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 املوافقة
 

لقد أشرفت على هذا البحث وقمت مبراجعته فوجدته جديرا ابلقبول كبحث التخرج يف مرحلة 
 من حيث مستواه العلمي ومن حيث املناقشة العلمية.   ]الشرف[البكالوريوس 

 املشرف:.......................     توقيع  
 ملدينكامل امصطفى  حممد الدكتور اسم املشرف:   
 التاريخ:..............................       

من  ]الشرف[قرأت هذا البحث وأرى أنه جدير ابلقبول كبحث التخرج يف مرحلة البكالوريوس 
 حيث مستواه العلمي ومن حيث املناقشة العلمية.

 توقيع القارئ الثاين:.........................                    
  :رئ الثاينالقااسم    

 التاريخ:....................................                      
وأرى أنه جدير ابلقبول كبحث التخرج يف مرحلة البكالوريوس  تهقمت بقراءة هذا البحث ومبناقش

 من حيث مستواه العلمي ومن حيث املناقشة العلمية. ]الشرف[
 .............توقيع املناقش:..................

 اسم املناقش:................................ 
 التاريخ:.....................................                            

قدم هذا البحث إىل قسم علوم القرآن والدراسات اإلسالمية من كلية الشريعة والدراسات 
وقد مت قبوله  ]الشرف[غونغ لنيل شهادة البكالوريوس اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية العاملية شيتا

 بعد استيفاء مجيع متطلباته.
 توقيع رئيس القسم:....................   
 علي حسني حممد  الدكتوراسم رئيس القسم:  

 التاريخ: ...............  
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 كلمة الشكر والتقدير
 

سّهل يل ما متّنيت، وأشكره سبحانه وأمحده احلمد هلل على ما أنعم علّي إبمتام هذا البحث، والذي 
ر يل األمور، وأعانين، فهو نعم املوىل ونعم املعني، محدا يليق تنانه، ووافر عطائه أن يسّ على عظيم ام

 جبالله وعظيم سلطانه فما يب من نعمة أو أبحد من خلقه فمنه وحده ال إله إالّ هو.
 كر هللا، فأقدم الشكر اجلزيل ألستاذي الفاضلوابلشكر تدوم النعم، ومن مل يشكر الناس مل يش

الذي قام ابإلشراف على هذا البحث، وشرفين ابلكثري من  املدينمصطفى كامل الدكتور حممد 
اإلرشادات والتوجيهات الغالية، وبذل يل من أوقاته الثمينة حىت طلع هذا البحث انضجا، فجزاه 

الثاين هلذا  ئق قليب إىل أستاذي الفاضل القار هللا أحسن اجلزاء.مث أقدم  جزيل الشكر من أعما
الذي رضي بقراءة  حبثي، وبذل يل من أوقاته القيمة حىت طلع هذا  ..............   البحث

 البحث انضجا اينعا ، فجزاه هللا يف الدنيا واآلخرة.
علي مد كما أتقدم أبخلص الشكر املقرون أبعمق التقدير والتبجيل لفضيلة األستاذ: الدكتور حم

مية. ولكل من األساتذة رئيس قسم علوم القرآن والدراسات اإلسال –حفظه هللا ورعاه  –حسني
احملرتمني من قسم علوم القرآن والدراسات اإلسالمية، وغريهم الذين مل يضنوا علي بعطاءهم العلمي 

 بل زودوين ابلتوجيهات الفكرية اليت استمدت منها عناصر البحث األساسية. 
ورعايتهما، وغرسا يف إىل أيب املكرم وأمي العزيزة، إليكما اي من أحاطاين بعنايتهما  م شكريمث أقد

منذ نعومة أظفاري حب العلم وشجعاين على املضي لتحقيق أمسى الغاايت، وجعل هللا جّنة اخللد 
 مأوامها.

    لغيبر اظه عنممن خّصين بدعوة يف هللا وكل من كان له علي فضل، وإىل كل األهل واألحباب
والذين جتشموا اجمليء ملشاركيت هذه املناسبة أعانين برأي أو نصح أو إرشاد، إىل كل احلضور  أو

 م.كأقول هلم: أدخل هللا الفرحة يف قلوبكم، وجزاكم هللا خريا على قدومكم ومشاركت

 

 



5 
 

 املقدمة
 

ئات أعمالنا، من يهده ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسي عينه ونستغفرهونست إن احلمد هلل حنمده
ل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد هللا فال مض

أن حممًدا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم إبحساٍن إىل يوم الدين، 
 :وسلم تسليًما كثريًا، أما بعد

ين من األداين غريه، ورعاها، وصاهنا، ة حِظيت هبا، ومل حتَظ هبا يف دأحاط اإلسالم املرأة عناية فائق
 وراعى احتياجاهتا ورغباهتا وحقوقها.

ومن هذه الرغبات واحلقوق حقها يف التزين والتجمل. فالزينة يف حياة املرأة مرتبطة هبا، فطرية 
 هبا.جبلت عليها، وقد تكون مولعة 

ومعرفة حكم الشرع   )زينة املرأة(، وذكر بعض أحكامها،وقد من هللا علي بكتابة هذا البحث يف
 يف كثري من مسائلها.

هذا جهد املِقل، وإين ألرجو هللا أن يسددين، وأن يتجاوز عن خطئي وزللي، وأن جيعله علما انفعا 
 خالصا.

 أمهية املوضوع:
التنعيم بزينة هللا عز م ين آدم وقد امنت هللا عليهم هبا. ومن متافاللباس نعمه من نعم هللا عز وجل ب

اي ﴿وجل اليت وهبها لعبادة التحلي ابللباس، وسرت العورة عن أعني الناس ويف هذا يقول هللا تعاىل 
بين آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سواءتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خري ذلك من آايت هللا 

بويكم من اجلنة يرتع عنهما لباسهما  بين آدم ال يفتننكم الشيطان ملا أخرج ألعلهم يذكرون.اي
[. واآليتان فيهما تذكر بنعمة هللا على خلقه إبنزال اللباس 27-26 :األعراف] ﴾ما سوءاهتمالرييه

من اتباع الشيطان، واإلصغاء  ساترا وحافظا هلم من انكشاف عوراهتم وظهور سوآهتم، وفيهما حتذير
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ار لسالم وزوجه إىل الشقاء والعنت خبروجهما من دإىل وساوسه، اليت أخرجت أاب البشر أدم عليه ا
 النعيم إىل دار التكليف واالمتحان.

وليس التعري ونبذ السرت من الفطرة البشرية يف شئ، بل "إن العرى فطرة حيوانية. وال مييل اإلنسان 
ف ة اإلنسان.... والفطرة السليمة تنفر من انكشاإليه إال وهو يرتكس إىل مرتبة أدىن من مرتب

(1)اهتا". سوآهتا اجلسدية..... وحترص على سرتها وموار 
1 

بل إن اللباس وسرت العورة يعد من أعظم خصائص اإلنسان الظاهرة اليت يتميز هبا عن احليوان، 
العورة وتغطيتها،  وقد جاءت أوامر الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ موافقة للكتاب يف األمر بسرت

 .(2)عراة" "خذ عليك ثوبك وال متشوا  إذ يقول ملن سقط عنه ثوبه:

فاملسلم احلق يهتم اهتماما ابلغا يف هذه القضية املهمة وفق نظرية اإلسالم، وهي نظرية االعتدال 
والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا و كان بني ذلك قواما﴾ اليت ال إفراط وال تفريط: ﴿

ه، يرى صحابس لباس احلسن، و يتحمل ألهله وأبل. فإن النيب صلى هللا عليه وسلم ي[27فرقان:]
يف هذا التجمل وحسن اهلندام إظهار نعمة هللا عليه: "إن هللا حيب أن يرى أثر نعمة على عبده. 

(3) 2 
وكل من له لب سليم يفهم بعد قراءة العبارات القصرية أبن اإلسالم أعطى االهتمام البالغ علي 

تربجات وعدميات عن نا أن نرى فتيات هذا العصر عارايت مفسالزى واللباس، لكن مما يؤملنا ويؤ 
مباالة األزايء واملالبس الطاهرة ابسم التمدن احلضاري والتطور الثقايف وكذلك الفتيان ال يبالون 
توجيهات اإلسالم يف اللباس، بل أهنم حيبون اتباع أهل األهواء والطغاة يبغضون من يعطى له 

 همونه من التخلف.فياإلرشاد إىل لباس التقوى و 

                                                             

 .1285م(، ص1986، )بريوت دار الشرق،3، جقرآنيف ظالل السيد قطب، ( 1)
 :رقم احلديثم(،1990ر ابن القيم، )الدمام : داالتعرى، ، كتاب احلمام، ابب ما جاء يف سنن أبو دواد( أبو داود، 2)

 .40، ص4ج، 4016
  .70، ص4ج جع السابق،املر ( 3)
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ي أن أاثبر مثابرة عميقة للكتابة عن اللباس، وبعد مطالعة قليلة أنين عرفت أن هلذا من الواجب عل
اإلسالم ما ترك نقطة من نقاط احلياة البشرية إال وضع هلا منهجا سليما ومسلكا معقوال، إذ أن 

 رف وأحسن.شأالناس أشرف املخلوقات يف الدنيا، فأجدر أن يكون لباسه لباسا 
يف اإلسالم" حماولة يسرية لكشف الغموض عن  اس املرأة وزينتهالبفبحثي هذا حول موضوع " 

هؤالء الناس الذين خيطئون يف فهم موقف اإلسالم من اللباس، وأعتقد أن هذه احملاولة ستزيل 
وهذا ال  جهالة اجلهال ويؤكدهم أبن اللباس اإلسالمي ضرورة حدا، وإهنم يف أمس احلاجة إليه،

نبيلة، فأرجوا هللا سبحانه وتعاىل قبول هذا العمل املتواضع وهللا خري لشئ آخر إال لصاحل حياهتم ال
 املستعان.

 أسباب اختيار املوضوع:

 التعرف على أحكام الزينة من منظور اإلسالم. -1
ب سحما نراه من مستجدات يف ابب الزينة جيعل األمر متحتم يف أتصيل هذه املستجدات  -2

 ية.الرؤية اإلسالم
إال من رحم  جهل كثري من املسلمات أبحكام الزينة، ومواكبتها للجديد دون حترٍّ أو سؤال  -3
 .هللا
 يف املقابل كثرة األسئلة من النساء حول مستجدات الزينة وحكم استخدامها. -4
 .واهتماماهتا اهتمام الغرب بزينة املرأة دليل غزوهم للعامل اإلسالمي عن طريق املرأة -5
 االنفتاح على العامل وتقليد اآلخرين دون تريُّث أو حترٍّ. -6
 

 أهداف البحث:
 اإلملام التام ابللباس اإلسالمي. .1
 حاجة املرأة املسلمة لتعلم أحكام زينتها اليت تزاوهلا يف حياهتا. .2
 دة الناس بتبليغ املعلومات إليهم عن اللباس اإلسالمي.. إفا3
 ة يف اللباس.دوار ال العلماء الو ق. االطالع علي أ4
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 . حل املشكالت اليت توجد يف بنغالديش حول اللباس.5
 إلقامة احلق وتضليل الباطل حبصول العلم الصحيح أبحكام الشريعة.هيد الطريق . مت6
 

 منهجي يف كتابة هذا البحث: 
وتوضيح، حىت  ة. من يدرس هذا البحث جيد أبين حاولت أن أبني املوضوع وما يتعلق به بسهول1

 أوردت كثريا من األدلة والرباهني من الكتاب والسنة.
 الدينية والكتب العصرية.. كثريا من املعلومات نقلت من الكتب 2
. نسبت كل قول إيل قائله، وعند نقل املعلومات ذكرت يف اهلوامش اسم املؤلف والكتاب ورقم 3

 نهج العلمي املشهور.املالصفحة حسب 
ة ورقم ني القوسني املزهرين يف صلب املوضوع مع ذكر اسم السور القرآنية ب ت. ووضعت اآلاي4

 اآلية، وخرجت األحاديث النبوية حسب املنهج العلمي.
 

 املعاانة اليت واجهتها يف إعداد هذا البحث:
. أان لست من العرب وغري ماهر ابللغة العربية ولذا وقعت يف بعض املشاكل من التعبري ابللغة 1

 ة الفصحى.العربي
أان أخذت بعض الكتب من  كتبة،املراجع حسب احلاجة يف املو . وأيضا ما وجدت الكتب 2
 ، وأخذت بعض املعلومات من اإلنرتنت.امنا الكر تذتاأس
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 :بحثخطة ال
عدة مباحث، وخامتة يف حيتوي هذا البحث حيتوي على مقدمة، وثالثة فصــــــــــول،ويف كل فصــــــــــل 

 .بحوثآخر ال
 ية املوضوع، وسبب اختياره، ومنهجي يف هذا البحث.مل على أمه: وهي تشتاملقدمة

 مفهوم اللباس وما يتعلق به:  الفصل األول
 اصطالحالغة و  تعريف اللباس:  املبحث األول
 سالمأمهية اللباس يف اإل:  املبحث الثاين

 اللباس نعمة من هللا تعاىل:  املبحث الثالث
 قيدةارتباط اللباس ابلع :   املبحث الرابع
 يتعلق هباوما الزينة مفهوم  : الفصل الثاين
 واصطالحا غةل ينةز تعريف ال : املبحث األول

  بة للمرأة زينة ابلنسالأمهية :  بحث الثاينامل
 أصناف من تظهر هلم املرأة الزينة ومن ال تظهرها هلم:  املبحث الثالث

 الزينة يف نظر الشرع :   بعااملبحث الر 
 يف اإلسالم اللباس وأحكامهاع أنو :  ثالثالفصل ال

 حكم اللباس وشروطه:  املبحث األول
 ما جيب من اللباس:  املبحث الثاين

 ما يستحب من اللباس:  املبحث الثالث
 ما ينهى عنه و  ما يباح من اللباس :   املبحث الرابع

 اخلامتة
 قائمة املصادر واملراجع

 احملتوايت
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 هوما يتعلق ب مفهوم اللباس:  الفصل األول
 اصطالحالغة و  تعريف اللباس:  املبحث األول

 سالمأمهية اللباس يف اإل:  املبحث الثاين                         
 اللباس نعمة من هللا تعاىل:  املبحث الثالث                         
 ارتباط اللباس ابلعقيدة :   املبحث الرابع                         
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 اصطالحالغة و  تعريف اللباس: املبحث األول
 

 معىن اللباس لغة:
 اللباس مأخوذ من لبس

)لبس( اللبس ابلضم مصدر من قولك لبست الثوب البسه، واللبس ابلفتح مصدر قولك لبست 
عليه األمر خلطته، واللباس ما يلبس، وكذلك امللبس واللبس ابلكسر مثله، ابن سيدة لبس الثوب 

  (1)3ثر لبسه، وقيل قد لبس فأخلقبسه وألبسته إايه والبس عليك ثوبك، وثوب لبس إذا كلبسه ل
[، وهي الدرع 70األنبياء: ] ﴾  وعلمناه صنعه لبوس لكم ﴿ واللبوس الثياب والسالح. قال تعاىل

 تلبس يف احلروب.
لكعبة، ولبس اهلودج: ما عليه من الثياب، يقال كشفت عن اهلودج لبسه، وكذلك لبس لبس ا

رجل امرأته، وزوجها وهو ما عليها من اللباس، وقالوا: كسوهتا، ولباس كل شئ غشاؤه ولباس ال
[، أي مثل اللباس، وقيل 187 :البقرة] ﴾ هن لباس لكم وأنتم لباس هلن ﴿ لباسها، قال تعاىل 

 :افأعر ] ﴾ وجعل منها زوجها ليسكن إليها ﴿ل فريق يسكن إىل صاحبه ويالبسه، قال تعاىل  ك
 ، والعرب بسمي املرأة لباسا وإزارا.. (2)[189

 قال اجلعدي: 
 إذا ما الضجيع ثين عطفها       تثنت فكانت عليه لباسا

 وقال: لبست امراة، أي متتعت هبا زماان، ولبست قوما اي متليت هبم دهرا، قال اجلعدي: 
                                                             

، 2، م1344، الصرية ابلطبعة احلسنية، ط2، جحمليطالقاموس االشيخ حممد الدين بن يعقوب الشريازي الفريوز آابدي،  (1)
 .78ص

طبيعة األول، )بريوت دار إحياء الرتاث العريب ، ال7، جلسان العرب( ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري، 2)
 .88م(، ص1988
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 لبست أانسا فأقنيتهم             وأفنيت بعد أانس أانسا 
 فأذاقها هللا لباس اجلوع واخلوف﴿ نه عمري أي كانت معي شبايب كله، قال تعاىل بست فاليقال: ل

  أكلوا الوبر ابلدم، وبلغ منهم اجلوع احلالة اليت ال غاية بعدها[، أي جاعوا حيت112النحل: ] ﴾
سرت  فصرف اللباس ملا انهلم مثال المشاله على ال بسه، ولباس التقوى: احلياء، وقيل: اإلميان أو

 4 (1)العورة 
 عا:معىن اللباس شر 

اللباس مايسرت اجلسم، مجعه ألبسة ولبس، ويقال: لبس الثوب لبسا استرتبه، والزوج والزوجة كل 
[، ولباس 187 :البقرة]﴾هن لباس لكم وأنتم لباس هلن ﴿منهما لباس اآلخر، ويف ترتيل العزيز: 

 حل، يقال: رجل لباس: كثري اللباس.كل شئ غشاءه، ولباس التقوى اإلميان أو العمل الصا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .88در نفسه، ص، املصلسان العرب( ابن منظور، اإلمام العالمة أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، 1)
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 سالمأمهية اللباس يف اإل:  املبحث الثاين
 

قد أابح اإلسالم للمسلم بل طلب منه أن يكون حسن اهليئة، كرمي املظهر، مجيل اهلندام متمتعا 
 مبا خلق هللا من زينه وثياب.

نة، وهلذا امنت هللا على اإلنسان عامة والغرض من امللبس يف نظر اإلسالم أمران: سرت العورة والزي
بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري اي ﴿من لباس ورايش فقال هللا تعاىل:  مباهيأ هلم بتدبريه

 [26:األعراف] ﴾ سوآتكم وريشا
ن، فقد احنرف عن صراط اإلإلسالم، إيل سبيل فمن فرط يف أحد هذين األمرين السرت أو التزي

رهم فيها من لندائني الذين وجههما هللا إيل بني آدم بعد النداء السابق حيذالشيطان، وهذا سر ا
اي بين آدم ال يفتننكم الشيطان  ﴿العرى، وترك الزينة، اتباعا خلطوات الشيطان، فقال هللا تعاىل: 

[، وقال سبحانه 28:األعراف] ﴾ا لباسهما لرييهما سوآهتماكما أخرج أبويكم من اجلنة ينزع عنهم
اي بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب ﴿يضا تعاىل 

 [.31 :]األعراف﴾املسرفني
وقد أوجب اإلسالم على املسلم أن عورته اليت يستحي اإلنسان املتدين بفطرته من كشفها، حيت 

الناس، حىت يصري  احليوان العاري، بل دعاه إىل هذا التسرت وإن كان منفردا بعيدا عنيتميز عن 
 5 (1)االحتشام له دينا وخلقا 

عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت اي رسول هللا عوراتنا  كما جاء يف احلديث الشريف
ما أنيت نظر؟ فقال إخفض عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميني، قلت اي رسول هللا فاذا كان 

                                                             

 .78، )القاهرة : مكتبة وهبه، د،ت،( ص:13\، طاحلالل واحلرام يف اإلسالمد.يوسوف القرضاوي، ( 1)
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ن استطعت أال يراها أحد فال يرينها، قلت فإذا قوم بعضهم يف بعض؟ أي يف سفر وحنوه، قال فإ
(1)ان أحدان خاليا يعين منفردا، قال فاهلل تبارك وتعاىل أحق أن يستحي منه ك

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .384، ص2، جسنن أيب داودعث السحستاين، شسليمان بن األ أبو داود  (1)
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 اللباس نعمة من هللا تعاىل: املبحث الثالث
 

قوى ذلك خري يشا ولباس التر اي بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم و  ﴿قال هللا تعاىل 
 [.26 :]األعراف﴾لك من آايت هللا لعلهم يذكرونذ

يذكر السياق يف هذا النداء نعمة هللا على البشر، وقد علمهم ويسر هلم يشرعه هلم ذلك اللباس 
الذي يسرت العورات املكشوفة، مث يكون زينة هبذا البشر ومجال بدل قبح العرس وشناعته، ولذلك 

و ظاهر يف الترتيل، واللباس قد يطلق على ما يواري السوأة وهنا لكم أي شرع ﴾أنزلنا﴿قال تعاىل 
الثياب، كما قد يطلق الرايش على العيش الرغد والنعمة واملال، وهي كلها معان متداخلة ومتالزمة، 
كذلك يذكر لباس التقوى ويصفه أبنه خري قال عبد الرمحن بن أسلم يتق فيواري عورة فذلك لباس 

 التقوى.
، كالمها لباس هذا يسرت عورات شرع هللا اللباس لسرت العورات والزينة، وبني التقوى زم بنيفهنا تال

ق القلب ويزينه وذاك يسرت عورات اجلسم ويزينه مها متالزمان فعن شعور التقوى هلل واحلياء منه ينت
تعرى وأن الشعور ابستقباح عري اجلسد حياء منه ومن ال يستحي من هللا وال يتقيه ال يهمه أن ي

 اس وكشف السوأة.يدعوا إىل العرى من احلياء والتقوى والعري من اللب
 كما قال الشاعر: إذا املرء يلبس ثيااب من التقى  تقلب علينا وإن كان كاسبا وخري لباس 

(1)املرء طاعة ربه    زال خري فيمن كان هللا عاصبا 
7  

                                                             

ه 1378 لعريب للطباعة والنشر، )القاهرة، دار الكتاب ا8، جاجلامع ألحكام القرآن( أبو عبد هللا أمحد أنصاري القرطيب، 1)
 .174م(، ص1967
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تزعم األبواق السلطة علي حياء الناس إن سرت اجلسد حياء ليس جمرد اصطالح وعرف بيئي كما 
م وفق اخلطة اليهودية البشعة اليت تتصمنها مقررات حكماء صهيون إمناهي إنسانياهت وعفتهم لتدمري

 اإلنسان.فطرة هللا يف اإلنسان خلقها هللا يف 
، مث هي شريعة أنزهلا هللا للبشر، وأقدرهم على تنفيذها مبا سخرهلم يف األرض من مقدرات وأرزاق

اللباس والسرت صيانة إلنسانيتهم من التدهور إىل عرف وهللا يذكر بين أدم بنعمته عليهم يف تشريع 
 البهائم، ويف متكينهم من مبايسر هلم من الوسائل لعلهم يذكرون.

ومن هنا يستطيع املسلم أن يربط بني احلملة الضخمة املوجهة إيل حياء الناس وأخالقهم، والدعوة 
، وبني اخلطة الصهيونية لتدمري  العري اجلسدي ابسم الزينة واحلضارة واملوضةالسافرة هلم إيل

إنسانيتهم والتعجيل إبحالهلم ليسهل تعبيدهم ملكرصهيون. مث هذا كله واخلطة املوجهة لإلجهار 
على اجلذور الباقية هلذا الدين يف صورة عواطف غامضة يف أعماق النفوس، فحىت هذه توجه هلا 

تدعو إليه األفالم  دين الذيي والبالداعية إيل العري النفس بتلك احللة الفاجرة مواول السحق
  شياطني اليود يف كل مكان.وأجهزة تعمل ل

يف هذا الزمان  ي، ولكن اآلدمينير ينة العوالزينة اإلنسانية هي زينة السرت، بينما اللوينة اليواينة هي ز 
 (1)وصيانتها حبفظ إنسانيتهم هيمية فال يتذكرون نعمة هللاجاهلية تردهم إيل عامل البيرتدون إيل رجعية 

8  
هذا وقد شرع اإلسالم احلجاب ليحافظ على كرامة املرأة املسلمة، حيث يريد هلا االحتشام واالبتعاد 
عن مواطن التبذل مع ما فيه من حفظ اجملتمع عن الفتنة الفساد وجمانبته عن دواعي الزان ومواضع 

حجاب املرأة يف العامل احلمالت القاسية اليت توجه يف عصر احلديث ضد التهم، ابلرغم من 
اإلسالمي، فإن بعض املصفني األحانب نظروا إيل موضوع احلجاب يف اإلسالم نظرة التقدير 

، فمنهم مهلتون من الكتاب الغربيني املعروفني فقد قال فيما كتبه (2)واالسبحسان واإلعجاب 
                                                             

 .1279، املصدر السابق، صيف ظالل القرآن( سيد قطب، 1)
 .237م(، ص1977-ه1397، )القاهرة مطبعة السعادة املرأة وحقوقها يف اإلسالم( مبشر الطرزي احلسيين، 2)
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العناية برقابتها من كل مايؤيدها ة يف توفري الم يف شأن املرأة صرحيبشاأن احلجاب إن أحكم اإلس
مبس بكرامتها ويتناول مسعتها ، مل يضيق اإلسالم يف احلجاب كما يزعم بعض الكتاب بل إنه 

 متشي مع مقبضيات الغرية واملروئة.
ختالط النساء ومنهم بروفيسور )فون مهر( املعروف، فإنه قال "احلجاب يف نظام اإلسالم وحترمي ا

ىل االحتفاظ مبا جيب هلن من االحرتام ‘معناه انتزاع الثقة هبن، إمنا هي وسيلة ابألجنيب ليس 
 (1) واالحتشام عند التبذل، فاحلق أن مكانه املرأة يف اإلسالم متينة أبن تغبط هبا

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .239( املصدر السابق، ص1)
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 ارتباط اللباس ابلعقيدة : املبحث الرابع
 

رم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن منا حقل إ ﴿قال هللا تعاىل: 
 [.33-31 :]األعراف﴾على هللا ما ال تعلمون تشركوا ابهلل ما مل ينزل به سلطاان وأن تقولوا

كيد على احلقائق األساسية للعقيدة يف مواجهة ما عليه ا إنه التوكيد بعد التقال سيد قطب: 
ين آدم كافة ويف مواجهة قصة التشرية اهلية، وذلك يف سياق النداء إيل بجلاملشركون العرب يف ا

رمونه من الطيبات اليت أخرجها هللا لعباده دون الكربى، وأظهر هذه احلقائق هو الربط بني ما جي
إذن نه وال شرع، وبني الشرك الذي هو الوصف املباشر ملن يزاول هذا التحرمي ويقول على هللا ما 

 ويزعم من ذلك مايزعم.ال يعلم، 
إنه يناديهم أن أيخذوا زينتهم من اللباس الذي أنزله هللا عليهم عند كل عبادة، ومها: الطواف، 

اللباس الذي مل حيرمه هللا بل أنعم به، فأوىل أن يعبدوه بطاعته فيما  ي يزاولونه عرايان، وحيرمونالذ
م والشراب دون إسراف، ويشتنكر حترمي هذه أنزل هلم، ويناديهم دذلك ليتمتعوا ابلطيبات من الطعا

أحد برأيه ما أخرجه هللا الزينة اليت أخرجها هللا لعباده وحتري الطيبامتنالرزق، فمن املستنكر أن حيرم 
للناس من الزينةأو الطيبات، فبحرمي الطيبات أو حتليله ال يكون إال بشرع من هللا، ويتبع االستنكار 

للباس وهذه الطيبات من الرزق هي حق للذين آمنوا حبكم إمياهنم برهبم بتكرير أن هذه الوينة من ا
هذه الدنيا ففهي خالصة هلم يوم القيامةال الذي أخرجها هلم وإن كان الكفار يشار كهم فيها يف 

.(1)يشار كهم فيها الذين كفروا
10 

شراب من الطعام وال وليس هو الطيب فأما الذي حرمه هللا خقا فليس هو الزينة املعتدلة من اللباس،
يف غري سرف وال خمليلة إمنا الذي حره هللا حقا هو الذي يزاولونه فعال الفواش من األعمال املتجاوزة 
حلدود هللا ظاهرة للناس أو خافية، واإلمث وهو كل معصية هلل على وجه اإلمجال، والبعي بغري احلق، 

سلطاان مع هللا سبحانه يف هللا به قوة و  راك ما مل جيعلوهو الظلم الذي خيالف احلق العدل، وإش
خصائصه، ومنه هذا الذي كان واقعا يف اجلاهلية من إشراك غري هللا ليشرع للياس ويزاول خصائص 

                                                             
 .1279ق، ص، املصدر السابيف ظالل القرآنسيد قطب،     (1)
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األلوهية وأن تقولوا علي هللا ما ال تعلمون كالذين كانوا يقولونه منالتحليل والتحرمي، ومن نسبتهم 
 علم وال يقني.هذا إىل أمر هللا بغري 

ومن عجيب ما روي من حال املشركني الذين خوطبوا هبذه اآلية ألول مرة ما رواه الكليب، قال ملا 
لبس املسلمون الثياب وطافوا ابلبيت، غريهم املشركون هبا فرتلت اآلية، فانظر كيف تصنع اجلاهلية 

ليت حيكيها أبهلها، أانس يطوفون ببيت هللا عرايان فسدت فطرهتم واحنرفت عن الفطرة السليمة ا
فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سواهتما وطفقا خيصفان  ﴿القرآن الكرمي عن آدم وحواء يف اجلنة 

 [، فإذا رأوا املسلمني يطوفون ابلبيت مكسوين يف زينة هللا22]أعراف  ﴾عليهما من ورق اجلنة
رهتم اإلنسانية يف اليت أنعم هبا على التشر، إلرادهتم هبم الكرامة والسرت، ولتنمو فيهم خصائص فط

ا املسلمني يطوفون ببيت اله يف وينة سالمتها، مجاهلا الفطري وليتميزوا عن العري احليواين إذا رأو 
 هللا وفق فطرة هللا غريوهم.

رهتم وأذواقهم وتصوراهتم وقيمهم وموازينهم، وماذا إنه هكذا تصنع اجلاهلية ابلناس هكذا متسخ فط
يف هذا األمر غري الذي فعلته ابلناس يف جاهلية املشركني العرب؟  تصنع اجلاهلية احلاضرة ابلناس

 وجاهلية املشركني يف كل زمان ويف كل مكان؟
مث تدعي هذا رقيا  ماذا اجلاهلية احلاضرة ابلناس إال تعريهم من اللباس، وتعريهم من التقوى واحلياء؟

ات، أبهنن رجعيات تقليدايت وحضارة وجتديدا مث تعري الكاسيات من احلرائر العفيفات املسلم
 ريفيات!

ح بعد ذلك أتواصوا املسخ هو املسخ واالنتكاس ابلفطرةو االنتكاس وإنقالب املوازين، والتبج  
(1)به؟ بل هم قوم طاغون

11. 
العري، وهذا االتنكاس وهذه التهيمة وهذا التبجح ابلشرك ومالفرق كذلك يف عالقة هذا 

رب قد تلقوا شأن ذلك التعري من ون هللا؟ لئن كان مشركوا العالرابب اليت تشرع للناس من دابأل
األرابب األرضية اليت تشغل جهالتهم وتسخق بعقوهلم لضمان السيادة هلم يف اجلزيرة مثلها يقية 

                                                             
 .734م(، ص1977-ه1397، )القاهرة مطبعة السعادة املرأة وحقوقها يف اإلسالممبشر الطرزي احلسيين،   (1)
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من الكهنة والسدنة والرؤساء، فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون يف اجلاهلية القدمية اليت تلقت 
  .ة كذلك وال ميلكون ألمرهمهذا عن األرابب األرضس

إن بيوت األزايء ومصمميها وأساتذة التجميل ودكاكينها، هلي األرابب اليت متكن وراء هذا اخليل 
هذه األرابب تصدر أوامرها فتطيعها  الذي التفيق منه نساء اجلاهلية احلاضرة والرجاهلا كذلك، إن

الزي اجلديد هلذا العام يناسب قوام أية امرأة  نرجاء األرض طاعة مزرية، وسواء كاوالبهائم العرية فيأ
أو ال يناسبه، وسواء كانت مراسم التجميل تصلح هلا أو ال تصلح فهي تطيع صاغرة تطيع تلك 

 على أمرها.األرابب، واإل عريت من بقية البهائك املغوية 
كشف؟ وراء األفالم ومن ذا الذي يقع وراء بيوت األزايء ودكا كني التجميل؟ ووراء سعار العري والت

احلملة املسعورة، وبعضها يبلغ يف والصور والرواايت والقصص واجملالت والصحف، اليت تقود هذه 
 وراء هذا كله؟هذا إىل تصبح اجمللة أو القصة ما خورا متنقال للدعاة؟ من الذي يقع 

و بية لعى البهائم الذي يقع وراء هذه األجهزة كلها، يف العامل كله يهود يهوديقومون خبصائص الرب
ملوجات املسعورة يف كل مكان أهدافهم املغلوبة على أمرها، ويبلغون أهدافهم كلها يف إطالق هذه ا

من ورائه وإفساد الفطرة البشرية من تلثية األ مل كله هبذا الشعار، وإشاعة اخللل النفسي واخللقي 
ألهداف االقصادية من وراء اإلسراف وجعلها ألغوبة يف أيدي مصممي األزايؤ والتجميل، مث حتقيق ا

عات الكثرية اليت تقوم على هذا السعار يف استهالك األقمشة وأدوات الزينة والتجميل، وسائر الصنا
 وتغذيه.

شرع هللا ومنهجه للحياة زمن ذلك الربط بينهما وبني قضية إن قصية اللباس واألزايء منفصلة عن 
 ابلعقيدة. اإلميان والشرك يف السياق، إمنا ترتبط

والشريعة أبسباب شىت، إهنا تتغلق قبل كل شئ ابلربوبية، وجتديد احلهة اليت تشرع للناس يف هذه 
كذلك تتعلق إبراز   األمور، ذات التأصري العميق يف األخالق واالقتصاد وشىت جوانب احلياة،

 طابع احليواين.خصائص اإلنسان يف اجلنس التشري، تغليب الطابع اإلنساين يف هذا اجلنس على ال
واجلاهلية متسخ التصورات ىواألذواق والقيم واألخالق، وجتعل العري احليواين تقدما ورقيا، والتسرت 

ك عندان جاهلون يقولون ما اإلنساين أتخرا ورجعية، وليس ذلك مسخ لفطرة اإلنسان، وبعد ذل
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الذي يصيب الناس يف  للذين والزي؟ ما للدين ومالبس النساء؟ ما للدين والتجميل؟ إنه املسخ
 12 (1)اجلاهلية يف كل زمان وكل مكان....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .1278م، ص1976، بريوت دار الشرق 11ط، 7، جيف ظالل القرآن، ( سيد قطب1)
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 يتعلق هباوما الزينة مفهوم  : الفصل الثاين
 واصطالحا غةل ينةز تعريف ال : املبحث األول

 بة للمرأةزينة ابلنسالأمهية :  بحث الثاينامل                          
 أصناف من تظهر هلم املرأة الزينة ومن ال تظهرها هلم:  ثاملبحث الثال         

 الزينة يف نظر الشرع :   بعااملبحث الر                            
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 حاواصطال غةل ينةز تعريف ال :املبحث األول
 

 الزينة يف اللغة:
 رادة املفعول به. الزينة )ابلكسر( اسم جامع لكل شيء يتزين به، من ابب إطالق اسم املصدر وإ

 والزينة: حتسني الشيء بغريه من لُبسٍة أو حليٍة أو هيئة. 
 وقيل: الزينة هبجة العني اليت ال ختلص إىل ابطن املزّين. 

ه ومجّله وزخرفه. وتزين زينة أي صار موضع حسن حّسنوالزّين ضد الشني. وزان الشيء زيّنه: 
(1)ومجال

13 . 
إلنسان مما يكسب مجاالً من لباس لزينة ُتطَلق على ما يتزين به اومن هذه املعاين يتضح أن كلمة ا

 [. 31عراف:األوطيب وحنومها، قال تعاىل: ﴿اَي َبيِن آَدَم ُخُذوا زِيـْنَـَتُكْم ِعْنَد ُكّل َمْسجـٍِد﴾]
 : يف القرآن الزينة

 ا. الزينة من األلفاظ اليت وردت يف القرآن الكرمي يف صور متعددة ومبعاين متعددة أيضً 
14ولقد ورد لفظ الزينة يف القرآن على مخسة أوجه

(2) : 
نـَْيا﴾]  [. وقوله سبحانه:212ة:البقر األول: احلسن. ومنه قوله تعاىل: ﴿زُيَِّن لِلَِّذْيَن َكَفُرْوا احْلََياُة الدُّ

 [. 14آل عمران:ُحبُّ الشََّهواِت ِمَن النَِّسآِء َواْلَبِننْيَ﴾] ﴿زُيَِّن لِلنَّاسِ 
ْلَنا َأوزَارًا ِمْن زِيَنِة اْلَقوِم فـََقَذفْـَناَها﴾]: احلُ والثاين  [. 87طه:لي. ومنه قوله تعاىل: ﴿َولـٰـِكنَّا محُِّ

[. وقوله 88يونس:أَْمَوااًل﴾]َت ِفْرَعوَن َوَمألَه زِيـَْنةً وَّ والثالث: الزهرة. ومنه قوله تعاىل: ﴿رَبَـَّنا إِنََّك آتـَيْ 
نـَْيا﴾سبحانه: ﴿اَْلَماُل َواْلبَـنُ   [. 46الكهف:]وَن زِيـَْنُة احْلََياِة الدُّ

 [. 79القصص:والرابع: احلشم. ومنه قوله تعاىل: ﴿َفَخرََج َعَلى َقوِمه يف زِينَِته﴾]
 [. 31األعراف:﴿ُخُذوا زِيـْنَـَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسجـٍِد﴾]واخلامس: املالبس. ومنه قوله تعاىل: 

                                                             

مج، )القاهرة: دار 6، طبعة جديدة، لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن علي مجال الدبن أبو الفضل،  (1)
 .140، مادة: أمن، ص 1املعارف(، ج

 .339ص: ، ه(1426)الرايض : جامعة اإلمام حممد بن سعود، ،نزهة األعني النواظر ،يابن اجلوز  (2)
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)مغاينضاف الفقيه املفسر احلسني الداأو 
15

رمحه هللا إىل هذه األوجه اخلمسة وجهني لتكون سبعة  (1
أوجه، والوجهان مها: وجه التلون األمحر واألصفر واألخضر، كما يف قوله تعاىل: ﴿َحىَتٰ ِإَذا َأَخَذِت 

ا ه تعاىل: ﴿ِإاّن زَيَـّنَّ ولق [. ووجه النجوم والكواكب، كما يف24يونس:ْخرُفـََها َوازَّيـَّنْت﴾]اأَلْرُض زُ 
نـْيَ  نـَْيا 6الصفات:ا بِزِيَنِة اْلَكواِكِب﴾]السََّمآَء الدُّ [. وقوله سبحانه: ﴿َوزَيـَّنا السََّمآَء الدُّ

 [. 12فصلت:مبََصابِيَح﴾]
رمحه هللا إىل عشرين وجًها، على سبيل التفصيل والبيان،  16 (2)مث أوصلها جمد الدين الفريوز آابدي

خرة، وزينة العيد، وزينة املسافرين ابملراكب، وزينة ابلثياب الفاينة العجائز وز ، فأضاف زينة الدنيا
العصيان يف أعني ذوي اخلذالن، وزينة قتل الولدان، وزينة أحوال املاضني والباقني يف عيون الكفار 

ىل و أل م، وزينة الشيطان الضالل ملتبعّيه، وزينة هللا ألعدائه خذالهنم، وزينة السماءاستدراًجا هل
 ن يف قلوب العارفني. وزينة اإلميااألبصار، 

مما سبق يتضح أن الزينة ُتطَلق على احملاسن اليت خلقها هللا سبحانه وتعاىل، فمنها الزينة احلقيقية 
17اله، ال يف الدنيا، وال يف اآلخرةوهي كل ماال يشني اإلنسان يف شيء من أحو 

. ومنها الزينة (3)
ب فيها، وأوهلا صفة اإلميان فالعلم والصدق إلسالم ورغّ  أمر هبا االيتات النفسية ويراد هبا الصف

واحللم واالعتقادات احلسنة، كما يف قوله تعاىل: ﴿َولـٰـِكنَّ هللَا َحبََّب إِلْيُكُم اإِلميَاَن َوزَيَـَّنه يِف 
 [. 7احلجرات:بـُِكْم﴾]قـُُلو 

َرك ابلبصر كاملال واجلاه ويندرج يُدوماجية خلار ومنها الزينة البدنية كالقوة ومجال اخلْلقة. ومنها الزينة ا
حتت هذا النوع من الزينة مجيع أنواع الزينة الظاهرة من أنعام وأموال وحرث وكل مايتزين به اإلنسان 

[. 7الكهف:﴿ِإانَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأَلْرِض زِيَنًة هلََّا﴾]من لباس وُحلي وغري ذلك. يقول سبحانه: 

                                                             

 
 .223-222ص: م(،1988)الرايض:  دار طيبة، ، إصالح الوجوه والنظائر،الدامغاين  (1)
 .160-157،ص3ج: ه(، 1399)القاهرة : املطبعة السلفية، ، بصائر ذوي التمييز ،الفريوز آابدي  (2)
 .218ص:  ،م(1997)القاهرة: دار ابن عفان، ،املفردات ،الراغب األصفهاين  (3)
 



25 
 

ارجة عن اجلسم املزين هبا، يقول سبحانه: ﴿اَي َبيِن آدم ُخُذوا زِينَـَتُكْم خلا وهي ومنها الزينة املكتسبة
 [. 31األعراف:ِعْنَد ُكلِّ َمْسجـٍِد﴾]

  وقد جاء لفظ الزينة يف القرآن مرة مضافًا، وجاء مفرًدا.
ة وإضاف [.32األعراف:﴾]ما ورد إضافته قوله تعاىل: ﴿ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة هللِا الَّيِت َأْخرََج ِلِعَباِدهمف

 . (1)الزينة إىل هللا تعاىل؛ ألنه سبحانه هو الذي خلقها وأحلها لعباده فحكمها إليه ال إىل غريه
18وجاء لفظ الزينة مضافًا إىل احلياة

عاىل: ﴿َواْصبـِْر نـَْفَسَك َمَع الَِّذْيَن َيْدُعوَن رَبَـُّهْم كما يف قوله ت  ،(2)
نـَْيا﴾]َهه. وَ وَن َوجْ رِيدُ اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُ  [. ومثل 28الكهف:الَ تـَْعُد َعيَناَك َعنـُْهْم تُرِيُد زِيَنَة احْلََياِة الدُّ

نْـ   [. 46الكهف:َيا﴾]قوله تعاىل: ﴿اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيـَْنُة احْلََياِة الدُّ
[. 8النحل:َنًة﴾]ا َوزِيرَي لِتـَرَْكُبوهَ وأما ماجاء مفرًدا، فكما يف قوله تعاىل: ﴿َواخْلَيَل َواْلِبَغاَل َواحْلَمِ 

نَيا َلِعٌب وَّهَلٌْو وَّزِيَنٌة﴾] [. فلفظ الزينة يراد به هنا ما يُزيَّن 20احلديد:وقوله: ﴿ِاْعَلُموا أمّنَا احْلََياُة الدُّ
 . (3)الشيء وهو ليس من أصل خلقته، وهو الغالب يف لفظ الزينة يف القرآن به

ما يدركه اإلنسان من خريات   على أنكلها تشري، و (4)ورد فيها لفظ الزينة وهناك آايت أخرى كثرية
ر األرض وبركاهتا ومتع احلياة وملذاهتا كله من زينة احلياة الدنيا اليت يشرتك يف حتصيلها املؤمن والكاف

على حد سواء، وإن كانت للمؤمنني ابألصالة، فمشاركة الكفار هلم فيها عارض وذلك لوجودهم 
َنَة هللِا الَّيِت َأْخرََج ِلِعَباِده َوالطَّيَِّباِت ِمَن الّرِْزِق. َقْل ِهَي َم زِيَمْن َحرَّ ياة.. لقوله تعاىل: ﴿َقْل يف احل

نـْيَ  ُل اآلاَيِت لَِقْوٍم لِلَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ ا َخاِلَصًة يَّوَم اْلِقَياَمِة َكٰذِلَك نـَُفصِّ
 [. 31ف:عرااأليَـّْعَلُمْوَن﴾]

ينة خلقية وزينة مكتسبة، ومن حيث استعماهلا، من حيث نوعها، هي ز وخالصة ما سبق: أن الزينة 
ة ظاهرة وزينة هي زينة مباحة وزينة مستحبة وزينة حمرمة، ومن حيث إخفاؤها وإظهارها، هي زين

 . ابطنة
                                                             

 .8، ص: م(1973)بريوت : دار الكتاب العريب، ، زينة املرأة املسلمة، الفوزان عبد هللا صاحل (1)
 .345السابق،صجع املر  (2)

 .149 – 148،ص2ج:م(،1987)بريوت، دار ابن كثري، ، مع قصص السابقني يف القرآن ،صالح عبد الفتاح اخلالدي 
 .345، ص2جهـ(1403 )لبنان : دار الكتاب العريب ،، املطابع األهلية، أضواء البيان ،حممد األمني الشنقيطي
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 الزينة يف االصطالح:  
ا ويقبلون هبلك يسعى إليها الناس وينعمون الزينة هي ماليست من السلع وال من اخلدمات ومع ذ

 . (1)التضحيات من أجل احلصول عليها
نـَْيا َوزِينَـتـَُها َومَ  ا ِعْنَد هللِا َخرٌي وَّأَْبقـٰـى أََفالَ قال تعاىل: ﴿َوَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع احْلََياِة الدُّ

 [. 60القصص:تـَْعِقُلوَن﴾]
تصادية واخلدمات؛ ذلك أن اإلنسان قردة يف اآلية ترمز لكل من السلع االواال  19 (2) فإن لفظة املتاع

ال يستطيع أن يستمتع ابلسلعة إال إذا اقرتنت ابخلدمة.. فقد يشرتي قماًشا صاحلًا لعمل الثواب 
لقماش سلعة؛  ولكنه ال يستمتع هبا إال إذا اقرتنت خبدمة احلائك الذي يُعّد الثوب ليكون وهذا ا

ولكنها التكون متاعاً إال إذا ُوِجد َمْن يقودها..  يةالستعمال. وكذلك السيارة سلعة اقتصادصاحلاً ل
ه. إذن قوله يستوي يف ذلك أن يكون قائد السيارة أجريًا أو يتوىل صاحب السيارة قيــادهتا بنفس

نـَْيا﴾ يغين عن ذكر السلع واخلدمات مجيًعا.. وجيي ء حرف الواو للعطف تعاىل ﴿َفَمَتاُع احْلََياِة الدُّ
ينَـتـَُها﴾ لتشري إىل ان هناك مايسعى إليه الناس ويقبلون التضحيات يف سبيل زِ فيقول سبحانه: ﴿وَ 

 احلصول عليه، ليس من ابب السلع وال اخلدمات.. 
ٍد. وَُكُلوا م اإلسالم الزينة، بدليل قوله تعاىل: ﴿اَي َبيِن آَدَم ُخُذوا زِينَـَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسجِـ هلذا مل حير 

[. وقوله سبحانه: ﴿ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة هللِا الَّيِت َأْخرََج 31القصص:ُفوا﴾]رِ َواْشرَبُوا َواَل ُتسْ 
يها، ملا تؤدي إليه من كرب وغرور، كما كانت [. ولكنه حّذر من اإلسراف ف32القصص:ِلِعَباِده﴾]

ه ﴿َفَخرََج قوليِهْم﴾ إىل  ِمْن َقوِم ُموسٰى فـََبغـٰـى َعلَ ، قال سبحانه: ﴿ِإّن قَاُروَن َكانَ (3)احلال مع قارون
 [.78-76القصص:َعَلى َقوِمه يف زِيَنِته﴾ وكانت النهاية ﴿َفَخَسْفنَا بِه َوبـَِدارِه اأَلْرَض﴾]

                                                             

قان، عمَّان، ر مؤسسة الرسالة، بريوت، دارالف)، اللباس والزينة يف الشريعة اإلسالمية ،د. حممد عبد العزيز عمرو  (1)
 .374-372ص:  (ه1405

 .204ص: (هـ1408دارالقلم، دمشق، )، حتقيق: عبد الغين الدقرير الفاظ التنبيهحتر  ،وحميي الدين النووي (2)
 .195-143،ص1ج: مع قصص السابقني يف القرآن، ،ح عبد الفتاح اخلالدي صال (3)
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 بة للمرأةزينة ابلنسالأمهية : الثاين بحثامل
 

 وفيه مسألتان:
 ة.املرأة على حب الزين املسألة األوىل: فطرة

الم زينة املرأة ولباسها اهتماما أكثر من اهتمامه بزينة الرجل ولباسه مراعاة جلانب الفطرة أوىل اإلس
َعدَّ من احلاجيات إذ بفواهتا تقع تُـ  -ابلنسبة للمرأة -اليت فطرت عليها املرأة من ُحب الزينة، فالزينة

للمرأة، تلبيًة لفطرهتا. فكل  ة لنداء األنوثة، )..والزينة حاللاملرأة يف احلرج واملشقة ألن الزينة تلبي
أنثى ُمولعة أبن تكون مجيلة، والزينة ختتلف من عصر إىل عصر ولكن أساسها يف الفطرة واحد، 

. واإلسالم ال يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها وهو الرغبة يف حتصيل اجلمال أو استكماله
يطلع منها على ما ال  -هو شريك احلياة -لور يف االجتاه هبا إىل رجل واحدويضبطها، وجيعلها تتب

يطلع أحٌد سواه. ويشرتك معه يف االطالع على بعضها، احملارم واملذكورون يف اآلية، ممن ال يثري 
(1)شهواهتم بذلك االطالع( 

20. 
 املسألة الثانية: اهتمام املرأة ابلزينة قدمياً وحديثاً.

وهذا مالزم ألنوثتها منذ ُخلقت، واملرأة حريصة على حب الزينة ن املرأة فطرت كما هو معلوم أ
 يف ُمَعلََّقِتِه: (2)على التجمل والتزين منذ القدم يظهر ذلك جليا يف أشعارهم، يقول امرؤ القيس

 ِولِييِن مَتَايـََلْت إذا قـُْلُت هايت انَ 
 .(3)عَليَّ َهضيُم الَكْشِح َرايَّ اْلُمَخْلَخلِ 

 .(4)بسها النَِّساء يف أرجلهن، واْلُمَخْلَخِل: َموِضع اخللخال من السَّاقلخال: حلية كالسوار تلخل
                                                             

 .109، ص2م(، ج1967 -هـ 1386)بريوت ، لبنان:  15، ط:يف ظالل القرآنسيد قطب،  (1)
 .679، ص3هـ(، ج1414 -، )دمشق، بريوت: دار ابن كثري1، طفتح القديرالشوكاين، حممد بن علي حممد،  (2)
هـ(، 1412: األعلمي مج، )بريوت: مؤسسة5، 1، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،الزخمشري، جار هللا (3)

 82، ص: 1ج
،)مكتبة ابن احملقق: محدي عبد اجمليد السلفي ،املعجم الكبريأبو القاسم ،سليمان بن أمحد الطرباين ، (4)

 .546، ص3م( ج2003ه،1424تيمية:
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وأما حديثا فاملرأة حريصة على ما جيملها ويزينها يظهر ذلك جليا يف حرص املرأة على مواكبة كل 
دات قد تكون جديد يف موضوع الزينة، وما نراه ونشاهده يف الساحة من أنواع وتشكيالت ومستج

21أحياان أكرب دليل على وصول الزينة إىل مرحلة متقدمة يف هذا العصر غريبة

(1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
، ه(1426)الرايض : جامعة اإلمام حممد بن سعود، ،معجم مقاييس اللغة ،ارس القزويين الرازيأمحد بن ف (1)

  .344،ص2ج
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 أصناف من تظهر هلم املرأة الزينة ومن ال تظهرها هلم: املبحث الثالث
 مخس مسائل:ال ويف هذا اجمل

 املسألة األوىل: الزينة أمام الزوج.
جواز نظر كل من الزوجني  على ها أمام زوجها، ومجهور الفقهاءأابح هللا للمرأة أن تظهر زينت

، وإذا أبيح النظر أبيح للمرأة أن تبدي زينتها، بل رغب اإلسالم املرأة يف حسن التبعل لآلخر
22لزوجها َعْن َأيب أَُماَمةَ 

َما أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل:  »-صلى هللا عليه وسلم-َعِن النَّيبِّ  - عنهرضي هللا-(1)
َها َسرَّْتُه،  اَد اْلُمْؤِمُن بـَْعدَ ْستَـفَ ا تـَْقَوى اَّللَِّ َخيـْرًا لَُه ِمْن َزْوَجٍة َصاحِلٍَة، ِإْن أََمَرَها َأطَاَعْتُه، َوِإْن َنظََر إِلَيـْ

َها أَبـَرَّتْ  َها َنَصَحْتُه يف نـَْفِسَها َوَمالِهِ َوِإْن أَْقَسَم َعَليـْ ظاهرا  أي: حلسنها.)سرَّته(  (2) «ُه، َوِإْن َغاَب َعنـْ
 قها ابطنا أو لدوام اشتغاهلا بطاعة هللا والتقوى.أو حلسن أخال

 املسألة الثانية: الزينة أمام احملارم.
[ فاملرأة تبدي زينتها أمام 31النور:﴾ ]ْو آاَبِئِهنَّ قال تعاىل: ﴿َوال يـُْبِديَن زِينـَتَـُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ أَ 

بناء  -ماعدا الزوج–ة من زينتها الباطنة حملارمها ء الفقهاء فيما تظهره املرأحمارمها ،وقد اختلفت آرا
 على خالفهم يف حتديد عورة املرأة أمام حمارمها وسنعرض األقوال حسب املذاهب األربعة املشهورة:

ح : عورة املرأة أمام حمارمها الظهر والبطن وما بني السرة والركبة، وعلى هذا يبا  (3)املذهب احلنفي
نتها الباطنة أمامهم من شعرها أو صدرها أو عضدها أو قدمها أو ساقها هلا أن تبدي مجيع زي

: عورة والشافعي يف وجه (5) واحلنبلي (4)املذهب املالكريماعدا ما بني السرة والركبة والبطن والظهر.
 ا أشبه ذلك،املرأة أمام حمارمها ما عدا الوجه وأطراف القدمني والكوعني والشعر من الرأس وم

                                                             

 .545، ص1ج،م(1973)بريوت : دار الكتاب العريب،  ،اإلصابةأسعد بن سهل بن حنيف بن واهب األنصارّي، (1)
 كتب  احياء )دار احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي،  ،سنن ابن ماجهحممد بن يزيد بن ماجه القزويين،  أبو عبد هللا، (2)

 .2335احلديث: رقم ،569ص ن4ج ه(1435العربية:
)بريوت: املكتب اإلسالمي ، ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي عالء الدين (3)

 .244،ص1،جم( 1993
 ،الشنقيطياحملقق: حممد حيي  ،تصر الشيخ خليلمواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل ومعه خم ،أبو عبد هللا (4)

 .445،ص2،جم( 1993)بريوت: املكتب اإلسالمي ، 
 .678،ص2املرجع السابق،ج (5)
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وعلى هذا يباح هلا أن تبدي ما يظهر غالبا من بدهنا عند املهنة كالتاج يف الرأس، والسوار يف 
 الذراع، واخلامت و اخلضاب يف الكف وحنوه.

ها ما بني السرة والركبة، وعلى هذا تبدي مجيع زينتها : عورة املرأة أمام حمارم(1)املذهب الشافعي
 .لسرة والركبةبني ا الباطنة أمامهم ما عدا ما

 األدلة يف املسألة:
 [ 31النور:﴾ ]دليل املذهب احلنفي: قوله تبارك وتعاىل: ﴿َوال يـُْبِديَن زِينَـتـَُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ أَْو آاَبِئِهنَّ 

بحانه وتعاىل عن إبداء الزينة مطلقا، واستثىن سبحانه إبداءها للمذكورين يف وجه الداللة: هناهن س
ة الكرمية منهم ذو الرحم احملرَّم واالستثناء من احلظر إابحة يف الظاهر، والزينة نوعان: ظاهرة ياآل

 للّرِجل. (2) وهو الكحل يف العني واخلامت يف األصبع والَفَتَخة
للعضد  (3) لعقاص للشعر والقرط لألذن واحلمائل للصدر والدملوجوابطنة: وهو العصابة للرأس وا

كر سبحانه وتعاىل الزينة مطلقة فيتناول النوعني مجيعا فيحل النظر إليها وقد ذ ساق، واخللخال لل
 23. (4)بظاهر النص

 وجياب عنه: أنه استدالل مبحل النزاع
 أدلة املذهب املالكي واحلنبلي والشافعي يف وجه عندهم:

 [.55حزاب:األال تعاىل: ﴿ال ُجَناَح َعَلْيِهنَّ يف آاَبِئِهنَّ..﴾ ]ق-1
اآلية على رفع اإلمث عن املرأة يف وضع حجاهبا أمام حمارمها وعليه سيبدو من  لة: دلتوجه الدال

بدهنا ما يظهر غالبا كالرأس واليدين والقدم ،وعلى ذلك جيوز إبداء زينتها فيما يظهر غالبا من 
 بدهنا.

                                                             

 .545، ص1ج،م(1973)بريوت : دار الكتاب العريب،  ،اإلصابةأسعد بن سهل بن حنيف بن واهب األنصارّي، (1)
 566، ص1جع السابق، جاملر  (2)
 .445،ص1ج ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي عالء الدين (3)
 .446،ص2ج ،معجم مقاييس اللغة ،ارس القزويين الرازيأمحد بن ف (4)
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َوَلًدا،  ًماا نـََرى َسالِ ، ِإانَّ ُكنَّ قَاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  -رضي هللا عنها– (1)سهلة بنت سهيل عن-2
، يف بـَْيٍت َواِحٍد، َويـَرَاين ُفْضاًل، َوَقْد أَنـَْزَل ِفيِهْم َما َقْد َعِلْمَت فكاَن أَيِْوي َمِعي َوَمَع َأيب ُحَذيـَْفةَ 

 . (2)احلديث« أَْرِضعِيهِ »: -صلى هللا عليه وسلم-ِه؟ فـََقاَل هَلَا النَّيبُّ َفَكْيَف تـََرى ِفي
ليل على أنه كان ينظر منها إىل ما يظهر غالبا، فإهنا قالت: يراين ُفْضال ومعناه: يف اللة: دوجه الد

 .(3)ثياب اْلِبْذلَِة اليت ال تسرت أطرافها
 24دليل املذهب الشافعي:

 .[31النور:﴾ ]نَّ ْبِديَن زِينَـتـَُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ أَْو آاَبِئهِ قال تعاىل: ﴿َوال يُـ 
 .(4)نة ُمَفسَّرَة فيما عدا ما بني السرة والركبةة: أن الزيوجه الدالل

 جياب عنه: أن هذا الدليل حمل النزاع.
ذهب املالكي واحلنبلي أن قول امل -وهللا أعلم–بعد النظر يف أقوال املذاهب وأدلتهم يتبني الرتجيح:

األخرى، مث احلاجة جح لقوة أدلتهم، والرد على أدلة املذاهب والشافعي يف وجه عندهم هو الرا
 -ما بني السرة والركبة –يظهر غالبا من املرأة خالف ما ال يظهر غالبا  تدعو إىل النظر إىل ما

 .(5)دوالفتنة بظهوره متوقعة وقد جاء الشرع بسد الذرائع ودرء املفاس
 سلمات.املسألة الثالثة: الزينة أمام النساء امل

 ت:املرأة من زينتها الباطنة أمام املسلما يف ما تظهره –رمحهم هللا–اختلف العلماء 

                                                             

   
، 1جم(،1990)بريوت : دار الكتب العلمية، ،الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعيسورا حييط ابلعضد، ، يالشافع (1)

  .45ص
، 2،احملقق: شعيب األرانؤوط وآخرون،. جسنن أيب داود،سليمان بن األشعث األزدي السجستاين ،داودأبو  (2)

 .809ص
 .566،ص2(،جم 1993)بريوت: املكتب اإلسالمي ،  ،عبد هللا بن عبد احملسن الرتك ،املغين،موفق الدين ابن قدامة (3)
 .345، ص2جع السابق،جاملر  (4)
  .435، ص2ج، ه(1426)الرايض : جامعة اإلمام حممد بن سعود، ،أحكام الزينة ،عبري املديفر (5)
 .834، ص2سابق،ججع الاملر  (6)
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قالوا: أنه يباح للمرأة أن  (6)واحلنابلة والشافعية واملالكية القول األول: مجهور العلماء من احلنفية
 تها الباطنة ما عدا ما كان بني السرة والركبة.تبدي مجيع زين

 توجيه أصحاب هذا القول:
 (1)الشهوة والوقوع يف الفتنة ألنه ليس يف نظر املرأة إىل املرأة خوف

، لوجود اجملانسة ألن املرأة ال 25
ن . ألتشتهي املرأة كما ال يشتهي الرجل الرجل، وألن الضرورة داعية إىل االنكشاف فيما بينهن

 لركبة.عورة املرأة أمام املرأة من السرة إىل ا
أنه يباح للمرأة  هب احلنفي، ورواية يف املذ(2)القول الثاين: وجه يف املذهب الشافعي شاذ ضعيف

 النظر إىل املرأة كما ينظر احملرم إليها، وعلى هذا تبدي من زينتها الباطنة ما يظهر منها غالبا.
 يت:ويوجه هذا القول مبا أي

 هذه املواضع ال ميكن أمام النساء، لكثرة املخالطة.أن التحرز من إبداء زينة  -1
ن كذلك فال ة إىل كشفه، فضال عن الضرورة، وإذا كاأن ما ال يظهر غالبا ال تدعو احلاج -2

 .تبدي زينة هذه املواضع
 الرتجيح:

ن حان القول األول القائل: أبرج -وهللا أعلم ابلصواب–من خالل عرض األقوال وأدلتها يتبني 
ي عورة املرأة أمام املرأة ما بني السرة والركبة، ولكن ليس معىن هذا إطالق العنان للمرأة يف التعر 

وإظهار مفاتنها، فإن أحكام اللباس غري أحكام العورة يظهر ذلك من خالل فتاوى العلماء " 
ر مل الصحيح )صنفان من أهل النان عليها ثياب ساترة حىت ال تدخل يف احلديث جيب أن يكو 

أرمها قوم معهم سياط كأذانب البقر يضربون هبا الناس، ونساء كاسيات عارايت مميالت مائالت 
قال أهل العلم:كاسيات عارايت يعين عليها كسوة لكنها  (3)خلون اجلنة وال جيدن رحيها( ال يد

ع املرأة كعورة لكنها ضيقة فعورة املرأة مخفيفة ال تسرت أو عليها كسوة لكنها قصرية أو عليها كسوة 
                                                             

 .445،ص1ج ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، بكر بن مسعود الكاساين احلنفي عالء الدينأبو  (1)
 .345، ص1جع السابق، جاملر  (2)
، رقم احلديث  69، ص  1،ج مسلم صحيح ،القشريي النيسابوري احلجاج بن مسلم احلسني أبو مسلم ، اإلمام (3)

454. 
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ما بني الرجل مع الرجل هذا املعروف عند أهل العلم فال حيل للمرأة أن تنظر من املرأة األخرى 
اترة السرة والركبة؛ لكن على الثانية املنظورة أن تلبس الثياب اليت يشرع هلا لبسها وهي الثياب الس

ة مع املرأة كعورة الرجل مع الرجل ا شئن ويقلن إن عورة املرأألن ترك النساء يستعملن من الثياب م
26غري صحيح. "

(1) . 
د، إال ما بني السرة والركبة فإن هذا مل يفهمه أح " وليس يعىن ذلك أن املرأة ليس عليها من الثياب

وأي واحد يستطيع أن يقول إن نساء املسلمني كن يقتصرن على لبس السروال أو إزار يسرت ما 
يكون خارجًا من يقول هذا؟ بل نساء الصحابة كما أسلفت عن شيخ  السرة والركبة والباقيبني 

ما يسرت ما بني الكف والكعب لكن مراد النيب  اإلسالم بن تيميه رمحه هللا يلبسن من القمص
ا عند قضاء احلاجة أو غري ذلك فإنه صلى هللا عليه وسلم أن املرأة الالبسة إذا بدا شيء من عورهت

 .(2)إىل عورهتا"  جيوز للمرأة أن تنظرال
 املسألة الرابعة: الزينة أمام الكافرات أو الكتابيات.

أقوال الفقهاء حسب املذاهب  من زينتها أمام الكافرات وسنعرض اختلف الفقهاء فيما تبديه املرأة
 األربعة:

ية كالرجل األجنيب يف النظر إىل بدن املسلمة العورة أمام ، وسيأيت ذكر  (3)املذهب احلنفي: الذمِّ
 الرجل األجنيب يف املسألة التالية.

جهها وكفيها، إال أن تكون املذهب املالكي: عورة املسلمة مع املرأة الكافرة مجيع جسدها إال و 
املذهب الشافعي: حتتجب مسلمة عن كافرة وجواب .(4)ة والركبةتلك املرأة أَمَتها فعورهتا ما بني السر 

[، والكافرة ليست من نساء 31النور:إليها لقوله تعاىل: ﴿َأْو ِنَساِئِهنَّ﴾] الكافرةفيحرم نظر 
 .(5)دهم جيوز أن ترى منها ما يبدو عند املهنةاملؤمنات وألهنا رمبا حتكيها للكافر، ويف وجه عن

                                                             
  .ى االنرتنتفتوى الشيخ ابن عثيمني، موقع الشيخ عل (1)
(2)  shtm.4239http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_ 
 .695،ص2ج ،عبد هللا بن عبد احملسن الرتك ،املغين،موفق الدين ابن قدامة (3)
 .345، ص2جع السابق،جاملر  (4)
 .445،ص1ج ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي عالء الدين (5)

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4239.shtm
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املذهب احلنبلي: املرأة مع الكافرة تنظر إىل ما فوق السرة وحتت الركبة ألن النساء الكوافر كن 
 . (1)فلم يكن حيتجنب وال أمرن حبجاب -صلى هللا عليه وسلم  -ن على نساء النيب دخلي

 27األدلة يف املسألة:
بناء على خالفهم يف تفسري قوله تعاىل: ﴿أَْو ه املرأة أمام الكافرات خالف الفقهاء يف ما تظهر 

جُيَوِزون للمرأة أن  [ ، فمن قال: أن املقصود ابلنساء هن املسلمات فقط، فال31النور:ِنَساِئِهنَّ﴾]
تظهر زينتها أمام غري املسلمة، ومن قال: أن املقصود به جنس النساء عموما فإنه جيوز لغري املسلمة 

أن املرأة تظهر من زينتها الباطنة  -وهللا أعلم-، ويظهر  (2)ترى من املسلمة ما تراه املسلمة منها أن
إليه احلاجة بدون تضييق عليها، والقول هبذا ال و ما يظهر منها غالبا أمام الكافرات وهذا ما تدع

مينع املرأة من االحتياط إن خشيت الفتنة؛ ألن املرأة مع املرأة إن خشيت الفتنة ال مييز بني مسلمة 
  (3)أو غريها، أو خشيت أن تصفها للرجال فتمنع من كشف شيء من جسدها، وهللا تعاىل أعلم

 ب.نم األجااملسألة اخلامسة: الزينة أما
: ال حيل النظر لألجنيب من األجنبية احلرة إىل سائر بدهنا إال  والشافعي واملالكي املذهب احلنفي
 الوجه والكفني.

 دليلهم:
[ إال أن النظر إىل مواضع 30النور:قوله تبارك وتعاىل: ﴿ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم﴾] -1

ن رخص بقوله تعاىل: ﴿َوال يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر والكفا هرة وهي الوجهالزينة الظا
[ واملراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة 31النور:ِمنـَْها﴾]

 الوجه واخلامت زينة الكف.
يف ثياب  -معليه وسل صلى هللا - دخلت على رسول هللا أن أمساء بنت أيب بكر روت عائشة -2

 رقاق، فأعرض عنها، وقال: )اي أمساء، إن املرأة إذا بلغت احمليض مل يصلح أن يرى منها إال هذا 
 

                                                             
 .567، ص2ج ،م(1997)القاهرة: دار ابن عفان، ،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب (1)
 .595، ص6،احملقق: شعيب األرانؤوط وآخرون، جسنن أيب داود،سليمان بن األشعث األزدي السجستاين ،أبو داود (2)
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 .(1)وهذا وأشار إىل وجهه وكفيه( 
 [:62املذهب احلنبلي يف ظاهر كالم أمحد]

 حيرم النظر إىل مجيعها.
 28استدلوا بعدة أدلة:

 [ .53األحزاب:َمَتاعاً فَاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب﴾] وُهنَّ عاىل: ﴿َوِإَذا َسأَْلُتمُ قول هللا ت
ْحَداُكنَّ ُمَكاَتٌب، وََكاَن ِعْنَدهُ َما يـَُؤدِّي، فـَْلَتْحَتِجْب -صلى هللا عليه وسلم -وقول النيب  : )ِإَذا َكاَن إلِِ

 عند عدم ذلك، إذ لو د أن يتزوجها دليل على التحرمي.ويف إابحة النظر إىل املرأة إذا أرا (2)ِمْنُه( 
كان مباحا على اإلطالق، فما وجه التخصيص هلذه؟!، وأما حديث أمساء إن صح فيحتمل أنه 

 كان قبل نزول احلجاب، فنحمله عليه
 الراجح:

 . أعلموهللا تعاىل–املذهب احلنبلي القائل أبن املرأة تسترت أمام األجانب عنها لقوة أدلتهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 كتب  احياء )دار احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي،  سنن ابن ماجهحممد بن يزيد بن ماجه القزويين،  أبو عبد هللا، (1)

 .2335احلديث: رقم ،569ص ،4ج ه(1435العربية:
 .356، ص2ج ،م(1997)القاهرة: دار ابن عفان، ،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب (2)
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 الزينة يف نظر الشرع :  بعااملبحث الر 
 

 ثالثة مسائل:وفيه 
 املسألة األوىل: الرتغيب يف الزينة.

لزينة أابح اإلسالم للمرأة التزين والتجمل، بل ورغب فيها إذا كان أمام زوجها؛ لكنه ضبط هذه ا
29بضوابط حبيث تكون مقبولة يف نظر الشرع، ومن هذه الضوابط

(1) : 
 رعي:أن ال تتعارض هذه الزينة مع نص ش/1

، قال تعاىل: ﴿ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اَّللَِّ الَّيِت  األصل يف األشياء اإلابحة حىت يدل الدليل على التحرمي
[ فإذا ورد نص على حترمي شيء ما مما ُيستخدم 32األعراف:ْن الّرِْزِق﴾]َأْخرََج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت مِ 

 يف الزينة فعلى املرأة أن تتجنبه.
 ن ال يكون فيها تشبه ابلرجال:أ /2

َتَشبِِّهنَي ِمَن الّرَِجاِل  عن ابن عباس
ُ
رضي هللا عنهما قال: )َلَعَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم امل

َتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء اِبلّرَِجاِل( 
ُ
رجال هذا احلديث أصل يف حترمي تشبه النساء ابل (2)اِبلنَِّساِء، َوامل

 فيما هو من خصائص الرجال والعكس، وقد لعن صلى هللا عليه وسلم فاعله
 أن ال تتشبه ابلكافرات:/3

 .(3)عليه وسلم: )من تشبه بقوم فهو منهم( حذر اإلسالم من التشبه بغري املسلمني قال صلى هللا
 أن ال تتزين مبا فيه ضرر:/4

                                                             
 .99ص هـ(1403 ،)دمشق : املكتب اإلسالمي، ميةأحكام جتميل النساء يف الشريعة اإلسال ،املدينإزدهار  (1)
 .898، رقم احلديث: 349، ص 8، جصحيح البخاريالبخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل،  (2)
 .512، ص3،احملقق: شعيب األرانؤوط وآخرون،جسنن أيب داودأبو داود،سليمان بن األشعث األزدي السجستاين ، (3)
 رقم ،569ص ،4ج احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي،  ،سنن ابن ماجهحممد بن يزيد بن ماجه القزويين،  أبو عبد هللا، (4)

 .1213احلديث:
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صلى هللا -عليها فإنه ال جيوز هلا استخدامه لقوله إذا تبني أن ما تستخدمه املرأة لزينتها فيه ضرر 
 . (4): )ال ضرر وال إضرار( -عليه وسلم

 املسألة الثانية: الزينة املستحبة.
ن النظافة واجلمال، اعتىن ابلنظافة وحث عليها، وهناك خصال خّصها اإلسالم، وحث اإلسالم دي

نظر وهي خصال الفطرة اليت قال فيها عليها، ألهنا متضمنة لكمال النزاهة والطهارة، ومجال امل
: )الفطرة مخس أو مخس من الفطرة: اخلتان، و االستحداد، ونتف -صلى هللا عليه وسلم-النيب

 .30 (1)يم األظفار، وقص الشارب( اإلبط، وتقل
 : (2)وسيكون احلديث عن ما خيص املرأة من هذه اخلصال

لديك، وهو َمْكرمة يف حق اإلانث ليس بواجب اخلتان: هو إزالة ما على فرج األنثى كُعْرف ا -1
 .عليهن، وقد استحسنه األطباء املعاصرون إذا كان وفق التعاليم النبوية

ستحداد: وهو حلق العانة، وهي الشعر اخلشن الذي ينبت حول القبل، مسي بذلك اال -2
ن األمراض الستعمال احلديدة فيه وهي املوسى، وإزالته كمال للنظافة والطهارة، ووقاية م

 وااللتهاابت.
تف نتف اإلبط: وهو إزالة الشعر النابت يف اإلبط هبدف النظافة وإزالة الرائحة الكريهة، والن -3

 أفضل من احللق لنص احلديث عليه.
تقليم األظفار: واملراد به قطع ما طال عن اللحم منها، وينبغي االستقصاء يف إزالتها إىل حد  -4

صبع، واحلكمة من حث الشرع على قص األظافر ألن الوسخ جيتمع ال يدخل فيه ضرر على اإل
املاء إىل ما جيب غسله يف الطهارتني، حتت الظفر فيستقذر، وقد ينتهي إىل حد مينع من وصول 

 .وللبعد من مشاهبة احليوان ذي املخالب
 
 

                                                             

 (.501( ص )5889ص الشارب حديث )، كتاب اللباس ابب قصحيح البخاريموسوعة احلديث الشريف،  (1)
 .23،ص  2جه(،1399)دمشق : مكتبة دار البيان، ، زينة املرأة املسلمة ،عبد هللا الفوزان (2)
 .567،ص2جم(،1987)بريوت، دار ابن كثري، ، أحكام جتميل النساء يف الشريعة اإلسالمية،إزدهار املدين (3)
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 املسألة الثالثة: الزينة املباحة واحملرمة
 الزينة املباحة

نة أابحها الشرع، وأِذن فيها للمرأة، مما فيه مجال، وعدم ضرر ابلشروط املعتربة الزينة املباحة: كل زي
 .(3)ذلك: لباس الزينة، واحلرير، واحللي، والطيب، ووسائل التجميل احلديثة يف كل نوع، ويدخل يف

 ( اللبـاس:1
افة اللباس نعمة عظيمة، يسرت أعضاء خمصوصة من جسد اإلنسان، وحيفظه من تقلبات اجلو، إض

َوارِي َسْوآِتُكْم َورِيشًا َولَِباُس إىل أنه زينة ومجال، قال تعاىل: ﴿اَي َبيِن آَدَم َقْد أَنزَْلَنا َعَلْيُكْم لَِباسًا يُـ 
ٌر َذِلَك ِمْن آاَيِت اَّللَِّ َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن﴾]  [ .26:عرافاألالتـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ

 –يراعي تقوى هللا تعاىل، فال يلبس لباًس حمرمًا عليه ومن هنا تعني على كل مسلم ومسلمة أن 
 ى.فلباس التقوى خري وأبقى وأنق –وإن كان مجيالً 

 ( الطــيب:2
( يباح للمرأة أن تتطيب مبا شاءت سواء يف لباسها أو يف بدهنا، لكن عليها أن تعرف أن اإلسالم 1

رك الشهوة ويـُْلِفت أنظار الرجال. حيرم عليها أن تتطيب وهي تريد اخلروج من بيتها؛ ألن ذلك حي
رأة استعطرت فمرت على قوم : )أميا ام-صلى هللا عليه وسلم  -ففي احلديث قال رسول هللا 
، ومعىن هذا احلديث أن هذا الفعل فعل الزانة، وليس زىن حقيقة (1)ليجدوا من رحيها فهي زانية( 

 عن هذا الفعل الذي ال تفعله إال امرأة زانية.جيب فيه احلد، وإمنا سيق هذا املساق للزجر واالبتعاد 
التجمل والتزين لزوجها بكل ما أابحه هللا تعاىل من لباس  تقدم أن اإلسالم شرع للمرأة الزينة احملرمة

 31وحلي وطيب وحنو ذلك يف حدود التوجيهات اإلسالمية يف هذا اجملال.
يل اجلمال، أو استكماله، بل وضع األسس واإلسالم عندما أابح للمرأة التزين مل يطلق العنان لتحص

ذا من جانب. ومن جانب آخر حّرم بعض أشكال والقواعد اليت حتقق اهلدف املقصود من الزينة، ه
كوصل الشعر والوشم والنمص وتفليج األسنان وحنو ذلك ملا فيها من   –إن صح التعبري  –الزينة 

ذلك من التدليس واإليهام. وليست هذه  تغيري خلق هللا تعاىل، واخلروج عن الفطرة مع ما يف
                                                             

 رقم ،691ص،2ج احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي،  ،سنن ابن ماجهحممد بن يزيد بن ماجه القزويين،  أبو عبد هللا، (1)
 .713احلديث:
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جمل، بل هي تنبيه على ما مياثلها على ما مياثلها احملرمات هي كل ما حرم هللا يف جمال التزين والت
قال:  –رضي هللا عنه – على مر العصور، وإليك هذا احلديث اجلامع، عن عبد هللا بن مسعود

تنمصات، واملتفلجات للحسن، املغريات خلق املالنامصات و املستومشات، و "لعن هللا الوامشات و 
ع حمرمة مما يطلق عليه زينة وهي تفليج األسنان والنمص والوشم، فهذا احلديث دلَّ على أنوا  (1)"هللا

وحترميها جاء من لعن فاعلها، ألن اللعنة على الشيء تدل على حترميه. وتدل على أنه من الكبائر، 
 32.وهي تغيري خللق هللا تعاىل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .1134، رقم احلديث:633، ص2ج،املصدر السابق (1)



40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يف اإلسالم اللباس وأحكامهاع أنو :  ثالثالفصل ال
 حكم اللباس وشروطه:  املبحث األول                          

 ما جيب من اللباس:  املبحث الثاين                           
 ما يستحب من اللباس:  املبحث الثالث                          

 ما ينهى عنهو  ما يباح من اللباس :   بحث الرابعامل    
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 حكم اللباس وشروطه: املبحث األول
 

 اللباس تعرتيه األحكام التالية: -:حكم اللباس
 فرض: إذا كان لسرت العورة، أو لدفع احلر أو الربد أو األذي عن البدن. -أ

 للناس.الالبس الزينة والتجمل لنفسه أو مستحب: إذا قصد به  -ب
مكروه: إذا كان مظنه التكرب، كجعل الثوب أسفل من الكعبني، أو كان يف تشبه ابلكفار أو  -ج

الفساق إن كان هلم زي خاص اليلبسه غريهم من املسلمني، فإن كان زي يلبسه املسلمون والكفار 
فإن كان  ابلنساء أو تشبه النساء ابلرجال،فال يكره للمسلمني لبسه، أو كان فيه تشبه الرجال 

هناك زي يلبسه الرجال والنساء فال يكره ألحدهم لبسه، أو كان فيه جتسيم للعورة، والتجسيم 
 إحاطة الثوب بعضو العورة والتصاقه به.

ويكره للمسلم أن يرتك لبس ما أابحة هللا تعبدا، فال جيوز له ترك لبس القطن ولبس الصوف تقراب 
 ري ماشرعه هللا من العبادة. بتعذيب النفس، ألننه تعبد بغإىل هللا

حرام: إذا قصد به الالبس بلبسه، قال النيب صلى هللا عليه وسلم " من جر ثوبه خيالء مل ينظر  -د
(1)" هللا إليه يوم القيامة

33 
 أو لبس ما هنى هللا تعاىل عن لبسه، كلبس الذهب واحلرير للرجال دون النساء.

 وهو ما كان لغري ذلك. مباح: -ه
 اس املشروع:شروط اللب

أن يكون ساترا جلميع العورة من الرجال والنساء ونريد بسرت العورة أن يكون معطيا هلا اليشف  -أ
 عن لون العضو الذي حتته.

أن يكون غري جمسم للعورة، ونريد ابلتحسيم الكلي للعضو، أما التحسيم اجلزئي فإنه يعفى  -ب
كساين رسول هللا قيطية كثيفة مما أهداها له دحية عنه ألنه الميكن التحرز منه، قال أسامة بن زيد  

  الكليب. 
                                                             

 .898، رقم احلديث: 349، ص 8، جصحيح البخاريالبخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل، ( 1)
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 كسوهتا إمرايت، فقال فكسوهتا إمرايت، فقال يل رسول هللا: ما لك مل تلبس قبطية؟ اي رسول هللا
(1)رسول هللا مرها فلتجعل حتتها غاللة، عإين أخاف أن تصف حجم عظامها

34 
 رجال لباس النساء، وال لباس النساء لباس الرجال.أن ال يشبه لباس الكفار، وال يشبه لباس ال -ج
 أن يكون اللباس فوق الكعبني، ألن اإلسبال مظنة الكرب للرجال. -د
أن ال يكون لبس شهرة، ونريد بلباس الشهرة اللباس امللفت الألنظار، لقوله صلى هللا عليه  -ه

النار، ومن لبس الشهرة أن يبالغ  وسلم من لبس ثوب سهرة ألبسه هللا مثله يوم القيامة مث أهلب فيه
س الذي مل يعتد ليلبسه مرقعا إظهارا للبقوى، أو يلبس اللبايف تقصري الثوب أو يرقع الثوب اجلدبد 

 الناس لبسه يف البلد، وحنو ذلك.
 31اف، لقوله تعاىل يف سورة األعراف:اخللو من اإلسر  -و
ومن ﴾ ا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفنياي بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربو  ﴿

 اجته.اإلسراف التغايل يف مثن الثياب من اإلسراف أن يقتين املرء من اللباس قوق ح
أن ال يكن حريرا وال ذهبا ابلنسبة للرجل، لقوله صلى هللا عليه وسلم أحل الذهب واحلرير  -ز

 لإلانث من أميت، وحرم على ذكورها. 
 صلى هللا عليه وسلم ليس من شرط اللباس أن يكون مشاهبا ملا كان مشاهبته للباس النيب -ح

ادة من العادات، وليس من الدين أن يتقيد يلبسه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألن اللباس ع
بس من اللباس ما يراتح به وإليه، إذا املرء مبا كان يلبسه رسول هللا أو أصحابه، بل جيور له أن يل

  ط السابقة.توفرب فيه الشرو 
 

 
 

 
                                                             

،  2ه(ج1435العلمية: الكتب شعيب األرانؤوط وآخرون،)دار احملقق:،مسند اإلمام أمحد بن حنبلحنبل،أمحد بن ( 1)
    .3310، رقم احلديث:955ص
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 ما جيب من اللباس:  املبحث الثاين
 

 حكم اخلمار:
ن من أبصارهن وحيفظن فروجه وال يتذين زينتهن إال ما وقل للمؤمنات يغضض ﴿قال هللا تعاىل: 

 [31:]سورة النور ﴾مظهر منها وليضربن هو على جيوهبن 
واخلمر مجع محار، وجيمع يف أيمر هللا سبحانه وتعاىل املؤمنني أن يضربن خيمرهن على جيوهبن، 

تلقيها املرأة على رأسها من اخلمر وهو  القلة على أمحرة، وكال اجلمعني مقيس، وهو املقنعة اليت
السرت، واجليوب مجع جيب وهو فتح يف أعلى القميص يبدو منه بعض اجلسد، وأصله على ما 

ا قورة جيبه، وإطالقه قيل من اجليب مبعىن القطع، ويف الصحاح تقول جبت القميص أجوبه إذ
ب لوضع الدراهم وحنوها كما هو على ما ذكر هو املعروف لغة، وأما إطالقه على ما يكو يف اجلن

 الشائع بيننا اليوم فليس من كالم العرب كما ذكره ابن تيمية، لكنه ليس خبطأ املعىن.
رت تورهن وصدورهن قال اآللوسي املراد من اآلية كما روى ابن أيب حامت عن أيب جبري أمرهن بس

نها كعادة اجلالية من وراء خبمرهن لئال يرى منها شئ، كان النساء يغطني رؤوسهن ابخلمر ويسدل
الظهر، فيبدو حنورهن بعض صدورهن، وصح انه ملا نزلت هذه اآلية سارع نساء املهاجرين إىل 

(1) من كتابه امتثال ما فيها قششقهن مروطهن فاختمرن هبا، تصديقا وإمياان مبا أنزل هللا
فع عائشة  35

وليضربن خبمرهن  ﴿ملا أنزل هللا تعاىل:  رضى هللا عنها أهنا قالت يرحم هللا نساء اهلاجرات األول
 .(3)، ويف رواية شققن أكتف مروطهن فاختمرن هبا(2)شققن مروطهن فاختمرن هبا  ﴾على جيوهبن

                                                             

ه، املطبعة الكربى املريية 1301، 1، ط6، جروح املعايني البغدادي، ( أبو الفضل شهاب الدبن السد حممود الأللوس1)
 ، واملرط بكسر امليم كساء من خز، أو صوف أو غريه.53ببوالق ص

 .129، ص3،جيح البخاريصح( أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، 2)
 .  382، ص2، جسنن أيب داود( أبو سليمان بن األعث السجستهين، 3)
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نساء األنصار مل يكن مينعهن وقال اجلصاص ورت صفية بنت شيبة عن عائشة أهنا قالت نعم ال
مناطقهن فشققنه احلياء أن يتفقهن يف الدين وأن ايألن عنه، ملا نزلت سورة النور عمدن إىل حجور 

 فاحتمرن به.
املرأة مكشوفة وقد قيل إنه أراد جيب الدروع ألن النساؤ كن يلبسن الدروع وهلا جيب فتكون 

(1)املوضع الصجر والنحر إذا لبستها فأمره هللا بسرت هذا
36 

مما تقدم يتبني أن أحاديث عائشة تدل أنه على أنه جيب على املرأة محارا كثيفا تغطي به رأسها 
 وحترها وصدرها.
 حكم اجللباب:
اي أيها النيب قال ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهم من جالبيبهن  ﴿قال هللا تعاىل: 

 [59]سورة األحزاب﴾غفورا رحيماذلك أدىن أن يعرفن فال تؤذين وكان هللا 
أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم، أن أيمر يسائه ونساء املؤمنني عامة إذا خرجن حلاجتهن أن 

وجيوهبن وهي فتحة الصدر يف الثوب جبلباب فيميزهن هذا الزي وجيعلهن يغطني أجساه ورؤوسه 
اخلجل والتحرج يف نفوس الذين  يف مأمن من عابثة الفساق، فإن معرفتهن وجشمتهن معا تلقيان

، قال السدي كان انس من فساق أهل املدينة خيرجون ابلليل حني (2)كانوا يتبعون النساء ملابثنت
ق املدينة فريضون للنساء، وكانت مساكن أهل املدينة ضيقة، فإذا رأوا املرأة خيتلط الظالم إىل طري

املرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة قوثبوا  عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها، وإذا رأوا
  (3)عليها 

واآلية تدل على وجوب لبس اجللباب للمرأة حال خروجها من البيت، وقد اختلف يف حتديد 
لباب، كما اختلف يف كيفية إدانئه، قال الزخمشرى: اجللباب ثوب واسع أوسع من اخلمار ودون اجل

 قى منه ما ترسله على صدرها.الرداء، تلويه املرأة على رأسها وتب
                                                             

، د.ت 1، ط5، جأحكام القرآندلسي، أبو بكر حممد بن عبد هللا بن أمحد املعروف اببن االشبيلي املالكي، األن(  1)
 ه1415مطبقة السعادة، 

 .288، صيف ظالل القرآن( سيد قطب، 2)
 .871، ص6، جتفسري القرآن العظيمكثري، دار الشعب، ( حافظ ابن  3)
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وعن ابن عباس رضى هللا عنهما قال اجللباب هو الرداء الذي يسرت من فوق إىل أسفل، وقيل 
ه من كساء أو غريه، ومعىن يدنني عليهن من جالبيبهن يعىن يرخينها عليهن امللحفة وكل ما يتسرت ب

دين ثوبك على وجهك، وذلك ويغطني وجوهن وأعطافهن، يقال إذا زل الصوب عن وجه املرأة، أ
درع ومجار الفصل بني أن النساء كن يف أول اإلسالم كعادهتن يف اجلاهلية، متبذالت تربز املرأة يف 

كان التيان أهل الشطارة يتعرضون إذا خرجن ابلليل إىل مقاضي حوائجهن يف النخيل احلرة واالمة، و 
أمرن أن خيالفن بزيهن عن اإلماء بلبس األردية والغيطان لإلماء، وراب تعربضوا للحرة بعلة األمة، تف

واملالحف وسرت الرؤوس والوجوه ليخشمن ويهنب فال يطمع فيهن طامع، فإن قلت ما معىن )من( 
من جالبيهن(؟ قلت هو للتبعيض، إال أن التبعيض حيتمل وجهان احدمها أن يتحلني ببعض يف )

لة يف درع ومحار كاألمة وهلا جلباابن فصاعدا يف ما هلن من الدالبيب، املراد أن ال تكون احلرة تبذ
سريين  بيتها، والثاين أن ترخي املرأة بعض جلباهبا على وجهها تتقنع حىت تتميز من األمة، وعن ابن

سألب عبيدة السلماين عن ذلك فقال ردائها فوق احلجاب تديره حىت تضعه على أنفها، وعن 
ق األخر إال العني، وعن الكسائي يتقنعن مبال حفهن السداين تغطي إحدى عينيها و جبهتها والش
(1)منضمة عليهن أراد ابالنضمامم معىن اإلدانء

37  
العربيات التبذل وكن يكشفن وجوهه كما يفعل اإلماء، وكان ذلك داعية قال القرطيب: كانت عادة 

ن أيمرهن إبرخاء إىل نظر الرجال إليهن، تشعب الفكرة فيهن، أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم أ
اجلالبيب عليه إذا أردن اخلروج إىل حوائجهن واجللباب هو الثوب أكثر من اخلمار، وروي عن ابن 

، والصحيح أنه الثوب الذي يسرت مجيع البدن، ويف ود أه الرداء، وقيل إنه القناععباس وابن مسع
قال لبلبسها أختها من صحيح مسلم عن أم عطية قلت اي رسول هللا إحداان ال يكون هلا جلباب؟ 

  .(2)جلباهبا
 
 

                                                             

، دار 3، جاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلالكش(  أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، 1)
 .274الفكر، ص

 .243، ص41، جاجلامع ألحكام القرآن( أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، 2)
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 حكم طول اللباس:  
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من جر ثوبه  -1

خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة أم سلمة فكيف يصنع النساء يذيوهلن؟ يرخني شربا؟ فقالت أم 
(1)فريخني ذراعا ال يزدن عليه(  سلمة إذا تنكشف أقدامهن وقال

38 
وعن عبد هللا بن عمر قال رخص الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألمهات املؤمنني يف الذيل  -2

 (2)شربا، فزادهن شرب فكن يرسلن إلينا فتزرع هلن زراعا 
ا وعن أنس بن مالك رضى هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم سرب لفاطمة من عقبها شرب  -3

 .(3)وقال هذا ذيل املرأة 
يث ابن عمر األول على الوعيد ملن جر ثوبه خيالء وهذا يشمل الرجال والنساء، وقد حديدل 

 عرب عن هذا الوعيد بقوله مل ينظر هللا إليه يوم القيامة.
وقد فهمت أم سلمة رضي  (4)قال النوري: ال ينظر اله إليه أي ال يرمحه وال ينظر إليه نظر رمحته 

ا ولذلك سألك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن حكم  عنها أن الوعيد يشمل النساء أيضهللا
املرأة يف ذلك ألهنا تعرف أنه جيب على املرأة أن تسرت قدميها ألهنا من العورة، فبني هلا رسول هللا 

اض صلى هللا عليه وسلم أن حكمهن يف ذلك خارج عن حكم الرجال يف ذلك املعىن، وقد نقل عي
لنساء، ومراده منع اإلسبال لتقريره رسول هللا صلى هللا عليه امنع يف حق الرجال دون اعلى أن 

وسلم أم سلمة على فهمها، إال أه يبني هلا أنه عام خمصوص لتفريقه يف اجلواب بني الرجال والنساء 
ستجباب وهو أن يف إال سبال وتبيينه القدر الذي مينع ما بعده، واحلاصل أن للرجال حالني حال ا

 صف الساق.يقتصر ابألزار على ن
 

                                                             

، 2، جالسنن الكربى وهبامسه زهر الراب الرايب على اجملتيب للسيوطي( أبو بكر أمحدبن احلسني بن على البيهقي، 1)
 .233ه، ص1346، الركن 1جيدرابد، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، ط

 .386، ص2، جسنن أيب داود(  أبو سليمان بن األعث السجستهين، 2)
 .259، املطبعة السلفية، ص 10، جفتح الباري( أمحد بن على بن حجر العسقالين، 3)
 .21، ص14، املطبعة السلفية، جشرح النوريصحيح مسلم ب( أبو زكراي حمي الدين بن شرف النوري، 4)
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وحال جواز وهو إىل الكعبني، وكذلك للنساء حال من استجباب وهو ما يزيد على ما هو جائز 
(1)للرجال بقدر الشرب، وجال جواز بقدر الذراع

39  
مما تقدم يظهر أه جيب على املرأة أن تلبس ما يغطي مجيع حسمها مبا يف ذلك القدمني ألهنا 

 مستحب.عورةوما زاد على ذلك فهو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .169ه، ص1390-م1980، 8، ط2، جإرشاد اخللق إىل دين احلق واخلالص أالدين ( حممود حممد خطاب السبكي، 1)
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 ما يستحب من اللباس: املبحث الثالث
 

 استحباب اللباس اجلميل والتواضع فيه: 
قل من حرم زينة هللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قال هي للذين آمنوا  ﴿قال هللا تعاىل: 

 [32األعراف  ]﴾يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة
والزينة هنا امللبس إذا قدر عليه صاحبه، كما روي عن عمر رضى هللا عنه قال إذا وسع هللا عليكم 

ن أيب طالب شيخ اإلمام مالك رضي هللا عنه أنه كان فأوسعوا، وروي علي بن احلسني ابن علي اب
دق بثمنه، يلبس كساء جز مبسني دينارا يلبسه يف الشتاء فإذا كان الصيف تصدق به أو ابعه فتص

قل من حرم زينة هللا اليت أخرج لعبادة  ﴿وكان يلبس يف الصيف ثوبني من متاع مصر ويقول: 
 40 (1)﴾والطيبات من الرزق؟

سول هللا صلى هللا عليه وسلم استحباب اجلميل من الصياب، فعن ابن مسعود وقد ورد عن الر 
ل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يدخ

ل من كرب، فقال رجل إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فال إن هللا مجيل حيب اجل
 ، فهذا احلديث يدل فيما يدل عليه أن حنبة لبس الثوب احلسن(2)ق وغمط الناسالكرب بطر احل

وكذلك ورد  (3)هذا ما ال خالف فيه والنعل احلسن وختري اللباس اجلميل ليس من الكرب يف شئ و 
وع من الربود فيه خطوط صفر أو خيالطه ن ب رضي هللا عنه أنه رأى حلة سرياءعن عمر بن اخلطا

ابب املسجد فقال اي رسول هللا لو اشرتيتها ليوم اجلمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ حرير تباع عند 
فما أنكر عليه  (4)ا من ال خالق له يف اآلخرة"فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "إمنا يلبس هذ

 ذكر التجمل وإمنا عليه كوهنا سرياء.

                                                             

 .196-195، ص41، جاجلامع ألحكام القرآن( أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، 1)
 .93، ص1، جصحيح مسلمقشريي النيسابوري عيسى البايب احلليب، (  أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن ال2)
 .109، صنيل األرطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقي األخبار( حممد بن على بن حممد الشوكاين، 3)
 م.1238، ص1، جصحيح مسلم( أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن القشريي النيسابوري عيسى البايب احلليب، 4)



49 
 

مما تقدم يتبني استباب اللباس احلسن والتجميل به يف اجلمع واألعياد وعند لقاء ومزاةرة االخوان، 
كان قال أبو العالية كان املسلمون إذا تزاوروا جتملوا، وقد اشرتى متيم الداري حلة أبلف درهم  

صوف من يصلي فيها، قال القرطيب: أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر لباس اخلشن من الكتان وال
الثياب ويقول ولباس التقوى ذلك خري هيهات، أتى من ذكران تركوا لباس التقوى بل هم أهل 
التقوى وأولوا املعرفة واهنى، وغريهم أهل دعوى وقلوهبم خالية من التقوى، ودخل أبو حممد بن 

حممد خي العروف ابلكرخي على أيب احلسن بن ايسر وعليه جبة صوف فقال له أبو احلسن اي أاب أ
على القوهي وهي ضرب من الثياب صوفت قلبك أو جسمك؟ صوف قلبك والبس التوهي 

 41.(1)رسيفا
أما التواضع يف اللباس فعن معاذ اجلهين رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من 

ىت رك أن يلبس صاحل الثياب وهو يقدر عليه تواضعا هلل عز وجل، دعاه على رؤوس اخلالئق حت
 . (2)خيريه يف حلل اإلميان أيتهن شاء

وهذا احلديث يدل على استحباب ترك لبس حسن الثياب ورفيعها بقصد التواضع، ومما ال شك 
الزهو واخليالء والتكرب، وقد كان فيه أن لبس ما فيه مجال زائد من الثياب جيذب بعض الطباع اىل 

 . (3)اس الصوف اترة واقطن اترة والكنان أخرىهديه صلى هللا عليه وسلم أن يلبس ما يسرت من اللب
  استحباب األبيض واحلربة من اللباس: 

عن مسرة بن جندب رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "البسوا الثياب البياض  -1
 . (4)وأطيب وكفنوا فيها مواتكم"فإهنا أطهر 

 صلى هللا عليه وسلم وميينه رجلني عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه قال رأيت النيب -2
 . (5)عليهما ثياب بيض يوم أحد، كت رأيتهما قبل وال بعد

                                                             

 .196، ص41، جاجلامع ألحكام القرآنهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب،  (  أبو عبد1)
 .110، ص2( الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، شرح رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، ج2)
 .111، صشرح منتقي األخبارنيل األرطار من أحاديث سيد األخيار ( حممد بن على بن حممد الشوكاين، 3)
 .181، صسنن النسائىبن شعب على، (  أمحد 4)
 .30، ص3،جصحيح البخاري( أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، 5)
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عن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم ثوب أبيض وهو انئك،  -3
دخل اجلنة(، ته وقد استيقظ فقال ) مامن عبد قال ال اله إال هللا مث مات على ذلك إال مث أتب

قلت وإن زىن وإن سرق؟ قال )وإن زىن وإن  قلت وإن زىن وإن سرق؟ قال )وإن زىن وإن سرق(،
قلت وإن زىن وإن سرق؟ قال )وإن زىن وإن سرق على رغ أنف أيب ذر(، وكان أبو ذر  سرق(،

 42.(1)احلديث قال وإن رغم أنف أيب ذرإذا حدث هبذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 (  املصدر نفسه، قال أبو عبد هللا هذا عند املوت أو قبله اذا اتب وندم وقال ال اله إال هللا غفر له.1)
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 ما ينهى عنهو  ما يباح من اللباس :  املبحث الرابع
 :ما يباح من اللباس
 احلرير من اللباس: 

عن على بن أيب طالب رضي هللا عنه قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أخذ حريرا  -1
 43.(1)رام على ذكور أميت(فجعله يف ميينه وذهبا فجعله يف مشاله، مث قال ) إن هذين ح

عن أيب موسى األشعرى رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ) حرم لباس  -2
 .(2)ب على ذكور أميت وأحل إلانثهم احلرير والذه

عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال أهديت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلة سرياء  -3
تها فغرفت الغضب يف وجهه فقال ) إين مل أبعث هبا إليك لبلبسها إمنا بعثت فبعث هبا  إيل فلبس

 .(3)هبا إليك لتشققها محرا بني النساء( 
رضي هللا عنه أن اكيدر دومة أهدى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عن علي  -4

 .(4)عليا فقال )شققه محرا بني القواطم(
 .(5)هللا عنه أنه رأى على أم كلثوم برد حرير سرياءعن أنس بن مالك رضي  -5

 املون من الثياب: 
 .(6)صلى هللا عليه وسلم ثوابن أخضرانعن أيب رمثة رضي هللا عنه قال رأيت رسول هللا  -1
عن الرباء بن عازب رضي هللا عنهما قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم ربوعا وقد رأيته يف  -2

  .(7)شيئا أحسن منهحلة محراء ما رأيت 
                                                             

 .217، صسنن ابن ماجة(  أيب عبد هللا حممد بن يزيد ابن ماجة القزويين، 1)
 .217ص-اجلامع الصحيح -سنن الالرتمذي( أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة، 2)
 م.1244، ص1، جصحيح مسلم( أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن القشريي النيسابوري عيسى البايب احلليب، 3)
 م.1645، ص1، جصحيح مسلم( أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن القشريي النيسابوري عيسى البايب احلليب، 4)
 .2، ص3،جصحيح البخاري( أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، 5)
 374، صسنن أيب داودبو سليمان بن األعث السجستهين، ( أ6)
 م.33، ص3،جصحيح البخاري( أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، 7)
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 44.(1)عن جابر بن مثرة قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف لبلة أضحيان  -3
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإىل القمر وعليه جلة محراء فإذا هو عندي فجعلت أنظر إىل 

 .(2)أحسن من القمر
 .(3)أن يتزعفر الرجل عن أنس رضي هللا عنه قال هنى النيب صلى هللا عليه وسلم  -4
عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن يلبس احملرم ثواب مصبوغا  -5
 .(4)ورس أو زعفرانب

   .(5)عن سليمان التيمي قال رأيت على أنس بن مالك رضي هللا عنه برنسا أصفر من خز -6
 

 :ما ينهى عنه من اللباس
 لباس الشهرة: 

ن عمر رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) من لبس ثوب لشهرة عن اب -1
(1)الدنيا ألبسه هللا ثوب الذلة يوم القيامة(يف 

45  
وعنه أيضا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) من لبس ثوب الشهرة البسه اله إابه يوم  -2

 .(2)منهم( القيامة، مث أهلب فيه النار، ومن تشبه بقوم فهو

                                                             

 .687، مطبعة املالح، ص1، ججامع األصول يف أحاديث الرسولاملبارك بن حممد ابن األثري اجلزري، (  1)
 م.118، ص3،جصحيح البخاري ( أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري،2)
 .33( املصدر نفسه، ص3)
 33( املصدر نفسه، ص4)
 .26نفسه، ص املصدر (5)
 .3678، صسنن أيب داود(  أبو سليمان بن األعث السجستهين، 1)
 .657، مطبعة املالح، ص1، ججامع األصول يف أحاديث الرسول( املبارك بن حممد ابن األثري اجلزري، 2)
 .111ص، نيل األرطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقي األخباربن حممد الشوكاين، ( حممد بن على 3)
 .111( املصدر نفسه، ص4)
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الناس، ملخالفة لونه أللوان ثياهبم، قال ابن األثري: الشهرةظهور الشئ، واملراد أن ثوبه يشتهر بني 
فريفع الناس اليه أبصارهم، وخيتال عليهم ابلعجب والتكبري، فكما لبس الشهرة يف الدنيا ليعزهبا 

ار بينهم عقوبة له، والعقوبة ن يفتخر على غريه، يلبسه هللا يوم القيامة ثواب يشتهر مبذلة واحتق
الشهرة، ولبس هذا خمتصا بنفيس الثياب، بل  جنس العمل، واحلديث يدل على حترمي لبس ثوب

 .(3)قد حيصل تلك ملن يلبس ثواب، ايلف ملبوس الناس من الفقراء لرياه الناس فيتعجبوا من لباسه
فال فرق بني رفيع الثياب ووضيعها وقال ابن رسالن: وإذا كان اللباس لقصد االستهار يف الناس، 

لتحرمي يدور مع االشتهار، واملعترب القصد وإن مل يطابق واملوافق امللبوس الناس واملخالف، ألن ا
 .(4)الواقع

 ما حيكي بدن املرأة من الثياب:
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "صنفان من أهل النار مل  -1

ت مميالت رؤوسهن ا قومل أبيديهم سياط كأذانب البقر يضربون هبا الناس ونساء كاسيات عارايأرمه
(5)يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا كذا(كأمسة البحث املائلة ال

46  
 وعن دحية الكليب رضي هللا عنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبطي فأعطاين منها -2

ارأتك ختتمر به(، فلما أدبر قبطية، فقال )اصدعها صدعني فاقطع أحدمها قميصا واعطط اآلخر 
 .(6) قال ) وأمر امرأتك أن جتعل حتته ثواب اليصفها(

                                                             

 م.168، ص1، جصحيح مسلم( أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن القشريي النيسابوري عيسى البايب احلليب، 1)
 .352، صسنن أيب داود( أبو سليمان بن األعث السجستهين، 2)
 .234، صالسنن الكربي وهبامشة زهر الراب الرايب على اجملتيب للسيوطي بكر أمحد بن احلسني بن على البيهقي، ( أبو3)
 .383، صسنن أيب داود( أبو سليمان بن األعث السجستهين، 4)
 ( املصدر نفسه.5)
 .332، صفتح الباريأمحد بن على بن حجر العسقالين، ( 6)
 .345، صسنن أيب داودين، أبو سليمان بن األعث السجسته (7)



54 
 

وعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال كساين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبطية كشيفة  -3
 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) مالك ال تبس أهداها له دحية الكليب فكسوهتا امرأيت

 .(7)تجعل غاللة فإين أخاف أن تصف عظامها(قلت كسوهتا امرأيت فقال ) مرها فل القبطة(؟
وعن عائشة رضي هللا عنها أن أمساء بنت أيب تكر دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه  -4

مساء إن املرأة إذا بلغت احليض مل يصلح أن يرى وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال" اي ا
 .(1)وأشار إىل وجهه وكفيه -وهذامنها إال هذا 

 ما يشبه لباس الرجال للمرأة:
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرجل الذي يلبس لبسة  -1

 .(2)املرأة، واملرأة اليت تلبس لبسة الرجال
النعل؟ قد لعن رسول هللا صلى ليكة قال قيل لعائشة رضي هللا عنها هل تلبس املرأة عنابن م -2

 .(3)هللا عليه وسلم الرجلة من النساء
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال لعن النيب صلى هللا عليه وسلم املتشبهات من النساء  -3

 47.(4)ابلرجال واملتشبهني من الرجال ابلنساء
لم املخنثني من الرجال هللا عنهما قال لعن النيب صلى هللا عليه وس عن ابن عباس رضي -4

 (5): أجرجوهم من بيوتكم واملرتجالت من النساء، مث قال األحاديث قال
 
 
 

 

                                                             

 .332( أمحد بن على بن حجر العسقالين، فتح الباري، ص1)
 .38، ص3،جصحيح البخاريأبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري،  (2)
 . 212ه، ص1390-م1980، 8، ط2، جإرشاد اخللق إىل دين احلق والدين اخلالص أ( حممود حممد خطاب السبكي، 3)
 .30، ص3،جصحيح البخاريمد بن إمساعيل البخاري، أبو عبد هللا حم (4)
 م.198، ص1، جصحيح مسلمأبو احلسن مسلم بن احلجاج بن القشريي النيسابوري عيسى البايب احلليب، ( 5)
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 اخلامتة
 

نبينا حممد لصالة والسالم على احلمد هللا الذي بفضله تتم الصاحلات، ومبنه تكتمل اخلريات وا
 أمجعني، وبعد: وعلى آله واصحبه

 وصل الباحث إىل النقاط التالية، وإليكم هذه النقاط ابالختصار فيما يلي:  بعد البحث والدراسة
اللباس  أن اللباس نعمة من هللا تعاىل على البشر، وقد علمهم ويسر هلم بشرعة هلم ذلك  ❖

ما يواري السوأة وهو اللباس الداخلي وأنه قد يطلق على  فة،الذي يسرت العورات املكشو 
والرايش، وقد يطلق على ما يسرت اجلسم كله ويتجمل به وهو ظاهر الثبات، كما قد يطلق 

 الرايش على العيش الرغد والنعمة واملال، وهي كلها معان متداخلة ومتالزمة.
ئة، كرمي املظهر، مجيل قد أابح اإلسالم للمسلم_ بل طلب منه_ أن يكون حسن اهلي  ❖

اهلندام متمتعا مبا خلق هللا تعاىل من زينة وثياب، والغرض من امللبس يف نظر اإلسالم أمران 
ريه من لباس بسرت العورة والزينة، وهلذا امنت هللا تعاىل على اإلنسان عامة، مباهيأ هلم بتد

 ورايش.
اإلنسان املتدين بفطرته من قد أوجب اإلسالم على املسلم أن يسرت عورته اليت يستحي   ❖

كان منفردا بعيدا   كشفها، حىت يتميز عن احليوان العاري، بل دعاه إىل هذا التسرت وإن
 صري االحتشام له دينا وخلقا.عن الناس حىت ي

 تعبدا، فال جيوز له ترك لبس القطن قد يكره اإلسالم للمسلم أن يرتك لبس ما أابحه هللا  ❖
بتعذيب النفس، ألنه تعبد بغري ماشرعه هللا من العبادة وبكره  ولبس الصوف تقراب إىل هللا

 للمسلم أن أيخذ لبس ما هنى هللا عن لبسه، كلبس الذهب واحلرير للرجال دون النساء.
 لباس النساء لباس أن اليشبه لباس الكفار وال يشبه لباس الرجال لباس النساء، وال  ❖

 اإلسبال مظنة الكرب للرجال.الرجال، وأن يكون اللباس فوق الكعبني، ألن 
 اهتمام املرأة ابلزينة أمر فطري جبلت عليه منذ خلقتها. ❖
 مام هذه الفطرة، وما أابحه هللا هلا أكثر مما حرمه عليها.مل يقف اإلسالم أ ❖
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ُتْظِهر املرأة من زينتها ما يظهر منها غالبا أمام حمارمها، وإن كان النظر منهم بشهوة فإنه  ❖
 اق املذاهب األربعة.حُيرم النظر ابتف

 ها.جيوز للمرأة استخدام املساحيق واألصباغ احلديثة إذا مل يكن مثة ضرر علي ❖
 حيرم استخدام الرموش الصناعية؛ ألهنا تدخل يف الوصل املنهي عنه وامللعونة فاعلته. ❖
 حيرم استخدام الوشم للتزين وتغيري اخللقة بكل صوره وأشكاله.  ❖
 ير املرأة وانسياقها أمام رغباهتم وأالعيبهم هبا ابسم املوضة.لوسائل اإلعالم دور يف تغر   ❖
 سلمة وماهلا أمثن من أن هتدره يف ترف الزينة.وقت املرأة امل  ❖

خريا أسأل هللا سبحانه وتعاىل وأرجوه لقبول هذا العمل املتواضع لألمة اإلسالم وهللا خري أ
 .املوقف واملعني
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 قائمة املصادر واملراجع
 

 القرآن الكرمي  •

، طبعة مصورة عن 8، جلسان العربدين حممد بن مكرم، األنصاري، ابن منظور مجال ال •
 طبعة بوالق الدار املصرية للتأليف والرتمجة.

أحكام األندلسي، أبو بكر حممد بن عبد هللا بن أمحد املعروف اببن االشبيلي املالكي،  •
 ه.1415، د.ت مطبقة السعادة، 1، ط5، جالقرآن

، بدون املطبعة سلمة يف الكتاب والسنةجلباب املرأة املاأللباىن، حممد انصر الدين،  •
 والتاريخ.

 : دار الشعب، د.ت.، د6، جتفسري القرآن العظيمظ، ابن كثري، حاف •

 ه.1349، إدارة الطباعة املنريية، 3، جاحمللىابن جزم، أبو حممد على بن أمحد بن سعيد،  •

: ، د1، ط6، جروح املعاينالدين السيد حممود الآللوسي، البغدادي، أبو الفضل شهاب  •
 ه.1301بعة الكربى املريية ببوالق، املط

، ترمجة: موالان حممد 8، جصحيح البخاريالبخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل،  •
 م.2002ديثة، ل احلق "آخرون" داكا: املطبعة احلمزم

سنن الكربى وهبامسة زهر الراب الرايب الالبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن على،  •
، جيدرابد مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، 1، ط2، جعلى احملتيب للسيوطي

 ه.1346

، مطبعة 10، ججامع األصول يف أحاديث الرسولاجلزري، املبارك بن حممد ابن األثري،  •
 املالح.
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-ه1397ة مطبعة السعادة، ، القاهر املرأة وحقوقها يف اإلسالمالطرزي،  احلسيين، مبشر •
 م.1977

، 2، جهناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملى، حممد بن أمحد محزة بن شهاب الدين،  •
 م.1967 -ه1382مصطفي اللبايب احلليي 

املصرية ، مثر اهليئة 3، املسمى تفسري املنار، جتفسري القرآن احلكيمرضا، حممد رشيد،  •
 العامة للكتاب، د.ت.

، د.ب، مطبعة 5، جأحكام القرآن للجصاصر أمحد بن على اجلصاص، الرازي، أبو بك •
 عبد الرمحن حممد، د.ت.

يل يف ائق الترتيل وعيون األقاو الكشاف عن حقالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر،  •
 ، دار الفكر، بدون التاريخ.3،جوجوه التأويل

البايل وشركاه، بدون ، مصطفى سنن أيب داودعث، لسجستاين، أبو داود سليمان بن األا •
 التاريخ.
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