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ومن أنفسنا رشور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نحمده، هللا احلمد إن
ال ونشهد أن له، هاد فال يضلل ومن له، مضل اهللا فال هيده من سيئات أعاملنا،
ومن  وأصحابه آله Sوعىل ورسوله عبده حممدا ال رشيك له وأن وحده اهللا إله

بعد: أما الدين. يوم إىل بإحسان تبعهم

والسري بفضلهم، االعرتاف هو للسابقني الالحقون أن يفعله يمكن ما ل أجّ فإن
عندما القصيم جامعة صنعا أحسنت وقد أعامهلم، وتفقد الصالح،  هنجهم عىل 
ثرية موسوعة علم، ورثه من يعد بام بل اإلسالمية، الرشيعة أعالم من تناولت علام
لبيان والدراسة بالبحث تناول موضوعاهتا بد من ال كان لذا األمة، لرتاث تضاف

الالحقون. هبا ليهتدي السابقون، عليها سار التي األسس

أهم من تعاىل،  رمحه اهللا الشيخ، لد الفتاو يف التميز جوانب إبراز أن وقد رأيت
فتاو يف ـ رأيته ملا فيه أسهم أن وهو ما يمكن وتفرده، معينه، تعكس اجلوانب التي
اإلسالمية. الرشيعة ملقاصد وإدراك وفهم ثرية، واستشهادات علم غزير من ـ الشيخ

ييل: بام متيزت أهنا نجد فتاو الشيخ يف وبقراءة متأنية

الرشيعة علوم من كثرية بجوانب الفتاو أحاطت فقد ،الفتاو تنوع : أوالً
علمه. وسعة اهللا تعاىل، رمحه الشيخ، ثراء عىل مما يدل وفنوهنا،

يف اجلواب. املتناهية الدقة ثانياً:

كلامت بالغرض يف تفي ومبارشة، قصرية فتاواه املوجزة، فكانت اإلجابة ثالثاً:
قليلة.
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جيدا. اتصاال يعيش فيه كان الذي االتصال بالعرص أو الواقع، فهم رابعــاً:

التقعر فيها. أو األلفاظ يف الغلو عن البعد خامساً:

تساهل. بال الفتو التيسري يف سادساً:

تعاىل اهللا بكتاب كانت  فاستشهاداته  مدللة؛ الرد  يف  منهجية وجود سـابعاً:
وغريه. كالقياس أخر رشعية ملصادر يلجأ وكان وبالسنة

الرشيعة. مقاصد عىل الرتكيز ثامنـاً:

تعاىل، اهللا رمحه الشيخ،  لد الفتو جانب يف متيزا أراها املوضوعات فهذه
تعاىل. ~ ومتيزه فضله وأبني أن أبرزها املباحث من جمموعة خالل من فأردت

  

ييل: فيام تكمن املوضوع هذا الختيار دعتني األسباب من جمموعة وهناك

املوضوع. أمهية ـ ١

املعاش. يف واقعهم لتكرارها الفتاو هذه ملثل الناس حاجة ـ ٢

الشيخ ~. لد التميز جوانب إبراز ٣ ـ

املرجوة. التميز تعكس جوانب األرسة فتاو ـ ٤

 

مباحث يف ذلك وجعلت االستنباطي، التحلييل املنهج البحث هذا سلكت يف
يدل ما الفتو من أجتزئ كنت البحث إطالة ولعدم التميز، جانب قصرية، تربز

املطلوب. اجلانب عىل

اخلريية، الشيخ  مؤسسة عن الصادرة األرسة فتاو عىل ذلك يف  واعتمدت
فاهلدف منها، باملطلوب أو بالفتو أستشهد أن آثرت طبعاهتا، وتعدد ولشهرهتا،
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.الفتاو من التميز جوانب استخالص هو

كاآليت: وخامتة عرش مبحثا واثنا مقدمة يف البحث جاء ولقد

البحث. يف ومنهجي للموضوع اختياري أسباب وبينت فيها املقدمة:

.أصول الفتو يف التميز األول: املبحث

وللمتخصصني. احلنبيل اإلحالة للمذهب املبحث الثاين:

املفاهيم. بعض تصحيح الثالث: املبحث

واملستحدثة. العرصية باألمور الرابع: إحاطة الشيخ ~ املبحث

.الفتو يف الرؤية وضوح اخلامس: املبحث

.الفتو يف التفصيل السادس: املبحث

املسلمني. غري عادات واتباع التشبه من التحذير السابع: املبحث

اإلباحة. جماالت فتح الثامن: املبحث

الرشعية. املقاصد عىل اعتامده التاسع: املبحث

األولويات. تقديم املبحث العارش:

عنها. املسئول غري الفتو يف ألبعاد النظر عرش: احلادي املبحث

النتائج. فيها وبينت اخلامتة:

فيها، يترسع ملن الفتو خلطورة النظر ألفت أن أرجو فإنام ذلك إذ أفعل وإنني
هبذا تعاىل اهللا فوق ذلك التقرب إىل وأرجو ،~ متيز الشيخ عىل الضوء وإلقاء

وراء القصد. من وتعاىل وهو سبحانه العمل،

البنا حممود عبداللطيف د. حممد
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األول املبحث

  

فقد  فتواه، يف ~ الشيخ عليها يعتمد التي املصادر هو الفتو بأصول واملقصود
جمرد  مرسل بكالم يفتون كثريين نجد حني يف فتواه عىل باالستدالل ~ الشيخ متيز
 S رسوله وسنة تعاىل اهللا كتاب بني ما االستدالل مواطن وتنوعت الدليل، عن

بمكان. األدلة من أيضا له املستقرة والعادات والعرف دور، للقياس كان وكذلك

فتواه: استدالل الشيخ بالنصوص عىل : أوالً *

إال شيئا الشيخ يرتك رسوله، فلم وسنة تعاىل اهللا كتاب هنا بالنصوص وأقصد
 فتو S ففي سنة رسوله أو تعاىل اهللا من كتاب رصحية بنصوص عليه ويستدل
فقدت  وبام أجازه النبيSملن واملستوصلة(١)، الواصلة بحديث استدل الباروكة

ذهب(٢). من أنفا يتخذ أن أنفه
فضيلة عليها واستشهد فتو إال من الفتاو فام يف األمر لكثرة اجلملة وعىل
مجيع  تقريباً ج خرَّ أنه واملالحظ  حديث، أو اهللا كتاب  من بآية ~ الشيخ
أو نقرؤها التي احلديثة الفتاو يف  نادر أمر وهذا هبا، استشهد  التي األحاديث

الفضائيات وغريها. يف نسمعها

القياس: إىل جلوء الشيخ ثانياً: *

ذلك  وإيضاح البعض، كذلك قياس يردُّ وقد فتاويه، يف القياس الشيخ يستخدم
ييل: فيام

فعل باب حتريم اللباس، ومسلم، كتاب رقم (٥٩٤٧)، املستوشمة باب اللباس، كتاب البخاري، رواه (١)
. (٢١٢٤) رقم الواصلة

الشيخ اخلريية. بمؤسسة العلمية إعداد اللجنة ٢ ص صالح العثيمني بن حممد للشيخ املسلمة األرسة فتاو انظر (٢)
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بمن رضورة هلا كانت ومن  بالواصلة، تلبسها من أحلق الباروكة فتو ففي
أصال كأن شعر املرأة رأس  عيل يكن «لكن إن مل :الفتو فقال يف أنفه، جدعت 
العيوب إزالة ألن العيب، (لسرت) الباروكة  استعامل  من  حرج فال  قرعاء تكون
من  أنفا يتخذ أن الغزوات إحد يف أنفه قطعت Sملن أذن النبي وهلذا جائزة،
ال فهذا سوداء مثال، بقعة إزالة اعوجاج فيعدله، أو أنفه يكون يف أن ومثل ذهب،

بأس به»(١).
هبا ملن  أجازه ثم ذلك، وحرم بالواصلة، تلبسها من قاس الفتو هذه ففي
من  أنفاً يتخذ أن للمجدوع  S النبي إجازة عىل ذلك وقاس كالقرع،  عيب

العيب. وذلك بعلة سرت ذهب،
أذكر أن أود املناسبة «وهبذه فيقول: بحدود املرأة جتمل فتو يف القياس ويرد
وهذا وله قرشة، املرأة األظافر تستعمله عيل يوضع وهو يش (املناكري) بـ يسمي ما
وكل الطهارة، يف املاء وصول يمنع ألنه تصيل، كانت للمرأة إذا استعامله جيوز ال
يقول: اهللا املغتسل، ألن للمتويض أو استعامله جيوز ال فإنه املاء وصول يش يمنع
مناكري فإهنا أظفارها عىل كان ومن (املائدة: ٦)، *مث   )  ( نث
من تركت فريضة قد فتكون يدها غسلت أهنا عليها يصدق فال املاء، وصول متنع
إال إذا استعملته حرج عليها فال تصىل كانت ال وأما من الغسل، أو الوضوء فرائض

هبم. من التشبه فيه ملا جيوز ال فإنه الكفار، نساء خصائص من هذا الفعل يكون أن

اخلفني، وأنه جيوز لبس جنس من هذا بأن أفتى الناس بعض أن سمعت ولقد
مسافرة، كانت إن أيام ومدة ثالثة مقيمة، كانت إن يوم وليلة ملدة تستعمله املرأة أن
فإن باخلفني،  يلحق أبداهنم به الناس سرت  ما كل  وليس  غلط فتو هذه ولكن
للسرت، حمتاجة القدم  فإن غالبا ذلك إيل للحاجة عليهام باملسح الرشيعة جاءت

.٢ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
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هبام. املسح الشارع فخصص ذلك، وغري والربودة تبارش األرض واحلىص  ألهنا
والرأس الرأس، العاممة حملها ألن بصحيح، وليس العاممة قياسها عىل يدعى وقد
فريضته فإن الوجه املسح بخالف هي الرأس فريضة فإن أصله، فرضه خمفف من

اليد»(١). يسرتان أهنام مع القفازين متسح يبح النبيSأن وهلذا مل الغسل،

ألمرين: أو العاممة اخلفني املناكري عىل قياس البعض رد فقد

وجود النص. األول:

وحاجة  لألرض، ملالمستهام اخلفني ملحة إىل الرجلني فحاجة املعقولية، الثاين:
الغسل. وليس املسح، فهو خمفف فرض الرأس وألن ختفى، الرأس للعاممة ال

الناس: درج عليه وما والعرف البيئة ثالثاً: مراعاة *

تنضج فالبيئة التي بالبيئة، احلكم الرشعي ارتباط إىل كثريا النظر الشيخ يلفت
فالعربة نضجهن، فيها يتأخر التي البيئة غري حكام فيها يأخذن فيها رسيعا، البنات

واملرأة. البيئة، بسن، ولكن بطبيعة ليست البلوغ يف إذا

الطفلة  «لكن باحلجاب: الصغريات الفتيات إلزام فتو يف ~ فيقول
ورجليها، ويدهيا وجهها ورقبتها، سرت عليها وال جيب حكم، ليس لعورهتا الصغرية
الرجال نفوس تتعلق هبا حدا البنت إذا بلغت لكن بذلك، إلزام الطفلة ينبغي وال
فإن النساء، باختالف هذا وخيتلف والرش، للفتنة دفعا حتتجب فإهنا وشهواهتم

من تكون بالعكس»(٢). ومنهن جيدة الشباب، النمو رسيعة تكون من منهن

ييل: ما نالحظ ذلك فمن

وشهواهتم. الرجال نفوس تتعلق هبا ال الصغرية ـ ١

.٤ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
.١٣ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)



١٥٧٩

بنضج  إال غالبا يكون ال وهذا بالبنت النفوس بتعلق مرتبط  السرت أمر  ـ  ٢
اجلسد.

بيئتهن. أو طبيعة النساء، باختالف النضوج يف ختلتف النساء ـ ٣

أعتيد بني ما كان فإن للنساء تظهرها التي للزينة بالنسبة «أما قوله: ومن ذلك
الثوب خفيفا كان لو  كام حتل ال التي وأما حالل. فهي املباحة الزينة من النساء
جيوز لدخوله ال املرأة، فأن ذلك مفاتن يبني جدا ضيقا كان أو يصف البرشة جدا
كاسيات  نساء  بعد...وذكر أرمها  مل النار أهل من  S(صنفان النبي قول  يف
وال اجلنة ال يدخلن املائلة، البخت كأسنمة رؤوسهن مميالت، مائالت عاريات،

رحيها)»(١). جيدن
ييل: ما هنا فنالحظ

النساء. بني امللبس زينة من عدمه البيئة والعرف يكون مرجعية أن ـ ١
.يف أخر معتادا وليس بيئة معتاد يف ملبس هناك يكون قد ـ ٢

أال  فالثوب جيب البيئات  فيها تتعدد التي  الفتو يف مهم الضابط وضع ـ ٣
حيدد. أو ضيقا خفيفا يصف، يكون

السؤال  كثر واقع عىل التشديد ~ بنى العوائل يف سكن الضوابط ويف فتو
يف فيقعا الشيطان يغوهيام مما الشاب، الزوج أخ مع الزوجة ترك يف  يتمثل عنه، 
مثل يف الزنا فاحشة جريمة عن السؤال يقع «ودائام فيقول: باهللا والعياذ الزنا جريمة
ويزين هبا الشيطان فيغوهيام البيت يف وأخوه زوجته وتبقى الرجل خيرج هذه احلال،
األمر إن بل جاره، بحليلة الزنا أخيه، وهذا أعظم من بحليلة يزين ـ باهللا والعياذ

أفظع من هذا.
رقم (٢١٢٨)، املميالت، املائالت العاريات الكاسيات النساء باب والزينة، اللباس كتاب مسلم، (١) رواه

.١٥ ص املسلمة األرسة فتاو وانظر
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جيوز ال إنه  مسئوليتكم:  من اهللا عند به  أبرأ  ما أقول أن أريد حال كل عىل
كان حتى لو الظروف كانت مهام واحد بيت يف أخيه زوجته عند يبقي أن لإلنسان
ابن آدم من جيري الشيطان فإن الناس، وأبر الناس وأصدق الناس من أوثق األخ

الشباب»(١). سيام مع ال هلا حدود اجلنسية ال الدم، والشهوة جمر

األسئلة كثرة  أن إال املوت) (احلمو عليه، منصوص احلكم أن من فبالرغم
املسئولية. من يربأ ~ الشيخ واملنع، مما جعل التشديد يف السبب كانت

جعلت الشباب وهي املرحلة ولطبيعة عنه، األسئلة وكثرة األمر، فاسترشاء
ذلك. يفعل ممن ويربأ يشدد ويكرر األمر الشيخ

«ال :~ الشيخ فتنة أجاب من حيدثه وما واسع العينني النقاب عن فتو ويف
يفيده كام يفعلنه كن النساء وأن  ،S النبي عهد معروفا يف النقاب كان أن  شك
لبس عادهتن من أن عىل يدل هذا فإن تنتقب)(٢) (ال أحرمت إذا املرأة Sيف قوله
فيام التوسع إيل ذريعة ألنه منعه، نر بل بجوازه نفتي ال هذا وقتنا يف النقاب، ولكن
بجواز بعيدة وال قريبة ال امرأة من النساء مل نفت وهلذا مشاهد. أمر جيوز، وهذا ال
هذا رهبا يف تتقي أن املرأة عىل وأن باتا، منعا يمنع أنه نر بل هذه، أوقاتنا يف النقاب

بعد»(٣). فيام إغالقه يمكن باباً للرش ال ذلك يفتح ألن تنتقب، وأال األمر

أمور قد  واستغالله يف األحوال، لتغري ولكن أجازه، قد الشيخ ~ كان  فقد
شاهده ما الرتاجع وسبب جيوز، ال فيام للتوسع ذريعة لئال يتخذ منعه ترض، رأ
كان الرش من بابا فتح مما العينني، وإظهار ،للفتو النساء بعض  استغالل من

.الفتو يف تغيري سبباً كان هنا الواقع فتغري مغلقاً،

.١٥ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
رقم (١٨٣٨). واملحرمة الطيب للمحرم من ينهى ما باب الصيد، كتاب حزاء البخاري، رواه (٢)

.١٦ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٣)
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يصحح التي البيئة والعرف فتواه احلكم باختالف اختالف عىل عىل يدل ومما
أو يوم زواجه يوم صبيحة للصالة الرجل ترك أن يف جليا يتمثل مفهوما أيضا فيها
بعض  قول يف رأيكم «ما يف سؤال: ~ العرف يقول لتغري له داعي فال زواجه

املرأة إليه). زف ينتظر من اجلامعة برتك (يعذر العلامء:

والواجب الصواب، فيها ويكون اخلطأ فيها يكون العلامء أقوال أن رأينا: 
والسنة. الكتاب إىل الرجوع

أن وهو عليه، كانوا أمر عن يتحدثون إنام العلامء من قالوا هذا الذين أن ثانيا:
فيكون التي تستقبل الرجل، هي الزوجة وليست الذي يستقبل الزوجة هو الرجل
وصىل لو ذهب ألنه اجلامعة، برتك امرأته، وهذا يعذر إليه وتزف بيته يف الرجل
بحرضة طعام)(١)  (ال صالة Sقال: النبي كان وإذا مشغوال، قلبه لكان اجلامعة
يكمل،  حتى للصالة ال يقوم يتعشى وهو يقرأ اإلمام يسمع } وكان ابن عمر
إليه أشد الزوجة ينتظر زف فالذي احلال هذه يف اجلامعة برتك الرجل يعذر فإذا كان
خالف ذلك عندنا فالزوج يأيت عىل اليوم الناس عادة لكن واضح، والعذر شغال

اجلامعة»(٢). يعذر برتك فال بيده واألمر مكاهنا، يف الزوجة إيل

االنتظار يف قلق عدم يستتبعه مما لزوجته الرجل  بذهاب العرف  فاختالف
أو برتك اجلامعة قديام العلامء بعض به قال الذي احلكم لد الشيخ اختالف ولَّد
للعروس يذهب الذي هنا فهو الرجل اطمئنان ذلك والسبب يف تأخري الصالة،
وأثره والبيئة العرف اختالف هنا فظهر قبلها، أو الصالة بعد يذهب أن فيمكن

احلكم. اختالف عىل

ال (٩٨٩٦). حرف باب السادس الصغري وصححه، املجلد اجلامع السيوطي يف رواه (١)
.٢٨ ٢٧ـ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)

      



١٥٨٢

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

كثرياً: الذرائع سد استخدام رابعاً: *

ما رأ ألنه  ولكن لذاهتا، األمور كثريا من مل حيرم تعاىل، اهللا فالشيخ، رمحه
األمور يؤدي لتطلع بعض يف كان التوسع وملا بلدان املسلمني، من كثري يف حدث
الرشع، ال يقره وما حتمد عقباه، ما ال إىل ذلك ويؤدي أبعد، هو ملا النفس كثريا
ليكون اخللف من شعر املرأة فتو قص ففي أوىل املنع تعاىل، رمحه اهللا الشيخ، رأ
ال اخللف ألنني من األمام وال ال من تقصه ال أن «واألوىل الكتف قال: بمحاذاة
تفيد، ال التي والتقاليد العادات من جديد وارد (هو) ما كل تتلقى نساءنا أحب
عقباه، من حتمد  ال ما إيل يؤدي قد  األمور هذه مثل لتلقي صدورنا  انفتاح ألن
النساء تربجت كام بالزينة تربج إيل يؤدي قد الرشع، يبيحها ال أمور يف التوسع 
لألجانب وجهها وجهها، وكشف تكشف املرأة أن يؤدي وقد ،أخر أماكن يف

حرام»(١).

املرأة يصافح أن لإلنسان جيوز «ال :~ يقول املرأة مصافحة فتو ويف
وقد الفتنة، من ذلك ألن بحائل، أو مبارشة حمارمه سواء من ليست التي األجنبية
وهذه (اإلرساء: ٣٢)، bمث   a  `   _    ^ ]\  [  Zنث تعاىل: قال
وهو الفرج زنا كان سواء للزنا يش يوصل كل ندع أن علينا جيب أنه عىل تدل اآلية
عىل الشهوة، قد يثري املرأة األجنبية ليد اإلنسان مس أن ريب وال غريه، أو األعظم
حمارمه، وال من ليست امرأة صافح من عىل الوعيد تشديد فيها أحاديث وردت أنه
الشابة ثم حد القطة ساقطة كل يقال كام ألنه والعجوز الشابة بني يف ذلك فرق
هذه أن آخر وير عجوز هذه أن أحد األفهام، فري فيه ختتلف قد العجوز من

شابه»(٢).

.١٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
٢١٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)



١٥٨٣

بام ييل: نخرج الفتو هذه ومن

ال جتوز. فتنة كان سنها أيا لألجنبية املصافحة ير أن الشيخ ~ ١ ـ
من الفتنة. املصافحة بأن ذلك الشيخ يعلل ـ ٢
للزنا. ذريعة فتكون الشهوة املصافحة تثري ـ ٣

 ~ هنا املصافحة يلجأ الشيخ حتريم يف السنة من الواضح النص فالربغم من
الواضح، لألمر يلجأ جعله النص ضعف حول الكالم ولعل الذريعة، سد باب إىل
سد من باب احلرمة يقرر فجعلته ضعفت، التي البرشية وللواقع املاثل، وللنفس

الذريعة.

أن جيب اللباس «إن :~ يقول القصرية الثياب لبس يف فتواه ذلك ومن 
أن عىل النساء جيب هذا وعىل العورة، يقترص عىل شامال، وليس أن يكون ساترا
مثلها التي للمرأة  يبدو أن  جيوز ساقها كان وإن حتى ساترة طويلة  ثيابا يلبسن 
احتياطا األمور هلذه نحتاط أن هذا يف عرصنا والسيام علينا جيب ألنه وملحارمها،

بألبستهم»(١). مشاهبة الكفار إيل التدرج منه خيشى ما نمنع وأن بالغاً،

ير الشيخ أن  إال واملحارم النساء أمام الساق يظهر أن جواز  من فبالرغم
~ منع ذلك ملا ييل:

ذلك. من أكثر هو فيام التدرج ـ االحتياط خشية ١

الكفار. عدم مشاهبة ـ ٢

وفساد األخالق. الذمم يعني رؤيته ضعف بالعرص ذلك ربط ـ ٣

للذريعة. سدا املنع يف تصب األمور أن هذه شك وال

.٢٤ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)

      



١٥٨٤

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

بني دليل له ليس كان وإن القول «وهذا :~ يقول قص الشعر فتو ويف
للمحرم، املكروه ومن للممتنع املباح من املرأة تتدرج لئال جيد، به  األخذ فإن 

جيد»(١). قول املحرم يف الوقوع من حذرا هنا فالقول بالكراهة

الرجال، ملشاهبة الشعر قص من كان منع النساء احلرام، الوقوع يف فسدا لذريعة
الكفار. أو

.٢٤ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)



١٥٨٥

الثاين املبحث
   

األول املطلب
 

يدل وهذا احلنبيل للمذهب بصفة خاصة اخلالفية األمور يف كثريا الشيخ وحييل
عىل ما ييل:

ألهله. العلم ونسبته الشيخ ~، أوال: دقة

احلنبيل. املذهب يف يتمثل الشيخ، لفتاو مذهبي مصدر وجود ثانيا:

احلنبيل. للمذهب ترجيحه عىل يدل ثالثا:

خالفية. أمور يف املستفتي عدم إدخال رابعا:

أن احلنابلة مذاهب من «املشهور  :~ قال املرأة يد كشف عن فتو ففي 
ظاهر هو وهذا املحارم، غري الرجال أمام إخراجها جيوز ال كوجهها املرأة كفي 

الكفني. رسول اهللاSأعني سرت عهد يف النساء فعل

القفازين)(١)، تلبس وال تنتقب املحرمة: (ال يف اهللاSقال ذلك أن رسول ووجه
لنهى كان ملا عادة النساء. وإال من بأنه يشعر تلبس القفازين للمحرمة أن هنيه فإن
مل ينه  ولو القفازين Sلبس عهده ومل تكن عادة النساء يف حمل، ذلك عن املحرمة

.(٢) اإلحرام» حال ذلك عن

رقم (١٨٣٨). واملحرمة الطيب للمحرم من ينهى ما باب الصيد، كتاب حزاء البخاري، رواه (١)
.١٢ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)

      



١٥٨٦

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

الشيخ فتاو يف بادٍ أمر ،الفتاو ذلك من  غري ويف هنا، للمذهب فاإلحالة
.~

هذا أن احلنابلة مذهب من املشهور «فإن :~ يقول قص الشعر فتو ويف
تتدرج املرأة لئال به جيد، فإن األخذ بني له دليل ليس كان وإن القول وهذا مكروه،
من الوقوع يف بالكراهة هنا حذرا للمحرم، فالقول املكروه ومن للممتنع املباح من

جيد»(١). قول املحرم

ذلك الفتو، معلال هذه يف واضح أمر دليل للمذهب ولو بدون فاالنتصار
املحظور. يف الوقوع بخشية

مسح ففي املذهب، من للمشهور ينترص فهو املذهب، يف خالف هناك وإن كان
الشعر، مسح مجيع من للرجال والنساء املذهب عليه وما املشهور، الرأي خيتار الشعر
إيل يرجع ثم مؤخره، إيل الرأس مقدم من يبدأ لكونه بالنسبة «نعم :~ فيقول
أن األحكام الرشعية األصل يف السنة... (و) ثبتت به وقد صحيح هذا الرأس مقدم
حق يف ثبت النساء حق يف يثبت ما وأن النساء، حق الرجال يثبت يف حق يف ما يثبت
مقدم من متسح أن هذا وعىل هذا. يف املرأة خيص دليالً أعلم وال بدليل، إال الرجال
أن تضغط املعنى ليس ألنه طويال فلن يتأثر بذلك، شعرا كان وإن مؤخره إيل الرأس

هبدوء»(٢). مسح هو إنام الرأس قمة إيل يصعد أو يتبلل حتى الشعر عىل بقوة

ولعله الرأس،  ربع بمسح تقول املذهب يف  أخر أقوال  وجود من بالرغم
وأدركتها ـ عمل يف أو زيارة ألقارهبا يف كمن ـ بيتها يف ليست ملن اختيارا فقهيا يكون

األوىل. هو بعض األصابع الرأي القائل بتمرير ربام يكون بل الصالة،

.٢٤ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)

.٢٤ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)



١٥٨٧

الثاين املطلب

  

التي  كلمتهم ليقولوا من العلامء، للمتخصصني احلكم ~ الشيخ يرد ما كثريا
املكياج وضع عن يف احلديث بحدود» املرأة «تتجمل فتو ففي حكمه، يبني عليها
يرض برشة املكياج أن سمعت «ولكني فقال: لألطباء الرضر إثبات يف األمر أحال
يف الكرب، تغريها زمن قبل برشة الوجه تغريا قبيحا، به تتغري وبالتاىل وأنه الوجه،
املكياج استعامل ذلك كان ثبت فإذا ذلك. عن األطباء يسألن أن النساء وأرجو من
والتقبيح، التشويه إيل باإلنسان يش يؤد كل ألن األقل، عىل أو مكروها إما حمرما

مكروه»(١). وإما حمرم إما فإنه

الوشم فتو ضمنا ففي أحال رصاحة للعلامء مل حيل وإن بعض الفتاو ويف
إن تزيله «ولكن :~ قال شيئا نفسها أمر من متلك ال  التي الصغرية  للبنت
الرجوع  عليها» يعني رضر «بال للقيد فوضعه عليها»(٢) رضر بال من إزالته متكنت
فاملنع، بحدوثه قالوا فإن ؟ ال أم رضر للوشم هل حتدث اإلزالة االختصاص ألهل

فاإلباحة. وإال

فإن األطباء إىل الدهان  بعض استعامل  يف األمر  حييل الشعر إزالة فتو ويف
الشعر إلزالة وسائل اآلن «فهناك :~ فيقول بأس فال فيه ال رضر أنه قرروا
أن برشط لكن فيستعمل هذا الشعر يزول، يمسح به ما غريه. بمجرد دهن أو من

ذلك طبيب»(٣). يف يراجع

.٤ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
١١٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)
.٢٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٣)

      



١٥٨٨

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

الساق شعر تزيل املرأة أن ير تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، أن النص نر هذا فمن
اشرتط ولكنه لذلك، بنفسها، باستخدام بعض الدهانات املعدة الزائد والفخذين
هل ليبينوا أهل االختصاص إىل إحالة ذلك ويف استعامله، قبل الطبيب يراجع أن

ال؟. أم هذا الدهان استخدام عائد من رضر هناك
فيقول: جلية، بصورة املعنى هذا يوضح للنساء، املكياج استخدام فتو ويف
احلل األصل يرضها، ألن ال كان إذا به بأس الزينات ال هذه من به املرأة تتزين ما «كل
(املكياج) املساحيق هذه أن سمعت ولكني حتريمه، عىل ما قام الدليل إال حيرم فال
أن العادة الظاهر، ألن هو وهذا قصري، وقت يف املرأة وأهنا تغريه برشة عىل تؤثر
فإذا األمور املعنوية، يف تكون كام األمور احلسية يف تكون يقولون كام الفعل ردود
ذلك ألن به، بأس فإنه ال استعامله املرأة يف عىل رضر أنه ال فيه مرية ال ثبت ثبوتا
بمثل هيتم ممن الزوج كان إذا سيام ال وحيببها إليه إيل زوجته الزوج مما جيلب رغبة
هبذه تتجمل املرأة أن هيمه ال يكون بعضهم خيتلفون، فقد األزواج ألن األمور هذه
النساء بالنسبة لتزين أما املجمالت. هبذه مشغوفا يكون بعضهم وقد املجمالت،

املباحة»(١). الرشعية احلدود يف كان بأس إذا فليس به الزيارات أثناء فيام بينهن

ييل: ما يتضح النص هذا فمن

الطبيب. عند والضابط مكياج مفيدا، وليس كل ضارا، مكياج كل ليس ـ ١
من  ومنهم يقبله، من فمنهم واحدا، ليس النساء مكياج من الرجال موقف ٢ ـ

يريده. ال
الرشعية. احلدود عن املرأة خترج بصورة استخدامه جيوز ـ ال ٣

تعني  ـ أو معنوياً ماديا سواء الرضر لعدم ـ للمتخصصني الشيخ ـ إحاالت ٤
احرتامه للتخصص.

.٢٣ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)



١٥٨٩

املبحث الثالث
  

موجود غري بيشء جاء تعاىل،  اهللا رمحه الشيخ، أن هنا نورده ما معنى ليس
قد الشباب كثريا من رأيت املفاهيم، من جمموعة صحح يف ظني ولكنه بالرشع،
املفاهيم. هذه يصحح ~ الشيخ بالباطل فهنا والتبس عنده احلق فهمها، أخطأ

   

هليئة مغايرا دام ما به، بأس  ال األقمشة  أنواع من الكفار يلبسه ما فلبس
أن جمرد من التشبه: «أما ليس اجلينز لبس عن فتو ففي طريقتهم وال مالبسهم،
ملالبس مغاير آخر عيل وجه يفصل ولكن القامش، هذا من الكفار لباس  يكون
ما لطريقة الكفار حتى لو اشتهروا هبا، خمالفا دام ما به، بأس ال ذلك فإن الكفار،

الكفار»(١). ما يلبسه أن اهليئة ليست دام

لو حتى احلكم، عىل  يؤثر ال القامش فجنس  بأس،  فال مغايرة اهليئة  فطاملا
بلبسه. اشتهروا

حصل التشبه حصل «إذا :~ فيقول أخر فتو يف  املعنى هذا  ويؤكد
خيتص األلبسة مما هذه كانت فإذا قصد، بغري حكمه سواء بقصد أو وثبت املحذور
األلبسة إذا كانت أما يلبسها، أن جيوز للمسلم ال فإنه غريهم يلبسها بالكفار، وال
بأس فال مثال بالدنا يف موجودة غري لكنها املسلمني وغري  املسلمني بني شائعة

بلبسها»(٢).

.٥ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
.٢٤ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

ولكن بألبسة الكفار، هو خاص ما وال يلبس يتشبه، ال اإلنسان هنا أن فاألصل
من التشبه، فليس امللبس، يف غريهم أو املسلمني ولباس الكفار لباس إن اشرتك

الشبه. حصول برغم

«املرأة فقال: زفافها ليلة األبيض للثوب املرأة يف فتو لبس جلياً هذا واتضح
الرجل. ثياب تفصيل عىل يكون ال أن برشط األبيض اللون تلبس أن هلا  جيوز
النساء أرادت إذا املسلمني لكون كل التشبه هذا فقد زال تشبها بالكفار كونه وأما
هذا وصار التشبه زال فإذا وعدماً. وجوداً علته يف يدور يلبسنه، واحلكم الزواج
للتشبه، ال لذاته حمرما اليش يكون أن إال زال احلكم والكفار، للمسلمني شامالً

كل حال»(١). عىل حيرم فهذا

أمور: يبني عدة ~ أنه فواضح

تستسيغه. دامت البيئة ما لون أي يف لبس النساء حق ـ ١

الزواج. حال يف بالد املسلمني يف دارج أمر األبيض الثياب لون ـ ٢

هبم. تشبها يعني ال الكفار يفعلونه ـ كون ٣
     

سامعه، جيب ال كله عورة، املرأة لدينه أن صوت املتحمس الشباب من كثري ظن
ذلك،  يف فال حرج هلن، والنبيSاستمع هلا، استمع تعاىل ذلك، فاهللا غري واحلق
املحرم، إطاره عن خيرج األمر حتى الصوت، هذا يف حمددة هناك ضوابط ولكن
غري كانت ولو مثرية ذا طبيعة الكالم يكون وال القول، يكون بخضوع يف أال ومنها

به. خاضعة
ليس املرأة «كالم :~ الشيخ يقول للرجال  املرأة حديث عن فتو ففي

.٢٦ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
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شكل عىل وحكت به، القول، وخضعت أالنت إذا ولكن بعورة، وليس بحرام
نث :  ;  >   =  <  ?  تعاىل: لقوله فذلك هو املحرم، الفتنة به حيصل
الرجال تكلمن فال تعاىل يقل اهللا فلم (األحزاب: ٣٢)، مث D C B A @

الكالم. مطلق من أخص بالقول واخلضوع بالقول، فال ختضعن قال بل

تأيت املرأة كانت فقد به، بأس فال فتنة به مل حيصل إذا املرأة للرجل فكالم إذن
وليس  عليها، يرد وهو تكلمه وهي الناس كالمها، فيسمع Sفتكلمه النبي إىل
وعدم بمحرم، هبا إال احلال خلوة هذه يكون يف ال البد أن بمنكر. ولكن ذلك
أم نفسيا، ذلك استمتاعا كان سواء بكالمها يستمتع أن للرجل جيوز ال وهلذا فتنة،

زوجته»(١). تكون إال أن جنسيا استمتاعا

املرأة، صوت  حرموا الذين البعض مفهوم الشيخ يصحح الفتو هذه  ففي
حمددة هي: ضوابط ولكن وفق هنا جييزه وهو

بالقول. املرأة ختضع أال ـ ١

فتنة. إىل مؤدياً الكالم يكون ـ أال ٢

مع الرجل. أثناء حديثها هناك خلوة أال تكون ـ ٣

بكالمها. يستمتع الرجل أال ـ ٤

املجرد «الصوت ييل: ما عورة ليس أن صوت املرأة الفتاو التي تؤكد ومن
سيام إن هبذه املناسبة وال أصواهتن ارتفعت إذا أنه املعلوم ولكن من بعورة، ليس
من فيه فإن هذا العرس، يف نشوة والناس السمع عىل لذيذة مجيلة كانت أصواتا
وأما الفتنة، عن وأبعد أوىل بينهن من ال خترج األصوات فكون العظيمة، الفتنة
الناس فيؤذي املبنى عىل رشفات الصوت بمكربات اليوم الناس بعض ما يفعل

.١٢ العثيمني ص بن صالح حممد للشيخ املسلمة األرسة فتاو (١)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

بالنشيد النساء قيام أن منكر ينهى عنه. واحلاصل: فهذا ويقلقهم األصوات بسامع
حمرم»(١). عزف معه يكن مل إذا به بأس ال احلال هذه يف املناسب

به حتدث ومل خيرج للرجال، مل مادام عورة يكون أن يمكن هنا ال املرأة فصوت
مناسب. وكان بنشيد الفتنة،

   

فقد متعطرة بيتها  من املرأة خروج جمرد  أن سائدة تعترب التي املفاهيم من
ـ~  الشيخ ويوضح الرجال، رائحتها شم إن زانية وتعترب الشيطان، استرشفها
دون سيارهتا أهنا يف طاملا بذلك بأس ال بيتها متعطرة، خرجت من إن أن املرأة هنا
السوق إيل متطيبة املرأة «خروج فيقول: رجال طريقها يكن يف سائق، ومل مع خلوة

وكذا  كذا فهي باملجلس فمرت استعطرت إذا املرأة S(إن النبي لقول حمرم،
من الفتنة.  يف ذلك وملا زانية)(٢) يعني

تظهر أن له حيل ملن إال يظهر رحيها وال السيارة، يف سرتكب املرأة أما إذا كانت
رجال حوهلا، فهذا هناك يكون أن بدون عملها حمل إيل فورا وستنزل عنده، الريح
حيل ال بيتها، وهلذا كأهنا يف سيارهتا حمذور، فهي يف هذا يف ليس به، ألنه بأس ال
ألن السائق، وحدها مع عليها أن تركب والية له من أو امرأته، يمكن أن إلنسان

تتطيب»(٣). هلا أن حيل الرجال فأنه ال جانب إيل ستمر كانت خلوة، أما إذا هذه

ما ييل: هنا نالحظ

.٣٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
كتاب والرتمزي، رقم (٤١٧٣) للخروج تتطيب املرأة يف ما جاء كتاب الرتجل، باب داوود، أبو رواه (٢)
يكره ما باب الزينة، كتاب والنسائي، (٢٧٨٦) رقم متعطرة املرأة خروج كراهية جاء يف باب ما األدب،

.(٥١٢٦) رقم الطيب من للنساء
.١٥ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٣)
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رجال  ومرت بمجلس فيه إن خرجت مستعطرة، التحريم يف بالنص التقيد ـ ١
أو من عنها، أجنبي سائق تركب مع من أو رجال،  وفيه للسوق كمن ستذهب

رجال. بجوار ستمر

حمارمها أو  غري أحد رحيها يشم أن من أمنت إن متعطرة املرأة خروج إجازة ـ ٢
اإلطالق. عىل متعطرة خروجها للمفهوم السائد بحرمة تصحيح هذا ويف النساء،

خالله  ويمكن من حيمد له، وهو أمر ضده، ال مع النص هنا اجتهد الشيخ ـ ٣
نص  مع االصطدام عدم بضابط املقاصد، يف  رؤية ~ لديه الشيخ بأن القول

رشعي.
    

يكشف ما فتلبس يف لبسها املسلمة أمام املرأة تتباسط السائدة أن املفاهيم ومن
بل النساء، جمالس هذا يف وكثر حتته، ما وحيدد فيصف ضيقا أو تلبس عورهتا، عن
السباحة يذهبن حلاممات عندما بلدان املسلمني، يف بعض من ذلك أكثر هو نر ما

ذلك. املختلطة وغري

التي  الضيقة أن املالبس ~ الشيخ يبني وزوجته، الرجل بني عورة ويف فتو ال
فتنة من ملا حتدثه النساء أمام وال ال أمام املحارم جتوز حتتها ال ما وتصف تلبسها النساء
ال والضيق عورهتا، تسرت أن عليها فأنه جيب املرأة واملحارم بني «وأما :~ فيقول

املرأة»(١). مفاتن يبني شديدا كان ضيقا إذا عند النساء وال املحارم عند ال جيوز

ييل: ما هنا نالحظ

املحارم والنساء،  أمام العورة واجب سرت أن يبني تعاىل، اهللا رمحه ـ الشيخ، ١
وزوجته). الرجل بني عورة ال الفتو أنه بداية يف ~ (وضح

.١٧ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

أمام  وال النساء أمام لبسها جيوز ال املرأة مفاتن التي تربز الضيقة ـ املالبس ٢
املحارم.

إذا خشيت ممكن إن ذلك قائلني بالنقد الفتو مضمون نقف أمام أن ويمكن
والعالقات املثلية والعياذ باهللا، املحارم زنا من ونسمعه يوميا نقرؤه ما لوال الفتنة،
التشديد، سببا يف يكون أن واملحارم، يمكن النساء بني األمر هذا فاشتهار النساء، بني
يف كثري الفاحشة عىل حتض التي البيئة وانتشار الورع، الذمم، وقلة وذلك لضعف

باهللا. إال قوة وال وال حول املسلمني، بلدان من

         
    

يعني أمام املرأة للمرأة عورة هناك إن قالوا عندما الفقهاء أن من النساء تظن كثري
فالرشيعة خطا كبري وهذا ودون ركبتها، رصهتا فوق عام يكشف ما تلبس أهنا يمكن أن
غري أو تتوضأ وليدها، أو إرضاع تريد كأن عنها للتخفيف ذلك أجازته أجازت عندما

مقبول. غري خطأ فهذا النساء بعض أمام للتكشف تكأة يتخذ أن أما ذلك
عورة تنظر أن هلا جيوز ال فإنه الناظرة بالنسبة للمرأة «أما :~ الشيخ يقول
جيوز مثال فال حاجتها تقيض املرأة تكون الركبة مثل أن إيل بني الرسة ما يعني املرأة،
فإذا الركبة، دون أو الرسة فوق أما العورة، إيل تنظر  ألهنا إليها، تنظر أن  للمرأة
متر بطني ساقها ألهنا عن ثوهبا رفعت أهنا عنه حلاجة مثل قد كشفت املرأة كانت
أخرجت أو بأس به، ال فهذا أخر وعندها امرأة الساق، أن تغسل مثال، أو تريد
بعض تفهم كام هذا من يفهم ال لكن بأس، ولدها أمام النساء فإنه ال ثدهيا لرتضع
فقط، والركبة بني الرسة ما ما يسرت الثياب من أن تلبس املعنى اجلاهالت أن النساء
وعىل  اهللا رشيعة وسنة رسول اهللاS وعىل اهللا عىل كتاب عظيم غلط غلط، هذا
إيل الركبة الرسة من رسوال يسرت إال ال تلبس املرأة إن قال: من األمة، سلف هذه
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(١)«! يمكن ؟! ال املسلامت وهذا لباس
معناه ليس وكذا عن كذا أن تكشف جيوز قلنا إذا نحن » آخر موضع يف ويقول
انكشف ثم الكعب لنفرض أن املرأة عليها ثوب إيل احلد، هذا إيل الثياب أن تكون
يكن مل أو إال املحارم، عندها مل يكن هبذا إن تأثم فأهنا ال شغل غري أو لشغل ساقها

النساء. غري
ـ جائزا كان ـ وإن نعلم ألننا منه ونحذر ننهي فإننا الثياب القصرية اختاذ أما
الناس أن غري هذا، يف العادة من ذلك كام هو أكثر إيل يتدهور الوضع سوف أنه
إيل يتدهور الوضع حتى ينحدروا به ثم مباح، وجه عىل األمر أول اليش يف يفعلون
عورة  إيل املرأة تنظر S(ال الرسول أن قول حتريمه،كام يف ال إشكال حمرم أمر
وال  فقط وركبتها رسهتا بني يسرت ما ما تلبس أن املرأة جيوز أن معناه ليس املرأة)(٢)
الساق مع وكذلك الصدر، املرأة من انكشف لو أنه املعنى لكن هبذا، يقول أحد
مثال ولنرضب املرأة، بالنسبة للمرأة مع نظره حيرم ال ذلك فإن وافيا؛ الثوب كون
األخر للمرأة نقول ال الولد، إرضاع أجل من ثدهيا ولدها فأنكشف ترضع امرأة
ما تقول: أنا امرأة تأيت أن أما العورة، من ليس هذا ألن حرام؛ الثدي هلذا نظرك أن
جيوز، وقد وال هبذا، يقول أحد فال والركبة، الرسة ما بني يسرت رسواال ألبس إال
إيل  اليد  كف  من كان الصحابيات  لباس  أن  ~ متيمة ابن اإلسالم شيخ  ذكر 
حديث أم فمعروف خرجن إىل السوق إذا أما بيوهتن، يف إذا كن هذا الرجل، كعب
أجل  من ذراع إيل Sأن ترخيه النبي هلا رخص فقد ثوهبا، ترخي أن املرأة سلمة

مشت»(٣). إذا قدماها تنكشف أال

.١٨ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
رقم (٣٣٨). العورات إىل النظر حتريم باب احليض، كتاب مسلم، رواه (٢)

رواه املشار إليه سلمة أم وحديث ١٨ـ١٩، ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٣)
صحيح. حسن حديث هذا وقال: ،١٧٨٥ برقم النساء ذيول يف جاء باب ما الرتمذي
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

والكافرة الفاجرة املرأة أمام املرأة عورة فتو يف أخر مرة املعنى هذا وأكد عىل
للمرأة أن عورة املرأة بحجة الركبة إيل من الرسة قصرياً تتخذ لباساً «أما أن فقال:

به»(١). أحدا يقول أن وال يظن ال جيوز، هذا فإن الركبة؛ إيل الرسة من

ملا ييل: من هذه النصوص نخلص

أمام غريها من النساء. للوضوء ساقها املرأة تكشف أن جواز ـ ١
أمام النساء. وليدها إلرضاع صدرها تكشف أن جواز ـ ٢

التكشف. سبب هي الرضورة أو احلاجة ـ ٣
سبب. بدون التكشف جيوز ـ ال ٤

باملرأة  املرأة تفتن وقد فتنة كل املجتمع نظيفا من تريد ـ الرشيعة اإلسالمية ٥
عىل الفتنة. حيض بام الرشيعة أن تسمح فال يمكن لذا

    

ومها الوالية بواجب ليقوموا أساسيان أمران لدهيم األمور أن والة شك ال
ما يقيمهم عىل إىل وإرشادهم دينهم، حفظ العباد حفظ ومن والعباد، البالد حفظ

هلم. األمر هذا وتسهيل تعاىل، هللا الطاعة
املعروف، يف الطاعة يف ألنه داخل اتباعه اجلميع عىل ذلك وجب حيقق أمر وأي
احلكام عليه ودرج مقرر كام هو طاعة، سمع وال فال الرشيعة، خيرج عن أمر وأي

والفقهاء.
وتنفيذه، سامعه جيب الرشع هو من األمور والة أمر جمرد البعض أن وقد يظن
اخلالق،  معصية ملخلوق يف طاعة ال أنه املفهوم، ويبني ~ الشيخ يصحح وهنا
بيتها. لبقاء املرأة يف ذلك أد األمر، ولو بتنفيذ أحق باالتباع وأحق تعاىل اهللا وأن

.٢٣ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
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بعدم للنساء  احلكام بعض بأمر  يتعلق سؤال عىل ردا  تعاىل، اهللا رمحه يقول،
طاعة يأبني أن البلدة هذه يف عىل املسلامت جيب أنه أر «فالذي احلجاب: ارتداء
تعاىل: مرفوضة، قال املنكر يف ألن طاعة أويل األمر املنكر، األمر هذا األمر يف أويل
لو ،(٥٩ (النساء:  Ðمث    Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È   Çنث

Ð Ï  Îمث،   Í  Ì  Ë Ê نث اهللا قال: أن لوجدت اآلية هذه تأملت
لطاعة اهللا تابعة األمور والة طاعة أن عىل فدل أوىل األمر، مع ثالثة الفعل يكرر ومل
وال طاعة هلم سمع فإنه ال ورسوله اهللا لطاعة خمالفا أمرهم كان فإذا رسوله، وطاعة
اخلالق). يف معصية ملخلوق طاعة (وال ورسوله، اهللا طاعة خيالف فيام به أمروا فيام

عليها الصرب جيب التي األمور من الناحية هذه األذ يف من النساء يصيب وما
احلق، إيل هيدهيم أمورهم أن لوالة اهللا ونسأل الصرب، عىل تعاىل باهللا واالستعانة
هذا يكون فلن يف بيتها وأما بيتها، من خرجت املرأة إذا اإلجبار إال هذا أظن وال
التي الدراسة أما األمر، هذا من بيتها حتى تسلم تبقى يف أن وبإمكاهنا اإلجبار،
ودنياها، دينها إليه يف حتتاج ما دراسة عليها بل ال جتوز، فأهنا معصية عليها ترتتب

غالبا»(١). البيت يف ذلك ويمكنها يكفي وهذا

ما ييل: إىل هذا من ونخلص

يشء. كل عىل تعاىل، مقدمة اهللا طاعة ـ أن ١

تعاىل. اهللا معصية عىل مقدمة والتعلم، بالدراسة ـ التضحية ٢

الرشع. عن أن خترج وال جيب باملعروف، ومقيدة تالية، األمر ـ طاعة أويل ٣

من  هو ـ احلجاب بعدم املسلامت أمر من  ـ البلدان بعض  يف حيدث ما ـ ٤
الصرب. املسلمة وعىل االبتالء

.١٧ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
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والداه، رباه

البيت. علم يف من ما حتتاجه تعويض ـ ٥

    

الزوج لطاعة تقديام النوافل حساب زوجها ولو عىل ضيوف ختدم أن للمرأة جيوز
عىل  لضيوفه الطعام إعداد زوجته من يطلب من سؤال عىل ردا ~ الشيخ يقول
باملعروف، تعارش املرأة زوجها أن «الواجب النوافل: يف تعاىل هللا طاعتها حساب

´مث    ³ نث تعاىل: قال باملعروف،  زوجته  يعارش  أن الرجل وعىل 
هذا مثل يف خدمته يف زوجته الرجل يرهق أن املعروف من ١٩)، وليس (النساء:
عن تعبت وإذا تطيعه. أن فالالئق باملرأة صمم إن ولكن احلال، تلك وعىل الوقت،
تركت إنام ألهنا وتريده، تنويه كانت ما هلا اهللا تعاىل يكتب فإن عليها وشق القيام

طاعته»(١). يلزم فيام الزوج طاعة من عليها جيب بام ذلك لعذر لتقوم

ييل: ما لنا يتبني النص فمن هذا

الزوجني باملعروف. بني التعاون هو األصل ـ ١

النوافل. أداء عىل لزوجها، مقدمة طاعة الزوجة ـ ٢

النوافل.  أداء عىل مقدم الزوج، لضيوف خدمة إعداد الطعام ـ ٣

          

لصالة خيرج عندما الرجل أن الناس بعض اعتقدها التي اخلاطئة املفاهيم ومن
الشيخ صحح زوجته ولقد يف يرغب ال أنه زفافه، فهذا يعني يوم صبيحة الفجر
دليل فهذا الفجر صىل بل إذا فاسدة، مقولة «إهنا يقول ~: هذا املفهوم ~
فالواجب  النكاح، من له ما يرسه عىل Å  نعمة اهللا شكر وأنه فيها، عىل رغبته
عذر بدون اجلامعة صالة يدع أن ال اجلامعة، مع الفجر صالة الزوج يصيل أن

.٢٦ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
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رشعي»(١).

من شكر نعمة اهللا فيجعل املفهوم يقلب تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، نجد فمن النص
زفافه، يوم صبيحة كان أوقاهتا، ولو يف الصلوات عىل الرجل أن حيافظ عليه تعاىل

عليه. تعاىل اهللا نعمة من متام شكر هو ذلك الوقت، يف الصالة عىل وحمافظته

   

بضوابط جييزها حمرم، ولكن الشيخ الدبلة لبس أن أيضا املفاهيم السائد ومن
أن إال يش فيه ليس يف األصل خاتم، واخلاتم عن عبارة اخلطوبة ~: «دبلة يقول
خمطوبته، يعطيه الذي اخلاتم يف اسمه يكتب الناس، بعض يفعله كام يصحبه اعتقاد
بني يوجب االرتباط ذلك أن منهام تعطيه إياه، زعام اخلاتم الذي يف اسمها وتكتب
رشعا له أصل ال تعلق بام ألهنا هذه الدبلة حمرمة، تكون احلال الزوجني، ففي هذا
إلباس خمطوبته، اخلاطب يتوىل أن اخلاتم هذا جيوز يف ال أيضا حسا، كذلك وال

بالعقد»(٢). إال ال تكون زوجة بعد، فهي أجنبية عنه إذ زوجة له تكن مل ألهنا

ما هي الدبلة هذه أن أال يعتقد هي بضوابط ولكن يف اجلواز، كاخلاتم فالدبلة
دون عقد. إياها يلبسها وأال الزوجني، بني يوجب االرتباط

    

يقول:  من العلامء من كثري قل زمن ففي أدري، ال ثقافة حييي ~ هنا الشيخ
علمه رغم الشيخ  نجد يشء، املسألة هذه يف أعلم  ال أو أدري، ال أو أتوقف،
كثريا: قال أنه ذلك  قبل املسألة، وذكرنا هذه يف أتوقف يقول:  وشهرته ومكانته
سؤال ففي الشيخ، تواضع بصورة جلية األمور توضح فهذه األطباء،  حكم إن

.٢٨ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
٣١٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)
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والداه، رباه

األطفال تسلية أو تعليم منها اهلدف القصص بعض هناك يقول  ~ للشيخ
نعلم لكي  فمثال تتكلم، حيوانات واقع حيكي فبعضها خمتلفة،  أشكاال  وتأخذ 
عىل حتى يكذب طبيب دور مثل حتكي أن ثعلبا الكذب وخيمة عاقبة أن الطفل
؟» النوع هبذا فام رأيكم كذبه بسبب حفرة يف الثعلب وقع ثم وخيدعها، الدجاجة
خلقت عام احليوانات هلذه إخراج ألهنا فيها، أتوقف «هذه :~ جوابه فكان
فأنا املثل، رضب املقصود إن يقال وقد وتعاقب، وتعالج تتكلم كوهنا  من عليه

بيشء»(١). أقول فيها فيه ما أتوقف

ال  وهذا فيها، توقف ~ الشيخ أن إال جيدا توصيف املسألة فبالرغم من
علمه، يف رسوخا العلامء بني بل يزيده كعامل، من مكانته يقلل وال يضري الشيخ،

كالمه. يف ومصداقية
كبار العلامء هيئة إىل املدارس االبتدائية يف اختالط وجود أمر ذلك إحالته ومن
أخر فتاو يف وارد املسألة بحرمة ذلك يف قوله أن من بالرغم األمر ليبتوا يف
فيقول: كاملرحلة اجلامعية أعىل سنوات وربام يف إسالمية، بالد عىل تطبيقا ولكن
االختالط باب يفتح هذا قد ألن فيه؛ العلامء للنظر كبار هيئة إيل يرفع هذا أن أر»
بعض إيل بعضهم األطفال اجتامع من حيث أما البعيد،  املد وعىل املستقبل يف 
أن منها يقصد خمططات  هذه أن تكون لكن أخشى به، بأس ال األصل فهذا يف
أن يرفع شأن اهللا. وهلذا جيب عند يل، والعلم يظهر فيام منها ألمور أكرب سلام تكون
منعها تستطيع إىل جهات مسؤولة أو فيها للنظر العلامء كبار هيئة إيل املدارس هذه

الدراسة»(٢). بعد
.الفتاو خالل من أدري ثقافة ال أحيى ~ الشيخ أن يتبني لنا هنا ومن

.٣٦ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)

.٣٧ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)
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املبحث الرابع

  ~ 
املرأة رأس تظهر » بوصفها وعرفها الباروكة عن تعاىل، رمحه اهللا تكلم، فقد
بعد  يرتك ومل  رشعا، املحرم بالوصل  وأحلقها حقيقته»(١) من  أطول وجه  عيل
النبي «لعن ومسلم: البخاري بحديث استدل فقد االستدالل بالوصل إحلاقها

واملستوصلة»(٢). Sالواصلة
التزين ملجرد وليس لرضورة هلذا األمر حتتاج قد النساء من كثريا ألن ونظرا
تلبس الباروكة يف أن عنها احلرج ـ فهنا أزال قرعاء تكون كأن العيب ـ إلزالة بل
أنفا  يتخذ S أن له الرسول وأذن أنفه قطعت بمن ذلك واستدل عىل للرضورة

ذهب. من
الشفاه مقيدا ذلك أمحر فأباح الكثري، واملكياج الشفاه، عن أمحر الشيخ وعلم
فقال: عنه بالنهي اإلجابة يف رضره قطع بثبوت فلعلمه املكياج أما الرضر، بعدم
التحمري التحريم، وهذا يتبني حتى احلل األصل به؛ ألن بأس ال الشفاه «حتمري
من األلوان والوشم غرز يش الوشم، جنس من إنه ثابت حتى نقول: بشئ ليس

الذنوب. من كبائر بل حمرم وهو اجللد، حتت
والدهنية الرطوبة عنها مرض للشفة، ينشفها ويزيل أنه إن تبني التحمري ولكن
فإذا ثبت منه، تنفطر الشفاه أخربت أنه ربام وقد عنه، ينهى احلال مثل هذه يف فإنه

يرضه. ما فعل فإن اإلنسان منهي عن هذا
.٢ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)

فعل باب حتريم اللباس، ومسلم، كتاب رقم (٥٩٤٧)، املستوشمة باب اللباس، كتاب البخاري، رواه (٢)
(٢١٢٤) رقم الواصلة
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يرضه رضرا لكنه الزمان، من ساعة كان يزين الوجه وإن عنه ننهي فإننا املكياج وأما
معه ينفع ال تغريا وجهها تغري السن يف كربت إذا فإن املرأة ذلك طبيا، ثبت كام عظيام،

الرضر»(١). من فيه ثبت ملا استعامله بعدم النساء ننصح فإننا وعليه غريه، وال املكياج

العرصية األمور هبذه ملام الشيخ نجد خاصة أماكن الشعر يف إزالة ويف فتو
عرصية تزيل هذا وسائل هناك والسبب من اإلزالة املرأة فيمنع الشعر تزيل التي
«هذه احلالة :~ فيقول العورات، يزيله مع اطالعه عىل ملن حاجة دون الشعر
الشعر وألن نظر، حلها يف  والساقني الفخذين شعر ألن الرضورة، من ليست
تعاىل  قال من وحي الشيطان، به اهللا أذن ما يف غري خلق اهللا اهللا وتغيري خلق من
ما إال فال يزال اهللا خلق والشعر من (النساء: ١١٩)، ª» مث   © نث¨ 
أما شعر يزال، فهذا للرجل، بالنسبة والشارب واإلبط، كالعانة إزالته رشعت فيام
يكون بحيث يف املرأة كثريا الشعر كان لو لكن يزال، ال والفخذين فهذا الساقني
تزيله فال الشعر إذا كثر فيهام األفخاذ أما أن تزيله، بأس فال الرجل كساق ساقها
ثانية، بامرأة االستعانة إيل حاجة ال ألنه هذا الشعر؛ صاحبة تزيله أخر بل امرأة
الشعر به يمسح ما بمجرد غريه،  أو دهن من الشعر إلزالة وسائل اآلن فهناك

ذلك طبيب»(٢). يف أن يراجع برشط لكن هذا فيستعمل يزول،

ملا ييل: من هذا النص نخلص  *

الرجل. ساق شعر يشبه كثريا كان إذا إال يزال ال ـ شعر الساق ١
جتوز. ال أخر امرأة بواسطة الفخذ، شعر ـ إزالة ٢

بنفسها. املرأة تستعمله أن يمكن دهن وجود إزالته، يف بامرأة االستعانة ٣ ـ  سبب منع
ضار. الدهن غري يكون جيب أن ـ  ٤

١١٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
.٢٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)
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اخلامس املبحث

     

وإيصال فيها اللفظ ودقة فتاويه، يف التام بالوضوح اهللا تعاىل، رمحه الشيخ، متيز
كلامت بسيطة. يف فتؤدي الغرض خمل، أو إجياز طول ممل دون طريق أقرب من املعنى

املال، ال يضيع بوجه كان إن اجلواز الشيخ الشعر يبني ففي فتو عن تصفيف
بعيد  املال، فقد كان وإضاعة وهو الرتف كثرياً، ظهر معنى عىل ~ ولكنه يركز
أن رأ ولكنه للزوج، حيرمه أن ألحد يمكن واضح الرؤية فالتصفيف ال النظر
عن بلغني «الذي فيقول: احلرمة يف يدخلهن األموال مما لكثري من إضاعة ذلك يف
والذي إضاعة مال، بأهنا تصفها قد كثرية باهظة بأجرة أنه يكون الشعر تصفيف
ال وجه عىل لزوجها تتجمل أن وللمرأة الرتف، يتجنبن هذا أن نساءنا أنصح به

املال»(١). إضاعة عن النبيSهنى فإن الضياع، هذا املال به يضيع
ييل: ما يتبني النص هذا فمن

للزوج. كان إن يف التصفيف بأسا ير الشيخ ال ـ ١
كبريين  وإرساف ترف هناك أن فيعلم حيدث  فيام واضحة رؤيته  الشيخ ـ ٢

من النساء. حيدث
مباح. أمر يف كان ولو الرسف ـ حتريم ٣

«اطلعت عىل بمضموهنا علم الشيخ عىل كان األزياء  جمالت عن فتو ويف
دخوهلا من حذر خبيثة»(٢) لذا فظيعة خليعة جمالت فألفيتها املجالت هذه من كثري

املسلمني. بيوت
.٦ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)

نفسها. الصفحة السابق (٢)
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املبحث السادس

 

الباروكة(١) نجد  فتو ففي فال هيمله الشيخ معني لتفصيل الفتو حتتاج فقد
حكمها. حالة ويعطي لكل الرضورة) انتفاء ـ الرضورة (حكم الباروكة ـ

النساء بعض السؤال عن حكم كان الشعر فقد نتف يف فتو األمر نجده ونفس
والزينة، ولكنا اجلامل وذلك لغرض احلاجبني شعر ترقيق أو إزالة إىل يعمدن الالئي
يميز هنا والتفصيل يفصل، نجده تعاىل، رمحه اهللا ولكنه، اجلواب مبارشة، نجد مل

عىل وجهني: املسألة تقع «هذه فقال: والعمق، بالدقة الفتو

من  ألنه  الكبائر؛ من وهو  حمرم فهذا بالنتف ذلك يكون أن األول: الوجه
النبيS فاعله.  الذي لعن النمص

العلم هل  أهل بني خالف فيه فهذا ، القصّ واحلفّ سبيل عىل يكون أن الثاين:
ذلك». جتنب ؟ واألويل ال أم من النمص يكون

كأن هبا، العادة جتر مل أماكن يف ينبت بحيث املعتاد غري الشعر كان من أما ما
ألنه خالف بأس بإزالته، ال فهذا شعر، حدها عىل ينبت أو شارب، للمرأة يكون

للمرأة. ه مشوّ وهو املعتاد

واسعة، كثيفة تكون وأن دقيقة، رقيقة تكون أن املعتاد من  فإن احلاجب أما
فواته مجاال أو يعدون بل عيبا يعدونه ال الناس ألن له، يتعرض فال معتادا كان وما

إزالته. اإلنسان إىل حيتاج حتى عيباً تكون التي األمور وليس من مجاال، وجوده

ثانيهام الكيفية، أوهلام موضحاً أمرين كان التفصيل الرأس شعر بروز فتو ويف
.٢ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
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هذا فإن فوق  عىل  الرأس عىل كان إذا «الشعر :~ فقال حالة  كل يف احلكم
أرمها  مل النار أهل من (صنفان قوله: النبيSيف عن جاء الذي التحذير يف داخل
رؤوسهن مميالت، مائالت عاريات، كاسيات (نساء وفيه احلديث: وذكر بعد)
عيل  كان إذا ففيه هنى، أما فوق الرأس الشعر كان فإذا املائلة)(١) البخت كأسنمة
هذه السوق، فإنه يف إىل ستخرج كانت املرأة إال إذا به بأس ال هذا فإن الرقبة مثال
هذا تظهر، ويكون العباءة وراء عالمة من له سيكون ألنه من التربج، يكون احلال

جيوز»(٢). فال الفتنة أسباب ومن من باب التربج

كأسنمة الرأس تكون أن يمنع نص لوجود ولكن احلالتني، يف املنع فاحلكم
مستنبطا عليها احلكم كان الثانية واحلالة خمصوصة، يف حالة ذكره املائلة البخت
من فهنا سيربز املرأة، خترج عندما وهي واحدة بحالة وقيده الرشيعة، مقاصد من

املنع. فكان الفتنة وأسباب التربج، من وسيكون أسفل العباءة

تشبه لدرجة القص  كان إذا فيام القول فصل الفتيات  شعر  قص فتو ويف
بني يدور احلكم فهنا قصري ولكنه الرجال تشبه ال لدرجة أو فهو حرام، الرجال،
تقصري عن أخر فتو يف واجلواز، وبني احلنابلة) عليه ما (وهو والكراهة احلرمة،
أن تفعل للمرأة ينبغي ال هذا «وعىل فيقول: احلنابلة رأي هو املختار بأن الشعر

ذلك»(٣).

الذي باملقصد الكحل يف القول يفصل للمرأة الكحل حكم عن  سؤال ويف 
فكان السؤال يف يرد مل ما وهو بالنسبة للرجال حكمه يوضح أجله، ثم من يوضع
حيتمله ما إىل تتعداه نافذة ورؤية  ببصرية السؤال مع يتعامل عنه  تعاىل اهللا ريض

رقم (٢١٢٨). املميالت، املائالت العاريات الكاسيات النساء باب والزينة، اللباس كتاب مسلم، (١) رواه
.٣ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)
.٩ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٣)

      



١٦٠٦

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

يسأل عنها. مل ولو به املتعلقة اجلزئيات يف باحلكم اآلخرين وحييط

الكحل: عن يقول هنا لننظر اإلجابة

وتطهريها  وتنظيفها العني من الغشاوة وجالء لتقوية البرص اكتحال «أحدمها:
النبيS كان  ألن مما ينبغي فعله، إنه بل به، بأس ال فهذا مجال، يكون له أن بدون

باإلثمد. إذا كان والسيام عينيه، يف يكتحل

مطلوب  املرأة ألن مطلوب، للنساء فهذا والزينة، اجلامل به يقصد ما الثاين: النوع
لزوجها». تتجمل أن منها

الذي الشاب بني  فيه يفرق وقد فيه، أتوقف  وأنا نظر، فمحل الرجال وأما 
فال اكتحال من ذلك خيشى ال الذي الكبري وبني فيمنع، فتنه اكتحاله من خيشى

يمنع»(١).

ألن السؤال أو السؤال، من جلزئية اخلطأ الفهم احرتاز عن ففي هذا التفصيل
عليها احلكم إمجاال. ال ينطبق جزئيات به ألن أو معنى، من أكثر حيتمل

.٤ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)



١٦٠٧

املبحث السابع

   

فبعد  املثال سبيل وعىل املسلمني، غري عادات اتباع من ~ مرارا الشيخ حذر
واستخدام املرتفعة النعال ولبس للتجمل الفتيات شعر قص فتو يف بني احلكم أن
«وإما قال: الرجال، يشبه وجه عىل كان إن احلرمة وهو املعروفة، التجميل أدوات
ذلك يف العلم أهل فقد اختلف بالرجال، التشبه به إيل يصل ال وجه عىل يكون أن
ومنهم حمرم، قال إنه من ومنهم به، ال بأس قال إنه جائز من منهم أقوال إيل ثالثة

أمحد أنه مكروه»(١). اإلمام مذهب من واملشهور مكروه، إنه قال من
عاداهتم يف املسلمني غري تتبع عن البعد رضورة الفرصة ليبني هنا الشيخ ينتهز
عادات غرينا، من علينا ورد ما كل نتلقى أن لنا ينبغي ال أنه احلقيقة «وىف فيقول:
وطول رؤوسهن شعور  بكثرة يتباهني النساء نر بعيد غري  زمن قبل فنحن
من أتانا الذي رؤوسهن يذهبن إيل شعر يرغبن تقصري اليوم فام باهلن شعورهن،
ينتقل أن إيل يؤد يش كل أنكر ولكن جديد يش كل أنكر لست وأنا بالدنا، غري

غري املسلمني»(٢). من متلقاة عادات إيل املجتمع
املجتمع ناقال ذلك أال يكون برشط ولكن احلداثة واملعارصة؛ مع هنا فالشيخ

املسلمني. غري من وافدة عادات إىل
حصل «إذا :~ فيقول املسلمني مالبس غري لبس فتو يف هذا املعنى ويؤكد
هذه كانت فإذا قصد، بغري أو  بقصد سواء وثبت حكمه املحذور  حصل التشبه
أما يلبسها، أن للمسلم جيوز فإنه ال غريهم يلبسها وال بالكفار خيتص مما األلبسة

.٣ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
نفسها. الصفحة السابق (٢)

      



١٦٠٨

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

بالدنا موجودة يف غري لكنها املسلمني املسلمني وغري بني شائعة األلبسة كانت إذا
حرام»(١). فهو شهرة كان فإن شهرة، ذلك يكن مل إذا بلبسها فال بأس مثال

ما ييل: لنا يتبني النص هذا فمن  *

أم  بقصد حصل التشبه سواء هو من  به الكفار من ألبسة خيتص ما ـ لبس ١
بغري قصد.

بالكفار. التشبه بحال جيوز ال ـ ٢

املسلمني وغريهم جائز.  بني مشاع ما هو ـ لبس ٣

.٢٤ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)



١٦٠٩

املبحث الثامن

      

ولكن عنه، سئل عام يفتي حرام  أم عن يشء حالل سئل لو املفتني  من كثري
فتو يف فيقول املسألة يف مباح هو بام للسائل يفتح املجال اهللا تعاىل، رمحه الشيخ،
بغري تغيريه ينبغي «ولكن  وعلته: بالسواد الصبغ حرمة بني أن بعد الشعر  صبغ
مثل والسواد، احلمرة بني يكون الذي باللون وكذلك والصفرة، كاحلمرة السواد
وجتنب السنة، باتباع اخلري حيصل وبه به، بأس هذا ال فإن أدهم الشعر يكون أن

.(١)«S الرسول هني

ما ييل: بني الفتو هذه ففي

بالسواد. الشعر صبغ حرمة ـ ١

احلكم. بدليل جاء ـ ٢

علل للحكم. ـ ٣

املباح  للمتاح  أرشد  وإنام هنائيا، الباب  يغلق  ومل لإلباحة  جماالت فتح ـ  ٤
والسمرة. احلمرة بني ما وهو والدهم والصفرة، كاحلمرة

صدر  يف احلكم يبني  ~ الشيخ نجد السيارة يف  الوجه كشف فتو ويف
سبال الفتو يف يضع ولكنه الرجال، حضور يف الوجه كشف حرمة وهو الفتو
كانت سواء حيل وال حرام، إليها ينظرون والرجال املرأة «كشف لإلباحة فيقول:
عىل قدميها، السوق يف متيش كانت أو السيارة وسواء كانت يف طالبة، أو معلمة
النساء بني وكان الزجاج سائرا، خلف كان من يراها ال يف السيارة كانت لو لكن

.١٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)

      



١٦١٠

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

كالاليت ألهنن وجوههن، يكشفن احلال أن هذه يف عليهن حرج فال سرته، والسائق
الرجال. عن منفردة حجرة يف

بينهن ليس لكن شفاف غري كان أو وراءه، من ير الزجاج شفافا كان إذا أما
أو أحد السائق يراهن وجوههن لئال كشف هلن جيوز حاجز فإنه ال السائق وبني

السوق. الرجال يف من

كشف ألجل السيارة هذه مل يستأجرن النساء ألن حراما، ليست السائق وأجرة
أن وأرصرن عىل أبني فإن الوجه، بتغطية يأمرهن أن السائق لكن عىل وجوههن
الزجاج املحجوب وجيعل من يتخذ أو ستائر السيارة عىل جعل وجوههن يكشفن

املحذور»(١). يزول وبذلك وبينهن سرتا، بينه

ملا ييل: من هذا النص نخلص  *
يف األسواق. أو الرجال، أمام الوجه كشف حرمة ـ ١

بينهن. فيام النساء وجه كشف جيوز ـ ٢
هناك  كان أو شفاف، غري السيارة إذا كان الزجاج يف الوجه يمكن كشف ـ ٣

املارة. أو السائق وبني بينهن ساتر
يف النصح. بدوره يقوم أن السائق عىل ـ ٤

يطلع  فال الكشف، النساء إذا أرادت مالئمة، جيعل سيارته عىل السائق أن ـ ٥
املارة. من أحداً أو عليهن

فمعلوم  الضوابط، ~ يضع الشيخ نر الطبيب عىل املرأة فتو عرض ويف
الشيخ لرضورة التداوي به يسمح هنا ولكن حمرم، املرأة عىل جسد الرجل اطالع أن
طبيبة وجود عدم عند للطبيب «إن ذهاب املرأة :~ بضوابط يقول جيعله ولكنه

.١٩ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)



١٦١١

هناك أن يكون ال بد أنه إال إليه حيتاج ما كل تكشف للطبيب وجيوز أن بأس به، ال
احلاجة، باب من وهذا اخللوة حمرمة ألن هبا، الطبيب خلوة من حمرم، وبدون معها
الوسائل، حتريم ألنه حمرم هذا أبيح مثل أنه إنام اهللا، العلم، رمحهم أهل ذكر وقد

إليه»(١). احلاجة عند جيوز فأنه الوسائل حتريمه بتحريم كان وما

ملا ييل: من هذا النص نخلص  *

رشعا. حرام الزوج لغري عىل العورات االطالع ١ ـ

حال:  للطبيب يف جيوز ذلك ـ ٢

وجود طبيبة. عدم ـ أ 
خلوة. تكون ال حتى املرأة املحرم مع وجود ب  ـ

زيادة. دون احلاجة بقدر يكون االطالع أن ت  ـ
ذلك أجاز زوجته، ليسعف جاره بيت دخول اجلار إىل مد عن سؤال ويف
فيقول خلوة تكون لئال معه الرجل زوجته يأخذ  ان إىل أرشد ولكن للرضورة،
إيل لنقلها عليها وأدخل أكلمها أن  إيل مضطرة جاري امرأة كانت «فإذا :~
زوجة عنده كان  إذا وذلك الفتنة، درء  مع به  بأس فال ذلك، أشبه وما الطبيب

تزول اخللوة»(٢). حتى هبا يستعني

املريضة،  إلسعاف زوجته جاره، بيت يدخل أن للجار أجاز ~ هنا فالشيخ
أن وهي مباحة وسيلة  إىل أرشد ولكنه بذلك يكتف مل ولكن للرضورة، وذلك 
أو أخته يأخذ أن فيمكن زوجة له تكن فإن مل اخللوة، تنتفي معه حتى زوجته يأخذ

اخللوة. قريباته حتى تنتفي إحد

٢١٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)
نفسها. الصفحة السابق (٢)

      



١٦١٢

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

املجال يفتح ولكنه ذلك عن هنى والطيب باملكياج املرأة خروج  فتو ويف 
فإهنن البيوت يف  النساء تطيبت «إذا :~ فيقول الرجال هلا بضابط عدم رؤية
S أنه قال  النبي عن وقد ثبت عليهن، الطيب رائحة خيرجن لألسواق وتظهر
جيوز  ال أنه عىل يدل  وهذا  العشاء)(١) معنا تشهد فال  بخورا أصابت امرأة  (أيام
عند السيارة سوف يركبن النساء هؤالء كان لو نعم متطيبة، وهي خترج أن للمرأة

به»(٢). بأس فهذا ال أجنبي ألحد يتعرضن وال الباب

ملا ييل: النص هذا من نخلص  *

بيوهتن. يف ما دمن تطيب النساء جواز ـ ١

جيوز بالطيب. ال املرأة خروج ـ ٢

يعني  والتعرض ألجنبي،  تعرضهن عدم  بضابط  لإلباحة جماالت فتح ـ ٣
.ملجال الفتو هنا الرائحة أو بالرؤية

رقم (٤٤٣). إىل املساجد النساء خروج باب الصالة، كتاب مسلم، رواه (١)
.٢٤ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)



١٦١٣

املبحث التاسع

   

وبيان من األمور كثري يف الرشيعة مقاصد عىل تعاىل، اهللا الشيخ، رمحه يعتمد
فيام ييل: ذلك

» يقول:  بأكثر أو واحدة بطبقة يكون هل للمرأة الوجه غطاء عن فتو يف 
بسرت تسرته بأن املحارم هلا، غري الرجال عن  وجهها تسرت أن املرأة عىل الواجب
صفيقا ال اخلامر كان فإن أم اكثر، طبقتني أم طبقة كان سواء البرشة، لون يصف ال
ثالثة أو اثنتني تكفي زادت ال كانت واحدة، وإن كفى طبقة خالله من البرشة تر
النساء، بعض تفعله كام يكفي ال فإنه اللون يصف ال بام تسرته أن واملهم أو أربعا،
فال يبني وجهها سرت املقصود وجهها، بل عىل شيئا املرأة تضع أن املقصود وليس

حمارمها»(١). لغري

عىل وضع الغطاء من للمقصد نظر ولكنه الطبقات عدد مل حيدد هنا فالشيخ
وهكذا... فاألخر وإال فيكفي، فإن حدث بطبقة والسرت فاملهم التغطية الوجه،

.٦ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)

      



١٦١٤

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

العارش املبحث


 ~ الشيخ يقدم لرضورة ملحة ولكن به، مسلم فقهي حكم هناك يكون قد
ولكن قطعا، حمرمة فاخللوة األولويات، فقه باب من بعض عىل  األمور بعض
لسبب زوجة جاره تستنجد به عندما للرضورة جاره بيت يدخل أن جيوز للرجل

رضوري.

أشد جيوز، واخللوة ال بغري املحارم أن االختالط «ال شك :~ الشيخ يقول
نث *  +    ,  -  تعاىل: ختتلف األحكام، قال اهللا الرضورة عند لكن وأعظم
فإذا كانت امرأة جاري مضطرة (األنعام: ١١٩)، 3 مث  2  1  0  /  .
درء مع به بأس فال ذلك أشبه وما الطبيب إيل عليها لنقلها وأدخل أكلمها أن إيل

هبا حتى تزول اخللوة»(١). عنده زوجة يستعني كان إذا وذلك الفتنة

ملا ييل: النص هذا من نخلص  *

االختالط. حتريم ـ ١
احلرمة. من االختالط يف أشد اخللوة وهي حتريم ـ ٢

اخللوة. وجتوز بقدرها، األمور تقدر حال الرضورة ـ يف ٣
مع  باملرأة االختالء  وجييز  النفس، حفظ رضورة ~ الشيخ  يقدم  هنا  ـ  ٤

خلوة. هناك لئال تكون زوجته معه ياخذ أن املوضوع وهو مهم يف ضابط وضع

 ~ رأ انه إال رضر له يثبت مل إن املكياج بإباحة فتو الشيخ من وبالرغم
املتزوجة «غري :~ يقول غري املتزوجة فال، أما للمتزوجة يكون أن األوىل أن

٢١٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)



١٦١٥

فالذي هبذا، مطالبة غري ألهنا أن تتجمل، ينبغي عليها ال أنه العلم أهل قاعدة عىل
املتزوجة»(١). غري تتجنبه أن أر

ولغري  أوىل، يكون للزوج املكياج أن فرأ واملآل، هنا للمقصد، نظر ~ فالشيخ
به. مطالبة غري ألهنا ترتكه، أن ولكن رأ باملنع، جيزم مل لذا له، رضورة الزوج ال

النساء  ~ رقص الشيخ عند األولويات مراعاة عىل تدل التي ومن األمثلة
أتساهل األمر أول يف مكروه، وكنت «الرقص :~ يقول البعض بعضهن أمام
املنع فرأيت أن املرأة، رقص حال يف تقع حوادث عن أسئلة عدة سئلت فيه ولكن
بلغني أنه حتى هبا النساء يفتن ورقصها ومجيلة رشيقة تكون ألن بعض الفتيات منه،
إيل تضمها وربام ترقص التي املرأة تقبل تقوم هذا مثل حصل النساء إذا بعض أن

ظاهرة»(٢). فتنة هذا يف وحيصل صدرها،

يف ملا يكون إباحته، التساهل يف عدم األوىل الشيخ من رأ فللفتنة الظاهرة،
النساء. أمام الرقص عظيمة يتسبب فيها ظاهرة فتنة من ذلك

.٢٤ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (١)

.٣٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)

      



١٦١٦
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F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

عرش احلادي املبحث
   

ولكن شيخنا فقط، عنها اجلزئية التي سئل عن جييب يسأل املفتني عندما من كثر
احلكم. يف أثر يكون هلا قد يف الفتو ألبعاد أخر ينظر أن ~ حياول

الرجل «دخول فضيلته:  يقول هلا يدرس الذي لألعمى املرأة نظر فتو ففي 
مل ما األعمى إيل تنظر أن للمرأة جيوز ألنه بأس به، ال للتعليم النساء األعمى عىل
يف  اعتد) قيس: بنت لفاطمة الرسولSقال أن عىل هذا والدليل فتنة، هناك يكن
إيل تنظر أن لعائشة وأذن عنده)(١)، ثيابك أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعني ابن بيت
بصوت يتلذذ فتنة بكونه هذا من حصل إن لكن املسجد، يف يلعبون وهم احلبشة
من ال جيوز، ال فإنه ذلك، أشبه وما يدها عىل ويمسك ، إيل جنبه مثالً املرأة أو يدنيها

من الفتنة»(٢). به ما اقرتن أجل ولكن من األعمى الرجل إيل النظر حيرم اجل أنه

ييل: ما لنا يتبني النص فمن هذا

النساء  أمنت إن هنا أستدرك أن ويمكن للرجال، النساء نظر من مانع ال ـ ١
أنتام»(٣). S«أفعمياوان لقوله الفتنة أنفسهن عىل

فقد  أخر أمور يف عاهة تستتبع ال البرص فعاهة للطرف الثاين النظر لفت ٢ ـ
إن  حراما يكون قد إذ نفسه األعمى ~ الشيخ نبه لذا ما أمر يف شهوة له يكون

احلرام من اللمس وغريه. بعض يرتكب قد أنه من نفسه يف بفتنة هو شعر

رقم (١٤٨٠). سكني وال هلا نفقة ال املطلقة ثالثاً باب مسلم، كتاب الطالق، رواه (١)
٢١٠ ص العثيمني صالح بن املسلمة للشيخ حممد األرسة فتاو (٢)

السابق. للحديث رشحه يف مسلم صحيح عىل النووي رشح (٣)



١٦١٧

C

.. وبعد السبيل سواء وأن هدانا إىل أن أتم علينا نعمته، تعاىل اهللا نحمد

ييل: فيام إمجاهلا يمكن النتائج من بمجموعة خرج قد البحث هذا فإن

فيها. ومتيزه الفتو يف ابن عثيمني الشيخ ـ عمق ١

االستشهاد  حسن أفاده يف فعلم احلديث لد الشيخ الرشعية اجلوانب تعدد ـ ٢
التخريج. وجودة

استشهاداته. يف من كتاب وسنة، يظهر هذا الصايف للمعني الشيخ ~ إتقان ٣ ـ

املفتي جيداً. يميز ما وهو والواقع العرص، بفنون الشيخ ~ دراية ٤ ـ

.حيتذ أن جيب مثاال فكان فتاواه أدري يف ثقافة ال الشيخ أحيا ـ ٥

عليه  يرتتب وفيام يعلمه، ال فيام االختصاص  ألهل كان حييل ~ الشيخ  ـ  ٦
عنها. املسئول الفتو تصور أمر

      




