بسم اهلل الرمحن الرحيم
نحو زواج راشد
( )٢ألبسة النساء في المناسبات
الشيخ خالد بن عثمان السبت
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد:
فهذا التوسع الذي ابتلي بو الناس يف ىذا الزمان يف مناسباهتم وأفراحهم ،وصاروا يبذلون األموال الطائلة يف ىذا السبيل،
وكان ديكن االستغناء عن كثًن من ذلك ،وإنفاق األموال يف وجوه أفضل وأنفع ذلم وجملتمعهم ،فهي ظاىرة غًن صحيحة،
ولكن الناس حياكي بعضهم بعضاً ،فادلرأة جيب عليها أن تتبصر ،وأن تتعقل ،وأن تنظر يف ىذا الصنيع ،وىذه األلبسة
اليت تلبسها حينما تبدي أجزاء من مفاتنها وجسدىا إىل النساء احلاضرات ،ما ىو مقصودىا من ذلك؟ ما ىو اذلدف؟
ماذا يعين ىذا التصرف؟
حينما نريد أن نفكر وأن نعقل وأن حنلل ىذا السلوك ،ما ىو ادلقصود من إظهار ىذه األجزاء الواسعة من البدن؟! وقد
أخربين عد د من النساء حينما يسألن عن حل دلثل ىذه الظاىرة أن ذلك يؤثر يف نفوسهن ،ويف نفوس احلاضرات ،يعين
من جهة الغرائز ،فادلرأة قد تفنت دبا تشاىده ،وينبغي للمرأة أن تغار على نفسها من جهة فال تُظهر ما يؤدي إىل امتداد

أنظار اآلخرين إليها ،مث إن ما جبلت عليو ادلرأة من احلياء حيملها قصراً على ترك ىذا التبذل ،وحيملها على احلشمة
والتسرت ،والواقع أن كثًناً من النساء خبالف ذلك ،وىو أمر يف غاية الغرابة.
مث أيضاً ما جيب على الويل من القيام دبا أوجب اهلل -تبارك وتعاىل -عليو(( :كلكم ر ٍاع وكلكم مسؤول عن رعيتو))(،)1
فالرجل مسؤول عن بناتو وزوجتو وزلارمو ،ولألسف فإن الكثًنين حيصل ذلك من زلارمهم وىم دبنأى عنو ،دبعىن أنو ال
يعلم عن ىذا أصالً ،غاية ما ىنالك أهنن يلبسن ما شئن مث يذىنب مع السائق ،أو معو ىو ينتظر يف السيارة وتركب
بعباءهتا ،ومن رآىا يف ذلك احملفل يتساءل كيف مسح ذلا وليها أن تأيت هبذا اللباس؟ ولكنو مل يعلم ومل يرى ذلك ،وىذا
حال كثًن من األولياء ،ولذلك فإن ادلتعٌن أن خيرب الرجل من ربت يده من النساء أنو ال يسمح لواحده أن ربضر مناسبة
إال بلباس زلتشم ،وأنو سينظر إىل لباس نساءه قبل أن خيرجن إىل تلك ادلناسبات ،ويرون منو اجلد ،فيطبق ذلك ودينع
ادلرأة ادلتهتكة يف لباسها من اخلروج ،ىذا ىو الواجب.
مث ىذه األلبسة ال تؤثر يف نفوس من رآىا من النساء فحسب بل إهنا تؤثر لردبا يف نفوس زلارمها إذا رأوىا ،ويبدوا أن
أحد األسباب الرئيسة دلا نسمعو من ويالت تقع يف بعض البيوت أن السبب يرجع بالدرجة األوىل إىل التبذل الذي
حيصل من قِبل الفتيات ،بل مسعت من رجل قد جاوز الثمانٌن وأحسبو من أىل الصالح والعبادة خيرب عن نفسو أنو إذا
رأى ىذه األلبسة من حفيداتو أن نفسو تتحرك ،من أىل الصالح والعبادة جاوز الثمانٌن ،فكيف بشاب يتلهب ولردبا
 - 1أخرجو البخاري ،كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب :العبد راع يف مال سيده ،وال يعمل إال بإذنو ،برقم ( ،)9042ومسلم ،كتاب
اإلمارة ،باب :فضيلة اإلمام العادل ،وعقوبة اجلائر ،واحلث على الرفق بالرعية ،والنهي عن إدخال ادلشقة عليهم ،برقم (.)1292
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يقف أو جيلس الساعات الطوال يسهر ليلة كاملة أمام مواقع زلرمة يف الشبكة ،أو لردبا يف بعض القنوات الفضائية فما
ظنكم.
فادلقصود :أن ىذه الظاىرة حباجة إىل معاجلة ،واهلل -عز وجل -جعل ىذا القرآن تبياناً لكل شيء ،وىادياً لليت ىي أقوم،
فبٌن أحكام الزينة ،وما يسوغ إظهاره وإبداءه ،وما ال يسوغ ،وقد تعرضت ذلذا يف بعض ادلناسبات يف درس التفسًن يف
الفجر ،وكذلك أيضاً يف التعليق على اآليات يف رمضان إىل غًن ذلك من ادلناسبات.

ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال ََا ََ َه َ َ
ادلقصود :أن الزينة اليت هنى اهلل -تبارك وتعاىل -عن إبداءىا دلن ال حيل إبداءىا لوَ { :وال يُ ْبد َ
َِ ْن َها} [النور ،]11:والزينة ىي اسم يقع على زلاسن اخللق اليت خلقها اهلل تعاىل ،خلق اإلنسان يف ىيئة أعطاه مجاالً
زينة ،فالبدن ذاتو يكون فتنة وىو زينة فهذا يف اخلِلقة ،وىناك زينة أخرى زائدة يصنعها اإلنسان بنفسو ،وىي منحصرة يف
ثالثة أمور:

ِ
شا} [األعرافُ { ،]92:خ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل
اسا يُ َوا ِري َس ْوآتِ ُك ْم َوِري ً
األول :وىو اللباس{ ،قَ ْد أ َ
َنزلْنَا َعلَْي ُك ْم لبَ ً
ََ ْس ِجد} [األعراف ،]11:يعين باللباس وسرت العورات.
الثاين :وىو احلُلي.

وما احللي إال زينة من نقيصة *** تتمم من حس ٍن إذا احلُسن قصرا(.)9

فهي تكمل ادلرأة يف حسنها.
الثالث :األصباغ من محرة وحناء ،والكحل وما شابو ذلك ،ىذه األمور الثالثة ترجع إليها الزينة ادلصنوعة اليت يصنعها
اإلنسان لنفسو.
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال ََا ََ َه َ َ َِ ْن َها} [النور ،]11:فهذه اليت يقال ذلا :الزينة الظاىرة ،ما
واهلل -تبارك وتعاىل -يقولَ { :وال يُْبد َ
ىي ىذه الزينة الظاىرة؟ ىذه اليت تكون أمام األجانب من الرجال ،وادلراد هبا زينة الثياب الظاىرة العباءة ،ال تُزين وال
يطلب فيها زينة ،لكن اللباس زينة ،وما خيرج من غًن قصد من أسافل الثياب ربت عباءهتا ،ال تتقصد إخراجو فهذا من
الزنية وىذا قال بو طائف من السلف كابن مسعود( ،)1وإبراىيم النخعي( ،)0واحلسن البصري( ،)5وابن سًنين( ،)2وأيب
اجلوزاء( ،)7يقولون{ :إَِّال ََا ََ َه َ َ َِ ْن َها} [النور ، ]11:أمام الرجال األجانب وما تلبسو من عباءة وما خيرج من غًن قصد

من أسافل الثياب ربت العباءة ،أو أن اذلواء حرك عباءهتا فظهر شيء من ثوهبا أو حنو ذلك فهي غًن مؤاخذة ،وذلذا
يقول احلافظ ابن كثًن -رمحو اهلل -يف بيان معناىا" :أي ال يُظهرن شيئاً من الزينة لألجانب إال ما ال ديكن إخفاؤه"(،)2
 - 9تفسًن ابن كثًن (.)991/7
 - 1تفسًن الطربي ( ،)957-952/17وتفسًن ابن كثًن (.)05/2
 - 0تفسًن الطربي ( ،)957/17وتفسًن ابن كثًن (.)05/2
 - 5تفسًن الطربي ( ،)957/17وتفسًن ابن كثًن (.)05/2
 - 2تفسًن ابن كثًن (.)05/2
 - 7ادلصدر السابق (.)05/2
 - 2تفسًن ابن كثًن (.)05/2
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الوجو ديكن إخفاءه ،وىو رلمع احلُسن يف ادلرأة ،يقول ابن مسعود -رضي اهلل عنو" :كالرداء والثياب"( ،)2يعين :اليت
تظهر من غًن قصد ربت عباءهتا مثالً ،ويقول ابن كثًن -رمحو اهلل -يبٌن كالم ابن مسعود -رضي اهلل عنو" :يعين على
ما كان يتعاطاه نساء العرب من ادلقنعة اليت ذبلل ثياهبا"( ،)14يعين :مثل ما نقول العباءة اآلن ،وما يبدوا من أسافل
الثياب فال حرج عليها فيو؛ ألن ىذا ال ديكنها إخفاؤه ،وىذا قال بو آخرون ،وشلن اختار ىذا الشيخ زلمد األمٌن

الشنقيطي -رمحو اهلل" -صاحب أضواء البيان"( ،)11وكذلك أيضاً ابن عطية األندلسي يف كتابو "احملرر الوجيز" وىو من
أنفع كتب التفسًن ،حيث ذكر أن ادلرأة ال تبدي شيئاً من الزينة وأن عليها أن زبفي كل شيء من زينتها ،يقول" :ووقع
االستثناء فيما يظهر منها حبكم ضرورة حركة فيما البد منو أو إصالح شأن وحنو ذلك فما ظهر على ىذا الوجو شلا
تؤدي إليو الضرورة يف النساء فهو ادلعفو عنو"( ،)19وابن عطية -رمحو اهلل -ليس من ادلعاصرين وال ابن كثًن وال ىؤالء
الذين ذكرت من السلف -رضي اهلل عنهم -كابن مسعود وحنو ذلك.
وهبذا تعرفون ما حيصل بو التلبيس يف ىذه األيام على الناس حيث يقولون بأن تغطية الوجو ىذا من التقاليد وأننا
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال ََا ََ َه َ َ َِ ْن َها} [النور.]11:
أصبحانا خنلط بٌن التقاليد وبٌن الدين ،اهلل يقولَ { :وال يُ ْبد َ
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال لِبُ عُولَتِ ِه َّن} [النور ،]11:وذكر
وأما القسم الثاين :وىي الزنية اخلفية فهي اليت قال اهلل فيهاَ { :وال يُْبد َ
أصنافاً تزيد على العشرة ،وىؤالء ىم الذين تظهر ذلم الزينة اخلفية ،الزينة غًن الظاىرة ،الزينة الباطنة ،ما ىذه الزينة اخلفية
اليت تظهرىا ،ىل ىو البطن الظهر الصدر كما يقول بعضهم :بأن عورة ادلرأة من السرة إىل الركبة أمام الناس ،فهل معىن
ذلك أهنا زبرج بلباس عند النساء من السرة إىل الركبة فقط ،ما أحد يقول هبذا ،ومل يرد حديث ثابت عن رسول اهلل -
صلى اهلل عليو وسلم -إطالقاً يف ربديد عورة ادلرأة من السرة إىل الركبة ،وسيأيت مزيد إيضاح ذلذه القضية ،ادلقصود أن
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال لِبُ عُولَتِ ِه َّن} [النور ،]11:األزواج ،وما ذكر بعده ىي :اخللخال وىو الذي يوضع
الزينة اخلفيةَ { :وال يُ ْبد َ
الدملج وىو مثل ِ
الدملوج ،وما أمرت بتغطيتو خبمارىا من
السوار ُ
يف الساق ،وال ُقرط وىو ما يوضع من احلُلي يف األُذن ،و ُ
فوق اجليب ،ىذا اجليب وىو مكان إدخال العنق الرأس من الثوب ،ىي مأمورة أن تغطي ال تظهر شيئاً من حنرىا أمام
األجانب ،فما الذي يظهر شلا أمرت بتغطيتو خبمارىا؟ يظهر الوجو وموضع القالدة من الرقبة وما واالىا ،وقد جاء عن
()11
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن}
ابن عباس -رضي اهلل عنو -قال" :قُرطها وقالدهتا وسوارىا"  ،يعين :أنو ادلراد بقولوَ { :وال يُْبد َ
[النور ،]11:يعين الزينة اخلفية ما ىي؟ القرط والقالدة والسوار ،الحظوا يقول" :فأما خلخالىا ومعضداىا وحنرىا
وشعرىا فإنو ال تبديو إال لزوجها"( ،)10يعين ابن عباس -رضي اهلل عنو -على طريقة ما عهده أمهاتنا حيث إن ادلرأة
دائماً ال ترتك مخارىا الذي يغطي شعرىا  ،ىذا الذي عهدنا عليو األمهات ،فابن عباس يرى ىذا ،حنن نقول :حنانيك ال
 - 2تفسًن ابن كثًن (.)05/2
 - 14ادلصدر السابق.
 - 11أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (.)511/5
 - 19انظر :تفسًن ابن عطية ( ،)172/0وأضواء البيان (.)519/5
 - 11تفسًن الطربي ( ،)920/17والدر ادلنثور يف التفسًن بادلأثور (.)129/2
 - 10تفسًن الطربي ( ،)920/17والدر ادلنثور يف التفسًن بادلأثور (.)129/2
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نقول هبذا اآلن  ،جيوز ذلا عند احملارم وعند النساء أن تظهر شعرىا ووجهها وكفها وقدمها وموضع السوار ،وكذلك تظهر
موضع القالدة وحنو ذلك ،ىذا ال إشكال فيو ،لكن انظروا كالم ابن عباس -رضي اهلل عنو -دباذا فسر الزينة اخلفية
الدملوج(،)15
الدملوج ،ىكذا قال بعضهم ،ىذا قالو ابن جرير يعين أنو اخللخال وال ُقرط و ُ
فسرىا هبذا ،اخللخال وال ُقرط و ُ
أما ابن عباس فيقول " :قرطها وقالدهتا وسوارىا تظهره ،فأما خلخاذلا ومعضداىا وحنرىا وشعرىا فإنو ال تبديو إال
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال لِبُ عُولَتِ ِه َّن} [النور ،]11:قال:
لزوجها" ،وابن مسعود يفسر ذلك وىو من قبيل التفسًن بادلثالَ { ،وال يُْبد َ
"الطوق وال ُقرطٌن"( ،)12الطوق مثل القالدة ما يوضع يف العنق ،ما يُعلق يف العنق يقال لو طوق ،وال ُقرطان ،وقتادة يقول:
"الرأس"( ، )17وىذا على كل حال يشبو أن يكون من قبيل التفسًن بادلثال ،وهبذا نعلم أن ما ورد عن بعض السلف من
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال ََا ََ َه َ َ َِ ْن َها} [النور ،]11:ينقل عنهم روايات الكحل ،اخلضاب،
تفسًن الزينة الظاىرة ىناك { َوال يُْبد َ
اخلامت ،السواران ،الوجو ،الكفان ،ىذا منقول عن مجاعة كابن عباس ،وابن جبًن ،وعطاء ،والنخعي ،والضحاك ،وأيب
الشعثاء ،وعكرمة ،وابن عمر ،وقتادة ،وادلسور بن سلرمة ،ورلاىد ،واألوزاعي ،وىو اختيار كبًن ادلفسرين ابن جرير
الطربي( ،)12ىل ىؤالء يقصدون أن ادلرأة جيوز ذلا أن تظهر الكحل أمام األجانب؟ ىل يقصدون أهنا جيوز ذلا أن تُظهر
اخلضاب أمام األجانب؟ ىل يقولون جيوز ذلا أن تُظهر احلُلي من خامت وسوار أمام الرجال األجانب؟
أبداً ىم ال يقولون هبذا ،لكن مرادىم بذلك أنو أمام النساء واحملارم ،وذلذا ابن عباس نُقل عنو ما ذكرت ،وجاءت عنو
رواية صرحية بتحديد ادلعىن الذي نبهت إليو ،يقول" :فهذه تظهر يف بيتها دلن دخل من الناس عليها"( ،)12من الذي
يدخل عليها من الناس؟ احملارم والنساء ،يقول" :والزينة الظاىرة الوجو ،وكحل العينٌن ،وخضاب الكف واخلامت ،فهذا
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال لِبُ عُولَتِ ِه َّن} [النور ،]11:الزينة اخلاصة ،يقول :والزينة
تظهره يف بيتها دلن دخل عليها ،مث قالَ { :وال يُْبد َ

اليت تبديها ذلؤالء ىي قرطها وقالدهتا وسوارىا ،فأما خلخاذلا ومعضدىا وحنرىا وشعرىا فإهنا ال تبديو إال لزوجها".
ِ
ين ِزينَتَ ُه َّن إَِّال ََا ََ َه َ َ َِ ْن َها} [النور ،]11:بأنو القرط وما أشبو ذلك ىو يقصد أمام النساء
إذن حينما قالَ { :وال يُْبد َ
واحملارم ،وىكذا ينبغي أن ُحيمل كالم من نُقل عنو من السلف يف ىذه ادلسألة ،بل ذىب الشعيب وعكرمة إىل أن العم
واخلال ليسوا من احملارم إىل ىذا احلد ،قالوا :ألهنما يصفان ادلرأة ألبنائهما ،وىذا الكالم غًن صحيح بل ىم من احملارم
وىذا الذي عليو عامة أىل العلم سلفاً وخلفاً ،قالوا :احتج الشعيب وعكرمة بأن اهلل مل يذكرىم فيمن تبدي ادلرأة الزينة لو،
ما قال العم وال اخلال ،نقول :لكنو ذكر أبناء اإلخوة وأبناء األخوات وىم بنفس ادلنزلة من العم واخلال يف الواسطة،
وذكروا أيضاً يف موضع آخر فال يلزم أن يذكر ذلك يف مجيع ادلواضع لكين ذكرت ىذا القول مع غرابتو ألبٌن أن من
السلف من منع من إظهارىا أمام العم واخلال إىل ىذا احلد ،واليوم الذي يقول بتغطية الوجو يقولون :ىذه تقاليد ومزجوا
الدين بالتقاليد ،وكأن ادلرأة اآلن اليت تظهر وجهها وتقول :ادلسألة أصالً فيها خالف وأقوال ألىل العلم كأهنا تبحث عن
 - 15أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (.)511/5
 - 12تفسًن الطربي (.)920/17
 - 17تفسًن الطربي (.)920/17
 - 12انظر :تفسًن الطربي (.)921-952/17
 - 12تفسًن الطربي (.)952/17
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القول الراجح ،وأهنا تلتفت للخالف وحنن نشاىد أن اليت تفعل ذلك غالباً عندنا ىي ال ترفع رأساً ذلذه األمور أصالً
ألقوال أىل العلم ومذاىبهم ،بل ذىب رلاىد ومكحول وعبادة بن نُسي وابن ُجريج وىو اختيار القرطيب صاحب
()99
()91
()94
ِ
سائِ ِه َّن} [النور ،]11:يف ىذه اآلية شلن تبدي ذلن الزينة
التفسًن  ،وابن كثًن  ،والشوكاين بأن ادلراد بقولو{ :أ َْو ن َ
قالوا :نساء ادلسلمٌن ،وأن عورة ادلسلمة أمام الكافرة كالرجل األجنيب ،وىو قول ادلالكية( ،)91وبو قال الشافعي( ،)90وأبو

حنيفة( ،)95وعنهما أعين الشافعي وأبا حنيفة رواية أخرى بأن الكافرة كادلسلمة(.)92
ِ
سائِ ِه َّن} ،يعين :عموم النساء ،ولكن ىؤالء أئمة
والذي يعتقد أنو األرجح أن ادلرأة الكافرة كادلسلمة ،وأن قولو{ :أ َْو ن َ
كبار قالوا :بأن ادلرأة ادلسلمة مع ادلرأة الكافرة كحاذلا مع الرجل األجنيب ،أذكر ىذا من أجل أن يعرف من يُضللون أن
أقوال أىل العلم ومذاىب أىل العلم فيها ىذا ،وىم أئمة كبار ،ويقول ابن عباس" :ىن ادلسلمات"( ،)97يعين دلاذا؟ ألن
ِ
سائِ ِه َّن} ،قالوا :االختصاص ىنا يدل على معىن ليس أي نساء ،يقول :ال تبديو
اهلل خص يف اإلضافة فقال{ :أ َْو ن َ
ليهودية وال نصرانية وىو النحر والقرط والوشاح وما حيرم أن يراه إال زلرم ،دبعىن أهنا تكون كالرجل يعين الكافرة ،بل قال

ت أَيْ َمانُ ُه َّن} [النور ،]11:ذىب مجاعة من السلف كابن مسعود،
بعضهم يف قولو -تبارك وتعاىل{ :أ َْو ََا ََلَ َك ْ
واحلسن ،وابن جريج ،وابن ادلسيب ،والشعيب ،ورلاىد ،وعطاء ،وابن سًنين إىل أن ادلراد اإلماء ادلشركات( ،)92قالوا :أما
ادلملوك ذلا -شللوكها عبدىا -ال جيوز ذلا أن تظهر لو ما تظهر أمام احملارم ربتجب منو ،وىذا القول قد يكون مرجوحاً

يعين دبعىن أن الراجح أنو جيوز أن تبدي دلملوكها ما تبديو أمام احملارم ،لكن يوجد من األئمة -وىؤالء اجلمهرة الكثًنة من
أىل العلم -من قالوا بأن ذلك ال تبديو أمام شللوكها الذكر ،وىو اختيار كبًن ادلفسرين ابن جرير( ،)92وبو قال أبو
حنيفة( ،)14انظروا أين ما يُردده بعض من ال يريدون بنساء ادلسلمٌن خًناً عن ىذه األقوال ،إذا كانوا يقولون ادلسألة فيها
أقوال وادلسألة.
واحلديث لو بقية ،واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو.
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