


 ٘ لباس املرأة عند املرأة وعند حمارمها

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 وادلرسلُت، نبينا زلمد، وعلى آلو وصحبو أمجعُت.

 وبعد:
فقد كثر السؤال عن لباس ادلرأة وحدود ذلك ولباسها عند 
زلارمها ونساءىا، وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 لك دبا يلي:واإلفتاء عن ذ
احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على نبينا زلمد وعلى آلو 

 وصحبو أمجعُت.
 وبعد:

فقد كانت نساء ادلؤمنُت يف صدر اإلسالم قد بلغن الغاية يف 
الطهر والعفة، واحلياء واحلشمة بربكة اإلميان باهلل ورسولو واتباع القرآن 

لبسن الثياب الساترة وال والسنة، وكانت النساء يف ذلك العهد ي
يُعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو 

وهلل  –دبحارمهن، وعلى ىذه السنة القومية جرى عمل نساء األمة 
قرنًا بعد قرن إىل عهد قريب فدخل يف كثَت من النساء ما  –احلمد 

دخل من فساد يف اللباس واألخالق ألسباب عديدة ليس ىذا موضع 
 بسطها.
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ونظرًا لكثرة االستفتاءات الواردة إىل اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية واإلفتاء عن حدود نظر ادلرأة إىل ادلرأة وما يلزمها من اللباس 
فإن اللجنة تبُت لعموم نساء ادلسلمُت، أنو جيب على ادلرأة أن تتخلق 

من اإلميان وشعبة من ُشعبو، ومن  خبلق احلياء الذي جعلو النيب 
حلياء ادلأمور بو شرًعا وعرفًا تسًت ادلرأة واحتشامها وزبلقها باألخالق ا

 اليت تبعدىا عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة.
وقد َدلَّ ظاىر القرآن على أن ادلرأة ال تبدي للمرأة إال ما تبديو 
حملارمها مما جرت العادة بكشفو يف البيت وحال ادلهنة كما قال تعاىل: 

َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِِبِنَّ َوََل يُ ْبِدي َن زِيَنتَ ُهنَّ ِإَلَّ َما َظَهَر ِمن ْ
َوََل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإَلَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ َأْو َآبَاِئِهنَّ َأْو َآبَاِء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْ َناِئِهنَّ 

َأْو َبِِن ِإْخَواِِنِنَّ َأْو َبِِن َأَخَواِِتِنَّ َأْو  َأْو َأبْ َناِء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِِنِنَّ 
اآلية، وإذا كان ىذا ىو نص القرآن وىو ما  [13]النور:  ِنَسائِِهنَّ 

 دلت عليو السنة فإنو ىو الذي جرى عليو عمل نساء الرسول 
ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء األمة إىل عصرنا ىذا، 

بكشفو للمذكورين يف اآلية الكرمية ىو: ما يظهر من  وما جرت العادة
ادلرأة غالًبا يف البيت وحال ادلهنة ويشق عليها التحرز منو كانكشاف 
الرأس واليدين والعنق والقدمُت، وأما التوسع يف التكشف فعالوة على 
أنو مل يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، ىو أيًضا طريق لفتنة 

هبا من بنات جنسها وىذا موجود بينهن، وفيو أيًضا  ادلرأة واالفتتان
 قدوة سيئة لغَتىن من النساء.

كما أن يف ذلك تشبًها بالكافرات والبغايا وادلاجنات يف لباسهن 
]أخرجو  «من تشبو بقوم فهو منهم»أنو قال:  وقد ثبت عن النيب 
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 .اإلمام أمحد وأبو داود[
رأى عليو  النيب ويف صحيح مسلم عن عبد هللا بن عمرو أن 

. «ن ىذه من ثياب الكفار فال تلبسهاإ»ثوبُت معصفرين فقال: 
صنفان من أىل النار مل »قال:  ويف صحيح مسلم أيًضا أن النيب 

أرمها: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ِبا الناس، ونساء  
وسهن كأسنمة البخت املائلة ؤ كاسيات عاريات مائالت مميالت ر 

جلنة وَل جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا َل يدخلن ا
: ىو أن تكتسي ادلرأة ما ال «كاسيات عاريات»، ومعٌت: «وكذا

يسًتىا فهي كاسية وىي يف احلقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب 
الرقيق الذي يشف بشرهتا، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع 

 عض أعضائها.جسمها، أو الثوب القصَت الذي ال يسًت ب
فادلتعُت على نساء ادلسلمُت التزام اذلدي الذي كان عليو أمهات 
ادلؤمنُت ونساء الصحابة رضي هللا عنهن ومن تبعهن بإحسان من 
نساء ىذه األمة، واحلرص على التسًت واالحتشام فذلك أبعد عن 
أسباب الفتنة وصيانة للنفس عما تثَته دواعي اذلوى ادلوقع يف 

 الفواحش.
جيب على نساء ادلسلمُت احلذر من الوقوع فيما حرمو هللا  كما

ورسولو من األلبسة اليت فيها تشبو بالكافرات والعاىرات طاعة هلل 
 ورسولو ورجاء لثواب هللا وخوفًا من عقابو.

كما جيب على كل مسلم أن يتقي هللا فيمن ربت واليتو من 
األلبسة اخلليعة  النساء، فال يًتكهن يلبسن ما حرمو هللا ورسولو من
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 والكاشفة والفاتنة وليعلم أنو راٍع ومسؤول عن رعيتو يوم القيامة.
نسأل هللا أن يصلح أحوال ادلسلمُت وأن يهدينا مجيًعا سواء 

 السبيل إنو مسيع قريب رليب. 
 وصلى هللا وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت.

 [23112]رقم 
 ىـ.ٕٔٗٔ/ٔ/ٕ٘يف  

 
 
 
 
 

* * * * 
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 عورة املرأة
 

 وُسئل الشيخ ابن عثيمُت رمحو هللا يف شريط اللقاء ادلفتوح:
اشتهر عند كثَت من النساء القول بأن عورة ادلرأة أمام ادلرأة من 
السرة إىل الركبة فأصبحن يلبسن البناطيل الضيقة وادلالبس القصَتة 
على أساس ىذا القول فهل ىذا صحيح وىل جيوز ذلن ليس ىذه 

 بسة ؟األل
ال شك أن ىذا القول لو أصل فإن النيب فأجاب الشيخ رمحو هللا: 

  :َل ينظر الرجل إىل عورة الرجل وَل املرأة إىل عورة »قال
، وكما أن الرجل عورتو بالنسبة للرجل ما بُت ]رواه مسلم[ «املرأة

السرة والركبة كذلك ادلرأة بالنسبة للمرأة لكن ال يعٍت ذلك أن ادلرأة 
ما شاءت من اللباس وأهنا لو لبست من اللباس ما يغطي ما تلبس 

 بُت السر والركبة كفى!
فإن ىذا مل يقل بو أحد من العلماء وال فهمو أحد من العلماء، 

عليها ثياب طويلة  –لكن يعٍت لو أن امرأة انكشف ساقها أمام امرأة 
و فإن ىذا ال حيرم على ادلرأة األخرى أن تنظر إلي –وانكشف الساق 

ألن العورة اليت ال حيل النظر إليها ما بُت السرة والركبة مث لُيعلم أن 
هنى ادلرأة الناظرة  «َل تنظر املرأة إىل عورة املرأة»قال:  رسول هللا 

أما ادلنظورة فإهنا متسًتة، البد أن تتسًت كما كان نساء الصحابة 
بسن يفعلن ذلك فقد ذكر العلماء أن نساء الصحابة يف البيوت يل

الُقُمص اليت ذلا أكمام تسًت إىل الكف وإىل الكعب ولباس نساء 
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والفهم الذي أشارت إليو السائلة  الصحابة يفسر قول رسول هللا 
فهم خاطئ بال شك وال أحد من أىل العلم يقول بو إطالقًا، ىل من 
ادلعقول أن يقول أحد من علماء ادلسلمُت أن ادلرأة لو تسًت ما بُت 

كبة فلها أن زبرج بُت النساء وصدرىا ظاىر ؟! ال أحد يقول السرة والر 
عندنا نصوص  [7]آل عمران:  َآيَاٌت حُمَْكَماتٌ هبذا وىو داخل يف 

زلكمة بينت أن ادلرأة ال حيل ذلا أن تلبس ادلالبس الضيقة وال اخلفيفة 
ونساء  صنفان من أميت.. »اليت تصف لون جلدىا ومنو احلديث: 

قال العلماء: إن معناه: عليهن لباس ضيق أو  «كاسيات عاريات
 .خفيف أو قصَت...

وُسئل فضيلة الشيخ رمحو هللا تعاىل: عن حكم لبس ادلرأة الثوب 
 القصَت أمام النساء؟ وعن حدود عورة ادلرأة عند ادلرأة؟

فأجاب قائاًل: ال جيوز للمرأة أن تلبس ثوبًا قصَتًا، اللهم إال إذا  
بيتها سوى زوجها، وأما مع الناس فال حيل  كانت يف بيتها وليس يف

ذلا أن تلبس الثوب القصَت أو الضيق، أو الشفاف الذي يصف ما 
وذكر:  «صنفان من أىل النار مل أرمها»قال:  وراءه؛ ألن النيب 

نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت َل يدخلن اجلنة وَل جيدن »
 .(ٔ)«رحيها

أو الضيق، أو الشفاف الذي تُرى فإذا كانت ادلرأة تلبس القصَت، 
من ورائو البشرة فهي يف احلقيقة كاسية عارية، كاسية من حيث أن 

                              
 أخرجو مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات. (1)
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 عليها كسوة، وعارية من حيث أن الكسوة مل تفدىا شيًئا.
وحدود عورة ادلرأة عند ادلرأة ما بُت السرة والركبة، فالساق والنحر 

ن ال يعٍت ذلك أننا والرقبة ليس بعروة بالنسبة لنظر ادلرأة للمرأة، ولك
جنوز للمرأة أن تلبس ثيابًا ال تسًت إال ما بُت السرة والركبة، ولكن 
فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب 

أو خرج شيء من رقبتها أو من حنرىا وأختها تنظر؛ فال بأس  سابغ،
بذلك، فيجب أن تعرف الفرق بُت العورة وبُت اللباس، اللباس البد 
أن يكون سابًغا بالنسبة للمرأة، أما العورة للمرأة مع ادلرأة فهي ما بُت 

 السرة والركبة.
 .ٜٚٔ/ٕٔادلرجع: فتاوى ابن عثيمُت رمحو هللا 

الشيخ زلمد بن صاحل العثيمُت رمحو هللا السؤال وُسئل فضيلة 
 التايل:

ما حكم لبس النساء أمام النساء ادلالبس ذات األكمام القصَتة 
والفتحات من جهة النحر والظهر أو الساقُت،  –أي: ما فوق ادلرفق 

وما حكم ادلالبس الضيقة أو الشفافة علًما بأن ذلك أمام النساء 
البس القصَتة وىو ما يصل إىل نصف دون الرجال، وكذلك لبس ادل
 الساقُت مع األدلة ما أمكن؟

اجلواب: الذي أراه أنو ال جيوز للمرأة أن تلبس مثل ىذا اللباس 
صنفان »: ولو أمام ادلرأة األخرى؛ ألن ىذا ىو معٌت قول النيب 

من أىل النار ملا أرمها بعد؛ نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت 
 .«لبخت املائلةرءوسهن كأسنمة ا



 رأة عند املرأة وعند حمارمهالباس امل 
 

ٕٔ 

 
قال أىل العلم: معٌت كوهنن كاسيات عاريات أهنن يلبسن ثيابًا 
ضيقة أو ثيابًا شفافة أو ثيابًا قصَتة، وكان من ىدي نساء الصحابة 
رضي هللا عنهن أهنن يلبسن ثيابًا تصل إىل الكعب يف الّرِْجِل وإىل 

ن مفصل الكف من الذراع يف اليد إال إذا خرجن إىل السوق فإهن
يلبسن ثوبًا نازاًل ربت ذلك وضافًيا على الكف، أو ذبعل يف الكف 

 قفازين فإن من ىدي نساء الصحابة لبس القفازين؛ لقول النيب 
ولوال أن لبس القفازين كان  «َل تلبس القفازين»للمرأة إذا أحرمت: 

معلوًما عند النساء يف ذلك الوقت ما احتيج إىل النهي عنو يف حال 
 اإلحرام.
ئل فضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين حفظو هللا س

 السؤال التايل:
فضيلة الشيخ: ما رأيك يف بعض النساء الاليت حيضرن حفالت 
الزواج أو غَتىا دبالبس عارية حبيث ُتظهر مجيع البدن مع األكتاف 
وبعض الصدور وأحيانًا يكون مفتوًحا من األسفل حبيث يصل إىل 

انًا يكون ضيق يصف حجم األعضاء، مع العلم بأن ىذه الركبة وأحي
القضية مثارة اآلن بُت النساء حول ما جيوز كشفو واستدلوا بفتوى 
ألحد العلماء أجاب بأن عورة ادلرأة أمام ادلرأة من السرة إىل الركبة فما 

 رأي مساحتكم؟
اجلواب: ال جيوز التوسع بإبداء الزينة وإظهار ادلفاتن أمام النساء 
دلا فيو من الدعاية إىل التفسخ وإبداء احملاسن فيستخف الكثَت 
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 باحلجاب ويبدون يف األسواق متربجات.
وسئل فضيلة الشيخ: يوجد ظاىرة عند بعض النساء وىي لبس 
ادلالبس القصَتة والضيقة اليت تبدي ادلفاتن وبدون أكمام ومبدية 

بنصحهن يقلن: للصدر والظهر وتكون شبو عارية سباًما، وعندما تقوم 
إهنن ال يلبسن ىذه ادلالبس إال عند النساء وأن عورة ادلرأة مع ادلرأة 
من السرة إىل الركبة فما حكم ذلك؟ وما حكم ليس ىذه ادلالبس 
عند احملارم؟ جزاكم هللا خَت اجلزاء عن ادلسلمُت وادلسلمات وأعظم 

 هللا مثوبتكم؟
 ح عن النيب فأجاب بقولو: اجلواب على ىذا أن يقال: إنو ص

صنفان من أىل النار مل أرمها؛ قوم معهم سياط كأذناب »أنو قال: 
ات عاريات مائالت مميالت، البقر يضربون ِبا الناس، ونساء كاسي

رؤوسهن كأسنة البخت املائلة، َل يدخلن اجلنة، وَل جيدن رحيها، 
 .«وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا
ريات بأهنن الاليت يلبسن ألبسة وفسر أىل العلم الكاسيات العا

ضيقة، أو ألبسة  خفيفة ال تسًت ما ربتها، أو ألبسة قصَتة، وقد ذكر 
ما بُت   شيخ اإلسالم أن لباس النساء يف بيوهتن يف عهد النيب 

كعب القدم وكف اليد كل ىذا مستور وىن يف البيوت، أم إذا 
ثيابًا  خرجن إىل السوق فقد ُعِلم أن نساء الصحابة كن يلبسن

 إىلأن يرخينو »: ضافيات يسحنب على األرض ورخص ذلن النيب 
 .(ٔ)«ذراع َل تزدن على ذلك

                              
 .٘/ٕأخرجو اإلمام أمحد  (1)
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َل تنظر »: وأما ما اشتبو على بعض الناس من قول النيب 

. وأن عورة ادلرأة «املرأة إىل عورة املرأة وَل الرجل إىل عورة الرجل
على تقصَت ادلرأة  بالنسبة للمرأة ما بُت السرة والركبة من أنو يدل

مل يقل لباس ادلرأة ما بُت السرة والركبة حىت  لباسها، فإن النيب 
 «َل تنظر املرأة إىل عورة املرأة»يكون يف ذلك حجة ولكنو قال: 

فنهى الناظرة، ألن الالبسة عليها لباس ضايف لكن أحيانًا تكشف 
تنظر أن  عورهتا لقضاء احلاجة أو غَته من األسباب فنهى النيب 

َل ينظر »ادلرأة إىل عورة ادلرأة، ودلا قال النيب عليو الصالة والسالم: 
فهل كان الصحابة يلبسون أزرًا من السرة  «الرجل إىل عورة الرجل

إىل الركبة، أو سراويل من السرة إىل الركبة ؟! وىل يعقل اآلن أن امرأة 
السرة  زبرج إىل النساء ليس عليها من اللباس إال ما يسًت ما بُت

والركبة، ىذا ال يقولو أحد، ومل يكن ىذا إال عند نساء الكفار، فهذا 
الذي فهمو بعض النساء من ىذا احلديث ال صحة لو، واحلديث 

: لباس ادلرأة ما بُت السرة والركبة، لعل معناه ظاىر، مل يقل النيب 
النساء أن يتقُت هللا وأن يتحلُت باحلياء الذي ىو من ُخلق ادلرأة 

احلياء شعبة من »: الذي ىو من اإلميان كما قال النيب و 
 .(ٔ)«اإلميان

أكثر حياًء من العذراء »وكما تكون ادلرأة مضرب للمثل فيقال: 
                              

أخرجو البخاري: كتاب اإلميان، باب أمور اإلميان، ومسلم: كتاب اإلميان، باب بيان  (1)
 عدد شعب اإلميان.



 ٘ٔ لباس املرأة عند املرأة وعند حمارمها

ومل نعلم وال عن نساء اجلاىلية أهنن كن يسًتن ما بُت « يف خدرىا
السرة والركبة فقط ال عند النساء وال عند الرجال. فهل تريد ىؤالء 

 تكون نساء ادلسلمُت أبشع صورة من نساء اجلاىلية ؟!! النساء أن
واخلالصة: أن اللباس شيء، والنظر إىل العورة شيء آخر، أما 
اللباس فلباس ادلرأة مع ادلرأة ادلشروع فيو أن يسًت ما بُت اليد إىل  
كعب الرجل ىذا ىو ادلشروع، ولكن لو احتاجت أن تشمر الذراع 

در احلاجة فقط، وأما أن يكون ىذا إىل العضد فإهنا تفعل ذلك بق
 ىو اللباس ادلعتاد الذي تلبسو فال.

واحلديث ال يدل عليو بأي حال من األحوال؛ وذلذا وجو 
اخلطاب إىل الناظرة ال إىل ادلنظورة، ومل يتعرض الرسول عليو الصالة 
والسالم لذكر اللباس إطالقًا، فلم يقل: لباس ادلرأة ما بُت السرة 

 يكون يف ىذا شبهة ذلؤالء النساء.والركبة حىت 
وأما زلارمهن يف النظر فكنظر ادلرأة إىل ادلرأة دبعٌت أنو جيوز للمرأة 
أن تكشف عند زلارمها ما تكشفو عند النساء، فتكشف الرأس 
والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبو ذلك، ولكن ال ذبعل 

 اللباس قصَتًا.
عثيمُت رمحو هللا: عن حكم إلباس ُسئل فضيلة الشيخ زلمد بن 

 البنات القصَت من الثياب؟
فأجاب بقولو: جيب على اإلنسان مراعاة ادلسؤولية، وأن يتقي هللا 
تعاىل ومينع كافة من لو والية عليهن من ىذه األلبسة، فقد ثبت عنو 

  :صنفان من أىل النار مل أرمها؛ نساء كاسيات »أنو قال
وسهن كأسنمة البخت املائلة َل يدخلن ؤ عاريات مائالت مميالت ر 



 رأة عند املرأة وعند حمارمهالباس امل 
 

ٔٙ 

 .«اجلنة وَل جيدن رحيها
وىؤالء النسوة الاليت يستعملن الثياب القصَتة كاسيات؛ ألن 
عليهن كسوة لكنهن عاريات لظهور عورهتن؛ ألن ادلرأة بالنسبة للنظر  
كلها عورة، وجهها ويداىا ورجالىا، ومجيع أجزاء جسمها لغَت 

 احملارم.
الضيقة، وإن كانت كسوة يف الظاىر لكنها عري وكذلك األلبسة 

يف الواقع، فإن إبانة مقاطع اجلسم باأللبسة الضيقة ىو تعري، فعلى 
ادلرأة أن تتقي رهبا وال تبُت مفاتنها، وعليها أن ال زبرج إىل السوق إال 
وىي البسة ما ال يلفت النظر، وال تكون متطيبة؛ لئال ذبر الناس إىل 

 ون زانية.نفسها فيخشى أن تك
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