«ما تلبسه النساء من الحجاب في الكتب الستة (دراسة تحليلية)»

أ .م .د .اسامعيل خليل إبراهيم

ما تلبسه النساء
من الحجاب في الكتب الستة
(دراسة تحليلية)
أ .م .د .إسماعيل خليل إبراهيم
كلية اإلمام األعظم -رحمه هللا -الجامعة

1047

«ما تلبسه النساء من الحجاب في الكتب الستة (دراسة تحليلية)»

أ .م .د .اسامعيل خليل إبراهيم

المقدمة
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حيث اس��تهدفت فيه املرأة املس��لمة بصفة خاصة

لس��لبها كرامتها وعفتها ودينه��ا وانزالها من مكانها

الذي رفعها االس�لام اليه فكان البد لها من الوعي

الحم��د لل��ه والصالة والس�لام عىل س��يدنا محمد والتس��لح بالعل��م واملعرف��ة لتق��ف مبواجهة هذه
وعىل آله وصحبه وسلم .

التحديات الخطرية التي ال تعصف باملرأة فحسب

وبع��د؛ ف��إن للم��رأة يف االس�لام مكان��ة ،عظيم��ة وامن��ا تعص��ف باألمة االس�لامية جمع��اء ،لكونها
ومتمي��زة ،فقد كرمها وأنزلها املكان��ة التي تليق بها نص��ف املجتم��ع او اكرثه وما له��ذا املوضوع من

وبطبيعة تكوينها ،ونظر اليها واىل الرجل عىل أنَّهام اهمية كبرية يف حياة املرأة وال س��يام يف هذه االيام

كل ال يتج��زأ ،وكل منهام مكمل لآلخر لبناء األرسة وم��ا يخطط له اعداؤنا من ش��ن الحمالت املعادية
ٌّ
املس��لمة الرصينة نواة املجتمع املس��لم ،ومل تنلِ ضد حجاب املرأة فقد منعوها من ارتداء الحجاب

امل��رأة حقوقها كإنس��انة إال يف ظل االس�لام ،فقد يف الش��وارع واالماك��ن العام��ة او يف امل��دارس

كان��ت قبله مظلوم��ة ومحرومة من ابس��ط حقوقها والجامعات واماكن العمل وال سيام يف الغرب ،وما
االنس��انية ،فكان��ت متاع��اً يباع ويش�ترى ويورث ،يقوم��ون به من حمالت دعائية لرتويج ان الحجاب
فلام جاء االس�لام وضع عنها ه��ذا الظلم وأعاد لها غري واجب وانه مقيد للمرأة وس��الب لحريتها ،وهو

مكانته��ا وجعلها رشيكة للرجل يف مبدأ االنس��انية خالف��ا لقول��ه تع��اىل ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ك�ما هي رشيكة له يف الث��واب والعقاب يف العمل ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
فتقرر مبدأ املساواة الحقة ،قال تعاىل﴿ :ﮉﮊ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ﴾(.)2

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ وق��د اعتم��دت يف كتابة هذا البح��ث عىل مصادر

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ الحديث النبوي الس��تة ،وه��ي( :صحيح البخاري،

﴾.)1( .

صحيح مسلم ،سنن ايب داود ،سنن الرتمذي ،سنن

ومام ال يخفى ان معظم النس��اء املسلامت يف هذا النسايئ ،سنن ابن ماجه) ،وقد اقتضت خطة البحث

الوق��ت يجهلن كث�يرا ً من امور دينه��ن وما خصهن أن تتكون من :مقدمة وفيها أهمية املوضوع والعمل

الله تع��اىل به من اح��كام ،فقد آث��رت يف االختيار في��ه ،ويف املبح��ث األول :تعري��ف الحجاب لغة
االحادي��ث املتعلق��ة يف بيان حجاب امل��رأة ،وما واصطالح��اً وبيان مرشوعيته ،ويف املبحث الثاين:
له��ذه االح��كام من اهمي��ة وخاص��ة يف زماننا هذا األحاديث املتعلقة بضوابط الحجاب األساسية يف

((( سورة النحل :اآلية (.)97

((( سورة النور :من اآلية (.)31
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السنة النبوية.

ويف املبحث الثالث :األحاديث املتعلقة بحجاب

المبحث األول

ويف املبحث الراب��ع :األحاديث املتعلقة بحجاب

تعريف الحجاب لغة واصطالحاً،
وبيان مشروعيته

رب العاملني ،وصىل الله عىل س��يدنا محمد وعىل

•املطلب االول :تعريف الحجاب لغة واصطالحاً،

املرأة يف الصالة .

املرأة يف الحج ،ثم الخامتة وفيها الخالصة النتائج،
ونرج��و من الله التوفيق وآخ��ر دعوانا أن الحمد لله

آله وصحبه وسلم.

وبيان مرشوعيته:

أوالً :تعريف الحجاب لغة واصطالحاً:

❊

❊

❊

 -1ال ِ
ج��اب يف اللغ��ة :للحج��اب الف��اظ كث�يرة
ح
ُ
�ْت� وه��و مصدر يقال
تتقارب يف املعنى منهاِّ ،
الس رْ ُ

جباً ِ
رته،
ح َّ
وحجاباً و َ
ح ْ
ج ُبه َ
ح ُ
ب اليش َء يَ ْ
ح َ
َ
ج َ
ج َبه َس َ
جاب،
نت من ورا ِء ِح ٍ
��ب إِذا اكْ َّ
ح َّ
ب وت َ
حتَ َ
وق��د ا ْ
ج َ
ج َ

وكل ما َ
حال بني
ِب ب��هُّ ،
جاب اس�� ُم م��ا ا ْ
وال َ
ح ُ
حتُج َ

جاب ،وقول��ه تع��اىل ﴿ ﭲ ﭳ ﭴ
ش��يئني ِح ٌ

ﭵ﴾( ،)1معن��اه وم��ن بي ِنن��ا وبي ِن��ك حاجِ�� ٌز يف

حلَ ِة وال ِّدين( ،)2ومنها :الخامر :ك ُُّل ما َس�َت�رَ َ شَ يْئاً
ال ِّن ْ
فَ ْه��و ِخماَ ُره ومنه ِخ�َم�اَ ُر امل َ ْرأَ ِة ت ُ َغطِّي به َرأْ َس��ها(،)3

ْب به امل َ ْرأَ ُة وهو ال ِق َنا ُع عىل
ومنها :النقابَ :م��ا تَ ْنتَق ُ

م��ارِنِ األَنْ��ف( ،)4وامل��رأة نقابه��ا إىل عينها فتلك
الوصوصة( ،)5فإن أنزلته دون ذلك إىل املحجر فهو

((( سورة فصلت :من اآلية (.)5

((( لسان العرب :مادة (حجب) . 298/1
((( تاج العروس. 2785/1 :

((( املصدر نفسه . 984/1:
ص َو ٍ
ص وهو
ج ْم ُع َو ْ
ص��او ُ
ِص لِلْ ُعيُون ال َو َ
ص��او َ
((( ال َو َ
ِصَ :

«ما تلبسه النساء من الحجاب في الكتب الستة (دراسة تحليلية)»

أ .م .د .اسامعيل خليل إبراهيم

النقاب ،فان كان عىل طرف األنف فهو اللفام(0)1
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ثاني��اً :مرشوعية الحجاب يف القرآن الكريم والس��نة

 - 2الحج��اب يف االصطالح :يُس��تخدم للحجاب النبوية:

الف��اظ منه��ا :الجلباب :وهو الثوب الذي يس�تر به  - 1من القرآن الكريم:
الب��دن( ،)2وهو ث��وب اكرب م��ن الخ�مار( ،)3وعرفه • قول��ه تع��اىل ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

االلب��اين( :هو املالءة التي تلتح��ف به املرأة فوق ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ثيابه��ا وه��و يس��تعمل يف الغال��ب إذا خرجت من ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ

داره��ا)( ،)4الخامر :وهو ما يخم��ر به ،اي يغطى به ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ُ
ال��رأس ،وهو ما تس��مها الناس املقان��ع( ،)5والفرق ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
بني الجلباب والخامر أ َّن الجلباب ساتر عام لجسم

امل��رأة ،ام��ا الخ�مار فه��و يف الجملة ما تس�تر به
املرأة رأسها(.)6

الس رْ ِ
َ�ْي� ِِه عىل ِمقْ�� َدا ِر ال َعينْ ِ تَ ْنظُ�� ُر منه  .تاج
ْ��ب فيِ ِّ
�ْت� وغ رْ
ثُق ٌ
العروس.322/1 :

ﯔﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﴾(.)7

((( تهذي��ب اللغ��ة :أليب منص��ور محم��د ب��ن احم��د وج��ه الداللة قول��ه تع��اىل﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ
��ب ال ُّد ُروعِ؛ لأِ َ َّن ال ِّن َس��ا َء كُ َّن
األزهري(ت370ه��ـ) ،تحقيق :محم��د عوض مرعب ،دار ﮢﮣ ﴾ إنَّ�� ُه أَ َرا َد َ
ج ْي َ
ب ال ُّد َّرا َع ِة فَتَكُو ُن
ج ْي ِ
ب ِمث ُْل َ
إحي��اء الرتاث العريب ،ب�يروت ،الطبع��ة األوىل 2001م ،يَلْ َب ْس َن ال ُّد ُرو َع َولَ َها َ
ج ْي ٌ
.240 /3
ح ِر إذَا لَب َِستْ َها ،فَأَ َم َر ُه َّن
الْ َم ْرأَ ُة َمكْشُ ��وفَ َة َّ
الص ْد ِر َوال َّن ْ

((( اح��كام القرآن البن الع��ريب ،444/6 :والقول املعطاء

�ْت� َذلِ َك الْ َم ْو ِ
اللَّ ُه ب َِس رْ ِ
ضعِ ِب َق ْولِ ِه﴿ :ﮟ ﮠ
من احكام النس��اء :للش��يخ ضياء الدين عب��د الله الصالح،
َ
ِ
ِ
َ
َ
ص ْد َر الْ َم ْرأَ ِة
ن
أ
َل�ىَ
�
ع
يل
ٌ
ل
د
��ك
ل
ذ
و
﴾
ﮣ
ﮢ
ﮡ
َّ
َ
فيِ
َ
َ
َ
1419هـــ2009-م. 34 ،

ج َنب ِِّي ال َّنظَ ُر إلَ ْي َها منها ،
((( تفسري القرطبي. 243/14 :
جو ُز لِ أْلَ ْ
ح َر َها َع�� ْو َر ٌة لاَ يَ ُ
َونَ ْ
ختُلِ َف فيِ ال ِّزي َن ِة الظَّا ِه َر ِة:
((( جلب��اب امل��رأة املس��لمة يف الكتاب والس��نة :محمد َوا ْ
()8

ن��ارص الدين االلباين ،املكتبة االس�لامية ،عامن – االردن،
اص ًة
اب يَ ْع ِني أَنَّ َها يَظْ َه ُر ِم ْن َها ثِيَابُ َها َ
خ َّ
الأْ َ َّو ُل :أَنَّ َها الثِّيَ ُ

الطبعة االوىل 1413هـــ. 83/1 ،

((( تفسري ابن كثري. 46/6 :

؛ قَالَ ُه ابْ ُن َم ْس ُعو ٍد.

((( الحجاب يف االس�لام :ليوس��ف الحاج احمد ،الطبعة ((( سورة النور :اآلية (.)31
االوىل 2005م ،مكتبة ابن حجر ،دمشق ،ص . 87

((( أحكام القرآن للجصاص. 167/8 :
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خات َ ُم ؛ قَالَ ُه ابْ ُن َعبَّ ٍ
ج ال َّنب ِِّي ﷺ َوبَينَّ َ بِ�� ِه أَ َّن َذلِ َك أَطْ َه ُر
اس(0 )1
ح ُل َوالْ َ
حظْ�� َر ُر ْؤيَ ِة أَ ْز َوا ِ
َ
الثَّانيِ  :الْ ُك ْ
• وقَ ْول��ه تَ َع��الىَ  ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ لِ ُقلُو ِب ِه ْم َوقُلُو ِب ِه َّن؛ لأِ َ َّن نَظَ َر بَ ْع ِ
ض ِه ْم إلىَ بَ ْع ٍ
ض رُبمَّ َا
اب
ج ِ
ح َدثَ َع ْن ُه الْ َميْ ُل َوالشَّ �� ْه َوةُ ،فَ َقطَ َع اللَّ�� ُه بِال ِْح َ
ﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ َ
ب(. )6
جبَ ُه َهذَا َّ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ال َِّذي أَ ْو َ
السبَ ُ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ • وقوله تع��اىل ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾(.)7

ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ وجه الداللة قوله تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ (الجلب��اب ال��رداء) ،قال مجاهد (يتجلب�بن ليعلم أنهن

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ (.)2

حرائ��ر وال يعرض لهن فاس��ق) ،وروى عن صفية بنت

وج��ه الدالل��ة قوله تع��اىل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ شيبة عن أم سلمة قالت( :ملا نزلت هذه اآلية﴿ :ﮤ

ﯢﯣ ﯤ ﯥ﴾ َوفيِ الْ َمتَ��ا ِع أَ ْربَ َع ُة أَقْ َوا ٍل :ﮥ ﮦ ﮧ﴾ خرج نس��اء من األنصار كأ َّن عىل

جةٌ ،والثَّالِ��ثُ  :فَتْ َوى ،رؤوس��هن الغربان من أكس��ية س��ود يلبس��نها) قال أبو
حا َ
الأْ َ َّو ُلَ :عا ِريَّ��ةٌ ،والثَّ��انيِ َ :
��ف الْقُ�� ْرآنِ ( ،)3الص��واب أنه عام يف بك��ر :يف هذه اآلية داللة عىل أن املرأة الش��ابة مأمورة
ح ُ
وال َّرابِ�� ُعُ :
ص ُ
جمي��ع ما ميك��ن أن يطلب م��ن املواعني وس��ائر بسرت وجهها عن األجنبيني وإظهار السرت والعفاف عند
املراف��ق للدين والدني��ا(َ ،)4و َهذَا يَ ُد ُّل َع�َل�ىَ أَ َّن اللَّ َه الخ��روج لئال يطمع أهل الريب فيهن ،وفيها داللة عىل

ج�� ٍة أن األم��ة لي��س عليها س�تر وجهها وش��عرها؛ ألن قوله
ج ٍ
حا َ
��اب فيِ َ
أَ ِذ َن فيِ ُم َس��ا َءلَ ِت ِه َّن ِم�� ْن َو َرا ِء ِح َ

ِض أَ ْو َم ْسأَلَ ٍة يُ ْس��تَ ْفتَى ِفي َها؛ َوالْ َم ْرأَ ُة كُلُّ َها َع ْو َرةٌ؛ تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ﴾ ظاهره أنه أراد الحرائر ،وكذا
تَ ْعر ُ
ضو َر ٍة روي يف التفس�ير ،لئال يك َّن مثل اإلماء الاليت هن غري
جو ُز كَشْ ُ
بَ َدنُ َه��ا َو َ
ص ْوتُ َها ،فَلاَ يَ ُ
��ف َذلِ َك إلاَّ لِ رَ ُ

ج ٍة ،كَالشَّ �� َها َد ِة َعلَيْ َه��ا ،أَ ْو َدا ٍء يَكُو ُن ِببَ َدنِ َها ،مأمورات بسرت الرأس والوجه ،فجعل السرت فرقا يعرف
حا َ
أَ ْو لِ َ

ِض ِع ْن َد َها( ،)5وقَ ْد ت َضَ َّم َن ب��ه الحرائر من اإلماء وقد روي عن عمر أنه كان يرضب
اوس�� َؤالِ َها َعماَّ يَ ِع ُّن َويَ ْع��ر ُ
ُ
اإلماء ويقول :اكشفن رؤوسكن وال تشبهن بالحرائر(،)8

((( أحكام القرآن البن العريب. 63/6 :

واختل��ف الن��اس يف الجلب��اب ع�لى ألف��اظ متقاربة،

((( أحكام القرآن ألبن العريب. 428/6 :

((( أحكام القرآن للجصاص. 334/8 :

((( أحكام القرآن البن العريب. 428/6 :

((( ينظر أحكام القرآن للجصاص. 342-341/8 :

((( سورة االحزاب :اآلية (. )53
((( تفسري القرطبي .227/14:

((( سورة االحزاب :اآلية (. )59
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ج َر ِة َعائِشَ �� َة فَق َ
َال
عامدها أنَّه الثوب الذي يسرت به البدن ،وقيل :إنَّه الرداء ،فَ َ
خ�� َر َج ال َّنب ُِّي ﷺ فَانْطَل َ
ح ْ
َ��ق إِلىَ ُ
السلاَ ُم َعلَيْ ُك ْم أَ ْه َل الْبَيْ ِ
وقيل :إن��ه القناع ،قوله تع��اىل ﴿ :ﮤ ﮥ﴾ قيل:
َت َو َعلَيْ َك
ح َم ُة اللَّ ِه فَقَال ْ
َّ
ت َو َر ْ

ج��دْتَ أَ ْهل ََك بَا َر َك اللَّ ُه
معناه تغطي به رأس��ها فوق خامرها .والذي أوقعهم يف
َّ
ح َم ُة اللَّ ِه كَ ْي َف َو َ
الس�َل�اَ ُم َو َر ْ
ُول لَ ُه َّن كَماَ يَق ُ
ج َر نِ َس��ائِ ِه كُلِّهِ�� َّن يَق ُ
ُول
ح َ
تنويعه أنهم رأوا الس�تر والحجاب ،واس��تقرت معرفته ،ل ََك فَتَ َق َّرى ُ

ج َع ال َّنب ُِّي
وج��اءت هذه الزي��ادة علي��ه ،واقرتنت ب��ه القرينة التي لِ َعائِشَ �� َة َويَ ُقلْ َن لَ ُه كَماَ قَال ْ
َت َعائِشَ �� ُة ث ُ�� َّم َر َ
بعده ،وهي مام تبينه ،وه��و قوله تعاىل ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﷺ فَ�� ِإذَا �ثَلاَ ث َ ٌة ِم ْن َر ْه ٍط فيِ الْ َب ْي ِ
ح َّدث ُو َن َوكَا َن
��ت يَتَ َ
ال َّنب ُِّي ﷺ شَ ِ
ج َر ِة
ح َيا ِء فَ َ
ح ْ
ح َو ُ
خ�� َر َج ُم ْنطَلِقًا نَ ْ
��دي َد الْ َ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ﴾ )(. )1
جوا
خ�ِب�رِ َ أَ َّن الْ َق ْو َم َ
َعائِشَ �� َة فَماَ أَ ْدرِي أَخْبرَْتُ ُه أَ ْو أُ ْ
خ َر ُ
 - 2من السنة النبوية :
اب َد ِ
اخلَ ًة
حتَّى إِذَا َوضَ َع ِر ْجلَ ُه فيِ أُ ْس�� ُك َّف ِة الْبَ ِ
ح َّدث َ َنا َع ْب ُد فَ َر َج َع َ
ح َّدث َ َن��ا أَبُو َم ْع َم ٍر َ
قال اإلمام البخاري(َ :)2
َت آيَ ُة
ج ًة أَ ْر َ
خ َرى َ
َس َوأُ ْ
�ْت� بَيْ ِني َوبَيْ َن ُه َوأُنْ ِزل ْ
خى ِّ
خا ِر َ
الس رْ َ
الْ�� َوار ِ
ب َع�� ْن أَن ٍ
ص َهيْ ٍ
ح َّدث َ َن��ا َعبْ ُد الْ َعزِي�� ِز بْ ُن ُ
ِث َ
()3
اب)) .
ج ِ
َ��ال(( :ب ِني علىَ النبِ��ي ﷺ ِبزينب ال ِْح َ
ض اللَّ�� ُه َع ْن ُه ق َ ُ َ َ
َ َْ َ
َر يِ َ
َّ ِّ
• بيان معاين األلفاظ:
ِب ْن ِ
ح ٍ
ْت َع�َل�ىَ الطَّ َع ِام
ش ِب ُ
ح ٍم فَأُ ْر ِس��ل ُ
خ ْب�� ٍز َولَ ْ
ج ْ
��ت َ
()4
أس ُك َّف ُة الباب :ال َعتَبة .
ْ -1
جو َن ث ُ َّم يَجِي ُء قَ ْو ٌم
َدا ِعيًا فَيَجِي ُء قَ ْو ٌم فَيَأْكُلُو َن َويَ ْ
خ ُر ُ
اح َدة َو ِ
ج َرات َو ِ
اح َدة ،يُقَال ِم ْن ُه
 -2ق��را :أَ ْ
ح ُ
ي تَتَ َّب َع الْ ُ
ح ًدا أَ ْد ُعو
فَ َيأْكُلُو َن َويَ ْ
حتَّى َما أَ ِج ُد أَ َ
خ ُر ُجو َن فَ َد َع ْوتُ َ
َاسا بَ ْع َد
قَ َريْت الأْ َ ْرض إِذَا تَتَ َّب ْعت َها أَ ْرضً ا بَ ْع َد أَ ْرض َون ً
ح ًدا أَ ْد ُعو ُه ق َ
َ��ال ا ْرفَ ُعوا
فَ ُقل ُ
ْت يَ��ا نَب َِّي اللَّ ِه َما أَجِ�� ُد أَ َ
نَاس(.)5
��ي �ثَلاَ ث َ ُة َر ْه ٍ
ح َّدث ُ��و َن فيِ الْبَيْ ِ
ت
��ط يَتَ َ
طَ َعا َمكُ�� ْم َوبَ ِق َ
• س��بب ورود الحدي��ث :اختلف يف س��بب ورود
((( ينظر أحكام القرآن البن العريب. 444/6 :
ج ْمع ِبأَ َّن َذلِ َ
صة
��ك َوقَ َع قَ ْب َل ِق َّ
الحدي��ث ،وَيمُْ ِكن الْ َ
((( صحي��ح البخ��اري :كت��اب التفس�ير /ب��اب قول��ه
تعاىل((التدخل��وا بي��وت النبي إال أن ي��ؤذن لكم إىل طعام

جاب ِب َهذَا
َزيْ َن��ب ،فَلِ ُق ْر ِب ِه ِم ْن َه��ا أَطْلَقْت نُ�� ُزول ال ِْح َ

غ�ير ناظري��ن ان��اه...إىل قول��ه تع��اىل كان ذلك عن��د الله ((( أخرجه مس��لم :كت��اب النكاح /ب��اب زواج زينب بنت
عظيام)) ،رقم( ،)4515و ()4512و( ،1799/4 ،)4513جح��ش ون��زول الحج��اب واثب��ات وليم��ة الع��رس ،رقم
ورقم()4516و( ،1800/4 ،)4517وكتاب الوضوء  /باب ( ،1052-1051-1050-1048/2 ،)1428والرتم��ذي:
خروج النساء اىل الرباز ،رقم( ،67/1 ،)146وكتاب الصالة كتاب تفس�ير القرآن عن رس��ول الله  /باب سورة االحزاب،

/باب ماج��اء يف القبلة وم��ن اليرى اإلعادة عىل من س��ها رق��م( ،356/5 ،)3217ورق��م(،357/5 ،)3218
فصىل اىل غري القبلة ،رقم( ،157/1 ،)393وكتاب التفسري ورقم(. 358/5 ،)3219

 /ب��اب (واتخذوا من مقام إبراهيم مص�لى) ،رقم( ((( ،)4213النهاية يف غريب األثر. 382/3 :

. 1629/4

((( ينظر فتح الباري . 531/8:
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" َوأَكَّ�� َد َذلِ َ
َص َد
السبَب َ ،ولاَ َمانِع ِم ْن تَ َع ُّدد الأْ َ ْسبَاب(.)1
��ك إِلىَ أَ ْن نَ َزل ْ
جاب ،ث ُ َّم ق َ
َت آيَ��ة ال ِْح َ
َّ
ص�ًل�اً َولَ ْو كُ َّن
• ال�شرح الع��ام :يُب�َّي�نَّ ُ الحديث أن بع��ض الناس بَ ْع�� َد َذلِ َك أَ ْن لاَ يُبْ ِدي َن أَشْ �� َ
خاصه َّن أَ ْ
حيَا ال َّنب ُِّي ُم ْس��تَترِ َات ،فَبَالَ َغ فيِ َذلِ َك ،فَ َم َن َع ِم ْن ُهَ ،وأَ ِذ َن لَ ُه َّن فيِ
ح َّدث ُونََ ،و ْ
استَ ْ
جل َُس��وا يَتَ َ
ضوا الْ َولِي َمة و َ
َ
ح رَ ُ

ج(0 )3
ج فَتَ َهيَّأَ لِلْ ِقيَ ِام لِيَف ِْط ُنوا لِ ُم َرا ِد ِه الْ ُ
ﷺ أَ ْن يَأْ ُمر ُه�� ْم بِالْ ُ
ح َر ِ
خ ُرو ِ
ج ِت ِه َّن َدفْ ًعا لِلْ َمشَ َّق ِة َو َرفْ ًعا لِلْ َ
حا َ
خ ُروج لِ َ
ح ِديث َع ْن َذلِ َك قَا َم • ما يُستفاد من الحديث :
فَيَقُو ُموا ِب ِقيَا ِم�� ِه ،فَلَماَّ أَلْ َها ُه ُم الْ َ
جاب لأِ ُ َّم َه ِ
ني .
خ ُرو ِ
جوا ِب ُ
خ َر َج فَ َ
َو َ
ات الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
شو ِعيَّة ال ِْح َ
خ َر ُ
ج ِه ،إِلاَّ الثَّلاَ ث َة ال َِّذي َن لَ ْم يَف ِْط ُنوا َ -1م رْ ُ
ب لِ إْ ِ
ت َم ْنزِله أَ ْن يُ َس��لِّم َعلىَ
لن َْس��انِ إِذَا أَ ىَ
ح ِديث -2 ،يُ ْس��تَ َ
لِ َذلِ َك لِ ِش�� َّد ِة شُ غْل بَالِ ِه ْم بمِ َا كَانُوا ِفي ِه ِم ْن الْ َ
ح ُّ
ج َهته ْم ا ْم َرأَته َوأَ ْهله.
ِ��ي ﷺ يُرِيد أَ ْن يَقُو ُم��وا ِم ْن غ رَْي ُم َوا َ
َوكَا َن ال َّنب ُّ

حيَائِ ِه فَيُ ِطي��ل الْ َغيْبَة َع ْن ُه ْم  -3إِنَّ�� ُه إِذَا َس��لَّ َم َعلىَ َو ِ
احد ق َ
َالَ :س�َل�اَ م َعلَيْ ُك ْم ،أَ ْو
بِالأْ َ ْم�� ِر بِالْ ُ
خ�� ُرو ِ
ج لِ ِش�� َّد ِة َ
السلاَ م َعلَيْ ُك ْم ب ِ
ج ْمع .
حده ْم َوبَ ِق َي
ِالسلاَ ِم َعلىَ نِ َسائِ ِه ،فَ َ
َّ
ِصي َغ ِة الْ َ
بِالتَّشَ ��اغُلِ ب َّ
خ َر َج أَ َ
الاِ ث ْ َن��انِ  ،فَلَماَّ ط َ
حاله ْم ،فَ ُربمَّ َا
َال َذلِ َك َو َو َ
جل أَ ْهله َع ْن َ
ص َل ال َّنب ُِّي ﷺ إِلىَ َم ْنزِله  -4يُس��تحب ُس�� َؤال ال َّر ُ
حيِي أَ ْن تَبْتَ ِدئ
خ َر َجا ،كَان ْ
فَ َرآ ُهماَ فَ َر َج�� َع فَ َرأَيَا ُه لَماَّ َر َج َع ،ف َِحي َن ِئ ٍذ ف َِط َنا فَ َ
جة فَتَ ْس��تَ ْ
حا َ
َ��ت فيِ نَفْس الْ َم�� ْرأَة َ

��ل ال َّنب ِّي ﷺَ ،وأُنْ ِزل ِ
جت َها.
خ َ
�ْت� بَيْ َن ُه ِب َها ،فَ ِإذَا َسأَلَ َها انْبَ َسط ْ
َت اآليَة ،فَأَ ْر َ
فَ َد َ
الس رْ
حا َ
َت لِ ِذكْ ِر َ
خى ِّ
خوله كَيْف
ج��لِ َع ِق��ب ُد ُ
َوبَ�ْي�نْ َ أَنَس َ
ب أَ ْن يُقَ��ال لِل َّر ُ
خا ِدم��ه أَيْضً ا َولَ ْم يَ ُك ْن لَ�� ُه َع ْهد ِب َذلِ َك  -5 .يُ ْس��تَ َ
ح ّ
حو َهذَا.
ظَا ِه��ر ال ِّر َوايَة الثَّانِيَة أَ َّن الآْ يَ��ة نَ َزل ْ
حالك ؟ َونَ ْ
َت قَبْ َل ِقيَام الْ َق ْوم َ .
ج َمع ِبأَ َّن الْ ُم َراد  -6يجب ان ال يكون الضيف ثقيالً (.)4
َوالأْ ُولىَ َوغ رَْي َها أَنَّ َها نَ َزل ْ
َ��ت بَ ْع ُد ،فَيُ ْ
ح َ
ي أَنْ َزلَ َها اللَّه َوقَ ْد قَا ُموا(• ،)2املطلب الثاين :احتجاب نساء النبي محمد ﷺ:
أَنَّ َها نَ َزل ْ
ال ِقيَامه�� ْم أَ ْ
َت َ
ح َّم ُد بْ�� ُن الْ َعلاَ ِء
ح ِديث َعائِشَ ��ة “ َ
ج ْ
ت َس ْو َدة  -أَ ْ
ح َّدث َ َن��ا ُم َ
ي ِب ْنت َز ْم َع َة قال اإلم��ام أب��و داود(َ :)5
خ َر َ
واما َ

ِي ق َ
َال
ين  -بَ ْع َد َما رُ ِ
أُ ّم الْ ُم ْؤ ِم ِن� َ
ُ��س َع ْن ال ُّز ْه��ر ِّ
ج ِت َها “َ ،
ح َّدث َ َن��ا ابْ�� ُن الْ ُمبَ��ا َر ِك َع ْن يُون َ
حا َ
ج��اب لِ َ
ب ال ِْح َ
ض َ
َت:
ح َّدث َ ِني نَبْ َها ُن َموْلىَ أُ ِّم َس��لَ َم َة َع ْن أُ ِّم َس��لَ َم َة قَال ْ
ج َواب :لَ َعلَّ ُه َوقَ َع َم َّرتَينْ َِ ،
جاب ،فَالْ َ
أَنَّ�� ُه كَا َن قَبْ َل ال ِْح َ
ت ِع ْن َد َر ُسو ِل اللَّ ِه ﷺ َو ِع ْندَهُ َميْ ُمونَ ُة فَأَقْبَ َل ابْ ُن
ج ِ
جاب الثَّانيِ (( ،كُ ْن ُ
َ�ْي� ال ِْح َ
ف��إن الْ ُم َراد بِال ِْح َ
اب الأْ َ َّول غ رْ
ح ِ
اص��ل أَ َّن ُع َمر ريض الله عنه َوقَ َع فيِ قَلْبه نُ ْف َرة
َوالْ َ
ح ((( فتح الباري . 531/8:
حرِيم ال َّنبَو ِّ
ِيَ ،
جانِب َعلىَ الْ َ
ِم ْن اِطِّلاَ ع الأْ َ َ
حتَّى صرَ َّ َ

ب نِ َس��اءك ((( ينظر :رشح النووي عىل صحيح مس��لم ،142/5 :فتح
بقولِ�� ِه لَ ُه َعلَيْ ِه َّ
الصلاَ ة َو َّ
ح ُ
الس�َل�اَ م " :ا ُ ْ
ج ْ
َ
الباري . 531/8:
((( املصدر نفسه . 531/8:
((( املصدر نفسه . 530/8:

((( سنن ايب داود :كتاب اللباس /باب قوله عز وجل ((وقل

للمؤمنات يغضضن من أبصارهن))،رقم(. 63/4 ،)4112
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��ك بَ ْع َد أَ ْن أُ ِم ْرنَا بِالْ ِ
اب فَق َ
وم َو َذلِ َ
َال ال َّنب ُِّي الغزو سنة181هـــ ،وله ثالث وستون سنة(.)3
ج ِ
أُ ِّم َم ْكتُ ٍ
ح َ
جبَا ِم ْن ُه َف قُلْ َنا يَا َر ُس َ
حتَ ِ
س أَ ْع َمى  -3يون��س ب��ن يزيد بن أيب نجاد ،ويق��ال :يونس بن
ﷺا ْ
��ول اللَّ�� ِه أَلَيْ َ
صنَ��ا َولاَ يَ ْع ِرفُ َنا فَق َ
َال ال َّنب ُِّي ﷺ أَفَ َع ْميَا َوانِ أَنْتُماَ يزيد بن مش��كان ب��ن أيب النج��اد االييل ،أب��و يزيد
لاَ يُبْ رِ ُ

صانِ ِه)).
أَل َْستُماَ تُبْ رِ َ
ق َ
اص ًة أَلاَ تَ َرى بن يزيد ،وعم عنبس��ة بن خالد ب��ن يزيد .روى عن:
ج ال َّنب ِِّي ﷺ َ
َال أَبُو َدا ُود َه��ذَا لأِ َ ْز َوا ِ
خ َّ
إِلىَ ا ْع ِت�� َدا ِد ف ِ
َاط َم َة ِب ْن ِ
ت قَيْ ٍ
وم قَ ْد محمد بن مس��لم بن شهاب الزهري وروى عنه :عبد
س ِع ْن�� َد ابْنِ أُ ِّم َم ْكتُ ٍ
َ��ال ال َّنب ُِّي ﷺ لِف ِ
َاط َم َة ِب ْن ِ
ت قَيْ ٍ
ق َ
س ا ْعتَ ِّدي ِع ْن َد ابْنِ أُ ِّم الله بن املبارك ثقة إال أن يف روايته عن الزهري وهامً
القريش ،موىل معاوية بن أيب سفيان ،وهو اخو عيل

ني ثِيَابَ ِ
ك ِع ْندَهُ .
َم ْكتُ ٍ
ج ٌل أَ ْع َمى تَضَ ِع َ
وم فَ ِإنَّ ُه َر ُ

قليالً ويف غري الزهري خطأ مات سنة ( 159هــ)(.)4

• دراسة اإلسناد:

ش��هاب بن عبد الله ب��ن الحارث بن زهرة بن كالب

• التخريج :رواه الرتمذي(. )1

 -4محم��د بن مس��لم ب��ن عبيدالله ب��ن عبدالله بن

 -1محم��د بن العالء بن كريب الهمداين أبو كريب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب القريش الزهري،

الكويف الحاف��ظ ،روى عن :ابن املبارك ثقة حافظ ابو بكر املدين ،س��كن الش��ام الفقيه الحافظ متفق
مات يف جامدى اآلخرة سنة (248هـ) (.)2

عىل جاللته واتقانه .روى عن :نبهان موىل ام سلمة

 -2عبد الله بن املبارك ويكنى أبا عبد الرحمن ،ولد وروى عنه :يونس بن يزيد االييل ،ادرك من اصحاب
س��نة مثاين عرشة ومائة وطلب العل��م فروى رواية النبي ﷺ :انس بن مالك ،وس��هل بن س��عد ،وعبد

كث�يرة وصنف كتباً كثرية يف أب��واب العلم وصنوفه ،الرحمن ب��ن ازهر ،ومحمود ب��ن الربيع االنصاري.
وكان��ت أم عبدالله بن املبارك خوارزمية وأبوه تركياً مولده س��نة58هــ يف آخر خالفة معاوية مات سنة

روى عن :يونس بن يزيد االييل روى عنه :أبو كريب 124هــ(.)5

محمد بن الع�لاء ،ثقة ثبت فقيه عامل جواد مجاهد
جمع��ت فيه خصال الخري م��ات بهيت منرصفاً من
ُ

((( الطبقات الكربى البن س��عد ،372/7 :معرفة الثقات:
 54 /2الج��رح والتعدي��ل ،181 /5 :تقري��ب التهذي��ب:
 527/1تهذي��ب الك�مال  ،24-5/16:وتذك��رة الحفاظ:
. 275/1

((( س��نن الرتم��ذي :كت��اب األدب عن( رس��ول الله ﷺ) ((( طبق��ات ابن س��عد 520/7 :معرفة الثق��ات379/2 :
باب ما جاء يف احتجاب النس��اءمن الرجال ،رقم( ،)2778تهذيب الك�مال ،551/32 :تهذي��ب التهذيب397/11 :

.102/5

تقريب التهذيب. 351/2 :

تقريب التهذيب. 121/2 :

تقريب التهذيب. 250\2 :

((( الج��رح والتعدي��ل ،52 /8 :تهذيب التهذيب  ((( ،342/9معرف��ة الثقات 253\2 :تهذي��ب الكامل،419\26 :
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ح ِّرم لِل َّنظَ ِر ُه َو َ
خ ْوف الْ ِفتْ َنة َو َهذَا فيِ
 -5نبه��ان القريش املخزومي ،اب��و يحيى املدينَ ،وإِ َّن الْ َم ْع َنى الْ ُم َ
موىل ام س��لمة زوج النبي ﷺ ومكاتبها .روى عن :الْ َم ْرأَة أَبْلَغ فَ ِإنَّ َها أَشَ ُّد شَ ْه َوة َوأَق َُّل َعقْلاً فَتُ َسارِع إِلَيْ َها
جل(. )3
موالت��ه ام س��لمة وروى عنه :محمد بن مس��لم بن الْ ِفتْ َنة أَكْثرَ ِم ْن ال َّر ُ

• ما يُستفاد من الحديث :
شهاب الزهري مقبول(.)1
ج َنب ِِّي 0
حرِي ُم نَظَ ِر الْ َم ْرأَ ِة إِلىَ الأْ َ ْ
• درج��ة الحديث :قال ابن امللق��ن :هذا الحديث  -1تَ ْ
ح ُم ٌ
ول َعلىَ الْ َو َر ِع َوالتَّ ْق َوى 0
ح ِديثُ َم ْ
صحيح ويف سنده نبهان ذكره ابن حبان يف الثقات -2 ،الْ َ

ح ِديث ال َِّذي َذكَ�� َرهُ نَ ْب َهان شيَْ ء يمَْ َنع
وقال البيهقي يف سننه :صاحبا الصحيح مل يخرجاه  -3فيِ ِق َّ
ص��ة الْ َ
عنه فكأنه مل تثب��ت عدالته عندهام إذ مل يخرج من ال ِّن َس��اء ِم ْن ُر ْؤيَته لِكَ�� ْونِ اِبْن أُم َم ْكتُ��وم كَا َن أَ ْع َمى
الجهالة برواية عدل عنه .وقال ابن امللقن :قد روى فَلَ َعلَّ ُه كَا َن ِم ْن ُه شيَْ ء يَ ْنك َِشف َولاَ يَشْ ُعر ِب ِه

عنه اثنان كام تقدم(.)2

• الرشح العام :ه��ذا ال ِْخطَاب لأِ ُ ِّم َس��لَ َمة َو َميْ ُمونَة
ض اللَّ��ه عنه�ما اذ أُم��را باالحتجاب ع��ن ابن أم
َر يِ َ

❊

❊

()4

.

❊

مكتوم ويُحتمل أَ ْن يَكُون َذلِ َك لِتَ ْغلِ ِ
جاب
يظ أَ ْمر ال ِْح َ
ين كَ�َم�اَ ق َ
َ��ال “أَفَ َع ْميَا َوانِ
ح ّ
��ق أُ َّم َه��ات الْ ُم ْؤ ِم ِن� َ
فيِ َ

أَنْتُماَ ” فَ َن َها ُه�َم�اَ َع ْن ُر ْؤيَة الأْ َ ْع َمى َم�� َع قَ ْوله لِف ِ
َاط َم َة
ِب ْن��ت قَ ْيس “ اِ ْعتَ�� ِّدي ِع ْند اِبْن أُ ِّم َم ْكتُ��وم فَ ِإنَّ ُه أَ ْع َمى

“فَ َغلَّ َ
ح ُرم
ج��اب فيِ َ
ظ ال ِْح َ
حقّه َّن ُدون غ رَْيه َّن ف ِإنَّ ُه يَ ْ
َعلىَ الرج��ل النظ��ر اىل املرأة ويحرم ع�لى املرأة
الص ِ
ج ْم ُهور
النظر اىل الرجل َ ،و ُه َو َّ
حيح ال َِّذي َعلَ ْي ِه ُ
ح�� ُرم َعلىَ الْ َم ْرأَة ال َّنظَر
الْ ُعلَ�َم�اَ ء َوأَكْثرَ َّ
حابَة أَنَّ ُه يَ ْ
الص َ

ح ُرم َعلَ ْي ِه ال َّنظَر إِلَ ْي َها لِ َق ْولِ ِه تَ َعالىَ :
ج َنب ِّي َكماَ يَ ْ
ِإلىَ الأْ َ ْ
﴿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ ﴿ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ َولأِ َ َّن الْ ِفتْ َن��ة

خاف الاِ فْ ِتتَان ِب ِه،
خاف الاِ فْ ِتتَان ِب َها تَ َ
ُمشْترَ َكَة َوكَماَ يَ َ

((( ينظر :رشح النووي عىل صحيح مس��لم 240/5 :فتح

((( البدر املنري. 512/7 :

((( ينظر :فتح الباري 337/9 :تحفة االحوذي. 87/7 :

((( تهذيب الكامل ،311\29 :تقريب التهذيب . 133\2 :الباري 37/12 :عون املعبود. 149/9 :
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المبحث الثاني

معرفة األحكام وتطبيقها س��واء كانوا رجاالً أو نسا ًء
وكان خري النس��اء نس��اء األنصار ال مينعهن الحياء

ضوابط الحجاب األساسية
في الس ّنة النبوية

ص َن َع َذلِ َك نِ َس��اء الْ ُم َها ِج َرات ولكن يف رواية أخرى
َ

م��ن التفقه يف الدين فعندما أنزلت هذه اآلية ،قامت
الس��ا ِبقَات ِم ْن الْ ُم َها ِج َراتَ ،و َه��ذَا يَ ْقتَ يِ
ض أَ َّن ال َِّذي
َّ

ج ْمع بَينْ َ ال ِّر َوايَتَينْ ِ
قالت (نساء األنصار) ،وَيمُْ ِكن الْ َ
جاله َّن
•املطل��ب االول :رضب الخ�مار ع�لى الجيبِ ،بأَ َّن نِ َس��اء الأْ َن َ
َب ِر َ
ْصار بَا َد ْر َن ِإلىَ َذلِ َك ،فانْ َقل َ
إِلَ ْيهِ�� َّن يَتْلُو َن َعلَ ْي ِه َّن َما أُنْ��ز َِل ِفي َهاَ ،ما ِم ْن ُه َّن اِ ْم َرأَة إِلاَّ
وعدد ل َّياته
الص ْبح ُم ْعتَ ِ
ج َرات
أوال :رضب الخ�مار ع�لى الجي��ب :ق��ال االم��ام قَا َم ْ
صلِّ َ
ني ُّ
ح َن يُ َ
ت ِإلىَ ِم ْرط َها فَأَ ْ
ص َب ْ

ِيب حدثَن��ا أَ عن كَأَ َّن َعلىَ ُر ُء ِ
وس�� ِه َّن الْ ِغ ْربَان واستخدم لفظ الرضب
البخ��اري :ق َ
ح َم�� ُد بْ ُن شَ ��ب ٍ َ َّ َ بيِ َ ْ
َ��ال أَ ْ
ي ِب َعلىَ .
ض وكَأَ َّن يَ رْ ِ
ضبْ َن ضُ ِّم َن َم ْع َنى يُلْ ِق َ
ني فَلِ َذلِ َك ُع ِّد َ
ُس ق َ
َال ابْ ُن ِش�� َه ٍ
يُون َ
اب َع ْن ُع ْر َو َة َع ْن َعائِشَ �� َة َر يِ َ
ي َغطَّ�ْي�نْ َ ُو ُجو َه ُه َّن ؛ َو ِ
صفَة َذلِ َك أَ ْن ت َضَ ع ال ِْخماَ ر
ات الأْ ُ َو َل أَ ْ
ح ُم اللَّ ُه نِ َسا َء الْ ُم َها ِج َر ِ
اللَّ ُه َع ْن َها قَال ْ
َت ((يَ ْر َ
جانِب الأْ َيمْ َن َعلىَ الْ َعاتِق
لَماَّ أَنْ َز َل اللَّ ُه ﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ شَ َّق ْق َن َعلىَ َرأْس�� َها َوتَ ْر ِميه ِم ْن الْ َ
جا ِهلِيَّة ت ُْس ِ
��دل
َس� َو ُه�� َو التَّ َق ُّنع ،وكَانُ��وا فيِ الْ َ
الأْ َيْ� رَ
ختَ َم ْر َن ِب َها)) (0)1
ُم ُروطَ ُه َّن فَا ْ
ُ
َ
ِ
الْ َم ْرأة خماَ ر َها ِم ْن َو َرائِ َها َوتَك ِْشف َما قُ َّدام َها ،فَأ ِم ْر َن
• التخريج :رواه أبو داود(0)2
جلِ (.)4
بِالاِ ْس ِتتَارَِ ،وال ِْخماَ ر لِلْ َم ْرأَ ِة كَالْ ِعماَ َم ِة لِل َّر ُ
• س��بب ال��ورود :كان النس��اء يف ذل��ك الزمان إذا
• ما يُستفاد من الحديث:
غطني رؤوس��هن باالخمرة وهي املقانع سدلنها من
 - 1ال خ�لاف بني العلامء يف وجوب س�تر العورة
وراء الظهر فيبقى النحر والعنق واالذنان ال سرت عىل
( )3عن أع�ين الن��اس ،وان امل��رأة جميع بدنه��ا عورة
ذلك فأمر الله تعاىل بيل الخامر عىل الجيوب .
لكنهم اختلفوا يف كشف الوجه والكفني منها ،عىل
• الرشح العام :فقد أرس��ل الله الرسول محمدا ً ﷺ
قولني :القول األول :والذي ذهب إليه الش��افعية يف
للعرب ورشفهم بنعمة اإلسالم فكانوا يتسابقون إىل
اح��دى الروايتني ،والحنابلة ،قالوا جميع بدن الحرة
((( صحي��ح البخ��اري :كت��اب التفس�ير/باب (وليرضب��ن عورة ،وال يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها
بخمرهن عىل جيوبهن) ،رقم(.1783- 1782/4 ،)4480

((( سنن ايب داود :كتاب اللباس /باب( وليرضبن بخمرهن

عىل جيوبهن) ،رقم( )4102و(. 61/4 ،)4103
((( تفسري القرطبي . 23/12:

أمام الرجال األجانب اال لرضورة( ،)5والقول الثاين:

((( ينظر فتح الباري . 489/8:

((( روضة الطالبني وعم��دة املفتني :اليب زكريا يحيى بن
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الحنفي��ة ،والرأي الثاين للش��افعية ،واملفتى به عند تَلْ��وي ِخام َره��ا عىل رأْس��ها مرة واح��دة وال تديره
املالكي��ة ،قال��وا جميع بدن الحرة ع��ورة إال الوجه مرتني لئال تشتبه بالرجال إِذا اعت ُّموا0

()4

والكف�ين ،وهو رأي الجمهور وه��ذا ما افتى به ابن • دراسة اإلسناد :

عباس (ريض الله عنهام)(. )1
 -2فيِ َذلِ َك َدلِ ٌ
ح َر َها َع ْو َر ٌة  -2عب��د الرحمن ب��ن مهدي :تقدم بي��ان حاله وهو
يل َعلىَ أَ َّن َ
ص ْد َر الْ َم ْرأَ ِة َونَ ْ
ج َنب ِِّي ال َّنظَ ُر إلَ ْي َها (.)2
(ثقة).
جو ُز لِ أْلَ ْ
لاَ يَ ُ
 -1زُهري بن حرب :تقدم بيان حاله وهو ( ثقة ) .

ح َّدث َ َنا  -3مس��دد ب��ن مرسهد ،ب��ن مرسبل االس��دي ،أبو
ثانيا :عدد ل َّيات الخامر :قال اإلمام أبو داودَ :
ح�� ْر ٍ
ح َّدث َ َنا ُم َس�� َّد ٌد الحسن البرصي  .روى عن :يحيى بن سعيد القطان
ح َمنِ و َ
ح َّدث َ َنا َع ْب ُد ال َّر ْ
ب َ
ي بْ ُن َ
ُز َه رْ ُ
ِيب بْنِ أَبيِ ث َاب ٍ
حب ِ
ِت َع ْن ثق��ة حافظ يقال إِنه أول من صنف املس��ند بالبرصة
ح َيى َع ْن ُس ْف َيا َن َع ْن َ
ح َّدث َ َنا يَ ْ
َ

َو ْه ٍ
ح َم َد َع ْن أُ ِّم َس��لَ َم َة أَ َّن ال َّنب َِّي ﷺ مات سنة (228هـ) (.)5
��ب َم��وْلىَ أَبيِ أَ ْ
َ��ال لَ َّي ًة لاَ لَ َّيتَينْ ِ))  .ق َ
ختَ ِم ُر فَق َ
خ َ
��ل َعلَ ْي َها َو ِه َي تَ ْ
َد َ
َال  -4يحي��ى بن س��عيد بن ف��روخ القط��ان التميمي،
أَبُ��و َدا ُود َم ْع َنى قَ ْولِ ِه لَ َّي ًة لاَ لَ َّيتَ�ْي�نْ ِ يَق ُ
ُول لاَ تَ ْعتَ ُّم ِمثْ َل كنيت��ه أبو س��عيد الب�صري األح��ول الحافظ0روى
جلِ لاَ تُ َك ِّر ُرهُ طَاقًا أَ ْو طَاقَينْ ِ (.)3
ال َّر ُ
• التخريج :تفرد به أبو داود من بني الكتب الستة  .حافظ إمام قدوة مات يف سنة198هـ(.)6
• بي��ان معاين األلفاظ :قول��ه( :لَيَّ�� ًة ال لَيَّتَينْ ِ)  :أي  -5سفيان الثوري :تقدم بيان حاله وهو(ثقة) .

عن:س��فيان الث��وري وروى عنه :مس��دد ثقة متقن

رشف بن مري النووي( ،ت676هـ) ،املكتب االس�لامي -6 ،حبيب بن ايب ثابت ،واسمه قيس بن دينار ،كنيت ُه

بريوت ،الطبعة الثانية ،لس��نة1405هـ ،104/1 ،والفروع :أبو يحيى الكويف ،موىل بني أس��د ابن عبد العزى.
لش��مس الدي��ن املق��ديس ايب عبدالله محمد ب��ن مفلح ،روى ع��ن :وه��ب م��وىل ايب احم��د وروى عن��ه:

(ت763هــ��ـ) ،ويلي��ه تصحي��ح الفروع :ع�لاء الدين ايب

الحس��ن عيل بن س��ليامن املرداوى( ،ت885هـ) ،راجعه

س��فيان الثوري ،ثقة فقيه جليل وكان كثري اإلرس��ال

عبدالس��تار احم��د ف��راج ،الطبع��ة الثالثة لس��نة 1388هـ ((( -لس��ان الع��رب :م��ادة (ل��وى)  ،263/15والنهاية يف
1967م ،عامل الكتب ،بريوت. 476/1 ،

غريب األثر. 571/4 :

((( رد املحتار ،257/3 :وروضة الطالبني وعمدة املفتني ((( :معرفة الثق��ات ،272/2 :والجرح والتعديل،438/8 :
 ،104/1ومواهب الجليل يف رشح مخترص الش��يخ خليل :وتهذيب الك�مال ،446/27 :وتهذيب التهذيب،98/10 :
.180/4

وتقريب التهذيب.175/2 :

((( أحكام القرآن للجصاص167/8 :

((( معرف��ة الثق��ات 353/2 :الج��رح والتعديل150/9 :

رقم(. 64/4 ،)4115

التهذيب  193-190/11:تقريب التهذيب. 303/2 :

((( س��نن أيب داود :كت��اب اللب��اس /ب��اب يف االختامر ،ثقات ابن حبان 611/7 :تهذيب الكامل 340/31 :تهذيب
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والتدليس مات سنة (119هـ) (.)1
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والخطاب ألم س��لمة ،أمرها أن يك��ون الخامر عىل

 -7وه��ب م��وىل أيب احمد بن جح��ش .روى عن رأس��ها وتحت حنكها عطفة واحدة ال عطفتني حذرا

أم س��لمة أن النب��ي ﷺ دخ��ل عليها وه��ي تختمر من اإلرساف والتشبه باملتعممني ونصبه بفعل مقدر
فق��ال الحدي��ث 0وروى عنه حبيب اب��ن أيب ثابت أي اختم��ري َوالْ َم ْع َنى لاَ تُ َك ِّرر ال�َّل�يَّ ّ بَ ْل ت َ ْقتَ رِ
ص َعلىَ
الليَّ ِّ َم َّرة َو ِ
صل ِب ِف ْعلِ ِه َم َّرتَينْ ِ
مجهول(.)2
ح ُ
اح َدة ،تَ ْك َرار الليَّ ّ إِنمَّ َا يَ ْ

خ َرى ،فَ ِإ ْن فَ َع َل
فَ�� ِإ َّن تَ ْك َرار الشيَّْ ء ُه َو ِف ْعله َم�� َّرة بَ ْعد أُ ْ
 -8أم سلمة :زوج النبي ﷺ تقدم بيان حالها.
حد شَ ْيئًا َم َّرة فَ َق ْ
ط لَ ْم يَ ُك ْن َذلِ َك ت َ ْك َرا ًرا  .نَ َع ْم إِ ْن فَ َعلَ ُه
• درجة الحدي��ث :الحديث اس��ناده ضعيف؛ أل َّن أَ َ
خ َرى كَا َن َذلِ َك ت َ ْك َرا ًرا َو ِ
اح ًداَ ،وإِ ْن
ي َم َّرة بَ ْعد أُ ْ
م��دار الحديث عىل وهب وه��و مجهول ،والذهبي َم َّرتَينْ ِ أَ ْ
فَ َعلَ ُه �ثَلاَ ث ِم َرار كَا َن َذلِ َ
��ك ت َ ْك َرا َريْنِ َ ،وإِ ْن فَ َعلَ ُه أَ ْربَع
قال (ال يعرف) .
حا ِل َم َّرات كَا َن َذلِ َك �ثَلاَ ثة تَ ْك َرا َرات َو َه َكذَا ،فَ ِإذَا فَ َع َل الليَّ ِّ
• الرشح العام :ال��واو يف قولة(وهي تختمر) لِلْ َ
حال كَ ْون َها تَلْ َبس ِخماَ ر َها يُقَال َم َّرة َو ِ
اح َدة لَ ْم يَ ُك ْن َذلِ َ
جائِ ًزا ،
��ك ت َ ْك َرارا لَ ُه َوكَا َن َهذَا َ
َوالتَّق ِْدي��ر َد َ
خ َل َعلَ ْي َها َ

��ك تَ ْك َرا ًرا لَ ُه َو ِ
َال َوإِذَا فَ َع َل َم َّرتَينْ ِ كَا َن َذلِ َ
اح ًدا َولَ ْم يَ ُك ْن
ت الْ ِ
خماَ ر كَماَ ق َ
ختَ َم َرتْ الْ َم ْرأَة َوت َ َ
اِ ْ
خ َّم َرتْ إِذَا لَب َِس ْ
جائِزا ًَ ،وكَ َذلِ َك إِ ْن فَ َع َل �ثَلاَ ث ِم�� َرار أَ ْو أَكْثرَ ِم ْن
ِس الْ ِعماَ َمة .أَ َم َر َها أَ ْن تَلْوِي ِخماَ ر َها َه��ذَا َ
اِ ْعتَ َّم َوت َ َع َّم َم إِذَا لَب َ
ي لاَ
َع�َل�ىَ َرأْس�� َها َوت ُِدير َم َّرة َو ِ
اح�� َدة لاَ َم َّرتَينْ ِ لِئَلاَّ يُشْ ��بِه َذلِ َك َو َهذَا َم ْع َنى قَ ْول (لاَ ت ُ َك ِّرر ُه طَاقًا أَ ْو طَاقَينْ ِ) أَ ْ

ي لاَ
جال إِذَا اِ ْعتَ ُّموا فَ َيكُون َذلِ َك تُ َك ِّرر الليَّ َّ َس َواء كَا َن َذلِ َك التَّ ْك َرار َم َّرة أَ ْو َم َّرتَينْ ِ أَ ْ
اِ ْ
خ ِتماَ ر َها تَ ْدوِير َعماَ ئِم ال ِّر َ
ص َعلىَ ِذكْر التَّ ْك َرار َم َّرة
َال الْق يِ
ج َعل تُ َك ِّرر الليَّ ّ أَ ْ
ح َّرمَ ،وق َ
ص�ًل�اً َ ،وإِنمَّ َا اقْتَ رَ َ
َاض :أَ َم َر َها ِبأَ ْن تَ ْ
ِم ْن التَّشَ �� ُّب ِه الْ ُم َ
ج ْز َم َّرة أَ ْو َم َّرتَينْ ِ فَ َع َدم
ح َنك َه��ا َعطْفَة َو ِ
اح َدة لاَ أَ ْو َم َّرتَينْ ِ تَ ْنبِي ًها َعلىَ أَنَّ ُه إِذَا لَ ْم يَ ُ
حت َ
ال ِْخماَ ر َعلىَ َرأْس�� َها َوتَ ْ
ني َج�� َوازه أَكْثرَ ِم�� ْن َذلِ َك أَوْلىَ لاَ لأِ َنَّ�� ُه إِذَا كَا َن أَكْثرَ ِم ْن
ساف أَ ْو التَّشَ ��بُّه بِالْ ُمتَ َع ِّم ِم َ
َعطْ َفتَ�ْي�نْ ِ َ
ح َذ ًرا َع ْن الإْ ِ رْ َ

ل الْ ِ
ح ِ
خماَ ر َم َّرة
جائِ ًزاَ ،والْ َ
((( معرف��ة الثقات 281/1 :الطبقات الكربى البن س��عدَ :ذلِ َك كَا َن َ
اص��ل لاَ تُ َك ِّرر يَ ّ
 ،320/6الج��رح والتعدي��ل 108/3 :تهذي��ب الك�مال :أَ ْو َم َّرتَينْ ِ (. )3
 ،358/5تهذي��ب التهذي��ب 156/2 :تقري��ب التهذي��ب• :املطل��ب الث��اين :لبس القباطي للنس��اء ،وش��ق
183/1

((( ميزان االعتدال يف نقد الرجال :لشمس الدين محمد بن
احمد الذهبي( ،ت847هــ) ،تحقيق :عيل محمد معوض

الحجوز واالختامر بها

أوال :لب��س القباطي للنس��اء :قال اإلم��ام أبو داود:

والش��يخ عادل احمد عبد املوج��ود ،دار الكتب العلمية – ((( ينظ��ر :في��ض القدير :لعبد الرؤوف املن��اوي ،املكتبة

بريوت الطبعة االوىل 1995م 355/4 ،تهذيب التهذيب :التجارية الكربى – مرص الطبعة االوىل 1356هــ510/5 ،
 149-148/11تقريب التهذيب . 293/2:

عون املعبود. 149/9 :
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ح َم ُد بْ ُن َس�� ِع ٍ
يد  -2احمد بن س��عيد بن برش بن عبيدالله الهمداين0
ح َم ُد بْ ُن َع ْمرِو بْنِ السرَّْ ِ
ح َوأَ ْ
ح َّدث َ َنا أَ ْ
َ
ب أَخْبرَ َنَا ابْ ُن لَهِي َع َة َع ْن أب��و جعفر املرصي ،روى عن اب��ن وهب ،صدوق
الْ َه ْم َدانيِ ُّ قَالاَ أَخْبرَ َنَا ابْ ُن َو ْه ٍ

�ْي� أَ َّن ُعبَيْ َد اللَّ ِه بْ�� َن َعبَّ ٍ
جبَ رْ ٍ
ح َّدث َ ُه َع ْن مات سنة (253هــ)(.)4
وس بْنِ ُ
ُم ىَ
اس َ
خلِي َف َة الْ َكلْب ِِّي  -3عبد الله بن وهب :تقدم بيان حاله وهو( ثقة).
حيَ َة بْنِ َ
َ
خالِ ِد بْنِ يَزِي َد ابن ُم َعا ِويَ َة َع ْن ِد ْ

ول اللَّ ِه ﷺ ِب َقبَ ِ
َال(( :أُتيِ َ َر ُس ُ
أَنَّ ُه ق َ
اط َّي فَأَ ْعطَانيِ ِم ْن َها  -4عب��د الله بن لهيعة بن عقبة ب��ن فرعان بن ربيعة
قُبْ ِطيَّ ًة فَق َ
يصا ب��ن ثوبان الحرضم��ي االعدويل ،ويق��ال :الغافقي
ح َد ُهماَ قَ ِم ً
اص َد ْع َها َ
َال ْ
ص ْد َعينْ ِ فَاقْطَ ْع أَ َ
ختَ ِم ُر ِب ِه فَلَ�َّم�اَّ أَ ْدبَ َر ق َ
َال َوا ُم ْر من أنفس��هم ،أبو عبد الرحم��ن ،ويقال أبو النرض0
خ�� َر ا ْم َرأَت ََك تَ ْ
َوأَ ْع ِط الآْ َ
حتَ ُه ث َ ْوبً��ا لاَ يَ ِ
ص ُف َها))0ق َ
ا ْم َرأَت َ
َال أَبُو واألول أص��ح ،املرصي الفقي��ه قايض مرص .روى
ج َع َ
��ل ت َ ْ
َ��ك أَ ْن تَ ْ
وب فَق َ
اس بْ ُن ُعبَيْ ِد اللَّ ِه ع��ن :موىس بن جبري روى عنه :عبد الله بن وهب،
َدا ُود َر َوا ُه يَ ْ
حيَ��ى بْ ُن أَيُّ َ
َال َعبَّ ُ
بْنِ َعبَّ ٍ
اس.
• التخريج :تفرد به اإلمام ابو داود.
()1

صدوق خلط بعد احرتاق كتب��ه ورواية ابن املبارك
وابن وه��ب عنه أعدل من غريهام م��ات ابن لهيعة

• بي��ان األلفاظ الغريبة :ال ُقبْ ِطيَّ��ة :ثياب كتان بيض مبرص سنة ( 174هـ) يف خالفة هارون(.)5

رِقاق تعمل مبرص وهي منسوبة إِىل ال ِقبْط عىل غري -5م��وىس بن جبري األنصاري املدين الحذاء موىل
قياس والجمع ق ِ
ُباط ٌّي (.)2

• دراسة اإلسناد:

بني سلمة .روى عن :عباس بن عبيد الله بن عباس
وروى عنه ابن لهيعة مستور يخطئ ويخالف (.)6

 -1ابن ال�سرح هو الحافظ الفقيه أب��و طاهر احمد -6عباس ب��ن عبيدالله بن عباس ب��ن عبد املطلب
بن عم��رو بن عبدالله بن عمرو ب��ن الرسح األموي الق��ريش الهاش��مي .روى عن :خالد اب��ن يزيد بن

موالهم املرصي مصنف رشح املوطأ0حدث عن معاوية وروى عنه :موىس بن جبري مقبول(.)7
عبدالله بن وهب وكان م��ن كبار العلامء ،ثقة مات

سنة (250هـــ)(.)3

((( معرف��ة الثق��ات 192/1 :تهذي��ب الك�مال314/1 :
تقريب التهذيب. 34/1 :

((( الطبق��ات الكربى البن س��عد 517-516/7 :تهذيب

((( س��نن أيب داود :كت��اب اللباس  /باب يف لبس القباطي الك�مال487/15 :الضعف��اء واملرتوك�ين /1 :تقري��ب
للنساء ،رقم(. 64/4 ،)4116

((( لسان العرب :مادة (قبط) . 373/7

التهذيب. 203 526/1 :

((( ثقات ابن حبان 451 /7 :تهذيب التهذيب302/10 :

((( الج��رح والتعدي��ل ،65/2 :تهذيب الك�مال 415/1 :تقريب التهذيب.221/2 :

تذكرة الحف��اظ ،504/2 :تهذيب التهذيب  ،56/1:تقريب ((( تهذي��ب الك�مال 232-230/14 :تقريب التهذيب:
التهذيب.43/1 :

. 473/1
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جل
حالِ َها َولأِ َنَّ َها قَ ْد ت َُس��ا َمح فيِ لُبْس�� َها ِخلاَ ف ال َّر ُ
-7خال��د بن يزيد بن معاوية بن أيب س��فيان األموي ِب َ
أبو هاشم الدمشقي .روى عن:دحية الكلبي وروى فَ ِإنَّ ُه غَالِبًا يَلْبَس الْ َق ِميص فَ ْوق السرَّ َاوِيل َوالإْ ِزَار(.)3

عنه :العباس ب��ن عبيدالله بن العباس .كان يوصف ثانياً:ش��ق الحج��وز واالختامر بها :ق��ال اإلمام أبو
ح َّدث َ َن��ا أَبُو َع َوانَ َة َع ْن إِبْ َرا ِهي َم
ح َّدث َ َنا أَبُو كَا ِملٍ َ
بالعل��م ويقول الش��عر صدوق مذك��ور بالعلم مات داودَ :
ص ِف َّي َة ِب ْن ِ
ض
سنة ( 90هـ) (.)1
بْ��نِ ُم َها ِج ٍر َع ْن َ
ت شَ �� ْي َب َة َع ْن َعائِشَ �� َة َر يِ َ
ت
ْص��ا ِر فَأَث ْ َن ْ
-8دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ اللَّ�� ُه َع ْن َه��ا(( :أَنَّ َه��ا َذكَ�� َرتْ نِ َس��ا َء الأْ َن َ
َت ُس��و َر ُة
َت لَماَّ نَ َزل ْ
َت لَ ُه َّن َم ْع ُروفًا َوقَال ْ
القي��س بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر األكرب َعلَ ْيهِ�� َّن َوقَال ْ
جو ٍز شَ َّ
��ك أَبُو كَا ِملٍ
ح ُ
جو ٍر أَ ْو ُ
ح ُ
بن ع��وف الكلبي .صحايب مش��هور أول مش��اهده ال ُّنو ِر َع ِم�� ْد َن إِلىَ ُ
خ ُم ًرا))(.)4
خ ْذنَ ُه ُ
الخندق وقيل أحد ومل يش��هد بدرا ً وكان يُرضب به فَشَ َق ْق َن ُه َّن فَات َّ َ

املثل يف حس��ن الصورة وكان جربيل عليه الس�لام • التخريج :تفرد به اإلمام أبو داود بهذا اللفظ .
ج�� ُز :امل َ��آ ِز ُر  .وأما
ح َ
ينزل عىل صورته وكان دحية رجالً جميالً .وقد نزل • بي��ان مع��اين األلف��اظ :ال ُ
دمشق وسكن املزة وعاش اىل خالفة معاوية(.)2

جر اإلنسان(. )5
ح ْ
ج ْمع َ
حجور :بالراء فهو َ
ال ُ

• درجة الحديث :الحديث اس��ناده ضعيف الن فيه • دراسة اإلسناد:
( -1أب��و كام��ل) ه��و فضيل بن حس�ين ب��ن طلحة
اكرث من را ٍو ضعيف .
البرصي ،أبو كامل الجح��دري ،ابن أخي كامل بن

ِب َعلىَ
• ال�شرح العام :الْ َ
ح ِديثُ يَ ُد ُّل َع�َل�ىَ أَنَّ ُه يَج ُ
ط طلحة الجحدري .روى عن :أيب عوانة الوضاح بن
الْ َم�� ْرأَ ِة أَ ْن ت َْس�ُت�رُ َ بَ َدنَ َها بثياب لاَ تصفه��ا َو َهذَا شرَْ ٌ
اطي عبد الله ثقة حافظ مات سنة (237هـ)(.)6
لس�ترِ الْ َع ْو َر ِة َ،وإِنمَّ َا أَ َم َر بِالثَّ�� ْو ِ
ب تَ ْ
حتَ ُه لأِ َ َّن الْ َقبَ ِ َّ
اظ ِر بَ ْل ت َِص ُف َها( -2 ،أب��و عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليش��كري
اب َر ِقيقة لاَ تَسْترُ ُ الْ َبشرَ َ َة َع ْن ُر ْؤيَ ِة ال َّن ِ
ثِ َي ٌ
ِصيغَ�� ِة الْمج ُهول واملراد موىل يزيد بن عطاء أبو عوانة الواس��طي البزاز رأى
وقد جاءت كلم��ة (أُتيِ َ) ب ِ
َ ْ
جِ��يء ،فقد أمرهم أن يش��قوا القباط��ي اىل نصفني الحس��ن وابن س�يرين روى عن إبراهيم بن مهاجر
َ
وأم��ر الرجل أن تلب��س امرأته تحت ه��ذه القباطي ((( ينظر :نيل االوطار 110\3 :عون املعبود. 151\9 :
((( س��نن أيب داود :كتاب اللباس/ب��اب قوله تعاىل(يدنني

ثوب��اً يك لاَ يَ ْن َعت َها َولاَ يُ َبينِّ لَ�� ْون بَشرَ َت َها لِ َك ْونِ َذلِ َك
عليهن من جالبيبهن) ،رقم( )4100و(.61/4 ،)4101
خ ِ
صيص َها ِب َهذَا األهتام ُم
جه تَ ْ
الْ ُقبْ ِط ِّي َر ِقيقًا َ .ولَ َع َّل َو ْ

((( لسان العرب :مادة(حجز)  ،331/5والنهاية يف غريب

((( معرف��ة الثق��ات 333/1 :تهذي��ب التهذيب 110/3 :األثر. 897/1 :
تقريب التهذيب. 265/1 :

((( اإلصابة ،329/1 :واالستيعاب. 137/1 :

((( الجرح والتعدي��ل 72/7 :تهذيب الكامل ،269/23:
وتهذيب التهذيب 261/8 :تقريب التهذيب. 14/2 :
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وروى عن��ه أبو كام��ل الجحدري ،وأب��و عوانة من

س��بي جرجان وكان مواله قد خريه بني الحرية وبني
كتابة الحديث فاخت��ار كتابة الحديث عىل الحرية،
ثقة ثبت مات سنة ( 176هـــ) (.)1

 -3إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجيل ،أبو إس��حاق
الكويف ،والد إسامعيل بن مهاجر روى عن :صفية
بنت ش��يبة روى عن��ه :أبو عوانة روى ل��ه الجامعة

سوى البخاري صدوق لني الحفظ(.)2

المبحث الثالث
األحاديث المتعلقة
بحجاب المرأة في الصالة
•املطل��ب االول :حجاب النس��اء عند خروجهن
للصالة ،وما تصيل فيه املرأة من الثياب:

 -4صفية بنت شيبة :تقدم ،وهي (تابعية ثقة) .
أوال :حجاب النس��اء عند خروجه��ن للصالة :قال
حيَى بْ ُن بُك رْ ٍ
َي ق َ
َال أَخْبرَ َنَا
ح َّدث َ َنا يَ ْ
 -5عائش��ة :تقدم��ت ،وهي من أمهات املس��لمني اإلم��ام البخاريَ (( :

زوجة النبي ﷺ.
اب ق َ
اللَّيْ��ثُ َع�� ْن ُع َقيْلٍ َع�� ْن ابْنِ ِش�� َه ٍ
َ��ال أَخْبرَ َنيِ
• درج��ة الحدي��ث :الحديث اس��ناده ضعيف ،فيه ُع ْر َو ُة ابْ ُن ال ُّزبَ رْ ِ
َت :كُ َّن نِ َس��ا ُء
ي أَ َّن َعائِشَ �� َة أَخْبرَ َت ْ ُه قَال ْ
ابراهيم بن مهاجر وهو ضعيف ،لكن حديثه يصلح الْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ج ِر
ات يَشْ �� َه ْد َن َم َع َر ُس��و ِل اللَّ ِه ﷺ َ
صلاَ َة الْ َف ْ

للشواهد وبالشواهد يرتقي اىل القبول .
��ات بمِ ُ ُر ِ
ُمتَلَ ِّف َع ٍ
ني
وط ِه َّن ث ُ�� َّم يَ ْن َقلِ�ْب�نْ َ ِإلىَ بُ ُيوتِ ِه َّن ِح َ
ح ُ
• ال�شرح العام :الْ ُ
جور لاَ َم ْع َنى لَ ُه ُه َنا َوإِنمَّ َا ِه َي يَق ِ
ح ٌد ِم ْن الْ َغل ِ
َس))(0)4
ْض َ
ني َّ
الصلاَ َة لاَ يَ ْع ِرفُ ُه َّن أَ َ
ح ِديث ق َ
بِال�� َّز ِ
ج َم��ة فَ َذكَ�� َر الْ َ
اي الْ ُم ْع َ
َ��ال َع َم ْد َن إِلىَ • التخريج :أخرجه اإلمام مسلم(0)5
جوز َم َن ِ
جز َ
ح َ
اطقه َّن فَشَ �� َق ْق َن ُه َّن َوالْ ُ
ح ُ
جز أَ ْو ُ
ح َ
ُ
ج ْمع • بيان معاين األلفاظ:

ج َزة َم ْو ِ
ضع ِملاَ ث الإْ ِزَار ث ُ َّم ِق َ
ج َزة َوأَ ْ
ح ْ
صل الْ ُ
ح ْ
الْ ُ
يل  -متلفعات :أي مشتمالت بأكسيتهن متجلالت بها.
()6
ج ْمع الْ َ
جوز فَ ُه�� َو َ
ح ُ
ج َزةَ ،وأَ َّم��ا الْ ُ
ح ْ
لِ�ْل�إْ ِ زَا ِر الْ ُ
ج ْمع وتلفع باملشيب؛ إذا شمله .واللفاع :ما يُشتمل به
جل بِالإْ ِزَا ِر إِذَا شَ دَّهُ َعلىَ َو َسطه(. )3
ج َز ال َّر ُ
حتَ َ
َويُقَال اِ ْ
((( صحي��ح البخاري :كتاب مواقي��ت الصالة /باب وقت

((( معرف��ة الثق��ات 340/2 :الج��رح والتعدي��ل  41/9:الفج��ر ،رقم( ،210/1 ،)553وكت��اب الصالة/باب يف كم
تهذيب الك�مال ،447/30 :وتهذي��ب التهذيب  104/11تصيل املرأة من الثياب ،رقم(. 146/1 ،)365
تقريب التهذيب.283/2 :

((( صحيح مسلم :كتاب املساجد ومواضع الصالة  /باب

((( معرفة الثق��ات ،207/1 :الج��رح والتعديل ،133/2 :استحباب التبكري بالصبح يف أول وقتها وهو التغليس ،رقم
تهذيب الكامل ،214-211/2 :تهذيب التهذيب. 445/1 ،)645( ،146/1 :
تقريب التهذيب67/1 :

((( عون املعبود. 133/9 :

((( الفائ��ق يف غري��ب الحديث واألث��ر :ملحمود بن عمر

الزمخ�شري( ،ت538ه) ،حقق��ه ع�لي محم��د البج��اوي
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ْس� الْ ِميم :كِ َس��ا ٌء ِم ْن إِ َّن لِك ُِّل َو ِ
اح َد ٍة ِم ْن ُه َّن َهيْئَ ًة غَالِبًا فَلاَ يَلْ َزم َما ُذكِ َر(.)3
ج ْم ُع ِم�� ْر ٍط ِب َك� رْ ِ
 -مروطه��نَ :

ب • ما يُستفاد من الحديث:
ص ٍ
خ ٍّز أَ ْو كَتّ��انٍ يُ ْؤتَ َز ُر به و ِق َ
��وف أَ ْو َ
ُ
ي��ل :هو الثَّ ْو ُ
ح فيِ أَ َّو ِل
الصبْ�� ِ
ِص�َل�اَ ِة ُّ
اب الْ ُمبَ��ا َد َر ِة ب َ
 -1اِ ْس�� ِت ْ
َي َم ِ
حبَ ُ
خ ٍ
ب غ رْ ِ
و ِق َ
يط(. )1
يل :ك ُُّل ث َ ْو ٍ
 الغَل��س :ظلم��ة آخ��ر اللي��ل إِذا اختلط��ت بِضَ و ِء الْ َوق ِْت .
ج ال ِّن َس��ا ِء إِلىَ الْ َم َس��اجِد لِشُ �� ُهو ِد
ج�� َوا ُز ُ
خ ُرو ِ
َ -2و َ
الصباح(.)2
َّ
ج�� َوازُهُ فيِ ال َّن َها ِر ِم ْن
الص�َل�اَ ة فيِ اللَّ ْيل َ ،ويُ ْؤ َ
َّ
خ ُذ ِم ْن ُه َ
• الرشح العام :لقد أمر الله تعاىل املرأة بالحجاب
َ
َ
��ل َم ِظ َّن ُة ال ِّري َب ِة أكْ�َث�رَ َ ِم ْن ال َّن َهارِ،
بَ��اب أوْلىَ لأِ َ َّن اللَّ ْي َ
س�ترا ً لها وس��دا ً لذرائع الفس��اد ودواع��ي الزنا فان
ش َعلَ ْي ِه َّن أَ ْو ِب ِه َّن ِفتْ َنةٌ.
خ َ
م
و
ح ُّل َذلِ َك إِذَا لَ ْم يُ ْ
َ
َ
َ
امل��رأة العفيفة التقية تتمس��ك بأح��كام دينها ،ففي
َ -3ه��ذَا يَ ُد ّل َعلىَ أَنَّ ُه�� َّن كُ َّن َس��ا ِف َر ِ
ات الوجه إِ ْذ لَ ْو
هذا الحديث ذكر النس��اء املؤمنات وتَق ِْدي ُرهُ نِ َس��ا ُء
ِ
ٍ
ُ
ْ
َ
ج ِه ِم�� ْن َم ْع ِرفَ ِت ِه َّن لاَ
و
ل
ا
ة
��
ي
ْط
غ
ت
ع
ن
م
ل
��ات
ب
ق
ن
ت
م
ن
ُ��
ك
ِّ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
َ
ُ َ
الأْ َنْف ِ
حتَّ��ى لاَ يَكُو َن
ح��و َذلِ َك َ
ُ��س الْ ُم ْؤ ِم َن��ات أَ ْو نَ ْ
َس(.)4
الْ َغل ُ
ِم�� ْن إِضَ افَة الشيَّْ ء إِلىَ نَفْس��هَ ،و ِق َ
يل إِ َّن «نِ َس��ا َء» ُه َنا ثانيا :الثي��اب التي تصيل فيها املرأة :قال اإلمام أبو
ِ
َاضلاَ ت أَ ْ ِ
بمِ َ ْع َنى الْف ِ
ح َّدث َ َن��ا الْ َق ْع َنب ُِّي َع ْن َمالِ ٍ
ح َّم ِد بْنِ َزيْ ِد
��ك َع ْن ُم َ
ي فَاضلاَ ت الْ ُم ْؤم َنات كَماَ يُقَال داودَ :
ج ُ
ال الْ َق ْو ِم أَ ْ
ِر َ
ُصليِّ ِفي ِه
ي فُضَ لاَ ُؤ ُه ْم .فقد كن لاَ يُ ْع َرفْ َن أَنِ َس��ا ٌء بْنِ قُ ْنف ٍُذ َع ْن أُ ِّم ِه أَنَّ َها َسأَل ْ
َت أُ َّم َسلَ َم َة (( َماذَا ت َ
ج ٌ
اح َ
ُصليِّ فيِ ال ِْخماَ ِر َوال ِّد ْر ِع
اصةً ،الْ َم ْرأَ ُة ِم ْن الثِّ َي ِ
��اب فَقَال ْ
خ َّ
��ال ،أَ ْ
أَ ْم ِر َ
ي لاَ يَظْ َه ُر لِل َّرائيِ ِإلاَّ الأْ َشْ �� َب ُ
َت ت َ
ب ظُ ُهو َر قَ َد َم ْي َها)) (.)5
جة َو َزيْ َنب
َو ِق َ
يل لاَ يُ ْع َر ُف أَ ْعيَانُ ُه َّن فَلاَ يُ َف َّرق بَينْ َ
َّ
السا ِبغِ ال َِّذي يُ َغ ِّي ُ
خ ِدي َ
ِّ��ب ِبأَ َّن الْ َم ْع ِرفَة إِنمَّ َا تَتَ َعلَّ��ق بِالأْ َ ْع َيانِ  ،فَلَ ْو كَا َن • التخريج :انفرد به اإلمام ابو داود بهذا اللفظ .
َوتُ ُعق َ

ْي الْ ِعلْ��مَ ،و َما َذكَ�� َرهُ ِم ْن أَ َّن • بيان معاين األلفاظ:
الْ ُم�� َراد الأْ َ َّول لَ َع�َّب�رَّ َ ِب َنف ِ
قميصها(.)6
الْمتَلَ ِّف َع�� َة بِال َّنها ِر لاَ تُ ْعر ُف َعي ُنه��ا ِفي ِه نَظَر ،لأِ َ َّن لِك ُِّل  -الدرع :د ْرع املرأ ِة:
ُ
ْ َ
َ
ُ
ٌ
َ
َ
ِ
ٍ
وسبَ َغ اليش ُء يَ ْسبُ ُغ ُسبُوغاً
��ب ولَو كَا َن  -الس��ابغ :أي كام ٌل واف َ
َ�ْي� َهيْئَ ِة الأْ ُ ْ
خ َرى فيِ الْغَالِ ِ َ ْ
اِ ْم�� َرأَ ٍة َهيْئَ ٌة غ رْ ُ
ب َدنُها م َغطًّى قال ابن حج��ر :و ِفي ِه ما ِفي ِه ،لأِ َنَّ ُه مب ِني ((( ينظر :رشح النووي عىل صحيح مس��لم 438/2 :فتح
َ َ
َ َ ُ
َْ ّ
الباري. 360/2 :

ِيَ ،وأَ َّما إِذَا قُلْ َنا
َعلىَ الاِ شْ �� ِتبَاه ال َِّذي أَشَ ��ا َر إِلَيْ ِه ال َّن َوو ُّ

((( ينظ��ر رشح النووي عىل صحيح مس��لم  437/2:فتح

والنهاية يف غريب األثر. 527/4 :

((( س��نن ايب داود :كت��اب الص�لاة  /ب��اب يف كم تصىل

((( لسان العرب :مادة (غلس) . 156/6

((( النهاية يف غريب األثر. 251/2 :

ومحم��د ابو الفضل ابراهي��م ،دار املعرفة -لبنان ،414/1 ،الباري . 360/2:
((( تاج العروس. 4997/1 :

املرأة ،رقم( )640و (. 173/1 ،) 639
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َ
طال إىل األَرض وات ََّس َع(.)1

عب��د الحق :يف احكامه الصحي��ح موقوف .ثم قال

 -1القعنبي :تقدم بيان حاله وهو (ثقة) .

واب��و حاتم فلم يثبتا س��بب ضعفه وقد وثقه غريهام

 -دراسة اإلسناد

 -2مالك :تقدم بيان حاله وهو ( ثقة) .

ابن امللقن :عبد الرحمن بن دينار وان ضعفه يحيى

وهو من فرس��ان البخاري فاملرف��وع اذن زيادة ثقة

 -3محم��د بن زيد بن املهاجر بن قنفذ بن ُعمري بن فيحتج بهذا املرفوع وباملوقوف العتضاده به(. )4

جدع��ان الق��ريش التيمي الجدع��اين املدين .رأى • الرشح العامُ :سئل رسول الله ﷺ عن ثياب املرأة
عبدالله بن عمر بن الخط��اب ،روى عن :أم حرام ،يف الص�لاة فقال تصىل بالْ ِ
خاء :وهو
خ�َم�اَ ر ِبك رْ ِ
َس الْ َ
ف��رض له معاوية يف املحتلم وعم��ر حتى بلغ مائة َم��ا يُ َغطَّى ِب ِه َرأْس الْ َم ْرأَةَ ،وال ِّد ْرع قَ ِميص الْ َم ْرأَة ال َِّذي
جل َهاَ ،ويُقَال لَ َها َس��ابِغ إِذَا ط َ
َال ِم ْن
سنة ثقة(. )2
يُ َغطِّي بَ َدن َه��ا َو ِر ْ
 -4أم حرام والدة محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ .فَ ْوق إِلىَ أَ ْسفَل ال َِّذي يُ َغطِّي َويَسْترُ ظُ ُهور قَ َد َميْ َها(. )5
روت عن :أم سلمة زوج النبي ﷺ  .روى عنها ابنها • ما يُستفاد من الحديث :

محمد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ ،ال تعرف(. )3

 -5ام سلمة :تقدم بيان حالها .

 -1اختلف الفقهاء يف تحديد عورة املرأة يف الصالة
اىل أق��وال :الق��ول األول :إن عورته��ا جميع بدنها

• درج��ة الحديث :الحديث في��ه اختالف يف رفعه عدا وجهه��ا وكفيها وهو قول املالكية والش��افعية
م��ن وقفه ،ق��ال ابن امللقن :الحديث روي مس��ندا ً والظاهرية( ،)6واس��تدلوا بقوله تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ

للنب��ي ﷺ ،قال اب��و داود :حدثنا مجاهد بن موىس ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﴾( ،)7فقد فرسه ابن عباس
عن عثامن بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن وعائش��ة ريض الله عنهام بالوجه والكفني( ،)8القول
دين��ار عن محمد بن زيد به��ذا الحديث قال عن ام الث��اين :إن عورته��ا هي جمي��ع بدنها ع��دا وجهها
سلمة انها سألت رسول الله ﷺ ،قال ابن الجوزي :وكفيها وقدمها وه��ذا مذهب الحنفية ،واملزين من

يف تحقيق��ه ه��ذا الحدي��ث يف رفع��ه مق��ال وعبد

الرحم��ن بن دين��ار ضعفه يحيى واب��و حاتم ،وقال
((( لسان العرب :مادة (سبغ) . 432/8

((( الب��در املنري يف تخريج االحادي��ث واألثار الواقعة يف
الرشح الكبري. 163-162/4 :

((( عون املعبود. 159/2 :

((( معرف��ة الثقات ،238/2 :تهذي��ب الكامل ((( -230/25 :املح�لى 210/2 :الجام��ع ألحكام الق��رآن للقرطبي:
 ،231تهذيب التهذيب ،153/9 :تقريب التهذيب 183/7 .77/2 :مغني املحتاج. 185/1 :

((( تهذي��ب الك�مال ،343/35 :مي��زان االعتدال يف نقد ((( سورة النور :اآلية (. )31
الرجال 612/4 :وتهذيب التهذيب. 411/12 :

((( مغني املحتاج. 185/1 :
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الش��افعية( ،)1الق��ول الثالث :إِن جمي��ع بدنها عورة • التخريج :رواه الرتمذي(.)4
م��ا عدا وجهها ويف كفيه��ا روايتان األوىل ال يجب • دراسة اإلسناد :

سرتهام والثانية يجب ،وهو مذهب الحنابلة( ،)2وقد  -1محم��د ب��ن املثنى ب��ن عبيد بن قي��س بن دينار

استدلوا بحديث أم سلمة الذي ذكرته سابقاً فهو يدل العن��زي ،أب��و موىس الب�صري الحاف��ظ املعروف

عىل وجوب س�تر القدمني يف الصالة ،وعىل أنَّهام بالزمن .روى عن :حجاج ب��ن منهال ،كان ثقة ثبتاً،
م��ن العورة التي يجب س�ترهام يف الصالة ،والذي احتج س��ائر األمئة بحديثة ،ق��دم بغداد مرة وحدث
يظه��ر يل رجاحته هو ما ذهب إليه الحنفية واملزين بها ،ث��م رجع اىل البرصة فامت بها ،ثقة ثبت ،مات
من الش��افعية من أن املرأة كلها عورة ما عدا وجهها سنة252هـــ (.)5

وكفيه��ا وقدميها ،ما دام أَنَّه��ا يف الصالة أما خارج  -2حجاج بن املنهال االمناطي أبو محمد السلمي
الص�لاة فهي عورة ،وه��ذا ال يعن��ي أن عىل املرأة وقيل :الربساين،موالهم،البرصي 0روى عن :حامد

كش��ف قدميها يف الص�لاة وان س�ترها لهام يبطل بن سلمة ،وروى عنه :أبو موىس محمد بن املثنى،
الصالة وإمنا يعني انه يجوز لها كش��فهام ولكن إن ثقة فاضل مات سنة (217هـــ) (.)6
سرتتهام يكون أفضل ،والله اعلم.

•املطلب الثاين :صالة املرأة بخامر أو بدونه:

 -3حامد بن س��لمة أبو سلمة البرصي ،سمع قتادة،
يقال موىل متي��م ويقال موىل قري��ش ويقال موىل

ح َّدث َ َنا حم�يري بن كراثة هو ابن س��لمة بن دين��ار الخزاز،
أوال :صالة امل��رأة بخامر :اإلمام أب��و داودَ :
ح َّدث َ َنا وكان م��ن العب��اد املجايب الدعوة ،ثق��ة عابد أثبت
اج بْ�� ُن ِم ْن َها ٍل َ
ح َّ
ح َّدث َ َنا َ
ح َّم�� ُد بْ ُن الْ ُمثَ َّن��ى َ
ُم َ
ج ُ
ت الن��اس يف ثاب��ت وتغ�ير حفظ��ه بأَخرة مات س��نة
ص ِفيَّ َة ِب ْن ِ
ح َّم ِد بْنِ ِسريِي َن َع ْن َ
حَماَّ ٌد َع ْن قَتَا َد َة َع ْن ُم َ
()7
َال ((لاَ يَ ْقب ُل (167هـ) .
حار ِ
ِث َع ْن َعائِشَ �� َة َع ْن ال َّنب ِِّي ﷺ أَنَّ ُه ق َ
الْ َ
َ

ض إِلاَّ ب ِ
َ��ال أَبُو َدا ُود َر َوا ُه ((( س��نن الرتمذي :كتاب أب��واب الصالة  /باب ما جاء ال
حائِ ٍ
ِخماَ رٍ)) .ق َ
اللَّ�� ُه َ
صلاَ َة َ
تقبل صالة املرأة إال بخامر ،رقم (.215\2 ،)377
َ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ح َسنِ َع ْن
َسعي ٌد يَ ْعني ابْ َن أبيِ َع ُروبَة َع ْن قتَا َد َة َع ْن ال َ

((( الج��رح والتعديل ،95/8 :تهذيب الكامل-359/26 :

ال َّنب ِِّي ﷺ (.)3

 ،364تهذي��ب التهذي��ب ،378/9 :تقري��ب التهذي��ب:

املحتاج. 185/1 :

((( معرف��ة الثق��ات ،286/1:الجرح والتعدي��ل،167/3:

((( رشح فت��ح القدي��ر البن اله�مام 181-180/1 :مغني .129/2
((( املغني. 350-349/1 :

تهذيب الكامل ،459-457/5 :تقريب التهذيب.190/1 :

خامر ،رقم(.173/1 ،)641

ابراهي��م البخ��اري الجعف��ي( ،ت256هــ) ،حققه الس��يد

((( س��نن أيب داود :كتاب الصالة  /باب املرأة تصيل بغري ((( التاري��خ الكبري :أليب عبدالله محمد بن اس�ماعيل بن
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 -4قت��ادة بن دعامة بن قت��ادة بن عزيز بن عمرو ابن -6صفي��ة بن��ت الحارث ب��ن طلحة ب��ن أيب طلحة

ربيع��ة بن عمرو ب��ن الحارث بن س��دوس ،ويقال :العبدرية0قت��ل أبوها يوم بدر كاف��را ً وتزوجت عبد

قت��ادة ب��ن دعامة ابن عكاب��ة بن عزيز ب��ن كريم بن الله بن خل��ف الخزاعي فولدت ل��ه طلحة بن عبد
عمرو بن الحارث بن س��دوس بن ش��يبان بن ذهل الله املع��روف بطلحة الطلحات وأخت��ه رملة0لها

ب��ن ثعلبة بن عكابة بن صعب ب��ن عيل بن بكر ابن صحبة ألن أهل مكة ش��هدوا حج��ة الوداع ومل يبق
وائل الس��دويس ،كنيته ابو الخطاب البرصي ،وكان مبك��ة حينئذ أحد إال من كان مس��لامً ولصفية رواية
اكمهاً .روى عن :محمد بن س�يرين ،ثقة ثبت مات عن عائش��ة يف الس��نن روى عنها محمد بن سريين

سنة117هــ (.)1

وغريه(. )3

 -5محمد بن س�يرين كُنيته أبو بك��ر موىل أنس بن  -7عائشة :زوجة النبي ﷺ تقدم .

مالك ،وكان ثقة مأمون��اً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثري -8س��عيد بن ايب عروبة :تق��دم بيان حاله وهو ( ثقة
العلم ورع��اً ،وكان به صمم ،من س��بي عني التمر ،لكنه اختلط ) .

وكان م��وىل أنس ب��ن مالك روى ع��ن :صفية بنت • درج��ة الحدي��ث :ه��ذا الحديث صحي��ح .وان

الحارث وروى عنه :قتادة بن دعامة ،مولده لس��نتني ه��ذا الحديث اختلف فيه عىل قت��ادة فرواه عن ابن
بقيت��ا م��ن خالفة عث�مان ،وكان محمد بن س�يرين س�يرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعاً

م��ن أروع أهل الب�صرة ،رأى ثالثني م��ن أصحاب وعن قتادة موقوفاً ورواه ايوب الس��ختياين وهش��ام
النبي ﷺ ،مات يف ش��هر شوال سنة(110هــ) بعد بن حس��ان عن ابن سريين مرسالً عن عائشة ،ورواه

الحسن مبائة يوم وهو ابن سبع وسبعني سنة ،وصىل حامد بن س��لمة عن قتادة مس��ندا ً مرفوعاً عن النبي
عليه النرض بن عمرو املقرايئ الشامي ،وكان كاتب ﷺ وخالفه ش��عبة وس��عيد بن برس فروياه عن قتادة
ان��س بن مالك بف��ارس ،ثقة ثبت عاب��د كبري القدر موقوفاً ورواه ايوب الس��ختياين وهش��ام بن حسان
ال يرى الرواية باملعنى(.)2
عن ابن سريين مرسالً عن عائشة(.)4

هاش��م الندوي ،دار الفكر–بريوت ،22/3 :معرفة الثقات • :الرشح العام :إن الله تعاىل ال يقبل صالة حائض
حائِ ِ
ض َم ْن بَلَغَت ِس�� َّن
 ،319/1ثق��ات أب��ن حب��ان ،216/6 :تقري��ب التهذيب :إال بخ�مار والْ ُم�� َرا ُد ِم�� ْن الْ َ
.238/1

((( معرف��ة الثق��ات 215/2 :تهذيب الك�مال-498/23 :
 517تقريب التهذيب. 26/2 :

يض لاَ َم ْن ِه َي ُملاَ ب َِس ُة الْ َم ِ
الْ َم ِ
ح ِ
ح ِ
يض فَ ِإنَّ َها َم ْم ُنو َع ٌة

الصلاَ ِة ،وقيل االصوب ان ي��راد بالحائض من
ِم�� ْن َّ

((( معرف��ة الثق��ات 240/2 :ثق��ات أب��ن حب��ان ((( 348/5 :اإلصابة. 17/4 :
تهذيب الكامل 354-344/25 :تقريب التهذيب.85/2 :

((( نصب الراية 295/1 :البدر املنري. 155/4 :
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شأنها الحيض ليتناول الصغرية ايضاً فان سرت رأسها لل ُمجاورة(. )4

ح ِديثُ ا ُْس��تُ ِد َّل ِب ِه • دراسة االسناد :
رشط لصح��ة صالتها ايض��اًَ ،والْ َ
وب َس رْ ِ
ح َ
ْي -1محمد بن عبيد بن حساب الغربي البرصي .روى
ج ِ
ال َّ
�ْت� الْ َم ْرأَ ِة َرأْ َس َها َ
َعلىَ ُو ُ
الصلاَ ِة َ .ونَف ُ
ج َزا ِء ،ال نفي عن حامد بن زيد ،ثقة مات سنة 238هـــ(.)5
ْ��ي ِّ
ح ِة َوالإْ ِ ْ
الص َّ
الْ َقبُو ِل الْ ُم َرا ِد ِب ِه ُه َنا نَف ُ

ح َّر ِة -2حامد بن زي��د بن درهم االزدي الجهضمي ،أبو
الكامل َ .و ْ
استَ َد َّل بِهذا الحديث َم ْن َس َّوى بَينْ َ الْ ُ
حائِ ِ
ض َولَ ْم يُ َف ِّر ْق بَينْ َ إس�ماعيل البرصي األزرق موىل آل جرير بن حازم
َوالأْ َ َم ِة فيِ الْ َع ْو َر ِة لِ ُع ُم ِ
وم ِذكْ ِر الْ َ
ح ِد ِ
ت وكان جده درهم من سبي سجستان0كان رضيرا ً ،و
يث الْبَ ِ
ح َّر ِة َوالأْ َ َم ِة َوقَ ْد ا ُْستُ ِد َّل ِب َ
الْ ُ
اب َعلىَ أَ َّن َس رْ َ

ط فيِ ِ
الْ َع ْو َر ِة شرَْ ٌ
الصلاَ ِة(. )1
ح ِة َّ
ص َّ

• ما يُس��تفاد من الحديث :الحدي��ث فيه دليل َعلىَ
وب َس رْ ِ
ح َ
الصلاَ ِة(.)2
ج ِ
ال َّ
ت الْ َم ْرأَ ِة َرأْ َس َها َ
ُو ُ

كان يحفظ حديثه كله .روى عن :أيوب السختياين

وروى عن��ه :محمد بن عبيد بن حس��ابكان عثامنياً
ولد س��نة مثان وتس��عني ،ثقة ثبت فقيه قيل انه كان

ثاني��اً :امل��رأة تصيل بدون خ�مار :قال اإلم��ام أبو رضيرا ً ولعله طرأ عليه ألنه صح أنه كان يكتب مات
ح�َّم�اَّ ُد بْ ُن َزيْ ٍد سنة 179هـــ،وهو ابن إحدى ومثانني سنة(.)6
ح َّدث َ َنا َ
ح َّم�� ُد بْ ُن ُعبَيْ ٍد َ
ح َّدث َ َن��ا ُم َ
داودَ :
ص ِفيَّ َة أُ ِّم -3ايوب بن ايب متيمة ،واسمه كيسان ،السختياين،
ح َّم ٍد أَ َّن َعائِشَ �� َة نَ َزل ْ
َت َعلىَ َ
وب َع ْن ُم َ
َع ْن أَيُّ َ
ات فَ َرأَتْ بَ َن ٍ
ح ِ
َت إِ َّن َر ُس َ
��ول اب��و بكر البرصي ،موىل عنزة ،ويقال :موىل جهينة،
ات لَ َها فَقَال ْ
ح�� َة الطَّلَ َ
طَلْ َ
ح ْق َوهُ ومواليه حلفاء بني الحريش ،رأى انس��اً وس��عيد بن
اللَّ ِه ﷺ َد َ
جا ِريَ ٌة فَأَلْقَى يِ
ل َ
ج�� َرتيِ َ
ح ْ
خ َل َوفيِ ُ
َوق َ
صفًا َوالْ َفتَا َة جب�ير وجابر ب��ن زيد ،روى عن محمد بن س�يرين
َال يِ
ل(( شُ قِّي ِه بِشُ �� َّقتَينْ ِ فَاُ ْع ِطي َه ِذ ِه نِ ْ
ت وروى عن��ه حامد بن زيد ،ثقة ثب��ت حجة من كبار
حاضَ ْ
الَّ ِتي ِع ْن َد أُ ِّم َسلَ َم َة نِ ْ
صفًا فَ ِإنيِّ لاَ أَ َرا َها إِلاَّ قَ ْد َ

حاضَ تَا)) .ق َ
َال أَبُو َدا ُود َوكَ َذلِ َك الفقهاء العباد مات سنة (131هـ)(.)7
أَ ْو لاَ أُ َرا ُه�َم�اَ إِلاَّ قَ ْد َ
َر َوا ُه ِهشَ ا ٌم َع ْن ابْنِ ِسريِي َن (.)3
• التخريج :فرد به اإلمام أبو داود بهذا اللفظ.

حقْو
• بي��ان معاين األلفاظ :الحق��و :واألصل يف ال َ

((( لس��ان الع��رب  ،189/14:النهاي��ة يف غري��ب األثر:
. 1018/1

((( الج��رح والتعديل ،11/8 :تهذي��ب الكامل ،60/26:

حقٍ وأ ْ
ج ْمعه أ ْ
َم ْع ِقد اإلزَار و َ
حقاء ثم ُس ِّمي به اإلزار وتهذي��ب التهذي��ب ،293-292/9 :تقري��ب التهذي��ب:
.110/2

((( ينظر تحفة االحوذي 406/1 :عون املعبود ((( .243/2 :معرف��ة الثق��ات 319/1 :تهذيب الك�مال-239/7 :

((( ينظر تحفة االحوذي 406/1 :عون املعبود ،252 .243/2 :وس�ير أع�لام النب�لاء 456/7 :تقري��ب التهذيب:
((( س��نن أيب داود :كتاب الص�لاة /باب املرأة تصيل بغري .238/1
خامر ،رقم (. 173/1 ،)642

((( التاري��خ الكب�ير 410-409/1 :تهذي��ب الك�مال:
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-4محمد بن س�يرين :تقدم بي��ان حاله وهو (تابعي

ثقة).

المبحث الرابع

-5عائشة :زوج النبي ﷺ تقدم.

-6هشام بن حس��ان االزدي القردويس ،أبو عبدالله
البرصي ،روى عن :محمد بن سريين ،ثقة من أثبت

الن��اس يف ابن س�يرين مات س��نة (147هـ) وقيل

(148هــ)(. )1

• درج��ة الحدي��ث :الحديث اس��ناده ضعيف فهو
منقطع الن محمد بن سريين مل يدرك عائشة(. )2

• الرشح العام :جاءت الس��يدة عائش��ة (ريض الله

عنه��ا) اىل صفي��ة أم طلحة الطلح��ات فرأت بنات
جا ِريَة
ج َرتيِ َ
ح ْ
وقالت إن رسول الله ﷺ دخل وفيِ ُ
ل
حلُم ،فَأَلْقَى يِ
جا ِريَة ِم ْن ال ِّن َس��اء َم ْن لَ ْم تَ ْبلُ��غ الْ ُ
والْ َ

األحاديث المتعلقة
بحجاب المرأة في الحج
•املطل��ب األول :النه��ي ع��ن ان تنتق��ب امل��رأة
املحرم

ح َّدث َ َنا
ح َّدث َنا َع ْب ُد اللَّ ِه بْ ُن يَزِي َد َ
ق��ال االمام البخاريَ :
ض اللَّ ُه
اللَّيْ��ثُ َ
ح َّدث َ َنا نَا ِف ٌع َع ْن َعبْ ِد اللَّ�� ِه بْنِ ُع َم َر َر يِ َ

َال يَا َر ُس َ
ج ٌل فَق َ
َع ْنهُماَ ق َ
��ول اللَّ ِه َماذَا تَأْ ُم ُرنَا
َال :قَا َم َر ُ

ح َر ِام فَق َ
َ��ال ال َّنب ُِّي ﷺ
��س ِم�� ْن الثِّ َي ِ
��اب فيِ الإْ ِ ْ
أَ ْن نَلْ َب َ

ي��ص َولاَ السرَّ َاوِيلاَ ِ
ت َولاَ الْ َعماَ ئِ َم
ضع شَ �� ِّد الإْ ِزَار و ُهو ))لاَ تَلْبَ ُس��وا الْ َق ِم َ
حاء َم ْو ِ
حقْ��وه والحقوة ِب َفتْ ِ
ح الْ َ
َ
َ َ
��ت لَ�� ُه نَعْلاَ نِ
ح�� ٌد لَ ْي َس ْ
��س إِلاَّ أَ ْن يَكُ��و َن أَ َ
حتَّى َس�� َّم ْوا الإْ ِزَار ال َِّذي َولاَ الْبرَ َانِ َ
الْ َ
خ��اصرِ َة ث ُ َّم ت َ َو َّس�� ُعوا ِفي ِه َ
خ َّف�ْي�نْ ِ َولْ َي ْقطَ ْع أَ ْس��ف ََل ِم�� ْن الْ َك ْع َبينْ ِ َولاَ
��س الْ ُ
ي فَلْ َيلْ َب ْ
ح ْق ًواَ ،وق َ
َال يِ
ل شُ ��قِّي ِه بِشُ َّقتَينْ ِ أَ ْ
يُشَ �� ُّد َعلىَ الْ َع ْو َرة َ
ب
اِقْطَ ِعي ِه ِقطْ َعتَينْ ِ َوالشُّ ��قَّة بِالضَّ �� ِّم الْ ِقطْ َعة ِم ْن الثَّ ْوب تَلْبَ ُس��وا شَ ��يْئًا َم َّس�� ُه َز ْع َف َرا ٌن َولاَ الْ َو ْر ُ
س َولاَ ت َ ْنتَ ِق ْ
وس
س الْ ُقفَّا َزيْنِ )) .ت َابَ َع ُه ُم ىَ
ح َدى الْ َم�� ْرأَ ُة الْ ُم ْ
ح ِر َم ُة َولاَ تَلْ َب ْ
فأعطى الَّ ِتي ِع ْند َعائِشَ ة نِ ْ
حقْو َو ُه َو إِ ْ
صفًا ِم ْن الْ َ
ج َويْ ِريَ ُة
جا ِريَة الَّ ِتي بْ ُن ُع ْق َب َة َوإِ ْس�َم�اَ ِع ُ
يل بْ ُن إِبْ َرا ِهي َم بْ��نِ ُع ْق َب َة َو ُ
الشُّ �� َّقتَينْ ِ َوالْ َفتَاة الَّ ِتي ِع ْند أُ ِّم َسلَ َمة أَ ْ
ي الْ َ

َاب َوالْ ُقفَّا َزيْنِ َوق َ
ح َ
َال ُعبَيْ ُد اللَّ ِه
اق فيِ ال ِّنق ِ
ِع ْند َها نصفاً ،وقال فاين لاَ أَظُ ُّن َها إال قد حاضت(َ . )3وابْ ُن إِ ْس�� َ
س َوكَا َن يَق ُ
س
َّب الْ ُم ْ
ح ِر َم ُة َولاَ تَلْ َب ْ
 463-457/3تهذيب التهذيب 348/1 :تقريب التهذيبَ :ولاَ َو ْر ٌ
ُ��ول لاَ تَتَ َنق ْ

. 116/1
الْ ُقفَّا َزيْنِ َوق َ
َّب
َال َمالِ ٌك َع ْن نَا ِفعٍ َع ْن ابْنِ ُع َم َر لاَ تَتَ َنق ِ
((( التاري��خ الكب�ير  197/8:معرف��ة الثق��ات328/2 :
ح ِر َم ُة َوتَابَ َع ُه لَيْثُ بْ ُن أَبيِ ُسلَيْ ٍم (.)4
الْ ُم ْ

الجرح والتعديل 56/9 :تقريب التهذيب.266/2 :
((( ينظر عون املعبود. 244/2 :

((( ينظر املصدر السابق. 244\2 :

((( صحي��ح البخ��اري :كتاب الح��ج  /باب م��ا ينهى من
الطيب للمحرم واملحرمة ،رقم(.653\2 ،)1741
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()2
()1
ح�ِص�رِ فَق َ
َال :لاَ يَلْبَس كَذَا
جائِز فَغ رَْي ُم ْن َ
• التخري��ج :رواه أب��و داود  ،والرتم��ذي  ،الْ َملْبُ��وس الْ َ
والنسايئ(.)3
الس َؤال
أَ ْ
ح َّق ُّ
ي َويَلْبَس َما ِس�� َوا ُهَ .و ِفي ِه إِشَ ا َرة إِلىَ أَ َّن َ
• بيان معاين األلفاظ:
حكْ��م الْ َعارِض فيِ
أَ ْن يَكُ��ون َع�َّم�اَّ لاَ يَلْبَ��س لأِ َنَّ ُه الْ ُ
َ
ْ
ً
صلِ
ج�� َواز ث َابِت بِالأْ َ ْ
حتَ��اج لِبَيَانِ ِه ،إِ ْذ الْ َ
ح َرام الْ ُم ْ
 البرُْنُس :كل ثوب رأسه منه ُملْتَز ٌِق به ُد َّرا َعة كان أو الإْ ِ ْج َّبة (.)4
ِم ْمطَرا ً أَو ُ
الس�� َؤال َعماَّ لاَ
ح ِ
َم ْعلُوم بِالاِ ْس�� ِت ْ
اب فَكَا َن الأْ َلْيَق ُّ
ص َ
ص َبغ به(. )5
س :نَ ْب ٌ
أص َف ُر يُ ْ
ت ْ
 ال َو ْر ُح ِكيمَ ،ويَ ْق ُرب ِم ْن ُه قَ ْوله
يُلْبَسَ ،هذَا يُشْ ��بِه أُ ْسلُوب الْ َ
• س��بب ورود الحديث :ان َر ُس��ول اللَّ��ه ﷺ َو ُه َو تَ َع��الىَ ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

يَ ْ
خطُب يف الْ َم ْس��جِد س��أله رجل فَ َذكَ�� َر الْ َ
ح ِديث ،ﯽ ﯾ ﴾ ( .)7الآْ يَة ،فَ َع�� َد َل َع ْن ِج ْنس الْ ُم ْنفَق
َوظَ َه َر أَ َّن َذلِ َ
��ك كَا َن بِالْ َم ِدي َن ِةَ ،و َوقَ َع فيِ َ
ح ِديث اِبْن َو ُه َو امل َْس��ؤول َع ْن ُه إِلىَ ِذكْر الْ ُم ْنفَ��ق َعلَيْ ِه لأِ َنَّ ُه أَ َه ُّم
َع َّباس أَنَّ ُه ﷺ َ
َب ِب َذلِ َك فيِ َع َرفَات فَ ُي ْ
خط َ
ح َمل َعلىَ وه��ذا الحديث ِفي ِه َدلِي��ل َع�َل�ىَ أَ َّن ك ُّل شيَْ ء َغطَّى
اب ِب ِه َّ ِ
ح ِديث اِبْن ُع َمر أَ َ
التَّ َع ُّددَ ،ويُ َؤيِّد ُه أَ َّن َ
ج َ
حو َها
السائل َرأْسه ِم ْن ُم ْعتَاد اللِّبَاس كَالْ َعماَ ئِ ِم َوالْقَلاَ نِس َونَ ْ
خطْ َبة (.)6
ح ِديث اِبْن َع َّباس اِبْتَ َدأَ ِب ِه فيِ الْ ُ
َو َ
َوكَالْبرُْن ِ
ح ِمل ُه َعلىَ َرأْس��ه َوالْ ِم ْكتَل
ُ��س أَ ْو ال ِْح ْم��ل يَ ْ
ج َواب ِم ْن بَ ِديع الْكَلاَ م َو َ
• الرشح العامَ :هذَا الْ َ
خ َل فيِ َم ْع َنا ُه فَ�� ِإ َّن ِفي ِه الْ ِف ْديَة
ج ْزله يَضَ ع ُه فَ ْوق��ه َوك ُِّل َما َد َ
ِ َ
ص َل التَّ رْ ِ
ح َ
ح�ِص�رِ فَ َ
لأِ َ َّن َما لاَ يُلْ َبس ُم ْن َ
حرِمَ ،وأَنَّ ُه
ح ِديث لاَ يَلْبَس�� ُه الْ ُم ْ
صيح ِبهَ ،وأ َّما وأَ َّن َما ُذكِ َر فيِ َهذَا الْ َ
يص َوالسرَّ َاوِيل َعلىَ ك ُِّل َم ِ
نَبَّ َه بِالْ َق ِم ِ
خيطَ ،وبِالْ َعماَ ئِ ِم
((( سنن ايب داود :كتاب املناسك  /باب ما يلبس املحرم،
َوالْبرَ َانِ��س َعلىَ ك ُّل َم��ا يُ َغطَّى ال َّرأْس بِ�� ِه َم ِ
خيطًا أَ ْو

رق��م ( )1825و( ،165/2 ،)1826ورقم (( )1827بزيادة

غ رَْيهَ ،وبِال ِْخف ِ
جل .
َاف َعلىَ ك ُِّل َما يَسْترُ ال ِّر ْ
لفظ خزا ً أو حلياً)166/2 ،
((( س��نن الرتم��ذي :كت��اب الحج  /ب��اب ماج��اء فيام ال • ما يُستفاد من الحديث :
ْصد ِب ِه
حرِم ِفي�َم�اَ يُق َ
حرِيم أَنْ�� َواع الطِّيب َعلىَ الْ ُم ْ
يجوز للمحرم لبس��ه ،رقم ( ،194/3 ،)833ورقم ( - ،)834تَ ْ
. 195/3
التَّطَيُّب .
((( س��نن النس��ايئ :كتاب الحج /باب النهي عن أن تنتقب
خ َّفينْ ِ
 َو ِفي�� ِه َدلِيل َعلىَ أَ َّن َواجِد ال َّن ْعلَينْ ِ لاَ يَلْبَس الْ ُ()8

امل��رأة الح��رام ،رق��م ( ،334/2 ،)3653وكت��اب الحج /

ني .
ب��اب النهي عن أن تلبس املحرمة القفازين ،رقم ( ،)3661الْ َم ْقطُو ِع َ
. 336/2
ِ��ي َع ْن الطِّي��ب فيِ بَ َدنِ ِه َوفيِ
 ِفي�� ِه أَ َّن الْ ُم ْح��رِم َم ْنه ٌّ
((( النهاية يف غريب األثر. 308/1 :
لِبَاس��ه َوفيِ َم ْع َنا ُه الطِّيب فيِ طَ َعامه لأِ َ َّن بُ ْغيَة ال َّناس
((( لسان العرب :مادة (ورس)  ،254/6والنهاية يف غريب
األثر. 382/5 :

((( فتح الباري186/5 :

((( سورة البقرة :اآلية (. )215

((( فتح الباري ،186/5 :عون املعبود . 219\4:
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فيِ تَطْيِيب الطَّ َعام كَبُ ْغيَ ِت ِه ْم فيِ تَطْيِيب اللِّبَاس.
اب بمِ َا لاَ يُلْ َبس لِ َي ُد ّل بِالاِ لْ ِت َز ِام ب��ه من مرو حم�لاً ،وولد ببغداد ،ونش��أ بها ،ومات
 ُس ِئ َل َعماَّ يُلْ َبس فَأَ َج َخرِج
الشيباين ،أبو عبد الله املروزي ،ثم البغداديُ .

ج��وزَ ،وإِنمَّ َا َع َد َل َع ْن بها ،وطاف البالد يف طل��ب العلم ،ودخل الكوفة،
ِم�� ْن طَرِيق الْ َم ْف ُهوم َعلىَ َما يَ ُ
ص.
ج َواب لأِ َنَّ ُه أَ ْ
والب�صرة ،ومكة ،واملدينة ،واليمن ،والش��ام .روى
ح رَ
خ رَ
ص َوأَ ْ
الْ َ

صل ِم ْن ُه عن :هشيم بن بشري ولد يف سنة أربع وستني ومائة.
ح ُ
ج َواب َما يَ ْ
 يُ ْس��تَفَاد ِم ْن ُه أَ َّن الْ ُم ْعتَبرَ فيِ الْ َْصود كَ ْي َف كَا َن َولَ ْو ِبتَ ْغ ِيريٍ أَ ْو ِزيَا َدة َولاَ تُشْ �َت�رَ َط وطلب الحديث يف س��نة تسع وس��بعني ومائة وهو
الْ َمق ُ
الْ ُمطَابَقَة.

ابن س��ت عرشة .وتويف ابوه وله ثالثون سنة ،فوليته

حرِم ِم ْن اللِّ َب��اس َوالطِّيب أمه ،ثقة حافظ فقيه حجة مات س��نة(241هـ)،وهو
 َوال ِْح ْك َم��ة فيِ َم ْن��ع الْ ُم ْخ ِ
ِّصاف ب ِ
ِص َف ِة الْ َ
الْبُ ْعد َع ْن الترَّ َفُّهَ ،والاِ ت َ
اشعَ ،ولِيَتَ َذكَّ َر ابن سبع وسبعني سنة(.)4
بِالتَّ َ
ج�� ُّر ِد الْ ُق ُدوم َعلىَ َربِّه فَ َيكُون أَقْ�� َرب إِلىَ ُم َراقَ َبته  -2هش��يم بن بش�ير بن القاس��م بن دينار السلمي،
حظُو َرات(.)1
َوا ْم ِت َناعه ِم ْن اِ ْرتِكَاب الْ َم ْ
أبو معاوية بن أيب خازم ،وقيل :أبو معاوية بن بش�ير
•املطل��ب الث��اين :املحرم��ة تس��دل الثوب عىل  بن أيب خازم ،الواس��طي ،قيل :انه بخاري األصل .
وجهها
روى ع��ن :يزيد بن أيب زياد ،ثقة ثبت كثري التدليس

ح ْن َبلٍ َ
ح َم ُد بْ�� ُن َ
ح َّدث َ َنا أَ ْ
قال األم��ام أبو داودَ :
ح َّدث َ َنا واإلرسال مات سنة (183هـ)(. )5
ُهشَ ْي ٌم أَخْبرَ َنَا يَزِي ُد بْ ُن أَبيِ ِزيَا ٍد َع ْن ُم َ
جا ِه ٍد َع ْن َعائِشَ َة  -3يزيد بن أيب زياد القريش الهاش��مي أبو عبد الله
قَال ْ
َت(( :كَا َن ال ُّركْ َبا ُن يمَ ُ ُّرو َن ِب َنا َونَ ْ
ح ُن َم َع َر ُسو ِل اللَّ ِه مواله��م الكويف .رأى أنس��اً وروى ع��ن  :مجاهد
حا َذ ْوا ِب َنا َس�� َدل ْ
َت إِ ْ
ح ِر َماتٌ فَ ِإذَا َ
ﷺ ُم ْ
ح َدانَا ِجلْبَابَ َها وروى عنه :هش��يم وهو من ش��يعة الكوفة .ضعيف
جا َوزُونَا كَشَ ْف َنا ُه))(.)2
ج ِه َها فَ ِإذَا َ
ِم ْن َرأْ ِس َها َعلىَ َو ْ
ك�بر فتغري وص��ار يتلق��ن وكان ش��يعياً مات س��نة

• التخريج :رواه ابن ماجه(.)3
• دراسة اإلسناد :

 -1أحم��د ب��ن محمد ب��ن حنبل بن هالل بن أس��د

(137هـ)(. )6

((( معرفة الثقات 194/1 :تهذيب الكامل470-437/1 :

((( فتح الباري ،186/5 :عون املعبود . 219\4:

تهذيب التهذيب  125/5:تقريب التهذيب.44/1 :

وجهها ،رقم (. 167/2 ،)1833

تقريب التهذيب. 269/2 :

الثوب عىل وجهها ،رقم(. 979/2 ،)2935

الضعفاء واملرتوكني 252/1 :تقريب التهذيب.324/2 :

((( س��نن أيب داود :كتاب املناسك  /باب املحرمة تغطي ((( معرف��ة الثق��ات 334/2 :الج��رح والتعديل 115/9:
((( س��نن ابن ماجه :كتاب املناسك /باب املحرمة تسدل ((( معرف��ة الثق��ات 364/2 :الج��رح والتعدي��ل265/9 :
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 -4مجاه��د ب��ن جرب امليك ،أب��و الحجاج القريش الثوب من فوق رأس��ها عىل وجهها لكن اذا اسدلته
املخزوم��ي ،م��وىل الس��ائب ب��ن أيب الس��ائب يكون متجافياً عن وجهها(.)4
املخزومي ،ويقال موىل أبنه عبد الله بن الس��ائب،

كان مول��ده س��نة إحدى وعرشي��ن يف خالفة عمر،

روى عن :عائش��ة زوج النب��ي ﷺ وروى عنه :يزيد

❊

❊

❊

ب��ن أيب زياد ،ثقة إمام يف التفس�ير ويف العلم مات
مبكة سنة 192هـ أو193هـــ وهو ساجد(. )1

 -5عائشة :زوج النبي ﷺ تقدم بيانها .

• درجة الحديث :الحديث اس��ناده ضعيف ،ال فيه
يزيد بن ايب زي��اد وهو ضعيف وقد قال فيه مرة عن

مجاهد عن عائشة ومرة عن ام سلمة( .)2وفيه هشيم
بن بشري وهو مدلس وقد عنعن هنا .

جوز
• الرشح العامْ :
ح ِديث َعلىَ أَنَّ ُه يَ ُ
استُ ِد َّل ِب َهذَا الْ َ

جال
ج ْ
ت إِلىَ َس رْ
جه َها لِ ُم ُرو ِر ال ِّر َ
�ْت� َو ْ
حتَا َ
لِلْ َم ْرأَ ِة إِذَا ا ْ
جه َها
قَرِي ًبا ِم ْن َها ت َْس ُدل الثَّ ْوب ِم ْن فَ ْوق َرأْس َها َعلىَ َو ْ
ح ُرم َعلَ ْي َها
حتَاج إِلىَ َس رْ
جه َها فَلَ ْم يَ ْ
�ْت� َو ْ
لأِ َ َّن الْ َم ْرأَة ت َ ْ

َت يَكُون الثَّ ْوب
�ْت�ه ُمطْلَقًا كَالْ َع ْو َر ِة لَ ِك ْن إِذَا َس�� َدل ْ
َس رْ
ح ْيثُ لاَ يُ ِ
صيب الْ َبشرَ َة َ .وظَا ِهر
جه َها ِب َ
جا ِف ًيا َع ْن َو ْ
ُمتَ َ
ح ِدي��ث ِخلاَ فه لأِ َ َّن الْ َم ْس�� ُدول لاَ يَكَاد يَ ْس��لَم ِم ْن
الْ َ

جافيِ شرَْطًا لَ َب َّي َن ُه ﷺ (.)3
إِ َ
صابَة الْ َبشرَ َة ،فَلَ ْو كَا َن التَّ َ
• ما ُيستفاد من الحديث :يجوز للمرأة اذا احتاجت
اىل س�تر وجهها مل��رور الرجال قريباً منها تس��دل
((( معرف��ة الثق��ات265/2 :تهذي��ب التهذي��ب39/10 :
تقريب التهذيب.159/2 :

((( الدراية يف تخريج احاديث الهداية. 32/2 :

((( عون املعبود ،210/5 :ونيل االوطار . 360/7:

((( عون املعبود ،210/5 :ونيل االوطار . 360/7:
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الخاتمة

المصادر والمراجع

الحم��د لل��ه أوال وآخرا ،فبع��د هذا الع��رض نضع  -وهي بعد القرآن الكريم :
ملخصا لِام سبق:
 .1أح��كام القرآن ،أب��و بكر محمد ب��ن عبدالله بن

• للمرأة يف االس�لام مكانة عظيم��ة ومتميزة  ،ومل احم��د ،املع��روف بابن العريب املعاريف الش��بييل
تنل املرأة حقوقها كانسانة االيف ظل االسالم .

(ت543هـ) ،تحقيق :عيل محمد البيجاوي ،ط2/

• معرف��ة اح��كام حجاب املرأة فقد اس��تهدف يف لس��نة ( 1387هـ 1967-م) ،مطبع��ة عيىس البايب
زمانن��ا ه��ذا املرأة املس��لمة بصفة خاصة لس��لبها الحلبي ورشكاه ،مرص.

كرامتها وعفتها ودينها.

 .2أح��كام القرآن ،اليب بك��ر احمد بن عيل الرازي

• الحج��اب هو الثوب الذي تس�تر به املرأة بدنها ،الجص��اص الحنف��ي (ت270هـ��ـ) ،دار الكت��اب
اذا خرجت من دارها.
العريب ،بريوت –لبنان.
• ثبتت مرشوعية الحجاب يف القرآن الكريم والسنة  .3االصاب��ة يف متييز الصحابة ،أليب الفضل احمد
النبوية .
بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي( ،ت852هـ)،
• تب�ين أن جمي��ع ب��دن امل��رأة ع��ورة ع��دا الوجه تحقيق :عيل محمد البجاوي ،دار الجيب -بريوت،
والكفني .
ط1992 ،1/م.

• تتعدد أس�ماء الحجاب وهيئته فله��ا أن تلبس ما  .4األقناع يف حل ألفاظ أيب ش��جاع /للشيخ محمد
ش��اءت من األنواع برشط السرت وأن ال يكون مدعاة الرشبيني الخطيب ،مطبعة دار احياء الكتب العربية
اىل الف والربوز.

ألصحابها عيىس البايب الحلبي ورشكاه ،مرص.

واىل غ�ير ذلك م��ن النتائ��ج التي ذُك��رت يف ثنايا  .5البحر الرائق رشح كن��ز الدقائق /لزين الدين بن
البح��ث ،ونرجو من الل��ه التوفيق وآخ��ر دعوانا أن إبراهي��م بن محمد (ابن نجي��م)( ،ت970هـ) ،دار
الحم��د لل��ه رب العاملني ،وصىل الله عىل س��يدنا الكتب العربية ،وبهامشه :الحوايش املسامة مبعنى
محمد وعىل آله وصحبه وسلم .
الخالق عىل البحر الرائق للسيد محمد امني الشهري

❊

❊

❊

باب��ن عابدي��ن ،طب��ع مبطبع��ة دار الكت��ب العربية
الكربى ،مرص.

 .6البدر املنري يف تخريج االحاديث واالثار الواقعة
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يف الرشح الكبري :لرساج الدين ايب حفص عمر بن احمد ب��ن عيل بن حج��ر ابو الفضل العس��قالين،

عيل ابن احمد االنصاري الش��افعي املعروف بابن املتوىف س��نة (852ه��ـ) ،تحقيق :الس��يد عبد الله
امللق��ن ،تحقيق :مصطفى ابو الغي��ط وعبدالله بن هاشم اليحاين املدين ،املدينة املنورة  1384هـ-

سليامن ويارس بن كامل ،دار الهجرة للنرش والتوزيع 1964م.

،السعودية-الرياض1425،هـ2004-م،ط. 1/

 .13تهذي��ب التهذيب /أليب الفضل احمد بن عيل

 .7التاريخ الكبري /أليب عبد الله محمد بن اسامعيل بن حجر العس��قالين الشافعي ،املتوىف سنة (852
بن ابراهيم البخاري الجعفي ،املتوىف س��نة( 256هـ) ،دار الفكر ،بريوت ،ط /1لسنة 1984م.

هـ) ،حققه السيد هاشم الندوي ،دار الفكر_ بريوت .14 .تهذي��ب الك�مال/أليب الحج��اج يوس��ف

 .8تحف��ة االحوذي برشح جام��ع الرتمذي ،لالمام ب��ن ال��زيك ب��ن عب��د الرحم��ن امل��زي ،املت��وىف
ايب الع�لا محم��د عب��د الرحم��ن بن عب��د الرحيم س��نة(742هــ)،تحقيق :د .بش��ارعواد مع��روف،
املباركف��وري ،املتوىف س��نة (1353هـ) ،تحقيق :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1/لسنة 1980م .

خالد عبدالغني محفوظ ،ط ،1دار الكتب العلمية .15 ،الثق��ات /أليب حاتم محمد بن حيان بن احمد

بريوت1426 ،هـــ. 2005-

التميمي البستي ،املتوىف س��نة (354هـ)،تحقيق:

 .9تذك��رة الحفاظ /ملحمد بن طاهر بن القيرساين ،السيد رشف الدين احمد ،دار الفكر ،بريوت ،ط1/
املت��وىف س��نة (507ه��ـ) ،تحقي��ق :حم��دي عبد بلسنة 1975م.

املجيد اسامعيل السلفي ،دار الصميعي_ الرياض .16 ،الجام��ع ألحكام القرآن/أليب عبدالله ش��مس

ط 1/لسنة  1415هـ.

الدي��ن محم��د ب��ن احم��د ب��ن ايب بكر اب��ن فرج

 .10تفس�ير القرآن الكريم /عامد الدي��ن ابو الفداء االنص��اري الخزرج��ي القرطب��ي املت��وىف س��نة
اس�ماعيل ب��ن عمر ب��ن كث�ير القريش الدمش��قي (671هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1/س��نة

(ت 774ه��ـ) ،دار احي��اء الكتب العربي��ة ،مطبعة  1408هـ1988 -م.
عيىس البايب الحلبي ورشكاه ،مرص.

 .17الج��رح والتعدي��ل /لعب��د الرحم��ن ب��ن ايب

 .11تقريب التهذيب /أليب الفضل احمد بن عيل بن حات��م محمد بن ادريس ال��رازي التميمي ،املتوىف
حجر العسقالين الشافعي ،املتوىف سنة (852هـ) س��نة(327هـ)،دار احياء ال�تراث العريب ،بريوت،
تحقي��ق :محمد كوامة ،دار الرش��يد ،س��وريا ،ط 1/ط 1/لسنة 1952م.

لسنة 1986م.

 .18جلباب املرأة املس��لمة يف الكتاب والس��نة /

 .12التلخي��ص الحبري يف أحاديث الرافعي الكبري /محم��د نارص الدي��ن االلباين ،املكتبة االس�لامية،

1074

«ما تلبسه النساء من الحجاب في الكتب الستة (دراسة تحليلية)»

أ .م .د .اسامعيل خليل إبراهيم

عامن –االردن ،ط 1/لسنة 1413هــ.

االنصاري ،تحقيق :حمدي عبد املجيد اس�ماعيل

 .19حاش��ية الدس��وقي /ملحم��د عرف��ة املتويف الس��لفي ،دار النرش مكتبة الرش��د – الرياض ،ط1/

س��نة(1230هـ) ع�لى ال�شرح الكب�ير للدردي��ر لسنة 1410هــ .

وبهامش�� ِه ،ال�شرح الكب�ير /أليب ال�بركات احمد  .23روض��ة الطالبني وعمدة املفت�ين /أليب زكريا

ب�ين محمد ب��ن احم��د الدردير الع��دوي املاليك يحي��ى ب��ن رشف بن م��ري النووي ،املتوىف س��نة
املتوىف س��نة(1201هـ) ،مطبع��ة داراحياء الكتب  676هـ ،املكتب اإلس�لامي ،بريوت ،ط 2/لس��نة

العربية،عيىس البايب الحلبي ورشكاه.

1405هـ.

 .20حاش��ية رد املحت��ار رشح تنوي��ر االبصار /رد  .24س��نن ابن ماجه /اليب عبد الله محمد بن يزيد
املحت��ار للس��يد محم��د ام�ين عابدين بن الس��يد القزويني ،املتوىف سنة (273هـــ) ،تحقيق :محمد

عم��ر عابدين ب��ن عبدالعزي��ز الدمش��قي الحنفي ،فؤاد عبد الباقي  ،دار الفكر – بريوت.

(ت1252ه��ـ) ،وال��د املخت��ار ملحم��د بن عيل  .25س��نن ايب داود /س��ليامن ب��ن األش��عث ب��ن
امللق��ب ،ع�لاء الدي��ن الحصكف��ي الدمش��قي ،إس��حاق االزدي السجس��تاين املتوىف سنة (275

(ت1088هـ) ،وتنوير االبصار /ملحمد بن عبدالله ه��ـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار
بن احمد ب��ن الخطيب التمرت��ايش الحنفي الغزى الفكر.

(ت1004ه��ـ) ،وهذه الحاش��ية يف الجزاء الس��تة  .26س��نن الرتمذي /ملحمد ب��ن عيىس ايب عيىس

األوىل ،أم��ا الجزءان الس��ابع والثام��ن :ففيهام قرة الرتم��ذي الس��لمي ،املت��وىف س��نة (279هـ��ـ)
عي��ون األخبار تكملة رد املحت��ار ،لنجل مؤلف رد ،تحقيق :محمد ش��اكر وآخروين،دار احياء الرتاث

املحت��ار وهو محمد عالء الدين ابن الس��يد محمد العريب ،بريوت .

ام�ين ابن الس��يد عمر عاب��د أمتها س��نة1290هـ .27 ،س��نن النس��ايئ/أليب عبد الرحم��ن احمد بن
مطبعة مصطفى البايب الحلبي بالقاهرة ،ط 1/لس��نة شعيب النسايئ (ت303هـ) ،تحقيق :د .عبدالغفار

1966م.

سليامن البنداري وسيد كرسوي حسن ،دار الكتب

 .21الحجاب يف االس�لام  /يوسف الحاج احمد ،العلمية ،بريوت ،ط 1/لسنة 1991م.

مكتبة ابن حجر للطباعة والنرش ،دمشق ،ط 1/لسنة  .28س�ير اعالم النب�لاء ،أليب عبدالل��ه محمد بن

2005م .

احم��د بن عثامن بن قامي��از الذهبي( ،ت748ه)ـ،

 .22خالص��ة الب��در املن�ير يف تخري��ج كت��اب حققه شعيب االرناؤوط ومحمد نعيم العرقسويس،
ال�شرح الكبري للرافعي  /عمر ب��ن عيل ابن امللقن الرسالة-بريوت ،ط1413 ،9هـ.
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 .29رشح الخريش عىل مخترص الخليل /أليب عبد لسنة 1392هـ.

الرحمن بن عبد الله بن عيل املتوىف سنة 1101هـ  .35الضغف��اء املرتوك��ون /ألحم��د ب��ن ش��عيب

عىل مخترص س��يدي خلي��ل بن اس��حاق الجندي النس��ايئ ،املتوىف س��نة (303هـ) ،حققه :محمود
املاليك املتوىف س��نة  776هـ وبها مئس�� ِه حاشية ابراهيم زايد ،دار الوعي_ حلب ،ط 1/لسنة 1369

بن احم��د الصعيدي العدوي املايل املتوىف س��نة هـ.

1189هـ عل رشح الخرسئي امتها سنة 1183هـ .36 ،طبقات الحفاظ/أليب الفضل عبد الرحمن بن

ط ،2/املطبعة الكربى االمريية ببوالت ،مرص س��نة أيب بكر الس��ويطي ،املتوىف س��نة ( 911هـ) ،دار
1317هـ.

الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1/لسنة 1403هـ.

 .30رشح فت��ح القدير /كامل الدين محمد بن عبد  .37الطبق��ات الك�برى/أليب عبد الل��ه محمد بن
الواحد الس��يوايس الس��كندري الحنف��ي ،املطبعة سعيد بن منيع البرصي الزهري ،املتوىف سنة (230
الكربى االمريية ،ببوالت ،مرص  1316هـ.

هـ) ،دار الفكر ،بريوت ،ط 1/لسنة 1984م.

 .31الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /اسامعيل  .38ع��ون املعب��ود رشح س��نن ايب داود /ملحمد
بن ح�ماد الجوه��ري ،تحقيق :احمد عب��د الغفور ش��مس الحق العظيم آب��ادي ،دار الكت��ب العلمية
عطار ،مطابع دار الكتاب العريب ،مرص.

-بريوت ،ط 2/لسنة  1415هـ.

 .32صحيح البخاري /ملحمد بن اسامعيل ابراهيم  .39الفائق يف غريب الحديث واألثر /ملحمود بن
بن املغرية ابو عبدالل��ه البخاري الجعفي ،املتوىف عم��ر الزمخرشي ،املتوىف س��نة (538هـ) ،حققه:

سنة ( 256هـ) ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا ،دار ع�لي محمد البجاوي ومحمد اب��و الفضل ابراهيم،
ابن الكثري ،الياممة ،بريوت ،ط 2/لسنة ( 1407هـ دار املعرفة_ لبنان.

_  1987م).

 .40فت��ح الب��اري رشح صحي��ح البخ��اري /أليب

 .33صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج ابو الحسني الفضل احمد بن عيل بن حجر العسقالين الشافعي،
القش�يري النس��ابوري (ت261هــ)،تحقيق محمد (ت852هـ) ،تحقي��ق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
ف��ؤاد عبد الباقي ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،املعرفة ،بريوت ،سنة  1379هـ.

ب/ط .

 .41الفروع /لش��مس الدين املقديس ايب عبدالله

 .34صحي��ح مس��لم ب�شرح الن��ووي /أليب زكريا بن مفلح ،املتوىف س��نة (763ه��ـ) ،ويليه تصحيح
يحي��ى ب��ن رشف بن م��ري النووي ،املتوىف س��نة الفروع:لعالء الدين ايب الحس�ين عيل بن س��ليامن

( 676هـ) ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط 2/امل��رداوي ،املتوىف س��نة ( 885ه��ـ) ،راجعه عبد
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الستار احمد فراج ،ط 3/لسنة  1388هـ_ 1967م ،والتوزيع والنرش ،بريوت_لبنان.

عامل الكتب ،بريوت.

 .48املختلطني/صالح الدين ابو س��عيد خليل بن

التجارية الكربى،مرص،ط1/سنة1356هـ

تحقي��ق :د .رفع��ت ف��وزي عب��د املطل��ب وعيل

 .42فيض القدي��ر /لعبد الرؤوف املناوي ،املكتبة االمري س��يف الدين كيكالي بن عب��د الله العاليئ،
 .43القاموس املحي��ط :للفريوز آبادي مجدالدين عبدالباس��ط مزيد ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،مرص،
محم��د ب��ن يعق��وب ،ط1413 ،3/ه��ـ_1993م ،ط1417، 1هــ1996-م .

املكتبة التجارية الكربى ملصطفى محمد ،مؤسسة  .49املدون��ه الك�برى /لالم��ام مال��ك ب��ن ان��س

فن الطباعة ،مرص.

االصبحي ،املتوىف سنة (179هـ) ،برواية سحنون

الدين عبدالله الصالح1419 ،هـ_ 2009م.

(240هـ) ،ع��ن عبد الرحمن بن القاس��م بن خالد

 .44القول املعطاء من احكام النساء ،للشيخ ضياء عب��د الس�لام ب��ن س��عيد التن��ويض املتوىف س��نة
 .45كش��اف القناع ع��ن منت االقن��اع /ملنصور بن العثقي ،املتوىف س��نة (191هـ) ،عن االمام مالك،
يون��س بن ص�لاح الدين بن حس��ن ب��ن احمد بن مطبعة السعادة ،مرص ،سنة  1323هـ.

ع�لي ادريس البهويت الحنبيل ،فرغ من تأليفه س��نة  .50معرفة الثقات /أليب الحس��ن احمد بن عبدالله

(1046ه��ـ) املتوىف (1051ه��ـ) ،واالقناع لرشف بن صالح العجيل الك��ويف( ،ت261هـ) ،تحقيق:
الدين ايب النجاموس بن احمد بن مس��لم بن عيىس عب��د العلي��م عبد العظيم البس��توي ،مكتب��ة الدار_

الحج��اوي املق��ديس املت��وىف س��نة (968هـ) ،املدينة املنورة ،ط 1/لسنة 1985م.

تحقيق :الش��يخ ه�لال مصلح��ي مصطفى هالل .51 ،مغني املحتاج اىل معرفة معاين الفاظ املنهاج/

النارش مكتب��ة النرص الحديثة بالري��اض ،وطبع يف لش��مس الدين محمد بن احم��د الرشبيني القاهري
بريوت.

الش��افعي الخطيب (ت977هـ) ،وهو رشح منهاج

 .46لس��ان العرب /البن منظ��ور أيب الفضل جامل الطالبني” ملحي��ي الدين ايب زكري��ا يحيى النووي
الدين محمد بن مك��رم األفريقي املرصي املتوىف مكتبة مصطفى البايب الحلبي وأوالده ،مرص ،لس��نة

س��نة(711هـ) ،دار ص��ادر_ ب�يروت ،ط 3/لس��نة  1377هـ1958 -م.
1414هـ_ 1994م.

 .52املقنع /مع��روف الدين عبد الله بت احمد بن

 .47املحىل /أليب محمد عيل بن احمد بن س��عيد محمد بن قدامة املقديس ،املتوىف سنة (620هـ)،

بن حزم ،املتوىف س��نة (456هـ) ،تحقيق :االستاذ مع حاش��ية منقولة من خط الش��يخ ابن الشيخ عبد
احمد محمد ش��اكر ،املكت��ب التج��اري للطباعة الل��ه ابن الش��يخ محمد بن عبد الوه��اب ،املطبعة

«ما تلبسه النساء من الحجاب في الكتب الستة (دراسة تحليلية)»

أ .م .د .اسامعيل خليل إبراهيم

السلفية ومكتبتها.
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املكتبة العلمية ،لسنة 1979م.

 .53امله��ذب يف فق��ه االم��ام الش��افعي /أليب  .58ني��ل االوطار من أحاديث س��يد األخبار رشح

اس��حاق ابراهيم بن عيل بن يوس��ف الفريوز آبادي منتقى األخبار /ملحمد بن عيل الشوكاين ،املتوىف
الشريازي ،املتوىف سنة (478هـ) ،وبهامشه :النظم سنة (1250هـ) ،دار الجيل_بريوت ،سنة 1973م.
املس��تعذب يف رشح غريب املهذب ،ملحمد بن

احمد بن بطال الركبي اليمني ،املتوىف س��نة (663
هـ) ،مطبعة عيىس البايب الحلبي ورشكاؤه_ مرص.

 .54مواه��ب الجلي��ل رشح مخت�صر الخلي��ل:
أليب عبدالل��ه محم��د ب��ن محمد ب��ن عبدالرحمن
الطرابليس املغ��ريب ،املعروف بالخطاب املتوىف

س��نة (954هـ) وبهامش��ه التاج واالكليل ملخترص
خلي��ل ،أليب عبدالل��ه محمد بن يوس��ف العبدري

الش��هري باملواق تويف س��نة ( 867هـ) ملتزم الطبع

والنرش ،مكتبة النجاح ،ليبيا.

 .55ميزان االعتدال يف نقد الرجال /ش��مس الدين
محمد بن احمد الذهبي ،املتوىف س��نة (748هـ)،
تحقي��ق :عيل محمد معوض والش��يخ عادل احمد

عب��د املوجود ،دار الكت��ب العلمية_ بريوت ،ط1/
لسنة 1995م.

 .56نصب الراي��ة ألحاديث الهداي��ة /اليب محمد
عبد الله بن يوس��ف الحنفي الزيلعي ،املتوىف سنة

(762ه��ـ) ،حقق��ه :محمد يوس��ف النب��وري ،دار
الحديث_مرص ،سنة 1357هـ.

 .57النهاي��ة يف غري��ب األث��ر /أليب الس��عادات

املبارك ب��ن محمد الجزري( ،ت606هـ) ،تحقيق:

طاه��ر احم��د ال��زواى ومحمود محم��د الطناحي. ،
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