
       

عورةعورة المرأةالمرأة المسلمةالمسلمة أمامأمام غيرغير المسلمةالمسلمة
ن،ن، 02 ديسمبرديسمبر 2013 08:03 مم

ورةورة فىفى اللغةاللغة هىهى الشىءالشىء المعيبالمعيب أوأو القبيح،القبيح، وأصلهاوأصلها منمن العورالعور وهووهو الشينالشين والقبحوالقبح.. والعورةوالعورة

 اصطالحاصطالح الفقهاءالفقهاء: تطلقتطلق علىعلى كلكل ماما طلبطلب الشارعالشارع سترهستره منمن جسدجسد الرجلالرجل أوأو المرأةالمرأة فىفى

الةالة ونحوها،ونحوها، أوأو أمامأمام اآلخريناآلخرين غيرغير الزوجالزوج بضوابطبضوابط خاصة،خاصة، قالقال اإلماماإلمام النووىالنووى فىفى شرحهشرحه

حيححيح مسلممسلم: وتسمىوتسمى العوراتالعورات سوءةسوءة ألنهألنه يسوءيسوء صاحبهاصاحبها كشفهاكشفها.. وقالوقال فىفى كتابهكتابه المجموعالمجموع:

.إنإن سترستر العورةالعورة ليسليس عبادةعبادة محضةمحضة بلبل المرادالمراد منهمنه الصيانةالصيانة عنعن العيونالعيون

 
 

حققحقق سترستر العورةالعورة بكلبكل ساترساتر الال يصفيصف لونلون البشرةالبشرة منمن بياضبياض أوأو سواد؛سواد؛ ألنألن السترالستر إنماإنما

.يحصليحصل بذلك،بذلك، والوال يعتبريعتبر أالأال يصفيصف حجمحجم العضو؛العضو؛ ألنهألنه الال يمكنيمكن التحرزالتحرز عنهعنه

 
 

بب أكثرأكثر المحققينالمحققين منمن الفقهاءالفقهاء إلىإلى أنأن سترستر العورةالعورة كانكان فىفى الشرائعالشرائع السابقةالسابقة منمن

ًاستدالالً بمابما أخرجهأخرجه الشيخانالشيخان ًواجباً إالإال فىفى شريعتناشريعتنا اإلسالمية؛اإلسالمية؛ استدالال روءاتروءات اإلنسانيةاإلنسانية ولمولم يصبحيصبح واجبا

 أبىأبى هريرةهريرة أنأن النبىالنبى صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم قالقال: «كانتكانت بنوبنو إسرائيلإسرائيل يغتسلونيغتسلون عراةعراة ينظرينظر

ضهمضهم إلىإلى بعض،بعض، وكانوكان موسىموسى يغتسليغتسل وحده،وحده، فقالوافقالوا: واللهوالله ماما يمنعيمنع موسىموسى إالإال أنهأنه آدرآدر- أىأى

يميم الخصيتينالخصيتين- فذهبفذهب مرةمرة يغتسليغتسل فوضعفوضع ثوبهثوبه علىعلى حجرحجر ففرففر الحجرالحجر بثوبهبثوبه فخرجفخرج موسىموسى

 أثرهأثره يقوليقول: ثوبىثوبى يايا حجرحجر حتىحتى نظرتنظرت بنوبنو إسرائيلإسرائيل إلىإلى موسىموسى فقالوافقالوا: واللهوالله ماما بموسىبموسى

 بأس،بأس، وأخذوأخذ ثوبهثوبه فطفقفطفق بالحجربالحجر ضربًاضربًا».. يقوليقول ابنابن حزمحزم فىفى هذاهذا الخبرالخبر: إنإن بنىبنى إسرائيلإسرائيل

واوا يغتسلونيغتسلون عراةعراة وكانوكان موسىموسى يغتسليغتسل فىفى الخالءالخالء ولمولم يأتيأت أنهأنه نهاهمنهاهم عنعن االغتسالاالغتسال عراةعراة

لل علىعلى مشروعيةمشروعية التكشفالتكشف فىفى شريعةشريعة موسىموسى عليهعليه السالمالسالم. ويقولويقول ابنابن حجرحجر: ظاهرظاهر

ًجائزاً فىفى شرعهمشرعهم وإالوإال لمالما أقرهمأقرهم موسىموسى علىعلى ذلك،ذلك، وكانوكان هوهو يغتسليغتسل ديثديث أنأن التعرىالتعرى كانكان جائزا

ًأخذاً باألفضلباألفضل .وحدهوحده أخذا
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.وقالوقال النووىالنووى: كانواكانوا يتساهلونيتساهلون فيهفيه كماكما يتساهليتساهل فيهفيه كثيرونكثيرون منمن أهلأهل شرعناشرعنا

 
 

ورةورة الرجلالرجل والمرأةوالمرأة فىفى الصالةالصالة هىهى أكملأكمل العوراتالعورات فىفى عمومعموم األحوالاألحوال باعتبارباعتبار شهودشهود

الئكةالئكة للصالة،للصالة، والمالئكةوالمالئكة جنسجنس يختلفيختلف عنعن جنسجنس ولدولد آدم،آدم، فكانتفكانت حدودحدود العورةالعورة المأمورالمأمور

رهارها فىفى الصالةالصالة هىهى حدودحدود العورةالعورة المأمورالمأمور بسترهابسترها بينبين األحراراألحرار منمن الرجالالرجال والنساءوالنساء

انب؛انب؛ لمالما أخرجهأخرجه مسلممسلم منمن حديثحديث جابرجابر أنأن النبىالنبى صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم قالقال: «إنإن المالئكةالمالئكة

.«تتأذىتتأذى ممامما يتأذىيتأذى منهمنه اإلنساناإلنسان

 
 

 فىفى غيرغير الصالةالصالة فإنفإن حدودحدود العورةالعورة المأمورالمأمور بسترهابسترها والمنهىوالمنهى عنعن النظرالنظر إليهاإليها يختلفيختلف

الفالف أحوالأحوال الجنسالجنس والمحارموالمحارم والسنوالسن والحرية،والحرية، والذىوالذى يعنينايعنينا هناهنا هوهو حدودحدود العورةالعورة معمع اتحاداتحاد

سس األنوثةاألنوثة بينبين المسلماتالمسلمات وغيرهن،وغيرهن، حيثحيث اختلفاختلف الفقهاءالفقهاء فىفى حدودحدود عورةعورة المرأةالمرأة المسلمةالمسلمة

:أمامأمام المرأةالمرأة المسلمةالمسلمة أوأو غيرهاغيرها علىعلى ثالثةثالثة مذاهبمذاهب

 
 

ذهبذهب األولاألول: يرىيرى أنأن حدودحدود عورةعورة المرأةالمرأة المسلمةالمسلمة أمامأمام المرأةالمرأة المسلمةالمسلمة أوأو غيرغير المسلمةالمسلمة

 السرةالسرة إلىإلى الركبةالركبة.. وهووهو أحدأحد الوجهينالوجهين عندعند الشافعيةالشافعية والمذهبوالمذهب عندعند الحنابلةالحنابلة.. وحجتهموحجتهم:

اساس علىعلى عورةعورة الرجلالرجل بالنسبةبالنسبة إلىإلى الرجلالرجل التىالتى أجمعأجمع الفقهاءالفقهاء علىعلى أنهاأنها الال تختلفتختلف باختالفباختالف

ةة اإلسالماإلسالم وغيرهوغيره.. وأنوأن تحديدهاتحديدها بهذابهذا القدرالقدر يرجعيرجع إلىإلى ماما أخرجهأخرجه الدارقطنىالدارقطنى وأحمدوأحمد عنعن

اللهالله بنبن عمرعمر أنأن النبىالنبى صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم قالقال: «ماما تحتتحت السرةالسرة إلىإلى الركبةالركبة عورةعورة»،، وماوما

جهجه أحمدأحمد والترمذىوالترمذى وحسنهوحسنه عنعن جرهدجرهد أنأن النبىالنبى صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم مرمر بهبه وهووهو كاشفكاشف

 فخذهفخذه فقالفقال لهله: «غطغط فخذكفخذك فإنهافإنها منمن العورةالعورة».. قالواقالوا: وإلىوإلى هذاهذا التقديرالتقدير فىفى العورةالعورة بينبين

جالجال ذهبذهب جمهورجمهور الفقهاءالفقهاء منمن الحنفيةالحنفية والمشهوروالمشهور عندعند المالكيةالمالكية ومذهبومذهب الشافعيةالشافعية

مشهورمشهور عندعند الحنابلةالحنابلة. وإذاوإذا كانكان هذاهذا مذهبمذهب الجمهورالجمهور فىفى تقديرتقدير العورةالعورة بينبين الرجالالرجال فإنهفإنه

.يقاسيقاس عليهعليه تقديرتقدير العورةالعورة بينبين النساءالنساء التحادالتحاد الجنسالجنس

 
 

ذهبذهب الثانيالثاني: يرىيرى أنأن حدودحدود عورةعورة المرأةالمرأة المسلمةالمسلمة أمامأمام المرأةالمرأة المسلمةالمسلمة أوأو غيرهاغيرها تنحصرتنحصر

 السوءتينالسوءتين فقطفقط.. وهووهو روايةرواية عندعند الحنابلةالحنابلة وإليهوإليه ذهبذهب الظاهريةالظاهرية.. وحجتهموحجتهم: القياسالقياس علىعلى

رةرة الرجلالرجل بالنسبةبالنسبة إلىإلى الرجلالرجل التىالتى أجمعأجمع الفقهاءالفقهاء علىعلى أنهاأنها الال تختلفتختلف باختالفباختالف صفةصفة اإلسالماإلسالم



لملم عنعن عبداللهعبدالله بنبن الصامتالصامت أنهأنه سألسأل أباأبا ذرذر فضربفضرب علىعلى فخذه،فخذه، وقالوقال - أىأى أبوأبو ذرذر - إنىإنى

تت رسولرسول اللهالله صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم فضربفضرب فخذىفخذى كماكما ضربتضربت فخذكفخذك وقالوقال: «صلصل

الةالة لوقتهالوقتها فإنفإن أدركتكأدركتك الصالةالصالة معهممعهم فصلفصل والوال تقلتقل إنىإنى قدقد صليتصليت فالفال أصلىأصلى».. قالقال ابنابن

ًأصالً بيدهبيده مم: «فلوفلو كانكان الفخذالفخذ عورةعورة لمالما مسهامسها رسولرسول اللهالله صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم منمن أبىأبى ذرذر أصال

قدسة،قدسة، ولوولو كانتكانت الفخذالفخذ عندعند أبىأبى ذرذر عورةعورة لمالما ضربضرب بيده،بيده، وماوما يستحليستحل لمسلملمسلم أنأن يضربيضرب

 علىعلى ذكرذكر إنسانإنسان علىعلى الثياب،الثياب، والوال علىعلى حلقةحلقة دبردبر اإلنساناإلنسان الال علىعلى الثيابالثياب والوال علىعلى بدنبدن

ةة أجنبيةأجنبية علىعلى الثيابالثياب البتةالبتة» قالواقالوا: وإلىوإلى هذاهذا التقديرالتقدير فىفى العورةالعورة بينبين الرجالالرجال ذهبذهب بعضبعض

لكيةلكية والحنابلةوالحنابلة فىفى روايةرواية عندهماعندهما وهووهو اختياراختيار أهلأهل الظاهر،الظاهر، ويقاسويقاس عليهعليه حدحد العورةالعورة بينبين

.النساءالنساء التحادالتحاد الجنسالجنس وأمنوأمن الفتنةالفتنة

 
 

ذهبذهب الثالثالثالث: يرىيرى اختالفاختالف تحديدتحديد عورةعورة المرأةالمرأة المسلمةالمسلمة باختالفباختالف ديندين المرأةالمرأة الناظرة،الناظرة،

ورةورة بينبين المسلماتالمسلمات تنحصرتنحصر فيمافيما بينبين السرةالسرة والركبة،والركبة، وأماوأما عورةعورة المرأةالمرأة المسلمةالمسلمة بالنسبةبالنسبة

 غيرغير المسلمةالمسلمة فتعمفتعم كلكل الجسدالجسد إالإال الوجهالوجه والكفين،والكفين، وهذاوهذا مذهبمذهب الجمهورالجمهور منمن الحنفيةالحنفية

مالكيةمالكية واألصحواألصح عندعند الشافعية،الشافعية، وحجتهموحجتهم: أنأن العورةالعورة بينبين المسلماتالمسلمات وبعضهنوبعضهن يرجعيرجع فىفى

يدهايدها إلىإلى مبدأمبدأ اتحاداتحاد الجنسالجنس فيمافيما بينبين الرجالالرجال المسلمينالمسلمين وبعضهم،وبعضهم، أماأما تحديدتحديد العورةالعورة بينبين

:المسلماتالمسلمات وغيرهنوغيرهن فهىفهى ماما عداعدا الوجهالوجه والكفينوالكفين لمالما يأتىيأتى

 
 

وموم قولهقوله تعالىتعالى: «والوال يبدينيبدين زينتهنزينتهن إالإال لبعولتهنلبعولتهن أوأو آباءهنآباءهن أوأو آباءآباء بعولتهنبعولتهن أوأو أبنائهنأبنائهن أوأو - 1

.(أبناءأبناء بعولتهنبعولتهن أوأو إخوانهنإخوانهن أوأو بنىبنى إخوانهنإخوانهن أوأو بنىبنى أخواتهنأخواتهن أوأو نسائهننسائهن» (النورالنور :31

 
ثث خصتخصت اآليةاآلية الكريمةالكريمة الحكمالحكم بالنساءبالنساء المسلماتالمسلمات بقولهبقوله: «أوأو نسائهننسائهن»،، فلوفلو جازجاز إبداءإبداء

.الزينةالزينة أمامأمام المرأةالمرأة غيرغير المسلمةالمسلمة لمالما بقىبقى للتخصيصللتخصيص فائدةفائدة

 
 

خرجهخرجه البيهقىالبيهقى والطبرىوالطبرى منمن روايةرواية قيسقيس بنبن الحارثالحارث فىفى كتابكتاب عمرعمر بنبن الخطابالخطاب إلىإلى - 2

 عبيدةعبيدة يأمريأمر فيهفيه بمنعبمنع الكتابياتالكتابيات منمن دخولدخول الحمامالحمام معمع المسلماتالمسلمات وقالوقال: «فإنهفإنه يحرميحرم المرأةالمرأة

.«تؤمنتؤمن باللهبالله واليومواليوم اآلخراآلخر أنأن ينظرينظر إلىإلى عورتهاعورتها إالإال أهلأهل ملتهاملتها

 
 

 اختاراختار المصريونالمصريون مذهبمذهب الحنابلةالحنابلة فىفى المشهور،المشهور، وهووهو قولقول بعضبعض الشافعيةالشافعية فىفى وجهوجه



 تحديدتحديد عورةعورة المرأةالمرأة المسلمةالمسلمة بينبين المسلماتالمسلمات وغيروغير المسلمات،المسلمات، فالفال يجيزونيجيزون للمرأةللمرأة غيرغير

سلمةسلمة أنأن ترىترى منمن المرأةالمرأة المسلمةالمسلمة سوىسوى الوجهالوجه والكفين،والكفين، أماأما المسلمةالمسلمة فلهافلها أنأن ترىترى منمن

.أختهاأختها ماما يراهيراه أهلأهل المحارمالمحارم بدونبدون فتنةفتنة فيمافيما عداعدا ماما بينبين السرةالسرة والركبةوالركبة

 
 

ً أوأو لمجردلمجرد المخالفةالمخالفة ًتجرؤا  يكنيكن تركترك المصريينالمصريين لمذهبلمذهب الجمهورالجمهور فىفى هذههذه المسألةالمسألة تجرؤا

قهية،قهية، وإنماوإنما كانكان منمن بابباب قناعةقناعة المصريينالمصريين بوجاهةبوجاهة منطقمنطق الحنابلةالحنابلة ومنومن وافقهموافقهم القولالقول بعدمبعدم

ريقريق فىفى عورةعورة المرأةالمرأة المسلمةالمسلمة بينبين المسلماتالمسلمات أوأو غيرهنغيرهن ألمنألمن الفتنةالفتنة معمع بناتبنات الجنسالجنس

حدحد خاصةخاصة معمع قولقول النبىالنبى صلىصلى اللهالله عليهعليه وسلموسلم فيمافيما أخرجهأخرجه اإلماماإلمام أحمدأحمد بإسنادبإسناد حسنحسن: «يايا

.«وابصةوابصة استفتاستفت قلبكقلبك وإنوإن أفتاكأفتاك الناسالناس وأفتوكوأفتوك

 
 

باإلضافةباإلضافة إلىإلى أنأن هذاهذا القولالقول المخالفالمخالف للجمهورللجمهور يحققيحقق مصلحةمصلحة عامةعامة للمسلمينللمسلمين فىفى تواصلتواصل

سلماتسلمات ورفعورفع الحرجالحرج عنهنعنهن فىفى التعاملالتعامل معمع غيرهنغيرهن أوأو التعايشالتعايش معمع غيرغير المسلماتالمسلمات فىفى

دندن الجامعيةالجامعية النسائيةالنسائية ونحوها،ونحوها، وقدوقد قالقال تعالىتعالى: «وماوما جعلجعل عليكمعليكم فىفى الدينالدين منمن حرجحرج»

 .((الحجالحج:78


