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  حكم طرح المرأة لبعض ثيابها بين النساء في األعراس

األصل أن عورة املرأة بني مثيالا ما بني السرة والركبة أو العورة املغلظة قال خليل بـن  
وقال حممد مولود بن أمحد فال ) وحرة مع امرأة ما بني سرة وركبة( :اسحاق يف خمتصره

  : الشنقيطي
  

ــذكر   ــق ال ــورة يف ح ــظ الع   مغل
 

ــره و  ــدبر ذكــ ــاه والــ   أليتــ
ــا     ــع م ــن م ــاق وبط ــرأة س   وم

  
  ــن خ ــاذاه م ــح ــا بين فلْ ــاهوم   م
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غري أن هذا اجلواز األصلي ترِعله احلرمة إذا كان ذريعة إىل احلرام لقوله تعاىل ض :�m���

�¨�����§��¦��¥��¤��£��¢��¡�������������l وقال صلى   ١٠٨: األنعام
ومن وقع يف الشـبهات  " :رضي اهللا عنهما اهللا عليه وسلم  يف حديث النعمان بن بشري

يوشك أن يرتع فيه أال وإن لكل ملك محى  وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى

   ."حمارمهأال وإن محى اهللا 
  .ظورةوالطرق إىل احلرام حم ،والوسائل هلا من األحكام ما للمقاصد

  :قال حمنض بابه بن اعبيد الدمياين الشنقيطي يف سلم األصول
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  ســـد الـــذرائع علـــى أنـــواع
 

ــاع   ــرب باالمجـ ــا اعتـ ــه مـ   فمنـ
ــرام   ــة احلـــ   وذاك يف ذريعـــ

  
ــام   ــد يف األحكـ ــي كاملقصـ   إذ هـ

  إذ الـــذرائع هـــي الوســـائل    
  

ــا امل   ــال م ــل  تن ــها نائ ــد من   قص
ــرم    ــا ح ــاب م ــف اجتن ــو توق   ول

   
ــاب   ــى اجتن ــداعل ــا ع ــتم هم   الحن

    
  :وقال حامد بن حممذ الدمياين الشنقيطي

  
  وللوســائل مــن األحكــام مــا   

  
ــى    ــائل انتمـ ــد الوسـ   إىل مقاصـ

ــرم    ــا أدى إىل احملـــ   وكلمـــ
  

ــرم    ــن احملـ ــآال فمـ ــو مـ   ولـ
    

وال مياري أحد يف أن طرح املرأة لثياب أطرافها وكشفها عن حماسنها بني النساء ذريعة إىل 
عرالرجال األجانب ويف األسواق والشوارع بواسـطة التصـوير   ها بتلك الصورة بني ض
  .هلواتف أو الوصف بالقول الكاشفبا
هو حكم املقصد متاما فها يف تلك املواطن أمر ال خالف يف حرمته وحكم الوسيلة كشوت 

   .وبدون فارق

�: وتعرض احلرمة للجواز األصلي أيضا إذا ناىف املروءة لقوله تعاىل m��|� �{� �z
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�l مما أدرك  إن": وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث البخاري  ٢٧: األعراف

وقال ابن عاصم يف بيان  "الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستح فاصنع ما شئت
  :انتفائها وجوده منالعدالة وضدها الفسق احملرم ويلزم 

  
  اجيتنــب الكبــائر  العــدل مــن 

  
ــغائر   ــب الصـ ــي يف األغلـ   اويتقـ

  يـــانهـــو يف العومـــا أبـــيح و  
  

  يف مـــروءة اإلنســـان  يقـــدح 
    



٣ 
 

وطرح ثياب األطراف والكشف عن الزينة واحملاسن بني النساء يف األعراس ويف غريهـا  
  .ينايف املروءة

جهة صـون  واجلواز األصلي إذا ناىف املروءة يقدح يف صاحبه ويكسر عدالته فيمنع من  
  .العرض وحفظا للشهادة

ملُّوالتربج بني النساء يفضي عرب العادة املتكررة إىل إماتة احلياء بل تعادة التربج إىل أن  ك
  .يقع من املرأة يف خمتلف املواقف

ويشهد لذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي أخرجه أبـو داود والترمـذي   
وابن ماجه وحسنه الترمذي من رواية عائشة رضـي اهللا   واحلاكم والدارمي واإلمام أمحد

أننت مـن اللـوايت يـدخلن    : عنها وقد أتتها نسوة من أهل محص استأذن عليها فقالت
أميا امرأة وضعت ثياا يف غري : "احلمامات؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبني اهللا
 يعة إىل احلرام من جهة وأمر منافى ما سبق فإن تربج املرأة يف احملافل النسوية ذروبناء عل 

يد اهلوى والشيطان وهذه األمور جمتمعة ال يبقى معها للمروءة من جهة وإلقاء للزمام يف 
  اجلواز األصلي قائما بل تترتب مبقتضاها احلرمة الشرعية واهللا أعلم

    
  ه وغفرانه ورضاه حممد بن الدناه اآلجودي الشنقيطي  وكتب العبد الفقري إىل رمحة رب


