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¢ 

 بعد: والصالة والسالم طؾك أشرف خؾؼ اهلل، وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه إلك يقم الديـ، أما ،الحؿد هلل

ات"مركز الؽريؿ جداول رتب فقفا اإلخقة الباحثقن يف  فبقـ يدي الؼارئ قث والدراس طدًدا  "سؾػ لؾبح

اء  السؾػ يف الؼركقـ مـ كصقص العؾؿاء الؼائؾقـ بقجقب تغطقة القجف طؾك الؿرأة الحرة الؿسؾؿة مـ طؾؿ

إول والثاين مـ الصحابة والتابعقـ رضل اهلل طـفؿ ورحؿفؿ، ومـ أتباع إئؿة الثالثة أبل حـقػة ومالؽ 

ًٓ وا لعؾؿاء الحـابؾة الؼائؾقـ هبذا الؼقل: ٕهنؿ لؿ يؽقكقا مقضع جدل يف  لشافعل رحؿفؿ اهلل: ولؿ كضع جدو

لزطؿ: بلن مؿـ تابعـا كؼاشاهتؿ:  هذه الؼضقة طـد أحد وكان مـ أهداف وضع هذه الجداول التلكقد طؾك خطل ا

الؼقل بقجقب غطاء القجف لؾؿرأة مػردة مـ مػردات الحـابؾة، أو بدطة حـبؾقة، أو تشدد وهابل، وغقر ذلؽ 

 .مـ إوصاف التل يروجفا البعض

ول، وففؿ االجد هض الـؼاط التل أرى أهنا مفؿة لػفؿ هذعول أحب التؼديؿ بباالجد هوبقـ يدي هذ

 الؼضقة برمتفا، وهل:

كشػ  ـؼؾكشػ القجف لؾـساء الحرائر لؿ يؽـ معروًفا يف طصر الصحابة والتابعقـ وتابعقفؿ: لذلؽ لؿ ي   (1

 سرت القجفبؾ طؾك  ،ڤالقجف مـ الصحابقَّات وٓ غقرهـ مـ كساء الصحابة وكساء التابعقـ وتابعقفؿ 

أن طؿؾ الؿسؾؿقـ كان طؾك غطاء  ما يمكد :إرض طاشت الؿسؾؿات حتك طفد قريب يف كؾ بؼاع

القجف، وأكف إصؾ وإْن كاكت الؿسللة خالفقة، وأن كشػ القجف صارئ ومؼصقد مـ قبؾ الجفات 

ا بضغط العقلؿة التغريبقة، وأن التحقل ما كان إٓ يف طفد قريب جدًّ
(1)

 ، وم  
 

طؿؾ الؿسؾؿقـ طؾقف يف  ضل

لصح تساوي إمريـ يف القاقع التاريخل دون مالمة  مطؾًؼا العؿقم أكرب شاهد، فؾق كان الؽشػ جائًزا

لؿ يجدوا مـ أفعال ومؿا يمكد ذلؽ: أن جؿقع مـ صّرح بجقاز كشػ القجف  طؾك أحد الطرفقـ.

بداهلل يف الؿرأة سػعاء الخديـ، الصحابقات ومـ بعدهـ ما يميدون بف مذهبفؿ إٓ رواية جابر بـ ط

لرسقل  وبعد وفاتف  ملسو هيلع هللا ىلصوالخثعؿقة يف الحج: وهاتان الحالتان يف جقؾ كامؾ مـ الصحابقات قبؾ وفاة ا

طؿلن إلقف. ؽؿ شرطل ي    وأمؿ مـ التابعقات ومـ بعدهـ ٓ يؿؽـ أن تدل طؾك ح 

 رففؿا طـ إمؽان والتل تص ،يضاف إلك ذلؽ كثرة آحتؿآت القاردة طؾك هاتقـ الحالتقـ

حؽؿ شرطل، وقد كص طؾؿاء إصقل: أن الدلقؾ إذا تطرق إلقف آحتؿال بطؾ بف آستدٓل هبؿا طؾك 

ًٓ واحًدا: وكؾ واحد مـ تؾؽ آحتؿآت  آستدٓل: فؽقػ إذا كاكت احتؿآت متعددة ولقست احتؿا

 ملسو هيلع هللا ىلصطؾك أن الـبل إذ لؿ يـص أحد مـ الرواة رأى ذلؽ وأقره:  ملسو هيلع هللا ىلصأرجح بؽثقر مـ احتؿال أن رسقل اهلل 

رآهؿا وأقرهؿا ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص، ولؿ يـصقا طؾك أكف أقرهؿا: بؾ الؼقل بؽقن الرسقل رأى وجف أي مـ الؿرأتقـ

 .(2)يزيد طؾك كقكف افرتاًضا افرتضف مـ يريد آستدٓل بالحديثقـ طؾك جقاز الؽشػ

                                           
ٓستعؿار يف كتاب (1) الـساء يف دمشؼ قبؾ ا س  :اكظر مثالً: لباس  العظؿة، واكظر: لبا زيز  مرآة الشام لعبد الع

حث هريات يف ب ؿ دايـ ص :الؼا ولق وارد  للقػ: إد ؿ، ت قده ؼال دثقـ وت الؿصريقـ الؿح دات  4طا س 57و 8 ا ، ولب

)ص اين  مقـ الريح ٕقصك، ٕ الؿغرب ا لؿاضل يف كتاب:  ا ن  الؿغربقة يف أوائؾ الؼر 42-423الؿرأة  4. ) 

قان ) (2) عؿقة يف أضقاء الب الخث السػعاء و ق لحديثل  ل تتطر الت كظر آحتؿآت  م و(، 256-6/254ا الحر ى  فتاو

، ٓبـ طثقؿقـ )ص1448 ، (، 275- 272هـ الؿرأة جف  ك وجقب غطاء و الحجاب طؾ حؽؿة ٔيات  ة الؿ الدٓل

جف اهلل خق طػ   .لؾدكتقر ل
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مؿا تؼدم كعؾؿ السبب يف كقن مسللة كشػ القجف لؿ تؽـ مؿا يدور يف مقدان الػتقى يف طصر الصحابة  (2

، ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿والتابعقـ: وإكؿا كاكت تذكر يف مقدان التػسقر طـد الـظر يف ققلف تعالك: 

بالثقاب  بالقجف والؽػقـ: كابـ طؿر وابـ طباس وطائشة، ومـفؿ مـ فسرها ﴾ڱ ڱ ڱ ﴿فؿـفؿ مـ فسر 

يرة والؿسقر بـ مخرمة وال لألجاكب ، ولقس يف ذلؽ جقاز كشػ القجف ڤرداء: كابـ مسعقد وأبل هر

قـ يف أية مـ أباء واإلخقة وغقرهؿ، ولقس طـفا، بؾ كصقا بلهنا تبدي ذلؽ، أي: القجف والؽػقـ لؾؿسؿَّ 

اء لؾـاس جؿقًعا، وسقرى الؼارئ الؽريؿ كصفؿ طؾك ذلؽ يف الجدول إن  اهلل. ش

كص  طدد مـ العؾؿاء طؾك أن القجف لقس بعقرة ٓ يعـل بالضرورة ققلفؿ بجقاز كشػ القجف، وهذا مؿا  (3

د طؾك التػصقؾ، وقال: إكف لقس طقرة وأوجب  أحدث لبًسا طـد البعض، وهذا يتضح يف كصقص مـ أكَّ

 تغطقتف.

اشرتصقا أمـ  ؿالؽقة والشافعقةوالأكثر مـ أجازوا كشػ القجف مـ طؾؿاء الؿذاهب الثالثة: الحـػقة  (4

الػتـة: ولذلؽ صـػـا أصحاب هذا الشرط يف جؿؾة الؿاكعقـ: ٕن آفتتان بقجف الؿرأة هق إصؾ: إذ هق 

ـ مجؿع الؿحاسـ بؾ هق أحسـ ما فقفا، والرجؾ إكؿا يتخقر الؿرأة بحسـ وجففا، وبف تقصػ بالحس

ـ وجففا.والقضاءة أو تقصػ بخالفف. فال يؼال لؾؿرأة: حسـا  ء أو جؿقؾة إٓ إذا حس 

اهرة هل الثقاب: وذلؽ ٕن آ شؽ  (5 لقجف لقس بزيـة، بؾ هق مـ أن الؾغة تخدم ققل مـ قال: إن الزيـة الظ

بف، هذا هق إصؾ يف ؾؼة، وذكر صاحب الصحاح والؿحقط ولسان العرب: أن الزيـة ما يتزيـ خأصؾ ال

ا َمـ  معـك الزيـة، كؿا ذكر ابـ قال مـ الصحابة وهؿ مـ أهؾ الؾغة: إن الؿراد بالزيـة القجف والؽػان وأمَّ

ل، وهذا ققل طباس، فؼد حؿؾف  طؾك أهنا ٓ تبديفا إٓ يف بقتفا لؿـ دخؾ طؾقفا مؿـ ذكر يف أية مـ الرجا

يرى أن القجف تبديف الؿرأة يف بقتفا لؿـ  ابـ طباس بتؿامف: فنكـا إذا جؿعـا أققال ابـ طباس يتلكد لـا: أكف 

 دخؾ طؾقفا مـ الرجال الؿذكقريـ يف أية، وسقتبقـ لؽ ذلؽ يف الجدول.

امع الرجال،  الؿرأة التلأفتك بعض  العؾؿاء بتعزير  (6 تخرج سافرة طـ وجففا يف الطرقات وإسقاق ومج

 :ةول أتقاوتعزير أولقائفـ، وسقليت ذلؽ يف بعض الػتاوى يف الجد
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 تغطية وجـــه الـمرأةاآلثار الواردة يف 
 التعليق النص مصدرـال الوفاة تاريخ العامل

 (2/226)الســ الؽربى لؾبقفؼل  (هـ23) طؿر بـ الخطاب

طبقد حدثتف قالت: خرجت امرأة مختؿرة متجؾببة، فؼـال  لطـ كافع أن صػقة بـت أب

رية لػالن، رجؾ مـ بـقف، فلرسـؾ إلـك ڤ طؿر  : مـ هذه الؿرأة؟ فؼقؾ لف: هذه جا

ــة  ــبفقفا  ڤ حػص ــا وتش ــة وتجؾببقف ــذه إم ــري ه ــك أن تخؿ ــؽ طؾ ــا حؿؾ ــال: م فؼ

بالؿحصـات، حتـك هؿؿـت أن أقـع هبـا ٓ أحسـبفا إٓ مــ الؿحصــات، ٓ تشـبفقا 

 اإلماء بالؿحصـات.

ــر  ــؾ طؿ ــذا فع ــق، ڤ ه ــا  فف ــف خاصًّ ــػ القج ــرى كش ي

بالجقاري، وفقـف دلقـؾ طؾـك أن العؿـؾ كـان طؾـك تخؿقـر 

 الـساء.

 (هـ33) بـ مسعقد اهللطبد 

ة ) صـػ ابـ أبل شقب لطربي 17282م تػسقر ا (، و

(17/25 تؿ )6 حا تػسقر ابـ أبل   (14444(، و

قص طـ طبد اهلل:   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿طـ أبل إسحاق طـ أبل إح

 قال: الثقاب. ﴾ ڱ

 (إن مـا ضفـر مــ الزيــة هـق الثقـاب)وققل طبد اهلل بـ مسعقد: 

 الِخؾؼة. مـ حقث إن القجف لقس مـ الزيـة بؾ هق :أقرب لؾغة

 (17296مصـػ ابـ أبل شقبة )

زيــة ضـاهرة »طـ أبل إسحاق طــ أبـل إحـقص طــ طبـد اهلل قـال:  زيـتـان:  الزيــة 

زيـة باصــة ٓ يراهـا إٓ الـزوج، وأمـا الزيــة الظـاهرة فالثقـاب، وأمـا الزيــة الباصــة  و

لؽحؾ والسقار والخاتؿ  «.فا

 

1تػسقر الطربي ) 7/256) 
زيـتـان: فالظـاهرة »طـ أبل إسحاق طـ أبل إحقص طــ ابــ مسـعقد قـال:  الزيــة 

ران  «.مـفا الثقاب، وما خػل: الخؾخآن والؼرصان والسقا

 

زاق )  (2/433تػسقر طبد الر

ٕحقص طـ طبد اهلل:  قال:  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿معؿر طـ أبل إسحاق طـ أبل ا

سحاق: أٓ ترى أكف قال: «. الثقاب»  ﴾ پ پ پ ٻ ٻ﴿قال أبق إ

 !؟[31 ]األعراف:

وهذا مــ تػسـقر الؼـرآن بـالؼرآن، وهـق مــ أبؾـغ التػسـقر 

 وأصحف وأكػعف.

1الطربي )  (، وابـ أبل حاتؿ 7/257

(14399) 

قال:  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿طـ طبد الرحؿـ بـ زيد طـ طبد اهلل: 

 «.هق الرداء»

 

شرح معاين أثار لؾطحاوي 

(4/332) 

 ڳ ڳ ﴿زهقر بـ معاوية طـ أبل إسحاق طـ أبل إحقص طـ طبد اهلل 

الزيـة: الؼرط والؼالدة والسقار والخؾخال »قال:  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 «.والدمؾج، ما ضفر مـفا: الثقاب والجؾباب

 

1الطربي ) 7/264) 
قال:  ﴾ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ابـ جريج: قال ابـ مسعقد يف ققلف: 

 الطقق والؼرصقـ.
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 (هـ57) طائشة أم الؿممـقـ

(، 17287مصـػ ابـ أبل شقبة )

 (14442وتػسقر ابـ أبل حاتؿ )

لػتخة. قار، والػتخة الخاتؿ كؿا سقليت قريًبا. وكقع طـ حؿاد بـ سؾؿة طـ أم شبقب طـ طائشة قالت: الؼؾب وا  الؼؾب السِّ

 (2/226الســ الؽربى لؾبقفؼل )

رباح طـ طائشة قالت:  رأي طائشة بلن مـا ضفـر مـفـا القجـف والؽػـان شـاهد لؿـا  : القجف والؽػان. ﴾ۇئ ۇئ وئ ﴿طـ ططاء بـ أبل 

لؽػقـ ٓ يعـل الؼقل  قدمـا مـ كقن تػسقر أية بالقجف وا

 بنباحة كشػ القجف: ٕن طائشة لفا كص يف تغطقة القجف.

 (14442ابـ أبل حاتؿ )
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ طـ أم شبقب طـ طائشة: ﴿طـ حؿاد بـ سؾؿة 

 : الػتخ حؾؼ مـ فضة يؽقن يف أصابع الرجؾقـ.ت﴾ قالڱ

 

ة  (هـ58) أبق هرير
 -6/368التؿفقد ٓبـ طبد الرب )

369) 

ابـ وهب طـ جرير بـ حازم قال حدثـل ققس بـ سعد أن أبا هريرة كان يؼقل يف 

قال جرير بـ : الؼؾب والػتخة. ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ققلف تعالك: 

. لػتخة الخاتؿ زم: الؼؾب السقار، وا  حا

 

 (هـ64) الؿسقر بـ مخرمة
زاق ) (، ومـ 2/433تػسقر طبد الر

1صريؼف الطربي ) 7/259) 

 ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿معؿر طـ الزهري طـ رجؾ طـ الؿسقر بـ مخرمة يف ققلف: 

 يعـل السقار.« الؼؾبقـ، والخاتؿ، والؽحؾ»قال: 

 

 (هـ68) طبد اهلل بـ طباس

 (17281مصـػ ابـ أبل شقبة )
لؽػ ورقعة القجف. ہ ۀ ۀ طـ جابر بـ زيد طـ ابـ طباس: ﴿  يف الروايات التالقة. ڤ وسقليت تػصقؾ ققل ابـ طباس  ﴾ قال: ا

( ومـ 17297مصـػ ابـ أبل شقبة )

ٕوسط»صريؼف ابـ الؿـذر يف  « ا

ؽربى لؾبقفؼل 54 -5/53) لســ ال ، وا )

(2/225) 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ بـ مسؾؿ طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس: ﴿طـ طبد اهلل 

 ﴾ قال: وجففا وكػفا. ڱ ڱ

 

(، وشرح معاين أثار  17/258الطربي )

ؽربى لؾبقفؼل 4/332) لســ ال (، وا

(2/225) 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ طـ مسؾؿ الؿالئل طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس: ﴿

لؽحؾ والخاتؿ. ڱ ڱ  ﴾ قال: ا

ر ققلف: بلن ما ضفر مـفـا هذا الؼقل لعبد اهلل  ػسِّ بـ طباس ي 

لؽحؾ الذي يبدو يف العـقـ إذا  القجف والؽػان: ففق يعـل ا

غطت الؿرأة وجففا وأضفرت طقـفا والخاتؿ الذي يظفـر 

يف يدها. وتػسقر كالم الصـحابة ببعضـف أولـك مــ ضـرب 

 كالمفؿ ببعض.
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 (17/259الطربي )

﴾  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ طـ طؾل بـ أبل صؾحة طـ ابـ طباس ققلف: ﴿

والزيـة الظاهرة: القجف، وكحؾ العقـ، وخضاب الؽػ، والخاتؿ: ففذه »قال: 

 «.تظفر يف بقتفا لؿـ دخؾ مـ الـاس طؾقفا

طدم ققلف بجـقاز  دلقؾ طؾك« لؿـ دخؾ مـ الـاس طؾقفا»ققلف: 

يعـل هبـؿ مــ يجـقز « مـ الـاس»كشػ الؿرأة وجففا. وققلف: 

 ذكروا يف أية، ولقس مطؾؼ الـاس.لفؿ الدخقل طؾقفا مؿـ 

 (14449ابـ أبل حاتؿ )
اس: ﴿ ـ ابـ طب ؾل بـ أبل صؾحة ط ﴾ قال: ہ ہ ہ ۀ ۀ طـ ط

.ٓ تبدي خالخؾفا ومعضداهتا وكحرها وشعرها إٓ لزوجفا» » 

 

 (،17/264الطربي )

حاتؿ )و  (14414ابـ أبل 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ طـ طؾل بـ أبل صؾحة طـ ابـ طباس: ﴿

فالزيـة التل » [31]النور: ﴾  ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﴾ إلك ﴿ھ ھ ھ ھ

ضدهتا  هتا وسقاريفا، فلما خالخؾفا ومع تبديفا لفمٓء مـ الـاس مـ قرصفا وقالد

 «.وكحرها وشعرها فنهنا ٓ تبديف إٓ لزوجفا

هذا دلقؾ طؾك أن ابـ طباس يرى: أن الزيــة الظـاهرة وإن 

أيـة  كاكت القجف والؽػـقـ فـال تظفـر إٓ لؿــ ذكـروا يف

 ولقس لؿطؾؼ الـاس.

 (7/94ســ البقفؼل )

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ طؾل بـ أبل صؾحة طـ ابـ طباس يف ققلف جؾ ثـاؤه: ﴿

﴾: والزيـة الظاهرة: القجف وكحؾ العقـ وخضاب الؽػ والخاتؿ، ففذا  ڱ ڱ

ثؿ قال: ﴿ ا لؿـ دخؾ طؾقفا.   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀتظفره يف بقتف

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

راها، فلما  ﴾  والزيـة التل تبديفا لفمٓء مـ الـاس قرصاها وقالدهتا وسقا

ضدهتا وكحرها وشعرها فنهنا ٓ تبديف إٓ لزوجفا.  خؾخالفا ومع

وهذا كصٌّ آخر يف أن الزيـة الظاهرة وإن ققـؾ: إهنـا القجـف 

 أية.والؽػان، ففل ٓ تبدي إٓ لؿـ ذكر مـ الرجال يف 

ورأي ابـ طباس هبذه التتؿة يستؼقؿ طؾك ما كؼؾ طــ أمقـر 

ــة  ــرة وطائش ــل هري ــعقد وأب ـــ مس ـــ اب ــر وط ــممـقـ طؿ الؿ

ـــفؿ،  ــالف بق ــل الخ ــذلؽ يـتػ ــة، وب ـــ مخرم ــقر ب والؿس

يؽقن الخالف إٓ طـد مـ اطتؿد طؾك جزء مــ قـقل  وٓ

لؿؽ ابـ  ة.ؾؿطباس ولؿ يـظر لؾروايات ا

1الطربي ) 7/264) 
﴾  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ققلف: ﴿ :ابـ جريج قال: قال ابـ طباسطـ 

 «.الخاتؿ والؿسؽة»قال: 

 

زاق )  (2/435تػسقر طبد الر
ـ ابـ طباس يف ققلف: ﴿  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ معؿر طـ ابـ مجاهد طـ أبقف ط

 «.هق الؽػ والخضاب والخاتؿ»﴾ قال:  ڱ ڱ

 

 (2/225الســ الؽربى لؾبقفؼل ) (هـ92ت) أكس بـ مالؽ
  ﴾ قال: الؽحؾ والخاتؿ. ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ طـف يف ققلف: ﴿روي 
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 هـ(95) سعقد بـ جبقر

 (17294مصـػ ابـ أبل شقبة )
ئب طـ سعقد بـ جبقر:   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿سعقد بـ زيد طـ ططاء بـ السا

لؽحؾ. :﴾ ڱ ڱ  الخاتؿ والخضاب وا

 

« الـػؼة طؾك العقال»ابـ أبل الدكقا يف 

1الطربي )، و(446) 7/258) 

قال:  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿طـ مسؾؿ الؿالئل طـ سعقد بـ جبقر: 

لؽحؾ والخاتؿ.  ا

 

1441تػسقر ابـ أبل حاتؿ ) 2) 

ِ تـَ طـ أيقب السختقاين قال: قؾت لسعقد بـ جبقر: أيرى الرجؾ رأس َخ  ف؟ فتال ت

 :
َّ

قال:  ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿طؾل

راها فقفؿ.  ٓ أ

 

1441تػسقر ابـ أبل حاتؿ ) 4) 

قد بـ جبقر، يف ققل اهلل:   ﴾ ہ ۀ ۀ ﴿ابـ لفقعة، حدثـل ططاء، طـ سع

ر، فؼال:  لخؿا لؼـاع مـ فقق ا  ہ ہ ہ﴿يعـل: وٓ يضعـ الجؾباب وهق ا

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ففق محرم، وكذلؽ العؿ والخال. ﴾ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

 

 (هـ96) إبراهقؿ الـخعل

 (17284)ابـ أبل شقبة 

  ﴾ قال: ما فقق الدرع إٓ ما ضفر مـفا. ہ ۀ ۀ طـ مـصقر طـ إبراهقؿ ﴿

1441)ابـ أبل حاتؿ  3) 

اهقؿ يف هذه أية: ﴿  ہ ہ ۀ ۀ طـ سػقان طـ مـصقر طـ إبر

 «.يـظر إلك ما فقق الدرع»﴾ قال:  ہ

 

زاق   (12834)مصـػ طبد الر

 ۓ ۓ ے ے طـ الثقري طـ مـصقر طـ إبراهقؿ يف هذه أية: ﴿

راع والرأس وإذنيـظروا »﴾ قال:  ﮲  «.إلك ما فقق الذ

 

1)الطربي  7/263) 

 ہ ہ ۀ ۀ سػقان، طـ مـصقر، طـ صؾحة بـ مصرف، طـ إبراهقؿ: ﴿

راع»قال:  [31]النور: ﴾  ھ ہ ہ  «.هذه ما فقق الذ
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 جابر بـ زيد
أو  93

 هـ103

(، ومقسقطة 6/369التؿفقد )

 (5/441شروح الؿقصل )

  يف خـصر.قال: هل كحؾ يف طقـ، أو خاتؿ 

أبق إحقص طقف 

بـ مالؽ بـ كضؾة 

 إشجعل

قتله 

الخوارج 

يف والية 

 الحجاج

 (17293مصـػ ابـ أبل شقبة )

  طـ أبل إسحاق طـ أبل إحقص قال: الثقاب.

 مجاهد بـ جرب
 -101بون 

 هـ104

 (14441تػسقر ابـ أبل حاتؿ )
د: ﴿ ﴾ قال:  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ طـ ابـ أبل كجقح طـ مجاه

 «.الثقاب والخضاب والخاتؿ والؽحؾ»

 

 (17295مصـػ ابـ أبل شقبة )

لؽحؾ.   طـ لقث بـ أبل سؾقؿ طـ مجاهد قال: الخضاب وا

طؽرمة مقلك ابـ 

س  طبا
 (هـ104)

 (14398تػسقر ابـ أبل حاتؿ )

أخذيـ طـ ابــ طبـاس، وهـق طؽرمة مـ التابعقـ وكبار  «.وجففا وكػاها، والخاتؿ»﴾ قال:  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ طـف ﴿

ثؼة ثبت طالؿ بالتػسـقر، قـال حبقـب بــ أبـل ثابـت: أقبـؾ 

مجاهد وسعقد بـ جبقر يؾؼقان طؾك طؽرمة التػسـقر، فؾـؿ 

يسلٓه طـ آية إٓ فسرها لفؿا، فؾؿا كػد ما طــدهؿا جعـؾ 

يؼقل: أكزلت آية كذا يف كذا، وأكزلت آية كذا يف كـذا. قـال 

ابـ طباس طقال طؾك طؽرمـة. أبق حاتؿ الرازي: أصحاب 

يؽـ يف مقالل ابــ طبـاس أغـزر  قال طؾل بـ الؿديـل: لؿ 

 مـ طؽرمة.

 (17283مصـػ ابـ أبل شقبة )

﴾ قآ:  ڳ ڳ ڳ طـ طؿران بـ سؾقؿان طـ أبل صالح وطؽرمة: ﴿

لؽحؾ والخاتؿ والثقاب.  ا

 

 (17344مصـػ ابـ أبل شقبة )

  ﴾ قال: القجف وثغرة الـحر. ڱ ڱ ڱ طـ ابـ شربمة طـ طؽرمة قال: ﴿
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 هـ100بعد الشعبل

 (17286مصـػ ابـ أبل شقبة )

لؽحؾ والثقاب.   طـ طاصؿ طـ الشعبل قال: ا

زاق )  (12832مصـػ طبد الر

قـال لقـث: وكـان الشـعبل «. يؽـره أن يـرى شـعر ابـتـف»طـ لقث طـ صاوس أكف كـان 

 «.يؽره مـ كؾ ذي ذات محرم»

 

1)تػسقر الطربي  7/264) 
لؽحؾ، والخضاب، »﴾ قال  ڱ ڱ ڱ ڱ جرير طـ طاصؿ طـ طامر: ﴿ ا

 «.والثقاب

 

 هـ100بعد  الضحاك بـ مزاحؿ

1الطربي ) 7/261) 
  «.الؽػ والقجف»﴾ قال  ڳ ڳ ڳ طـ جقيرب طـ الضحاك يف ققلف: ﴿

1الطربي ) 7/364- 361) 

يعـل:  [60]النور: ﴾  ڄ ڄ طبقد قال: سؿعت الضحاك يؼقل يف ققلف: ﴿

الجؾباب، وهق الؼـاع: وهذا لؾؽبقرة التل قد قعدت طـ القلد، فال يضرها أن ٓ 

لخؿار. وأما كؾ امرأة مسؾؿة حرة، فعؾقفا إذا بؾغت الؿحقض أن تدين  تجؾبب فقق ا

لخؿار. وقال اهلل يف سقرة إحزاب: ﴿  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀالجؾباب طؾك ا

جال مـ الؿـافؼقـ إذا مرت ، وكان بالؿديـة ر[59]األحزاب: ﴾  ے ھ ھ ھ ھ

هبؿ امرأة سقئة الفقئة والزي، حسب الؿـافؼقن أهنا مزكقة وأهنا مـ بغقتفؿ، فؽاكقا 

 ڱيمذون الؿممـات بالرفث، وٓ يعؾؿقن الحرة مـ إمة: فلكزل اهلل يف ذلؽ: ﴿

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

ان زيفـ حسـً  [59]األحزاب: ﴾  ے  يطؿع فقفـ الؿـافؼقن.ا لؿ يؼقل: إذا ك

 

 حػصة بـت سقريـ
ت بعد 

 هـ100
 (7/93الســ الؽربى لؾبقفؼل )

طـ طاصؿ إحقل قال: كـا كدخؾ طؾك حػصة بـت سقريـ وقد  ،سػقان بـ طققـة

ت بف، فـؼقل لفا: رحؿؽ اهلل، قال اهلل تعالك:  جعؾت الجؾباب هؽذا وتـؼب

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

الجؾباب. قال: فتؼقل لـا: أي شلء بعد ذلؽ؟ فـؼقل: ﴾ هق  ڃ ڄ ڄ

.چ چ ڃ ڃ﴿  ﴾. فتؼقل: هق إثبات الجؾباب

ـؾ حجاهبـا  بقـفـا وبـقـ هذه الؿرأة العالؿة الؿتعػػة لؿ يح 

ــة  ــة راوي ــقن طالؿ ــة يأن تؽ ــذ الرواي ــاء ٕخ ــدها العؾؿ ؼص

 طـفا.
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زاق ) هـ106 صاوس  (12831مصـػ طبد الر

ما كان أكره إلقف مـ أن يرى طـقرة مــ ذات »طـ معؿر طـ ابـ صاوس طـ أبقف قال: 

 «.وكان يؽره أن تسؾخ خؿارها طـده»، قال: «محرم

 

لحسـ البصري  هـ110 ا

1الطربي ) 7/261) 
لحسـ يف تادة طـ ا ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ققلف: ﴿ طـ سعقد طـ ق

 قال: القجف والثقاب.

 

1الطربي ) 7/257) 
لحسـ يف ققلف: ﴿   ﴾ قال: الثقاب. ڱ ڱ ڱ ڱ طـ يقكس أو غقره طـ ا

« الـػؼة طؾك العقال»ابـ أبل الدكقا يف 

1والطربي ) ،(445) 7/261) 

لحسـ: القجف والثقاب. ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ قال يقكس: ﴿   ﴾ قال ا

 هـ110بعد  مؽحقل

(، 17292مصـػ ابـ أبل شقبة )

والجزء الثاين مـ حديث ابـ معقـ 

(9) 

 ًٓ   يؼقل: الزيـة الظاهرة: القجف والؽػان.هشام بـ الغاز قال: سؿعت مؽحق

رباح  هـ114 ططاء بـ أبل 

 (17291مصـػ ابـ أبل شقبة )

لؽحؾ.   هشام بـ الغاز قال: سؿعت ططاء يؼقل: الزيـة الظاهرة: الخضاب وا

« الـػؼة طؾك العقال»ابـ أبل الدكقا يف 

(447) 

لؽحؾ والخاتؿ. لجزري طـ ططاء قال: الخضاب وا   طـ مغػؾ ا

ة  هـ117 قتادة بـ دطام

1تػسقر الطربي ) 7/259) 

لؽحؾ، والسق»طـ سعقد طـ قتادة قال:    «.ران، والخاتؿاا

1الطربي ) 7/264) 
﴾ قال:  ہ ہ ہ ۀ ۀ سعقد بـ أبل طروبة طـ قتادة يف ققلف: ﴿

 «.تبدي لفمٓء الرأس»

 الؿذكقريـ يف أية. :أي« لفمٓء»
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 هـ124 ابـ شفاب الزهري

زاق (، ويف 2/435يف تػسقره ) طبد الر

 (12834الؿصـػ )

يرى الشلء مـ »﴾ قال:  ڳ ڳ ڳ طـ معؿر طـ الزهري يف ققلف تعالك: ﴿

ر، فلما أن تسؾخف فال  «.دون الخؿا

ما يبـدو «: ما ضفر مـفا»يرى أن الؿؼصقد بـ  $الزهري 

لؽ إٓ لؿحرم، وهق يمكد  لخؿار وٓ يؽقن ذ رغؿ وجقد ا

قـال بـلن الزيــة الظـاهرة القجـف ما مضك مـ أنَّ مـراد َمــ 

ـــال  ــــ الرج ـــا م ـــد محرمف ـــا طـ ـــق إضفارهؿ ـــان ه والؽػ

 الؿذكقريـ يف أية.

زاق )  (12829مصـػ طبد الر

ٓ بـلس أن يـظـر الرجـؾ إلـك قصـة الؿـرأة مــ تحـت »طـ معؿر طــ الزهـري قـال: 

لخؿار إذا كان ذا محرم، فلما أن تسؾخ خؿارها طـده فال  «.ا

 

 (14397حاتؿ ) تػسقر ابـ أبل

﴾ قال ابـ  ڳ ڳ ڳ طـ يزيد بـ حبقب طـ ابـ شفاب يف ققل اهلل: ﴿

شفاب: قال: ٓ يبدو لفمٓء الذيـ سؿك اهلل مـ ٓ يحؾ لف إٓ إسقرة وإخؿرة 

 وإقرصة مـ غقر حسر، وأما طامة الـاس فال يبدو مـفا إٓ الخقاتؿ.

 

طبد القراث مقلك 

 أكس بـ مالؽ
 (17299أبل شقبة )مصـػ ابـ  --

قال:  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿سؾؿة بـ سابقر طـ طبد القارث: 

 الؽػ والخاتؿ.
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 مرأةـال تغطية وجهيف احلنفية  الفقهاء الوقأ
 التعليق النص املصدر تاريخ الوفاة العامل

أبق جعػر 

 الطحاوي
3/1شرح معاين أثار ) ـه321 5) 

رسقل اهلل  لؽ، وأخرة طؾقـؽ»: ملسو هيلع هللا ىلص طـ طؾل قال: قال لل  قـالقا: «. الـظرة إولك 

ــقن  ــا تؽ ــة: ٕهن ــرة الثاكق ــؾؿ الـظ ــف وس ــك آل ــف وطؾ ــؾك اهلل طؾق ــقل اهلل ص م رس ــرَّ ــا ح فؾؿ

باختقار الـاضر، وخالػ بقـ حؽؿفا وبقـ حؽؿ ما قبؾفا، إذا كاكـت بغقـر اختقـار مــ 

أْن يؽـقن بقــف  الـاضر= دلَّ ذلـؽ طؾـك أكـف لـقس ٕحـد  أْن يـظـر إلـك وجـف الؿـرأة إٓ

فؽان مـ الحجة ط لـؽاح أو الحرمة، ما ٓ يحرم ذلؽ طؾقف مـفا.  ؾـقفؿ يف وبقـفا مـ ا

أنَّ الذي أباحف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلـف وسـؾؿ  ذلؽ ٕهؾ الؿؼالة إولك

لؽ، فذلؽ كظر بسبب هق حالل.  يف أثار إول هق الـظر لؾخطبة ٓ لغقر ذ

خالًفا بقـ أصحابف يف الـظر إلـك  هـا $يذكر الطحاوي 

باح لؿــ أراد الخطبـة أم يحـرم مطؾًؼـا:  وجف الؿرأة، هؾ ي 

فلهؾ الؿؼالة إولك يعــل هبـؿ: َمــ يجقـز الـظـر لؾخطبـة 

 وأهؾ الؿؼالة الثاكقة َمـ يؿـع مـ الـظر مطؾًؼا.

قال الطحاوي يف حاشقتف: ققلف )وجؿقع بدن الحـرة( أي: 

ــ ــف: )إٓ وجفف ــدها، ققل ــػف جس ـــ كش ــابة م ــع الش ا(، ومـ

لػتـة: ٓ ٕكف طقرة.  لخقف ا

 (.241حاشقة الطحاوي طؾك مراقل الػالح )ص

 هـ370 الجصاص

 (5/245أحؽام الؼرآن )

يف هذه أية دٓلة طؾك أن الؿرأة الشابة ملمقرة بسرت وجففا طـ إجـبققـ وإضفار "

وفقفـا دٓلـة طؾـك أن السرت والعػاف طـد الخـروج: لـئال يطؿـع أهـؾ الريـب فـقفـ. 

 ."إمة لقس طؾقفا سرت وجففا وشعرها

 

 (5/242أحؽام الؼرآن )

تعالك: ﴿ : [53]األحزاب: ﴾  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ قال يف ققلف 

ا يف الـبل " وأزواجف فالؿعـك طام فقف ويف غقره:   ملسو هيلع هللا ىلص وهذا الحؽؿ وإن كزل خاصًّ

 . "كـا ملمقريـ باتباطف وآقتداء بف إٓ ما خصف اهلل بف دون أمتف إذ

 

1الؿبسقط ) هـ483 السرخسل 4/145) 

  ملسو هيلع هللا ىلص أن الؿرأة مـ قرهنا إلك قدمفا طقرة هق الؼقاس الظـاهر، وإلقـف أشـار رسـقل اهلل 

ــال:  ــتقرة»فؼ ــقرة مس ــرأة ط ــة « الؿ ــا لؾحاج ــع مـف ــض الؿقاض ــك بع ــر إل ــقح الـظ ــؿَّ أب ث 

 والضرورة.
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ل سػ  هـ714 الـ

مدارك التـزيؾ 

لويؾ  وحؼائؼ الت

(3 /45) 

 

الجؾباب: ما  [59]األحزاب:  ﴾ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿

: يرخقـفا طؾقفـ ﴾ہ ہ ۀ ۀ ﴿يسرت الؽؾ، مثؾ الؿؾحػة طـ الؿربد، ومعـك 

 ويغطقـ هبا وجقهفـ وأططاففـ.

 

ل عقـ  ـه 855 ال

ري شرح  ؼا طؿدة ال

حقح البخاري  ص

(13 /235) 

 

  ا أو غقره.وفقف: تغطقة الؿرأة وجففا طـ كظر إجـبل، سقاء كان صالحً 

م فؿا ال ـ861 ابـ   ه
دير  فتح الؼ

(2/ 514) 

 

  الؿرأة مـفقة طـ إبداء وجففا لألجاكب بال ضرورة.

كجقؿ  ابـ 

ي  الؿصر
ـ974  ه

رح  ئؼ ش البحر الرا

مـحة  كـز الدقائؼ و

الؼ وتؽؿؾة  الخ

 (284/ 1الطقري )

 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ :الحرة طقرة إٓ وجففا وكػقفا وقدمقفا( لؼقلف تعالك )ققلف: وبدن

وإن كان ابـ مسعقد فسره  ،وجففا وكػقفا :قال ابـ طباس [31]النور:  ﴾ ڱ ڱ ڱ

وٕن  :ا بسـد جقدبالثقاب كؿا رواه إسؿاطقؾ الؼاضل مـ حديث ابـ طباس مرفقطً 

: ولق كاكا طقرة لؿا حرم سرتهؿا« هنك الؿحرمة طـ لبس الؼػازيـ والـؼاب» ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 وٕن الحاجة تدطق إلك إبراز القجف لؾبقع والشراء.

فحـؾ الـظـر مــقط بعـدم  ،واطؾؿ أكف ٓ مالزمة بقـ كقكف لـقس بعـقرة وجـقاز الـظـر إلقـف

اء العقرة ولذا حرم الـظـر إلـك وجففـا ووجـف إمـرد إذا شـؽ يف  :خشقة الشفقة مع اكتػ

لؿـقـة ايخـا .الشفقة وٓ طقرة، كـذا يف شـرح ا تؿــع الؿـرأة الشـابة مــ كشـػ  :قـال مشـ

ل يف زماكـا لؾػتـة  .وجففا بقـ الرجا
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ي ـ1478 داماد أفـد  ه

مجؿع إهنر يف 

شرح مؾتؼك إبحر 

(1 /81) 

بـدن الحـرة كؾفـا طـقرة إٓ » :)وجؿقع بدن الحرة طقرة إٓ وجففا وكػقفـا( لؼقلـف  

لرسغ إلك إصابع، وإكؿـا طـرب بـالؽػ دون القـد لةشـارة « وجففا وكػقفا والؽػ مـ ا

 إلك أن ضفره طقرة: ٕن الؽػ طـد اإلصالق البطـ ٓ الظفر.

اهر الؽػ وباصـف لقسا بعقرة.  ويف البحر أن ض

لػتــةويف الؿـت ــك ا ــئال يـمدي إل ــا ل ػ وجفف ـــ كشـ ــع الشـابة ط ــع  ،ؼـك تؿـ ا الؿـ ــ ويف زماكـ

 واجب بؾ فرض لغؾبة الػساد.

يـص داماد أفـدي طؾك أن مـع الؿرأة مـ كشـػ 

 وجففا واجب بؾ فرض.

 الحصػؽل
 

 هـ 8811

الدر الؿختار 

(1/ 446) 

 

ػ القجف بقـ رجال ف الػتـة. ،ٓ ٕكف طقرة ،وتؿـع الؿرأة الشابة مـ كش   بؾ لخق

الدر الؿختار 

(4/ 77) 

 

لزيــة(  )ويعزر الؿـقلك طبـده والـزوج زوجتـف( ولـق صـغقرة لؿـا سـقجلء ا ا )طؾـك تركفـ

الشرطقة مع قدرهتا طؾقفا )و( تركفا )غسؾ الجـابة، و( طؾك )الخـروج مــ الؿــزل( لـق 

بغقر حؼ )وترك اإلجابة إلك الػراش( لق صاهرة مــ كحـق حـقض. ويؾحـؼ بـذلؽ مـا لـق 

يتف غقرة وٓ تتعظ بقطظف، أو شتؿتف ولق  ضربت ولدها الصغقر طـد بؽائف أو ضربت جار

ؿار، أو ادطت طؾقف، أو مزقـت ثقابـف، أو كؾؿتـف لقسـؿعفا أجـبـل، أو كشـػت يا ح :بـحق

 .وجففا لغقر محرم

لزوجـةيـص الحصؽػل هــا طؾـك جـقاز تعزيـر   ا

 .إذا كشػت وجففا لغقر محرم

ديـ ـ1252 ابـ طاب  ه

ديـ  حاشقة ابـ طاب

ؿحتار طؾك  رد ال

الدر الؿختار 

(1/ 446) 

 

لػتــة(  :تـفك طـف وإن لؿ يؽــ طـقرة )ققلـف :وتؿـع الؿرأة إلخ( أي :)ققلف  ف ا بـؾ لخـق

لػجقر هبا  :أي أو الشفقة. والؿعـك تؿـع مـ الؽشػ لخقف أن يرى الرجال وجففا  ..ا

يؼـع الـظـر إلقفـا بشـفقة )ققلـف :فتؼع الػتـة يؿــع  :كؿسـف( أي :ٕكف مع الؽشػ قد  كؿـا 

ح يف الحظـر واإلباحـة: الرجؾ مـ مس وجففا وكػفا وإن أمـ الشفقة إلـخ. قـال الشـار

 وهذا يف الشابة، أما العجقز التل ٓ تشتفك فال بلس بؿصافحتفا ومس يدها إن أمـ. اهـ.

ل: وٓ يجـقز  ثؿ كان الؿـاسب يف التعبقر ذكر مسـللة الؿـس بعـد مسـللة الـظـر، بـلن يؼـق

ل: أن الؼقل بؽقن القجـف  ذكركا يف مؼدمة الجدو

ل:  لقس بعقرة ٓ يعـل الؼقل بجقاز كشػف لؾرجا

اهر مـ كص ابـ طابديـ وقبؾـف كـص ابــ  وهذا ض

ؿ الؿتؼدم  .كجق
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لقف بشفقة كؿسف وإن أمـ الشفقة إلخ لـظر إ لر :ا يؿـع ا لـظر والؿس مؿا  جؾ ٕن كال مـ ا

ا تؿـع هل طـف مـ الـظر وهق طؾة لؿـع الؿـس  :ٕكف أغؾظ( أي :)ققلف .طـف، والؽالم فقؿ

لـظر فنكف طـد إمـ ٓ يؿـع :طـد أمـ الشفقة أي ف ا  .بخال

كػقري سفار ـ1346 ال  ه

رح  فقد ش بذل الؿج

اود  بل د ســ أ

(16/431) 

ِّسـاء أن يخـرجـ  ويدل  طؾك تؼققد كشػ القجف بالحاجة: اتػاق الؿسـؾؿقـ طؾـك مــع ال

 .سافرات القجقه، ٓسقؿا طـد كثرة الػساد وضفقره

 

ديـ  ال طز 

كقين  البقا
 هـ1395

كتاب الػتـ 

 (197ص)

لـظر إلك جؿاهقر الـاس  :إئؿةققل " اص، وأما با ؿ يف كاضر خ طـد خقف الػتـة إكؿا يعؾ

، فقتحـتؿ االذيـ تربز الؿرأة سافرة أمـامفؿ، فـال يتصـقر طـدم خـقف الػتــة مــفؿ جؿقًعـ

الؿـع مـ السػقر أمامفؿ طؾك هذا التعؾقؾ. وهبذا يظفر مذهب أبـل حـقػـة وأصـحابف يف 

 ."الؿسللة

ـ أقـقال الحـػقـة الؿختؾػـة يف بـقيجؿع البقاكقين 

قب   الؿسللة بلن اشرتاط خقف الػتـة لؾؼقل بقج

لـظر الخـاص وأمـا يف الـظـر  ،سرت القجف هذا يف ا

العام فالؿـع مـ السـػقر هـق الؿتحـتؿ دون ذكـر 

 هذا الشرط.

مػتل 

كستان  با

د  الشقخ محؿَّ

ل    شػقع الحـػ

ـ1396  ه
الؿرأة الؿسؾؿة ص 

242 

الجؿؾة فؼد اتػؼت" ِّساء الشـقاّب  وب ف ٓ يجقز لؾ ة طؾك أكَّ مذاهب الػؼفاء وجؿفقر إمَّ

ستثـك مـف العجائز  ."كشػ القجقه وإكّػ بقـ إجاكب، وي 

قب سـرت القجـف  الشقخ محؿد شػقع يحؽـل وجـ

 ،وقبؾف حؽك ذلـؽ السـفاركػقري ،طـ الجؿفقر

ـ فؾقست ا حؽاية هذا الؼـقل طــ الجؿفـقر خاصًّ

ــ ــة العربق ــاء الؿؿؾؽ ــروج بعؾؿ ــا ي ــعقدية كؿ ة الس

 بعضفؿ.
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 مرأةـوجه التغطية  مالكية يفـأقوال الفقهاء ال
 

 التعليق النص املصدر الوفاة الَعَلم

 ابن ُخويز

 منداد

يف أواخر 

الؿئة 

رابعة  ال

 تػسقر الؼرصبل

(1 2 /229) 

لؽ، وإن كاكت  زا إن الؿرأة إذا كاكت جؿقؾة وخقػ مـ وجففا وكػقفا الػتـة فعؾقفا سرت ذ طجـق

 أو مؼبحة جاز أن تؽشػ وجففا وكػقفا.

 

 القاضي

 عبد الوهاب
 هـ422

 مقاهب الجؾقؾ لشرح

 مختصر خؾقؾ

(1 /499) 

شل مـ الؿرأة الػتـة يجب طؾقفا سرت القجف والؽػقـ. قالف الؼاضل طبد القهـاب،  اطؾؿ أكف إن خ 

 وكؼؾف طـف الشقخ أحؿد زّروق يف شرح الرسالة، وهق ضاهر التقضقح.

 

 اإلشراف

(1 /262) 

وكػقفا. خالفًا لؿـ قال ٓ يجقز لفا كشػ القجف  :وجؿقع بدن الؿرأة طقرة إٓ وجففا 

ف  :﴾ ققؾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ لؼقلف تعالك: ﴿ :والقديـ وهق أحؿد بـ حـبؾ القج

اقل بدهنا.  والؽػان. وٕن كشػ ذلؽ يؾزمفا يف اإلحرام، فؾق كان طقرة لؿ يجز لفا كشػف كب

لجؿع بـقـ قـقل طبـد القهـاب بـالجقاز وققلـف بـالتحريؿ  ا

روق: أن طبد القهاب يرى وجقب الغطـاء  فقؿا كؼؾف طـف ز

لػتـة، ويرى الجقاز طـد أمـفا كؿا هق ققل ابـ خقيز  طـد ا

 مـداد الؿتؼدم.

 ابن عطوة

 األىدلسي
  ه542

 

 

 الؿحرر القجقز

(4 /178) 

لؽـؾ مـا  حؽؿ ألػاظ أية أن الؿرأة ملمقرة بلن ٓ تبدي، وأن تجتفـد يف اإلخػـاء  ويظفر لل يف م

هق زيـة، ووقع آستثـاء يف كؾ ما غؾبفا فظفر بحؽؿ ضرورة حركة  فقؿـا ٓ بـد مــف، أو إصـالح 

لؽ، فؿا ضفر طؾك هـذا القجـف ففـق الؿعػـق طــف، فغالـب إمـر أن القجـف بؿـا فقـف  شلن وكحق ذ

لؽػقـ يؽثر فقفؿا الظفقر، وهق الظاهر يف الصالة، ويحسـ بالحسـِة القجـِف أن تسـرته إٓ مــ وا

لؽــ يؼـقي مـا قؾــاه  لػظ أية أن الظاهر مـ الزيـة لفـا أن تبديـف، و ذي حرمة محرمة، ويحتؿؾ 

قجف، آحتقاط ومراطاة فساد الـاس، فال يظـ أن يباح لؾـساء مـ إبداء الزيـة إٓ ما كان بذلؽ ال

 واهلل الؿقفؼ.

 



 

 

 رداث الحنابلتــمرأة ليس مه مفـماثلت يف أن تغطيت وجه الـداول الــالج

17 

 أبو بكر

 ابن العربي
  ه543

 

 أحؽام الؼرآن

(3 /428) 

راء حجاب يف حاجة تعرض أو مسللة يستػتك فقفا،  وهذا يدل طؾك أن اهلل أذن يف مسللتفـ مـ و

لؽ إٓ لضرورة أو حاجة: كالشفادة طؾقفا،  والؿرأة كؾفا طقرة بدهنا وصقهتا، فال يجقز كشػ ذ

ـّ ويعرض طـدهاأو داء يؽقن  ا يع  .ببدهنا، أو سمالفا طؿَّ

 

 طارضة إحقذي

(3 /42) 

 وفؼف الحديث: وجقب سرت جؿقع جسد الؿرأة فنهنا طقرة.

 «.ٓ تؼبؾ صالة الحائض إٓ بخؿار»يؼصد حديث: 

 

 هـ628 ابن القطان الفاسي
الـظر يف أحؽام الـظر 

 (51-54)ص

ؼال: إن مذهب مالؽ هق أن كظر الرجؾ إلك وجف الؿـرأة إجـبقـة ٓ يجـقز  ويحتؿؾ طـدي أْن ي 

طؾـك جـقاز الـظـر، أو  -أي: مالـؽ-إٓ مـ ضرورة... والجقاز لؾبدو، وتحريؿـف مرتـب طــده 

فؽؾ مقضع لف فقف جقاز الـظر فقف إجازة البدو.   تحريؿف، 

ــقد  ــد وج ــة طـ ــقل بالتغطق ــؽ يؼ ــام مال ــاضراإلم ــذا الـ ، ه

ا طـد طدمف  لؽشػ.فتعؾقؾف، وأمَّ  قجقز ا

ـ671 القرطبي  أبو عبد اهلل   ه

 

 الجامع ٕحؽام الؼرآن

(1 4 /226) 

راء حجاب يف حاجة تعرض أو مسللة  يف هذه أية دلقؾ طؾك أن اهلل تعالك أذن يف مسللتفـ مـ و

أصقل الشريعة مـ أن الؿرأة  يستػتقـ فقفا، ويدخؾ يف ذلؽ جؿقع الـساء بالؿعـك، وبؿا تضؿـتف

كؾفا طقرة بدهنا وصقهتا كؿا تؼدم، فـال يجـقز كشـػ ذلـؽ إٓ لحاجـة: كالشـفادة طؾقفـا أو داء 

 يؽقن ببدهنا أو سمالفا طؿا يعرض وتعقـ طـدها.

 

 

 

 

 

 

 الجامع ٕحؽام الؼرآن

(1 4 /243-244) 

لخؿار، وروي طـ ابـ  طباس وابـ مسعقد أكف الجالبقب جؿع جؾباب، وهق ثقب أكرب مـ ا

ـ  رت جؿقع البدن ويف صحقح مسؾؿ ط الرداء، وقد ققؾ: إكف الؼـاع. والصحقح أكف الثقب الذي يس

رسقل اهلل قة: قؾت: يا  حداكا ٓ يؽقن لفا جؾباب؟ قال:  ،أم طط هبا»إ ا أختفا مـ جؾبا . لتؾبسف »

اين: ذلؽ أن تؾقيف واختؾػ الـاس يف صقرة إرخائف، فؼال ابـ طباس وطبقدة السؾؿ :الرابعة

الؿرأة حتك ٓ يظفر مـفا إٓ طقـ واحدة تبصر هبا. وقال ابـ طباس أيضا وقتادة: ذلؽ أن تؾقيف 

لؽـف يسرت الصدر ومعظؿ  فقق الجبقـ وتشده، ثؿ تعطػف طؾك إكػ، وإن ضفرت طقـاها 

لحسـ: تغطل كصػ وجففا. الخامس لسرت، وإن أمر اهلل سبحاكف جؿقع الـساء با ة:القجف. وقال ا

زوجفا فؾفا أن تؾبس ما شاءت، ٕن لف  ذلؽ ٓ يؽقن إٓ بؿا ٓ يصػ جؾدها، إٓ إذا كاكت مع 

ماذا أكزل الؾقؾة مـ  !سبحان اهلل»استقؼظ لقؾة فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن يستؿتع هبا كقػ شاء. ثبت أن الـبل 

لخزائـ ؟الػتـ ية يف رب كاسقة يف الدكقا طار ؟مـ يققظ صقاحب الحجر ؟وماذا فتح مـ ا

اجعؾ »قبطقة، فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلص، وروي أن دحقة الؽؾبل لؿا رجع مـ طـد هرقؾ فلططاه الـبل «أخرة

مرها »والصديع الـصػ. ثؿ قال لف: «. صديعا لؽ قؿقصا وأطط صاحبتؽ صديعا تختؿر بف
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وذكر أبق هريرة رقة الثقاب لؾـساء فؼال: الؽاسقات العاريات «. تجعؾ تحتفا شقئا لئال يصػ

ة مـ بـل تؿقؿ طؾك طائشة الـاطؿا ت  ڤت الشؼقات. ودخؾ كسق طؾقفـ ثقاب رقاق، فؼال

. ـ بفت فتؿتعطائشة: إن كـتـ مممـات فؾقس هذا بؾباس الؿممـات، وإن كـتـ غقر مممـا

ئشة  بطل معصػر، فؾؿا رأهتا قالت: لؿ  ڤوأدخؾت امرأة طروس طؾك طا قفا خؿار ق وطؾ

ت »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصامرأة تؾبس هذا. وثبت طـ الـبل  "الـقر" تممـ بسقرة كساء كاسقات طاريا

وقال ، «يدخؾـ الجـة وٓ يجدن ريحفا ٓ ،مثؾ أسـؿة البخت رؤوسفـ ،مائالت مؿقالت

ر : ما يؿـع الؿرأة الؿسؾؿة إذا كاكت لفا حاجة أن تخرج يف أصؿارها أو أصؿار جارهتا ڤ طؿ

الك:  :ترجع إلك بقتفا. السادسة مستخػقة، ٓ يعؾؿ هبا أحد حتك   ﴾ھ ھ ھ ہ﴿ققلف تع

لحرائر، حتك ٓ يختؾطـ باإلماء، فنذا طرفـ لؿ يؼابؾـ بلدكك مـ الؿعارضة مراقبة لرتبة  :أي ا

ن  ف الؿرأة حتك تعؾؿ مـ هل. وكا الحرية، فتـؼطع إصؿاع طـفـ. ولقس الؿعـك أن تعر

ر إذا رأى أمة قد تؼـعت ضرهبا بالدرة، محافظة طؾك زي الحرائر. وقد ققؾ: إكف يجب  ڤ طؿ

لجؿقع مـ الحرائر واإلماء.  السرت والتؼـع أن يف حؼ ا

 أبو علي  

 المشدالي  
 هـ731

 

 الؿعقار الؿعرب

(1 1 /194) 

بـذلؽ إنَّ مـ كاكت لف زوجة تخرج وتتصرف يف حقائجفـا باديـة القجـف وإصـراف كؿـا جـرت 

طادة البقادي ٓ تجقز إمامتف، وٓ تؼبؾ شـفادتف، وٓ يحؾ أن تعطـك لـف الزكـاة إن احتـاج إلقفـا، 

ا طؾك ذلؽ. قال أبق طبد اهلل الزواوي: إن كـان قـادرًا طؾـك  وأكف ٓ يزال يف غضب اهلل ما دام مصرًّ

 مـعفا ولؿ يػعؾ فؿا ذكر أبق طؾل صحقح.

 

 هـ148 ابن جزي المالكي

لعؾقم التـزيؾ التسفقؾ 

(2 /159) 

كان كساء العرب يؽشػـ وجقهفـ كؿا تػعؾ اإلماء، وكان ذلؽ داطقـًا إلـك كظـر الرجـال لفــ، 

 فلمرهـ اهلل بندكاء الجالبقب لقسرتن بذلؽ وجقهفـ.

 

 

 التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ

(2 /66) 

: هنك طـ إضفار الزيـة بالجؿؾة، ثؿ استثـك الظاهر مـفا، ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

لؽ، فؼقؾ: إٓ ما ضفر مـفا،  صالح شلهنا وشبف ذ وهق ما ٓ بد مـ الـظر إلقف طـد حركتفا أو إ

 يعـل الثقاب، فعؾك هذا يجب سرت جؿقع جسدها.

 

 هـ1122 الزرقاين
 شرح الؿقصل

(2 /349) 

يجقز لؾؿرأة الؿحرمة سرت وجففا بؼصد التسرت طـ أطقـ الـاس، بؾ يجـب إن طؾؿـت أو ضــت 

 أو يـظر لفا بؼصد الؾذة. الػتـة هبا،
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 هـ1126 النفراوي

 

 الػقاكف الدواين

(2 /277) 

اطؾؿ أن الؿرأة إذا كان يخشك مـ رؤيتفا الػتـة وجب طؾقفـا سـرت جؿقـع جسـدها حتـك وجففـا 

الشرع وجقب سرتها وجففا يف هذا الزمان، ٓ ٕكف طـقرة، وإكؿـا ذلـؽ  وكػقفا... الذي يؼتضقف

لؿا تعقرف طـد أهؾ هذا الزمان الػاسد أن كشػ الؿرأة وجففا يـمدي إلـك تطـرق إلســة إلـك 

 قذففا، وحػظ إطراض واجب كحػظ إديان وإكساب.

 

 هـ1234 الدسوقي
 حاشقة الدسققل

(1 /214) 

أي: زيادة طؾك سرت العقرة. ققلف: )كسرت وجـف الحـرة ويـديفا( أي:  )وجب سرت ما طدا العقرة(

 فنكف يجب إذا خقػ الػتـة بؽشػفا.

 

محمد بن أحمد 

 عل وش
ـ1299  ه

مـح الجؾقؾ شرح 

 مختصر الخؾقؾ

(2 /341) 

سرته لصقرورتف طقرة حقـئذ.   وإن طؾؿت أو ضـت آفتتان بؽشػ وجففا وجب طؾقفا 

محمد األمون 

 الشنقوطي

 

 هـ8131

 

 أضقاء البقان

(6 /254) 

وهذا الحديث الصحقح صريح يف أن الـساء الصحابقات الؿذكقرات فقف ففؿـ أن معـك ققلف 

يؼتضل سرت وجقهفـ وأهنـ شؼؼـ أزرهـ فاختؿرن  ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ﴿تعالك: 

ًٓ ٕمر اهلل يف ققلف تعالك:   ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ﴿أي: سرتن وجقهفـ هبا امتثا

 الؿؼتضل سرت وجقهفـ.

 

 

 أضقاء البقان

(6 /254) 

ا  ڤفرتى طائشة  مع طؾؿفا وففؿفا وتؼاها أثـت طؾقفـ هذا الثـاء العظقؿ، وصرحت بلهنا م

رأت أشد مـفـ تصديؼًا بؽتاب اهلل وٓ إيؿاكًا بالتـزيؾ، وهق دلقؾ واضح طؾك أهنـ ففؿـ سرت 

 .﴾ ڻ ڻ ڻ ں ﴿القجقه مـ ققلف تعالك: 

 

 

 أضقاء البقان

(6 /256) 

لؽشـػ طــ القجـف  لجؿؾة فنن الؿـصػ يعؾؿ أكف يبعد كؾ البعد أن يـلذن الشـارع لؾـسـاء يف ا وبا

لجؿقؾة هـق أطظـؿ  لجؿال، والـظر إلقف مـ الشابة ا أمام الرجال إجاكب مع أن القجف هق أصؾ ا

 مثقر لؾغرائز البشرية وداع  إلك الػتـة والقققع فقؿا ٓ يـبغل، ألؿ تسؿع بعضفؿ يؼقل:

=ودطقا الؼقامة بعد ذاك تؼقمقؾت اس  ؿحقا لل أن أفقز بـظرة 

لف هبذه الـظر إلك كسائؽ وبـاتؽ وأخقاتؽ.  أترضك أيفا اإلكسان أن تسؿح 
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 مرأةـالشافعية يف تغطية وجه ال الفقهاء لاأقو

 التعليق النص املصدر الوفاة العامل

 هـ454 الؿاوردي
8/ 17الحاوي ) 9) 

 

أورد الؿاوردي يف باب التحػظ يف الشفادة، فصؾ: وإذا جاز لف الـظـر إلـك وجففـا، لقعرففـا يف 

أكـف يجـقز أن فؼد اختؾػ الـاس فقؿا يجقز أن يـظر مـ وجففا، فالذي طؾقف جؿفقر الػؼفاء  الشفادة

ٕن جؿقعف لقس بعقرة، واختؾػ الؼائؾقن هبـذا يف جـقاز الـظـر إلـك كػقفـا،  :يـظر إلك جؿقع وجففا

فجقزه بعضفؿ تعؾقال بلكف لقس بعقرة، ومـع مـف أكثرهؿ ٓختصاص الؿعرفـة بالقجـف دون الؽػـقـ، 

 وقال آخرون: ٓ يجقز أن يـظر إلك جؿقع وجففا، ويـظر مـف إلك ما يعرففا بف.

زا كظر إلك جؿقعف.وقال آخرون: إن كاكت شابة كظر    إلك بعض وجففا، وإن كاكت طجق

ــك   ــر إل ــر ذات جؿــال كظ ــف، وإن كاكــت غق ــك بعض ــال كظــر إل ــرون: إن كاكــت ذات جؿ وقــال آخ

زا مـ آفتتان بذات الجؿال.  جؿقعف تحر

والصحقح مـ اختالف هذه إقاويؾ أن لف أن يـظر إلك مـا يعرففـا بـف، فـنن كـان ٓ يعرففـا إٓ  

ع وجففا جاز لف الـظر إلك جؿقعف، وإن كان يعرففا بالـظر إلك بعض وجففا لؿ بالـظر إلك جؿق

يؽـ لف أن يتجاوزه إلك غقره، وٓ يزيد طؾك الـظـرة القاحـدة إٓ أن ٓ يتحؼـؼ إثباهتـا إٓ بـظـرة 

 .ثاكقة، فقجقز لف الـظرة الثاكقة، ومتك خاف إثارة الشفقة بالـظر كػ

 الشـهادة عنـد وهذا متعلق بالحاجـة للكشـك امـا يف

 القاضي. 

إمام الحرمقـ 

لجقيـل  ا
47  هـ8

 

1) هناية الؿطؾب 2 /

31) 

لؽػقـ مـ غقر حاجة.  أما إجـبقة فال يحؾ لألجـبل أن يـظر مـفا إلك غقر القجف وا

والـظر إلك القجف والؽػقـ يحرم طـد خقف الػتـة إجؿاطًا، فنن لؿ يظفر خقف الػتـة، فالجؿفقر 

قال أكثر الؿػسريـ: القجف والؽػان،  [31]النور:  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿يرفعقن التحريؿ، لؼقلف تعالك: 

ـ الرجال. ٓ يؾزمفـ سرته، فقؾحؼ بؿا يظفر م  ٕن الؿعترب اإلفضاء يف الصالة، و

راققـقن وغقـرهؿ إلـك تحريؿـف مــ غقـر حاجـة. قـال: وهـق قـقي طــدي، مـع اتػـاق وذهب الع

َـّ  ـ ـّ لؽ  الؿسؾؿقـ طؾك مـع الـساء مـ التربج والسػقر وترك التـؼـب، ولـق جـاز الـظـر إلـك وجـقهف

ـّ حبائؾ الشقطان، والالئؼ بؿحاسـ الشريعة حسؿ الباب وترك تػصقؾ إحقال. رد، وٕهن  كالؿ 

هــا اخـتالف الشـافعقة، ورجـح ذكر إمام الحـرمقـ 

الؼقل بتحريؿ إضفار القجف، وذكر أن تحريؿ إضفار 

 القجف طـد خقف الػتـة إجؿاع.
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 هـ545 الغزالل
ؾقم الديـ  إحقاء ط

(2/53) 

)فنذا خرجت، فقـبغل أن تغض بصـرها طــ الرجـال، ولســا كؼـقل: إن وجـف الرجـؾ يف حؼفـا  

طقرة، كقجف الؿرأة يف حؼف، بؾ هـق كقجـف الصـبل إمـرد يف حـؼ الرجـؾ، فقحـرم الـظـر طــد 

إذ لؿ يزل الرجال طؾك مؿر الزمـان مؽشـقيف القجـقه،  :الػتـة فؼط، فنن لؿ تؽـ فتـة فالخقف 

تؼبات، ولق كان وجقه الرجال طقرة يف حؼ الـساء ٕمروا بالتـؼب أو مـعـ والـساء يخرجـ مـ

 مـ الخروج إٓ لضرورة(.

يـ:   الغزالل يـبف هـا طؾك أمر

 إول: أن وجف الؿرأة طقرة طؾك الرجؾ.

ـــرجـ  الثــاين: أن الـســاء الؿســؾؿات لــؿ يــزلـ يخ

مـتؼبات، أي: مغطقـات وجـقهفـ بعؽـس الرجـال 

 .الذيـ يؽشػقن وجقهفؿ

ـ676 الـقوي  ه

مـفاج الطالبقـ 

 (244)ص

 ،وكـذا وجففـا وكػفـا طــد خـقف الػتــة ،)ويحرم كظر فحؾ بالغ إلك طقرة حرة كبقـرة أجـبقـة

 وكذا طـد إمـ طؾك الصحقح(.

ــا  ــقوي هـ ــؾ الـ ــحابيـؼ ــاق إص ــريؿ اتػ ــك  تح  طؾ

الـظر إلك وجف الؿرأة طـد خقف الػتــة وطــد طـدم 

 الخقف وجفان لؾشافعقة:

ــق  ــريؿ. وه ــر: التح ــة، وأخ لؽراه ــارإول: ا  اختق

لجقيـل والرازي والشقرازي.  ا

وكؼؾ طـ الرازي: اتػاق الؿسؾؿقـ طؾك مـع الـساء 

لخروج سافرات.  مـ ا

روضة الطالبقـ 

وطؿدة الؿػتقـ 

(7/ 21) 

إول: كظر الرجؾ إلك الؿرأة، فقحرم كظره إلك طقرهتا مطؾؼـا، وإلـك وجففـا وكػقفـا  ]الضرب[

إن خاف فتـة. وإن لؿ يخـػ، فقجفـان، قـال أكثـر إصـحاب ٓ سـقؿا الؿتؼـدمقن: ٓ يحـرم، 

ــقل اهلل تعــالك:  ــر بالقجــف  [31]األحــزاب:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿لؼ وهــق مػس

لؽـ يؽره، قالف الشقخ أبق حامد وغقره. والثاين: يحرم، قالف اإلصطخري وأبـق طؾـل  ؽػقـ،  وال

د، واإلمام، وبف قطع صاحب )الؿفذب( والرويـاين، ووجفـف  الطربي، واختاره الشقخ أبق محؿ

لخروج سافرات، وبلن الـظـر مظــة الػ تــة، وهـق اإلمام باتػاق الؿسؾؿقـ طؾك مـع الـساء مـ ا

محرك لؾشفقة، فالالئؼ بؿحاسـ الشرع سـد البـاب فقـف، واإلطـراض طــ تػاصـقؾ إحـقال، 

 كالخؾقة بإجـبقة.

ــئؾ ــاواه )ص س  ــا يف فت ــقوي كؿ ــ( ال184الـ ــت  ال كؼؾف

تؾؿقذه ابـ العطار: هؾ يجـقز لؾؿسـؾؿة أْن تؽشـػ 

ـــراكقة  ـــة أو كص ـــدهنا لقفقدي ــــ ب ـــقه م ـــا وكح وجفف

لؽافرات؟  وغقرهؿا مـ ا

قاب: ٓ يجقز لفـا ذلـؽ: إٓ أْن تؽـقن الؽـافرة الج

ــام  ــذهب اإلم ــحقح يف م ــق الص ــذا ه ــا، ه ــة لف مؿؾقك

 الشافعل.

..﴾ گ ک کودلقؾف: ققل اهلل تعالك: ﴿

ل  ؾك الـف أي: كساء الؿسؾؿات، فبؼقـ الؽافرات ط

 الؿذكقر يف أول أية.

لسبؽل  هـ756 تؼل الديـ ا
مغـل الؿحتاج 

(4/249) 

  )إقرب إلك صـع إصحاب: أن وجففا وكػقفا طقرة يف الـظر ٓ يف الصالة(.   

ـ844 ابـ الؿؾؼـ   ويحرم كظر فحؾ بالغ ومراهؼ إلك طقرة كبقرة أجـبقة ووجففا وكػقفا لغقر حاجة. (95ص) التذكرة ه
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 هـ825 الؿقزطل
ر البقان ٕحؽام تقسق

 (2/1441الؼرآن )

اس طؾـك هـذا، قـديًؿا وحـديًثا، يف جؿقـع إمصـار وإقطـار، فقتسـامحقن  )لؿ يـزل طؿـؾ الـَـّ

ة، ويروكف طـقرة ومـؽـًرا، وقـد تبـقـ لـؽ وجـف  لؾعجقز يف كشػ وجففا، وٓ يتسامحقن لؾشابَّ

ــؾػ  ــة. والس ــك وجـف الؿــرأة لغقـر حاج ــاح الـَّظـر إل ـــ أب ــف الغؾـط لؿ ــقـ أيتـقـ، ووج لجؿـع ب ا

ــؽ  ــة كؿال ــال وإئؿ ــالة، فؼ ــقرة الص ــقا إٓ يف ط ــؿ يتؽؾؿ ــرهؿ ل ــة وغق ــل حـقػ  وأب
ِّ

ــافعل والش

بـقح  ـ  أحًدا مــفؿ ي  ومالؽ: ما طدا القجف والؽػقـ، وزاد أبق حـقػة: الؼدمقـ، وما أض الشافعل  

ة أن تؽشػ وجففا لغقر حاجة، وٓ يبقح لؾشابِّ أن يـظر إلقفا لغقر حاجة(   لؾشابَّ

ؾ الـاس طـ إجقـال كص الؿقزطل طؾك تقارد طؿ

 طؾك مـع الـساء مـ اإلسػار طـ وجقهفـ.

يقجف الؿقزطل ما كؼؾ مـ إباحة كشـػ القجـف طــ 

 بعض إئؿة طؾك أهنا يف الصالة.

82 الحصـل الدمشؼل  هـ9
كػاية إخقار 

 (42-41 )ص:

 )وقال صاحب الؿـظقمة:

ــــــــــاء ــــــــــك الـس ــــــــــؾ إل ــــــــــر الػح  وكظ

 
ــــــالرائل ــــــبعة: ف ــــــروب س ــــــك ض  طؾ

ــــــــــد   ــــــــــان ق ــــــــــةإن ك ــــــــــؾ ٕجـبق  قق

 

ـــــــقة ـــــــة مرض ـــــــر حاج ـــــــامـع لغق  ف

ر، وكذا الؿرأة هل البالغـة مــ اإلكـاث إن لـؿ يـرد بـإلػ والـالم   والرجؾ هق البالغ مـ الذكق

 وقد تدطق إلقف الحاجة. ،الجـس، ثؿ إن الـظر قد ٓ تدطق إلقف الحاجة

ة  ،ضرب إول أن ٓ تؿس إلقف الحاجةال فحقـئذ يحرم كظر الرجؾ إلك طقرة الؿرأة إجـبق

الصحقح  ،مطؾًؼا، وكذا يحرم إلك وجففا وكػقفا إن خاف فتـة، فنن لؿ يخػ فػقف خالف

د، وبف قطع الشقخ أبق  التحريؿ، قالف اإلصطخري وأبق طؾل الطربي، واختاره الشقخ أبق محؿ

ػاق الؿ لخروج إسحاق الشقرازي والروياين، ووجفف اإلمام بات ؾك مـع الـساء مـ ا سؾؿقـ ط

فإلقؼ بؿحاسـ الشرع سد  ،وهق محرك الشفقة ،حاسرات سافرات، وبلن الـظر مظـة الػتـة

الباب واإلطراض طـ تػاصقؾ إحقال كؿا تحرم الخؾقة بإجـبقة، ويحتج لف بعؿقم ققلف 

 (.﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿تعالك: 

 

 (9/337)فتح الباري  هـ852 ابـ حجر العسؼالين
)استؿر العؿؾ طؾك جـقاز خـروج الـِّسـاء إلـك الؿسـاجد وإسـقاق وإسـػار مـتؼبـات: لـئال 

جال(. َـّ الرِّ  يراه

ـــؾ  ـــك طؿ ـــالك طؾ ـــف اهلل تع ـــر رحؿ ــــ حج ـــد اب يمك

 الؿسؾؿقـ يف مـع الـساء مـ اإلسػار طـ القجقه.

ـ885 البؼاطل  ه
كظؿ الدرر يف تـاسب 

 أي والسقر

أي: كان بحقث يظفر فقشؼ التحرز يف إخػائف، فبدا مـ غقر قصد  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿) 

لؽحؾ، فنهنا ٓ بد لفا مـ مزاولة حاجتفا بقدها، ومـ كشػ وجففا يف  كالسقار والخاتؿ وا

 الشفادة وكحقها(.

بـلن  ڤ البؼاطل يختار تػسقر طؿر وابــ مسـعقد 

 ما ضفر مـفا هق الثقاب وكحقها.
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ـ911 السققصل  ه

استـباط اإلكؾقؾ يف 

 (3/118التـزيؾ )

 السققصل يػسر أية بقجقب غطاء القجف. ."هذه آية الحجاب يف حؼ سائر الـساء، فػقفا وجقب سرت الرأس والقجف طؾقفـ"

إشباه والـظائر 

41 )ص: 4) 

لؽػقـ يف إصح(.   )وطقرهتا كؾ البدن حتك القجف وا

 هـ918 ابـ قاسؿ الغزي
فتح الؼريب  )ص: 

1 9) 

خـارج الصـالة )وجؿقع بـدن الؿـرأة طـقرة إٓ وجففـا وكػقفـا، وهـذه طقرهتـا يف الصـالة، أمـا 

 فعقرهتا جؿقع بدهنا(

 

97 ابـ حجر الفقتؿل ـ4  ه

تحػة الؿحتاج 

(2/1 1 2.) 

فظ ابـ حجر  ه طؾقف: أنَّ طقرة الؿرأة أمام إجـبل جؿقع بدهنا،  طـ الزيادّي  $كؼؾ الحا وأقرَّ

لؽػقـ طؾك الؿعتؿد.    حتك القجف وا

 

ــد يف  ــك أن الؿعتؿ ــد طؾ ــف يمك ــافعقة يف زمـ ــام الش إم

 الؿذهب أن وجف الؿرأة وكػقفا طقرة كسائر البدن.

تحػة الؿحتاج يف 

شرح الؿـفاج  

(7/ 193) 

)ويحرم كظر فحؾ.. إلك طقرة حرة.. وكذا وجففا.. وكػفا.. طـد خقف الػتـة إجؿاًطا.. وكذا 

 – كػسـف يظــ فقؿـا –طـد الـظر بشفقة بلن يؾتذ بف، وإن أمـ الػتـة قطًعا. وكذا طــد أمــ الػتــة 

ــال ــفقة وب ــك ش ــحقح، طؾ ــف الص ــام ووجف ــاق اإلم ــؾؿقـ باتػ ــك الؿس ــع طؾ ــاء مـ ــرجـ أن الـس  يخ

 تػاق كؼؾ الؿصـػ طـ طقاض.. ٓوٓ يـايف ما حؽاه اإلمام مـ ا ...القجقه سافرات

كعؿ، مـ تحؼؼت مـ كظر أجـبل لفا يؾزمفا سرت وجففا طـف، وإٓ كاكـت معقــة لـف طؾـك حـرام، 

 فتلثؿ.

ؿف، فؼال يف أمة جؿقؾة تربز مؽشقفة.. وإجاكب يروهنا: محـؾ فِ ػْ ثؿ رأيت أبا زرطة أفتك بؿا ي  

الـذي أصؾؼـقه إذا لـؿ يظفـر مـفـا تـربج بزيــة، وٓ تعـرض لريبـة وٓ اخـتالط لؿــ جقاز بـروز 

 يخشك مـف طادة افتتان بؿثؾ ذلؽ، وإٓ أثؿت ومـعت(.

 

شؿس الديـ 

 الخطقب الشربقـل
 هـ977

اإلقـاع يف حؾ ألػاظ 

 (1/453أبل شجاع )

إٓ أن تؽـقن يف  ،مـتؼبة)ويؽره أن يصؾل يف ثقب فقف صقرة، وأن يصؾل الرجؾ متؾثًؿا والؿرأة 

زون طـ الـظر إلقفا، فال يجقز لفا رفع الـؼاب(.  مؽان وهـاك أجاكب ٓ يحرت

 

144 الرمؾل  هـ4
هناية الؿحتاج 

(6/187-188) 

)و كذا طـد إمـ( مـ الػتـة فقؿا يظـف مـ كػسف مـ غقر شفقة )طؾك الصحقح( ووجفف اإلمـام 

ــاء أن  ــع الـس ــك مـ ــؾؿقـ طؾ ــاق الؿس ــقهباتػ ــافرات القج ــرجـ س ــة  ،يخ ــة لؾػتـ ــر مظـ ــلن الـظ وب

ــقال  ــقؾ إح ـــ تػاص ــراض ط ــاب واإلط ــد الب ـــ الشــريعة س ــالالئؼ بؿحاس ــفقة، ف ــرك لؾش ومح

كالخؾقة بإجـبقة، وبف اكدفع الؼقل بلكف غقر طقرة فؽقػ حرم كظره ٕكـف مـع كقكـف غقـر طـقرة 

 فػطؿ الـاس طـف احتقاصا(. ،كظره مظـة لؾػتـة أو الشفقة

(: استثـك القجف 2/457ال الرمؾل )هناية الؿحتاج ق

ـــػ )الــقوي( يف  ــف»والؽػـقـ الؿص ــف « مجؿقط لؽـ

لحرة، ووجـقب سـرتهؿا يف الحقـاة لـقس  فرضف يف ا

ــع يف  ــا يقق ــر إلقفؿ ــقن الـظ لؽ ــؾ  ــقرة، ب ــا ط لؽقهنؿ

 الػتـة.
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/ 6هناية الؿحتاج )

199) 

لقرجـع بالعفـدة ويطالـب بـالثؿـ مـثاًل، أو  -كبقـع وشـراء-)ويباح الـظر لؾقجف فؼـط لؿعامؾـة 

دان  "شفادة تحؿـاًل وأداء لفـا وطؾقفـا.. قـال السـبؽل:  وطــد كؽاحفـا ٓ بـد أن يعرففـا الشـاه

ــة إداء  ــزل مـزل ــاح مـ لـؽ ــد ا ــؾ طـ لتحؿ ــا ٕن ا ــػ وجفف ــب أو بؽش ـــ "بالـس ــا  .ا.ه ــق طرفف ول

لؽشػالشاهد يف ال لؽشػ حقـئذ إذ ٓ حاجة إلقف.. ومحـؾ  ،ـؼاب لؿ يحتج إلك ا فعؾقف يحرم ا

راء حجـاب، ووجـقد مـاكع خؾـقة  لؽ: طـد فؼد جـس، ومحـرم صـالح، وتعـذره مــ و جقاز ذ

 .أخًذا مؿا مر يف العالج(

 

أسـك الؿطالب شرح 

 روض الطالب

رك مع ما يف   أن كؿا ،" الؿـفاج ")فتقى الـقوي بلكف يحرم طؾك الؿسؾؿة كشػ وجففا.. الؿد

 أكـف الظـاهر بـؾ: " التقسـط " يف قـال – " الؿـفـاج يف مـا طؾـك والػتـقى ": ققلـف. طؾقـف الػتقى

لجؿفقر اختقار  (.ا

 

شفاب الديـ 

 الؼؾققبل
ـ1469  ه

حاشقة
 

شرح جالل 

الديـ الؿحؾل طؾك 

الطالبقـ لةمام مـفاج 

 (.177/ 1الـقوي )

فجؿقع البدن(.  "وطقرة الحرة ")ققلف:    أي: يف الصالة.. وأما طـد الرجال إجاكب 

سؾقؿان بـ طؿر 

لجؿؾ  ا
ـ1244  ه

فتقحات القهاب 

 بشرح مـفج الطالب

(4/123) 

)كؼؾ الؼاضل طقاض طـ العؾؿاء أكـف ٓ يجـب طؾـك الؿـرأة سـرت وجففـا وطؾـك الرجـال غـض 

رت(   .البصر طـفـ. أي: فنن طؾؿـ كظر أجـبل لفـ وجب طؾقفـ الس

 

 هـ1221 سؾقؿان البجقرمل

حاشقتف طؾك اإلقـاع 

يف حؾ ألػاظ أبل 

 (1/454شجاع )

خارج الصالة بالـسـبة لـظـر إجـبـل إلقفـا : أي يف الصالة. أما طقرهتا "وطقرة الحرة ")ققلف: 

لػتـة، ولق رققؼة فقحرم طؾك إجـبـل أن  ؽػقـ، ولق طـد أمـ ا ففل جؿقع بدهنا حتك القجف وال

 يـظر إلك شلء مـ بدهنا ولق قالمة ضػر مـػصال مـفا(.

 

سالؿ بـ سؿقر 

 الحضرمل
 (31)ص سػقـة الـجا هـ1271

 )العقرات أربع:

وإمة يف الصالة ما بقـ السرة والركبة، وطـقرة الحـرة يف الصـالة: جؿقـع طقرة الرجؾ مطؾًؼا، 

ــد  ــدن. وطـ ــع الب ــب: جؿق ــد إجاك ــة طـ ــرة وإم ــقـ، وطــقرة الح ــف والؽػ ــقى القج ــا س ــدهنا م ب

 (.ا والـساء: ما بقـ السرة والركبةمحارمفؿ

 

134 الشرواين  هـ1

حاشقة الشرواين طؾك 

تحػة الؿحتاج 

(2/1 1 5.) 

 ( يف شرح الؿحرر: أن لفا ثالث طقرات:1424قال كقر الديـ الزيادي )ت:"

لؽػقـ.  طقرة يف الصالة، وهق ما تؼدم، أي: كؾ بدهنا ما سقى القجف وا

لؽػقـ طؾك الؿعتؿد  ."وطقرة بالـسبة لـظر إجاكب إلقفا: جؿقع بدهنا حتك القجف وا
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حاشقة الشرواين طؾك 

تحػة الؿحتاج 

(2/1 1 2.) 

تحؼؼت مـ كظـر أجـبـل لفـا يؾزمفـا سـرت وجففـا طــف، وإٓ كاكـت معقــة لـف طؾـك حـرام، مـ "

 ."فتلثؿ

 

 

أبقبؽر الدمقاصل 

الشافعل الشفقر 

لبؽري"بـ  "ا

 هـ1314

إطاكة الطالبقـ طؾك 

 حؾ ألػاظ فتح الؿعقـ

(1/134) 

ربع طقرات:    )اطؾؿ أن لؾحرة أ

 فعـد إجاكب: جؿقع البدن.

 .بدهنا ما طدا وجففا وكػقفا(ويف الصالة: جؿقع 

 

محؿد بـ طؿر 

 الجاوي

ـ1316  ه

هناية الزيـ يف إرشاد 

 (47الؿبتدئقـ )ص

ربع طقرات:  والحرة لفا أ

فقجب طؾقفا سـرت  ،إحداها: جؿقع بدهنا إٓ وجففا وكػقفا ضفرا وبطـا، وهق طقرهتا يف الصالة

راطقـ والشعر وباصـ الؼدمقـ. كذلؽ يف الصالة حت  الذ

ثاكقتفا: ما بـقـ سـرهتا وركبتفـا وهـل طقرهتـا يف الخؾـقة وطــد الرجـال الؿحـارم وطــد الـسـاء 

 الؿممـات.

 ثالثتفا: جؿقع البدن إٓ ما يظفر طـد الؿفـة وهل طقرهتا طـد الـساء الؽافرات. 

ــ ــل طقرهتـا طــد الرجــال إجاكـب كرابعتفـا: جؿقـع بـدهنا حت ــك  ،قالمـة ضػرهـا وه فقحـرم طؾ

لؽ، ويجب طؾك الؿرأة سرت ذلؽ طـف، والؿراهؼ يف ذلؽ الرجؾ إج ـبل الـظر إلك شلء مـ ذ

 .مفا آحتجاب مـففقؾزم ولقف مـعف مـ الـظر إلك إجـبقة ويؾز ،كالرجؾ

 

كاشػة السجا 

 (147)ص

)وطقرة الحرة وإمة طـد إجاكب( أي: بالـسبة لـظرهؿ إلقفؿـا )جؿقـع البـدن( حتـك القجـف 

لؽػقـ ولق  هنؿا ولـق قالمـة ضػـر فقحرم طؾـقفؿ أن يـظـروا إلـك شـلء مــ بـد ،طـد أمـ الػتـةوا

 .مـػصؾة مـفؿا

 

 هـ1364 الشاصري الشافعل

كقؾ الرجا شرح سػقـة 

 (72)ص الـجا

 )وطقرة الحرة وإمة طـد إجاكب: جؿقع البدن(.

أن الثالث مـ أقسام العقرة: طقرة الحرة وإمة طـد الرجال إجاكـب وهـؿ مــ لـقس  كالؿعـ

القجـف والؽػـقـ فقجـب  وهـل جؿقـع البـدن حتـك ،بقـفؿ محرمقة بـسب أو رضاع أو مصـاهرة

سرته  .طؾقفؿا 

 


