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òÉ‹æa@
یتناول هذا البحث تعریف العورة لغًة، واصطالحًا، ومن ثم االستدالل بمشروعیة 

 ستر العورة في حق المرأة الحرة من الكتاب، والسنة، واإلجماع، والمعقول. 
ومن خالل البحث تبین أن العورة تقسم إلى قسمین: عورة داخل الصالة، وعورة 

 خارج الصالة. 
تختلف عورة المرأة خارج الصالة باختالف الناظر إلیها، سواء أكان رجًال أم     

 امرأة، ویختلف حد عورة المرأة أمام الرجل، سواء أكان أجنبیًا أم من ذوي المحارم. 
 

Abstract  
Praise be to Allah, the Lord of El Alamein, and prayers and 

peace be upon the Prophet Muhammad Sayed the first two and 
the others and a hardworking leader, and his family and his 
companions, who opened the world They were a beacon for 
science, Islamic Jihad and after. 

Through this research Sabine most important findings. Lester 
genitals duty even in prayer, and beyond Women enjoined 
Webster particular did not ordered the man really God. The 
genitals are different, the mismatch rougher thickener, some of 
which is lighter than that. Rougher free adult face in prayer, and 
hands, and the appearance of genitals deliberately invalidate 
prayer, albeit less. That do doctors detects on SINS women 
contrary to the law, it is obligatory to be doctors for men, women 
doctors for women; until everyone away from harmful sedition 
and mixing, this is the duty of everyone. 
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الحمد هللا الذي حفظ حق المرأة وأعلى قدَرها، وأمر المرأة أن تْلزم ِخْدرها، وجعل  

الحیاء شعاًرا لشرفها، وجعل األدب الشرعي عنوان الفالح، وهدى من شاء بحكمته من 

خلقه لطریق الصالح، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له، وأشهد أن نبینا 

إلى صراط مستقیم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد  محمًدا عبده ورسوله الهادي

 وعلى آله، وصحبه ومن تبعهم في كل أمر قویم إلى یوم الدین... وبعد:

فقضیة المرأة هي قضیة كل أب، وكل ابن، وما دام في الدنیا آباء وأبناء ففي 
م غارقون الدنیا احترام عمیق لكرامة النساء، والذین ال یفرقون بین الكرامة واالبتذال ه

في األوهام؛ ولعظم شأن المرأة، والهتمام الشارع بها، وألثرها في بناء المجتمع فهي 
اللبنة األساس فیه، أردت أن أتناول موضوع المرأة من خالل محاولة تحدید عورة 
المرأة، وما یرتبط بها من أحكام تتعلق بعبادتها، وزینتها، وعملها، فقد شوه أعداء 

أة المسلمة فضاعت مالمحها، فأردت من خالل بحثي هذا إظهار اإلسالم صورة المر 
الصورة الواضحة للمرأة المسلمة، من دون إفراط قوم جعلوا من المرأة عورة فعطلوها، 
وأهملوا جانبًا كبیرًا له أثره في المجتمع اإلسالمي، وتفریط قوٍم جعلوا منها ألعوبة بین 

، وال یفوتني أن أذكر أني تناولت الحدیث یدي العابثین من دعاة التغریب واالنحالل
عن المرأة الُحَرة دون األمة؛ ألن المجتمع العراقي یخلو تمامًا من اإلماء، فلم أتطرق 

 لهذا الموضوع خشیة اإلطالة.
) لتضیف عورة المرأة الحرة وأثرها في تقیید تصرفهافجاءت بحثي بعنوان (

وقد كان منهجي في دراستي هذه  إضافة علمیة تدرس الموضوع من جوانب متعددة،

 على النحو اآلتي:

: فقد اعتمدت علیه  كثیرًا في الجانب النظري، وذلك من خالل أوًال: االستقراء

 تتبع أقوال الفقهاء وآرائهم الخاصة بهذا الموضوع.

: وهذا ضروري لما استقریُته من نصوص ومسائل، من حیُث فهم ثانيًا: التحليل
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ستها دراسة منهجیة، ألقف على العناصر المشتركة، ومن ثم المادة العلمیة ودرا
 تصنیفها وضبطها.

: وهو نتیجة حتمیة لمااسُتقري وُحلل، إذ بوساطته توصلت إلى ما ثالثًا: االستنباط

 استنبطته من نتائج.
: وهذا بعد االستقراء والتحلیل واالستنباط، فقد رجحت ما رأیته رابعًا: الترجيح

 صالحًا للترجیح.
@Zszj€a@wË‰fl@

 المنهج الذي سلكته في البحث یتلخص بالنقاط اآلتیة:

اتخذت من الكتاب والسنة واآلثار واإلجماع والقیاس والقواعد الفقهیة  .١
 والمعقول دلیًال لهذه الرسالة.

اتبعت اسلوب المقارنة بین أقوال المذاهب الفقهیة الثمانیة: الحنفیة، المالكیة،  .٢
 الشافعیة، الحنابلة، الظاهریة، الزیدیة، اإلمامیة، اإلباضیة.

جمعت بین اآلراء الفقهیة، مع ذكر أدلة كل مذهب من مصادره المعتمدة،  .٣
 ومناقشة األدلة، وترجیح ما هو أولى بالقبول؛ لقوة الدلیل.

 عزو اآلیات القرآنیة إلى سورها، مقرونة برقم اآلیة. .٤
تخریج األحادیث من كتب متون الحدیث نحو: الصحیحین، والكتب الستة،  .٥

وغیرها من الكتب التي تلقتها األمة بالقبول، والحكم على الحدیث إذا ورد في 
 غیر الصحیحین، وٕاذا تكرر الحدیث أحلته على ما ذكر في سابقه.  

ه من العبارات قابلته بكلمة (ینظر) في الحاشیة، وما أخذته ما تصرفت فی .٦
 نصًا وضعته بین عالمتي التنصیص.

أحمده وأشكره على ذلك، فإنه  فهذا جهد المقل، فإن أصبت فبتوفیق من اهللا 

ال توفیق إال باهللا علیه توكلت وٕالیه أنبت، وٕان جانبت الصواب فحسبي فأنني بذلت 

سان، وعمل اإلنسان معرض للنقص والخطأ، وللفضالء قصارى جهدي، وأنه عمل إن

والعصمة لألنبیاء علیهم أفضل الصالة  تصحیحه، وال شك في إن الكمال هللا 

 والسالم. 
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ZfiÎ˛a@szjæa@
�by˝�ñaÎ@�ÚÃ€@ÒäÏ»€a@—Ìã»m@

ÚÃ‹€a@¿@ÒäÏ»€a: :لها معاٍن عدة منها 

یسوء  انكشافها؛ ألن )١( :Ð  Ï  Î، قال أوًال: سوءة اإلنسان

 .)٢(صاحبها

|  {    ~    :، قال من ظهور العورة فيها )٣(ثانيًا: الساعة التي هي َقَمنٌ 

ª   ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡         ²    »ے  ±     °   ̄   ®    ¬

º  ¹  ¸  ¶        µ     ́   ³»  ¾  ½  ¼)وهي ثالث ساعات في ثالثة )٤ ،

أوقات: ساعة قبل صالة الفجر، وساعات نصف النهار، وساعة بعد العشاء اآلخر، 

: الولدان، والخدم أالَّ یدخلوا في هذه الساعات إال بتسلیم منهم، َأمر اهللا 

 . )٥(واستئذان

، روي عن )٦(ثالثًا: ما ُيستحى من كشفه، وأمر الشارع بستره من ذََكٍر، أو أنثى

 .)٧(أنه قال: (اْحَفْظ َعْوَرَتَك) النبي 

 . ٢٢سورة األعراف من اآلیة  )١(

، والمحكم والمحیط األعظم: »ع و ر«باب  ٧/٣٢٨: ینظر: العین: للخلیل بن أحمد الفراهیدي )٢(

 .»عور«باب  ٢/٣٤٤ :البن سیده علي بن إسماعیل

 .١٣/١٦١ :قمٌن: ال بد. ینظر تاج العروس: لمرتضى الزبیدي (٣)

 . ٥٨سورة النور من اآلیة:  )٤(

 . »العین«فصل  ٥٩٨: ، والكلیات: ألبي البقاء٢/٣٩٧ :ینظر: المخصص: البن سیده )٥(

 :، والمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: للفیومي١٣/٩٠ :ینظر: تهذیب اللغة: لألزهري )٦(

٢/٤٣٧. 

باب: ما جاء  ،كتاب: الحمام )٤٠١٧رقم ( ٤/٤٠ :جزء من حدیث أخرجه أبو داود في سننه )٧(

باب: ما جاء في  ،)، أبواب: األدب٢٧٦٩رقم ( ٥/٩٧: في التعري، وأخرجه الترمذي في سننه

 حفظ العورة، وقال: حدیث حسن.  
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؛ ألنها إذا ظهرت )١(أنه قال: (الَمْرَأُة َعْوَرٌة) ، روي عن النبي رابعًا: المرأة

 . )٢(ُیستحیا منها كما ُیستحى من العورة إذا ظهرت
ZÅ˝�ñ¸a@¿@ÒäÏ»€a@

المرأة؛ وسمیت : ما یحرم كشفه من الجسم سواء أكان من الرجل أم العورة هي

؛ لما روي )٣(بذلك لقبح ظهورها، ووجوب سترها في الصالة، وخارجها، حتى في الخلوة

، وعلیه فال یخرج المعنى )٤(أنه قال: (اللَُّه َأَحقُّ َأْن ُیْسَتْحَیا ِمْنُه) عن النبي 

 .)٥(االصطالحي عن المعنى اللغوي

باب ما جاء في كراهیة الدخول على ، )١١٧٣رقم ( ٣/٤٦٨ :أخرجه الترمذي في سننه )١(

: رواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیلینظر: إ األلباني: حدیث حسن. المغیبات. وقال

١/٣٠٣. 

 .٤٤٦ص :، والقاموس المحیط: للفیروز آبادي٤/٦١٧: العرب: البن منظور لسان ینظر: )٢(

، وبلغة السالك ألقرب المسالك ١/٤٠٤: ینظر: رد المحتار على الدر المختار: البن عابدین )٣(

، ونهایة المطلب في درایة ١/٢٨٣: للصاويالمعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر: 

، ١/٣١٦: ، والمبدع في شرح المقنع: البن مفلح٢/١٩٠ :المذهب: ألبي المعالي الجویني

، ومعجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعجي، ١٩٩ :للمناوي التوقیف على مهمات التعاریف:

 .  ٣٢٤ وحامد صادق قنیبي:

 سبق تخریجه. )٤(

، ومعجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس ١٩٩ :للمناوي ى مهمات التعاریف:ینظر: التوقیف عل )٥(

 .  ٣٢٤ قلعجي، وحامد صادق قنیبي:
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ZÔ„br€a@szjæa@
ÒäÏ»€a@6é@ÚÓ«Îãìfl@

الكریم على ستر العورة، وقد وردت أدلة من الكتاب، والسنة، حّث الشارع 

 ستر العورة، منها:  واإلجماع، والمعقول، تدل على وجوب
@@Zlbnÿ€a@Z�̧ Îc@

 قد وردت في القرآن الكریم آیات دلت على وجوب ستر العورة، منها:

 :K  J   I  H  G  F  Eقال  .١   D)١( . 

تضمنت اآلیة خطابًا عامًا لسائر المكلفین من بني آدم، یدل على  :وجه الداللة

 . )٢(أنه أنزل علینا لباسًا لنواري سوآتنا به فرض ستر العورة؛ إلخباره 

 .)٣( :r  q  p  oقال  .٢

على  )٤(للنساء بأن یضربن بخمرهن في هذه اآلیة أمر من اهللا  :وجه الداللة

لیخالفن بذلك شعار نساء الجاهلیة اللواتي  )٦(ترائبهن؛ لیوارین ما تحته من )٥(جیوبهن

 .)٧(كن یظهرن عوراتهن

 . ٢٦سورة األعراف من اآلیة  )١(

 .٤/٢٠٣ :ینظر: أحكام القرآن: ألبي بكر الجصاص )٢(

 .٣١سورة النور من اآلیة  )٣(

 . ٧/١٦٢: الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. ینظر: تهذیب اللغة: لألزهري )٤(

 ١/٤٩٧: مقاییس اللغة: البن فارس الجیب: الفتحة في أعلى الثوب یدخل منها الرأس. ینظر: )٥(

 . »الجیم والیاء وما یماثلهما«باب 

 . »ترب«ب: با ٢/٦٧عظام الصدر. ینظر: تاج العروس: لمرتضى الزبیدي،  الترائب: )٦(

، وتفسیر القرآن ١٩/١٥٩ :آي القرآن: ألبي جعفر الطبري ینظر: جامع البیان في تأویل )٧(

 . ٦/٤٦: العظیم: البن كثیر القرشي
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 :  v  uقال  .٣     t  s  r  q  p  o  n   m
w.(١) 

دلت اآلیة داللة قاطعة على أن جمیع المؤمنات مكلفات بالحجاب،  وجه الداللة:

 .)٢(وأنهن داخالت في هذا الخطاب العام الشامل
@ZÚ‰è€a@Z�bÓ„bq@

تحث على وجوب ستر العورة في الصالة،  وردت أحادیث كثیرة عن النبي 

 وخارجها، منها:

 . )٤(ِإالَّ ِبِخَماٍر) )٣(أنه قال: (َال َیْقَبُل اللَُّه َصَالَة َحاِئضٍ  ما روي عن النبي  .١

یدل الحدیث على وجوب ستر المرأة البالغة عورتها في الصالة،  وجه الداللة:

 . )٥(فإذا لم تفعل بطلت صالتها

أنه قال: (َأیَُّما اْمَرَأٍة َوَضَعْت ِثَیاَبَها ِفي َغْیِر َبْیِت  ما روي عن النبي  .٢

 .   )٦(َزْوِجَها، َفَقْد َهَتَكْت ِسْتَر َما َبْیَنَها َوَبْیَن اللَِّه)

 .٥٩سورة األحزاب من اآلیة  )١(

، وتفسیر القرآن العظیم: البن كثیر ٢٠/٣٢٤ ،١٩/١٥٩: ینظر: جامع البیان: للطبري )٢(

 .٦/٤٨١ :القرشي

ى بالحائض عن البالغة؛ ألن الحیض دلیل البلوغ، فذكر الحیض وأراد به البلوغ؛ للمالزمة كن )٣(

عین الحیض لم یصلح؛ ألن الحائض ممنوعة من الصالة، ودخول  بینهما، ولو أراد النبي 

 .١/١٨٠ :المسجد. ینظر: معالم السنن: لحمد الخطابي

باب المرأة تصلي بغیر  ،كتاب الصالة)، ٦٤١رقم ( ١/١٧٣: أخرجه أبو داود في سننه )٤(

 .١٢/٣٩٣: خمار. وقال المزي: حدیث حسن. ینظر: تحفة األشراف بمعرفة األطراف

 . ٢/٣٤٨: ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري: البن رجب الحنبلي )٥(

مسند عائشة بنت الصدیق رضي اهللا  )٢٥٤٠٧رقم ( ٤٢/٢٥١: أخرجه أحمد في مسنده )٦(

 ،باب دخول الحمام ،كتاب األدب، )٣٧٥٠رقم ( ٢/١٢٣٤ :وأخرجه ابن ماجه في سننهعنها، 

 .١/٥٢٦ :وقال األلباني: حدیث صحیح. ینظر: صحیح الجامع الصغیر
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عدم جواز خلع المرأة ثیابها خارج بیتها؛ ألن خلع ثیابها خارج بیتها  ة:وجه الدالل

 .   )١(مظنة اطالع األجانب على عورتها، ولو لم یكن ستر العورة واجبًا لما أمرت بذلك
@Z bª�a@Zb�r€bq@

ال خالف بین العلماء في منع كشف العورة أمام الناس، فقد أجمعت األمة على 

وجوب ستر العورة في الصالة، وخارج الصالة بحضرة الناس، أما في الخلوة ففیه 

عن أبیه عن جده أنه  خالف، والصحیح وجوب سترها؛ لما رواه  بهز بن حكیم 

ا نذر؟ قال: (اْحَفْظ َعْوَرَتَك ِإالَّ ِمْن قال: قلت یا رسول اهللا عوراتنا ما نأتي منها وم

َزْوَجِتَك َأْو َما َمَلَكْت َیِمیُنَك)، قال: قلت: یا رسول اهللا، إذا كان القوم بعضهم في 

بعض؟ قال: (ِإِن اْسَتَطْعَت َأْن َال َیَرَینََّها َأَحٌد َفَال َیَرَینََّها)، قال: قلت: یا رسول اهللا إذا 

 .)٢(ل: (اللَُّه َأَحقُّ َأْن ُیْسَتْحَیا ِمْنُه ِمَن النَّاِس)كان أحدنا خالیا؟ قا
@ZfiÏ‘»æa@Z�b»iaä@

ال ینفي العقل ما جاء في الكتاب، والسنة، وما أجمع علیه أئمة المسلمین، من 

وجوب ستر العورة، بل یرتبط موضوع ستر العورة ارتباطًا وثیقًا بوجود جنس البشر، إذ 

یمیل اإلنسان إلیها إال وهو ینتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة  إن العري فطرة حیوانیة ال

اإلنسان، وٕان رؤیة العري جماًال هو انتكاسة في الذوق البشري قطعًا، ودلیل واضح 

على انتشار الجهل، والتخلف، فالمتخلفون في أواسط إفریقیة عراة، واإلسالم حین یدخل 

ضارة اكتساء العراة، إذن فاللباس بحضارته إلى هذه المناطق، تكون أول مظاهر الح

لیستر به ما  بها على عباده، وَشرََّعُه اهللا  من النعم الكبرى التي امتن اهللا 

 .     )٣(ینكشف من عوراتهم، ولیكن لهم زینة وجمال، بدًال من قبح العري وشناعته

 .٣/١٣٦ :ینظر: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: للمناوي )١(

 سبق تخریجه. )٢(

البیان تفسیر آیات األحكام: لمحمد ، وروائع ٣/١٢٧٧: ینظر: في ظالل القرآن: لسید قطب )٣(

 . ٢/٣٨٩: علي الصابوني
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Zs€br€a@szjæa@
ÒäÏ»€a@‚bè”c@

 قسم الفقهاء عورة المرأة على قسمین:

 األول: عورة داخل الصالة.القسم 

 .)١(القسم الثاني: عورة خارج الصالة

@ZfiÎ˛a@k‹�æa@
Ò˝ó€a@›ÇaÜ@Òcãæa@ÒäÏ«@

ذهب فقهاء الحنفیة، والمالكیة إلى تقسیم عورة المرأة في الصالة على: عورة 

 مغلظة، وعورة مخففة. 
ZÚƒ‹Ãæa@ÒäÏ»€a@Z�̧ Îc@

 العورة المغلظة للمرأة على قولین:اختلف فقهاء الحنفیة، والمالكیة في تحدید 

 .  )٢(العورة المغلظة عند المرأة هي السوءتان، وهو قول الحنفیة القول األول:

 :  Ó  Òواستدلوا بما یأتي: قال     Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ë

Ö  Õ  Ô)٣( . 

دلت اآلیة على أنهما لّما غطیا القبل، والدبر، علم أن ما سواهما  وجه الداللة:

 . )٤(لیس من العورة

، والفواكه الدواني على رسالة ١/٤٠٥: البن عابدین ینظر: رد المحتار على الدر المختار: )١(

، ٢/١٦٧: للماوردي ، والحاوي الكبیر في فقه اإلمام الشافعي:١/١٢٩: زید القیرواني: للنفراوي

البن حزم  ، والمحلى باآلثار:٣/٥٠٤: من الخالف: للمرداوي واإلنصاف في معرفة الراجح

 . ٢/٢٥٢ :األندلسي

 :، واالختیار لتعلیل المختار: البن مودود الموصلي١/١٩٧ :ینظر: المبسوط: للسرخسي )٢(

 . ١/٢٦٢: ، والعنایة شرح الهدایة: للبابرتي١/٤٦

 .١٢١سورة طه من اآلیة:  )٣(

 .١٦/١٨٩ :ینظر: جامع البیان: للطبري )٤(
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العورة المغلظة بالنسبة إلى المرأة، البطن وما حاذاها من الظهر،  القول الثاني:

 .  )١(ومن السرة إلى الركبة، وهو قول المالكیة

 لقول.لم أقف على دلیًال نقلي، أو عقلي، استدل به أصحاب هذا ا
ZÚ––Éæa@ÒäÏ»€a@Z�bÓ„bq@

 اختلف الحنفیة، والمالكیة في تحدید العورة المخففة عند المرأة الحرة على قولین:

 . )٢(العورة المخففة: ما سوى السوءتین، وهو قول الحنفیة القول األول:

واألطراف، وهو قول  العورة المخففة: الرأس، والصدر، والكتفان، القول الثاني:

 . )٣(المالكیة
Ò˝ó€a@¿@ÒäÏ»€a@“bìÿ„a@·ÿy@ZÚ€dèfl@

اختلف الفقهاء في حكم ظهور العورة المخففة، أو المغلظة من المرأة في الصالة 

 على قولین: 

قلیل االنكشاف ال یمنع الصالة؛ ألنه ال یخلو ثوب من خرق،  القول األول:

الدرهم، ومن المخففة وكثیر االنكشاف یمنع، وحد المانع: إذا انكشف من المغلظة قدر 

دون ربع العضو صحت الصالة، وٕان زاد على ذلك بطلت الصالة، وهو قول أبي 

حنیفة، ومحمد من الحنفیة، وجعل أبو یوسف األكثر من النصف كثیرًا، وما دون 

 .)٤(النصف قلیالً 

، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: ١/٢٤٧ :ینظر: شرح مختصر خلیل: للخرشي )١(

 . ١/٢١٤ :للدسوقي

، ١/٤٦: ، واالختیار لتعلیل المختار: البن مودود١/١٩٧: المبسوط: للسرخسي ینظر: )٢(

 .١/٢٦٢: والعنایة: للبابرتي

 .١/٢١٤: دسوقي: للدسوقي، حاشیة ال١/٢٤٧: ینظر: شرح مختصر خلیل: للخرشي )٣(

، والجوهرة النیرة على مختصر ١/١١٧ :ینظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: للكاساني )٤(

 .   ١/٤٦: القدوري: للحداد
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بأن التحدید لم یرد عن الشارع بنص، ومعلوم أن هذه  اعترض على هذا القول:

مبناها النص، وال مدخل للقیاس فیها إال على منصوص في بابها وال نص األمور 

 .   )١(هناك

ظهور بعض العضو كظهور كله، فإذا صلت الحرة مبدیة جزءًا من القول الثاني: 

سنة العضو وٕان قل فإنها تعید تلك الصالة إذا حصل منها ذلك عمدًا؛ ألن ستر العورة 

، )٢(ل جمهور الفقهاء من المالكیة، وهو قو واجبة ال ینبغي لها تركها

 .)٨(، واإلباضیة)٧(، واإلمامیة)٦(، والزیدیة)٥(، والظاهریة)٤(،الحنابلة)٣(والشافعیة

أنه قال: (َال َیْقَبُل اللَُّه َصَالَة َحاِئٍض ِإالَّ  روي عن النبي واستدلوا بما يأتي: 

 .)٩(ِبِخَماٍر)

 .  )١٠(وجوب ستر المرأة لعورتها في حالة الصالة وجه الداللة:

 . ٢/١٧٠ :ینظر: الحاوي الكبیر: للماوردي )١(

 :بن رشد، والبیان والتحصیل: ال١/٣٢٩ :البر ینظر: الكافي في فقه أهل المدینة: البن عبد )٢(

١/٥٠٩ . 

 .٣/١٦٦: ، والمجموع شرح المهذب: للنووي١/١٥٦: ینظر: الحاوي الكبیر: للماوردي )٣(

 .١/١٥٢: ، وشرح منتهى اإلرادات: للبهوتي١/٣٢٣: ینظر: المبدع شرح المقنع: البن مفلح )٤(

 .٢/٢٤٠ :ینظر: المحلى باآلثار: البن حزم األندلسي )٥(

 . ٩٨ المتدفق على حدائق األزهار: للشوكاني:ینظر: السیل الجرار  )٦(

 . ٧/٧: ینظر: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: لیوسف البحراني )٧(

 . ٢/٤٥: ینظر: شرح كتاب النیل وشفاء العلیل: لمحمد یوسف أطفیش )٨(

 سبق تخریجه. )٩(

 .  ٢/٣٤٨ :ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري: البن رجب الحنبلي )١٠(
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 الترجيح: 
بعد عرض أقوال الفقهاء الذي یبدو لي رجحانه ما ذهب إلیه أصحاب القول 

الثاني، من وجوب ستر العورة في الصالة لما روي عن ابن عباس في تفسیر قوله 

 :(     '  &  %  $  #  ")فقد دلت هذه اآلیة على )٢(، قال: الثیاب)١ ،

 ستر العورة في الصالة من وجهین: 

: (ُخُذوا ِزیَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد)، عّلق األمر أنه لما قال  الوجه األول:

بالمسجد لیدل على أن المراد الستر للصالة، ولوال ذلك لم یكن لذكر المسجد فائدة، 

 فصار تقدیرها: خذوا زینتكم في الصالة.

، واهللا )٣(لو كان المراد سترها عن الناس لما خص المسجد بالذكر جه الثاني:الو 

 أعلم. 

 . ٣١سورة األعراف من اآلیة  )١(

 .٢/٣١٠ :، وأحكام القران: البن العربي١٢/٣٩١: ینظر: جامع البیان: للطبري )٢(

 .  ٤/٢٠٥: ینظر: أحكام القرآن: للجصاص  )٣(
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@ZÔ„br€a@k‹�æa@
Ò˝ó€a@xäbÇ@Òcãæa@ÒäÏ«@

عامل اإلسالم المرأة على أنها جوهرة مكنونة، ال تنظر إلیها كل عین، وال تلمسها 

جاوزها، فالشيء كل ید، وٕان نظرت إلیها األعین فیكون ذلك بحدود ال یسمح الشرع بت

كلما زاد الحرص علیه كلما زادت أهمیته، وزادت قیمته، وقد اختلف الحكم باختالف 

الجنس، سواء أكان الناظر إلیها رجًال أم امرأة، وٕاذا كان الناظر إلیها رجًال، فهل هو 

 عنها؟ على ما سیتم توضیحه فیما یأتي إن شاء اهللا.  )٢(؟ أو أجنبي)١(من ذوي المحارم
Z=‰u˛a@›uã€a@‚bflc@Òcãæa@ÒäÏ«@ZfiÎ˛a@ ã–€a@

 على ثالثة أقوال. اختلف الفقهاء في حد عورة المرأة أمام الرجل األجنبي

جسم المرأة كله عورة بالنسبة إلى الرجل األجنبي ما عدا الوجه  القول األول:

جواز كشف والكفین؛ ألن المرأة تحتاج إلى المعاملة مع الرجال، واألخذ والعطاء، ولكن 

، )٤(، المالكیة)٣(ذلك مقید بأمن الفتنة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفیة

 ).ةَمْحَرم المرأة من یحرم علیه نكاحها على التأبید؛ بنسب، أو سبب: (الرضاع، المصاهر  )١(

، ١/٤٦٥ :، والمقدمات والممهدات: البن رشد٢/٤٦٤: مختار: البن عابدینینظر: الدر ال

 .   ١/١٠١: ، متن الخرقي: للخرقي١/١٣٦: واإلقناع: للماوردي

 .  ٤٤األجنبي عن المرأة: من لیس لها بزوج وال محرم. معجم لغة الفقهاء: لقلعجي، وقنیبي:  )٢(

 .  ٥/١٢٢: ، وبدائع الصنائع: للكاساني١٠/١٥٢: المبسوط: للسرخسي )٣(

)، والبیان والتحصیل: البن ١/٢٣٨الكافي في فقه أهل المدینة: البن عبدالبر( ینظر: )٤(

 ). ١/٣٩٧رشد(
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وروایة عن  ،)٤(، وروایة عن اإلمام أحمد)٣(، واإلباضیة)٢(، والظاهریة)١(والشافعیة

 .   )٥(اإلمامیة

 واستدلوا بما يأتي:
 أوًال: السنة:

 .)٦(أنه قال: (َال َتْنَتِقِب الَمْرَأُة الُمْحِرَمُة، َوَال َتْلَبِس الُقفَّاَزْیِن) صح عن النبي  .١

، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم )٧(أن النهي یفید التحریم وجه الداللة:

 .)٨(سترهما في الحج

 اعترض على استداللهم:
فیه داللة على أن كشف المرأة لوجهها وكفیها في اإلحرام، أو حال صالتها لیس 

 .)٩(جواز كشفهما عمومًا؛ ألن المرأة قد سوغ لها الشارع كشف وجهها، وكفیها

 . ٣/١٦٧: ، والمجموع: للنووي٨/٢٦٤: ینظر: مختصر المزني: للمزني )١(

 .٢/٢٤١: ینظر: المحلى باآلثار: البن حزم األندلسي )٢(

 .  ٢/٤٥: ینظر: شرح النیل وشفاء العلیل: لمحمد یوسف أطفیش )٣(

 .١/٦٨ :، والعدة شرح العمدة: للمقدسي١/٤٣١ینظر: المغني: البن قدامة:  )٤(

: للعجلي ، والحاوي لتحریر الفتاوي:٤/١٥٢: ینظر: المبسوط في فقه اإلمامیة: للطوسي )٥(

٢/٤٢٤. 

باب ما ینهى  ،) كتاب الحج١٨٣٨رقم ( ٣/١٥: جزء من حدیث أخرجه البخاري في صحیحه )٦(

 من الطیب للمحرم والمحرمة.

 .٢/٤٧ :، واإلبهاج في شرح المنهاج: للسبكي٢/٩٨: ینظر: المحصول: للرازي )٧(

 .٣/١٦٧: ینظر: المجموع: للنووي )٨(

 .  ٧٤١، والسیل الجرار: للشوكاني: ٧/١٠١: المغني: البن قدامة ینظر: )٩(
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ْقَن، َفِإنَّ  صح عن النبي  .٢ أنه أتى النساء، فوعظهن، وذكرهن، فقال: (َتَصدَّ

الخدین،  )٢(النساء، سفعاء )١(َأْكَثَرُكنَّ َحَطُب َجَهنََّم)، فقامت امرأة من سطة

 .)٣(فقالت: (ِلَم َیا َرُسوَل اِهللا؟)، قال: (ِألَنَُّكنَّ تُْكِثْرَن الشََّكاَة، َوَتْكُفْرَن اْلَعِشیَر)

یدل الحدیث على أن المرأة كانت مسفرة عن وجهها؛ لوصف الراوي  وجه الداللة:

 . )٤(لها بأنها سفعاء الخدین

 :   h  g      k    j  iفي تفسیر قوله  روي عن ابن عباس  .٣

m  l)٦(، قال: (الوجه، والكفین))٥( . 

جواز النظر إلى مواضع الزینة الظاهرة، فالوجه موضع الكحل،  وجه الداللة:

 .)٧(والكف موضع الخضاب

ساء: أي من وسطهن. ینظر: كشف المشكل من حدیث الصحیحین: البن من سطة الن )١(

 .٣/٢٠: الجوزي

السفع: وهو شحوب في الوجه وسواد. ینظر: مشارق األنوار على صحاح اآلثار: للقاضي  )٢(

 .  ٢/٢٢٦: عیاض

 كتاب صالة العیدین. ،)٨٨٥رقم ( ٢/٦٠٣: أخرجه مسلم في صحیحه )٣(

 .١/٣٤٦ :ینظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: البن دقیق العید )٤(

 .٨سورة النور من اآلیة  )٥(

كتاب: ، )١٧٠١٨رقم ( ٣/٥٤٧:  أخرجه ابن شیبة في المصنف في األحادیث واآلثار )٦(

 ،كتاب الكراهیة ،)٧٢١٤رقم ( ٤/٣٣٢: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار .(النكاح)

لعبد إلى شعور الحرائر). وقال اإلمام الداني: حدیث صحیح. ینظر: سلسلة باب: (نظر ا

 . ٢/٢٧: اآلثار الصحیحة

 .٦/٤٥ :، وتفسیر القرآن العظیم: البن كثیر القرشي١٧/٢٥٨ :ینظر: جامع البیان: للطبري )٧(
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المرأة نفسها عورة حتى إن الوجه والكفین عورة؛ فالوجه مجمع  القول الثاني:

تلحق في سترهما مشقة، فأشبه سائر  المحاسن، وهو مظنة الفتنة، وأما الكفان فال

 .       )٣(، وروایة عن اإلمامیة)٢(، وروایة عن الحنابلة)١(الجسد، وهو قول الزیدیة

 واستدلوا بما يأتي:
 أوال: الكتاب:

 :  v  uقال  .١     t  s  r  q  p  o  n   m

w)٤( . 

وال یكون ذلك تضمنت اآلیة أمرًا بتغطیة النساء رؤوسهن، ورقابهن، وجه الداللة: 

إال بسدل الخمار من رأسها على صدرها، فهي مأمورة ضمنًا بستر ما بین الرأس 

 .  )٥(والصدر، وهما الوجه والرقبة

 اعترض على استداللهم من وجهين:
  .)٧(، وهو لیس نصًا في تغطیة الوجه)٦(اإلدناء لغًة: التقریب الوجه األول:

، وهو المقنعة، تغطي به المرأة )٨(والجلباب: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار

 .)٩(رأسها، وظهرها، وصدرها

 .٧٤٠ینظر: السیل الجرار: للشوكاني:  )١(

 .٨/١٨٦ :وع وتصحیح الفروع: البن مفلح، والفر ١/٤٣١: ینظر: المغني: البن قدامة )٢(

 .٢/٤٢٤ :ینظر: الحاوي لتحریر الفتاوى: للعجلي الحلي )٣(

 .٥٩سورة األحزاب من اآلیة  )٤(

 .٧٤٠ینظر: السیل الجرار: للشوكاني:  )٥(

 .١/٣١٨ :ینظر: المفردات في غریب القرآن: للراغب األصفهاني )٦(

 .١/٧ :ینظر: الرد المفحم: لأللباني )٧(

 . ١/١٤٩: ینظر: مشارق األنوار: للیحصبي )٨(

 :، والنهایة في غریب الحدیث واألثر: البن األثیر٢/٩٤٣: ینظر: جمهرة اللغة: البن درید )٩(

٤/١١٤  . 
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نساء المؤمنین أن یدنین علیهن  فقد كانت الحرة تلبس لباس األمة، فأمر اهللا 

 .)١(من جالبیبهن؛ وٕادناء الجلباب أن تتقنع، وتشده على جبینها، ال أن تغطي وجهها

أنه قال: (تدلي علیها من جالبیبها، وال  روي عن ابن عباس  الوجه الثاني:

 .  )٢(تضرب به وجهها)

 ثانيًا: السنة:
 .  )٣(أنه قال: (الَمْرَأُة َعْوَرٌة) .  روي عن النبي ١

 .)٤(یدل الحدیث على أن كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها وجه الداللة:

(َیا َأْسَماُء، ِإنَّ : بأن هذا عام، وقد جاء الدلیل بتخصیصه، لقوله ويرد عليه: 

اْلَمْرَأَة ِإَذا َبَلَغِت اْلَمِحیَض َلْم َتْصُلْح َأْن ُیَرى ِمْنَها ِإالَّ َهَذا، َوَهَذا)، وأشار إلى وجهه 

 .)٥(وكفیه

 :، والدر المنثور في التفسیر بالمأثور: للسیوطي٢٠/٣٢٥: ینظر: جامع البیان: للطبري )١(

٦٦١، ٦/١٨٢. 

باب ما یجتنبه  ،كتاب المناسك ،)١٥٣٢رقم ( ٢/١٥٣: أخرجه البیهقي في السنن الصغیر )٢(

 المحرم من الثیاب والطیب.

 سبق تخریجه. )٣(

 .١/١٨٠: ینظر: معالم السنن: للخطابي )٤(

باب فیما تبدي المرأة من  ،كتاب اللباس ،)٤١٠٤رقم ( ٤/٦٢: أخرجه أبو داود في سننه )٥(

مام: (هذا مرسل؛ خالد بن ُدریك لم یدرك عائشة رضي اهللا عنها). وقال زینتها. وقال اإل

األلباني: ضعیف السند؛ بسبب االنقطاع، لكن له شاهد من حدیث أسماء بنت عمیس بنحوه، 

، وأما سبب ضعفه؛ فالحدیث بمجموع الطریقین حسن ما كان منه من كالمه النبي 

 . ٦/٢٠٣: لأللبانيفالختالف لفظه. ینظر: إرواء الغلیل: 
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 ثالثًا: اآلثار: 
صح عن أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنها، أنها قالت: (َیْرَحُم اللَُّه ِنَساَء  .١

، َشقَّْقَن )١(r  q  p  oَل، َلمَّا َأْنَزَل اللَُّه: الُمَهاِجَراِت اُألوَ 

 .  )٣(، َفاْخَتَمْرَن ِبَها))٢(ُمُروَطُهنَّ 

یدل الحدیث على أنه وقعت منهن التغطیة لوجوههن، وما یتصل  وجه الداللة:

 .  )٤(بها

 ويرد عليه من وجهين:
أعلى الثوب  ، والجیب: هو فتحة في)٥(: الخمار: هو غطاء الرأسالوجه األول

 .  )٦(یدخل منه الرأس عند لبسه

: كانت المرأة في الجاهلیة تمر بین الرجال مسفحة بصدرها ال یواریه الوجه الثاني

نساء المسلمین بأن یضربن ِبُخُمِرِهنَّ على صدورهن؛ مخالفة بذلك  شيء، فأمر اهللا 

 .   )٧(شعار نساء أهل الشرك

 .٣١سورة النور من اآلیة  )١(

: المروط: أكسیة من الصوف، واحدها مرط، كان یؤتزر بها. ینظر: تهذیب اللغة: لألزهري )٢(

١٣/٢٣٤ . 

َوْلَیْضِرْبَن باب:  ،كتاب: تفسیر القرآن ،)٤٧٥٨رقم ( ٦/١٠٩: أخرجه البخاري في صحیحه )٣(

 .ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُیوِبِهنَّ 

 .٧٤٠ینظر: السیل الجرار: للشوكاني:  )٤(

، وٕاكمال األعالم بتثلیث ١/٤٣٦ :ینظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: البن الألنباري )٥(

 .١/٢٠٠ :الكالم: البن مالك

 .٥/١٨٨: ینظر: المحكم والمحیط األعظم: البن سیده )٦(

 . ٢/٦٠٠ :ینظر: مختصر تفسیر ابن كثیر: لمحمد علي الصابون )٧(
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 :  k    j  i       h  gله ، في تفسیر قو روي عن ابن مسعود  .٢

m  l)٢((الثیاب) :، قال)١(  . 

دلت اآلیة على وجوب تغطیة الوجه والكفین؛ ألن المرأة كلها عورة،  وجه الداللة:

 .  )٣(وما یباح رؤیته منها الثیاب فقط؛ ألن المقصود بالزینة الظاهرة الثیاب فقط

إلى الرجل األجنبي ما عدا الوجه إن جسم المرأة كله عورة بالنسبة  القول الثالث:

 .)٤(والكفین، والقدمین، وهو قول اإلمام أبي حنیفة

 واستدل بما يأتي: 
 أوًال: اآلثار: 

 :  g. روي عن أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنها، في تفسیر قوله ١

m  l  k    j  i       h)٨())٧(َواْلَفْتَخةُ  )٦(، قالت: (اْلُقْلبُ )٥( . 

 . ٣١سورة النور من اآلیة  )١(
َوَال  :في قوله  ،كتاب النكاح ،)١٧٠٠٤رقم ( ٣/٥٤٦: أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه )٢(

) ٩١١٥رقم ( ٩/٢٢٨: ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبیرُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها
قال ابن حجر العسقالني: إسناده قوي. ینظر: الدرایة في ). (من مناقب عبد اهللا بن مسعود 

 . ٢/٢٢٥: تخریج أحادیث الهدایة
 . ١/٤٣١: ینظر: المغني: البن قدامة )٣(
، والدر المختار: ١/٩٧: ، وتبیین الحقائق: للزیلعي٥/١٢٢: ینظر: بدائع الصنائع: للكاساني )٤(

 . ١/٤٠٥ :البن عابدین
 .٣١سورة النور من اآلیة  )٥(
القلب: من الحلي، وقیل هو من األسورة، لقولهم: في یدها قلُب فضة. ینظر: العین: للخلیل  )٦(

 .   ٤/٧١: ، وتاج العروس: لمرتضى الزبیدي٥/١١٦: بن أحمد
: الرجل. ینظر: المحكم المحیط األعظم: البن سیده الفتخة هي: خاتم یكون في الید أو )٧(

 .  »الفاء«فصل  ٣/٤٠: البن منظور، ولسان العرب: »فتخ«باب  ٥/١٥٣

: كتاب: (النكاح) في قوله  ،)١٧٠٠٨رقم ( ٣/٥٤٦: أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه )٨(

َوَال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها  . 
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نهى عن  یدل الحدیث على جواز النظر إلى القدمین؛  ألن اهللا  الداللة:وجه 

إبداء الزینة واستثنى ما ظهر منها والقدمان  یظهران عند المشي فكانا من جملة 

 .)١(المستثنى من الحظر فیباح إبداؤهما

 ويرد عليه من وجهين: 

 :     h  g    k    j  iروي عن أبي حنیفة في تفسیر قوله  الوجه األول:

m  l)قال: (الكف والوجه فیبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي؛ وألن )٢ ،

إباحة النظر إلى وجه األجنبیة وكفیها للحاجة إلى كشفها في األخذ والعطاء وال حاجة 

 .)٣(إلى كشف القدمین فال یباح النظر إلیهما)

َوَال َیْضِرْبَن  :القدم لیست موضع الزینة الظاهرة عادة؛ لقوله  الوجه الثاني:

، فأفاد أنه من الزینة )٥(، یعني: الخلخال)٤(ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُیْعَلَم َما ُیْخِفیَن ِمْن ِزیَنِتِهنَّ 

المرأة من إبدائها بضرب رجلها باألرض؛ لما فیه من تحریك  الباطنة، التي نهى اهللا 

 .)٦(ن سماع صوته بمنزلة إبدائه، فكان النهي عن إبدائه أولىالشهوة؛ أل

 .٥/١٢٢: ینظر: بدائع الصنائع: للكاساني )١(

 .٣١سورة النور من اآلیة  )٢(

 .٥/١٢٢: بدائع الصنائع: للكاساني )٣(

 .٣١سورة النور من اآلیة  )٤(

، وتهذیب ١/١٩٠ :الخلخال: من الحلى التي تلبس في الرجل. ینظر: جمهرة اللغة: البن درید )٥(

 . ٦/٣٠٤: اللغة: لألزهري

 .١/٩٦: ینظر: تبیین الحقائق: للزیلعي )٦(
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 الترجيح:
بعد عرض أقوال الفقهاء، وأدلتهم، ومناقشتها، الذي یبدو لي رجحانه، ما ذهب 

إلیه أصحاب القول األول: من أن تغطیة الوجه والكفین جائزة، ولیست واجبة، فمن 

قال: بعدم وجوب تغطیة الوجه، والكفین، یرى أن تغطیتهما من مكارم األخالق، واقتداًء 

ن فیه النساء الفتنة، أما في زمن الفتن فاألولى بأمهات المؤمنین، هذا في زمن تأم

 ترجیح القول الثاني، واهللا أعلم.       
ZbËfläb´@‚bflc@Òcãæa@ÒäÏ«@ZÔ„br€a@ ã–€a@

 على ثالثة أقوال:  اختلف الفقهاء في حد عورة المرأة أمام محارمها

، عورة المرأة أمام من هو محرم لها ما بین سرتها إلى ركبتها القول األول:

 .)١(وظهرها وبطنها، بشرط أمن الفتنة وخلو نظره من الشهوة، وهو قول الحنفیة

 واستدلوا بما يأتي:
 أوًال: الكتاب:

 .   )٢( :m  l  k    j  i       h  g. قال ١

أن المراد بالزینة مواضعها ال الزینة نفسها؛ ألن النظر إلى أصل  وجه الداللة:

الظهر والبطن والفخذ؛ ألنها لیست بموضع للزینة؛ وألن الزینة مباح مطلقًا، بخالف 

االختالط بین المحارم أمر شائع وال یمكن معه صیانة مواضع الزینة عن اإلظهار 

 .)٣(والكشف

 .  ٣/٣٣٢: لعالء الدین السمرقندي الفقهاء:، وتحفة ١٠/١٤٩: ینظر: المبسوط: للسرخسي )١(

 . ٣١سورة النور من اآلیة  )٢(

 . ١٠/١٤٩: ینظر: المبسوط: للسرخسي )٣(
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 القول الثاني: 
یجوز للرجل أن ینظر من ذوات محارمه إلى ما یظهر منها غالبًا في العمل 

قدمین، ولیس له النظر إلى ما یستتر غالبًا، داخل البیت، كالرقبة والرأس والكفین وال

كالصدر والظهر، فیحرم علیها كشف صدرها وثدییها، ویحرم على محارمها كأبیها 

، )١(رؤیة هذه األعضاء منها وٕان كان من غیر شهوة وتلذذ. وهو قول المالكیة

 .)٤(، واألصح عند الحنابلة)٣(، وروایة عن الشافعیة)٢(والزیدیة

 يأتي:واستدلوا بما 
 أوًال: السنة:

أنها قالت: (َجاَءْت َسْهَلُة ِبْنُت ُسَهْیِل ْبِن َعْمٍرو ι. روي عن أم المؤمنین عائشة١

، ثُمَّ اْلَعاِمِريِّ َوِهَي اْمَرَأُة َأِبي ُحَذْیَفَة، َفَقاَلْت: َیا َرُسوَل اللَِّه، ِإنَّا ُكنَّا َنَرى  اْلُقَرِشيِّ

ِوي َمِعي َوَمَع َأِبي ُحَذْیَفَة، ِفي َبْیٍت َواِحٍد، َوَیَراِني ُفْضًال، َساِلًما َوَلًدا، َوَكاَن َیْأ

: ِفیِهْم َما َقْد َعِلْمَت َفَكْیَف َتَرى ِفیِه؟ َفَقاَل َلَها النَِّبيُّ َوَقْد َأْنَزَل اللَُّه 

 .   )٥(َن الرََّضاَعِة)َفَأْرَضَعْتُه َخْمَس َرَضَعاٍت َفَكاَن ِبَمْنِزَلِة َوَلِدَها مِ » َأْرِضِعیهِ «

یدل الحدیث على أنه كان ینظر منها إلى ما یظهر غالبًا؛ ألنها  وجه الداللة:

 .)٦(قالت: (یراني فضًال): أي في ثیاب مهنتها التي ال تستر أطرافها

 . ١/٢٩٠: وحاشیة الصاوي: للصاوي ،١/٢٤٢ :ینظر: المدخل: البن الحاج )١(

  .٧٤١ ،٩٦ینظر: السیل الجرار: للشوكاني:  )٢(

 . ١٢/٣٠: ینظر: نهایة المطلب: البي المعالي الجویني )٣(

: ، والشرح الكبیر على متن المقنع: لعبدالرحمن المقدسي٧/٩٨: ینظر: المغني: البن قدامة )٤(

٧/٣٤٣. 

باب فیمن  ،كتاب النكاح ،)٢٠٦١رقم ( ٢/٢٢٣: جزء من حدیث أخرجه أبو داود في سننه )٥(

 :یح على شرط البخاري. ینظر: صحیح أبي داودحرم به، وقال األلباني: إسناده صح

٦/٣٠٢. 

 .٣/٤٥٦: ینظر: النهایة: البن األثیر )٦(
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 القول الثالث:
جواز نظر الرجل إلى جسم محارمه مطلقًا، باستثناء ما بین السرة والركبة، وهو 

 ولم أقف على دلیل نقلي، أو عقلي استدل به أصحاب هذا القول. .)١(اإلباضیةقول 

 الترجيح: 
بعد عرض أقوال الفقهاء، وأدلتهم، فالذي یبدو لي رجحانه، ما ذهب إلیه أصحاب 

القول الثاني: من أن حد عورة المرأة أمام محارمها ما یظهر منها عادة في العمل، 

ن المحارم أمر شائع وال یمكن معه صیانة هذه وداخل البیت؛ ألن االختالط بی

 المواضع عن اإلظهار والكشف، واهللا أعلم.       
Z=‰u˛a@7Ãó€a@‚bflc@Òcãæa@ÒäÏ«@Zs€br€a@ ã–€a@

 قسم الفقهاء عورة المرأة أمام الصغیر على قسمین:

 القسم األول: عورة المرأة أمام الصغير غير المميز.
 أمام الصغير المميز. القسم الثاني: عورة المرأة

 القسم األول: عورة المرأة أمام الصغير غير المميز.
اتفق الفقهاء على أن الصغیر الذي لم یبلغ سن التمییز، ولم یبلغ مبلغا یحكي ما 

 . )٢(یرى فال یجب االستتار منه، وحضوره كغیبته

 استدلوا بما يأتي:

 . ٢/٣٨: ینظر: شرح النیل وشفاء العلیل: لیوسف محمد أطفیش )١(

، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ٥/١٢٣: ینظر: بدائع الصنائع: للكاساني )٢(

، والمحلى باآلثار: البن حزم ٣/٦: والكافي: البن قدامة ،٤/٢١١: للخطیب الشربیني

 . ٩/١٦٣ :األندلسي
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 أوًال: الكتاب: 

 :À  ¿  ¾  ½   ¼     »  Â. قال ١   Á)١(. 

على عورات النساء، )٢(الذین لم یظهروا دلت اآلیة على أن األطفال وجه الداللة:

 . )٣(مستثنین من عموم الحجبة

 اختلف الفقهاء في تحدید المراد بالطفل غیر الممیز على قولین:

 .)٤((هم الذین ال یدرون ما النساء من الصغر)، وهو قول مجاهد القول األول:

 .)٥((الذین لم یبلغوا الحلم منكم)، وهو قول قتادة  الثاني:القول 

هو الصبي دون البلوغ وال یفرق بین الربح والخسارة وال بین الضار  القول الثالث:

 .)٦(والنافع

ویالحظ من هذه التعاریف أنه لم ُیَحدد سن عدم التمییز بالسنین، وهذا ما 

ل، واختالف أسالیب التربیة؛ لذلك یصعب ضبطه؛ بسبب الفروق الفردیة بین األطفا

یبدو لي أن ما قبل العشر سنوات هو السن المناسب العتباره سن عدم التمییز؛ لقوله 

 َالِة َوُهْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِنیَن، َواْضِرُبوُهْم َعَلْیَها َوُهْم َأْبَناُء َعْشٍر : (ُمُروا َأْوَالَدُكْم ِبالصَّ

 . ٣١سورة النور من اآلیة  )١(

لم یظهروا على عورات النساء: لم یبلغوا أن یطیقوا النساء، یقال: قد ظهر فالن على فالن إذا  )٢(

 :قرآن وٕاعرابه: للزجاجقوي علیه، أو هم الذین لم یدروا ما عورات النساء من غیرها. معاني ال

٤/٤٢  . 

 .٥/١٧٧: ، وأحكام القرآن: للجصاص١٩/١٦٠: ینظر: جامع البیان: للطبري )٣(

باب ما جاء في  ،كتاب النكاح ،)١٣٥٥١رقم ( ٧/١٥٥: أخرجه البیهقي في السنن الكبرى )٤(

 إبداء زینتها للطفل الذین لم یظهروا على عورات النساء. 

 . ٥/١٧٧: اصأحكام القرآن: للجص )٥(

: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانیةمجلة األحكام العدلیة: ینظر:  (٦)

معجم لغة الفقهاء: لقلعجي، وقنیبي:  ،٢٠٧، والقاموس الفقهي: لسعدي أبو حبیب: ١/١٨٤

٢٧٤.  
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أن سن العشر سنوات، هو السن  ، فقد بین النبي )١(اْلَمَضاِجِع)َوَفرُِّقوا َبْیَنهُْم ِفي 

 ، واهللا أعلم.   )٢(المناسب للتفریق في المضاجع؛ ألنه السن الذي تنتشر فیه الشهوة

 القسم الثاني: عورة المرأة أمام الصغير المميز.
اختلف جمهور الفقهاء في حد عورة المرأة أمام الطفل الذي یمیز بین العورة 

 ، على قولین: )٣(وغیرها، وقرب الحلم

في تحریم النظر كالبالغ، فیلزم الولي منعه من  حكم الصغیر الممیز القول األول:

النظر إلى األجنبیة، ویلزمها االحتجاب منه لظهوره على العورات؛ ألن النظر مظنة 

، )٦(الشافعیة، واألصح عند )٥(، والمالكیة)٤(الفتنة، ومحرك الشهوة، وهو قول الحنفیة

 .)٧(وروایة عن الحنابلة

 واستدلوا بما يأتي: 

باب: (متى یؤمر الغالم  ،كتاب الصالة ،)٤٩٥رقم ( ١/١٣٣: أخرجه أبو داود في سننه )١(

، وقال ١/٢٥٢ :بالصالة). وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد حسن. ینظر: خالصة األحكام

 .٢/٤٠١ :األلباني: إسناده حسن صحیح، في صحیح أبي داود

 .٢/٤١٦ :ینظر: شرح سنن أبي داود: لبدر الدین العیني )٢(

، ومعجم لغة الفقهاء: لقلعجي، وقنیبي: ١/٤٣٤: الُحلم: البلوغ. ینظر: النهایة: البن األثیر )٣(

٤٦ . 

 .٦/٢٠: ، وتبیین الحقائق: للزیلعي٥/١٢٣: ینظر: بدائع الصنائع: للكاساني )٤(

 . ٢/١٣١ :) ینظر: شرح مختصر خلیل: للخرشي٥(

، وأسنى المطالب في شرح روض ٢/٤٢٦ :ینظر: المهذب في فقه اإلمام الشافعي: للشیرازي )٦(

 .  ٣/١١١ :الطالب: للسنیكي

 .٣/٦ :ینظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد: البن قدامة )٧(
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 أوًال: الكتاب: 

 :Â. قال ١   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »)١( . 

ال یجوز لمن ظهر على عورات النساء أن ینظر إلى النساء؛ ألنه  وجه الداللة:

 .)٢(كالبالغ في الشهوة، فكان كالبالغ في تحریم النظر

~   ے         ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦    |  {   :. قال ٢

§)٣(   . 

أن الذین لم یبلغوا الحلم، وعرفوا واطلعوا على عورات النساء  وجه الداللة:

 .   )٤(یؤمرون باالستئذان؛ كي ال تقع أنظارهم على عورات أهلیهم

 ثانيًا: السنة: 
َالِة َوُهْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِنیَن،  روي عن النبي   أنه قال: (ُمُروا َأْوَالَدُكْم ِبالصَّ

 .)٥(َواْضِرُبوُهْم َعَلْیَها، َوُهْم َأْبَناُء َعْشٍر َوَفرُِّقوا َبْیَنهُْم ِفي اْلَمَضاِجِع)

وجوب أمر األوالد بالصالة وهم أبناء سبع سنین؛ ألنه سن التمییز،  وجه الداللة:

علیها وهم أبناء عشر سنین، والتفریق بینهم في المضاجع حینئذ؛ ألنها تنتشر  وتأدیبهم

 . )٦(فیه الشهوة

 . ٣١سورة النور من اآلیة  )١(

 .٢/٤٢٦ :ینظر: المهذب في فقه اإلمام الشافعي: للشیرازي )٢(

 . ٥٨سورة النور من اآلیة  )٣(

، ٥٩١، وآیات األحكام: لمحمد علي السایس: ٥/١٧٧: ینظر: أحكام القرآن: للجصاص )٤(

 . ٢/٢١٨: وروائع البیان: للصابوني

 سبق تخریجه. )٥(

 .٢/٤١٦ :ینظر: شرح سنن أبي داود: لبدر الدین العیني )٦(
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أنه كالمحرم، فله النظر إلى ما فوق السرة، وتحت الركبة، وهو قول  القول الثاني:

 . )٣(، وروایة عن الحنابلة)٢(من الشافعیة )١(أبي عبداهللا الزبیري

 واستدلوا بما يأتي:
 الكتاب:أوًال: 

®      »ے         ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  § ̈    ©    :ªقال  .١    ¬

º  ¹  ¸  ¶        µ     ́   ³  ²  ±     °  ¯»  ¾  ½  ¼¿  

Å  Ä  Ã   Â   Á   À)٤(   . 

أن الطفل إذا قارب البلوغ ال یستأذن إال في األوقات الثالثة  وجه الداللة:

األجنبیة كنظره إلى محارمه، ومن عالمات البلوغ: اإلنبات، المذكورة، فیكون نظره إلى 

 .    )٥(واالحتالم، وبلوغ خمس عشرة سنة

لعوام، كان اسمه: الزبیر بن أحمد بن سلیمان بن عبد اهللا بن عاصم بن المنذر بن الزبیر بن ا )١(

إمام أهل البصرة ومدرسها، كان ثقة كثیر الروایة، له مصنفات كثیرة، منها: الكافي في الفقه، 

 :هـ. ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى: للسبكي٣٢٠ والنیة، وستر العورة، توفي قبل سنة

٣/٢٩٥   . 

في درایة المذهب:  ، ونهایة المطلب٢/٤٢٦: ینظر: المهذب في فقه اإلمام الشافعي: للشیرازي )٢(

 .٣/١١١: ، وأسنى المطالب: للسنیكي١٢/٣٥: ألبي المعالي الجویني

، والشرح الكبیر على متن المقنع: لعبد ٣/٦: ینظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد: البن قدامة )٣(

 .٧/٣٤٩: الرحمن المقدسي

 . ٥٨من اآلیة  ،سورة النور )٤(

، ونیل المرام من تفسیر آیات األحكام: لصدیق ٣/٤١٨ :ینظر: أحكام القرآن: البن العربي )٥(

 . ١٢٩حسن خان: 
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$  %  &  '  )     (  *   :قال  .٢   #  "  !

+)١(. 

رخص لألطفال الذین بلغوا الحلم بترك االستئذان في غیر األوقات  وجه الداللة:

 . )٢(الثالثة التي تقدم ذكرها في اآلیة السابقة

 ثانيًا: السنة:
في  ، أنه قال: (إن أم سلمة استأذنت رسول اهللا . صح عن جابر ١

، قال: حسبت أنه قال: كان أخاها »)٣(َأَبا َطْیَبَة َأْن َیْحُجَمَهاَفَأَمَر النَِّبيُّ «الحجامة 

 . )٤(من الرضاعة، أو غالمًا لم یحتلم)

یدل الحدیث على أنه متى اضطرت المرأة ولم تجد محرما یحجمها  وجه الداللة:

 .)٥(وال امرأة، جاز أن یحجمها أجنبي في سن البلوغ؛ ألنه كذي محرم

 الترجيح:
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، فالذي یبدو لي رجحانه ما ذهب إلیه أصحاب 

في تحریم النظر، فیلزم  صار كالبالغ القول األول، من أن الطفل إذا بلغ سن التمییز،

األجنبیة االحتجاب منه؛ ألنه صار مراهقًا یمیز بین العورة وغیرها؛ وألن النظر مظنة 

 الفتنة، ومحرك الشهوة، وهو أدب رفیع یغفله الكثیر في حیاتهم، واهللا أعلم.

 . ٥٩من اآلیة  ،سورة النور )١(

 .  ٦٠٩ینظر: تفسیر آیات األحكام: للسایس:  )٢(

حجم المریض: عالجه بالحجامة، والحجامة: هي مص الدم من الجرح أو القیح من القرحة  )٣(

، ومعجم لغة ٧٨الفقهي: د. سعدي أبو حبیب:  بالفم، أو بآلة كالكأس. ینظر: القاموس

 . ١٧٥الفقهاء: لقلعجي، وقنیبي: 

باب لكل داء دواء،  ،كتاب اآلداب ،)٢٢٠٦رقم ( ٤/١٧٣٠: أخرجه مسلم في صحیحه )٤(

 واستحباب التداوي.

، والشرح الكبیر: ٣/٦٩ :ینظر: كشف المشكل من حدیث الصحیحین: البن الجوزي )٥(

 . ٧/٣٤٩: لعبدالرحمن المقدسي
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 الفرع الرابع: عورة المرأة أمام زوجها:
الزوجة عورة بالنسبة إلى الزوج اتفق الجمهور على أنه لیس أي جزء من بدن 

وكذلك أي جزء من بدنه بالنسبة إلیها، وعلیه یحل لكل واحد منهما النظر إلى جمیع 

جسم اآلخر ومسه حتى الفرج؛ ألن وطئها مباح، فیكون نظر كل منهما إلى أي جزء 

 .)١(من أجزاء اآلخر مباحًا بشهوة، ومن دون شهوة

 واستدلوا بما يأتي:
 : أوًال: الكتاب

 :  A  @  ?   >  =   <  ;  :  9  8  7  6. قال ١

E  D  C  B)٢(  . 

نظر الزوج إلى زوجته مباح، ولو لم یكن النظر مباحًالما جاز تجرد  وجه الداللة:

 .)٣(كل واحد منهما بین یدي صاحبه

 ثانيًا: السنة:
أنه قال: (اْحَفْظ َعْوَرَتَك ِإالَّ ِمْن َزْوَجِتَك َأْو َما َمَلَكْت  . روي عن النبي ١

 .)٤(َیِمیُنَك)

، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ١٠/١٤٨: ینظر: المبسوط: للسرخسي )١(

، المحلى باآلثار: البن حزم ٧/١٠٠: ، والمغني: البن قدامة٤/٢١٧: للخطیب الشربیني

، وشرح ٣/١٦١: ، والمبسوط: للطوسي٧٤٢، والسیل الجرار: للشوكاني: ٩/١٦٤ :األندلسي

 . ٢/٣٨: العلیل: لمحمد یوسف أطفیش النیل وشفاء

 .٣٠، ٢٩ تان، وسورة المعارج اآلی٦، ٥  تانسورة المؤمنون اآلی )٢(

 .١٠/١٤٨ :المبسوط: للسرخسي )٣(

 سبق تخریجه. )٤(
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 .)١(أن الملك والنكاح یبیحان النظر من الجانبین وجه الداللة:

 الفرع الخامس: عورة المرأة أمام المرأة:
من األمور التي باتت ال تهتم بها كثیٌر من النساء في الوقت الحاضر، كشف 

المرأة لبدنها من دون قیود وضوابط، بزعمهن أنه ال عورة مع اتحاد الجنس كالمرأة مع 

: (َال َیْنُظُر الرَُّجُل ِإَلى َعْوَرِة الرَُّجِل، َوَال اْلَمْرَأُة ِإَلى المرأة، وهذا غیر صحیح؛ لقوله 

 . وقد اختلف الفقهاء في تحدید عورة المرأة أمام المرأة، على ثالثة أقوال:  )٢(َعْوَرِة اْلَمْرَأِة)

عورة المرأة إلى المرأة كعورة الرجل بالنسبة إلى الرجل، أي ما بین  القول األول:

الركبة والسرة؛ باعتبار المجانسة، ولكن یحرم ذلك مع الشهوة، وخوف الفتنة، وهو قول 

، وروایة عن )٦(، واإلباضیة)٥(، واإلمامیة)٤(، والزیدیة)٣(ور الفقهاء من المالكیةجمه

 . )٩(، وروایة عن اإلمام أحمد بن حنبل)٨(، وروایة عن الشافعیة)٧(الحنفیة

 واستدلوا بما يأتي: 

 .  ١١/٣٩ :ینظر: عون المعبود: للعظیم آبادي )١(

باب (تحریم  ،كتاب الحیض، )٣٣٨رقم ( ١/٢٦٦ :جزء من حدیث أخرجه مسلم في صحیحه )٢(

 النظر إلى العورات). 

 . ١/٢٨٨: ، وبلغة السالك: للصاوي١٣/٢٦٨ :ینظر: الذخیرة: للقرافي )٣(

 .٧٤٢ینظر: السیل الجرار: للشوكاني:  )٤(

 . ٧/٧: ینظر: الحدائق الناضرة: لیوسف البحراني )٥(

 . ٢/٣٨: ینظر: شفاء العلیل: لمحمد یوسف أطفیش )٦(

 :، ودرر الحكام شرح غرر األحكام: لُمال خسرو٥/١٢٤: ئع: للكاسانيینظر: بدائع الصنا )٧(

١/١٦١ . 

 . ٤/٢١٣: ینظر: مغني المحتاج: للشربیني )٨(

 . ٧/١٠١: ینظر: المغني: البن قدامة )٩(
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 أوًال: السنة:   
اْلَمْرَأِة َعَلى الرَُّجِل، : (َعْوَرُة الرَُّجِل َعَلى الرَُّجِل، َكَعْوَرِة . روي عن النبي ١ 

 .)١(َوَعْوَرُة اْلَمْرَأِة َعَلى اْلَمْرَأِة، َكَعْوَرِة الرَُّجِل َعَلى اْلَمْرَأِة)

جواز نظر المرأة إلى جمیع بدن المرأة، ما عدا ما بین السرة  وجه الداللة:

 . )٢(والركبة؛ النعدام الشهوة غالباً 

راوي الحدیث إبراهیم بن علي الرافعي،  ألن ال یحتج بهذا الحدیث؛ ويرد عليه:

، )٤(، وقال عنه اإلمام الدارقطني: منكر الحدیث)٣(قال عنه اإلمام البخاري: فیه نظر

 كما أنه لم یبین حد عورة المرأة من المرأة.

 .)٥(: (َعْوَرُة الرَُّجِل ِمْن ُسرَِّتِه ِإَلى ُرْكَبِتِه). روي عن النبي ٢

ث السابق على التساوي في حدود العورة عند اتحاد یدل الحدی وجه الداللة:

الجنس، وقد ثبت في هذا الحدیث أن عورة الرجل أمام الرجل ما بین السرة إلى الركبة، 

 .   )٦(فكذلك عورة المرأة من المرأة

باب: (ما جاء فیما یكره  ،)٧٦٧رقم ( ٣٦٧: أخرجه الخرائطي في مساوئ األخالق ومذمومها )١(

: وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین .للرجل أن یطلع في دار قوم بغیر إذنهم)

كتاب: (اللباس). قال الحاكم : حدیث صحیح اإلسناد، ولم یخرجاه،  ،)٧٣٥٩١رقم ( ٤/١٩٩

 .     ١/٥٥٨: وقال األلباني: حدیث ضعیف. ینظر: ضعیف الجامع الصغیر

 .١٠/١٤٧ :لمبسوط: لمحمد بن الحسن الشیبانيینظر: ا )٢(

 .١/٣١٠ :التاریخ الكبیر: للبخاري )٣(

 .٤٨ینظر: تعلیقات الدار قطني على المجروحین: للدار قطني:  )٤(

 ،)١٤٣رقم ( ١/٢٦٤: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث )٥(

 باب: (ما جاء في العورة).  ،كتاب الصالة

 . ٢/٣٤٥ :) ینظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر: للمناوي(٦
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 ويرد عليه: 
ال یحتج بهذا الحدیث؛ ألن راوي الحدیث داود بن محبر، قال  الوجه األول:

عبداهللا بن أحمد بن حنبل: (سألت أبي عن داود بن المحبر فضحك وقال: شبه ال 

 .)١(شيء كان یدري ذاك إیش الحدیث)

في مسنده عن داود بن المحبر  )٢(روى الحارث بن أبي أسامة الوجه الثاني:

 .)٣(سقالني: كلها موضوعةبضعًا وثالثین حدیثًا قال الع

إن قیاس عورة المرأة أمام المرأة على عورة الرجل أمام الرجل ال  الوجه الثالث:

 یصح؛ ألن ما یصلح للرجال ال یصلح للنساء.

من المعلوم أن حكم نظر الرجل إلى فخذ الرجل مختلف فیه، فهل  الوجه الرابع:

خذ یقع ما بین الركبة والسرة، بدلیل ما یكون كذلك بالنسبة إلى فخذ المرأة؟ علمًا أن الف

 یلي:

 .١/٣٨٨: ینظر: العلل ومعرفة الرجال: البن حنبل )١(

الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر اإلمام أبو محمد التمیمي البغدادي الحافظ صاحب  )٢(

عاش سبعا وتسعین سنة وتوفي یوم عرفة  المسند، ثقة، ولد في شوال سنة ست وثمانین ومائة،

، والتقیید لمعرفة ٩/١١٤ :سنة اثنتین وثمانین ومائتین. ینظر: تاریخ بغداد: للخطیب البغدادي

 . ٢٦٠نن والمسانید: البن ُنْقَطة: رواة الس

 .١٨/٣٩٧-٢/٢١٨ :ینظر: المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة: البن حجر العسقالني )٣(
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، ، أنه قال: (َوإِنَّ ُرْكَبِتي َلَتَمسُّ َفِخَذ َنِبيِّ اللَِّه صح عن أنس بن مالك  .١

 .   )٢()اِإلَزاَر َعْن َفِخِذِه َحتَّى ِإنِّي َأْنُظُر ِإَلى َبَیاِض َفِخِذ َنِبيِّ اللَِّه  )١(ثُمَّ َحَسَر 

قال ابن بطال: (إن الفخذ لیست بعورة؛ ألنها لو كانت عورة یجب سترها، ما  .٢

 . )٣(یوم خیبر) كشفها النبي 

؛ قال النووي: (ومذهبنا أنه عورة، إنَّ انحسار اآلزار كان بغیر اختیاره  .٣

 .   )٤(فانحسر للزحمة)

قال ابن رشد في حكم نظر المرأة إلى فخذ المرأة: (هو لیس عورة یجب  .٤

ها فرضا كالقبل، والدبر، وأنه عورة یجب سترها في مكارم األخالق، ستر 

 .   )٥(ومحاسنها، فال ینبغي التهاون في ذلك)

 القول الثاني:
لذوات محارمها؛ أي ما یظهر  عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة كعورتها

، وروایة )٦(عادة، حتى إنه ال یباح النظر إلى ظهرها، وبطنها، وهو األصح عند الحنفیة

 . )٧(وروایة عن الشافعیة

 واستدلوا بما يأتي:

 .   ٦٣ َحَسَر: أي كشف. ینظر: تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري، ومسلم: للحمیدي: )١(

كتاب:  ،)٣٧١رقم ( ١/٨٣: جزء من حدیث متفق علیه، أخرجه البخاري في صحیحه )٢(

 ،)١٣٦٥رقم ( ٣/١٤٢٦: باب: (ما یذكر في الفخذ من العورة)، وأخرجه مسلم في صحیحه

 باب غزوة خیبر.      ،كتاب الجهاد والسیر

 .٢/٣٣٢ :شرح صحیح البخاري: البن بطال )٣(

 .٩/٢١٩ :المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: للنووي )٤(

 .  ١/١٨٤ :هدات: البن رشدالمقدمات والمم )٥(

 .٣٠/١٠٨: ، والمبسوط: للسرخسي١٠/١٧٤: ینظر: المبسوط: لمحمد بن الحسن الشیباني )٦(

 . ٢/١١٢: ینظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج: البن حجر الهیثمي )٧(
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 أوًال: الكتاب:

 .  )١( :m  l  k    j  i       h  gn  o. قال ١

أن ما یجوز للمرأة إظهاره أمام المرأة هو العضو الذي علیه الزینة  وجه الداللة:

 .)٢(الظاهرة، قیاسًا على ما یجوز لها إظهاره أمام المحارم

 القول الثالث:
، وروایة عن )٣(عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة الفرجان فقط، وهو قول الظاهریة

 .  )٤(اإلمام أحمد بن حنبل

 واستدلوا بما يأتي:
 أوًال: الكتاب: 

 :m  l  k    j  i       h  gn  r  q  p  os     t. قال ١

z  y  x  }   |  {  ~  ے     w  v   u

  °  ¯     ®   ¬  «  ª     ©   ¨  §      ¦   ¥  ¤   £  ¢     ¡

  ¾  ½   ¼     »  º   ¹   ̧  ¶  µ   ´    ³  ²  ±

Â   Á  À  ¿)٥( . 

 . ٣١سورة النور من اآلیة  )١(

 . ٥/١٧٣: للجصاص، وأحكام القرآن: ١٩/١٥٥: ینظر: جامع البیان: للطبري )٢(

 .٩/١٦٢ :ینظر: المحلى باآلثار: البن حزم األندلسي )٣(

 :، والمبدع في شرح المقنع: البن مفلح١/١٨٤ :ینظر: المقدمات والممهدات: البن رشد )٤(

١/٣١٨ . 

 .٣١سورة النور من اآلیة  )٥(
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أن الزینة زینتان: زینة ظاهرة تبدى لكل واحد؛ وهي الوجه والكفان،  وجه الداللة:

في ذلك  إبداءها إال لمن ذكر في اآلیة، وقد ساوى اهللا  وزینة باطنة حرم اهللا 

بین البعولة، والنساء، واألطفال، وسائر من ذكر في اآلیة، فحكم العورة سواء فیما ذكر 

 . )١(إال ما ال خالف فیه أنه ال یحل لغیر الزوج النظر إلیه من الفرج والدبر

إن هذا الرأي ال برهان علیه ال من كتاب، وال سنة، وال ُعرف، وٕان  ويرد عليه:

خالق، والمروءة؟ واإلسالم دین الحیاء؛ ولعظیم أثر الحیاء كان ذلك فأین مكارم األ

: (ِلُكلِّ ِدیٍن ُخُلٌق، َوُخُلُق جعله اإلسالم في طلیعة خصائصه األخالقیة، لقوله 

ْسَالِم اْلَحَیاُء)  .)٢(اإلِْ

أن الحیاء لم یزل مستحسنًا في شرائع األنبیاء األولین، وأنه لم  وبین النبي 

: (ِإنَّ ِممَّا َأْدَرَك النَّاُس من شرائعه؛ لقوله  في جملة ما َنَسَخ اهللا  )٣(یرفع ولم ُینسخ

 .  )٤(ِمْن َكَالِم النُُّبوَِّة، ِإَذا َلْم َتْسَتْحِي َفاْفَعْل َما ِشْئَت)

 . ٩/١٦٢ :ینظر: المحلى باآلثار: البن حزم األندلسي )١(

وقال  .(ما جاء في الحیاء) ،كتاب: القدر ،)٣٣٥٩رقم ( ٥/١٣٣٠: أخرجه مالك في الموطأ )٢(

 .  ٣/٣ :اإلمام األلباني: صحیح لغیره. ینظر: صحیح الترغیب والترهیب

النسخ: هو اللفظ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تأخیر عن مورده. ینظر: البرهان  )٣(

 :وزيل: للمر ، قواطع األدلة في األصو ٢/٢٤٦ :الي الجوینيفي أصول الفقه: ألبي المع

١/٤٥١  . 

باب: (إذا لم تستحي  ،كتاب األدب، )٦١٢٠رقم ( ٨/٢٩ :أخرجه البخاري في صحیحه )٤(

 فاصنع ما شئت). 
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 الترجيح:
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، ومناقشتها، فالذي یبدو لي رجحانه ما ذهب 

إلیه أصحاب القول الثاني؛ من أن عورة المرأة أمام المرأة ما تبدیه لمحارمها،وما جرت 

، فما أعظم أن تفتن النساء بالنساء، وال سیما )١(العادة بكشفه في البیت، وحال المهنة

تیجة التزین والتساهل في كشف العورات، والشرع جاء الفتیات في هذا الزمان، ن

النساء عن دخول  بتحصیل المصالح وتكمیلها، وتقلیل المفاسد، وقد نهى النبي 

: (من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر من نسائكم فال تدخل ، لقوله )٢(الحمامات

لحمامات ؛ لما یحصل فیها من نزع للثیاب، وكشف للعورات، ومثل ا)٣(الحمامات)

 النوادي النسائیة التي تنزع فیها المرأة ثیابها لتمارس الریاضة، واهللا أعلم.

 مسألة: كشف عورة المرأة للحاجة الملجئة.
اتفق الجمهور على جواز النظر إلى بدن المرأة من العورة وغیرها، عند الحاجة 

النظر إلى الفرج عند  )٥(، سواء أكان الناظر امرأًة أم رجًال؛ فیجوز للقابلة)٤(الملجئة

، ومعجم لغة ٦/١٧٥ :المهنة: الخدمة، وممارسة الحرف. ینظر: تهذیب اللغة: لألزهري )١(

 .٤٤٢الفقهاء: لقلعجي، وقنیبي: 

) الحمامات العامة التي كانت قبل عصرنا، والتي كان یغتسل بها الناس. ینظر: مختصر خلیل: (٢

 . ١٣١للشیخ خلیل: 

كتاب األدب، وقال اإلمام: صحیح  ،)٧٧٨٣رقم ( ٤/٣٢١: أخرجه الحاكم في المستدرك )٣(

 اإلسناد ولم یخرجاه.  

الحاجة الملجئة: هي اللجوء إلى ماال بد منه للضرورة. والضرورة أشد درجات الحاجة. ینظر:  )٤(

، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب ٣٣تلخیص األصول: حافظ ثناء اهللا الزاهدي: 

 .١/٢٨٨ :األربعة: د. محمد مصطفى الزحیلي

، ٤/٩: ینظر: النهایة: البن األثیر ند الوالدة.القابلة: المرأة التي تساعد الوالدة تتلقى الولد ع )٥(

 .٣٥٣، ومعجم لغة الفقهاء: لقلعجي، وقنیني: ٢٩٣والقاموس الفقهي: د. سعدي أبو حبیب: 
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أو نحوها، ویجوز للطبیب المسلم إن لم  )٢(في امرأة العنین )١(الوالدة أو لمعرفة البكارة

توجد طبیبة أن یداوي المریضة األجنبیة المسلمة، وینظر منها ویلمس ما تلجئ الحاجة 

لك؛ إلى نظره أو لمسه، فإن لم توجد طبیبة وال طبیب مسلم جاز للطبیب غیر المسلم ذ

ألن للضرورة تأثیر في إباحة المحرمات عند الضرورة وخشیة التلف، ثم ینظر ویغض 

.ولكن قاعدة إباحة المحرم )٣(بصره ما استطاع؛ ألن ما ثبت بالضرورة یتقدر بقدرها

،فال یتوّسع في )٤(بعّلة االضطرار مقیدة بقاعدة أخرى وهي أّن الضرورة تقدَّر بقدرها

 المحظور ، وٕانّما یترّخص بقدر ما تندفع الضرورة به وتنتهي الحاجة. 

كما یجوز النظر إلى وجه المرأة إذا كان بینها وبینه معاملة ومبایعة؛ لیعرف من 

التي یعطیها الثمن إن كانت بائعة، أو المثمن إن كانت مبتاعة، وكذلك یجوز للحاكم 

یجلبها، ویستدعیها عند الحاجة، هذا كله إذا لم یخف فتنة، أن یرى وجهها؛ لیعرفها، و 

 .)٥(فإن خافها لم ینظر إلیها

 .٢٤٥البكارة: هي العذرة. القاموس الفقهي: لقلعجي، وقنیبي:  )١(

ت الفقهیة: للنسفي: طلبة الطلبة في االصطالحا العنین: هو الذي ال یقدر على إتیان المرأة. )٢(

 . ٢٦٣، والقاموس الفقهي: لقلعجي، وقنیبي: ٤٧

، والغرر ٢/٢٧٧ :، والفواكه الدواني: للنفراوي١٢/١٣٨: ینظر: البنایة شرح الهدایة: للعیني )٣(

 :، والكافي في فقه اإلمام أحمد: البن قدامة٣/٢٣٤: البهیة في شرح البهجة الوردیة: للسنیكي

٣/٥. 

 .١/٢٤٨ :السرخسي: للسرخسي ینظر: أصول )٤(

، والمغني: البن ٤/٢١٦ :، ومغني المحتاج: للشربیني٥/١٢٢ :بدائع الصنائع: للكاساني )٥(

 :، والسیل الجرار: للشوكاني٩/١٦٢ :، والمحلى باآلثار: البن حزم األندلسي٧/١٠١ :قدامة

 .  ٢/٤٢٤ :، والحاوي لتحریر الفتاوي: للحلي٤/١٢٠
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 الفرع السادس: صوت المرأة:
اختلف الفقهاء في حكم سماع صوت المرأة، أهو عورة یحرم اإلصغاء إلیه، أم 

 أنه لیس بعورة، وال یحرم االصغاء إلیه؟ على قولین:   

 القول األول:
المرأة أمام الرجل األجنبي غیر جائز؛ ألن صوت المرأة عورة ألنه إن كالم 

مشتهى، فإن كان كالمها لحاجة: كالشهادة، والتبایع، والتبلیغ فیجوز، وهو قول 

 .)٣(، وروایة عن الشافعیة)٢(، وروایة عن الحنفیة)١(المالكیة

 واستدلوا بما يأتي:
 أوًال: الكتاب:

 .   )٤( :É  È     Ç  Æ  Å  Ä  Ë  Ê. قال ١

دلت اآلیة على أن المرأة منهیة عن ضرب رجلها باألرض؛ كي ال  وجه الداللة:

یسمع صوت خلخالها فتحرك الشهوة في قلوب بعض الرجال، فكان صوتها أولى بذلك؛ 

 . )٥(ألن صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت الخلخال

، ١/٢٠١ :، ومنح الجلیل شرح مختصر خلیل: لشیخ علیش٢/٢٠٨: ینظر: الذخیرة: للقرافي (١)

 .١/٢٩١: وحاشیة العدوي: للعدوي

، وحاشیة ٢/٥٢٨: الدر المختار: البن عابدین، و ٤/٢٧٣: البنایة شرح الهدایة: للعیني) ینظر: ٢(

 .١/٥٤٠: الطحطاوي: للطحطاوي

 . ٢/١٦٢: ) الحاوي الكبیر: للماوردي(٣

 .٣١) سورة النور من اآلیة (٤

 .٥/١٧٧: ) ینظر: أحكام القرآن: للجصاص(٥
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 ثانيًا: السُّنة:
 .)١(أنه قال: (التَّْسِبیُح ِللرَِّجاِل، َوالتَّْصِفیُق ِللنَِّساِء) . صح عن النبي ١

أن المرأة إذا نابها شيء في صالتها واضطرت إلى التصفیق، أي  وجه الداللة:

تصفق ببعض أصابعها على ظهر یدها، وما ذاك إال خیفة صوت باطن كفها؛ ألن 

 لى أن یكون صوتها عورة. ، فإذا كان صوت باطن كفها عورة فمن األو )٢(ذلك عورة

 القول الثاني: 
إن كالمها أمام الرجل األجنبي جائز؛ ألن صوت المرأة لیس عورة ویجوز 

اإلصغاء إلیه عند أمن الفتنة، ولكن مظنة االفتتان به إذا قصدت فیه اإلمالة واإلغراء، 

، وروایة )٦(امیة، واإلم)٥(، والزیدیة)٤(، والظاهریة)٣(وهو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة

 .  )٨(، واألصح عند الشافعیة)٧(عن الحنفیة

 واستدلوا بما يأتي:

 كتاب الجمعة باب: (التصفیق للنساء).  ،)١٢٠٣رقم ( ٣/٦٣: أخرجه البخاري في صحیحه(١) 

 . ٢/١٢ :ینظر: المدخل: البن الحاج (٢)

، واألسئلة ٢/٦٢٧: للبهوتي، وشرح منتهى اإلرادات: ١/٤٨٤: ینظر: الكافي: البن قدامة (٣)

 .٢/٢٤٠ :واألجوبة الفقهیة: لعبدالعزیز السلمان

 .٥/٨١ :ینظر: المحلى باآلثار: البن حزم األندلسي (٤)

 .٤/٣٨١ :ینظر: نیل األوطار: للشوكاني (٥)

 .٢٩/٩٩ :جواهر الكالم: للنجفيینظر:  (٦)

 . ١/٤٠٦ :، الدر المختار: البن عابدین١/١٣٨ :ینظر: المبسوط: للسرخسي (٧)

)، وفتح العزیز بشرح الوجیز: ٢/١١٣ینظر: حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لشَّاشي( (٨)

 . ٧/٢٤٥: ، والمجموع: للنووي٧/٢٦٣: للرَّافعي
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 أوًال: الكتاب:

 .  )١( :¶  µ   ´  ³  ²  ±  °. قال ١

على الرغم من التغلیظ  دلت اآلیة على جواز سؤال أزواج النبي  وجه الداللة:

في أمرهن، ومعلوم أن السؤال یقتضي جوابًا، وهو ما كانت تفعله أمهات المؤمنین، 

 فكن یفتیَن من استفتاهن، وَیْروین األحادیث لمن یرید أن یتحملها عنهن.

 ثانيًا: السُّنة:
ما صح عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي اهللا عنها أنها قالت: (َذَهْبُت ِإَلى 

َعاَم الَفْتِح، َفَوَجْدُتُه َیْغَتِسُل َوَفاِطَمُة اْبَنُتُه َتْسُتُرُه، َقاَلْت: َفَسلَّْمُت َعَلْیِه،  َرُسوِل اللَِّه 

ي َطاِلٍب َفَقاَل: َمْرَحًبا ِبأُمِّ َهاِنٍئ، َفَلمَّا َفَرَغ ِمْن َفَقاَل: َمْن َهِذِه، َفُقْلُت: َأَنا أُمُّ َهاِنٍئ ِبْنُت َأبِ 

ُغْسِلِه، َقاَم َفَصلَّى َثَماِنَي َرَكَعاٍت ُمْلَتِحًفا ِفي َثْوٍب َواِحٍد، َفَلمَّا اْنَصَرَف، ُقْلُت: َیا َرُسوَل 

: َقْد َالَن اْبَن ُهَبْیَرَة، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه اللَِّه، َزَعَم اْبُن أُمِّي َأنَُّه َقاِتٌل َرُجًال َقْد َأَجْرُتُه، فُ 

 .)٢(َأَجْرَنا َمْن َأَجْرِت َیا أُمَّ َهاِنٍئ، َقاَلْت أُمُّ َهاِنٍئ: َوَذاَك ُضحى)

أن صوت المرأة لیس بعورة حقیقة بدلیل روایة الحدیث عن النساء  وجه الداللة:

 .)٣(الصحابیات وٕانما هو كالعورة في حرمة التلذذ

 .٥٣سورة األحزاب من اآلیة  (١)

باب: (الصالة في الثوب  ،صالةكتاب ال ،)٣٥٧رقم ( ١/٨٠: أخرجه البخاري في صحیحه )٢(

 الواحد).

 .١/١٩٥: حاشیة الدسوقي: للدسوقيینظر:  (٣)
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 الترجيح:
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، الذي یبدو لي رجحانه ما ذهب إلیه أصحاب 

القول الثاني: من أن صوت المرأة لیس بعورة؛ ألن األدلة التي استدل بها أصحاب 

القول األول، وٕان كانت صحیحة إال أنها غیر صریحة في بیان حكم سماع صوت 

عورة أجاز الكالم مع النساء األجنبیات، ومحاورتهن إن صوتها  المرأة؛ وألن من قال:

عند الحاجة إلى ذلك، ولكن المراد عدم  جواز رفع أصواتهن، وال تمطیطها، وال تلیینها، 

، فقد روي )١(وتقطیعها؛ لما في ذلك من استمالة الرجال إلیهن وتحریك الشهوات منهم

، أنها ها إلى النبي ، تشتكي زوج)٢(عن أم المؤمنین عائشة عندما جاءت خولة

تشكو  قالت: (الحمد هللا الذي وسع سمعه األصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول اهللا 

$  %  &  '  )   :زوجها، فكان یخفى عليَّ كالمها، فأنزل    #  "  !

.   -  ,   +  *  )/  3  2  1     0)واهللا أعلم.)٤())٣ ، 

، والدر ١/٢٤٢ :، وحاشیة الطحطاوي: للطحطاوي١/٢٨٥ :البحر الرائق: البن نجیمینظر:  (١)

 .١/٤٠٦ :المختار: البن عابدین

بن قیس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف خولة بنت صامت  (٢)

 ، ویروى أنها هي التي جادلت في زوجها فأنزل اهللابن الخزرج، أسلمت وبایعت رسول اهللا 

 ٨/٢٨٠: فیه سورة المجادلة. ینظر: الطبقات الكبرى: البن سعد. 

 . ١سورة المجادلة اآلیة  )(٣

باب: (الظهار)، وقال ابن  ،كتاب الطالق ،)٣٤٦٠رقم ( ٦/١٦٨: أخرجه النسائي في سننه )(٤

 .٨/١٤٥: الملقن: حدیث صحیح. ینظر: البدر المنیر
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الحمد هللا رب العلمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد  سید األولین واآلخرین 

وٕامام المجتهدین، وعلى آله وأصحابه الذین فتحوا بلدان العالم فكانوا منارًا للعلم والجهاد 

 وبعد:

 ومن بحثي هذا سأبین أهم النتائج التي توصلت إلیها: 

 وخارجها.  األولى: ستر العورة واجب حتى في الصالة،

 .المرأة مْأمورة بستر خاص لم یؤمر به الرجل حًقا هللا الثانیة: 

 الثالثة: إن العورة تختلف، فمنها عورة مغلظة، ومنها ما هو أخف من ذلك.

الرابعة: عورة الحرة البالغة في الصالة الوجه، والكفین، وظهور العورة عمدًا یبطل 

.  الصالة، وٕان قلَّ

طباء بالكشف على عورات النساء مخالف للشریعة، فالواجب الخامسة: أن قیام األ

أن یكون األطباء للرجال، والطبیبات للنساء؛ حتى یبتعد الجمیع عن الفتنة واالختالط 

 الضار، هذا هو الواجب على الجمیع.

السادسة: إذا لم توجد الطبیبة المطلوبة فال بأس بمعالجة الرجل لها، وهذا أشبه 

كنه یتقید بقیود، فال یحل للطبیب أن یرى منها أو یمس ما ال تدعوه بحال الضرورة، ول

 الحاجة إلى رؤیته أو مسه، ویجب علیه ستر كل ما ال حاجة إلى كشفه عند العالج.
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 القرآن الكریم:

 التفاسیر: 

محمد بن جریر بن یزید »: القرآن جامع البیان عن تأویل آي«تفسیر الطبري  .۱

هـ)، تحقیق: الدكتور ٣١٠بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري (ت 

عبد اهللا بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 

اإلسالمیة بدار هجر الدكتور عبد السند حسن یمامة، دار هجر للطباعة 

 م.٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١والنشر والتوزیع واإلعالن، ط

تفسیر القرآن العظیم: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري  .۲

هـ)، المحقق: سامي بن محمد سالمة، دار طیبة للنشر ٧٧٤ثم الدمشقي (ت 

 م. ١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٢والتوزیع، ط

هـ)، ٩١١الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي (ت  .۳

 وت.دار الفكر، بیر 

هـ)، دار ١٣٨٥في ظالل القرآن: سید قطب إبراهیم حسین الشاربي (ت  .٤

 هـ.١٤١٢، ١٧الشروق، بیروت، القاهرة، ط

مختصر تفسیر ابن كثیر: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكریم، بیروت،  .٥

 م.١٩٨١-هـ١٤٠٢، ٧لبنان، ط

ج (ت معاني القرآن وٕاعرابه: إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجا .٦

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١هـ)، عالم الكتب، بیروت، ط٣١١

 علوم القرآن:

هـ)، ٣٧٠أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت  .۷

المحقق: محمد صادق القمحاوي، عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر 

 هـ.١٤٠٥الشریف، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 
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ي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري أحكام القرآن: القاض .۸

هـ)، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: ٥٤٣االشبیلي المالكي (ت 

-هـ١٤٢٤، ٣محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 م.٢٠٠٣

األحكام: محمد علي السایس األستاذ باألزهر الشریف، المحقق:  آیاتتفسیر  .۹

 م.٢٠٠٢سویدان، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، ناجي 

نفقة:  علىروائع البیان تفسیر آیات األحكام: محمد علي الصابوني، طبع  .۱۰

حسن عباس الشربتلي، مكتبة الغزالي، دمشق، مؤسسة مناهل العرفان، 

 م.١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٣بیروت، ط

ف بالراغب المفردات في غریب القرآن: أبو القاسم الحسین بن محمد المعرو  .۱۱

هـ)، المحقق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار ٥٠٢األصفهانى (ت 

 هـ. ١٤١٢، ١الشامیة، دمشق بیروت، ط

نیل المرام من تفسیر آیات األحكام: أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن  .۱۲

هـ)، تحقیق: ١٣٠٧بن علي ابن لطف اهللا الحسیني البخاري الِقنَّوجي (ت 

 م.٢٠٠٣یل، أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، محمد حسن إسماع

 متون الحدیث: 

بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث: أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر  .۱۳

هـ)، المحقق: ٢٨٢التمیمي البغدادي الخصیب المعروف بابن أبي أسامة (ت 

المدینة د. حسین أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسیرة النبویة، 

 م.١٩٩٢–هـ١٤١٣، ١المنورة، ط

سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  .۱٤

هـ)، تحقیق وتعلیق: مجموعة من العلماء، شركة مكتبة ٢٧٩أبو عیسى (ت 

 م.١٩٧٥-هـ١٣٩٥، ٢ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط
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إسحاق بن بشیر بن شداد  سنن أبي داود: أبو داود سلیمان بن األشعث بن .۱٥

هـ)، المحقق: محمد محیي الدین عبد ٢٧٥بن عمرو األزدي السِِّجْستاني (ت 

 الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت.

سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم  .۱٦

ء الكتب هـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیا٢٧٣أبیه یزید (ت 

 العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي.

السنن الصغیر للبیهقي: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  .۱۷

هـ)، المحقق: عبد المعطي أمین ٤٥٨الخراساني، أبو بكر البیهقي (ت 

-هـ١٤١٠، ١قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمیة، كراتشي، باكستان، ط

 م. ١٩٨٩

حمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي السنن الكبرى: أ .۱۸

هـ)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، ٤٥٨الخراساني، أبو بكر البیهقي (ت 

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٣دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

سنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي  .۱۹

الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، هـ)، تحقیق: عبد ٣٠٣(ت 

 م.١٩٨٦–هـ١٤٠٦، ٢حلب، ط

شرح معاني اآلثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن  .۲۰

هـ)، حققه وقدم ٣٢١سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت 

به له: محمد زهري النجار، محمد سید جاد الحق، راجعه ورقم كتبه وأبوا

-هـ١٤١٤، ١وأحادیثه: د یوسف عبد الرحمن المرعشلي، عالم الكتب، ط

 م. ١٩٩٤

صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، المحقق:  .۲۱

 هـ. ١٤٢٢، ١محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،  ط
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صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (ت  .۲۲

 ـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت. ه٢٦١

مساوئ األخالق ومذمومها: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن  .۲۳

هـ)، حققه وخرج نصوصه وعلق علیه: ٣٢٧شاكر الخرائطي السامري (ت 

، ١مصطفى بن أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي للتوزیع، جدة، ط

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٣

المستدرك على الصحیحین: أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد  .۲٤

بن حمدویه بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن 

هـ)، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، ٤٠٥البیع (ت 

 م.١٩٩٠–هـ١٤١١، ١بیروت، ط

ار: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن المصنف في األحادیث واآلث .۲٥

هـ)، المحقق: كمال یوسف ٢٣٥إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت 

 هـ. ١٤٠٩، ١الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، ط

المعجم الكبیر: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو  .۲٦

عبد المجید السلفي، مكتبة  هـ)، المحقق: حمدي بن٣٦٠القاسم الطبراني (ت 

 ابن تیمیة، القاهرة.

 شروح الحدیث: 

إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام: ابن دقیق العید، مطبعة السنة المحمدیة،  .۲۷

 د.ت. 

تحفة األشراف بمعرفة األطراف: جمال الدین أبو الحجاج یوسف بن عبد  .۲۸

تب هـ)، المحقق: عبد الصمد شرف الدین، المك٧٤٢الرحمن المزي (ت 

 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٢اإلسالمي، والدار القّیمة، ط

المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  محمدالتیسیر بشرح الجامع الصغیر: زین الدین  .۲۹
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العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (ت 

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٣هـ)، مكتبة اإلمام الشافعي، الریاض، ط١٠٣١

حمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین شرح سنن أبي داودأبو م .۳۰

هـ)، المحقق: أبو المنذر خالد بن ٨٥٥الغیتابىالحنفى بدر الدین العینى (ت 

 م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١إبراهیم المصري، مكتبة الرشد، الریاض، ط

شرح صحیح البخارى البن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن  .۳۱

أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد، هـ)، تحقیق: ٤٤٩عبد الملك (ت 

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ٢السعودیة، الریاض، ط

أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر،  محمدعون المعبود شرح سنن أبي داود:  .۳۲

هـ)، دار ١٣٢٩أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي (ت 

 هـ.١٤١٥، ٢الكتب العلمیة، بیروت، ط

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  الدینفتح الباري شرح صحیح البخاري: زین  .۳۳

هـ)، تحقیق: ٧٩٥بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت 

مجموعة من العلماء، مكتبة الغرباء األثریة، المدینة النبویة، مكتب تحقیق 

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١دار الحرمین، القاهرة، ط

ح الجامع الصغیر: زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن فیض القدیر شر  .۳٤

تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (ت 

 هـ.١٣٥٦، ١هـ)، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط١٠٣١

عبد الرحمن بن  الفرجكشف المشكل من حدیث الصحیحین: جمال الدین أبو  .۳٥

هـ)، المحقق: علي حسین البواب، دار ٥٩٧ علي بن محمد الجوزي (ت

 الوطن، الریاض. 

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم  .۳٦

هـ)، المطبعة العلمیة، ٣٨٨بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت 
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 م.١٩٣٢-هـ١٣٥١، ١حلب، ط

لدین یحیى بن الحجاج: أبو زكریا محیي ا بنالمنهاج شرح صحیح مسلم  .۳۷

، ٢هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط٦٧٦شرف النووي (ت 

 هـ.١٣٩٢

: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني (ت األوطارنیل  .۳۸

، ١هـ)، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، ط١٢٥٠

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٣

 التخریج والزوائد: 

األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر: ابن البدر المنیر في تخریج  .۳۹

الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 

هـ)، المحقق: مصطفى أبو الغیط وعبد اهللا بن سلیمان ویاسر بن كمال، ٨٠٤

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١دار الهجرة للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، ط

 الدینمهمات السنن وقواعد اإلسالم: أبو زكریا محیي خالصة األحكام في  .٤۰

هـ)، المحقق: حققه وخرج أحادیثه: حسین ٦٧٦یحیى بن شرف النووي (ت 

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١إسماعیل الجمل، مؤسسة الرسالة، لبنان، بیروت، ط

الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  .٤۱

هـ)، المحقق: السید عبد اهللا هاشم ٨٥٢الني (ت أحمد بن حجر العسق

 الیماني المدني، دار المعرفة، بیروت.

سلسلة اآلثار الصحیحة أو الصحیح المسند من أقوال الصحابة والتابعین،  .٤۲

جمعها وخرجها وذكر بعض فوائدها: أبو عبد اهللا الداني بن منیر آل زهوي، 

ح العبیالن، دار الفاروق راجعه وقدم له: فضیلة الشیخ عبد اهللا بن صال

 م.٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ١للطباعة والنشر والتوزیع، ط

أحمد بن علي بن محمد  الفضلالمطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة: أبو  .٤۳
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هـ)، رسالة علمیة قدمت لجامعة ٨٥٢بن أحمد بن حجر العسقالني (ت 

لشثري، اإلمام محمد بن سعود، تنسیق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز ا

 هـ. ١٤١٩، ١دار العاصمة، دار الغیث، السعودیة، ط

 كتب األلباني: 

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل: محمد ناصر الدین األلباني (ت  .٤٤

، ٢هـ) إشراف: زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط١٤٢٠

 م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥

هـ)، المكتبة اإلسالمیة، ١٤٢٠ناصر الدین األلباني (ت  محمدالرد المفحم:  .٤٥

 هـ.١٤٢١، ١عمان، األردن، ط

هـ)، مكتبة ١٤٢٠صحیح الترغیب والترهیب: محمد ناصر الدین األلباني (ت  .٤٦

 .٥المعارف، الریاض، ط

صحیح الجامع الصغیر وزیاداته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن  .٤۷

هـ)، المكتب ١٤٢٠األشقودري األلباني (ت الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، 

 اإلسالمي.

صحیح أبي داود: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن  .٤۸

هـ)، مؤسسة غراس للنشر ١٤٢٠نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني (ت 

 والتوزیع، الكویت.

ضعیف الجامع الصغیر وزیادته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن  .٤۹

هـ)، أشرف ١٤٢٠حاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني (ت ال

 على طبعه: زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي.

 العلل والسواالت: 

العلل ومعرفة الرجال: أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  .٥۰

هـ)، المحقق: وصي اهللا بن محمد عباس، دار الخاني ، ٢٤١الشیباني (ت 
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 م. ٢٠١-هـ١٤٢٢، ٢ریاض، طال

 أصول الفقه:

اإلبهاج في شرح المنهاج: تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن  .٥۱

علي بن تمام بن حامد بن یحیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد 

 م. ١٩٩٥-هـ١٤١٦الوهاب، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

ألئمة السرخسي (ن أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس ا .٥۲

 هـ)، دار المعرفة، بیروت. ٤٨٣

البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد  .٥۳

هـ)، ٤٧٨الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین (ت 

المحقق: صالح بن محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، 

 م. ١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط

خیص األصول: حافظ ثناء اهللا الزاهدي، مركز المخطوطات والثراث تل .٥٤

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١والوثائق، الكویت، ط

قواطع األدلة في األصول: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار  .٥٥

هـ)، ٤٨٩السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (ت  ابن أحمد المروزى

المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، 

 م.١٩٩٩-هـ١٤١٨، ١بیروت، لبنان، ط

القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة: د. محمد مصطفى الزحیلي،  .٥٦

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١دار الفكر، دمشق، ط

بو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي المحصول: أ .٥۷

هـ)، دراسة وتحقیق: الدكتور ٦٠٦الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (ت 

 م. ١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٣طه جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط

 الفقه الحنفي: 
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البلدحي،  االختیار لتعلیل المختار: عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي .٥۸

هـ)، مطبعة الحلبي، القاهرة، ٦٨٣مجد الدین أبو الفضل الحنفي (ت 

 م.١٩٣٧-هـ١٣٥٦

شرح كنز الدقائق: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف  الرائقالبحر  .٥۹

 ، د.ت.٢هـ)، دار الكتاب اإلسالمي، ط٩٧٠بابن نجیم المصري (ت 

بن أحمد  مسعودبو بكر بن بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: عالء الدین، أ .٦۰

 -هـ١٤٠٦، ٢هـ)، دار الكتب العلمیة، ط٥٨٧الكاساني الحنفي (ت 

 م.١٩٨٦

البنایة شرح الهدایة: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  .٦۱

هـ)، دار الكتب العلمیة، ٨٥٥حسین الغیتابىالحنفى بدر الدین العینى (ت 

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١بیروت، لبنان، ط

: عثمان بن علي بن محجن  الدقائقتبیین الحقائق شرح كنز  .٦۲ ْلِبيِّ وحاشیة الشِّ

هـ)، المطبعة الكبرى األمیریة،  ٧٤٣البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي (ت 

 هـ.١٣١٣، ١بوالق، القاهرة، ط

بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین السمرقندي  أحمدتحفة الفقهاء: محمد بن  .٦۳

-هـ١٤١٤، ٢ار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طهـ)ـ د٥٤٠(ت نحو 

 م.١٩٩٤

: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَِّبیِدّي الیمني النیرةالجوهرة  .٦٤

 هـ. ١٣٢٢، ١هـ)، المطبعة الخیریة، ط٨٠٠الحنفي (ت 

نور اإلیضاح: أحمد بن محمد بن  شرححاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح  .٦٥

هـ)، المحقق: محمد عبد العزیز  ١٢٣١لحنفي (ت إسماعیل الطحطاوي ا

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١الخالدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

أو  -شرح غرر األحكام: محمد بن فرامرز بن علي الشهیر بمال  الحكامدرر  .٦٦
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 هـ)، دار إحیاء الكتب العربیة، د.ت.٨٨٥خسرو (ت  -منال أو المولى

تار: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد رد المحتار على الدر المخ .٦۷

، ٢هـ)، دار الفكر، بیروت، ط١٢٥٢العزیز عابدین الدمشقي الحنفي (ت 

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢

: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد اهللا ابن الهدایةالعنایة شرح  .٦۸

ر هـ)، دا٧٨٦الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي (ت 

 الفكر، د.ت.

هـ)، ٤٨٣المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ت  .٦۹

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤دار المعرفة، بیروت، 

هـ)، ١٨٩المبسوط: أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني (ت  .۷۰

 المحقق: أبو الوفا األفغاني، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمیة، كراتشي.

العدلیة: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة مجلة األحكام  .۷۱

العثمانیة، المحقق: نجیب هواویني، نور محمد، كارخانه تجارِت كتب، آرام 

 باغ، كراتشي.

 الفقه المالكي:

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر:  .۷۲

صاوي المالكي (ت أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بال

 هـ)، دار المعارف، د.ت.١٢٤١

هـ)، ٥٢٠البیان والتحصیل: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت  .۷۳

-هـ١٤٠٨، ٢حققه: د محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط

 م.١٩٨٨

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  .۷٤

 هـ)، دار الفكر، د.ت.١٢٣٠المالكي (ت 
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حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني: أبو الحسن، علي بن أحمد  .۷٥

هـ)، المحقق: یوسف الشیخ محمد ١١٨٩بن مكرم الصعیدي العدوي (ت 

 البقاعي، دار الفكر، بیروت.

الذخیرة: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي  .۷٦

هـ)، المحقق: مجموعة من العلماء، دار الغرب ٦٨٤افي (ت الشهیر بالقر 

 م.١٩٩٤، ١اإلسالمي، بیروت، ط

شرح مختصر خلیل للخرشي: محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا  .۷۷

 هـ)، دار الفكر للطباعة، بیروت، د.ت.١١٠١(ت 

غنیم)  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني: أحمد بن غانم (أو .۷۸

هـ)، ١١٢٦بن سالم ابن مهنا، شهاب الدین النفراوي األزهري المالكي (ت 

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٥دار الفكر، 

الكافي في فقه أهل المدینة: أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد  .۷۹

هـ)، المحقق: محمد محمد أحید ولد ٤٦٣البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 

لریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة مادیك الموریتاني، مكتبة ا

 م. ١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٢السعودیة، ط

مختصر خلیل: خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي  .۸۰

، ١هـ)، المحقق: أحمد جاد، دار الحدیث، القاهرة، ط٧٧٦المصري (ت 

 م. ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

الفاسي المالكي  المدخل: أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن محمد العبدري .۸۱

 هـ)، دار التراث، د.ت.٧٣٧الشهیر بابن الحاج (ت 

منح الجلیل شرح مختصر خلیل: محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد  .۸۲

 هـ)، دار الفكر، بیروت، د.ت.١٢٩٩اهللا المالكي (ت 

هـ) ٥٢٠المقدمات الممهدات: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت .۸۳
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 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١ي، طدار الغرب اإلسالم

 الفقه الشافعي:

اإلقناع في الفقه الشافعي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب  .۸٤

 هـ).٤٥٠البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي (ت 

: زكریا بن محمد بن زكریا األنصاري، الطالبأسنى المطالب في شرح روض  .۸٥

 اب اإلسالمي، د.ت.هـ)، دار الكت٩٢٦زین الدین أبو یحیى السنیكي (ت 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي،  .۸٦

: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجاریة وصححتروجعت 

 م. ١٩٨٣-هـ١٣٥٧الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 

ي: الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزن .۸۷

علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الشهیر بالماوردي (ت 

هـ)، المحقق: الشیخ علي محمد معوض، الشیخ عادل أحمد عبد ٤٥٠

 م. ١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: محمد بن أحمد بن الحسین بن عمر،  .۸۸

بكر الشاشي القفال الفارقّي، الملقب فخر اإلسالم، المستظهري الشافعي  أبو

هـ)، المحقق: د. یاسین أحمد إبراهیم درادكة، مؤسسة الرسالة، دار ٥٠٧(ت 

 م.١٩٨٠، ١األرقم، بیروت، عمان، ط

الدین یحیى بن شرف  محیيروضة الطالبین وعمدة المفتین: أبو زكریا  .۸۹

یر الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت، هـ)، تحقیق: زه٦٧٦النووي (ت 

 م.١٩٩١-هـ١٤١٢، ٣دمشق، عمان، ط

الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا  .۹۰

هـ)، المطبعة المیمنیة، ٩٢٦األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي (ت 

 د.ت.
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محمد الرافعي  عبد الكریم بن»: الشرح الكبیر«فتح العزیز بشرح الوجیز  .۹۱

 )، دار الفكر.هـ٦٢٣القزویني (ت 

المجموع شرح المهذب: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (ت  .۹۲

 هـ)، دار الفكر.٦٧٦

المزني: إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو إبراهیم المزني (ت  مختصر .۹۳

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠هـ)، دار المعرفة، بیروت، ٢٦٤

: شمس الدین، محمد بن أحمد المنهاجمعاني ألفاظ مغني المحتاج إلى معرفة  .۹٤

، ١هـ)، دار الكتب العلمیة، ط٩٧٧الخطیب الشربیني الشافعي (ت 

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٥

اإلمام الشافعي: أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف  فقةالمهذب في  .۹٥

 هـ)، دار الكتب العلمیة.٤٧٦الشیرازي (ت 

المذهب: عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد  درایةنهایة المطلب في  .۹٦

هـ)، حققه ٤٧٨الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین (ت 

-هـ١٤٢٨، ١وصنع فهارسه: عبد العظیم محمود الّدیب، دار المنهاج، ط

 م.٢٠٠٧

 الفقه الحنبلي: 

في معرفة الراجح من الخالف: عالء الدین أبو الحسن علي بن  اإلنصاف .۹۷

هـ)، دار إحیاء التراث ٨٨٥سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت 

 ، د.ت. ٢العربي، ط

األسئلة واألجوبة الفقهیة: أبو محمد عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن  .۹۸

 هـ).١٤٢٢عبد المحسن السلمان (ت 

: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقنععلى متن  الشرح الكبیر .۹۹

هـ)، دار ٦٨٢المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین (ت 
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 الكتاب العربي للنشر والتوزیع، أشرف على طباعته: محمد رشید رضا.

بن  حسنشرح منتهى اإلرادات: منصور بن یونس بن صالح الدین ابن  .۱۰۰

-هـ١٤١٤، ١هـ)، عالم الكتب، ط١٠٥١لي (ت إدریس البهوتي الحنب

 م.١٩٩٣

العدة شرح العمدة: عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدین  .۱۰۱

 هـ)، دار الحدیث، القاهرة، د.ت.٦٢٤المقدسي (ت 

الفروع و تصحیح الفروع : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا،  .۱۰۲

هـ)، المحقق: ٧٦٣الصالحي الحنبلي (ت  شمس الدین المقدسي الرامینى ثم

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

الكافي في فقه اإلمام أحمد: أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن  .۱۰۳

محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة 

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١دار الكتب العلمیة، طهـ)، ٦٢٠المقدسي (ت 

المبدع في شرح المقنع: إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح،  .۱۰٤

هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ٨٨٤أبو إسحاق، برهان الدین (ت 

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط

 مذهب ابي عبد اهللا أحمد بن حنبل الشیباني: أبو القاسم علىمتن الخرقى  .۱۰٥

هـ)، دار الصحابة للتراث، ٣٣٤عمر بن الحسین بن عبد اهللا الخرقي (ت 

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٣

المغني البن قدامة: أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن  .۱۰٦

قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي 

 هـ)، مكتبة القاهرة، د.ت. ٦٢٠(ت 

 ظاهري:الفقه ال

بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي  أحمدالمحلى باآلثار: أبو محمد علي بن  .۱۰۷



@

@

ÒäÏ«@Òcãæa@Òã®a@bÁãqcÎ@¿@áÓÓ‘m@bËœãóm@

 
٣٤٣ 

szj€a@·”ä@X 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

 هـ)، دار الفكر، بیروت.٤٥٦الظاهري (ت 

 الفقه الزیدي: 

السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار: محمد بن علي بن محمد بن عبد  .۱۰۸

 ، د.ت.١هـ)، دار ابن حزم، ط١٢٥٠(ت  الیمنياهللا الشوكاني 

 اإلمامي:الفقه 

هـ)، ١٢٦٦جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم: محمد حسن النجفي (ت  .۱۰۹

 م.١٩٨١-هـ١٤٠٢، ٧دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

محمد العجلي الحلي  إدریسالحاوي لتحریر الفتاوي: البن منصور محمد بن  .۱۱۰

هـ)، سلسلة ینابیع الفقه، مؤسسة فقه الشیعة، الدار اإلسالمیة، ٥٩٨(ت 

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١روت، طبی

هـ)، ١١٨٦: یوسف البحراني (ت الطاهرةالحدائق الناضرة في أحكام العترة  .۱۱۱

 -هـ١٤٠٥، ٢تحقیق: محمد تقي اإلیرواني، دار األضواء، بیروت، ط

 م.١٩٨٥

في فقه اإلمامیة: ألبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن جعفر  المبسوط .۱۱۲

البهبودي، مؤسسة الغري  هـ)، تحقیق: محمد الباقر٤٦٠الطوسي (ت 

 للمطبوعات، ودار الكتاب اإلسالمي، بیروت.

 الفقه الؤیإباظي:

شرح النیل وشفاء العلیل: محمد یوسف أطفیش، وزارة التراث القومي والثقافة،  .۱۱۳

 م. ١٩٨٨-هـ١٤٠٨سلطنة عمان، 

 التراجم والطبقات:

تاریخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب  .۱۱٤

هـ)، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب ٤٦٣البغدادي (ت 

 م. ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١اإلسالمي، بیروت، ط
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التاریخ الكبیر: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد  .۱۱٥

: دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الدكن، طبع هـ)، الطبعة٢٥٦اهللا (ت 

 تحت مراقبة: محمد عبد المعید خان.

الدارقطني على المجروحین البن حبان: أبو الحسن علي بن عمر  تعلیقات .۱۱٦

بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني (ت 

الحدیثة للطباعة والنشر،  هـ)، تحقیق: خلیل بن محمد العربي، الفاروق٣٨٥

 م. ١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط

التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید: محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن  .۱۱۷

هـ)، ٦٢٩شجاع، أبو بكر، معین الدین، ابن نقطة الحنبلي البغدادي (ت 

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ،١طالمحقق: كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة، 

طبقات الشافعیة الكبرى: تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي (ت  .۱۱۸

هـ)، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، ٧٧١

 هـ.١٤١٣، ٢هجر للطباعة والنشر والتوزیع، ط

اهللا محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالوالء،  عبدالطبقات الكبرى: أبو  .۱۱۹

هـ)، تحقیق: محمد عبد ٢٣٠ي، البغدادي المعروف بابن سعد (ت البصر 

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 الغریب والمعاجم ولغة الفقه:

إكمال األعالم بتثلیث الكالم: محمد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي الجیاني،  .۱۲۰

سعد بن حمدان الغامدي، هـ)، المحقق: ٦٧٢أبو عبد اهللا، جمال الدین (ت 

 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة السعودیة، ط

تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني،  .۱۲۱

هـ)، المحقق: مجموعة من ١٢٠٥أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي (ت 

 المحققین، دار الهدایة، د.ت.
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غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم: محمد بن فتوح بن عبد اهللا تفسیر  .۱۲۲

بن فتوح بن حمید األزدي المیورقي الَحِمیدي أبو عبد اهللا بن أبي نصر (ت 

هـ)، المحقق: الدكتورة: زبیدة محمد سعید عبد العزیز، مكتبة السنة، ٤٨٨

 م.١٩٩٥–هـ١٤١٥، ١القاهرة، مصر، ط

هـ)، ٣٧٠األزهري الهروي، أبو منصور (ت  تهذیب اللغة: محمد بن أحمد بن .۱۲۳

، ١المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

 م.٢٠٠١

التوقیف على مهمات التعاریف: زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  .۱۲٤

تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (ت 

-هـ١٤١٠، ١عبد الخالق ثروت، القاهرة، طهـ)، عالم الكتب، ١٠٣١

 م.١٩٩٠

الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو  .۱۲٥

هـ)، المحقق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة ٣٢٨بكر األنباري (ت 

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١الرسالة، بیروت، ط

هـ)، ٣٢١جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي (ت  .۱۲٦

 م.١٩٨٧، ١المحقق: رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للمالیین، بیروت، ط

طلبة الطلبة: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین  .۱۲۷

 هـ)، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، د.ت. ٥٣٧النسفي (ت 

الفراهیدي العین: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم  .۱۲۸

هـ)، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي دار ١٧٠البصري (ت 

 ومكتبة الهالل، د.ت.

، ٢القاموس الفقهي: الدكتور سعدي أبو حبیب، دار الفكر. دمشق، سوریة، ط .۱۲۹

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨
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(ت  القاموس المحیط: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى .۱۳۰

هـ)، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد ٨١٧

نعیم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٨ط

الكلیات: أیوب بن موسى الحسیني القریمیالكفوي، أبو البقاء الحنفي (ت  .۱۳۱

المصري، مؤسسة الرسالة، هـ)، المحقق: عدنان درویش، محمد ١٠٩٤

 بیروت، د.ت.

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  .۱۳۲

، ٣هـ)، دار صادر، بیروت، ط٧١١األنصاري الرویفعىاإلفریقى (ت 

 هـ.١٤١٤

المحكم والمحیط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (ت  .۱۳۳

، ١ید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طهـ)، المحقق: عبد الحم٤٥٨

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١

هـ)، ٤٥٨المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (ت  .۱۳٤

، ١المحقق: خلیل إبراهم جفال، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧

مشارق األنوار على صحاح اآلثار: عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون  .۱۳٥

هـ)، المكتبة العتیقة، ودار التراث، ٥٤٤بي السبتي، أبو الفضل (ت الیحص

 د.ت. 

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم  .۱۳٦

 هـ)، المكتبة العلمیة، بیروت.٧٧٠الحموي، أبو العباس (ت نحو 

س معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنیبي، دار النفائ .۱۳۷

 م. ١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٢للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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القزویني الرازي، أبو الحسین (ت  زكریاءمقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن  .۱۳۸

 م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩هـ)، المحقق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، ٣٩٥

في غریب الحدیث واألثر: مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد  النهایة .۱۳۹

هـ)، ٦٠٦بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر (ت بن محمد 

تحقیق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، 

 م. ١٩٧٩-هـ١٣٩٩

 

 

 




