما فيه من التشبه بالكافرات، ولما فيها من الكبر والعجب، ولما فيها 

من التبرج المشين، ولما فيها من الخطر والضرر على الجسم واألرحام 

 بسبب عدم اعتدال الجسم أثناء المشي. 

 :حكم صوت المرأة 

 صوت المرأة ليس بعورة، لكنه فتنة.

في الصالة؛ ألن في صوتها ولهذا أُمرت النساء بالتصفيق عند السهو 

                                                 

 (.2125ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5931أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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فتنة، فتخاطب الرجال بقدر الحاجة بكالم مختصر جزل، ال خضوع فيه 

وال هزل، لئال يحصل بسبب صوتها فتنة الرجال األجانب، ويفعل 

 الرجال كذلك عند مخاطبة النساء.

 (  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)قال هللا تعالى: 

 .[32]األحزاب:

 سراف في الزينة:حكم اإل 

اإلسراف: صرف المال في المباح زائداً على ما ينبغي، والتبذير: 

في كل شيء  :االعتدالصرف المال فيما ال ينبغي كالمحرمات، و

 محمود، واإلسراف في كل شيء مذموم.

 وإسراف النساء في اللباس والزينة فتنة وبالء.

ليها من ال خير فيه.. وقد فقد تُفتن المرأة في دينها بالزينة.. وقد يتسلط ع

تُفسد بلباسها غيرها من نساء المسلمين.. وقد تجرهن إلى االقتداء بها 

وصرف األموال في اإلكثار من المالبس.. وقد يستشرفها الشيطان 

لتتطاول بلباسها على من سواها.. ثم يجرها إلى ما هو أعظم ليراها 

 فتنة.. وتفسد البيوت.الرجال بهذا اللباس الفاضح.. فتحصل لها ولهم ال

 وربما فتنت فتنة تشقى بها األبد فتخسر الدنيا واآلخرة.

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى: 

 .[19]النور:(   جئ جئ

 :الزينة المحرمة 

شرع اإلسالم للمرأة التجمل والتزين لزوجها بكل ما أباحه هللا تعالى من 

 ذلك. ِطيب، ولباس، وحلي ونحو
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ورخص للمرأة في مجال الزينة أكثر مما رخص للرجل؛ تلبية لفطرتها 

 وأنوثتها، وحرصاً على دوام المحبة وحسن العشرة بين الزوجين.

وحرم اإلسالم كل زينة فيها تغيير لخلق هللا، وخروج عن الفطرة، وكل 

ما فيه تدليس وإيهام كالوشم، والنمص، ووصل الشعر، وتفليج األسنان، 

احة التجميل من غير حاجة ونحو ذلك مما فيه تغيير لخلق هللا وجر

كالعدسات الملونة، واألصباغ للشعور باألحمر أو األصفر أو األزرق، 

لما فيه من الفتنة والتشبه بالكافرات، والسفور والتعري واالختالط 

 بالرجال األجانب.

هى هللا ويحرم على المرأة لبس الكعب العالي؛ ألنه من التبرج الذي ن

منع المرأة من النقاب والبرقع الذي يظهر زينتها؛ ألن ذلك ـعنه، وتُ 

 ذريعة إلى التوسع فيما ال يجوز وقد حصل.

وال يجوز للمرأة لبس البنطلون ولو كانت أمام النساء، ألنه يبين تفاصيل 

البدن، ولما فيه من التشبه بالرجال والكافرات، وال يجوز للمرأة صبغ 

يمنع وصول الماء عند الوضوء والغسل كالمناكير ونحوها األظافر بما 

 مما يمنع أو يضر، ويجوز بالحنا ونحوه مما ال يمنع وصول الماء.

 وتحرم كل زينة فيها إسراف واختيال وعجب.

 وال يجوز لها نتف الحواجب، وإطالة األظفار ونحو ذلك.

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاِسِم ال، أْو قال أبُو ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ الن   الَ : قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَالَ ةَ ْيـرَ ُهرَ َعْن أبِـي  -1

، تُْعجِ  فِـيِشي يَـمْ نََما َرُجٌل بَـيْ » ٌل  بُـهُ ُحل ة  ، إِْذ َخَسَف هللاُ تَـهُ ُجـم  نَْفُسهُ، ُمَرّجِ
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 .(1)متفق عليه .«ِقيَاَمةِ اليَْوِم  لَـىُل إِ ْلـجَ تَـجَ َو يَ فَـهُ ، بِـهِ 

ُمْستَْوِشَماِت، الَواِشَماِت وَ ال: لَعََن هللاُ الَ قَ   َعنهُ َرضَي هللاُ َعِن اْبِن َمْسعُود  وَ  -2

َصاِت وَ ـمُ الوَ  ال أْلعَُن  ِلـي، َما ٬اِت َخْلَق ايِّـرَ ُمغَ الْسِن، ْلـحُ اِت لِ لِّـجَ تَفَ ـمُ التَنَّمِ

 .(2)متفق عليه .؟٬ِكتَاِب ا فِـي، َوُهَو ٬َمْن لَعََن َرُسوُل ا

 :حكم التبرج 

المرأة عن الحشمة، وإظهار مفاتها، وإبراز  : هو خروجالتبرج

 محاسنها، لتفتن الرجال بها، ليقع الجميع فيما حرم هللا.

 والتبرج يكون في اللباس والزينة، وهو محرم لما فيه من عظيم الفتنة.

فأعز ما تملكه المرأة الشرف والحياء والعفاف، والمحافظة على هذه 

 ي أسمى صورها.  الصفات محافظة على إنسانية المرأة ف

وخروج المرأة عن االحتشام إلى التبرج والتبذل مثير للغريزة الجنسية، 

 ومطلق لها من عنانها، يسهل الوقوع فيما حرم هللا.

من أجل هذا عني اإلسالم عناية خاصىة بمالبس المرأة وزينتها، وأمرها 

ة بغض البصر، وعدم إبداء الزينة ولو كانت عجوزاً أو صغيرة أو امرأ

 صالحة.

ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) قال هللا تعالى: -1

 .[59]األحزاب:(   ڭ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) وقال هللا تعالى: -2

                                                 

 .(2088ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5789أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2125ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5943أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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  .[60]النور:  ( ڇچ ڇ ڇ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ) وقال هللا تعالى: -3

 .[31]النور:   (ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ه

ِصْنفَاِن ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص: »قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -4

ا بِـهَ بَقَِر يَْضِربُوَن الِسيَاٌط َكأَْذنَاِب  ُهـمْ ا، قَْوٌم َمعَ ُهـمَ أَرَ  لَـمْ أَْهِل النّاِر 

يالٌَت َمائِالٌت، ُرُؤوُسُهّن َكأَْسنَِمِة ُمـمِ اِريَاٌت، النّاَس، َونَِساٌء َكاِسيَاٌت عَ 

وَجدُ ِمْن لَـيُ ِجْدَن ِريَحَها، َوإّن ِريَحَها ـَجنّةَ، َوالَ يَ الَمائِلَِة، الَ يَْدُخْلَن البُْخِت ال

 .(1)أخرجه مسلم «.َمِسيَرةِ َكذَا َوَكذَا

 تَـهُ اْمَرأ تَـىَرأى اْمَرأةً، فَأملسو هيلع هللا ىلص  ٬اأن  َرُسوَل  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِر  وَ  -5

 بِـهِ أْصَحا لَـى، ثُم  َخَرَج إِ تَـهُ ا، فَقََضى َحاجَ لَـهَ ئَةً نِـيعَُس مَ تَـمْ َزْينََب، َوِهَي 

، َوتُْدبُِر  فِـيَمْرأةَ تُْقبُِل الإِن  »فَقَاَل:  ،  فِـيُصوَرِة َشْيَطان  ُصوَرِة َشْيَطان 

أخرجه  .«نَْفِسهِ  فِـيدُّ َما يَـرُ ، فَإِن  ذَِلَك لَـهُ أِْت أهْ ْلـيَ اْمَرأةً فَ  فَإِذَا أْبَصَر أَحدُُكمُ 

 .(2)مسلم

 :أسباب التبرج 

وقعت كثير من نساء المسلمين ضحية للتبرج بسبب الجهل والتقليد 

األعمى، وضعف اإليمان، ثم جاء األعداء من الكفار والمنافقين فنفخوا 

ه، فأصبح من المألوف والمعتاد أن يرى فيه وأوصلوه إلى غايته ومدا

المسلم المرأة المسلمة في األسواق والجامعات وغيرها متبذلة، متبرجة، 

خارجة في زينتها، كاشفة عن محاسنها، متزينة متعطرة، البسة المالبس 

                                                 

 (.2128برقم ) مسلم أخرجه (1)

 (.1403برقم ) مسلم أخرجه( 2)
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القصيرة الشفافة الفاتنة التي تغري الرجال بها، وأصبحت المرأة تفتخر 

 رتاد أماكن الفجور والفسق تعرض نفسهابحضور مسابقات الجمال، وت

وجسمها أمام سفلة الناس، وشارك اإلعالم وتجار األزياء في التغرير 

 بالمرأة حتى وصلت إلى هذا المستوى الحيواني الرخيص.

 .[10]البروج: (  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ) تعالى: قال هللا -1

ْكُت تَـرَ َما »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ َعِن الن   َعنْهـما َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيد  َرضَي هللاُ وَ  -2

َجاِل ِمَن النَِّساءِ  لَـىبَْعِدي فِتْنَةً أَضر  عَ   .(1)متفق عليه .«الّرِ

 :صفة التبرج 

له المرأة لفتنة الرجال بها بإبداء زينتها.. وكشف : هو كل ما تفعالتبرج

جمال وجهها.. وإبراز مفاتن جسدها.. ومحاسن مالبسها وحليها.. 

 وحالوة كالمها.. وحسن صوتها.. وتبخترها وتمايلها في مشيتها.

فهذا وأمثاله من التبرج الذي نهى هللا عنه، وحذر النساء منه بقوله 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)سبحانه: 

 . [33]األحزاب: (  کک ک

 :نتائج التبرج 

أدى تبرج النساء إلى انحالل األخالق، وتدمير اآلداب، وزوال العفاف 

واالحتشام، فظهرت الفتن، وكثر الفسق، وانتشر الزنا، وانهدم كيان 

ركت األسرة، وأُهملت الواجبات الدينية، وُكِسرت القيم األخالقية، وتُ 

العناية باألطفال، وشب األوالد والبنات على حب الصور، والغناء، 

                                                 

 (.2740رقم )ومسلم بواللفظ له، (, 5096أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 والتمثيل، والميوعة، واإلباحية، واالختالط، واللهو واللعب.

 واشتدت أزمة الزواج، وأصبح الحرام أيسر حصوالً من الحالل.

 :عالج مأساة التبرج 

 لعالج هذا الهبوط المشين للمرأة المسلمة البد مما يلي:

اإليمان باهلل في النفوس.. واإلشادة بالفضيلة والحشمة والتستر.. تقوية 

وَشْغل األوقات بطلب العلم.. وتذكير الناس باليوم اآلخر.. وصفة نعيم 

الجنة.. وعذاب النار.. ومعرفة سعة رحمة هللا.. وعظمة قدرته وبطشه 

 بمن عصاه.

ر إلى جانب حماية األخالق واآلداب بمنع اإلعالم من نشر الصو

الرخيصة التي تثير الغرائز، ومنع مسابقات الجمال والرقص الفاجر، 

وتصميم اللباس المحتشم، وترغيب النساء فيه، وتحقير مالبس العري، 

 ومظاهر الفسق، وألوان التبرج.

 تبدأ المرأة بنفسها، ثم تدعو غيرها، وبمرور الزمن يصلح هللا األحوال.

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) قال هللا تعالى: -1

   .[16]الحديد:(   ەئى ى ائ ائ ەئ

 .[17]الحديد:  ( یۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ وئ وئ ۇئ) وقال هللا تعالى: -2

 :حكم مصافحة المرأة األجنبية 

 : هي من ليست زوجة وال محرماً للرجل.المرأة األجنبية

إما بالقرابة أو : من يحرم على الرجل نكاحها على التأبيد رمح  ـالم  

 الرضاع أو المصاهرة.
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ال يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه، وأشد منه أن يقبِّلها، وأشد  -1

ً كبيراً،  ً أو شيخا منه أن يخلو بها في غرفة أو سيارة، سواء كان شابا

وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزاً، وسواء كانت المصافحة بحائل أو 

 بغير حائل.

 فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬: بَايَْعُت َرُسوَل اقَالتْ  َرِضَي هللاُ َعْنـَهاةَ بِْنَت ُرقَْيقَةَ ـمَ يْ أُمَ َعْن 

ِمْن  بِنَا َوَرُسولُـهُ أَْرَحـمُ  . قُْلُت: هللاُ نَنَا فِـيَما اْستََطْعتُن  َوأََطْقتُن  نِْسَوة ؛ فَلَق  

أخرجه  .«الَ أَُصافُِح النَِّساءَ  نِّـيإِ »، بَايِْعنَا؟ قَاَل: ٬أَْنفُِسنَا، قُْلُت: يَا َرُسوَل ا

 .(1)أحمد والنسائي

 يجوز ألب الزوج وابن الزوج أن يصافحوا زوجته. -2

وال يجوز ألخ الزوج، أو عمه، أو خاله، أو ابن عمه، أو ابن خاله 

وغيرهم من األقارب أن يصافحوا زوجته، أو يروا وجهها؛ ألن هؤالء 

 أجانب عنها، وليسوا بمحارم لها.

  سفر المرأة بال محرم:حكم 

 يحرم على المرأة أن تخلو بأجنبي بال محرم.

ويحرم عليها أن تسافر بال محرم، سواء كانت في سيارة، أو قطار، أو 

طائرة، أو سفينة، وسواء كانت ماشية أو راكبة، وسواء كانت كبيرة أو 

 صغيرة.

َمْرأةُ الال تَُسافِِر ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ الن   الَ : قَ الَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعب اس  َرِضي هللاُ عَ 

، َوال يَدُْخُل عَ ـإِال َمَع ِذي مَ  فَقال «. ْحَرمٌ ـا َرُجٌل إِال َوَمعََها مَ لَـْيـهَ ْحَرم 

                                                 

 (.4181برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 27006برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 1)
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 تِـيَجْيِش َكذَا َوَكذَا، َواْمَرأ فِـيأِريدُ أْن أْخُرَج  نِّـي، إِ ٬َرُجٌل: يَا َرُسوَل ا

؟ فَقالَ اليدُ تُـرِ   .(1)متفق عليه .«َهااْخُرْج َمعَ : »َحج 

 :صفة الحجاب الشرعي 

: هو أن تحجب المرأة كل ما يفتن الرجال بنظرهم إليه الحجاب الشرعي

كالوجه، والكفين، والشعر، والعنق، والساق، والقدم، والذراع ونحو ذلك 

 من مفاصل البدن.

 :شروط الحجاب الشرعي 

 يشترط في حجاب المرأة المسلمة ما يلي:

ً ال لباس وأن يكون  حجاب المرأة ساتراً لجميع بدنها.. وأن يكون ثخينا

ً غير ضيق.. غير مزين يستدعي أنظار  يَِشّف عما تحته.. فضفاضا

الرجال.. وغير مطيب يثير غرائز الرجال.. وأن ال يكون لباس شهرة 

يصرف األنظار إليه.. وأن ال يشبه لباس الرجال.. وأن ال يشبه لباس 

فيه صلبان وال تصاوير.. وأن يكون تاماً يغطي  الكافرات.. وأن ال يكون

 رأسها ووجهها وجميع بدنها.

 :حكم الحجاب 

شرع هللا الحجاب للنساء صيانة ألعراض النساء من الفجار، وحفظاً لهن 

وللرجال من الفتنة، والحجاب الشرعي واجب على كل امرأة مسلمة 

 بالغة.

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ) قال هللا تعالى: -1
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 .[53]األحزاب: (  جئ جئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) وقال هللا تعالى: -2

  [33]األحزاب:  ( ک ک ک ک

 َعلى َعائَِشةَ فََشب َب وقاَل: دََخَل َحس اُن ْبُن ثَابِت  قَاَل:  َمْسُروق   َعنْ وَ  -3

ة               َوتُْصبُِح َغْرثَى ِمْن ــــــبَ ـــِريـــَزنُّ بِ ــــــا تُ ـــَرَزاٌن مَ اٌن ـــَحصَ 

 غََوافِلِ الُحوِم ـلُ 

ڤ )ِك، َوقَْد أَْنَزَل هللاُ: لَـيْ قَالَْت: لَْسَت َكذَاَك. قُْلُت: تَدَِعيَن ِمثَْل َهذَا يَْدُخُل عَ 

دُّ َعْن يَـرُ عََمى، َوقَالَْت: َوقَْد َكاَن الَن فَقَالَْت: َوأَيُّ َعذَاب  أََشدُّ مِ  .( ڤ ڤ ڤ

 .(1)متفق عليه ملسو هيلع هللا ىلص. ٬َرُسوِل ا

َوَكاَن َصْفَواُن ْبُن  َرِضَي هللاُ َعْنـَها في قصة اإلفك... وفيه: َعائَِشةَوَعْن  -4

َس ِمْن َوَراِء نِـيُّ يُّ ثُم  الذ ْكَوالَـمِ ُمعَط ِل السُّ ال فَأَْصبََح  لَـجَ َجْيِش فَاد  ال، قَْد َعر 

، فَأَتَاِلـيِعْندَ َمْنزِ  ، َوقَدْ نِـيِحيَن َرآ نِـيفَعََرفَ  نِـي، فََرأَى َسَوادَ إِْنَسان  نَائِم 

َجاِعِه ِحيَن تِـرْ قَْظُت بِاسْ تَـيْ ، فَاسْ لَـي  ِحَجاُب عَ القَْبَل أَْن يُْضَرَب  نِـيايَـرَ َكاَن 

 .(2)متفق عليه .بِـياْرُت َوْجِهي بِِجْلبَ َخـم  فَ  نِـيَعَرفَ 

 :شروط لبس النقاب 

: هو ما تغطي به المرأة وجهها مع فتحتين لعينيها، ويسمى النقاب

 البرقع.

 ويشترط في لبس النقاب ما يلي:

                                                 

 .(2488واللفظ له، ومسلم برقم ) (4756برقم )أخرجه البخاري متفق عليه، ( 1)

 .واللفظ له(, 2770(, ومسلم برقم )4750ي برقم )أخرجه البخار ،متفق عليه( 2)
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أن يكون ساتراً للخدين.. وأن ال يكون في العينين كحل.. وأن يكون له 

ة في نفسه.. حاجة.. وأن ال يقع فتنة بإبراز العينين.. وأن ال يكون زين

 وأن يكون النقب بقدر العين.

 :حكم نظر المرأة إلى األعمى 

يجوز للمرأة كشف وجهها عند األعمى؛ ألنه ال يتمكن من النظر إليها، 

 خشى من نظره فتنة.ـوال يُ 

أما نظر المرأة إليه فال يجوز؛ ألن نظرها إلى الرجال األجانب ممنوع، 

ا الفتنة به، بل حتى النظر إلى سواء األعمى أو المبصر؛ لئال تحصل له

خاف منه إثارة الشهوة ـصور النساء والرجال في الصحف واألفالم يُ 

 عند الرجل أو المرأة، وذلك موجب لإلثم والفتنة.

ُزوِمي  َطل قََها، الَمـخْ أن  َزْوَجَها َرِضَي هللاُ َعْنـَها  فَاِطَمةَ بِْنَت قَْيس  َعْن 

، فَقَاَل َرُسوُل تْـهُ فَأْخبَرَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىا، فََجاَءْت إِ ـْيـهَ لَ أْن يُْنِفَق عَ  بَـىفَأ

، فَُكو لَـىإِ  بِـي، فَاْذهَ ِلـيال نَفَقَةَ لَِك فَاْنتَقِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا ِعْندَهُ،  نِـياْبِن أُّمِ َمْكتُوم 

هُ فَإِ   .(1)أخرجه مسلم .«َرُجٌل أْعَمى، تََضِعيَن ثِيَابَِك ِعْندَهُ  نـ 

                                                 

 (.1480برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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