
 حوار حول عورة املرأة أمام املرأة

 نولباسه نني ،سإن الناظر يف أحوال النساء اليوم جيد البون الشاسع بني لباسهن قبل العشر 
يف العصر احلاضر ، ومل يكن ذلك التغري وليد حلظة أو يوم أو شهر أو سنة ، بل تدرج األمر بنا ، 
وابتليت النساء خبلع جلباب احلياء ؛ ركضًا وراء ما هو جديد ومجيل ، وتتابعن يف ذلك ، واهنمكن 

شى  منه االحندار يف هوة سحيقة من السفور واالحنالل . فيه إىل حد ُيخ

 دد  بيان األحكام الفقهية لللك ، ولك ي يف حوار مع من تتساهل يف كش  ولست هنا يف
أجزاء من جسدها حبجة أن عورة املرأة أمام املرأة من السرة إىل الركبة ، يتمثل هلا احلوار يف وقفات 

 هي :

با يي آ اما قاْد أانْ زاْلناا عالاْيكخ عند التأمل يف قوله تعاىل : " ) الوقفة األوىل ( :   ليبااًسا ي خوااري  مْ َيا
تي اَّللَّي لاعالَّهخْم يالَّكَّرخونا  ْن آَيا رْيٌ ذاليكا مي ليبااسخ الت َّْقواى ذاليكا خا ْوآتيكخْم وارييًشا وا أمور  يلفت أنظاران.  " سا

 منها :

سْ قوله تعاىل : " الوار ة يف بعد ذكر قصة آ م وحواء  تسيقاألول : أن اآلية  وا ا ف ا واسا َلاخما
هي الشَّجا  لي ا عاْن ها ا رابُّكخما قاالا ماا هناااكخما ا وا ْوآِتييما ْن سا ا مي هخما ا ماا وخوري ا عان ْ ةي إيالَّ أاْن را الشَّْيطاانخ ليي خْبدي ا َلاخما

ينا  نا اْلْااليدي نْيي أاْو تاكخوانا مي ْت َلاخ " . إىل قوله : "  تاكخوانا مالاكا راةا بادا لامَّا ذااقاا الشَّجا ا سا ف ا ا ما طافيقا ا وا ْوآِتخخما
ْن واراقي اْلْانَّةي  ا مي ما فااني عالاْيهي ْصي من   عليههله القصة هو إرشا ان إىل ما فطرانذكر مغزى لعل " .و  ُيا

 واستقباح التعر  ، وإال ملا اب ر آ م وحواء لسرت العورة بورق اْلنة . ،السرت 

ول انكشاف العورة أ أنللنهى عن كش  العورة حىت يعلم  متهيداً ذكرت قصة آ م  مث إن
حماسن  يفالقامسي ، قال ذلك كما اغوى أبويهم  يفنه أغواهم أو  ، سوء أداب اإلنسان من الشيطان

وهله اآلية وار ة على سبيل االستطرا  عقيب ذكر بدّو السوآت، وخص  األوراق : ) التأويل 
للباس، وملا يف العر ، وكش  العورة من املهانة والفضيحة، للمنة فيما خلق من ا عليها، إظهاراً 
 اللباس مع وجو  ما يسرتها من املرأةش  تفك ( . التسرت ابب عظيم من أبواب التقوىوإشعارا أبن 

ما غوى آ م وحواء فبدت َلأكما   ؛ ذلك تغوى من فعلأن الشيطان أوال شك  ،مبكان  القبح من
 . سوآِتما



كما ؛  للباس ا إبنزال عليهمإلنعام او  ، آ م ب يوار ة على سبيل املنة على اآلية والثاين : أن 
ا واالا إينَّ لاكا أاالَّ امنت على آ م بعدم العر  يف اْلنة يف قوله تعاىل : "  َا فييها ْعراى َاخو أخ  .  ت ا واأانَّكا الا تاْظما

ى ا واالا تاْضحا ليه وإنعامه ع" . فجعل    تعاىل    منته عليه وإنعامه ابلسرت وعدم العر  ؛ كمنته  فييها
هي عّده من    و نعمة    وهي التعر     إىل  ، فسبحان هللا كي  انقلبت النقمةابلشبع وعدم اْلَو 

 .الزينة 

، الزينة اس بلالريش و . ريشة، والعور ني: مواراة الئود  اللباس بشيوالثالث : أنه    تعاىل    
ألهنا نة ؛ على الزي ، وإمنا قدمت املواراة وهي سرت العورة  ألنه زينته ؛ وهو مستعار من ريش الطري

الغاية األوىل واألدلية من إنزال اللباس ، والريش وهو الزينة اتبع َلا ، فسبحان هللا كي  انقلبت 
 والسرت اتبع َلا .موازين الناس فأدبحت الغاية األوىل للّباس هي الزينة ، 

ْن أاْهلي النَّاري : " حديث ) الوقفة الثانية ( :  فااني مي ن ْ أاْذانا ؛ دي يااٌط كا ْوٌم ماعاهخْم سي ري ق ا قا بي اْلب ا
ائيلاةي ، ياْضريبخونا ِبياا  يااٌت عارَيت مائالت مميالت رؤوسهن كأسلمة اْلبخْختي اْلما اسي اءٌ كا نيسا الا ياْدخخْلنا  ،وا
ا اْلْانَّةا وا  ا، الا جيايْدنا ريحياها لا ا واكا لا رياةي كا ْن ماسي دخ مي ا لايخوجا إينَّ ريحياها   .1"  وا

 قد بنّي شراح احلديث معىن الكاسيات العارَيت ابآليت : و 

 .رت وال يس ش  ما حتتهمن الثياب الشيء اْلفي  الل  ي اللوايت يلبسناألول : 

 الل  ال يسرت األعضاء بل يبدو حجمها. 2الثوب الرقيق الصفيقاللوايت يلبسن والثاين : 

 . 3أاهنَّخنَّ يكشفن بعض أجسامهن، فهن عارَيت، أا  باعضهنَّ منكش والثالث : 

إذ  ؛  قيقةعارَيت يف احلفهن كاسيات ابالسم وهلا كله متحقق فيما نراه من التعر  اليوم ، 
ومن قال أن احلديث وار  يف املرأة أمام الرجال فعليه ابلدليل ، إذ األدل ،  ال تسرتهن تلك الثياب

                                                                 

 . (1680/ 3مسلم )أخرجه   1
 أ  الل  ال يش  .  2
( ،  224/ 7) ( ، املنتقى شرح املوطإ204/ 13ينظر يف ذلك : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) 3

( ، شرح الزرقاين على 191/ 17( ، شرح النوو  على مسلم )567/ 3كش  املشكل من حديث الصحيحني )
 ( .136/ 2( ، نيل األوطار )427/ 4املوطأ )



يف  اً نه وار و يف النصوص الشرعية العموم إال إن خصصت بدليل ، وال  ليل هنا ُيصص احلديث بك
 املرأة أمام الرجال .

. ومنه يستنبط أن األدل يف التعر   4" الا متاْشخوا عخرااةً ور  يف احلديث " ( : ) الوقفة الثالثة 
: َي قلت . ك إال من زوجك أو ما ملكت ميينكاحفظ عورت" التحرمي ، بل قد ور  يف حديث آخر 

 .5"  هللا أحق أن يستحيا منه من الناس؟ قال:  رسول هللا! إذا كان أحدان خالياً 

 يف اْللوةظة املغل ورةالع يف وجوب سرتالعلماء  اختل وبناء على  اللة هلا احلديث ، فقد 
لهب اْلمهور م ، و ديث يدل على أن التعر  يف اْللوة غري جائز مطلقاً فلهب بعضهم إىل أن احل ،

 .  6وحنوهجواز الكش  للحاجة كاالغتسال 

وكالمهم هلا يدل على أن كش  العورة يف اْللوة لغري حاجة ال جيوز ، وهلا كله يدل على 
 شأن السرت وترغيب الشَر به ، وقبح التعر  ونبل الشَر له . 

 هللا ىدل- الرسول نساء عمل عليه جرى الل ف ، ة ( : حال الصحابيات) الوقفة الرابع 
رت ونبل هو الس هلا عصران إىل األمة نساء من إبحسان اتبعهن ومن ، الصحابة ونساء -وسلم عليه

ساقني أو الظهر ويلبسن ما يكش  ال، التعر  ، فلم ينقل عن الصحابيات أهنن يتكشفن يف بيوِتن 
 وحنوه ، بل قد نقل عنهن ما يضا  ذلك من حب السرت واحلرص عليه .

نا فعن  ما مي را ْبنا الزُّبارْيي قادي ةا أانَّ اْلمخْنلي لا إيىلا أامْسااءا بيْنتي  عخْروا ة  من اْلعيرااقي فاأاْرسا  أاِي باْكر  بيكيْسوا
يَّةً  7ثياب ماْروييَّةً  ْوهي ق ا ! رخ ُّو  9رقاق8 وا ا مثخَّ قاالاْت: أخفّ  ها ا بييادي ها ت ْ سا لاما : ف ا ا. قاالا ا عتاق بعد ما كخ َّ باصارخها

                                                                 

 . (268/ 1) مأخرجه مسل  4
 ( ، وغريهم .394/ 4( ، والرتمل  )41/ 4( ، وأبو  او  )241/ 33أخرجه أمحد  )  5
(، واأللباين يف 635/ 2الرتمل  : ) هلا حديث حسن ( . وحسن إسنا ه القار  يف مرقاة املفاتيح )قال عنه و 

 . (874/ 2السراج املنري )
( ، إرشا  السار  لشرح 386/ 1( ، فتح البار  البن حجر )384/ 2ينظر :  فتح البار  البن رجب )  6

 ( .331/ 1دحيح البخار  )
ْروييًَّة  : نسبة إىل   7  (( .516مرو من بال  فارس  . ) البلدان البن الفقيه )ص: ما
يَّةٌ. ) اتج العروس )  8  ( ( .479/ 36ق اْوهييًَّة : ثيياٌب بييٌض ، فاريسي
 وهلا عيب هله الثياب ؛ كوهنا رقاق .  9



قَّ ذاليكا عالاْيهي  : فاشا تاهخ. قاالا . قاالاْت: إيهنَّا  ، عالاْيهي كيْسوا : َيا أخمَّْه إينَّهخ ال ياشي ُّ قاالا . وا هنَّاا تاصي خ ا إيْن ملاْ تاشي َّ فاإي
يًَّة  ْوهي ق ا ا فااْكسخ ، قال: فااْشرتااى َلااا ثيياااًب ماْروييًَّة وا لا ْثلا ها قاالاْت: مي ا وا ها قابيلات ْ  .10 يي ف ا

ر  هدية ابنها توبلغت من العمر ما بلغت بعدما ك َّ بصرها ، فهله أمساء    رضي هللا عنها   
 ر نفسها بك  البصر ، أو بكرب، ومل تعليص  حجم العظام  همن القماش الل  ال يش  ، ولكن

 .؛ كحال نسائنا اليوم السن ، فتتساهل بلبس ما يص  من الثياب 

مساء بنت أل  عليه وسلم ، ورضي عنها   أهنا قالت وعن فاطمة بنت رسول هللا _ دلى هللا
ْقبيحخ ماا يخْصناعخ ابلنساءإييّني أا عميس   رضي هللا عنها   : . 12 فيصفها 11يطرح على املرأة الثوب ؛ ْست ا

ت ْ  ن ا اراائيدا راْطباة  فاحا عاْت ِبي ةي؟ فادا حلاباشا ْيئًا راأايْ تخهخ ابي ا مثخَّ طرحت عليها فقالت: َيا ابْ ناةا راسخْولي هللاي أاالا أخريْيكي شا ها
ا واأامْجالاهخ، إيذاا أان مت فغسلي ي أنت وعلي، وال يدخل أحد علي. ثو  لا نا ها ةخ: ماا أاْحسا قاالاْت فااطيما اب، ف ا

 .13 فلما توفيت دنع ِبا ما أمرت به

أول من غطي نعشها من النساء يفي اإلسالم    رضي اَّللَّ عنها    : فاطمة ابن عبد الرب قاالا 
ا اْلربعالاى الصفة امللكورة يفي  لا ا دنع ذلك ِب     رضي اَّللَّ عنها   ، مث بعدها زينب بنت جحش 14ها

 . 15أاْيًضا

                                                                 

خمتصر اتريخ  مشق ،  (290/ 60اتريخ  مشق البن عساكر )،  (199/ 8ينظر :  الطبقات الكربى )  10
(25/ 248)  . 

 تقصد املرأة وهي على النعش بعد وفاِتا وتكفينها .  11

 أ  عند الرجال .  12

( ، سري أعالم النبالء 216/ 7( ، أسد الغابة )1897/ 4ينظر :  االستيعاب يف معرفة األدحاب )  13
 ( .95( ، احتاف السائل مبا لفاطمة من املناقب والفضائل )ص: 2/389)
 حبيث يبدو كالقبة فوقها .  14

 ( .1898/ 4االستيعاب يف معرفة األدحاب )  15



ا يص  حجم م  رضي هللا عنها   كرهت قد  بعد املمات ، ف عًا حردها على السرتفلنتأمل مجي
ليه يف حردها عَي ترى بعد موِتا عند الرجال ، وقد ارتفع عنها التكلي  ، فكي  هو عظامها 
  ؟!حياِتا

تّيرٌي حييبُّ احلاياءا سة ( : ور  يف احلديث : " ما) الوقفة اْل ييٌي سي عااىلا حا رْتا  إنَّ اَّللَّا ت ا ؛ 16"  والسّي
ْأنهف ش  لك ِتجناً ؛ ود  هللا ابحلياء والسرت )  قال الطييب: . 17 حب الّسرْت  -تعاىل  – من شا

 .18(  العورة وحثا على حتر  احلياء والسرت

وهللا  قال ابن تيمية : ) .أبن تكون سّترياً  -سبحانه  -( تقرب إىل ) الستري ال من أوجهو 
بُّ إ -دلى هللا عليه وسلم  -كما قال النيب ؛  تعاىل حيب من العبا  أمورًا اتص  ِبا  ٌر حيخ ت ْ ن هللا وا
الا  ْتر وقال إنهخ مجيٌل حيخيبُّ اْلاما خون يرمحخهخم الرمح ... الوا هو حيب اتصاف ن فوحنو ذلك وقال الرامحي

  . 19( الصفات وتعاّبده ِبله املعاين احملبوبة العبد ِبله

وحملبته ألامسائه ودفاته أمر عبا ه مبوجبها ومقتضاها، فأمرهم ابلعدل وقال ابن القيم : ) 
ص  ابلصفات ليه من اتوملا كان سبحانه حيب أامساءاه ودفاته كان أاحب اْللق إي ... واإليحسان والرب 

                                                                 

 ( .200/ 1( ، والنسائي )40/ 4أخرجه أبو  او  )   16

( ، ودححه األلباين يف 315/ 1قال عنه الشوكاين : ) رجال إسنا ه رجال الصحيح ( . نيل األوطار ) 
 . 1756دحيح اْلامع ، حديث رقم: 

( 1/200شية السيوطي على سنن النسائي )( ، حا301/ 15ينظر :  عمدة القار  شرح دحيح البخار  )  17
 ( .144/ 2، مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )

 .  (228/ 2فيض القدير )  18
 . 96 – 95الر  على الشاذيل يف حزبيه ص   19

من أمسائه ودفاته ما حيمد العبد على االتصاف به كالعلم والرمحة واحلكمة وغري ذلك ومنها ما يلم و  
ٌ ُيتص به كاإلَلية فليالعبد على االتصاف به كاإلَلية والتجرب والتكرب.  س ألحد  أن يتص  فصفات هللا نوعان ؛ نَو

ٌ يتص  عبا ه منه مبا وهبه  به العبد  َلم كالعلم والرمحة واحلكمة فهلا وإن اتص بللك فإنه ال إله إال هللا ، ونَو
الصفدية ينظر: )  .فاهلل تعاىل ال كفًوا له سبحانه فهو منزَّهٌ عن النقائص مطلًقا ومنزَّه عن أن يكون له ميْثلٌ يف شيء 

 .( ( 97( ، الر  على الشاذيل يف حزبيه )ص: 338/ 2)



إليه سبحانه  لعبد التعبدل فيشَر . وال سيما أن من الصفات اليت حيبها هللا السرت ،20(  حيبها الىت
 .به ابالتصاف 

ن السرة م علماء أبن عورة املرأة أمام املرأة) الوقفة السا سة ( :ابلنظر إىل  ليل من قال من ال
 إىل الركبة فإنه ال ُيلخ من أ لة عقلية مفا ها كاآليت :

 املرأة مع املرأة كالرجل مع الرجل ، وعورة الرجل أمام الرجل من السرة إىل الركبة.أن األول : 

ف الرجل   خبالمب ي على السرت وعدم التكش ه؛ وذلك أنلكن أمر املرأة ُيتل  عن الرجل 
 هااستشرف خرجت فإذا عورة، املرأة" :  وسلم   عليه هللا دلى   النيب ، يدل على ذلك قول

 وعليه فال تلحق املرأة ابلرجل يف مسألة العورات .، 21"الشيطان

 . الباً غفتنعدم الشهوة بينهن ، موجو ة بني النساء  اجملانسةوالثاين  من أ لتهم : أن 

أنه مع تغري الزمان فإن مفسدة تكش  النساء للنساء فيما  ون ما بني السرة والركبة إال 
ض ، وهي انعدام املفسدة يف تكش  النساء لبع واحلكم يدور مع علته فمىت انتفت العلةظاهرة ، 

 .لنساء ا انتفى احلكم وهو إابحة إبداء املرأة فيما عدا ما بني السرة والركبة من جسدها لغريها من

مع من قالت : إن عورة املرأة أمام املرأة ما بني السرة والركبة ،  تنازالً ) الوقفة السابعة ( : 
 وكللك من لبست ما حاذى ا بني السرة والركبة كما قالت ،مل تسرت م ت البنطالفإن من لبس
 ؛ وذلك لآليت :الركبتني

د  أجزاء لبنطال حي_ من لبست البنطال سرتت ما بني السرة والركبة لواًن ، ال حجماً ؛ فا1
عىن كاسيات ؛ كما سبق يف تفسري مقاطيع اْلسم ، وسرت العورة يكون ابللون واحلجم البدن ويظهر ت

 يف الوقفة الثالثة .عارَيت 

ال حمالة أن ينكش  جزء من الفخل عا ة عند ، ف_ أن من لبست ما حاذى الركبتني 2
جلوسها ولو على كرسي ، وعند مشيها ، وهلا مشاهد بنّي ال ميكن إنكاره ، ومن املتقرر يف القاعدة 

                                                                 
 . (129طريق اَلجرتني وابب السعا تني )ص:   20
( . وقال ابن رجب 35/ 2قال اَليثمي يف جممع الزوائد : ) ورجاله موثقون ( . )،  (467/ 2) أخرجه الرتمل   21

 ( : ) وإسنا ه كلهم ثقات ( .52/ 8يف فتح البار  )



ا حتت الركبة مالفقهية أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ؛ وعليه إذا مل يتم سرت الفخل إال بسرت 
 بكثري وجب سرت ذلك .

وأختم ذلك ِبمسة ملن تتساهل بكش  أجزاء من جسدها حبجة احلرية الشخصية ، فأقول 
عاىل : ، وقد قال ت سنيشخصية متار َلا : أنت تؤذين أنظار املؤمنات ِبله املشاهد ، فأ  حرية 

إيْْثًا مُّبيي" ْتاااًن وا لخوا ِبخ قادي اْحتاما بخوا ف ا نااتي بيغارْيي ماا اْكتاسا نينيا وااْلمخْؤمي ينا ي خْؤذخونا اْلمخْؤمي ا " . واألذى املعنو  نً واالَّلي
 قد يكون أبلغ من األذى احلسي .

 رفضت  بنيتكإن  ت ، فلومسؤول عن رعيته من البنا ومهسة لألمهات ؛ كلكن راَ  وكلكن
أنك تبللني كل ما يف  أم . ( عجزت عن إقناعها) أو  . ( هي حرة) :  تقولنيأ، إكمال الدراسة 

عًا بسرته يف عاملنا هللا مجي اسة ؟ فهل بللت كل السبل لسرت بنيتك ؟وسعك من سبل إلكماَلا الدر 
 الدنيا واآلخرة .

 كتبته : 
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