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 املقدمة
  أمرًا   فكان  الدين  يوم   إلى  والسطور  الصدور   في   بحفظه  وتكفل  برهانًا ودلياًل ،  معرفته  على   وأقامه  نورًا وسبياًل،  الكريم  أنزل القرآن   الذي  لل   الحمد

الة الم  مفعواًل. والصَّ  وتابعيهم   التابعين  وعن  أجمعين،  الصحابة   عن   هللا  الرسول األمين، ورضي(  وسلم   عليه  هللا  صلى)  محمد  على سيدنا  والسَّ
نَّ أشرف  أما بعد:.الدين  يوم  إلى  بهم  اقتدى  ومن والعزائم ، العلم الشرعي  أصحاب الهمم    اإلنسان من ثمرات الدنيا ويتنافس فيه  ا يجنيهمِ 

ه المتين ، وميراث األنبياء لو حبه  العقول ، و إ نَّ مما ميز هللا به ذوي األلباب التفقه في الدين ، الذي  رذي هو حياة القلوب ، ونو لالشريف ا
اطن  و اء ، ليخرجوا جواهرها من ببقة في بذل الوسع للغوص في أعماق الشريعة الغر اوالمرسلين .وإن عزائم العلماء وهممهم قديما وحديثا متس

.  وان من الموضوعات    األدلة اإلجمالية والتفصيلية من الكتاب والسنة ، وقدم من قدم خدمة لهذا الدين الحنيف ، فجزاهم هللا خير الجزاء
اختلف الفقهاء في ي لذلك ، فقد  هو موضوع تغطية المرأة لوجهها ويديها والحكم الشرع  –رحمهم هللا تعالى    –المهمة التي تكلم عنها الفقهاء  

. فأحببت ان اكتب هذا البحث المختصر في هذا الموضوع لنقف على الحكم الشرعي الراجح    حكم تغطية المرأة للوجه واليدين على أقوال كثيرة
ا حكمها الخاص بها ، ولذلك جاء ، وكما ال يخفى ان تغطية المرأة لوجهها ويديها له أحوال عديدة ، فكل حالة له  -رحمهم هللا    –عند علمائنا  

 البحث مقسما على حسب الحاالت التي تعتري كل حالة وكما يأتي : 
 مقدمة وثالثة مطالب وخاتمة .  

 تغطية الوجه واليدين في الصالة . المطلب االول :   
 تغطية الوجه واليدين في الحج . المطلب الثاني : 
   خارج الصالة .تغطية الوجه واليدين في المطلب الثالث : 

 االتية . لهذا سأعرض هذه األقوال على وفق هذه الحاالت في المطالب الثالثة 
 وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .   واسال هللا تعالى التوفيق والسداد فهو حسبي ونعم الوكيل ،

 امَلْطَلب اأَلْول تغطية الوجه واليدين يف الصالة
 اختلف الفقهاء في عورة المرأة في الصالة على ثالثة مذاهب : 

)  ، واإلمامية  (  2)  ، والمالكية  (  1)  الفقهاء من الحنفيةإن عورة المرأة جميع بدنها عدا وجهها وكفيها وقدميها .وإليه ذهب جمهور  اْلَمْذَهب اأَلْول :  

 . ( 4) باضية، وهو قول لإل ( 3
 وحجتهم :

َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإاَل َما َظَهَر ِمْنَها بدن الحرة عورة إال وجهها وكفيها وقدميها لقوله تعالى :  - 1
 (5 ) . 

َي هللُا َعْنُهم ـ واستثنى الحنفية األ عضاء الثالثة وجه الداللة :المراد محل زينتهن وما ظهر منها الوجه والكفان قاله ابن عباس وابن عمر ـ َرض 
 لالبتداء بإبدائها . 

 . ( 6)  )) نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب (( -لسالم عليه الصالة وا -ما صح أن النبي - 2
 . ( 7) وجه الداللة :لو كان الوجه والكفان من العورة لما حرم سترهما بالمخيط وفي القدم روايتان واألصح أنها ليست بعورة لالبتداء بإبدائها

الثَّاِني   الشافعية  :اْلَمْذَهب  المرأة عورة في الصالة عدا وجهها وكفيها .وإليه ذهب  ،         (  10)  ، والظاهرية  (  9)  ، والحنابلة  (  8)  أن جميع بدن 
 . ( 12) باضية  ، وهو قول لإل ( 11) والزيدية

 وحجتهم : 
ُهنَّ ِإاَل ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َآَباِئِهنَّ َأْو َآَباِء َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإاَل َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنتَ  قوله تعالى :  - 1

اِبِعيَن َغْيِر ُأوِلي ْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّ ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو إِ 
َجاِل َأِو الطِ ْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِ َساِء َواَل َيْضرِ  ْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنِتِهنَّ اإلْرَبِة ِمَن الرِ 

 (13 ) . 
هللا تعالى أمر النساء بالضرب بالخمار على الجيوب ، وهذا نص على ستر العورة ، والعنق ، والصدر ، وفيه نص على    وجه الداللة :أن 

لرجلين  نص على أن ا  َواَل َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنِتِهنَّ    إباحة كشف الوجه ، ال يمكن غير ذلك أصاًل ، وهو قوله تعالى :  
 . ( 14)  والساقين مما يخفى وال يحل إبداؤه

، فسر بموضع الكحل والخاتم وفي رواية ) تغطي ظهور قدميها ( ، فقد روي عن محمد بن زيد ابن    ِإاَل َما َظَهَر ِمْنَها    قوله تعالى :    -  2
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َي هللُا َعْنها    -قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة   بماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت تصلي  -زوج النبي ـ صلى هللا عليه وآله وسلم    -َرض 
 . ( 15)  هور قدميهافي الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظ

َي هللُا َعْنها  -ما روي عن أم سلمة  - 3 : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها  -)) أنها سألت النبي ـ صلى هللا عليه وآله وسلم   -َرض 
َي هللُا َعْنها  -قال أبو داود : رواه جماعة موقوفًا على أم سلمة  إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها ( ،  ولم يذكروا    -َرض 

 . ( 16) -َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلَّم   -النبي 
 ى أن المرأة تغطي قدميها في الصالة .وجه الداللة :يشير الحديثان إ لَ 

جواز أن تصلي المرأة بما تقعد به بين نساء أو مع محرم بدون استحياء ، مثل أن تكشف رأسها ويديها وعنقها وما دون  اْلَمْذَهب الثَّاِلث :  
من النساء صلت بانكشافه إن شاءت الساق .وإليه ذهب اإلباضية في قول ثالث لهم .والظاهر أنها إن لم تستح بكشف الساق وعضلة الرجل  

 . ( 17) ، وإن لم تجد إال ما يسترها من سترها لركبتها صلت قائمة ، وقيل : قاعدة
لعرض لألدلة أجد أن الراجح منها هو اْلَمْذَهب اأَلْول لقوة األدلة التي استدلوا بها ، وكذا لما فيه من التوسعة والوسطية بين امن هذا  :  الترجيح  

 األخيرين ، وألنه يرتضي للمرأة ما ارتضاه هللا تعالى لها في بيته الحرام عند الحج . المذهبين 
 امَلْطَلب الثَّاِني حكم تغطية الوجه واليدين يف احلج

 ينحصر محظور اإلحرام من الملبس في حق النساء في أمرين فقط هما الوجه واليدان ، وتفصيل بحثهما فيما يأتي :  
 .  ( 18)  اتفق العلماء على أنه يحرم على المرأة في اإلحرام ستر وجهها ، ال خالف بينهم في ذلكَأوَّاًل ـ ستر الوجه :  

يَ   -ما روي عن اْبن ُعَمَر    وُحجتهم :   قال : )) وال تنتقب المرأة المحرمة ، وال تلبس   -َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلَّم    -عن النبي  - هللُا َعْنُهما  َرض 
. أما إذا أرادت أن تحتجب بستر وجهها عن الرجال جاز لها ذلك اتفاقا بين العلماء ، إال إذا خشيت الفتنة أو ظنت فإنه   (  19)    القفازين ((
 .  ( 20) يكون واجباً 

  والدليل على هذا االستثناء :
محرمات ، فإذا    -صلى هللا عليه وسلم    -)) كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول هللا    قالت :   - رضي هللا عنها    - حديث عائشة    -  1

 .   ( 21)   حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ((
. ومرادها من هذا ستر   ( 22) يقعن فاطمة بنت المنذر قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصد -  2

 الوجه بغير النقاب على معنى التستر . 
د الحنابلة :  َوْجه  الدَّالَلة  : يشير الحديثان إلى جواز ستر المرأة لوجهها بحضور الرجال األجانب . وقد اشترط الحنفية والشافعية ، وهو قول عن

ت الساتر خشبة أو شيئًا يبعد الساتر عن مالمسة وجهها ، ألنه بمنزلة االستظالل ، كأن تضع على رأسها تح  (  23)  أال يالمس الساتر الوجه
. وأجاز لها المالكية أن تستر وجهها إذا قصدت الستر عن أعين الناس ، بثوب تسدله من فوق رأسها دون    (  24)  بالمحمل ، كما في الهداية

؛ ألن العلة في الستر المحرم أنه مما يربط ، وهذا ال يربط ،  ( 26) ك عند الحنابلة. ومثل ذل ( 25)  ربط ، وال غرز بإبرة أو نحوها مما يغرز به
 كما تشير عبارة المالكية .

 : اختلف الفقهاء في لبس المرأة للقفازين في الحج على مذهبين : َثاِنًيا ـ لبس القفازين 
 .   ( 27) يحظر على المرأة المحرمة لبس القفازين .وإليه ذهب المالكية والحنابلة ، وهو المعتمد عند الشافعية :اْلَمْذَهب اأَلْول 

َي هللُا َعْنُهما  - وُحجتهم : استدل الجمهور بحديث ابن عمر   . ( 28) بزيادة : )) وال تنتقب المرأة المحرمة ، وال تلبس القفازين (( -َرض 
) : يجوز للمرأة اللبس بكفيها ، كالقفاز وغيره ، ويقتصر إحرامها على وجهها فقط . وإليه ذهب الحنفية ، وهو رواية عند الشافعية  اْلَمْذَهب الثَّاِني

 .وهو قول عطاء وسفيان والثوري . يجوز للمحرمة تغطية يدها فقط من غير شد ، وأن تدخل يديها في أكمامها وفي قميصها . ( 29
 وُحجتهم : 

َي هللُا َعْنُهما  - ابن عمر حديث  - 1  . ( 30)  قال : )) إحرام المرأة في وجهها (( -َرض 
َي هللُا َعْنه    -  2 يلبس بناته القفازين وهن محرمات . ورخص فيه علي وعائشة    -ما ورد من آثار عن الصحابة . وكان سعد بن أبي وقاصـ َرض 

َي هللُا َعْنها ـ  .  ( 31) ـ َرض 
رام وهو أن تظهر المرأة وجهها ويديها ،  حيبدو راجحًا هو اْلَمْذَهب اأَلْول لصحة سند ما استدلوا به ، ولموافقته األصل في اإل  الترجيح :الذي
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 وألن كشف اليدين ال يؤدي إلى فتنة كما هو الحال مع كشف الوجه ، فانتفت منه الضرورة .
 ةامَلْطَلب الثَّاِلث تغطية الوجه واليدين يف خارج الصال

ن أحكام تغطية الوجه  إ طية المرأة لوجهها ويديها خارج الصالة عدد من األحكام تختلف باختالف من تخالطهم ، وعلى العموم فغيتعلق بت 
 واليدين يتعلقان بالرجل األجنبي ويمكن إجمال أقوال الفقهاء بما يأتي : 

إن جسم المرأة كله عورة بالنسبة للرجل األجنبي عدا الوجه والكفين ؛ ألن المرأة تحتاج إلى المعاملة مع الرجال وإلى األخذ    :اْلَمْذَهب اأَلْول  
 . ( 32) هملوالعطاء لكن جواز كشف ذلك مقيد بأمن الفتنة . وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة في قول 

 :  وُحجتهم 
َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإاَل َما َظَهَر ِمْنَها  ـ قوله تعالى :   1

  (33 ) . 
ن جبير الوجه  َوْجه  الدَّالَلة  : قال القرطبي في معنى اآلية : اختلف الناس في قدر المستثنى فقال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب ، وزاد اب

وزاعي : الوجه والكفان والثياب ، وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل  . وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء واأل
 .   ( 34) والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرط والفتخ

وقبض على ذراع   عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال : )) إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إال وجهها ، وإال ما دون هذا ،   -   2
 . ( 35)  نفسه ، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى ((

م ز إظهار الوجه والكفين ومنهاو ج.وأبو حنيفة يوافق الجمهور في    (  36)  : جواز إظهار قدميها .وهو قول أبي حنيفة ـ َرحَمُه هللُا ـاْلَمْذَهب الثَّاِني  
 أضاف الرجلين أيضًا .  من

 وُحجته :  
َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإاَل َما َظَهَر ِمْنَها  ـ قوله تعالى :   1

  (37 ) . 
أنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها . والقدمان ظاهرتان .ويقول ابن عابدين : إن ظهر الكف عورة    َوْجه  الدَّالَلة  : 

.  وورد عن أبي يوسف أيضًا القول بجواز إظهار ذراعيها أيضًا ألنهما يبدوان منها عادة .    (  38)  ؛ ألن الكف عرفًا واستعمااًل ال يشمل ظهره
َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإاَل َما َظَهَر ِمْنَها  لوجه والكفين والنظر إليهما بدليل قوله تعالى :  وجاز كشف ا

أي مواضعها ، فالكحل زينة الوجه  (  39) 
 . ( 40) ، والخاتم زينة الكف

وعليها ثياب رقاق    - عليه وسلم  صلى هللا  - دخلت على رسول هللا    -رضي هللا تعالى عنهما  -ما روي )) أن أسماء بنت أبي بكر    -  2
 .  ( 41)  فأعرض عنها ، وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إال هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه ((

عنه أنه قال :  : إن كل شيء من المرأة عورة بالنسبة لألجنبي عنها حتى ظفرها .وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل . وروي  اْلَمْذَهب الثَّاِلث  
 . ( 42)  إن من يبين زوجته ال يجوز أن يأكل معها ألنه مع األكل يرى كفها

 .(  43)   وُحجتهم : قول النبي صلى هللا عليه وسلم : )) المرأة عورة ((
 َوْجه  الدَّالَلة  : يشير الحديث إلى أن المرأة كلها عورة ، وأن إباحة إظهار اليدين والكفين محصورة بالحج . 

َي هللُا َعْنها  -عن أم سلمة  - 2 : ))أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال   -صلى هللا عليه وسلم  -أنها سألت النبي  -َرض 
 . ( 44)  : إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها ((

   ، وألن أدلة إباحة كشفهما أقوى من أدلة منع إباحتهما .الترجيح :الذي يبدو راجحًا هو جواز كشف الوجه واليدين على قول جمهور الفقهاء 
 اخلامتة

 الحمد لل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :      
 وهي :   –رحمهم هللا تعالى  –فهذه خاتمة ألهم النتائج التي توصلت اليها من خالل هذا البحث المختصر مسترشدا بأقوال علمائنا 

 ان تغطية المرأة لوجهها ويديها له حاالت ثالث ، وهي :    -1

 تغطية الوجه واليدين في الصالة . - أ

 تغطية الوجه واليدين في الحج .  -ب

 رج الصالة . تغطية الوجه واليدين خا -ت
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 وهو رأي الجمهور .   جميع بدنها عدا وجهها وكفيها وقدميها .في الصالة إن عورة المرأة    -2

 .   اتفق العلماء على أنه يحرم على المرأة في اإلحرام ستر وجهها ، ال خالف بينهم في ذلك  -3

  ة كشفهما أقوى من أدلة منع إباحتهما .على قول جمهور الفقهاء ، وألن أدلة إباحخارج الصالة  جواز كشف الوجه واليدين   -4

 اسال هللا تعالى ان اكون قد وفقت في عرض الموضوع والنتائج التي توصلت اليها ، وان يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم .  وختاما : 
 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 قائمة املصادر 
 ، الطبعة: الثانية 1393  -بيروت  -الشافعي أبو عبد هللا، دار النشر: دار المعرفة األم، تأليف: محمد بن إدريس  -1
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين)هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين( أبو بكر )المشهور بالبكري( عثمان  -2

 م   1997  -هـ   1418األولى،  الطبعة:ر للطباعة والنشر والتوزيع     هـ( دار الفك 1310بن محمد شطا الدمياطي الشافعي )المتوفى: 
ْقَناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخطيب تحقيق مكتب البحوث والدراسات   -3 دار الفكر الناشر دار الفكر سنة النشر   - اإل 

 مكان النشر بيروت   1415
 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف : علي بن سليمان المرداوي عالء الدين أبو الحسن تحقيق: محمد حامد الفقي -4
هـ( المحقق: محفوظ 292البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي المعروف بالبزار )المتوفى:   -5

( وصبري عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء 17إلى    10( وعادل بن سعد )حقق األجزاء من  9إلى    1من    الرحمن زين هللا، )حقق األجزاء
 م(  2009م، وانتهت 1988المدينة المنورة الطبعة: األولى، )بدأت  -( الناشر: مكتبة العلوم والحكم 18

م، الطبعة: 1995  -هـ  1415  -لبنان/ بيروت    -ية  بلغة السالك ألقرب المسالك، تأليف: أحمد الصاوي، دار النشر: دار الكتب العلم -6
 األولى، تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد السالم شاهين

هـ( وفي آخره: تكملة البحر 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:   -7
القادري )ت بعد  الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحن الكتاب   1138في  الناشر: دار  هـ( وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين 

 بدون تاريخ . -اإلسالمي الطبعة: الثانية 
هـ( الناشر: دار  587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:    -8

 م . 1986 -هـ  1406الطبعة: الثانية،  الكتب العلمية
تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني   597التحقيق في أحاديث الخالف عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج ت   -9

 بيروت .    1415الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر 
  - القاهرة.   -الزيلعي الحنفي.، دار النشر: دار الكتب اإلسالمي.   تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف: فخر الدين عثمان بن علي  -10

 هـ  1313
  - بيروت    -الجامع الصحيح المختصر، تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير , اليمامة   -11

 ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا1987 -  1407
   -بيروت  -حيح سنن الترمذي، تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي  الجامع الص -12

 ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون  -
حمد هـ( تحقيق: أ 310جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:   -13

 م   2000  -هـ   1420محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة الطبعة: األولى، 
 حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، تأليف: ابن عابدين. ، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر.  -14

 م  2000  -هـ 1421 -بيروت.   -
 فه الدسوقي تحقيق محمد عليش الناشر دار الفكرحاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عر  -15

   بيروت
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الشهيد الثاني زين الدين الجبعي  -الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية تأليف: الشهيد االول محمد بن جمال الدين المكي العاملي   -16
    -العاملي تحقيق: محمد كالنتر الناشر: منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات الطبعة: االولى

هـ( تحقيق وتعليق: أحمد محمد 279محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  سنن الترمذي : -17
 ( 3( ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1شاكر )جـ 

: الثانية، مصر الطبعة –( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 5، 4وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ 
 م   1975 - هـ  1395

ْستاني )المتوفى:   -18 ج  هـ( المحقق: 275سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس  
 م   2009 -هـ   1430مَحمَّد كام ل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: األولى،  -شَعيب األرنؤوط 

ه ( تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، الناشر :    458بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ) ت  سنن البيهقي الكبرى أحمد بن الحسين   -19
 1994 -  1414مكتبة دار الباز ، سنة النشر 

 مكة المكرمة 
  هـ( الناشر: دار ابن 1250السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:  -20

 حزم الطبعة: الطبعة األولى . 
هـ(  385سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى:   -21

سالة، بيروت حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم الناشر: مؤسسة الر 
 لبنان  -

 م    2004 - هـ  1424الطبعة: األولى، 
 م   1973- ه1393 -شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف بن أطفيش ، ط:الثانية  -22
 -بيروت    -شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار النشر: دار الكتب العلمية   -23

 الطبعة: األولى   ،1411
 بيروت، الطبعة: الثانية   -شرح فتح القدير، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار النشر: دار الفكر  -24
عمدة األحكام من كالم خير األنام صلى هللا عليه وسلم المؤلف: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي  -25

 هـ( 600لي، أبو محمد، تقي الدين )المتوفى: الدمشقي الحنب
بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة   -دراسة وتحقيق: محمود األرناؤوط مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط الناشر: دار الثقافة العربية، دمشق  

 م   1988 -هـ   1408األندلس الطبعة: الثانية، 
لى كتابه هو منهج الطالب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي( فتح الوهاب بشرح منهج الطالب )هو شرح للمؤلف ع -26

هـ( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر  926المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى:  
 م . 1994هـ/1414الطبعة: 

لي بن سليمان المرداوي المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد هللا، شمس الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين ع -27
هـ( المحقق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة:  763الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى:  

 م .  2003  -هـ   1424األولى 
لة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي الفواكه الدواني على رسا  ـ -28

 م .  1995  -هـ 1415هـ( الناشر: دار الفكر تاريخ النشر: 1126)المتوفى: 
هـ( الناشر: دار  884لدين )المتوفى:  المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان ا -29

 م .   1997  -هـ   1418لبنان الطبعة: األولى،  –الكتب العلمية، بيروت 
 ( تحقيق أبو الوفا األفغاني189المبسوط محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد هللا ) ت  -30

 الناشر إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية سنة النشر مكان النشر كراتشي
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بيروت، تحقيق: لجنة إحياء   -ى، تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، دار النشر: دار اآلفاق الجديدة  المحل -31
 التراث العربي 

هـ( دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس  483المبسوط للسرخسي ا: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى:   -32
 م  . 2000هـ 1421كر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان الطبعة األولى، الناشر: دار الف

هـ( الناشر: 977مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:   -33
 م  1994 -هـ  1415دار الكتب العلمية الطبعة: األولى، 

هـ( تحقيق: الدكتور عبد هللا  620أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى :    المغني : -34
 بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو 

 م.  1997 - هـ 1417السعودية، الطبعة: الثالثة سنة النشر:  - ط: عالم الكتب، الرياض  -35
 هـ( الناشر: دار الكتب العلمية476فقه اإلمام الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى:  المهذب في -36
هـ( المحقق : السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الناشر   179موطأ اإلمام مالك بن أنس رواية ابن القاسم المؤلف : اإلمام مالك ) -37

 م   2004 -هـ   1425اإلمارات الطبعة : األولى  –افي ، أبو ظبي : منشورات المجمع الثق
نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد  -38

 هـ( قدم للكتاب: محمد يوسف الَبُنوري 762الزيلعي )المتوفى: 
بد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري المحقق: محمد عوامة الناشر:  صححه ووضع الحاشية: ع

 م .1997هـ/1418السعودية الطبعة: األولى،  –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بيروت  - مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
المبتدي: علي -39 )المتوفى:    الهداية في شرح بداية  الدين  الحسن برهان  أبو  المرغيناني،  الفرغاني  الجليل  أبي بكر بن عبد  هـ(  593بن 

 لبنان  -بيروت  -المحقق: طالل يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي 

 اهلوامش
 

الدقائق، تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي.، دار النشر: دار الكتب اإلسالمي.    (  1)   - ُيْنَظْر : تبين الحقائق شرح كنز 
 .  97/ 1هـ : 1313 -القاهرة.  

م،  1995  - هـ  1415  -لبنان/ بيروت    - ُيْنَظْر : بلغة السالك ألقرب المسالك، تأليف: أحمد الصاوي، دار النشر: دار الكتب العلمية   (  2) 
 .  289/  1الطبعة: األولى، تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد السالم شاهين: 

الشهيد الثاني زين الدين    - لشهيد االول محمد بن جمال الدين المكي العاملي  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية تأليف: اُيْنَظْر :   (  3) 
 .  204/  1   -الجبعي العاملي تحقيق: محمد كالنتر الناشر: منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات الطبعة: االولى

 .  46/ 2م  : 1973-ه1393  -ط:الثانية ُيْنَظْر : شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف بن أطفيش ،  (  4) 
 .  31سورة النور : اآلية  (  5) 
  - بيروت    - الجامع الصحيح المختصر، تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير , اليمامة   (  6) 

 ( .  1741)  رقم 653/  2، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا: 1987 -  1407
 .  97/ 1تبيين ُيْنَظْر : الحقائق :  (  7) 
 .  109/ 1، الطبعة: الثانية : 1393  -بيروت  - ُيْنَظْر : األم، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد هللا، دار النشر: دار المعرفة  (  8) 
 داوي عالء الدين أبو الحسنُيْنَظْر : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف : علي بن سليمان المر  (  9) 

 .  453/  1تحقيق: محمد حامد الفقي: 
بيروت، تحقيق: لجنة    -(ُيْنَظْر : المحلى، تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، دار النشر: دار اآلفاق الجديدة    10)  

 .  242/  2إحياء التراث العربي : 
 .   228/  2(ُيْنَظْر : البحر الزخار :   11) 
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 . 46/ 2(ُيْنَظْر : شرح النيل :   12) 
 .  31(سورة النور : اآلية  13) 
 .  242/ 2(المحلى :  14) 
 ( .  324رقم )  142/  1(الموطأ :   15) 
 ( .  640رقم )   173/ 1(الموطأ:  16) 
 .  46/  2(شرح النيل :   17) 
أبو حنيفة، تأليف: ابن عابدين. ، دار النشر: دار الفكر للطباعة    ( ُيْنَظْر : حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه  18)  

؛ شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف   2/528م.:  2000  -هـ  1421  -بيروت.     -والنشر.   
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين       )هو  ؛    2/314، الطبعة: األولى:  1411  -بيروت    -الزرقاني، دار النشر: دار الكتب العلمية  

هـ(  1310حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(أبو بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي )المتوفى:  
 .  3/11؛ عمدة األحكام :  321/ 2: م  1997 -هـ  1418األولى،   الطبعة:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع      

بيروت    - ( الجامع الصحيح سنن الترمذي، تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي    19)  
 ( قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .    833رقم )   3/194، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون :  -  -
؛    2/440بيروت، الطبعة: الثانية:    -لقدير، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار النشر: دار الفكر  ( شرح فتح ا  20)  

ْرقاني :   ع ف ي َشْرح المقنع :  261/ 1؛ َفْتح اْلَوهَّاب  :   2/314َشْرح الزُّ  .  3/168؛ الُمْبد 
( قال الزيلعي : فيه يزيد فيه ضعيف تكلم فيه   8833رقم )    5/48اْلَبْيَهق ي  الُكْبَرى :  ( ؛ ُسَنن    1833رقم )    2/167( ُسَنن َأب ي َداُود :    21)  

 .  3/94غير واحد ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه ، فهو محتج به . َنْصب الرَّاَية :  
 .  328/ 1( الُمَوطَّأ :  22) 
َرْخسي :  23)  ْقَناع للش    4/128( ُيْنَظْر : الَمْبُسوط للسَّ  .  3/272؛ اْلُفُروع :  1/259ْرب ين ي  : ؛ اإل 
َداَية َشْرح ب َداَية اْلُمْبَتد ي :  24)   .  1/152( اْله 
ُسوقي :  25)  َية الدُّ  .  1/212( َحاش 
 .  3/154( اْلُمْغن ي البن ُقَداَمَة :   26) 
ْرقاني :   27)   .  321/ 2؛ إ َعاَنة الطَّال بين :  3/11؛ عمدة األحكام :   314/ 2( ُيْنَظْر : َشْرح الزُّ
َم َتْخر يجُه ، ُيْنَظُر ص :   28)   .  5( َتَقدَّ
َنائ ع :  29)   . 1/518؛ ُمْغني اْلُمْحَتاج :   183/ 2( ُيْنَظْر : َبَدائ ع الصَّ
( وضعف البيهقي الحديث وقال : وروي مرفوعًا والصحيح وقفه . وروي مرفوعًا في ُسَنن    8831رقم )    5/47( ُسَنن اْلَبْيَهق ي  الُكْبَرى :    30)  

اَرُقْطن ي  :   ( .   260رقم )  2/294الدَّ
َرْخسي :  31)   .  3/156؛ اْلُمْغن ي البن ُقَداَمَة :   4/158( َلْم َأق ْف َعَلْيه  في كتب األثر ، وهو في الَمْبُسوط للسَّ
َوان ي :    218/ 8( ُيْنَظْر : الَبْحر الرَّائ ق :    32)   ْنَصاف للَمْرَداوي :    1/64؛ اْلُمَهذَّب :    2/310؛ اْلَفَواك ه الدَّ ْيل الَجرَّار :    413/ 3؛ اإل  ؛ السَّ
 .  10/32؛ الُمَحلَّى :  4/128
 .  31(سورة النور : من اآلية  33) 
ْنَصاف للَمْرَداوي:  34)   .  228/ 12( ُيْنَظْر : اإل 
 .  119/ 18( الحديث رواه الطبري بسنده في َجام ع اْلَبَيان :   35) 
 .  97/  1(ُيْنَظْر : تبيين الحقائق :  36) 
 .  31(سورة النور : من اآلية  37) 
يَن :  38)  َية ابن َعاب د   .  369/ 6( َحاش 
 .  31(سورة النور : من اآلية  39) 



   

         

 حكم تغطية املرأة للوجه واليدين عند الفقهاء                  

  

  

 

ْيَبان ي  :  40)  َنائ ع :  3/57(ُ ْنَظْر : الَمْبُسوط للشَّ  .  121/ 5؛ َبَدائ ع الصَّ
( وقال البيهقي : " قال أبو داود : هذا مرسل    3034رقم )   226/ 2( ؛ ُسَنن اْلَبْيَهق ي  الُكْبَرى :    4104رقم )    4/62( ُسَنن َأب ي َداُود :    41) 

َي هللاُ   َعْنها ـ قال الشيخ : مع هذا :والجواب قول من مضى من الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ في بيان ما خالد بن دريك لم يدرك عائشة ـ َرض 
 أباح هللا من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويًا " .  

ع ف ي َشْرح المقنع :  42)   .  1/362( ُيْنَظْر : الُمْبد 
 ذي : هذا حديث حسن صحيح .  ( قال الترم 1173رقم )  3/476( ُسَنن التُّْرم ذي  :  43) 
( وقال : والصحيح أنه موقوف . وضعفه ابن الجوزي وقال : إن عبد الرحمن بن عبد هللا بن    640رقم )    1/173( ُسَنن َأب ي َداُود :    44)  

 .  1/323دينار ضعفه يحي وقال أبو حاتم الرازي : ال يحتج به . ُيْنَظْر : التحقيق في أحاديث الخالف :  


