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بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقديم    

فضيلة الشيخ نمر بن عدوان    

بي همام السلفيأ     

ل  اله الحمد هلل والصالالالالال والسالالالالام عل  رسالالالالول هللا وع     

فقد اطلعني إبننا وتلميذنا الميمون أحمد  ،وصالالالالحبه ومن وا  

عل  رسالالالته في بعض المسالالائل الفقهية فتلفيتها رسالالالة لطيفة 

 ،والتمسالالب بها ن عل  إتباع سالالنة النبي يحض فيها المسالاللم

ر فيها من مخالفة رص السالالالالالالاللل عل  ذلب وحذ  ن فيها ح  وبي  

ي ما أكثر  فو ل  كل شالالر   إ والتشالالبه بالكفار وأنه با    مر  أ

.األمة اليوم

نه ذكر فيها أعلم أوالمسائل التي ذكرها يظهر لي وهللا      

ائنا بنأالراجح والصوا  راجيا المزيد من فضله لي وله ولكل 

وجد فيهم الغيرل عل  المسلمين ومجتمعاتهم ن ت  أوطابنا و

ل  هللا.إوالحرص عل  الدعول 

ولو بمثل هذ   ،نهي عن المنكر مر بالمعرول والأو     

سلو  علمي قائم عل  الدليل وهللا الهادي إالرسائل التوجيهية ب

 بو همام السلفيأ      .                 ل  سواء السبيلإ

نمر بن عدوان ال بدوان      

1441/ربيع الثاني/15  
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الحمد هلل نحمد  ونستعينه ونستغفر  ونعوذ باهلل من شرور  إن  

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد  هللا فا مضل له ومن 

يضلل فا هادي له و أشهد أن   إله إ  هللا وحد    شريب له 

 وأشهد أن محمدا عبد  ورسوله.

                  

   } 102ل عمران: آ{ . 

                    

                        

             } 1: النساء{. 

                  

                    

     }  :  71-70ا حزا {. 

  -أما بعد :

 ،الهدى هدى محمد  وخير   ،هللا كام   فإن أصدق الكام       

 ،وكل بدعة ضالة ،وكل محدثة بدعة ،مور محدثاتهاوشر األ

 .وكل ضالة في النار

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الدرر البهية في حكم بعض المسائل الفقهية

3 
 

 -ما بعد :أ

نا  يلة شيخنا ووالدشكر فضأ  يفوتني في هذا المقام أن      

 سام والمسلمين عل بي همام السلفي حفظه هللا ونفع به اإلأ

 نس  فضلهأو   ،ن قدم لي هذ  الرسالةأتكرمه وفضله علي 

في كل الجوان  العلمية وغيرها فله الفضل بعد  لي  إحسانه إو

وله شيخنا حفظه هللا كل  ،هللا سبحانه في تعليمنا سنة النبي 

ه عنا ن يجزيأر عل  ما قدم لنا ويقدم فتستل هللا الح  والتقدي

 مين.آخاص والقبول ..ن يرزقه اإلأخير الجزاء و

  -أما بعد :

  :لنا امرآفقد قال ربنا جل في عا             

       } :(4)} 7 الحشر 

 : يه من طاعته فقالوجعل هللا طاعة نب     

                }  :80النساء {. 

ه مر نبيأخرى مخالفة أية آوحذر هللا تبارب وتعال  في      

  صيبه ن ت  تر نبيه عليه الصال والسام بمأخالل من ي  وتوعد

  :فقال جل جاله ،ليمأعذا   وأ فتنة     

             }  :63النور {. 
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أوامر  ثم إن طاعة نبينا عليه الصال والسام واتباع      

 مام البخارياإل روى ،خرلفي الدنيا واآل ه نعيم  نواهيواجتنا  

ك لُّ  " :نه قالأ عن النبي  بي هريرل أعن  في صحيحه

ل وَن ا ت ي يَْدخ  يَا َرس وَل َّللا   َوَمْن  :قَال وا ،َجن ةَ إ    َمْن أَبَ لأ م 

 ." َوَمْن َعَصان ي فَقَْد أَبَ  ،َمْن أََطاَعن ي َدَخَل الَجن ةَ  :قَالَ  ؟!يَتْبَ 

ويستنون بسنته  الصالح يهتمون بسنة نبيهم  وكان سلفنا     

 ولون من المهاجرينويهتدون بهديه وهم السابقون األ

 وا نصار.

ما كنا نترب "  :يقول وهاذا الفاروق عمر بن الخطا       

 ". شيئا فعلنا  عل  عهد رسول هللا 

حت   كيل تمسكه بسنة نبينا  نظر إل  الفاروق اف     

ْنك ْم " يقول:    ونبينا  كيل ،بعد وفاته ْش م  َوأَن ه  َمْن يَع 

يَن  د  اش  ل فَاء  الر  ً كث يرا. فَعَلَْيك ْم بس ن تي َوس ن ة  اْلخ  فََسيرى اْخت افا

ذ   ي  يَن، عضُّوا َعلَْيَها بالن واج   .(1)" اْلَمْهد 

 نه منأخبرنا أن النبي عليه الصال والسام أفالشاهد      

 فسيرى اختافا كثيرا عن هديه وسنته وطريقهيعش بعد  

فترشدنا عليه الصال  ،ومنهجه ومعتقد  بربه جل في عا 

والسام إل  األمر الذي ينجينا من هذ  ا ختافات المحدثات 

ينَ  " :فقال د  اش  ل فَاء  الر  نة وذكر س " َعلَْيك ْم بس ن تي َوس ن ة  اْلخ 

شد اتباعا له فسنتهم هي أ صحا  رسول هللا أن الراشدين أل

افون عل  النصوص الشرعية وق   مر النبي أسنته   يخالفون 

                                                           
   روا  الترمذي وابو داود وابن ماجه واحمد في مسند  والحاكم في المستدرب  وصححه ا مام  ((1

 ا لباني رحمه هللا وهومن حديث العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول هللا .... الحديث     
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ذ   " :ثم قال ب لشدل ا ختال فيستلزم ذل " عضُّوا َعلَْيَها بالن واج 

 .شدل التمسب بهديه 

سل فنرى في زماننا هذا قد ابتعد الناس عن هدي ولأل     

تخذوا خطوات الشيطان وقد ساء حالهم وا ،الوحيين الشريفين

 من ما يعرل ع كل ما هو جديدإل  أن وصل بهم المقام إل  تتبُّ 

سم ) الموضة ( القائم عل  صرعاتها الغر  افي زماننا ب

خبر عليه الصال والسام عن هذا الزمان الذي يتبع أو ،الكافر

ثارهم وكل ما هو جديد آوالنصارى في كل  اليهودَ  فيه الناس  

و أو حت  طريقة تكلم أو قصة شعر ألباس سواء أكان من 

ه البخاري في صحيحوروى  ،كل فاهلل المستعانأحت  طريقة 

لَتَت ب ع ن   " :قال ن النبي أ بي سعيد الخدري أمن حديث 

َراعٍ. َحت َ  لَْو  ً ب ذ  َراعا ْبٍر، َوذ  ْبراً ب ش  ْن قَْبل ك ْم. ش  يَن م  َسنََن ال ذ 

ْحر  َضَ   وه ْم" ق ْلنَا: يَا َرس وَل َّللا   آْليَه ود  َدَخل وا ف ي ج   َت بَْعت م 

 . "َوالن َصاَرَى؟ قَاَل "فََمْن؟

 لبانيمام العامة مجدد العصر محمد ناصر الدين األقال اإل    

 (1):رحمه هللا

ن يكون هذا الكتا  هاديا للمسلمين أ)إنني ألرجو مخلصا      

عل  ما كان عليه  إل  التعرل –أي كتا  مختصر الشمائل–

نبينا صل  هللا عليه وسلم من الخلق الكريم وما كان متحليا به 

من الشمائل الكريمة فيحملهم ذلب عل  ا هتداء بهديه والتخلق 

خاقه وا قتباس من نور  في زمان كاد كثير من المسلمين تب

                                                           
 (10في مقدمة كتا  مختصر الشمائل المحمدية طبعة مكتبة المعارل الرياض ) (1)
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   :فيه ن ينسوا قول هللا تبارب وتعال  أ     

                  

 } 20األحزا :  {

وفيهم بعض الخاصة من بعض الدعال وغيرهم الذين      

زهدوا عن ا قتداء به صل  هللا عليه وسلم في كثير من هديه 

عامه وشرابه ونومه دبه كتواضعه في لباسه وهديه في طأو

ه في تبعين لسنتالم   د  زه   بل وجدت فيهم من ي   ،وصاته وعبادته

لسا كل والشر  جااتباعه صل  هللا عليه وسلم بعض ذلب كاأل

وتقصير الثيا  إل  ما فوق الكعبين ويعتبرون ذلب تشددا 

سام فتجد من ذلب البعض من ومنفرا لغير المسلمين عن األ

ر ثوبه عل  ا رض بدعوى انه   يفعل ن يجأ مثا  يبالي 

ذلب خياء مستروحا ال  قوله صل  هللا عليه وسلم ألبي بكر 

) لست ممن يصنعه خياء ( غافلين عن الفرق الظاهر بينه 

رضي هللا عنه وبينهم فانه كان   يتعمد ذلب كما هو صريح 

( وهم يتعمدون إرخاء   حد شقي إزاراي يسترخيأن أ ) :قوله

أو متجاهلين ما جاء في صفة إزارا  صل  هللا عليه  جاهلين

وسلم يعني ) نصل الساق ( موضع اإلزار فإن أبيت فتسفل 

  انته  كامه رحمه هللا فإن ابيت فا حق لإلزار في الكعبين.

 كتبه                                                

 ين آل حسونةأحمد بن حسن بن أم                             

 كان هللا له وعفا عنه                                       
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 للحيةا :و أ

 تعريل اللحية:

ولح   ،جمع لح  بالكسر ،قال الجوهري: اللحية معرول

  (1).وذرى ،ذرول :مثل ،يضا بالضمأ

  (2)واللحية: اسم يجمع من الشعر ما نبت عل  الخدين والذقن.

 (3)لشعر النازل عل  الذقن.المصباح: اوقال في 

لغة هل الأن في اللحية عند أهل اللغة فيتبين لنا أفهذا كام 

 قولين وهما :

  .اللحية ما نبت من الشعر عل  الخدين والذقن -1

  .هي الشعر النازل عل  الذقن -2

ن اللحية : هي عظم الحنب وهو الذي ول اصح ألواأل     

 .نسان وغير اإل سنان وهو منبت اللحية منعليه األ

 وتعريفها عند الفقهاء:

 وهو من الحنفية: اللحية الشعر النابت بمجتمع  قال ابن نجيم

وهو القدر المحاذي  ،ن والعارض ما بينهما وبين العذاراللحيي

 (4).سفل بالعارضعل  بالصدغ ومن األذن يتصل من األلأل
                                                           

 .243-15لسان العر :  (1)

 .248مختار الصحاح:  (2)

 .551-2المصباح المنير  (3)
 .16-1البحر الرائق  (4) 
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 لحية بكسر الام وفتحها: وهي وقال الدسوقي من المالكية :

الشعر النابت عل  اللحيين تثنية لح  بفتح الام وحكي كسرها 

 (1)سفل.وهو فب الحنب األ

  وقال الخرشي: اللحية هي ما ينبت من الشعر عل  ظاهر

اللح  بفتح الام وحكي كسرها في المفرد والتثنية وهو فب 

  (2).سفلالحنب األ

 قاله  ،وقال النووي : اللحية: هي الشعر النابت عل  الذقن

المتولي والغزالي في البسيط وغيرهما وهو ظاهر معرول 

بسب  الكام في العارضين كما  ،لكن يحتاج ال  بيانه

ما أو  ثم وضححه رحمه هللا فقال: ،ن شاء هللا تعال إسنوضحه 

كذا ضبطه المحاملي  ،شعر العارضين فهو ما تحت العذار

 :انصباغ والرافعي وغيرهم وفيه وجهمام الحرمين وابن الإو

ين فرق بن له حكم اللحية فيأالصحيح الذي قطع به الجمهور 

 (3)الخفيل والكثيل كما سبق.

  تحها: فصح من فأوقال في تحفة المحتاج : واللحية بكسر الام

وهي الشعر النابت عل  الذقن التي هي مجتمع اللحيين ومثلها 

 (4)العارض.

 

 

                                                           

 .86-1حاشية الدسوقي ( 1)
 .121-1شرح مختصر خليل  (2)

 .408،413-1المجموع  (3)
 (204-1تاج )تحفة المح (4)
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 حكم اللحية:

 ثابت عن النبي مر ن صراحة األأل ،حكم اللحية واج 

  مر رسول هللاحاديث الصحيحة فحلقها حينئذ مخالفة ألباأل

هلل  ثم عاٍص آمر  عليه الصال والسام أوالذي يخالل 

  : قال هللا تبارب وتعال  ،ولرسوله      

             }  :63سورل النور{ . 

 ن حكم اللحية واج :أدلة عل  ومن األ

َخال ف وا  " :عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال قال النبي  -1

وا الل  َح  َوأَْحف وا الش َوار  َ  يَن َوف  ر  ك  ْشر   (1)." اْلم 

َ  "  :قال رسول هللا  :بي هريرل قالأوعن  -2 وا الش َوار  زُّ ج 

وسَ َوأَرْ  وا الل  َح ، َخال ف وا اْلَمج   (2)". خ 

وس  إ لَ  وعن عبيد هللا بن عتبة قال:  -3 َن اْلَمج  ل  م  َجاَء َرج 

بَه ، فَقَاَل لَه  الن ب يُّ  ،َرس ول  َّللا    : َوَحلََق ل ْحيَتَه ، َوأََطاَل َشار 

ين نَا، قَاَل:  " َما َهَذا؟"  ز  ين  ف ي د  " قَاَل: َهَذا ف ي د  نَا أَْن نَج 

 (3)". الل  ْحيَةَ  ، َوأَْن ن ْعف يَ الش ار  َ 

                                                           

 .ومسلم في الطهارل ،روا  البخاري في كتا  اللباس (1)
 .روا  ا مام مسلم في الطهارل (2)
(من طريق ابي العميس 5554رقم  567-8مرسل روا  ابن ابي شيبة في المصنل  ) (3)

( من طريق سفيان كاهما عن عبد المجيد بن سهيل عن 449-1وابن سعد في الطبقات )

 تبةعبيد هللا بن ع
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وجاء في الطبقات: عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد      

قد أْعف   اء مجوسي إل  رسول هللا جهللا بن عبد هللا قال: 

: " من أََمَرَب بهذا ؟ " قال: َرب  ي، ، فقال، وأْحف  ل حيتهشاربه

بي، َوأ ْعف َي ل ْحيتي "قال: " لكن َرب  ي أَ   (1).َمَرني أَْن أ ْحف َي شار 

 ذاإ  إمر  عليه الصال والسام الوجو  أواصل في واأل     

ن بمام اوقد حك  اإل ،ل  الند إصرفها صارل من الوجو  

عفاء إن قص الشار  وأحزم رحمه هللا تعال  ا جماع عل  

 (2).اللحية فرض

العلة في  شبه بالكفار فقد ذكر النبي ن حلق اللحية تَ إثم      

ولذلب مخالفتهم واجبة قال  ،فائها وهي مخالفة المشركينعا

ْنه مْ  : "رسول هللا  َو م   (3)." َمْن تََشب هَ ب قَْوٍم فَه 

 قال شيخ ا سام ابن تيمية رحمه هللا : 

والمشابهة في الظاهر  ،مر مقصود للشارعأفمخالفتهم      

 تورث مودل ومحبة وموا ل في الباطن.

: وقد دل الكتا  والسنة واإلجماع يضا رحمه هللاأوقال      

 مر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة.عل  األ

 

                                                           

ورجاله رجال الصحيح لكنه مرسل  نه من رواية عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن  (1)
 مسعود وهو من التابعين .

 157في كتابه مرات  ا جماع صفحة  (2)

-5روا  ا مام احمد وابن ابي شيبة عن ابن عمر رضي هللا عنهما وانظر ا رواء )  (3)
 (1265رقم  109
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 :يضا من التشبه بالنساءأوحلق اللحية 

وعن ابن عباس  ،خص خصائصهاأل من أن نعومة المرأل     

ن  ملسو هيلع هللا ىلصلَعَن رس ول  َّللا    "رضي هللا عنهما قال:  تَشب  هين م  الم 

جال   ن الن  َساء  ب الر   تَشب  َهات م  ، والم  جال  ب النساء   (1)". الر  

 للحية هو تغيير لخلق هللا سبحانه:وحلق ا

 نه قال:أبليس لعنه هللا إعن  تعال  فقد ذكر هللا

       } :119 النساء {. 

ذن إن تغيير خلق هللا بدون أفهذا نص صريح واضح في      

 .مر الشيطان لعنه هللامنه تعال  طاعة أل

و أنل لخلق هللا مقتصر عل  تغيير شكل األ فهل التغيير     

قل أو هو أو الوجه بعملية جراحية فقط .... أو العينين أالفم 

يوضح لنا ما هو التغيير لخلق  وحديث نبينا  ،من ذلب بكثير

 لَعََن َّللا    " :فعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال ،هللا

َمات  َوال ْستَْوش  َمات  َواْلم  َصات  اْلَواش  تَنَم   َصات  َواْلم   ن ام 

غَي  َرات  َخْلَق َّللا    ْسن  اْلم  تَفَل  َجات  ل ْلح   (2)". َواْلم 

وقد جعلها   ،والمتنمصة هي التي تنتل الشعر من وجهها     

م لغيرل لخلق هللا فكيل بالرجل الذي يغير معام   الرسول 

                                                           

 .روا  البخاري في كتا  اللباس (1)

 روا  البخاري في التفسير ومسلم في اللباس والزينة. (2)
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ن يقع عليه اللعن ويكون مغيرا لخلق أول  أوجهه فهو من با  

 علم .أوهللا  ،هللا

بت و بحلق ما نأغير خلق هللا بحلق لحيتب ن ت  أ ،،فاحذر      

 عل  الخدين من شعرب.

 كم يؤخذ من الشار : فصل 

 (1):قال ابن عبد البر

 ،ا ستئصال بالحلق :هل اللغةأخفاء فهو عند ما اإلأو     

 ترب الشعر   يحلقه. :وا عفاء عندهم

     :الشار  فكان مالب يقول في حلقوقد اختلل العلماء      

طار وهو طرل خذ الشعر من اإلأنة( قص الشار  وهو )السُّ 

 :تقال مالب في الموط أن قال رحمه هللا:ل  .... إالشفة العليا

طار فا طرل الشفة وهو اإليؤخذ من الشار  حت  يبدو 

  .يجز  و  يمثل به

 وكان ،ثلةخفاء الشار  عندي م  إوقال ابن القاسم عنه :      

خفاء إ عا  ويقول تفسير حديث النبي أؤخذ من ن ي  أيكر  

 طار.نما هو اإلإالشار  

 (2):وقال ابن عبد البر

خفاء الشار  إ :صحابهماأفة وبو حنيأوقال الشافعي و     

 فضل من تقصير  ومن قصه.أوحلقه واستئصاله 

                                                           

 .(427، 426-8ا ستذكار ) (1)

 .(428-8) ا ستذكار (2)
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ه خفي شاربحمد بن حنبل ي  أيت أثرم: ربو بكر األأوقال      

 :ل عن السنة في اخفاء الشار  فقالاخفاء شديدا وسمعته يست

 .ار (حفو الشيخفي كما قال نبي هللا صل  هللا عليه وسلم ) أ
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 :ثو ال :ثانيا

وثو  الرجل له شروط حت  يسم  لباسا شرعيا مت       

 تحققت جاز لباسه وهي:

 الرجل.ن يكون الثو  ساترا لعورل أ -1

 ن   يكون شفافا بحيث  يصل لون بشرل العورل تحته.أ -2

 عضاء العورل.أن   يكون ضيقا بحيث يصل أ -3

 ن   يكون فيه تشبه بالنساء.أ -4

 ن   يكون الثو  حريرا.أ -5

 سبال:واإل، سبالشتمل عل  محذور شرعي من اإلن   يأ -6

زار "  :حرام ومنكر لقوله  َن اإل  َن اْلَكْعبَْين  م  َما أَْسفََل م 

  (1)". فَف ي الن ار

ْم، : " وقال  ، َوَ  يَْنظ ر  إ لَْيه  م  هللا  يَْوَم اْلق يَاَمة  ه  ثََاثَة  َ  ي َكل  م 

مْ  يه  ْم َعذَا   أَل يم  َوَ  ي َزك   ْلعَتَه  ، ، َولَه  نَف  ق  س  ، َواْلم  ، َواْلَمن ان  ْسب ل  اْلم 

 (2)". ب اْلَحل ل  اْلَكاذ    

ْن ) أصحابه:لبعض  وقال  َزار  فَإ ن َها م  إ ي اَب َوإ ْسبَاَل اإْل 

يلَة    (.اْلَمخ 

ن كبائر الذنو  سبال من اإلأحاديث تدل عل  وهذ  األ     

 طاقها فقد خاللإنه لم يرد الخياء لعمومها وأولو زعم فاعله 

كبر وذنبه أثمه إد الخياء بذلب فارأما من أ ،السنه المطهرل

  .عظمأ

                                                           

 .روا  البخاري (1)

 .خرجه مسلم في صحيحه (2)
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يََاَء لَْم يَْنظ ر  هللا  إ لَْيه  يَْوَم : " لقول النبي  َمْن َجر  ثَْوبَه  خ 

 ةسبال والكبر نستل هللا العافينه جمع بين اإلوذلب أل".  اْلق يَاَمة  

 من ذلب.

زار ال  الساق فالقدر المستح  فيما ينزل من طرل اإل     

فعن  ،في حديث واحد جمعهن  فيه ثاث سنن عن النبي 

ن  إ لَ  : " قال رسول هللا  قال: بي هريرل أ ْؤم  إ ْزَرل  اْلم 

َل م  إ لَ  َكْعبَْيه  فََما َكاَن أَْسفَ َعَضلَة  َساقَْيه  ث م  إ لَ  ن ْصل  َساقَْيه  ث  

ْن َذل َب ف ي الن ار    (1)". م 

العضلة و نصال الساقين بقليلأعل  من أوعضلة الساقين      

بفتحات كل عضلة معها كم غليظ ووسطها يعلو نصل الساق 

 بقليل.

اضع الثاثة وهذا الحديث الصحيح صريح بتن كل المو     

 (. زرل المؤمنإزار طو  يطلق عليه ) في حد اإل

مة وتنوع ليها وهذا من التوسعة لهذ  األإومندو       

 العبارات من جنس واحد.

زار فهل يتخذ الثو  حكم وهذا الحديث ونحو  ورد في اإل

 ضا؟يأو نصفه أل  عضلة الساق إزار فيستح  تقصير  اإل

ابن عبد البر القرطبي رحمه  الجوا  عل  هذا هو ما قاله

 (2(:هللا

                                                           

 .لبانيروا  ابن ماجه وصححه األ (1)

 .(310-8ا ستذكار ) (2)
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ما قال  ) :نه قالأقد ذكرنا في التمهيد حديث ابن عمر      

ن ما تحت أيعني  ،زار فهو في القميصفي اإل رسول هللا 

 .الكعبين من القميص في النار (

ن ب وسئل سالم بن عبد هللا -رحمه هللا  -ثم قال بعدها      

؟ زار خاصةذلب  في اإل ،زارسبال اإلإعمر عما جاء في 

 ." زار والرداء والعمامةبل هو في القميص واإل" : فقال

َن  " :ئل عن قول رسول هللا نه س  وعن نافع أ      َما أَْسفََل م 

زار فَف ي الن ار َن اإل  ما و: فقال ،" من الثيا  ذلب؟ اْلَكْعبَْين  م 

 من القدمين.بل هو  ،ذن  الثيا 

قد كانت العر   :-يعني ابن عبد البر  -بو عمر أقال      

 خيهئه إلبو متمم بن نويرل في رثاأوقال  زار،تمدح تشمير اإل

 مالب بن نويرل:

 ترا  كنصل السيل يهتز للندى
 وليس عل  الكعبين من ثوبه فضل                               

 

 وقال العجير السلولي:

 ا داع دعا لمضوفةوكنت إذ
 أشعر حت  ينصل الساق مئزري                              
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جمع العلماء أ: و -اي ابن عبد البر  -ثم قال رحمه هللا      

 رجال   للنساء.لن تشمير الثيا  لأعل  

ن لباس البنطال المشهور اليوم عند أخي في هللا أواعلم      

ع الغر  ومن بدعهم العصرية نما هو من صنيإغل  الناس أ

 ياب واتباعهم والتشبه بهم.إف

فقد روى ابو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي      

َمْن تََشب هَ ب قَْوٍم فَه َو : "هللا عنهما قال: قال رسول هللا 

مْ  ْنه   (1)."م 

فيه وصل لحجم طال مخالفات شرعية، وفي لباس البن     

قد فا مما قد يقع في فتنة بعض النساء، العورل وتضييق عليه

و ه ماإل  ن يصل أل  إمر يكون سببا في ذلب ثم يعظم األ

 عظم من ذلب والعياذ باهلل .أ

    : قال هللا تبارب وتعال            

             .} 31 :ل عمرانآ {. 

مرهللا أكما  ن نتبع النبي أن كنا نح  هللا ورسوله إفعلينا      

 تبارب وتعال .

 

 

                                                           

 : حسن صحيح.لباني رحمه هللا في صحيح ابي داوودقال األ (1)
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 الزي الشرعي للمرأل المسلمة:  :ثالثا

  :وقد كثر في زماننا التبرج وهذا من ما قد حذر منه الشرع

ْن : )قال: قال رسول هللا  ن أبي هريرل فع -1 ْنفَان  م  ص 

ب وَن  يَاط  َكتَْذنَا   اْلبَقَر  يَْضر  ْم س  أَْهل  الن ار  لَْم أََره َما: قَْوم  َمعَه 

يَات  ب َها الن اَس،  يَات  َعار  ، َون َساء  َكاس  ياَت  َمائ اَت  م  ، م 

 َ ء وس ه ن  َكت ْدَن ئ لَة  ْسن َمة  اْلب ْخت  اْلَمار  ْلَن اْلَجن ةَ َو َ يَج  ،  َ يَْدخ 

يَرل  َكذَا َوَكَذا ْن َمس  يَحَها لَي وَجد  م  يَحَها، َوإ ن  ر    (1)(.ر 

     : قال: قال رسول هللا  وعن أبي موس  األشعري  -2

يحَ "  د وا ر  ْت َعلَ  قَْوٍم ل يَج  يَ أَيَُّما اْمَرأَلٍ اْستَْعَطَرْت فََمر   َها فَه 

 ." َزان يَة  

العامة أحمد وفي حديث روا  اإلمام أحمد وصحح إسناد   -3

قَْيقَةَ إل  رسول ) : شاكر رحمه هللا أنه جاءت أميمة بنت ر 

ك   تبايعه عل  اإلسام فقال: " هللا  ي أ بَاي ع ب  َعلَ  أَْن َ  ت ْشر 

ق ي َوَ  تَْزن ي، َو َ  ، َو َ  ب اهلل  َشْيئًا، َوَ  تَْسر   تَتْت ي تَْقت ل ي َولََدب 

ي  ج  ي، َوَ  تَبَر  ، َوَ  تَن وح  ْجلَْيب  ينَه  بَْيَن يََدْيب  َور  ب ب ْهتَاٍن تَْفتَر 

ي ة  اأْل ولَ  ل  َج اْلَجاه   ". تَبَرُّ

 قال: أن رسول هللا  ،وعن أبي أذينة الصدفي  -4

َوات  "  يَة  َخْير  ن سائ ك م  الَود ود  الَولود ، الم  َواس  ،  هللاَ ، إذا ات قَْينَ يَة ، الم 

،   يدخل   ناف قَات  ، وه ن  الم  تََخي ات  َجات  الم  تَبَر   و َشرُّ ن سائ ك م  الم 

ْنه ن  إ   مثل  الغ َرا   األَْعَصم    (2)". الجنةَ م 

                                                           

 روا  مسلم (1)

 روا  البيهقي وصححه العامة األلباني. (2)
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 :لمةشروط الزي الشرعي للمرأل المسفي فصل: 

   ما استثني.إاستيعا  جميع البدن  -1

 ن   يكون زينة في نفسه.أ -2

 ن يكون صفيقا   يشل.أ -3

 أن يكون فضفاضا غير ضيق. -4

 أن   يكون مبخرا مطيبا. -5

 .ن   يشبه لباس الرجلأ -6

 .ن   يشبه لباس الكافراتأ -7

 ن   يكون لباس شهرل.أ -8

راد أن با  ا ختصار ومن هنا موقد ذكرتها مجملة      

دلة الواردل فيها فعليه بكتا  و ا طاع عل  األأليها إالرجوع 

 لباني رحمه هللا ففيه البركة والخير وهلل الحمد.مام األاإل

إن الفتنة غير متمونة خصوصا في زماننا هذا الذي قل      

يه وقل الحياء وكثر ف ،فيه الوازع الديني في الرجال والنساء

وتفننت النساء بوضع أنواع الزينة عل  وجوههن  ،الفتنة دعال

 .إل  الفتنةمما يدعو 

خت المسلمة والزمي الحجا  يتها األأفاحذري من ذلب     

 الواقي من الفتنة باذن هللا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الدرر البهية في حكم بعض المسائل الفقهية

20 
 

 تبرين قديما وحديثا يبيححد من علماء المسلمين المعأو      

مات من ومن النساء المسل ،لمفتونات ما وقعن فيه اليومل

ذا كن في مجتمع يلتزم الحجا  إن النفاق في الحجا  فهيحمل

 ذا كن في مجتمع   يلتزم بالحجا  لم يحتجبن.إاحتجبن و

ذا دخلت إذا كانت في مكان عام وإومنهن من تحتج      

و أحد صاغة الحلي أو كانت تكلم أو مستشف  أمحا تجاريا 

راعيها كتنها حد خياطي المابس النسائية كشفت وجهها وذأ

 حد محارمها فاتقين هللا يا من تفعلن ذلب.أو أعند زوجها 

 أيتها ا خت المسلمة:

ن الحجا  يصونب ويحفظب من النظرات المسمومة إ     

 الصادرل من مرض  القلو  ويقطع عنب األطماع فالزميه.

وتمسكي به و  تلتفتي للدعايات المسمومة التي تحار       

 نها وهللا تريد لب الشر.إمن شتنه فو تقلل أالحجا  

 : قال هللا تبارب وتعال  في محكم التنزيل      

          } :27 النساء {. 

 

 ثريبو عمر السلفي األأكتبه                             

 ل حسونة آمين أمد بن حسن بن حأ                         

  1441/ربيع ا ول /12                               
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