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املقدّمة

احلمدهلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، 
نبينا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

وبعد

ته عليها كبرية، حيث هياأ  فاإنَّ نعمة اهلل على املراأة امل�سلمة عظيمة، ومنَّ
وتثبيت  ف�سيلتها وحرا�سة عفتها  و�سيانة  �سعادتها  اأ�سباب  الإ�سالم  لها يف 
اخللق  طاهرة  النف�ص  زكية  لتبقى  عنها؛  وال�سرور  املفا�سد  ودرء  كرامتها 
اأ�سباب  عن  محميًة  والبتذال،  التهتك  موارد  عن  م�سونة  اجلانب  منيعة 

الزيغ والنحراف والنحالل.

لقد اأكرم الإ�سالم املراأة امل�سلمة اأعظم اإكرام، وتكفل لها بحياة كرمية؛ 
�سعارها ال�سرت والعفاف، ودثارها الطهر والزكاء، وغايتها �سيانة ال�سرف 
ما  املنال  عزيزة  اجلانب  رفيعة  امل�سلمة  املراأة  و�ستبقى  الف�سيلة،  وحماية 
دامت متم�سكًة بدينها، محافظًة على اأوامر ربها، مطيعًة لنبيها S م�سِلمًة 
من  النا�ص  من  الهمل  اإلى  ملتفتة  غري  وحكمه،  ل�سرعه  مذعنًة  هلل  وجهها 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   تعالى:  قال  والفتنة،  الفاح�سة  دعاة 
پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ( ]الن�ساء:27[.

واإن من �سيانة املراأة منعها من خلع ثيابها يف غري بيتها، وملا مل اأجد فيما 
اطلعت عليه من تناول اأحكام خلع املراأة ثيابها يف غري بيت زوجها؛ اأحببت 
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اأن اأ�سهم يف بيان تلك الأحكام من خالل بحث )اأحكام خلع املراأة ثيابها يف 
غري بيتها(.

وقد ا�ستمل البحث على مقدمة ومتهيد واأربعة مباحث وخامتة.

التمهيد: تعريف خلع الثياب، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: تعريف خلع الثياب لغة، وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: تعريف اخللع لغة.

امل�ساألة الثانية:تعريف الثياب لغة.

املطلب الثاين: تعريف خلع املراأة ثيابها ا�سطالًحا.

املبحث الأول: �سيانة الإ�سالم للمراأة.

املبحث الثاين: خلع املراأة ثيابها يف بيت اأهلها ونحوه.

املبحث الثالث: خلع املراأة ثيابها يف امل�ساغل الن�سائية ونحوها، وفيه مطلبان:

املطلب الأول: خلع املراأة ثيابها يف امل�ساغل الن�سائية يف معزل عن الن�ساء.

املطلب الثاين: خلع املراأة ثيابها يف امل�ساغل الن�سائية التي ل ريبة فيها 
اإن كانت يف ح�سرة ن�ساء.

املبحث الرابع: خلع املراأة ثيابها يف امل�ست�سفيات ونحوها، وفيه مطلبان:

املطلب الأول: خلع املراأة ثيابها لل�سرورة اأو احلاجة.

املطلب الثاين: خلع املراأة ثيابها لأمر حت�سيني.

اخلامتة: وفيها اأبني اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها من خالل البحث.

هذا واأ�ساأل اهلل تعالى التوفيق وال�سداد.
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التمهيد
تعريف خلع الثياب

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
تعريف خلع الثياب لغة

وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: تعريف اخللع لغة.

ْيء يخَلُعه َخْلًعا، واختلعه: َنزعه عن مو�سعه، وخلع الثَّْوب والرداء  خَلع ال�سَّ
اإَذا  ِمْنُه؛  َواْخَتَلَعْت  َزْوَجَها،  امْلَْراأَُة  َوَخاَلَعْت  جرده)1(.  َخْلًعا:  يخَلُعه  والنعل 
ْلُع  اِلَها، َفاإَِذا اأََجاَبَها اإَلى َذِلَك َفَطلََّقَها ِقيَل: َخَلَعَها، َواِل�ْسُم اخْلُ اْفَتَدْت ِمْنُه مِبَ

اِحِبِه)2(. ا ِقيَل َذِلَك ِلأَنَّ ُكالًّ ِمْنُهَما ِلَبا�ٌص ِل�سَ َ ، َواإِمنَّ مِّ ِبال�سَّ

ٍم ُيْطَبُخ بالتَّواِبل،  ا على حَلْ ه)3(، ويطلق اأي�سً واخَلْلُع: ا�سم َخَلع ِرداَءه وُخفَّ

،)4( اأو حلم الَقِديِد امَل�ْسِويِّ

ْزِع اإل اأن يف اخَلْلِع ُمْهَلة، و�سوُّى َبع�سهم َبني اخَلْلع والنزع)5(. واخَلْلُع كالنَّ
)1( ينظر: املحكم واملحيط الأعظم، مادة خلع )1/ 139(، كتاب الأفعال، مادة خلع )1/ 307(.
)2( ينظر: تهذيب اللغة، مادة خلع )1/ 114(، املغرب يف ترتيب املعرب، مادة خلع )�ص: 151(.

)3( ينظر: العني، مادة خلع )1/ 118(، جمهرة اللغة، مادة خلع )1/ 613(.
)4( ينظر: تاج العرو�ص، مادة خلع )20/ 518، 519(.

)5( ينظر: العني، مادة خلع )1/ 118(، تهذيب اللغة، مادة خلع )1/ 115(، املحكم واملحيط الأعظم مادة 
خلع )1/ 139(.
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واخِلْلَعُة: ُكلُّ َثْوٍب َتْخَلُعه عْنك، وُيقاُل: هو ما كان على الإن�سان من ِثياِبه 
تاًما)1(.

قلَب  َيخلع  لأّنه  ُخْلعة؛  امَلال  ِخيار  ي  و�سمِّ ِخَياره،  وِخلعته:  امَلال  وُخلعة 
اظر اإَِلْيِه)2(. النَّ

امل�ساألة الثانية: تعريف الثياب لغة.

ُجوُع)3(، فيقال:  الثياب ماأخوذة من َثاَب يثوب اإذا َرَجَع، والثوب اْلَعْوُد َوالرُّ
 ، ِ ُجُل َيُثوُب َثْوًبا وَثَوَباًنا: َرَجَع َبْعَد َذَهاِبِه، وُيَقاُل: َثاَب ُفاَلٌن اإِلى اهللَّ َثاَب الرَّ
اأَْي َعاَد َوَرَجَع اإِلى َطاَعِته)4(، َوُيَقاُل: ثاَب ماُء الِبئر اإَِذا عاَدْت)5(، وُيَقال: ثاب 
ته)6(، َوالثََّواب َما يعود على اْلإِْن�َسان من  حَّ ِج�ْسمه بعد النهكة: اإِذا َعاد اإَِلى �سِ

َجَزاء عمله)7(.

كها وانفتاح َما قبلَها)8(،  واأ�سل )ثاب( َثَوب. َوَلِكن اْلَواو ُقلبت األًفا لتحرِّ
وِف َواْلِفَراِء  ا�ُص ِمْن اْلَكتَّاِن َواْلُقْطِن َوال�سُّ َياُب َجْمُع َثْوٍب َوُهَو َما َيْلَب�ُسُه النَّ والثِّ

)9(، ويجمع يف الِقلَِّة على اأَْثُوٍب)10(. زِّ َواخْلَ

ياَب)11(. ويقال: َرُجٌل َثّواٌب: ِللَِّذي َيِبيُع الثِّ
)1( ينظر: العني، مادة خلع )1/ 118(، تهذيب اللغة، مادة خلع )115/1(.

)2( ينظر: تهذيب اللغة، مادة خلع )1/ 115(، ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية، مادة خلع )1205/3(.
)3( ينظر: جممل اللغة، مادة ثوب )�ص: 164(، مختار ال�سحاح، مادة ثوب )�ص: 51(، املعجم الو�سيط، مادة 
ثوب )102/1(، تهذيب اللغة، مادة ثوب )113/15(، مقايي�ص اللغة )393/1(، ل�سان العرب )243/1(.
مادة  العرب،  ل�سان  ثوب )112/15(،  مادة  اللغة،  تهذيب  ثوب )103/2(،  مادة  العرو�ص،  تاج  )4( ينظر: 

ثوب )243/1(.
)5( ينظر: ل�سان العرب، مادة ثوب )1/ 244(.

)6( ينظر: الفائق يف غريب احلديث )1/ 181(.
)7( ينظر: م�سارق الأنوار على �سحاح الآثار )1/ 135(.

)8( ينظر: تهذيب اللغة، مادة ثوب )15/ 110(.
ترتيب  يف  املغرب   ،)112  /15( ثوب  مادة  اللغة،  تهذيب   ،)245/1( ثوب  مادة  العرب،  ل�سان  )9( ينظر: 
املعرب، مادة ثوب )�ص:71(، تاج العرو�ص، مادة ثوب )109/2(، املعجم الو�سيط، مادة ثاب )102/1(، 

ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية، مادة ثوب )94/1(.
)10( ينظر: املعجم الو�سيط، مادة ثاب )1/ 102(.

)11( ينظر: ل�سان العرب، مادة ثوب )1/ 243(.
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املطلب الثاين
ا تعريف خلع املراأة ثيابها ا�صطالحاً

تعددت األفاظ العلماء يف التعبري عن معنى خلع ثياب املراأة يف غري بيت 
زوجها، فقال ابن مفلح: “ل تتجرد، فتدخله بقمي�ص خفيف”)1(. 

واإلى هذا املعنى اأوماأ الإمام اأحمد، فاإن املروذي ذكر له قول ابن اأ�سلم: ل 
ا، لقوله S: »املراأة اإذا خلعت ثيابها يف غري بيت زوجها هتكت  تخلع قمي�سً
ال�سرت بينها وبني اهلل تعالى«)2(. قلت: فاأي �سيء تقول اأنت؟ قال ما اأح�سن 

ما احتج به!)3(

وقال القاري عن ثياب املراأة: “ال�ساترة لها”)4(.

ومبثل هذا اأي ال�ساترة لها قال يف عون املعبود)5(.

اأع�ساءها يف احلمام من غري �سرورة،  “فاإذا ك�سفت  امللك:  ابن  وقال 
فقد هتكت ال�سرت الذي اأمرها اهلل به”)6(.

ومن خالل هذه الأقوال ميكن اأن يقال اأن املراد بخلع ثياب املراأة؛ جترد 
املراأة من الثياب ال�ساترة لها، الذي يرتتب عليه انك�ساف اأع�سائها.

 

)1( الفروع )1/ 270(.
)2( اأخرجه اأبو داود، يف كتاب احلمام، حديث )4010(، )4/ 39(، والرتمذي يف �سننه، يف كتاب ال�ستئذان 
ح�سن(،  حديث  )هذا  وقال:   ،)411  /4(  ،)2803( حديث  احلمام،  دخول  يف  جاء  ما  باب  والأدب، 
واأخرجه ابن ماجه يف �سننه، يف كتاب الأدب، باب دخول احلمام، حديث )3750( )2/ 1234(، واحلاكم 
يف امل�ستدرك )561/4(، وقال: “هذا حديث �سحيح على �سرط م�سلم، ومل يخرجاه”، قال ال�سوكاين: 
)وهو من حديث �سعبة عن من�سور عن �سامل بن اأبي اجلعد عن اأبي املليح عنها، وكلهم رجال ال�سحيح(. 

)نيل الأوط�ار )1/ 318((. وقال البغوي: )هذا حديث ح�س�ن(. )�سرح ال�س�نة )12/ 124((.
)3( ينظر: املرجع نف�سه.

)4( مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح )7/ 2841(
.)32 /11( )5(

)6( �سرح امل�سابيح )5/ 77(.
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املبحث االأول
�صيانة االإ�صالم للمراأة

اأن  اإن من كمال دين الإ�سالم تكرميه للمراأة امل�سلمة، ومن تكرميه لها 
اآداًبا  لها  فجعل  كرامتها،  عليها  ويحفظ  ي�سونها  مبا  ت�سريع��اته  ف��ي  جاء 
واأحكاًما يف ت�سرفاتها و�سلوكياتها مع الأخرين؛ دراأً للفتنة وحتقيًقا للف�سيلة 

وحماية لها من الرذيلة، ويتمثل ذلك يف الأمور الآتية: 

اأمر اهلل  نبيه S اأن يقول لأزواجه وبناته وعامة ن�ساء املوؤمنني . 1
يدنني عليهن من جالبيبهن، فقال تعالى: )ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭڭ( ]الأحزاب[، وذلك �سيانة لهن 

من اأذية مر�سى القلوب.

قال الطربي: “اإذا كان زيهّن ح�سًنا مل يطمع فيهن املنافقون”)1(.

وقال يف البحر املحيط)2(: “فال يتعر�ص لهن، ول يلقني مبا يكرهن؛ 
عليها،  يقدم  مل  والن�سمام،  الت�سرت  غاية  يف  كانت  اإذا  املراأة  لأن 

بخالف املتربجة، فاإنها مطموع فيها”.

)ۋ  . 2 تعالى:  فقال  بالرجال،  الختالط  املراأة  على  الإ�سالم  حرم 
ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  
ائ( ]الأحزاب:53[؛ وذلك �سيانة لها من ف�ساد القلب، ومن الرذيلة.

)1( جامع البيان )19/ 216(.
.)504 /8( )2(
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قال ابن القيم: “اإن ويل الأمر يجب عليه اأن مينع اختالط الرجال 
بالن�ساء يف الأ�سواق، و اْلُفَرِج)1(، وجمامع الرجال”)2(.

بالرجال  اختالطهن  من  الن�ساء  متكني  اأن  ريب  “ول   : وقال 
العامة،  العقوبات  اأ�سباب نزول  اأعظم  بلية و�سر، وهو من  اأ�سل كل 
كما اأنه من اأ�سباب ف�ساد اأمور العامة واخلا�سة، واختالط الرجال 
بالن�ساء �سبب لكرثة الفواح�ص والزنا، وهو من اأ�سباب املوت العام، 

والطواعني املت�سلة”)3(.

وقد يقول قائل هذا خا�ص باأمهات املوؤمنني، فيجاب عنه باأنه مما 
تقرر يف الأ�سول، اأن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة، ول يخت�ص 
اإل  التكليف،  اأحكام  يف  ل�ستوائهم  املخاطب؛  الواحد  بذلك  احلكم 

بدليل خا�ص يجب الرجوع اإليه، ول دليل هنا على اخل�سو�سية)4(.

اأمر ال�سرع املراأة بالقرار بالبيت، فقال تعالى: )ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  . 3
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    چڇ   چ   چ   چ  
ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ   ڍ  
ک  ک   کک( ]الأحزاب[؛ وذلك من �سيانتها واإبعادها 

عن و�سائل الف�ساد.

وقد �سمى اهلل مكث املراأة يف بيتها قراًرا، وهذا املعنى من اأ�سمى املعاين 
اإلى  ينظر  فال�سرع  لقلبها)5(.  وراحة  لنف�سها  ا�ستقرار  ففيه  الرفيعة، 
S »املراأة عورة،  اأنها عورة، قال الر�سول  اأن الأ�سل فيها  املراة على 

ُع امْلََخاَفِة. )ل�سان العرب، مادة فرج )2/ 342((. ْغُر امَلُخوف، َوُهَو َمْو�سِ )1( الَفْرُج: الثَّ
)2( الطرق احلكمية )�ص: 237(.
)3( الطرق احلكمية )�ص: 239(.

)4( ينظر: اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن )6/ 246(.
)5( جملة البحوث الإ�سالمية )81/ 157(.
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الرجال،  نظر  يف  زينها  اأي  ال�سيطان«)1(.  ا�ست�سرفها  خرجت  فاإذا 
يطمع  مل  خدرها  يف  دامت  فما  بها)2(،  ويغوي  ليغويها  اإليها  نظر  اأو 
ال�سيطان فيها ويف اإغواء النا�ص بها، فاإذا خرجت طمع واأطمع؛ لأنها 
قلوب  يزينها يف  فيجعلها م�سيدٍة  واأعظم فخوخه،  ال�سيطان،  حبائل 
الرجال)3(؛ وهي بذلك قد تعاطت �سبًبا من اأ�سباب ت�سلطه عليها، وهو 

خروجها من بيتها)4(.

ويحتمل اأن يكون املراد من )ال�سيطان(: اأهل الف�سوق، و�سماهم به 
وطمحوا  ا�ست�سرفوها،  بارزًة  راأوها  اإذا  اأنهم  مبعنى:  الت�سبيه  على 
اإلى  اأ�سند  ولكنه  فعلهم،  ال�ست�سراف  فيكون  نحوها،  باأب�سارهم 

ال�سيطان، ملا اأ�سربوا يف قلوبهم الف�سوق)5(.

اأنه نهى املراأة اإذا خرجت اإلى امل�سجد اأن تتطيب اأو ت�سيب بخوًرا؛ . 4
�سيانًة لها، فهو ذريعة اإلى ميل الرجال وت�سوفهم اإليها، فاإن رائحتها 
�سًدا  ذلك  كل  تتطيب،  ل  واأن  تفلة،  تخرج  اأن  فاأمرها  اإليها،  تدعو 

للذريعة وحماية عن املف�سدة)6(.

�سبًبا . 5 يكون  لئال  لها؛  �سيانًة  بالأرجل؛  ال�سرب  من  املراأة  منع  اأنه 
اإلى �سماع الرجال �سوت اخللخال فيثري ذلك دواعي ال�سهوة منهم 
)1( اأخرجه الرتمذي يف �سننه، يف كتاب الر�ساع، باب )18(، حديث )1173(، )2/ 467(، وقال عنه: )هذا 

حديث ح�سن �سحيح غريب(، واأخرجه ابن خزمية يف �سحيحه، يف كتاب الإمامة يف ال�سالة، 
باب اإيجاب الغ�سل على املتطيبة للخروج اإلى امل�سجد، ونفي قبول �سالتها اإن �سلت قبل اأن تغت�سل، حديث 

)1685(، )3/ 93(، وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )2/ 157(.
  قال الهيثمي يف جممع الزوائد: )ورجاله موثقون(. )2/ 35(. وقال ابن رجب يف فتح الباري )8/ 52(: 

)واإ�سناده كلهم ثقات(.
املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح )5/ 2054(، حتفة الأحوذي  القدير )6/ 266(، مرقاة  )2( ينظر: في�ص 

.)283 /4(
)3( ينظر: في�ص القدير )6/ 266(، الكا�سف عن حقائق ال�سنن )7/ 2272 - 2273(.

)4( الرتغيب والرتهيب )1/ 228(
)5( ينظر: حتفة الأبرار �سرح م�سابيح ال�سنة )2/ 338(، �سرح امل�سابيح لبن امللك )3/ 550(.

)6( ينظر: اإعالم املوقعني عن رب العاملني )3/ 118(.
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ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ      ۈئ   ۆئ   )ۆئ   تعالى:  قال  اإليها)1(. 
ىئ( ]النور:31[. ف�سماع �سوت اخللخال مبنزلة اإبدائه)2(.

قال ال�سيخ ال�سعدي: “ويوؤخذ من هذا ونحوه، قاعدة �سد الو�سائل، 
يخاف من  اأو  اإلى محرم،  يف�سي  ولكنه  مباًحا،  كان  اإذا  الأمر  واأن 
اأنه  الأ�سل  الأر�ص،  يف  بالرجل  فال�سرب  منه،  مينع  فاإنه  وقوعه، 

مباح، ولكن ملا كان و�سيلة لعلم الزينة، منع منه”)3(.

و�سًدا . 6 لها  القراآن؛ �سيانة  اإقراء  ولو يف  بها  الأجنبي  اأنه حرم خلوة 
لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع)4(.

اأنه اأمر املراأة بغ�ص الب�سر؛ لأنه اأزكى لها، و�سيانة لها عن الوقوع . 7
يف املحظور، فقد قال ت�عالى: )ک  ک    گ  گ  گ  
گ  ڳ( ]النور:31[، قال ال�س�وك�اين: “ومعنى غ�ص الب�سر؛ 

اإطباق اجلفن على العني بحيث متتنع الروؤية”)5(.

ومع اأن الن�ساء داخالت حتت خطاب املوؤمنني تغليًبا يف قوله تعالى:   
ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    )ڇ  

اخلطابات  �سائر  يف  كما  ]النور[،  کک(  ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ  
الأخرى؛  الآية  الإناث مبزيد خطاب يف   خ�ص  اأنه  اإل  القراآنية، 

للتاأكيد على دخولهن يف الأمر بغ�ص الب�سر)6(.

اأنه نهى اأن تنعت املراأة املراأة لزوجها حتى كاأنه ينظر اإليها، ول يخفى . 8
وميله  قلبه  يف  وقوعها  مف�سدة  عن  وحمايًة  للذريعة  �سًدا  ذلك  اأن 

)1( ينظر: املرجع نف�سه )3/ 110(.
)2( ينظر: معاين القراآن واإعرابه )4/ 40(.

)3( تي�سري الكرمي الرحمن )�ص: 567(.
)4( ينظر: اإعالم املوقعني عن رب العاملني )3/ 112(.

)5( فتح القدير )4/ 26(.
)6( ينظر: فتح القدير لل�سوكاين )4/ 27(
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اإليها بح�سور �سورتها يف نف�سه، وكم ممن اأحب غريه بالو�سف قبل 
الروؤية)1(.

اإلى . 9 ال�سرع على املراأة اخل�سوع بالقول للرجال؛ لكونه يف�سي  حرم 
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     )ٺ   تعالى:  قوله  يف  كما  فيها  الطمع 
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ  

ڄ  ڄڄ( ]الأحزاب[.
املعروف  القول  قولها  فيكون  الكالم،  يف  اللني  بالقول  واخل�سوع 

ال�سحيح، غري املوؤن�ص املطمع)2(.

قال القرطبي: “اأمرهن اهلل اأن يكون قولهن جزًل وكالمهن ف�ساًل، 
من  عليه  يظهر  مبا  عالقة  القلب  يف  يظهر  وجه  على  يكون  ول 

اللني”)3(.

اأنه نهى املراأة اأن ت�سافر بغري محرم، وما ذلك اإل اأن �سفرها بغري . 10
محرم قد يكون ذريعة اإلى الطمع فيها والفجور بها)4(.

 

)1( ينظر: اإعالم املوقعني عن رب العاملني )3/ 118 - 119(.
)2( ينظر: الك�ساف عن حقائق غوام�ص التنزيل )3/ 537(، باهر الربهان فى معانى م�سكالت القراآن )2/ 

.)1135
)3( اجلامع لأحكام القراآن )14/ 177(.

)4( ينظر: اإعالم املوقعني عن رب العاملني )3/ 120(.
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املبحث الثاين
خلع املراأة ثيابها يف بيت اأهلها ونحوه

مل اأجد من قال باأنه يحرم على املراأة اأن تخلع ثيابها يف بيت اأهلها اإل 
القاري، فقد قال يف مرقاة املفاتيح)1(: “)يف غري بيت زوجها(: اأي ولو يف 

بيت اأبيها واأمها”.

املراأة تبيت  “ويتوجه يف  القول ابن مفلح، فقد قال:  ا�ستظهر هذا  وقد 
عند اأهلها: اخلالف، والظاهر رواية املروذي املذكورة املنع”)2(.

ثيابها يف  : »ما من امراأة تخلع  وي�ستدل لهما بعموم حديث عائ�سة 
غري بيتها اإل هتكت، ما بينها وبني اهلل تعالى«)3(. 

وكره ذلك اإ�سحاق بن راهويه، فقد قال حرب الكرماين: “�ساألت اإ�سحاق 
قلت: تبيت امراأة عند اأمها واأختها، هل تخلع ثيابها ؟ قال: يكره ذلك اإل يف 

بيت زوجها”)4(.

. وي�ستدل له بعموم حديث عائ�سة

ووجه الدللة منه:

اأن املراأة تاأمن يف بيت اأهلها اأن يطلع عليها رجال اأجانب، مع بقاء اأ�سل 
املنع، فلم يقَو املنع على التحرمي؛ لعلة الأمن، فيبقى على الكراهة.

)2841 /7( )1(
)2( الفروع )1/ 271(

)3( �سبق تخريجه.
)4( ينظر: م�سائل حرب الكرماين كتاب الطهارة )�ص: 460(
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زوجها  بيت  بغري  املق�سود  اأن  يتبني  وروده  و�سبب  باحلديث  وبالتاأمل 
 : الأماكن العامة التي قد تكون مظنة تك�سف املراأة؛ فقد �ساألت عائ�سة 
التي تدخل ن�ساوؤها احلمامات)1( ؟ واإل فقد جرت عادة الن�ساء بخلع ثيابهن 
يف بيوت اأهاليهن، ولو كان ممنوًعا لورد به الأثر، بل قد ورد الن�ص يف اإباحة 
خلع ثيابها يف بيت اأمها، فعن اأم الدرداء قالت: خرجت من احلمام فلقيني 
ر�سول اهلل S، فقال: »من اأين يا اأم الدرداء؟« قالت: من احلمام، فقال: 
»والذي نف�سي بيده، ما من امراأة ت�سع ثيابها يف غري بيت اأحد من اأمهاتها، 

اإل وهي هاتكة كل �سرت بينها وبني الرحمن« )2(. 

ومما يوؤيد ذلك ويقويه الآيات الواردة يف عّد بيت الأم والأب وال�سديق 
ونحوه كبيت املرء نف�سه؛ ومن ذلك:

قوله تعالى: )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  . 1
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ۓ(  ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  

]النور:61[.

ا لأهل الزمانة يف الأكل من بيوت من  فقد نزلت هذه الآية ترخي�سً
 S سمى اهلل يف هذه الآية، لأن قوًما كانوا من اأ�سحاب ر�سول اهلل�
اإلى بيوت  بيوتهم ما يطعمونهم، ذهبوا بهم  اإذا مل يكن عندهم يف 
ام؛ وهو مو�سع ال�ستحمام، وا�ستحم دخل احْلمام واغت�سل. )ينظر: املعجم الو�سيط  امَات: جمع َحمَّ )1( احَلمَّ

.))200 /1(
)2( اأخرجه اأحمد يف م�سند )44/ 587(، والطرباين يف املعجم الكبري )24/ 253(. 

باأ�سانيد، ورجال  الكبري  والطرباين يف  اأحمد  الفوائد )1/ 277(: )رواه  الزوائد ومنبع  قال يف جممع 
اأحدها رجال ال�سحيح(. وقال الألباين: )وهذا اإ�سناد جيد رجاله ثقات رجال م�سلم، ويف بع�سهم كالم 

ل ي�سر(. )�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها )7/ 1308((.
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اأهل  فكان  الآية،  هذه  يف  اهلل  �سّمى  من  بع�ص  اأو  واأمهاتهم،  اآبائهم 
غري  اأطعمهم  لأنه  الطعام،  ذلك  يطعموا  اأن  من  يتخّوفون  الزمانة 

ملكه)1(.

 ووجه الدللة منها من وجهني: 

الأول: قوله: )ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ( فقد ذكرت 
الآية اأنف�سكم وهذا الأمر معلوم فلالإن�سان اأن ياأكل من بيت نف�سه 
ليعطف عليه غريه يف اللفظ، ولي�ساوى به ما بعده يف احلكم)2(، 
نف�سه، فعلى  املرء  الآباء ونحوهم كبيت  بيوت  اأن  فدل ذلك على 

هذا يباح للمراأة خلع ثيابها يف بيت اأهلها ومن يف حكمهم.

بيت  گ(  )گ   قوله:  من  املراد  “ولي�ص  ال�سعدي:  قال 
الإن�سان نف�سه، فاإن هذا من باب حت�سيل احلا�سل، الذي ينزه عنه 
كالم اهلل؛ ولأنه نفى احلرج عما يظن اأو يتوهم فيه الإثم من هوؤلء 

املذكورين، واأما بيت الإن�سان نف�سه فلي�ص فيه اأدنى توهم”)3(.

بيوت  ياأكل من  اأن  املرء  اأنه ل �سيق على  الآية دلت على  اأن  الثاين: 
اآبائه، اأو من بيوت اأمهاته، اأو غريهم مما ذكرت الآية عند مغيبهم 
وم�سهدهم، من غري ا�ستئذانهم يف الأكل اإذا كان الطعام مبذوًل، 
اأن  اأولى  باب  الن�سب)4(، فمن  ملكان  بيوت هوؤلء  الأكل من  فاأباح 

يباح للمراأة و�سع ثيابها يف هذه البيوت ملكان الن�سب.

قال الق�سريي: “واإذا ح�سلت القرابة �سقطت احل�سمة”)5(.
)1( ينظر: جامع البيان )219/19 220(، تف�سري ابن اأبي حامت )8/ 2645(.

)2( ينظر: تف�سري ابن كثري )6/ 85(.
)3( تي�سري الكرمي الرحمن )�ص: 575(.

)4( ينظر: جامع البيان )19/ 223(، النكت والعيون )123/4 124(.
)5( لطائف الإ�سارات )2/ 622(.
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قوله تعالى: )ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  . 2
ې  ى( ]النور:61[.

تعبري  وهو  الت�سال،  ل�سدة  مبنزلتها،  هم  من  هنا  بالأنف�ص  فاملراد 
لطيف عن قوة الرابطة بني املذكورين يف الآية)1(، فاإذا قويت الرابطة 
و�سار املذكورون يف الآية مبنزلة النف�ص جاز للمراأة و�سع ثيابها يف 

بيوتهم.

 

)1( ينظر: تف�سري املراغي )18/ 134(، محا�سن التاأويل )7/ 410(.
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املبحث الثالث
خلع املراأة ثيابها يف امل�صاغل الن�صائية ونحوها

تعمد بع�ص الن�ساء ارتياد امل�ساغل الن�سائية، اأو بيوت التجميل، اأو النوادي 
الريا�سية، اأو الغرف املخ�س�سة للقيا�ص يف الأ�سواق، وجميعها مظنة خلع 

ثيابها، وحكم ذلك يتبني يف مطلبني: 

املطلب االأول
خلع املراأة ثيابها يف امل�صاغل الن�صائية يف معزل عن الن�صاء

قد تخلع املراأة ثيابها يف امل�ساغل الن�سائية ونحوها يف غرف خا�سة يف 
معزل عن الن�ساء وبالنظر يف حديث عائ�سة  الذي قالت فيه: اإين �سمعت 
ر�سول اهلل S يقول: »ما من امراأة تخلع ثيابها يف غري بيتها اإل هتكت، ما 
ا، بل العلة يف  بينها وبني اهلل تعالى«)1(. يتبني اأن احلكم لي�ص تعبدًيا مح�سً
نهي الر�سول S املراأة اأن ت�سع ثيابها يف غري بيت زوجها، معقولة املعنى؛ 
فخلعها ثيابها قد يكون ذريعًة لطالع الرجال الأجانب عليها، وقد يعر�سها 

للفتنة يف عر�سها.

وبناًء على ذلك اإن كانت املراأة متيقنًة اأن هذه الأماكن ل ريبة فيها بحيث 
تاأمن اأن يطلع اأحد من الرجال عليها فال باأ�ص بخلع ثيابها فيها مبعزل من 
الن�ساء، اأما اإن كانت غري متيقنة من ذلك فيحرم عليها خلع ثيابها فيها؛ 

وذلك ملا ياأتي:
)1( �سبق تخريجه.
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 عموم حديث عائ�سة  يقت�سي دخول هذه الأماكن فيه؛ لأنها مظنة . 1
الريبة؛ ولأن خلع ثيابها فيها لغري حاجة، بل هو لأمر حت�سيني.

اآلت ت�سوير . 2 اأنف�سهم و�سع  اأن بع�ص �سعفاء النفو�ص قد ت�سول لهم 
يف مثل هذه الأماكن، ل �سيما مع التقدم التكنلوجي يف هذا الزمن 
فقد اأ�سبحت اآلت الت�سوير دقيقة ل ترى بالعني املجردة، وقد �سهد 

الواقع مبثل هذه احلوادث.

واإن اعرت�ص على هذا باأن املق�سود باحلديث الكناية عن الزنا؛ كما قال 
املناوي: “والظاهر اأن نزع الثياب عبارة عن تك�سفها لالأجنبي لينال منها 
اجلماع”)1(. وقال: “و�سعت ثيابها يف غري بيت زوجها” كناية عن تك�سفها 

لالأجانب وعدم ت�سرتها منهم”)2(.

فيجاب عنه: باأن احلديث يحتمل اأمرين: 

الأول: احلقيقة اللغوية من جمرد و�سع الثياب، وعلى هذا يدخل يف ذلك 
اأي و�سع للثياب من قبل املراأة يف اأي مكان غري بيت زوجها، اأو من 

يحل لها و�سع الثياب فيه كاأمهاتها ونحوهم.

والثاين: احلقيقة الرتكيبية، وتكون عند ذلك من باب الكناية؛ كقولهم: 
“هزيل الف�سيل )3(، وجبان الكلب)4(”. يق�سدون بذلك لزم معناه.

والذي يظهر واهلل اأعلم اأن املق�سود الأول، وذلك لوجهني:
)1( في�ص القدير )3/ 147(
)2( في�ص القدير )3/ 136(

)3( هذا كان و�سًفا للكرم؛ اإذ اإن الكرمي ياأخذ لنب الناقة في�سقيه لل�سيف، فال يجد ولد الناقة اأو ف�سيلها لبًنا 
ي�سربه، في�سري هزياًل. )ينظر: بالغة النظم القراآنى / الكناية يف القراآن الكرمي

.)http://www.alsalafeyah.com/articles/Print/AlKenayahFeeAlQoraan
)4( هذا كان و�سًفا للكرم، فقد كان العربي ي�سع كلبه على باب خيمته يف ال�سحراء، وكلما مر �سيف غريب 
نبح الكلب، فخرج �ساحبه وزجره واأكرم ال�سيف، حتى �سار الكلب جباًنا، يخ�سى اإذا راأى �سيًفا اأن ينبح، 

فيخرج �ساحبه ويزجره وي�سربه. )ينظر: بالغة النظم القراآنى / الكناية يف القراآن الكرمي
.)http://www.alsalafeyah.com/articles/Print/AlKenayahFeeAlQoraan
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الوجه الأول: اأن الأ�سل يف الكالم احلقيقة، ول يحمل على غري ذلك اإل 
بدليل.

املعنى)1(،  يو�سح  فاإنه  الدرداء،  اأم  حديث  �سياق  دللة  الثاين:  والوجه 
»من  فقال:   S ر�سول اهلل  فلقيني  قالت: خرجت من احلمام  وفيه 
اأين يا اأم الدرداء؟« قالت: من احلمام، فقال: »والذي نف�سي بيده، ما 
من امراأة ت�سع ثيابها يف غري بيت اأحد من اأمهاتها، اإل وهي هاتكة 

كل �سرت بينها وبني الرحمن«)2(. 

بيت  ثيابها يف غري  املراأة  تخلع  اأن  فهو  ذلك؟  ال�سابط يف  ما  قيل  فاإن 
زوجها يف ريبة، ولغري حاجة. 

املطلب الثاين
خلع املراأة ثيابها يف امل�صاغل الن�صائية التي ال ريبة فيها

اإن كانت يف ح�صرة ن�صاء

�سبق يف املطلب الأول اأن املراأة اإن كانت متيقنة اأن هذه الأماكن ل ريبة 
فيها بحيث تاأمن اأن يطلع اأحد من الرجال عليها فال باأ�ص بخلع ثيابها فيها 

مبعزل عن الن�ساء.

اإن  الن�سائية  امل�ساغل  يف  ثيابها  املراأة  خلع  حكم  بيان  املطلب  هذا  ويف 
اأن ل ريبة فيها، ولكنها يف ح�سرة ن�ساء، وخالف الفقهاء يف ذلك  تيقنت 

على قولني: 

القول الأول:

اأنه يحرم على املراأة خلع ثيابها يف امل�ساغل الن�سائية يف ح�سرة الن�ساء 
http://islamport.com/w/amm/Web/2571/11707.htm 1( ينظر: املو�سوعة ال�ساملة(

)2( �سبق تخريجه.
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بحيث ينك�سف ما ل يبدو حال امِلْهَنة )1(من ج�سدها. وهو ظاهر رواية عن اأبي 
املراأة  اأن عورة  )3(. حيث ن�سوا على  ال�سافعية  حنيفة)2(، وظاهر وجه عند 

اأمام املراأة ما مل يبدو حال املهنة.

اأدلة هذا القول:

اأر�ص . 1 لكم  �ستفتح  »اإنها  قال:   S اهلل  ر�سول  اأن    عمر  ابن  عن 
العجم و�ستجدون فيها بيوًتا يقال لها احلمامات، فال يدخلنها الرجال 

اإل بالأزر، وامنعوها الن�ساء اإل مري�سة اأو نف�ساء«)4(.

عن عائ�سة  قالت: اأما اإين �سمعت ر�سول اهلل S يقول:»احلمام . 2
حرام على ن�ساء اأمتي«)5(.

عن اأبي اأيوب الأن�ساري، اأن ر�سول اهلل S قال: »من كان يوؤمن باهلل . 3
الآخر فال  واليوم  باهلل  يوؤمن  كان  ومن  فليكرم جاره،  الآخر  واليوم 
يوؤمن باهلل واليوم الآخر، فليقل  اإل مبئزر، ومن كان  يدخل احلمام 
مظنة  وهي  َفاِتِه،  رُّ َوَت�سَ اأَ�ْسَغاِلِه  يِف  َيْلَب�ُسَها  ِتي  الَّ ِخْدَمِتِه  ِثَياِب  يِف  اأَْي  َمْهَنِتِه  وِثَياِب  اخِلْدمة،  )1( امِلْهَنة: 
ك�سف الأطراف وال�ساعدين ونحوها. )ينظر: العني )61/4(، امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري 

.))583/2(
�سرح  البناية   ،)31  /10( الهداية  �سرح  العناية   ،)30  /10( الهداية   ،)147  /10( املب�سوط  )2( ينظر: 
الهداية )12/ 148(، البحر الرائق )8 / 219(، تبيني احلقائق )6 / 18(، املفاتيح يف �سرح امل�سابيح 

.)59 /5(
)3( ينظر: رو�سة الطالبني )7/ 25(، كفاية النبيه )2/ 486(.

باب   )38( الأدب،  كتاب  يف  ماجه،  وابن   ،39/4  )4011( احلمام،حديث  كتاب  يف  داود،  اأبو  )4( اأخرجه 
دخول احلمام،حديث )3748(،)1234/2(، واللفظ لهما، واأخرجه البيهقي، يف �سننه، يف كتاب الق�سم 

والن�سوز، باب ما جاء يف دخول احلمام )7/ 504(. وعبدالرزاق يف م�سنفه )1/ 290(.
قال يف �سعب الإميان: )فهذا حديث يتفرد به عبدالرحمن بن زياد الأفريقي، واأكرث اأهل العلم ل يحتج 
بحديثه(. وقال النووي: )رواه اأبو داود وابن ماجه، ويف اإ�سناده من ي�سعف(. )املجموع )2/ 204((، 
تكلم عليه غري واحد، ويف  الإفريقي، وقد  اأنعم  اإ�سناده عبدالرحمن بن  ال�سوكاين: )احلديث يف  وقال 
ا عبدالرحمن بن رافع التنوخي قا�سي اإفريقية، وقد غمزه البخاري وابن اأبي حامت(. )نيل  اإ�سناده اأي�سً

الأوطار )1/ 319((.
و�سححه   .)322/4 )التلخي�ص  الذهبي  ووافقه  و�سححه   ،)322  /4( امل�ستدرك  يف  احلاكم  )5( اأخرجه 

الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة حديث )3439(، )7/ 1292(.
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خرًيا اأو لي�سمت، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر من ن�سائكم فال 
تدخل احلمام«)1(.

اأن  على  يدل  احلمامات  دخول  من  الن�ساء  منع  اأن  منها:  الدللة  وجه 
عورة املراأة مع املراأة فوق ما بني ال�سرة والركبة، لأنه مل مينع الرجال من 
كذلك  كان  واإذا  والركبة،  ال�سرة  بني  ما  في�سرتون  يتزرون  وهم  دخولها، 
فيحرم عليها التك�سف بخلع ثيابها يف ح�سرة ن�ساء بحيث يبدو من ج�سدها 

ما ل يبدو حال املهنة.

وبالقرار  اخلروج  من  الن�ساء  منع  بالأحاديث  املراد  باأن  عنه:  واأجيب 
للن�ساء  احلمامات  ببناء  البلدان  جميع  يف  الظاهر  والعرف  البيوت،  يف 
املراأة من خلع  فيه على منع  دليل  و متكينهن من دخول احلمامات)2( فال 

ثيابها يف ح�سرة ن�ساء بحيث ل ينك�سف ما بني ال�سرة والركبة.

ويرد عليه من وجهني:

على  حمله  والأولى  ظاهره،  خالف  على  للحديث  حمل  هذا  اأن  الأول: 
الظاهر ما مل يوجد املقت�سي لذلك.

ا من الن�سو�ص، فهو عرف فا�سد ل  اإذا عار�ص ن�سً اأن العرف  الثاين: 
ينظر اإليه، وقد ورد احلديث بنهي الن�ساء عن دخول احلمامات.

القول الثاين:

اأنه يحرم على املراأة خلع ثيابها يف امل�ساغل الن�سائية يف ح�سرة الن�ساء 
احلمامات  الن�ساء  دخول  عن  الزجر  ذكر  باب  والإباحة،  احلظر  كتاب  يف  �سحيحه،  يف  حبان  ابن  )1( اأخرجه 
واإن كن ذوات ميازر )410/12(. حديث )5597(، والبيهقي، يف ال�سنن الكربى، يف كتاب الق�سم والن�سوز، 
الأو�سط )8/ 288(،  املعجم  والطرباين يف  ما جاء يف دخول احلمام، حديث )14807( )504/7(،  باب 
واحلاكم يف امل�ستدرك )4/ 321(، وقال عنه: هذا حديث �سحيح الإ�سناد. ووافقه الذهبي يف التلخي�ص. 
قال الطرباين: “ل يروى هذا احلديث عن اأبي اأيوب اإل بهذا الإ�سناد، تفرد به: الليث”. )املعجم الأو�سط 
)288/8((. وقال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد )278/1(: )وفيه علي بن يزيد الألهاين، �سعفه اأبو حامت 
وابن عدي، ووثقه اأحمد وابن حبان(. وقال عنه الألباين يف التعليقات احل�سان )156/8(: )�سحيح لغريه(.

)2( ينظر: املب�سوط )10/ 147(
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بحيث ينك�سف ما بني ال�سرة والركبة. وهو ظاهر الأ�سح عند احلنفية)1(، 
باأن عورة  قالوا جميًعا  واحلنابلة)4(؛ حيث  وال�سافعية)3(،  املالكية)2(،  وقول 

املراأة اأمام املراأة ما بني ال�سرة والركبة.

اأدلة هذا القول:

عن اأبي �سعيد اخلدري اأن ر�سول اهلل S قال: »ل ينظر الرجل اإلى . 1
عورة الرجل، ول املراأة اإلى عورة املراأة، ول يف�ص الرجل اإلى الرجل 

يف الثوب الواحد، ول تف�ص املراأة اإلى املراأة يف الثوب الواحد«)5(. 

وجه الدللة: جعل S املراأة مع املراأة؛ كالرجل مع الرجل )6(، والرجل 
يباح له خلع ثيابه مبح�سر من الرجال بحيث ل يبدو ما بني ال�سرة 

والركبة.

ويجاب عنه: باأن القيا�ص مع الفارق؛ وذلك اأن اأمر املراأة مبني على 

 :S ال�سرت وعدم التك�سف بخالف الرجل، يدل على ذلك قول النبي
»املراأة عورة، فاإذا خرجت ا�ست�سرفها ال�سيطان«)7(.

 اأن املراأة تغ�سل املراأة بعد موتها؛ كما يغ�سل الرجل الرجل)8(، فدل . 2
ذلك على ت�ساويهما يف جواز ك�سف �سيء من اجل�سد عند بني جن�سه.
 /12( الهداية  �سرح  البناية   ،)30  /10( العناية   ،)30  /10( الهداية   ،)147  /10( املب�سوط  )1( ينظر: 

148(، البحر الرائق )8 / 219(.
)2( ينظر: الذخرية )13/ 268(، مواهب اجلليل )1/ 499(، منح اجلليل )1/ 221(.

)3( ينظر: احلاوي الكبري )2/ 170(، رو�سة الطالبني )7/ 25(، كفاية الأخيار )�ص: 353(، غاية البيان 
)�ص: 247(، كفاية النبيه )2/ 486(.

ك�سف   ،)232 )�ص:  الطالب  دليل   ،)184  /8( الفروع   ،)14  /2( املحرر   ،)105  /7( املغني  )4( ينظر: 
املخدرات )2/ 580(، منار ال�سبيل )2/ 139(.

)5( اأخرجه م�سلم، يف �سحيحه، يف كتاب احلي�ص، )17( باب حترمي النظر اإلى العورات، حديث )338(، 
.)266/1(

)6( ينظر: الذخرية )13/ 268(.
)7( �سبق تخريجه.

)8( ينظر: املب�سوط )10/ 147(، البناية �سرح الهداية )12/ 148(، الذخرية )13/ 268(، مواهب اجلليل 
.)499 /1(
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ويجاب عنه: باأن التغ�سيل حاجة جتيز نظر املراأة اإلى املراأة فيما عدا 

ما بني ال�سرة والركبة، واإمنا مدار هذه امل�ساألة على ك�سفها ذلك دون 
حاجة يف مثل امل�ساغل الن�سائية.

الن�ساء، وال�سهوة منعدمة غالًبا)1(، فيباح . 3 اأن املجان�سة موجودة بني 
لها خلع ثيابها يف ح�سرة ن�ساء ما مل يبدو ما بني ال�سرة والركبة؛ اإذ 

ل محظور يرتتب عليه.

ويجاب عنه: باأنه مع تغري الزمان فاإن مف�سدة تك�سف الن�ساء للن�ساء 

ظاهرة، ولو مل يكن املانع من ذلك اإل قاعدة �سد الذرائع لكفت ووفت.

مثل . 4 ومتحققة)2(يف  بينهن  فيما  النك�ساف  اإلى  داعية  ال�سرورة  اأن 
هذه الأماكن.

ويجاب عنه: باأن ال�سرورة دعوى ل دليل عليها، فاإن كان ثمة �سرورة 

جاز للمراأة اأن تبدي للمراأة ما بني ال�سرة والركبة، ف�ساًل عما ل يبدو 
حال املهنة.

الرتجيح:

امل�ساغل  يف  ثيابها  خلع  املراأة  على  يحرم  اأنه  اأعلم  واهلل  يظهر  الذي 
الن�سائية يف ح�سرة الن�ساء بحيث ينك�سف ما ل يبدو حال املهنة من ج�سدها، 

واإن تيقنت اأن املكان ل ريبة فيه، ومما ي�سهد لهذا القول ويوؤيده ما ياأتي:

دل ظاهر القراآن على اأن املراأة ل تبدي للمراأة اإل ما تبديه ملحارمها، . 1
مما جرت العادة بك�سفه يف البيت، وحال املهنة كما قال تعالى: )ۀ  
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     

)1( ينظر: الهداية )10/ 30(، العناية )10/ 30(، البناية �سرح الهداية )12/ 148(.
)2( ينظر: العناية )10/ 30(، البناية �سرح الهداية )12/ 148(.
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ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ( ]النور:31[. فقد عطف الن�ساء على املحارم)1(، 
والعطف يقت�سي الت�سريك)2(.

اأن هذا هو الذي جرى عليه عمل ن�ساء الر�سول S ون�ساء ال�سحابة، . 2
ينقل  فلم  اإلى ع�سرنا هذا)3(،  الأمة  ن�ساء  باإح�سان من  اتبعهن  ومن 
اأنهن يك�سفن ما عدا ما بني ال�سرة والركبة، مع نقل ما مياثله؛ عندما 
جاءت �سهلة بنت �سهيل اإلى النبي S وذكرت م�سكلة �سامل مولى اأبي 
حذيفة، فقالت: يا ر�سول اهلل: كنا نرى �ساملًا ولًدا، كان يدخل علّي واأنا 
ف�سل)4(، ولي�ص لنا اإل بيت واحد، فماذا ترى يف �ساأنه ؟ فقال لها ر�سول 

اهلل S: »اأر�سعيه«)5(.

اأن التك�سف والتعري مناٍف للفطرة ال�سليمة، قال تعالى )ڭ  ۇ  . 3
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ( ]الأعراف:22-20[.
قال الرازي: “دلت هذه الآية على اأن ك�سف العورة من املنكرات واأنه مل يزل 
م�ستهجًنا يف الطباع م�ستقبًحا يف العقول... قال تعالى: )ی  ی  ی( اأي 
ظهرت عوراتهما وزال النور عنهما، )ی  جئ(... اأي يجعالن ورقة على 
ورقة... وفيه دليل على اأن ك�سف العورة قبيح من لدن اآدم، األ ترى اأنهما كيف 

بادرا اإلى ال�سرت ملا تقرر يف عقلهما من قبح ك�سف العورة”)6(.
)1( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، املجموعة الأولى )17/ 291، 292(.

)2( ينظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي )2/ 258(.
)3( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، املجموعة الأولى )17/ 292(

ٌل: اأي واأنا متبذلة يف ثياب مهنتي. )طرح الترثيب )7/ 134((. )4( ُف�سُ
)5( اأخرجه مالك يف املوطاأ )1/ 293(، واأ�سل احلديث يف �سحيح م�سلم، يف كتاب الر�ساع )7( باب ر�ساعة 

الكبري، حديث )30(، )2/ 1077(
)6( مفاتيح الغيب )14/ 220(.
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»�سنفان  قال:  اأنه  م�سلم عنه  “ويف �سحيح  الفتاوى)1(:  قال يف جمموع 
كا�سيات عاريات مائالت مميالت  بعد:  اأرهما  اأمتي مل  النار من  اأهل  من 
على رءو�سهن مثل اأ�سنمة البخت ل يدخلن اجلنة ول يجدن ريحها، ورجال 
معهم �سياط مثل اأذناب البقر ي�سربون بها عباد اهلل«)2(... وقد ف�سر قوله: 
»كا�سيات عاريات« باأن تكت�سي ما ل ي�سرتها فهي كا�سية، وهي يف احلقيقة 
عارية؛ مثل من تكت�سي الثوب الرقيق الذي ي�سف ب�سرتها؛ اأو الثوب ال�سيق 
الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها و�ساعدها ونحو ذلك. واإمنا ك�سوة 
املراأة ما ي�سرتها فال يبدي ج�سمها ول حجم اأع�سائها؛ لكونه كثيًفا وا�سًعا”.

عورته  من  �سيًئا  يبدي  األ  على  يحر�ص  اأن  الإن�سان  “فعلى  العباد:  قال 
مطلًقا، �سواء كانت املغلظة اأو املخففة)3(، واإن كان بع�سها اأ�سد من بع�ص، 
اإل اأن هذا مثل احِلمى، ومن ت�ساهل يف احِلمى ميكن اأن يت�ساهل حتى ي�سل 

اإلى ما هو مغلظ”)4(.

 

)146 /22( )1(
املائالت  العاريات  الكا�سيات  الن�ساء  باب  والزينة، )34(  اللبا�ص  )2( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، يف كتاب 

املميالت، حديث )2128( )3/ 1680(.
ا اأحمد حطيبة يف تف�سريه )82/6(، والألباين يف جلباب  )3( ن�ص على تق�سيم العورة اإلى مغلظة ومخففة اأي�سً

املراأة امل�سلمة )�ص: 46(.
)4( �سرح �سنن اأبي داود للعباد )365/17(



442

د.  عبري بنت علي املديفر

املبحث الرابع
خلع املراأة ثيابها يف امل�صت�صفيات ونحوها

وفيه مطلبان:

املطلب االأول
خلع املراأة ثيابها لل�صرورة اأو احلاجة

التطبب؛  ل�سرورة  يكون  قد  ونحوها  امل�ست�سفيات  يف  ثيابها  املراأة  خلع 
ي�سيبها  بحيث  التطبب؛  حلاجة  اأو  الهالك،  من  املراأة  على  يخ�سى  بحيث 

بالء اأو وجع.

ول �سك اأن هذا يباح لها، وهو مقت�سى قول احلنفية)1(؛ فقد قالوا باإباحة 
دخولها احلمام لغري علة، واإباحته ل�سرورة اأو حاجة التطبب من باب اأولى.

قالوا  حيث  )4(؛  واحلنابلة   ،)3( وال�سافعية   ،)2( املالكية  قول  ظاهر  وهو 
باإباحة دخولها احلمام لعلة املر�ص، وهذا مثله.

وا�ستدلوا بالآتي:

عن عبداهلل بن عمرو  اأن ر�سول اهلل S قال: »اإنها �ستفتح لكم . 1
 ،)148  /12( البناية   ،)30  /10( العناية   ،)123  /5( احلقائق  تبيني   ،)148  /10( املب�سوط  )1( ينظر: 

البحر الرائق )8/ 219(، حا�سية ابن عابدين )6/ 52(.
)2( ينظر: البيان والتح�سيل )18/ 550(، اأ�سهل املدارك )3/ 356(.

)3( ينظر: اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب )72/1(، مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج 
.)224/1(

)4( ينظر: املغني )1/ 169(، الإن�ساف )1/ 262(، مطالب اأويل النهى )1/ 188(.
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اأر�ص العجم و�ستجدون فيها بيوًتا يقال لها: احلمامات. فال يدخلنها 
الرجال اإل بالأزر، وامنعوا منها الن�ساء اإل مري�سة اأو نف�ساء«)1(.

اِب  اأنه َكاَن َيْكُتُب اإَِلى اْلآَفاِق: “َل َتْدُخَلنَّ اْمَراأٌَة . 2 طَّ َعْن ُعَمَر ْبِن اخْلَ
اَم اإِلَّ ِمْن �َسَقٍم، َوَعلُِّمَوا ِن�َساَءُكْم �ُسوَرَة النُّوِر”)2(. مَّ ُم�ْسِلَمٌة احْلَ

طليتها . 3 ثم  بالنُّورة)3(،  فطليتها  عائ�سة  اأمرتني  قالت:  كلثوم  اأم  عن 
اإلى قدمها يف احلمام من ح�سن  اإثرها، ما بني فرقها  باحلناء على 
كان بها قالت: فقلت لها: اأمل تكوين تنهي الن�ساء؟ فقالت: “اإين �سقيمة 

واأنا اأنهى الآن األ تدخل امراأة احلمام اإل من �سقم”)4(.

وجه الدللة: ن�ص احلديث والأثران على اإباحة دخول املراأة احلمامات 
امل�ست�سفيات ونحوها  ثيابها يف  ثيابها، وكذلك خلع  ملر�ص، وهو مظنة خلع 

ل�سرورة املر�ص ونحوه.

وي�ستدل لهم بالآتي:

اأن احلرمات ال�سرعية يجوز اأن ي�سقط اعتبارها �سرًعا ملكان ال�سرورة . 1
كحرمة امليتة و�سرب اخلمر حالة املخم�سة، لكن الثابت بال�سرورة 
ل يعدو مو�سع ال�سرورة؛ لأن علة ثبوتها ال�سرورة، واحلكم ل يزيد 

على قدر العلة.

اأن املراأة نهيت عن خلع ثيابها يف غري بيت زوجها؛ لكونه ذريعة اإلى . 2
اأو  للحاجة،  يباح  فاإنه  الو�سائل  وما حرم حترمي  لالأجانب،  تك�سفها 
امل�سلحة الراجحة، كما يباح النظر اإلى الأمة امْلُ�ْسَتاَمِة)5(، واملخطوبة، 

ومن �سهد عليها، اأو يعاملها، اأو يطبها)6(.
)1( �سبق تخريجه.

)2( اأخرجه عبدالرزاق يف امل�سنف، يف كتاب الطهارة، باب احلمام للن�ساء )1/ 295(. حديث )1133(.
ى ِمْنُه الِكْل�ص وُيْحلق ِبِه �َسعر العاَنة ونحوها. )تهذيب اللغة )169/15(( )3( النُّورة ِمن احْلجر: الَِّذي ُيْحرق وُي�سوَّ

)4( اأخرجه عبدالرزاق يف امل�سنف، يف كتاب الطهارة، باب احلمام للن�ساء )1/ 295( حديث )1135(.
)5( امْلُ�ْسَتاَمِة: هي املطلوب �سراوؤها. )املطلع على األفاظ املقنع )�ص: 387((.

)6( ن�ص على هذه القاعدة ابن القيم يف زاد املعاد يف هدي خري العباد )2/ 223(. 
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املطلب الثاين
خلع املراأة ثيابها الأمر حت�صيني

اأو جتميلية؛ ومن  امل�ست�سفيات لأمور حت�سينية  ثيابها يف  املراأة  قد تخلع 
ذلك ما كرث يف الآونة الأخرية من خلعها ثيابها ل�ستخدام الليزر)1(، يف اأمور 

جتميل اجللد)2(، اأو يف اإزالة �سعر اجل�سد)3(.

وخالف العلماء يف ذلك على اأقوال ثالثة: 

القول الأول:

اأنه يحرم على املراأة خلع ثيابها يف امل�ست�سفيات لأمر حت�سيني. وهو ظاهر 
اأبو زيد القريواين،  اإليه  الإمام مالك)4(، وظاهر ما ذهب  قول منقول عن 
قالوا  فقد  احلنابلة)6(؛  قول  وظاهر  املالكية)5(،  من  عبدالوهاب  والقا�سي 
جميًعا بتحرمي دخولها احلمام لغري علة، وكذلك خلع ثيابها يف امل�ست�سفيات 

يف هذا املطلب لأمر حت�سيني، ل لعلة.
 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation اخت�سار ِلعبارة LASER 1( كلمة(
مة من  اأي ت�سخيم ال�سوء عن طريق الإ�سدار املحثوث لالإ�سعاع. وميكن القول اأن الليزر هو حزمة م�سخَّ
اأ�سعة ال�سوء املتوازية واملرتا�سة ذات طاقة كبرية جًدا توؤثر يف اأهداف محّددة بنوعية عالية. وي�ستخدم 
http:// العرب  اجللد  اأطباء  رابطة  اجللد،  طب  يف  وتطبيقاته  الليزر  )ينظر:  اجللد .  طب  يف  كثرًيا 

.)/www.panarabderm.org
)2( يعتمد ا�ستخدام الليزر يف طب اجللد على امت�سا�ص جزيئات محّددة حلزمة الليزر، ولدى امت�سا�سها 
لليزر تتوّلد حرارة عالية جًدا يف اأجزاء من الثانية ، من �ساأنها اأن حتّقق الأهداف العالجية. )ينظر: 

.)/http://www.panarabderm.org الليزر وتطبيقاته يف طب اجللد، رابطة اأطباء اجللد العرب
ال�سعر  منها  ينمو  والتي  اجللد،  يف  ال�سغرية  التجاويف  ت�سخني  على  بالليزر  ال�سعر  اإزالة  مبداأ  )3( يعتمد 
منع  يتم  وبذلك  ال�سعرة،  املوّلدة يف جريب  تخريب اخلاليا  اإلى  العالية  وتعمد احلرارة  )اجُلَريبات(، 
منوِّ ال�سعر. )ينظر: العمليات التجميلية غري اجلراحية، مو�سوعة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للمحتوى 
ال�سحي https://www.kaahe.org/ar/، الليزر وتطبيقاته يف طب اجللد، رابطة اأطباء اجللد العرب 

.)/http://www.panarabderm.org
)4( ينظر: التب�سرة )11/ 5038(.

)5( ينظر: الر�سالة لأبي زيد القريواين )�ص: 157(، املعونة على مذهب عامل املدينة )�ص: 1724(.
)6( ينظر: املغني )1/ 169(، الإن�ساف )1/ 262(، مطالب اأويل النهى )1/ 188(، حا�سية الرو�ص املربع 

.)298 /1(
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اأدلة هذا القول: 

عن اأبي املليح، قال: دخل ن�سوة من اأهل ال�سام على عائ�سة  فقالت: . 1
التي  اْلُكوَرُة)1(  من  لعلكن  قالت:  ال�سام.  اأهل  من  قلن:  اأننت؟  ممن 
تدخل ن�ساوؤها احلمامات؟ قلن: نعم. قالت: اأما اإين �سمعت ر�سول اهلل 
S يقول: »ما من امراأة تخلع ثيابها يف غري بيتها اإل هتكت، ما بينها 

وبني اهلل تعالى«)2(. 

عن عبداهلل بن عمرو  اأن ر�سول اهلل S قال: »اإنها �ستفتح لكم . 2
اأر�ص العجم و�ستجدون فيها بيوًتا يقال لها: احلمامات. فال يدخلنها 

الرجال اإل بالأزر، وامنعوا منها الن�ساء اإل مري�سة اأو نف�ساء«)3(.

عن جابر بن عبداهلل  قال: قال ر�سول اهلل S: »َمْن َكاَن ُيوؤْمُن . 3
ْئَزٍر، وَمْن َكاَن ُيوؤِْمُن ِباهلل  اَم اإِلَّ مِبِ ِباهللِّ َواْلَيْوِم الآِخِر َفاَل َيْدُخِل احُلمَّ

اَم«)4(.  َواْلَيْوِم الآِخِر َفاَل ُيْدِخْل َحِليَلَتُه احلمَّ

عن اأبي اأيوب الأن�ساري  اأن ر�سول اهلل S قال: »من كان يوؤمن . 4
باهلل واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر 
فال يدخل احلمام اإل مبئزر، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر، فليقل 
خرًيا اأو لي�سمت، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر من ن�سائكم فال 

تدخل احلمام«)5(. 
)1( اْلُكوَرُة: امْلَِديَنُة. مختار ال�سحاح )�ص: 275(.

)2( �سبق تخريجه.

)3( �سبق تخريجه.
 )2801( حديث  احلمام،  دخول  يف  جاء  ما  باب   )43( الأدب،  اأبواب  يف  �سننه،  يف  الرتمذي  )4( اأخرجه 
)410/4(، واأحمد يف م�سنده )23/ 19(، واحلاكم يف امل�ستدرك )320/4(، وقال عنه: )هذا حديث 

�سحيح على �سرط م�سلم ومل يخرجاه(، ووافقه الذهبي يف التلخي�ص. 
قال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد )1/ 277(: )رواه اأحمد، وفيه رجل مل ي�سم(. وقال عنه اللخمي: 
وزيادته  ال�سغري  اجلامع  )�سحيح  الألباين.  وح�سنه   .)5039/11 )التب�سرة  ال�سند(.  ح�سن  )حديث 

.))1109 /2(
)5( �سبق تخريجه.
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الن�ساء  دخول  حترمي  يفيد  الأحاديث  ظاهر  منها:  الدللة  وجه 

ثيابها يف  وكذلك خلع  ثيابها،  فيها من خلع  ملا  علة  لغري  احلمامات 
امل�ست�سفيات لأمر حت�سيني.

واأجيب عن ذلك بثالثة اأجوبة:

اجلواب الأول: اأن منع الن�ساء من دخول احلمامات؛ لئال يكون ذريعًة 

اإلى اأن يدخلنه غري مئتزرات، ل من اأجل اأن عليهن اإثًما يف دخولهن 
اإياها مئتزرات)1(.

ويرد عليه من وجهني:

لو  ما  على  وحمله  مطلًقا،  املنع  يقت�سي  احلديث  ظاهر  باأن  الأول: 
اإل  اإليه  ي�سار  فال  الظاهر،  يخالف  مئتزرات  الن�ساء غري  كانت 

بدليل، ول دليل هنا.

قال ابن القيم: “اأن عادتنا يف م�سائل الدين كلها؛ دقها وجلها اأن 
نقول مبوجبها”)2(.

الثاين: اأن ما منعه ال�سرع لأجل كونه ذريعًة اإلى محرم يبقى على املنع 
�سواء وقع املحرم اأم ل؛ مثاله حترمي تطيب املراأة عند خروجها 
من بيتها، فقد ُحّرم لكونه ذريعًة اإلى الزنا، وبقي على حترميه ولو 

مل يوقع بالزنا.

اجلواب الثاين: اأن هذا النهي اإمنا كان يف الوقت الذي مل يكن للن�ساء 

حمام مفرد، فاأما اليوم فقد زال ذلك فيجب اأن يجوز)3(.
)1( ينظر: تبيني احلقائق )5/ 124(، املقدمات املمهدات )3/ 436(، الذخرية للقرايف )13/ 269(، �سرح 

زروق على منت الر�سالة )2/ 1051(.
)2( طريق الهجرتني وباب ال�سعادتني )�ص: 393(.

)3( ينظر: البيان والتح�سيل )18/ 549(، املقدمات املمهدات )3/ 437(، الذخرية للقرايف )13/ 269(، 
التب�سرة للخمي )11/ 5038(.
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اأن يقع ا�سرتاك  اإلى دليل، ويبعد  باأن هذه دعوى حتتاج  ويرد عليه: 
الن�ساء والرجال باحلمامات يف عهد ال�سحابة، وقرب ع�سر نزول 

الوحي.

اجلواب الثالث: اأنها اإمنا تكون قد هتكت �سرتها، اإذا و�سعت ثيابها 

اأو  الراأ�ص  مك�سوفة  عليها  الرجال  من  اأحد  يطلع  اأن  تاأمن  ل  حيث 
اجل�سم، اأما اإن اأمنت اأن يطلع عليها اأحد من الرجال فال حرج)1(.

ويرد عليه من وجهني:

الأول: اأن عموم احلديث ينايف ذلك.

تكون  التي  الأماكن  يف  كان  اإمنا  ثيابها  و�سع  من  منعها  اأن  الثاين: 
مظنة اأن يطلع عليها اأحد، واحلمامات كذلك.

اِب  اأنه َكاَن َيْكُتُب اإَِلى اْلآَفاِق: “َل َتْدُخَلنَّ اْمَراأٌَة . 5 طَّ َعْن ُعَمَر ْبِن اخْلَ
اَم اإِلَّ ِمْن �َسَقٍم، َوَعلُِّمَوا ِن�َساَءُكْم �ُسوَرَة النُّوِر”)2(. مَّ ُم�ْسِلَمٌة احْلَ

القول الثاين:

اأنه يكره للمراأة خلع ثيابها يف امل�ست�سفيات لأمر حت�سيني. وهو ظاهر قول 
علة،  لغري  احلمام  دخولها  بكراهية  قالوا  حيث  وال�سافعية)4(؛  املالكية)3(، 

وكذلك خلعها ثيابها يف امل�ست�سفيات يف هذا املطلب لأمر حت�سيني، ل لعلة.

اأدلة هذا القول: 

طليتها . 1 ثم  بالنورة،  فطليتها  عائ�سة  اأمرتني  قالت:  كلثوم  اأم  عن 
)1( ينظر: البيان والتح�سيل )18/ 549(

)2( اأخرجه عبدالرزاق يف امل�سنف، يف كتاب الطهارة، باب احلمام للن�ساء )1/ 295(. حديث )1133(.
)3( ينظر: البيان والتح�سيل )18/ 550(، املقدمات املمهدات )3/ 436(، الذخرية للقرايف )13/ 268(، 

مواهب اجلليل )1/ 81(، اأ�سهل املدارك )3/ 356(، حا�سية العدوي على كفاية الطالب )2/ 456(.
)4( ينظر: اأ�سنى املطالب )1/ 72(، مغني املحتاج )1/ 224(، غاية البيان )�ص: 60(، حا�سية البجريمي 

.)249 /1(
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باحلناء على اإثرها، ما بني فرقها اإلى قدمها يف احلمام من ح�سن 
“اإين  فقالت:  الن�ساء؟  تنهي  تكوين  اأمل  لها:  فقلت  قالت:  بها  كان 

�سقيمة واأنا اأنهى الآن األ تدخل امراأة احلمام اإل من �سقم”)1(.

دخول  للن�ساء  كرهت  اأنها  على  وفعلها  قولها  دل  الدللة:  وجه 

ومل  ذلك،  عن  تنهى  وكانت  حترمي،  غري  من  م�سترتات  احلمامات 
يف  جاز  ملا  حراًما  عليهن  كان  ولو  مر�ص.  من  اإل  فيه  لهن  ترخ�ص 
كن  اإذا  مكروه  ال�سحة  ومع  جائز  املر�ص  مع  لهن  فيكون  املر�ص، 
م�سترتات متزرات)2(، ويقا�ص عليه خلع املراأة ثيابها يف امل�ست�سفيات 

فيجوز للمر�ص ويكره لغريه.

لعلة  احلمام  دخولهن  اإباحة  على  دّل  الأثر  هذا  باأن  عنه:  ويجاب 

املر�ص، وقد �سبق اتفاق فقهاء املذاهب الأربعة على ذلك، ول دللة 
فيه على حكم دخولهن احلمام لغري علة، الذي هو محل اخلالف.

خروجهن . 2 ويف  الت�سرت،  يف  املبالغة  على  مبني  الن�ساء  اأمر  اأن 
خلع  ومثله  دخول احلمامات،  لهن  فيكره  و�سر)3(،  فتنة  واجتماعهن 

ثيابها يف امل�ست�سفيات لأمر حت�سيني. 

القول الثالث:

اأنه يباح للمراأة خلع ثيابها يف امل�ست�سفيات لأمر حت�سيني، وهو ظاهر قول 
يف  ثيابها  وخلع  علة،  لغري  احلمام  دخولها  باإباحة  قالوا  حيث  احلنفية)4(؛ 

امل�ست�سفيات يف هذا املطلب لأمر حت�سيني، ل لعلة. 
)1( اأخرجه عبدالرزاق يف امل�سنف، يف كتاب الطهارة، باب احلمام للن�ساء )1/ 295( حديث )1135(.

)2( ينظر: البيان والتح�سيل )18/ 550(، املقدمات املمهدات )3/ 437(، مواهب اجلليل )1/ 81(.
)3( ينظر: اأ�سنى املطالب )1/ 72(، مغني املحتاج )1/ 224(.

 ،)148  /12( البناية   ،)30  /10( العناية   ،)123  /5( احلقائق  تبيني   ،)148  /10( املب�سوط  )4( ينظر: 
البحر الرائق )8/ 219(، حا�سية ابن عابدين )6/ 52(.
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اأدلة هذا القول: 

اأن العادة جرت يف جميع البلدان ببناء احلمامات للن�ساء ومتكينهن . 1
يف  ثيابها  خلع  ومثله  الإباحة،  على  يدل  وهذا  دخولها)1(،  من 

امل�ست�سفيات لأمر حت�سيني.

مل  اإذا  �سرعي)2(  ُحكم  لإثبات  َحَكًما  جُتعل  العادة  باأن  عنه:  ويجاب 

يرد ن�ص يف ذلك احلكم املراد اإثباته، فاإذا ورد الن�ص عمل مبوجبه، 
ول يجوز ترك الن�ص والعمل بالعادة؛ لأنه لي�ص للعادة حق يف تغيري 
م�ستنًدا  يكون  قد  العرف  لأن  العرف؛  اأقوى من  والن�ص  الن�سو�ص، 

على باطل.

لأن . 2 الرجال؛  حاجة  فوق  احلمامات  دخول  اإلى  الن�ساء  حاجة  اأن 
املق�سود من دخول احلمامات حت�سيل الزينة، واملراأة اإلى هذا اأحوج 
من الرجل)3(، وكذلك هنا حتتاج خللع ثيابها يف امل�ست�سفيات لأجل 

الزينة.

ويجاب عنه: باأن مفاد احلديث قيا�ص الأولى على الرجل، وهو معار�ص 

للن�ص الوارد يف منع الن�ساء من دخول احلمام، والقيا�ص اإذا عار�ص 
الن�ص فهو باطل.

الرتجيح: 

القول  هو  الدليل  �ساعده  الذي  القول  فاإن  والأدلة،  الأقوال  اإلى  بالنظر 
الأول؛ القائل بتحرمي خلع املراأة ثيابها يف امل�ست�سفيات لأمر حت�سيني؛ وذلك 
اأن الن�سو�ص تظافرت يف منعها من دخول احلمام لغري علة، وامل�ست�سفيات 

)1( ينظر: املب�سوط )10/ 148(، العناية )10/ 30(، البحر الرائق )8/ 219(.
)2( ينظر القاعدة يف الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقة الكلية )�ص: 276(

 ،)148  /12( البناية   ،)30  /10( العناية   ،)123  /5( احلقائق  تبيني   ،)148  /10( املب�سوط  )3( ينظر: 
البحر الرائق )8/ 219(، حا�سية ابن عابدين )6/ 52(.
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يف حكمها وخلع ثيابها فيها لغري علة، بل لأمر حت�سيني، اأما الأقوال الأخرى 
فاإن اأدلتها ل تخلو من قيا�ص اأو تعليل يعار�ص هذه الن�سو�ص، وقد اأمكنت 
وهو  احلمام،  دخول  يف    عائ�سة  اأثر  اإل  منها  ي�سلم  ومل  عنها،  الإجابة 

دخول لعلة املر�ص، فال دللة فيه على اإباحة الدخول لغري حاجة.
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اخلامتة

نعمه  جزيل  على  واأ�سكره  ال�ساحلات،  تتم  بنعمته  الذي  احلمدهلل 
واإح�سانه، واأ�سلي واأ�سلم على خري خلقه واأنبيائه، وبعد.

فاأهم النتائج التي تو�سلت اإليها يف هذا البحث كما يلي: 

اأنه يباح للمراأة خلع ثيابها يف بيت اأهلها ونحوه.. 1

تكن . 2 مل  ما  حلاجة  ونحوها  امل�ساغل  يف  ثيابها  خلع  للمراأة  يباح  اأنه 
هناك ريبة، وما دامت يف معزل عن الن�ساء، فاإن كان ثمَّ ريبة فيحرم 

عليها ذلك.

اأنه ما مل تكن يف امل�ساغل الن�سائية ونحوها ريبة، فاإنه يباح للمراأة . 3
اأن تخلع ثيابها يف ح�سرة الن�ساء بحيث ل ينك�سف منها اإل ما يبدو 

حال املهنة.

 اأنه يباح للمراأة خلع ثيابها يف امل�ست�سفيات ونحوها للحاجة وال�سرورة، . 4
ويحرم لأمر حت�سيني.

وخرجت من هذا البحث بالتو�سيات الآتية:

و�سع نظام معلن يعطي مزيًدا من الن�سباط واحلفاظ على العورات . 1
يف الأماكن التي تزاول ن�ساًطا ن�سائًيا.
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ال�سوابط . 2 تت�سمن  النظام،  لهذا  التنفيذية  بالقواعد  لئحة  ت�سدر 
الدينية ملمار�سة ن�ساط ن�سائي، ويتاأكد من تطبيقها عند الرتخي�ص 

لهذه الأماكن.

ن�ساًطا . 3 تزاول  التي  الأماكن  يف  بجولت  تقوم  ن�سائية  وحدة  اإن�ساء 
ن�سائًيا للتاأكد من تطبيقها ال�سروط، واآلية عمل هذه الوحدة ت�ستند 

اإلى متابعة الأن�سطة من خالل الزيارات الدورية.

هذه . 4 على  املفرو�سة  ال�سروط  حول  تعريفًيا  لقاء  الوحدة  هذه  عقد 
ال�سرتاطات،  م�ستجدات  وا�ستعرا�ص  اآمنة،  بيئة  لإدارة  الأماكن؛ 

واآليات التعامل مع املخالف.

تطبيق غرامات عند عدم التزام هذه الأماكن بال�سروط، مع مراعاة . 5
اأهمية معاجلة وت�سحيح اأو�ساع الأماكن املخالفة.

رفع م�ستوى الوعي الديني عند الن�ساء، والعاملني يف الأماكن التي لها . 6
عالقة بالن�ساء.
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فهر�س املراجع وامل�سادر 

الإح�سان يف تقريب �سحيح ابن حبان، ملحمد بن حبان بن اأحمد بن . 1
حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، اأبو حامت، الدارمي، الُب�ستي، ترتيب: 
الأمري عالء الدين علي بن بلبان الفار�سي، حققه وخرج اأحاديثه وعلق 
الطبعة:  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  النا�سر:  الأرنوؤوط،  �سعيب  عليه: 

الأولى، 1408ه� - 1988م.
الإحكام يف اأ�سول الأحكام، لأبي احل�سن �سيد الدين علي بن اأبي علي بن . 2

محمد بن �سامل الثعلبي الآمدي، املحقق: عبدالرزاق عفيفي، النا�سر: 
املكتب الإ�سالمي، بريوت- دم�سق- لبنان.

بن . 3 اإ�سماعيل  الفداء  لأبي  احلمام،  بدخول  املتعلقة  والأحكام  الآداب 
عمر بن كثري القر�سي الب�سري ثم الدم�سقي، املحقق: �سامي بن محمد 
ابن جاد اهلل، النا�سر: دار الوطن للن�سر - الريا�ص، الطبعة: الأولى، 

1418ه� -1997م.
زكريا . 4 بن  محمد  بن  لزكريا  الطالب،  رو�ص  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى 

الأن�ساري، زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي.
اأ�سهل املدارك �سرح اإر�ساد ال�سالك يف مذهب اإمام الأئمة مالك، لأبي . 5

 - الفكر، بريوت  دار  النا�سر:  الك�سناوي،  بن عبداهلل  بن ح�سن  بكر 
لبنان، الطبعة: الثانية.

محمد . 6 بن  الأمني  ملحمد  بالقراآن،  القراآن  اإي�ساح  يف  البيان  اأ�سواء 
املختار بن عبدالقادر اجلكني ال�سنقيطي، دار الفكر للطباعة و الن�سر 

و التوزيع بريوت - لبنان 1415ه� - 1995م.
اأيوب بن �سعد . 7 اأبي بكر بن  العاملني، ملحمد بن  اإعالم املوقعني عن رب 

اإبراهيم،  عبدال�سالم  محمد  حتقيق:  اجلوزية،  قيم  ابن  الدين  �سم�ص 
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النا�سر: دار الكتب العلمية - يريوت، الطبعة: الأولى، 1411ه� - 1991م.
اأبي احل�سن . 8 الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين 

علي بن �سليمان املرداوي الدم�سقي ال�ساحلي احلنبلي، النا�سر: دار 
اإحياء الرتاث العربي، الطبعة: الثانية.

احل�سن . 9 اأبي  بن  ملحمود  القراآن،  م�سكالت  معانى  فى  الربهان  باهر 
ب�  ال�سهري  القا�سم،  يبو  الغزنوي،  الني�سابورّى  احل�سني  بن  )علي( 
النا�سر:  بابقي،  �سعيد  بن  �سالح  بنت  �سعاد  املحقق:  احلق(،  )بيان 

جامعة اأم القرى - مكة املكرمة، عام الن�سر: 1419ه� - 1998م.
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، لزين الدين بن اإبراهيم بن محمد، . 10

املعروف بابن جنيم امل�سري، دار الكتاب الإ�سالمي، الطبعة الثانية.
البناية �سرح الهداية، ملحمود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني . 11

بريوت،   - العلمية  الكتب  دار  العينى،  الدين  بدر  احلنفى  الغيتابى 
لبنان، الطبعة الأولى 1420ه� - 2000م.

البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل مل�سائل امل�ستخرجة، لأبي . 12
حجي  محمد  د  حققه:  القرطبي،  ر�سد  بن  اأحمد  بن  محمد  الوليد 
الطبعة:  لبنان،   - بريوت  الإ�سالمي،  الغرب  دار  النا�سر:  واآخرون، 

الثانية، 1408ه� - 1988م.
بن عبدالرّزاق . 13 بن محّمد  القامو�ص، ملحّمد  العرو�ص من جواهر  تاج 

بيدي، املحقق: جمموعة  احل�سيني، اأبو الفي�ص، امللّقب مبرت�سى، الزَّ
من املحققني، النا�سر: دار الهداية.

باللخمي، . 14 املعروف  احل�سن،  اأبو  الربعي،  محمد  بن  لعلي  التب�سرة، 
وزارة  النا�سر:  جنيب،  عبدالكرمي  اأحمد  الدكتور  وحتقيق:  درا�سة 
الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، قطر، الطبعة: الأولى، 1432ه� - 2011م.

الرتغيب والرتهيب من احلديث ال�سريف، لعبدالعظيم بن عبدالقوي . 15
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ابن عبداهلل، اأبي محمد، زكي الدين املنذري، النا�سر: مكتبة م�سطفى 
البابي احللبي - م�سر، الطبعة: الثالثة، 1388ه� - 1968م.
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الأولى، 1411 - 1990.
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حتفة الأحوذي ب�سرح جامع الرتمذي، لأبي العال محمد عبدالرحمن . 20
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مرعب، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، الطبعة الأولى 2001م.

تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، لعبدالرحمن بن نا�سر . 26
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عمر . 31 بن  محمد  بن  ل�سليمان  املنهج  �سرح  على  البجريمي  حا�سية 
ِمّي امل�سري ال�سافعي، النا�سر: مطبعة احللبي، تاريخ الن�سر:  الُبَجرْيَ
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1369ه� - 1950م.
حا�سية الرو�ص املربع �سرح زاد امل�ستقنع، لعبدالرحمن بن محمد بن . 32

قا�سم العا�سمي احلنبلي النجدي، الطبعة: الأولى - 1397ه�.
حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين، لأبي احل�سن، علي . 33

ابن اأحمد بن مكرم ال�سعيدي العدوي، املحقق: يو�سف ال�سيخ محمد 
البقاعي، النا�سر: دار الفكر - بريوت.

احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي، لأبي احل�سن علي بن . 34
باملاوردي،  ال�سهري  البغدادي،  الب�سري  ابن محمد بن حبيب  محمد 
املحقق: ال�سيخ علي محمد معو�ص - ال�سيخ عادل اأحمد عبداملوجود، 
النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419ه� 

- 1999م.
الدين . 35 جالل  عبدالرحمن  لالإمام  باملاأثور،  التف�سري  يف  املنثور  الدر 

ال�سيوطي، الطبعة الأولى 1403ه� 1983م، دار الفكر بريوت.
اأحمد . 36 بن  بكر  اأبى  بن  يو�سف  املطالب، ملرعي بن  لنيل  الطالب  دليل 

الكرمى املقد�سي احلنبلى، املحقق: اأبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، 
النا�سر: دار طيبة للن�سر والتوزيع، الريا�ص، الطبعة: الأولى، 1425ه� 

- 2004م.
الذخرية، لأبي العبا�ص �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص بن عبدالرحمن . 37

املالكي ال�سهري بالقرايف، املحقق: محمد حجي واآخرون، النا�سر: دار 
الغرب الإ�سالمي- بريوت، الطبعة: الأولى، 1994م.

رد املحتار على الدر املختار = حا�سية ابن عابدين، ملحمد اأمني بن . 38
الفكر-بريوت،  دار  احلنفي،  الدم�سقي  عابدين  عبدالعزيز  بن  عمر 

الطبعة الثانية 1412ه� - 1992م.
بن . 39 غامن  بن  لأحمد  الدواين،  الفواكه  مع  القريواين  زيد  اأبي  ر�سالة 
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�سامل ابن مهنا، �سهاب الدين النفراوي الأزهري املالكي، النا�سر: دار 
الفكر.

بن . 40 يحيى  الدين  محيي  زكريا  لأبي  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�سة 
الإ�سالمي،  املكتب  النا�سر:  ال�ساوي�ص،  زهري  حتقيق:  النووي،  �سرف 

بريوت- دم�سق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412ه� / 1991م.
زاد املعاد يف هدي خري العباد، ملحمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد . 41

�سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت - 
مكتبة املنار الإ�سالمية، الكويت، الطبعة: ال�سابعة والع�سرون، 1415ه� 

- 1994م.
لأيو . 42 وفوائدها،  فقهها  من  و�سيء  ال�سحيحة  الأحاديث  �سل�سلة 

بن  جناتي  بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  نا�سر  محمد  عبدالرحمن 
والتوزيع،  للن�سر  املعارف  مكتبة  النا�سر:  الألباين،  الأ�سقودري  اآدم، 

الريا�ص، الطبعة: الأولى.
القزويني، . 43 يزيد  بن  اأبو عبداهلل محمد  ابن ماجه، لبن ماجة  �سنن 

حتقيق: محمد فوؤاد عبدالباقي، النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية - 
في�سل عي�سى البابي احللبي.

ب�سري . 44 اإ�سحاق بن  بن  الأ�سعث  �سليمان بن  لأبي داود  اأبي داود،  �سنن 
ِج�ْستاين، املحقق: محمد محيي الدين  ابن �سداد بن عمرو الأزدي ال�سِّ

عبداحلميد، النا�سر: املكتبة الع�سرية، �سيدا - بريوت.
�سنن الرتمذي، ملحمد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك، . 45

واآخرون،  �ساكر  محمد  اأحمد  وتعليق:  حتقيق  عي�سى،  اأبو  الرتمذي، 
م�سر،   - احللبي  البابي  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة  �سركة  النا�سر: 

الطبعة: الثانية، 1395ه� - 1975م.
ال�سنن الكربى، لأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخُل�ْسَرْوِجردي . 46
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عطا،  عبدالقادر  محمد  املحقق:  البيهقي،  بكر  اأبي  اخلرا�ساين، 
النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424ه� 

- 2003م.
�سرح ال�سنة، ملحيي ال�سنة، لأبي محمد احل�سني بن م�سعود بن محمد . 47

ابن الفراء البغوي، حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط-محمد زهري ال�ساوي�ص، 
النا�سر: املكتب الإ�سالمي - دم�سق، بريوت، الطبعة: الثانية، 1403ه� 

- 1983م.
بن . 48 اأحمد  العبا�ص  اأبو  الدين  ل�سهاب  الر�سالة،  منت  على  زروق  �سرح 

زروق،  ب�  املعروف  الفا�سي،  الربن�سي  عي�سى  بن  محمد  ابن  اأحمد 
النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1427ه� 

- 2006م.
يِن عبِد اللطيف بِن عبدالعزيز . 49 ُد بُن عزِّ الدِّ �سرح م�سابيح ال�سنة، ملحمَّ

ب�  امل�سهور   ، احلنفيُّ الَكرمايّن،  وميُّ  الرُّ ِفِر�ْسَتا،  بِن  ين  الدِّ اأمني  ابن 
باإ�سراف:  املحققني  من  مخت�سة  جلنة  ودرا�سة:  حتقيق  امَلَلك،  ابن 
نور الدين طالب، النا�سر: اإدارة الثقافة الإ�سالمية، الطبعة: الأولى، 

1433ه� - 2012م.
�سعب الإميان، لأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخُل�ْسَرْوِجردي . 50

اخلرا�ساين، اأبي بكر البيهقي، حققه وراجع ن�سو�سه وخرج اأحاديثه: 
وتخريج  حتقيقه  على  اأ�سرف  حامد،  عبداحلميد  عبدالعلي  الدكتور 
 - ببومباي  ال�سلفية  الدار  �ساحب  الندوي،  اأحمد  مختار  اأحاديثه: 
مع  بالتعاون  بالريا�ص  والتوزيع  للن�سر  الر�سد  مكتبة  النا�سر:  الهند، 

الدار ال�سلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 1423ه� - 2003م.
بن حماد . 51 اإ�سماعيل  ن�سر  لأبي  العربية،  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح 

دار  النا�سر:  عطار،  عبدالغفور  اأحمد  حتقيق:  الفارابي،  اجلوهري 
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العلم للماليني - بريوت، الطبعة: الرابعة 1407ه�  - 1987م.
�سحيح ابن خزمية، لأبي بكر محمد بن اإ�سحاق بن خزمية بن املغرية . 52

َوَخّرَج  َعَليه  وَعّلق  َحققُه  الني�سابوري،  ال�سلمي  بكر  بن  �سالح  ابن 
م له: الدكتور محمد م�سطفى الأعظمي، النا�سر: املكتب  اأَحاديثه َوقدَّ

الإ�سالمي، الطبعة: الثالثة، 1424ه� - 2003م.
نا�سر . 53 محمد  عبدالرحمن  لأبي  وزياداته،  ال�سغري  اجلامع  �سحيح 

الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن اآدم، الأ�سقودري الألباين، النا�سر: 
املكتب الإ�سالمي.

طرح الترثيب يف �سرح التقريب، لأبي الف�سل زين الدين عبدالرحيم . 54
العراقي،  اإبراهيم  بن  بكر  اأبي  بن  عبدالرحمن  بن  احل�سني  ابن 

النا�سر: الطبعة امل�سرية القدمية.
اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين . 55 اأبي بكر بن  الطرق احلكمية، ملحمد بن 

ابن قيم اجلوزية، النا�سر: مكتبة دار البيان.
بن . 56 اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  ملحمد  ال�سعادتني،  وباب  الهجرتني  طريق 

�سعد �سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية، النا�سر: دار ال�سلفية، القاهرة، 
م�سر، الطبعة: الثانية، 1394ه�.

العناية �سرح الهداية، ملحمد بن محمد بن محمود، اأكمل الدين اأبي . 57
الرومي  الدين  جمال  ال�سيخ  ابن  الدين  �سم�ص  ال�سيخ  ابن  عبداهلل 

البابرتي، النا�سر: دار الفكر.
غاية البيان �سرح زبد ابن ر�سالن، ل�سم�ص الدين محمد بن اأبي العبا�ص . 58

اأحمد بن حمزة �سهاب الدين الرملي، النا�سر: دار املعرفة - بريوت.
القا�سم محمود بن عمرو بن . 59 الفائق يف غريب احلديث والأثر، لأبي 

البجاوي -محمد  املحقق: علي محمد  الزمخ�سري جار اهلل،  اأحمد، 
اأبو الف�سل اإبراهيم، النا�سر: دار املعرفة - لبنان، الطبعة: الثانية.
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فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء، جمع وترتيب اأحمد بن . 60
عبدالرزاق الدوي�ص، رئا�سة اإدارة البحوث العلمية - الريا�ص، الطبعة 

الثانية 1421ه�.
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، لزين الدين عبدالرحمن بن اأحمد . 61

ابن رجب بن احل�سن، ال�َسالمي، البغدادي، ثم الدم�سقي، احلنبلي، 
حتقيق: محمود بن �سعبان بن عبداملق�سود، واآخرون، النا�سر: مكتبة 
الغرباء الأثرية - املدينة النبوية، احلقوق: مكتب حتقيق دار احلرمني 

- القاهرة، الطبعة: الأولى، 1417ه� - 1996م.
فتح القدير، ملحمد بن علي بن محمد بن عبداهلل ال�سوكاين اليمني، . 62

الكلم الطيب - دم�سق، بريوت، الطبعة:  النا�سر: دار ابن كثري، دار 
الأولى - 1414ه�.

�سم�ص . 63 عبداهلل،  اأبي  مفرج،  بن  محمد  بن  مفلح  بن  ملحمد  الفروع، 
عبداهلل  املحقق:  احلنبلي،  ال�ساحلي  ثم  الرامينى  املقد�سي  الدين 
الأولى  الطبعة:  الر�سالة،  موؤ�س�سة  النا�سر:  الرتكي،  ابن عبداملح�سن 

1424ه� - 2003 م.
املدعو . 64 محمد  الدين  لزين  ال�سغري،  اجلامع  �سرح  القدير  في�ص 

بعبدالروؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم 
املناوي القاهري، النا�سر: املكتبة التجارية الكربى - م�سر.

عبداهلل . 65 بن  احل�سني  الدين  ل�سرف  ال�سنن،  حقائق  عن  الكا�سف 
نزار  مكتبة  النا�سر:  هنداوي،  عبداحلميد  د.  املحقق:  الطيبي، 

م�سطفى الباز )مكة املكرمة - الريا�ص(.
كتاب الأفعال، لعلي بن جعفر بن علي ال�سعدي، اأبو القا�سم، املعروف . 66

اع ال�سقلي، النا�سر: عامل الكتب، الطبعة: الأولى 1403ه�  بابن الَقطَّ
-1983م.
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كتاب العني، للخليل بن اأحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي الب�سري، . 67
حتقيق: د مهدي املخزومي، د اإبراهيم ال�سامرائي، دار ومكتبة الهالل.

الكتاب امل�سنف يف الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن اأبي �سيبة، عبداهلل بن . 68
محمد بن اإبراهيم بن عثمان بن خوا�ستي العب�سي، املحقق: كمال يو�سف 

احلوت، النا�سر: مكتبة الر�سد - الريا�ص، الطبعة: الأولى، 1409ه�.
التاأويل، . 69 وجوه  يف  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الك�ساف 

�سركة مطبعة  الثانية 1397ه� 1977م،  الطبعة  الزمخ�سري،  لالإمام 
عبدالرحمن محمد القاهرة، ن�سر دار الفكر = دار الكتاب العربي - 

بريوت، الطبعة: الثالثة - 1407ه�.
املخت�سرات، . 70 اأخ�سر  ل�سرح  املزهرات  والريا�ص  املخدرات  ك�سف 

لعبدالرحمن بن عبداهلل بن اأحمد البعلي اخللوتي احلنبلي، املحقق: 
قابله باأ�سله وثالثة اأ�سول اأخرى: محمد بن نا�سر العجمي، النا�سر: 
دار الب�سائر الإ�سالمية - لبنان/ بريوت، الطبعة: الأولى، 1423ه� - 

2002م.
كفاية الأخيار يف حل غاية الإخت�سار، لأبي بكر بن محمد بن عبداملوؤمن . 71

ابن حريز بن معلى احل�سيني احل�سني، تقي الدين ال�سافعي، املحقق: 
علي عبداحلميد بلطجي ومحمد وهبي �سليمان، النا�سر: دار اخلري - 

دم�سق، الطبعة: الأولى، 1994م.
التنبيه، لأحمد بن محمد بن علي الأن�ساري، . 72 النبيه يف �سرح  كفاية 

املعروف بابن الرفعة، املحقق: جمدي محمد �سرور با�سلوم، النا�سر: 
دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2009م.

ل�سان العرب، ملحمد بن مكرم بن على، اأبو الف�سل، جمال الدين ابن . 73
منظور الأن�ساري الرويفعى الإفريقى، النا�سر: دار �سادر - بريوت، 

الطبعة: الثالثة - 1414ه�.
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لطائف الإ�سارات = تف�سري الق�سريي، لعبدالكرمي بن هوازن بن عبدامللك . 74
الق�سريي، املحقق: اإبراهيم الب�سيوين، النا�سر: الهيئة امل�سرية العامة 

للكتاب - م�سر، الطبعة: الثالثة.
املب�سوط، ملحمد بن اأحمد بن اأبي �سهل �سم�ص الأئمة ال�سرخ�سي، دار . 75

املعرفة - بريوت طبع عام 1414ه�-1993م.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي احل�سن نور الدين علي بن اأبي بكر . 76

ابن �سليمان الهيثمي، املحقق: ح�سام الدين القد�سي، النا�سر: مكتبة 
القد�سي، القاهرة، عام الن�سر: 1414ه�، 1994م.

�سرف . 77 بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  لأبي  املهذب،  �سرح  املجموع 
النووي، النا�سر: دار الفكر.

الرازي، درا�سة . 78 القزويني  اللغة، لأحمد بن فار�ص بن زكرياء  جممل 
الر�سالة -  الن�سر: موؤ�س�سة  وحتقيق: زهري عبداملح�سن �سلطان، دار 

بريوت، الطبعة الثانية - 1406ه� - 1986م.
بن . 79 عبداحلليم  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو  الدين  لتقي  الفتاوى،  جمموع 

النا�سر:  قا�سم،  املحقق: عبدالرحمن بن محمد بن  تيمية احلراين، 
جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، املدينة النبوية، اململكة 

العربية ال�سعودية، عام الن�سر: 1416ه�/1995م، 
قا�سم . 80 بن  �سعيد  محمد  بن  الدين  جمال  ملحمد  التاأويل،  محا�سن 

دار  النا�سر:  ال�سود،  عيون  با�سل  محمد  املحقق:  القا�سمي،  احلالق 
الكتب العلميه - بريوت، الطبعة: الأولى - 1418 ه�.

املحرر يف الفقه على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، لعبدال�سالم بن . 81
عبداهلل بن اخل�سر بن محمد، ابن تيمية احلراين، اأبو الربكات، جمد 
الثانية  الطبعة  الطبعة:  الريا�ص،   - املعارف  مكتبة  النا�سر:  الدين، 

1404ه� -1984م.



464

د.  عبري بنت علي املديفر

�سيده . 82 بن  اإ�سماعيل  بن  علي  احل�سن  لأبي  الأعظم،  واملحيط  املحكم 
املر�سي، املحقق: عبداحلميد هنداوي، النا�سر: دار الكتب العلمية - 

بريوت، الطبعة: الأولى، 1421ه� - 2000م.
بن . 83 بكر  اأبي  بن  محمد  عبداهلل  اأبو  الدين  لزين  ال�سحاح،  مختار 

النا�سر:  محمد،  ال�سيخ  يو�سف  املحقق:  الرازي،  احلنفي  عبدالقادر 
الطبعة:  �سيدا،   - بريوت  النموذجية،  الدار   - الع�سرية  املكتبة 

اخلام�سة، 1420ه� - 1999م.
اأبو . 84 �سلطان محمد،  بن  لعلي  امل�سابيح،  �سرح م�سكاة  املفاتيح  مرقاة 

احل�سن نور الدين املال الهروي القاري، النا�سر: دار الفكر، بريوت - 
لبنان، الطبعة: الأولى، 1422ه� - 2002م.

لأبي . 85 وال�سالة(،  )الطهارة  الكرماين  اإ�سماعيل  بن  حرب  م�سائل 
بن  محمد  املحقق:  الكرماين،  خلف  بن  اإ�سماعيل  بن  حرب  محمد 
ع، النا�سر: موؤ�س�سة الريان - بريوت، الطبعة: الأولى،  عبداهلل ال�ّسَريِّ

1434ه� - 2013م.
امل�ستدرك على ال�سحيحني، لأبي عبداهلل احلاكم محمد بن عبداهلل . 86

الطهماين  ال�سبي  احلكم  بن  ُنعيم  بن  حمدويه  بن  محمد  ابن 
الني�سابوري املعروف بابن البيع، حتقيق: م�سطفى عبدالقادر عطا، 
 - 1411ه�  الأولى،  الطبعة:  بريوت،   - العلمية  الكتب  دار  النا�سر: 

1990م.
بن . 87 محمد  بن  اأحمد  عبداهلل  لأبي  حنبل،  بن  اأحمد  الإمام  م�سند 

حنبل ابن هالل بن اأ�سد ال�سيباين، املحقق: �سعيب الأرنوؤوط - عادل 
مر�سد، واآخرون، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة: الأولى، 1421ه� 

- 2001م.
88 . S امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإلى ر�سول اهلل
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�سحيح م�سلم، مل�سلم بن احلجاج اأبو احل�سن الق�سريي الني�سابوري، 
حتقيق: محمد فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.

بن . 89 بن عيا�ص  بن مو�سى  لعيا�ص  الآثار،  الأنوار على �سحاح  م�سارق 
العتيقة  املكتبة  الن�سر:  دار  الف�سل،  اأبو  ال�سبتي،  اليح�سبي  عمرون 

ودار الرتاث.
اليماين . 90 نافع احلمريي  بن  بن همام  بكر عبدالرزاق  لأبي  امل�سنف، 

املجل�ص  النا�سر:  الأعظمي،  الرحمن  حبيب  املحقق:  ال�سنعاين، 
العلمي- الهند، الطبعة: الثانية، 1403ه�.

مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى، مل�سطفى بن �سعد بن عبده . 91
النا�سر:  احلنبلي،  الدم�سقي  ثم  مولدا  الرحيبانى  �سهرة،  ال�سيوطي 

املكتب الإ�سالمي، الطبعة: الثانية، 1415ه� - 1994م.
بن . 92 عبداهلل  بن  زياد  بن  يحيى  زكريا  لأبي  واإعرابه،  القراآن  معاين 

منظور الديلمي الفراء، املحقق: اأحمد يو�سف النجاتي / محمد علي 
النجار / عبدالفتاح اإ�سماعيل ال�سلبي، النا�سر: دار امل�سرية للتاأليف 

والرتجمة - م�سر، الطبعة: الأولى.
املعجم الأو�سط، ل�سليمان بن اأحمد بن اأيوب بن مطري اللخمي ال�سامي، . 93

محمد،  بن  اهلل  عو�ص  بن  طارق  املحقق:  الطرباين،  القا�سم  اأبو 
عبداملح�سن بن اإبراهيم احل�سيني، النا�سر: دار احلرمني - القاهرة.

املعجم الكبري، ل�سليمان بن اأحمد بن اأيوب بن مطري اللخمي ال�سامي، . 94
باإ�سراف وعناية  الباحثني  القا�سم الطرباين، حتقيق: فريق من  اأبي 

د/ �سعد بن عبداهلل احلميد و د/ خالد بن عبدالرحمن اجلري�سي.
دار . 95 لنا�سر:  بالقاهرة،  العربية  اللغة  جممع  األفه:  الو�سيط،  املعجم 

الدعوة.
املعجم الكبري، ل�سليمان بن اأحمد بن اأيوب بن مطري اللخمي ال�سامي، . 96
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دار  ال�سلفي،  عبداملجيد  بن  حمدي  املحقق:  الطرباين،  القا�سم  اأبو 
الن�سر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية.

املعونة على مذهب عامل املدينة، لأبي محمد عبدالوهاب بن علي بن . 97
النا�سر:  املالكي، املحقق: حمي�ص عبداحلّق،  البغدادي  الثعلبي  ن�سر 

املكتبة التجارية، م�سطفى اأحمد الباز - مكة املكرمة.
املغرب، لنا�سر بن عبدال�سيد اأبى املكارم ابن على، اأبو الفتح، برهان . 98

ِزّى، النا�سر: دار الكتاب العربي. الدين اخلوارزمي املَُطرِّ
بن . 99 اأحمد  بن  عبداهلل  الدين  موفق  محمد  لأبي  قدامة،  لبن  املغني 

محمد بن قدامة اجلماعيلي املقد�سي ثم الدم�سقي احلنبلي، ال�سهري 
بابن قدامة املقد�سي، النا�سر: مكتبة القاهرة.

مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج، ل�سم�ص الدين، محمد . 100
ابن اأحمد اخلطيب ال�سربيني ال�سافعي، النا�سر: دار الكتب العلمية، 

الطبعة: الأولى، 1415ه� - 1994م.
املفاتيح �سرح امل�سابيح، للح�سني بن محمود بن احل�سن، مظهر الدين . 101

ريازيُّ احَلَنفيُّ امل�سهوُر باملُْظِهري، حتقيق  ريُر ال�سِّ ْيَداينُّ الكويف ال�سَّ الزَّ
طالب،  الدين  نور  باإ�سراف:  املحققني  من  مخت�سة  جلنة  ودرا�سة: 
 - الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  اإ�سدارات  وهو من  النوادر،  دار  النا�سر: 

وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الأولى، 1433ه� - 2012م.
بن . 102 عمر  بن  محمد  عبداهلل  لأبي  الكبري،  التف�سري   = الغيب  مفاتيح 

احل�سن بن احل�سني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي، النا�سر: 
دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، الطبعة: الثالثة - 1420ه�.

اأبو . 103 الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فار�ص  بن  لأحمد  اللغة،  مقايي�ص 
احل�سني، املحقق: عبدال�سالم محمد هارون، النا�سر: دار الفكر، عام 

الن�سر: 1399ه� - 1979م.
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املقدمات املمهدات، لأبي الوليد محمد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي، . 104
النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي، الطبعة: الأولى، 1408ه� - 1988م.

بن . 105 محمد  بن  اإبراهيم  �سويان،  لبن  الدليل،  �سرح  يف  ال�سبيل  منار 
الطبعة:  الإ�سالمي،  املكتب  النا�سر:  ال�ساوي�ص،  املحقق: زهري  �سامل، 

ال�سابعة 1409ه�-1989م.
منح اجلليل �سرح مخت�سر خليل، ملحمد بن اأحمد بن محمد علي�ص، . 106

الن�سر:  تاريخ  بريوت،   - الفكر  دار  النا�سر:  املالكي،  عبداهلل  اأبو 
1409ه�-1989م.

عبداهلل . 107 اأبو  الدين  ل�سم�ص  خليل،  مخت�سر  �سرح  يف  اجلليل  مواهب 
املعروف  املغربي،  الطرابل�سي  عبدالرحمن  بن  محمد  بن  محمد 
الثالثة،  الطبعة:  الفكر،  دار  النا�سر:  املالكي،  عيني  الرُّ باحلطاب 

1412ه� - 1992م.
اأن�ص بن مالك بن عامر الأ�سبحي املدين، املحقق: . 108 املوطاأ، ملالك بن 

محمد م�سطفى الأعظمي، النا�سر: موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
لالأعمال اخلريية والإن�سانية - اأبو ظبي - الإمارات، الطبعة: الأولى، 

1425ه� - 2004م.
بن . 109 محمد  بن  علي  احل�سن  لأبي  املاوردي،  تف�سري   = والعيون  النكت 

محمد بن حبيب الب�سري البغدادي، ال�سهري باملاوردي، املحقق: ال�سيد 
ابن عبداملق�سود بن عبدالرحيم، النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت 

- لبنان.
نهاية الزين يف اإر�ساد املبتدئني، ملحمد بن عمر نووي اجلاوي البنتني . 110

اإقليما، التناري بلدا، النا�سر: دار الفكر - بريوت، الطبعة: الأولى.
النهاية يف غريب احلديث والأثر، ملجد الدين اأبي ال�سعادات املبارك . 111

ابن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالكرمي ال�سيباين اجلزري ابن 
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الأثري، النا�سر: املكتبة العلمية - بريوت، 1399ه� - 1979م، حتقيق: 
طاهر اأحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي.

نيل الأوطار، ملحمد بن علي بن محمد بن عبداهلل ال�سوكاين اليمني، . 112
م�سر،  احلديث،  دار  النا�سر:  ال�سبابطي،  الدين  ع�سام  حتقيق: 

الطبعة: الأولى، 1413ه� - 1993م.
عبداجلليل . 113 بن  بكر  اأبي  بن  لعلي  املبتدي،  بداية  �سرح  يف  الهداية 

طالل  املحقق:  الدين،  برهان  احل�سن  اأبو  املرغيناين،  الفرغاين 
يو�سف، النا�سر: دار احياء الرتاث العربي - بريوت - لبنان.

بن . 114 �سدقي  محمد  للدكتور  الكلية،  الفقة  قواعد  اإي�ساح  يف  الوجيز 
اأحمد بن محمد اآل بورنو اأبو احلارث الغزي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت 

- لبنان، الطبعة الرابعة، 1416ه� - 1996م.

• املجالت 	
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• ثبت املواقع الإلكرتونية	

بن . 2 حمد  بن  لعبداملح�سن  داود،  اأبي  �سنن  �سرح  ويب،  اإ�سالم  موقع 
http://www.islam�  عبداملح�سن بن عبداهلل بن حمد العباد البدر،

.web.net

3 .http://www.islam�  موقع اإ�سالم ويب، تف�سري ال�سيخ اأحمد حطيبة،
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4 .http://www. ،موقع بالغة النظم القراآنى، الكناية يف القراآن الكرمي
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5 .http://islamport.com/w/amm/ ال�ساملة  املو�سوعة  موقع 
.Web/2571/11707.htm
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