 ‐ 164700ﻫﻞ ﺗﺮﺿﻊ ﻃﻔﻠﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺴﺆال
رزﻗﻨ اﻟﻪ ﺑﻄﻔﻠﺔ  ،وﻓ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻮن ﻣﻌ أﻗﺎرﺑ أو ﺻﺪﻳﻘﺎﺗ أو أﻛﻮن أﻧﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ وأرﺿﻊ اﻟﻄﻔﻠﺔ  ..ﻓﻬﻞ ﺣﺮام أن
أﻛﺸﻒ ﺻﺪري وأرﺿﻊ اﻟﻄﻔﻠﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ  ،ﻷﻧﻨ أﺧﺎف إذا ﻗﻤﺖ وأرﺿﻌﺘﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻬﻢ أن ﻳﻔﻬﻢ ذﻟﻚ ﺧﻄﺄ ..ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻨ ﻻ
أرﺿﻌﻬﺎ إﻻ أﻣﺎم ﻧﺴﺎء أو أﻃﻔﺎل  .وﻟﻢ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﺮ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺒﺪﻳﻪ أﻣﺎم ﻣﺤﺎرﻣﻬﺎ  ،وأﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎء  ،وﻳﻨﻈﺮ  :ﺳﺆال رﻗﻢ )(113287ورﻗﻢ
)(82994ورﻗﻢ) ،(34745ورﻗﻢ) ،(115351وﺣﺎﺻﻠﻪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻒ أﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎء إﻻ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ .
وأﻣﺎ إﺧﺮاﺟﻬﺎ اﻟﺜﺪي ﻟﺘﺮﺿﻊ وﻟﺪﻫﺎ  ،ﻓﻘﺪ رﺧﺺ ﻓﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ  ،ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ .
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :
" ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎً ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻣﺎ ﻫ اﻟﻌﻮرة؟ وﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻠﺒﺎس اﻟﺬي ﻳﺸﺮع ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻠﺒﺴﻪ ،ﺣﺘ ﻻ ﻳﻮن
اﺧﺘﻼط ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ.
اﻟﻠﺒﺎس اﻟﺬي ﻳﺸﺮع ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻠﺒﺴﻪ :أن ﻳﻮن ﺳﺎﺑﻐﺎً ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪن ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺮأس واﻟﻔﻴﻦ واﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎرم ،ﻫﺬا ﻫﻮ
اﻟﻤﺸﺮوع .
أﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻮرة :ﻓﺎﻟﻌﻮرة ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة ﻛﺎﻟﻌﻮرة ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﻨ :ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮة إﻟ اﻟﺮﻛﺒﺔ ،ﻟﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨ ﻗﻮﻟﻨﺎ
ﻫﺬا أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺨﺮج ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺳﺮوال إﻟ اﻟﺮﻛﺒﺔ وإﻟ اﻟﺴﺮة ،ﻻ أﺣﺪ ﻳﻘﻮل ﺑﻬﺬا ،ﻳﻌﻨ :أي إﻧﺴﺎن ﻳﻘﻮل ﺑﻬﺬا
ﻓﻬﻮ ﺿﺎل ،ﻟﻦ اﻟﻤﻌﻨ :ﻟﻮ أن اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻴﺎب ﺳﺎﺑﻐﺔ واﺣﺘﺎﺟﺖ إﻟ أن ﺗﺸﻒ ﻋﻦ ذراﻋﻴﻬﺎ ﻟﺸﻐﻞ أو ﻟﻤﺮض ﻓ اﻟﺬراع أو ﻣﺎ
أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ،أو أرادت أن ﺗُﺮﺿﻊ ﻃﻔﻠﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎء وأﺧﺬت اﻟﺜﺪي أﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻼ ﺑﺄس.
ﻓﻬﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮرة وﺑﻴﻦ اﻟﻠﺒﺎس اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻨﺴﺎء أن ﻳﻮن ﻟﺒﺎﺳﻬﻦ ﺳﺎﺑﻐﺎً ،وﻳﺠﻮز أن ﺗُﺨْﺮِج رأﺳﻬﺎ ووﺟﻬﻬﺎ
ورﻗﺒﺘﻬﺎ وﻛﻔﻴﻬﺎ ﺑﻞ وذراﻋﻴﻬﺎ وﻗﺪﻣﻴﻬﺎ وﺳﺎﻗﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎرﻣﻬﺎ؛ ﻟﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨ ذﻟﻚ أن ﻧﻘﻮل :ﺗﻠﺒﺲ اﻟﺜﻮب اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎرﻣﻬﺎ،
ﻻ.
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ﻫﺬا ﺷء آﺧﺮ ،ﻟﻦ ﻟﻮ ﻓُﺮِض أﻧﻬﺎ ‐ﻣﺜﻼ ‐رﻓَﻌﺖ ﺛﻮﺑﻬﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ وأﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎرم وﺧﺮج اﻟﺴﺎق ﻓﻼ ﺑﺄس " اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "اﻟﻠﻘﺎء
اﻟﻤﻔﺘﻮح" ) .(23 /126وﻳﻨﻈﺮ أﻳﻀﺎ "اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻔﺘﻮح" ).(17 /31
وﻋﻠﻴﻪ :
ﻓﺈذا اﺣﺘﺠﺖِ إﻟ إرﺿﺎع ﻃﻔﻠﺘﻚ ﻓ وﺟﻮد اﻟﻨﺴﺎء  ،ﻓﻼ ﺣﺮج ﻓ ذﻟﻚ  ،ﻟﻦ ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ ﻗﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻦ
ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻹرﺿﺎع .
وإن ﺗﻨﺤﻴﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎ أو اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟ ﻏﺮﻓﺔ أﺧﺮى  ،ﻓﻬﺬا أﻓﻀﻞ  ،ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎء واﻟﻤﺮوءة واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ اﻟﺴﺘﺮ .
وأﻣﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻴﻨﺒﻐ اﻟﺘﺤﺮز ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻣﻨﻬﻢ  ،واﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﻟﻌﻮرة .
وﻳﻨﺒﻐ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ أن ﺗﻮن ﻣﻌﻠﻤﺔ وﻫﺎدﻳﺔ ﻷﺧﻮاﺗﻬﺎ  ،ﻟﻴﻨﺘﺸﺮ اﻟﺨﻴﺮ  ،وﻳﻌﻢ اﻟﻤﻌﺮوف .
ﻧﺴﺄل اﻟﻪ أن ﻳﻮﻓﻘﻚ وﻳﻌﻴﻨﻚ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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