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 يف ضوء الواقع املاليزي  "خروج املرأة متعطرة"إشكالية حديث 
 

 3د. حممد أبو الليث اخلري آابدي أ.   2نور رزانة بنت شيخ أمحد انصر 1فاطمة حممد 
 

 ملخص البحث 
 وجوه   . ومنفيهمعاجلة اإلشكاالت    هامن  ة  ، مستهدف(خروج املرأة متعطرة  )دراسة حديث  تناول هذا البحث  
املرأة املتعطرة عند األجانب أبشنع الكبائر وهو الزان. وهذا مع أن كان يشبه  النيب ملسو هيلع هللا ىلص    أنتلك اإلشكاالت  

ضرورة، وإيذاء اآلخرين ابلروائح الكريهة الصادرة عن  عالية مثل ماليزاي  ذات رطوبة    بالد التعطر خصوصا  يف  
ابخلروج من أجل التعليم   ةاملرأة املاليزياآلخرين. ويف نفس الوقت، تليب  مع  عاملة  امل التعرق تعترب من سوء  كثرة  

طبيق  رتكهن يف حرية عند حماولة تتو   ، حاجة العصر، فحرمة تعطرهن وشدة الزجر عنه قد يضيق عليهنوالعمل 
ديث حلمع افدراستنا هذه تعاجل القضية ابستخراج منهج التعامل الصحيح  .  حياهتن اليومية  معىن احلديث يف 

منهجي االستقرائي والتحليلي يف مجع املواد العلمية فيها    ة  ، مستخدميف ضوء الواقع املعاصر وإزالة الطعن عنه
مبا   احلديث  ام مع مقءتالتوحتليلها  للكشف عن أيضا   ستخدم  تكما  وأسراره.  صد  امليدانية  الدراسية  منهج 

 من   329، حيث مت توزيع استبيان على  الواقع املاليزياملرأة يف  ديث لدى  ت يف احلقوع اإلشكاالحقيقة و 
ىل حد احلديث يف عقول البعض منهن، إوقوع إشكال  فتوصل البحث إىل    .املسلمات املاليزايت العامالت 

رحا  اشاإلشكاالت    اختتم البحث حبل و .  واقعنا املعاصروتناسب العمل به يف    واقعية احلديث   يفأن يشككن  
 قائق العلمية احلديثة. احل  يف ضوءا  مستوفيا   احلديث شرحا  جديد   فيه

 . ، العملمشكل احلديث، املرأة، التعطر، خارج البيت  الكلمات املفتاحية: 
 

 املقدمة 
لدى اإلنسانية.   ا هباإجيابية كثرية معرتف    افإن هلا آاثر  لنفوس،  دى ااألطياب والعطور من األشياء احملبوبة لإن  

َلمَّا َكاَنِت الرَّاِئَحُة الطَّيِ َبُة ِغَذاَء الرُّوِح، َوالرُّوُح َمِطيَُّة : "بقولهلك اآلاثر ابن القيم رمحه هللا  توقد عرب عن بعض  
ا اأْلَْعَضاِء  َوَسائَِر  َواْلَقْلَب  َماَغ  الدِ  يَ ن َْفُع  َوُهَو  اِبلطِ يِب،  تَ ْزَداُد  َواْلُقَوى  َوَيُسرُّ اْلُقَوى،  اْلَقْلَب،  َويُ َفر ُِح  ْلَباِطِنيَِّة، 
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َنُه َوَبْْيَ الرُّوِح   ُه ُماَلَءَمة  هَلَا، َوبَ ي ْ الطَّيِ َبِة ِنْسَبٌة َقرِيَبٌة. َكاَن الن َّْفَس َويَ ْبُسُط الرُّوَح، َوُهَو َأْصَدُق َشْيٍء لِلرُّوِح، َوَأَشدُّ
نْ َيا ِإىَل   . 4"  َأْطَيِب الطَّيِ ِبَْي َصَلَواُت اَّللَِّ َعَلْيِه َوَساَلُمهُ َأَحَد اْلَمْحُبوِبَْي ِمَن الدُّ

والعطور  أنالكالم  هذا  من    تبْي النفوس   كانت  األطياب  وجتعل  املزاج،  وحتسن  القلوب،  تطمئن 
والعطور تساعد على ختفيض ضغط النفس   أن األطيابهلا، منها  كثرية  أخرى  فوائد  زد على ذلك  مراتحة.  

املعرفية الوظائف  وتعزز  يف enhance cognitive functions) والتوتر،  الرتكيز  على  والقدرة   )
( اإلجيابية  النظرة  الوقت حتفز  نفس  للحياة positive outlookالعمل، ويف  أن5(  تستطيع  أهنا   ، كما 

حب العطور  عجب يف كونال نظرا  إىل هذه الفوائد اجلمة، ف. سابلنف ة مستعمليهاثقز اآلخرين، وتعز  ذب جت
سواء. والنيب حد    روعة آاثرها على   على   ، فإن مجيعهم قد يتفقونهاؤ البشرية رجاهلا ونسا  ت حدت  واألطياب مما 

 -املالئم للفطرة -. وال عجب يف كون ديننا اإلسالمي 6شديدا  عطر حباًّ  الأيضا  كان حيب   -لكونه بشرا  -ملسو هيلع هللا ىلص 
يف   ، كما جند ترغيبا  7طيبة الرائحة  الأحاديث كثرية يف فضل    جندم، حيث  مو وجه الععلى  حيث على التطيب  

والثواب  العمل  حبسن  وعالقتها  الروائح  من  طاب  ما  بذكر  ملسو هيلع هللا ىلص  غري   .8سنته  منافع  لألطياب  أن  فالشاهد 
  الفطرة السليمة. حمدودة حتبها  

 
اجلوزية،   4 قيم  ابن  الدين  مشس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  العبادحممد  خري  هدي  يف  املعاد  الرسالةزاد  مؤسسة  )بريوت:  ط،   ،27 ،

 . 256، ص4ج ،فصل هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف حفظ الصحة ابلطِ يبم(، 1994ه/1415
5 See: Kandhasamy Sowndhararajan and Songmun Kim, “Influence of Fragrances on Human 
Psychophysiological Activity With Special Reference to Human Electroencephalographic Response”, 
Scientia Pharmaceutica, vol. 84, no. 4 (2016): 724–751. 

د بن أخرج هذا احلديث أمحد بن حمم يب، َوُجِعَلْت قُ رَُّة عيين يف الصالة« مؤكد لألمر.»ُحبِ َب إََلَّ من الدنيا النساُء، والط ِ   :وإن قول الين ملسو هيلع هللا ىلص  6
يف   الشيباين  أسد  بن  هالل  بن  وآخر مسندهحنبل  مرشد  عادل  األرنؤوط،  شعيب  حتقيق:  )بريوت:  ي،  الرسالةن،  طمؤسسة   ه/1421،  1، 

. قال احملقق: "إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخْي غري سالم أيب املنذر، فهو صدوق حسن  14037، رقم433، ص21م(، ج2001
أيضا    وأخرجه  يف  احلديث".  النسائي  علي  بن  شعيب  بن  السنن،أمحد  من  املطبوعات   اجملتىب  مكتب  )حلب:  غدة  أبو  الفتاح  عبد  حتقيق: 

 وقال األلباين رمحه هللا: "حسن صحيح". . 3939، رقم61، ص7(، جم1986ه/1406، 2اإلسالمية، ط
ملسو هيلع هللا ىلص:   7 النيب  قول  أخرجه  منها  الريح«  طيب  احململ  خفيف  فإنه  يرده،  فال  رحيان  عليه  عرض  القشريي  »من  احلسن  أبو  احلجاج  بن  مسلم 

، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: دار إحياء الرتاث املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصيف    النيسابوري
،  1766، ص4جكتاب األلفاظ من األدب وغريها، ابب استعمال املسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الرحيان والطيب،  العريب، د.ط، د.ت(،  

 . 2253رقم
حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا  ...« احلديث، أخرجه    »حوضي مسرية شهر، ماؤه أبيض من اللنب، ورحيه أطيب من املسك  :منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص 8

دار  بريوت:  ، )حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصراجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأايمه،    البخاري اجلعفي يف
كتاب الفضائل،   صحيحه، ؛ ومسلم يف  6579، رقم119، ص8كتاب الرقاق، ابب يف احلوض، جم(،  2001ه/1422،  1طوق النجاة، ط

قال هللا عز وجل: كل عمل ابن آدم له، وحديث آخر: ».  ؛ واللفظ للبخاري2292، رقم1793، ص4ابب إثبات حوض نبينا ملسو هيلع هللا ىلص وصفاته، ج 
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أن    علميا   املعروف  ميومن  الشم  حباسته  إحدى تاإلنسان  أتكد  وقد  العجيبة،  التشاؤم  قدرة  لك 
من الروائح، وذلك مبساعدة   ترليون نوع خمتلف   1على األقل الدراسات أن اإلنسان العادي يستطيع أن حيدد  

أنفه  الروائح يف  للمستقبالت  فهذا إن دل على شي9ماءات خالاي  فإنه يدل على حساسية وقوة قدرة   ء . 
الكريهة تؤذيه. ومن مث،   روائح، والا  الطيبة جتعل الناس مراتح   وائحالشم اليت متلكه اإلنسان، وقدر ما أن الر 

  به. آلخرين  ائح جسمه حىت ال ينزعج او السلوك املفرتضة عاملياًّ انتباه الشخص بر   فإنه من
استعمال األطياب ن  إ حيث  رطوبة عالية مثل ماليزاي،  ذات    ديف بال  ومصداقيةوهذا الكالم له قوة  

الر  إلزالة  التعرق  و والعطور  من كثرة  الصادرة  الكريهة  من ائح  السليم    يعترب   (common sense)املنطق 
املبدأ  و   اآلخرين.مع  عاملة  املسن  حل للتطيب والتعطر   املاليزيْي  نساءالرجال وال  من  أي حاجة كل-من هذا 
 املرأة عن اخلروج متعطرة. ىنهيالذي ناقشة واقعية احلديث مل، يكتب هذا البحث -اثر سيئة من العرقآل  زالة  إ

ألن منهن-املاليزايت    وذلك  العامالت  مثل   -خصوصا   التعرق  من كثرة  مزعجة  حالة  إىل  يتعرضن  أيضا  
متعطرة  االلتزام  لكن  و الرجال.   املرأة  واجب    اخلارج يف  حبديث حرمة خروج  منمأمر  يقول جل هنتطلب   .

[. فالشاهد أن طاعة هللا تستلزم طاعة 7شر:شأنه: ﴿َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا﴾ ]احل
 تراجع. نزاع وال  مقضي بدون   األمرو ،  رسوله ملسو هيلع هللا ىلص

صلح للعمل يف كل زمان ومكان وي حيتاج إىل كونه يتطبيق اهلدي النبمن اجلدير ابلذكر أن    ولكن
نظرة الشك لدى   إليهنظر  يُ قد  ومن اجلدير ذكره أيضا  كون حديث حيرم خروج املرأة متعطرة  إىل يوم القيامة.  

من  يُظن  ملا  مثلما    البعض  معْي،  واقع  به يف  العمل  املرأة ياستحالة  تناسب حديث حير م خروج  عدم  وهم 
عر ضهن يطلب منهن اخلروج، واجلو  تمثل ماليزاي، فإن ضرورة العصر تعالية  بلدة حارة ذات رطوبة  بمتعطرة  

قد يرتتب على مثل هذه احلالة إساءة ف ، اجملتمع  يف  ولكن احلديث يزجر تعطرهن عند خروجهن   ، كثرة التعرقل
 الفهم ونظرة الطعن يف مساحة هذا الدين ومرونته وواقعيته.  

 

  صحيحه، صائم، أطيب عند هللا من ريح املسك«، أخرجه مسلم يف  إال الصيام، هو َل وأان أجزي به: »فوالذي نفس حممد بيده، خللفة فم ال
ا مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من ا معاهد  »من قتل نفس  . وحديث آخر:  1151، رقم806، ص2كتاب الصيام، ابب فضل الصيام، ج

. وحديث آخر  6914رقم ،  12، ص9ري جرم، جابب إمث من قتل ذميا بغكتاب الدايت،  صحيحه،  أخرجه البخاري يف    ا«.مسرية أربعْي عام  
كتاب فضائل القرآن،   صحيحه،...« احلديث، أخرجه البخاري يف    قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل الذي يقرأ القرآن: كاألترجة طعمها طيب، ورحيها طيب

 . 5020، رقم190، ص6ج ابب فضل القرآن على سائر الكالم، 
9 See: A. Keller and et al, “Humans Can Discriminate More than 1 Trillion Olfactory Stimuli”, Science, vol. 
343, no. 6177 )March 2014(: 1370-1372.  
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ويزول عنهم   ، مشاكل اجملتمع   حيلتجلى أمهية مناقشة هذا احلديث وشرحه مبا  ت  مما ذكرانه آنفا ،ف
احلديث مبنهجية سليمة وطريقة مقنعة تنشرح هبا لبحث هو حماولة التعامل مع  مهومهم. والذي ننوي فعله اب

لمجتمع لم و ، ال تضييقا  وال تنفريا  هلموتبشريا  هلواضحا   رشادا   صبح احلديث إ إىل حد أن ي   قلوب املسلمْي
  لألمر.  بي َّنَّاو   ،ا عن حقيقته نشفتكوا الدراسة اليت أجريناها عالجا  إلشكاالت احلديث،    ذههي فف.  حوهلم

 
 ل: منت احلديث وخترجيه املبحث األو 

 نص احلديث املطلب األول:  
َثيِن فقال  يف سننه   أبو داود  ى اإلمامرو  ْبُن ُعَمارََة، َحدَّ ثَ َنا حَيََْي، َأْخرَباََن اَثِبُت  ثَ َنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ْبُن   : َحدَّ ُغنَ ْيُم 

 َكَذا يَ َواْلَمْرأَُة ِإَذا اْستَ ْعَطَرْت َفَمرَّْت اِبْلَمْجِلِس َفهِ   ،ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »ُكلُّ َعْْيٍ زَانَِيةٌ   قَ ْيٍس، َعْن َأِِب ُموَسى، َعِن النَّيب 
ا. قال األلباين: "حسن"  وََكَذا؛ يَ ْعيِن   .  10زَانَِية «، قَاَل قَ ْوال  َشِديد 

 يج احلديث ختر املطلب الثاين: 
 14واحلاكم   13؛ وعبد بن محيدعن حيَي بن سعيد القطان   12والرتمذي   11أخرج هذا احلديث أبو داود وأمحد

عبادةم بن  طريق روح  طريق خالد  ؛ن  من  طريق   18والبيهقي  17وابن حبان  16وابن خزمية  ؛15والنسائي  من 
 

، د.ت(، كتاب الرتجل، ابب َما َجاَء ِِف اْلَمْرأَِة ، )بريوت: دار الكتب العريب، د.طسننهأخرجه أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين يف   10
 .  4175، رقم128، ص4تَ َتطَيَُّب لِْلُخُروِج، ج

 . تعليق شعيب األرنؤوط: "إسناده جيد". 19578، رقم349، ص32، جمسنده أخرجه أمحد يف 11
، 2ن، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، طي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخر سننه  يف  أخرجه حممد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الرتمذي 12

 . "هذا حديث حسن صحيح" :الوق. 2786، رقم106، ص5م(، كتاب األدب، ابب كراهية خروج املرأة متعطرة، ج1975
كتبة ، حتقيق: صبحي البدري السامرائي وحممود حممد خليل الصعيدي، )القاهرة: ممسندهأخرجه عبد بن محيد بن نصر أبو حممد الكسي يف  13

 . 557، رقم196، ص1م(، ج1988، 1السنة، ط
، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )بريوت: دار  املستدرك على الصحيحنيأخرجه حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري يف   14

 الذهيب. "، ووافقه يح اإلسنادوهو صحوقال: ". 3497، رقم430، ص2م(، كتاب التفسري، تفسري سورة النور، ج1990، 1الكتب العلمية، ط
. والنص عند النسائي مثل َأيب داود، ِإال  5126، رقم153، ص8، جَما ُيْكَرُه لِلنِ َساِء ِمْن الطِ يبِ ، كتاب الزينة، ابب  سننهأخرجه النسائي يف   15

 أنه قال: »ليجدوا رحيها فهي زانية«. قال األلباين: "حسن". 
م(، كتاب 1970، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، )بريوت: املكتب اإلسالمي، د.ط،  صحيحه حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري يف   16

 .  قال األلباين: "إسناده حسن". 1681، رقم91، ص3الصالة، ابب التغليظ يف تعطر املرأة عند اخلروج ليوجد رحيها وتسمية فاعلها زانية، ج
م(،  1993،  2، حتقيق: شعيب األرنؤوط، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طصحيحه حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت يف  أخرجه حممد بن   17

 . قال شعيب األرنؤوط: "إسناده قوي".4424، رقم270، ص10كتاب احلدود، ابب الزان وحده، ج
حتقيق: حممد عبد القادر عطا، )مكة: مكتبة دار الباز، د.ط، ، سننه الكربىأخرجه أمحد بن احلسْي بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي يف   18

 . 5769، رقم246، ص3ج م(، كتاب اجلمعة، ابب ما يكره للنساء من الطيب عند اخلروج وما يشتهرن به،1994
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ال  ومجيعهمالنضر بن مشيل؛   كعيب، عن أيب موسى األشعري، عن عن اثبت بن عمارة، عن غنيم بن قيس 
 النيب ملسو هيلع هللا ىلص بنحوه. 
 حكم احلديثاملطلب الثالث:  

رواهتا عدالة  اخلمسة  الصحيحة  األحاديث  شروط  احلديثوضبطهم  من  رجال  قائمة  فههنا  ألفاظ   ،  مع 
 :19واآلداء حتملهم  

وألفاظهم   احلديث  رواة 
 التحمل واآلداء

 مرتبة الرواة

هو   "عن أيب موسى"  موسى  مشهور أبو  ملسو هيلع هللا ىلص،  هللا  رسول  صاحب  األشعري،  قيس  بن  هللا  عبد 
 بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

 غنيم بن قيس، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. "حدثين غنيم بن قيس"
 اثبت بن عمارة صدوق فيه لْي، أخرج له أبو داود والرتمذي والنسائي. "أخربان اثبت بن عمارة" 

 حيَي بن سعيد القطان البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.  "حدثنا حيَي" 
والرتمذي  "حدثنا مسدد"  داود  وأبو  البخاري  له  أخرج  ثقة،  البصري،  مسرهد  بن  مسدد 

 والنسائي. 
 هناك جدير ابلذكر أن و  . وهو أبو موسى االشعري  رواه صحايب واحد حديث حسن، احلديث هذاقلنا: 
 هي: و معىن احلديث،   ؤيد نفسصحيحة تأحاديث أخرى    أربعة 

 .  20فَ ْلتَ ْغَتِسْل ِمَن الطِ يِب َكَما تَ ْغَتِسُل ِمَن اجْلََنابَِة«   ،»ِإَذا َخَرَجِت اْلَمْرأَُة ِإىَل اْلَمْسِجدِ  .1
َا اْمرَأٍَة َأَصاَبْت ََبُور ا َفالَ َتْشَهَدنَّ َمَعَنا اْلِعَشاَء«  .2  .21»أميُّ
َها رِيَح الطِ يِب يُ ن َْفُح َوِلَذيِْلَها ِإْعَصاٌر، فَ َقاَل: "اَي أََمَة اجلَْ   َعْن َأيب  .3 بَّاِر، ُهَريْ رََة قَاَل لَِقيَ ْتُه اْمرَأٌَة َوَجَد ِمن ْ

ْعُت   ِحّبِ  ِجْئِت ِمَن اْلَمْسِجِد؟". قَاَلْت: "نَ َعْم". قَاَل: "َولَُه َتطَي َّْبِت؟". قَاَلْت: "نَ َعْم". قَاَل: "ِإّنِ  مسَِ

 
 .301، ص23الشاملة( صلمكتبة لاإلصدار الثاين ، )شرح سنن أيب داودعبد احملسن بن محد بن عبد احملسن بن عبد هللا بن محد العباد،  19
 . قال الشيخ األلباين: "صحيح". 5127، رقم153، ص 8، كتاب الزينة، ابب اغتسال املرأة من الطيب، جسننه أخرجه النسائي يف  20
َعَلْيِه  صحيحه،  أخرجه مسلم يف   21 َيرَتَتَّْب  مَلْ  ِإَذا  اْلَمَساِجِد  النِ َساِء ِإىَل  خَتْرُُج ُمطَي ََّبة ،كتاب الصالة، ابب ُخُروِج  َا الَ  َنٌة َوَأهنَّ ،  328، ص1ج  ِفت ْ
سننه، ، وصححه األلباين؛ والنسائي يف  4177، رقم128، ص4ج  اْلَمْرأَِة تَ َتطَيَُّب لِْلُخُروِج،  ؛ وأبو داود، كتاب الرتجل، ابب َما َجاَء يف 444رقم

 ، وصححه األلباين. 5128، رقم154، ص8ج بخور،كتاب الزينة، ابب النهي للمرأة أن تشهد الصالة إذا أصابت من ال
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ْسَلَها ِمَن أاََب اْلَقاِسِم ملسو هيلع هللا ىلص يَ ُقوُل: »اَل تُ ْقَبُل َصالٌَة اِلْمَرأٍَة َتطَي ََّبْت هِلََذا اْلَمْسِجِد َحىتَّ تَ ْرِجَع فَ تَ ْغَتِسَل غُ 
 .22اجْلََنابَِة«. قَاَل أَبُو َداُوَد: "اإِلْعَصاُر ُغَباٌر". واللفظ أليب داود 

، َوْلَيْخُرْجَن تَِفاَلٍت« َواْلُمرَاُد اِبلتَِّفاَلِت: َغرْيُ اْلُمَتطَيِ َباتِ »الَ مَتْنَ ُعوا ِإَماَء اَّللَِّ   .4  .23َمَساِجَد اَّللَِّ
احلديث صحيح   الرواايت، جنزم كون  من  ذكرانه  وهللا    ا فمما  املعىن،  حيث  من  أعلم.لغريه   تعاىل 

ضمن فتتدل على إابحة ذهاب املرأة إىل املساجد وهي يف حالة األمن من الفنت،    األربعة  وهذه األحاديث
يتجلى من هنا أن مجيع ما و .  أثناء ذلك  الرابين لسالمتها  واالهتمام حرية املرأة يف عمارة بيت من بيوت هللا،  

يفهم من ذلك أن فيصدر هلوا  أو ابطال .    ومل لعباد،  امصاحل    أجل رعاية من  صادر  أمر به أو هنى عنه ربنا  
وهو سالمة   اصدها وح مقيف ضوء ر   إليها  رنظَ يُ حرمة خروج املرأة متعطرة يف األحاديث ال بد من أن  قضية  

من الذهاب املتطيبات  آخر مهم وهو: لو منعت املرأة    أمر األحاديث    ويفهم أيضا  من املرأة وأمنها من الفنت.  
عم يألحاديث ، فالعمل ابماكنعهن عن التعطر يف غريها من األفاألوىل منْ  -وهو مكان العبادة-إىل املساجد 

 .أخرى حاالت اجتماعيةاملرأة يف 
 

 احلديث  شرح املبحث الثاين:  
 املطلب األول: معاين ألفاظ احلديث

إذ هو  ؛فقد حصل هلا حظها من الزان  ، كل عْي نظرت إىل حمرم من امرأة أو رجل  :أي  »كل عني زانية«  .1
أي أكثر العيون ال تنفك من   .وهذا يعين كل عْي نظرت إىل أجنبية عن شهوة فهي زانية  . حظها منه

 نظر مستحسن وغري حمرم، وذلك زانها. أي: فليحذر من النظر، وال يدع أحد العصمة من هذا اخلطر. 
 . أي استعملت الطيب الظاهر رحيه يف بدهنا أو ملبوسها»أميا امرأة استعطرت«   .2
 من بيتها.  أو »فمرت«   مث خرجت« » .3
 . 25. أي: جملس الرجال وهو أعم من املسجد24من األجانب أو »ابجمللس«   »على قوم« .4

 
واللفظ -، وصححه األلباين،  4176، رقم128، ص4ج  اْلَمْرأَِة تَ َتطَيَُّب لِْلُخُروِج،  كتاب الرتجل، ابب َما َجاَء يف سننه،  أخرجه أبو داود يف   22
، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه   حممد بن يزيد أبو عبد هللا القزويين،؛ و 9558، رقم101، ص20، جمسنده  ؛ وأمحد يف-له

 . 4002، رقم1326، ص2)بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، كتاب الفنت، ابب فتنة النساء، ج
اْلَمْسِجِد،   كتاب الصالة، ابب َما َجاَء يف سننه،  ؛ وأبو داود يف  9270، رقم313، ص19جمسنده،  أخرجه أمحد يف   23 ِإىَل  النِ َساِء  ُخُروِج 
ص1ج رقم222،  يف  565،  والبيهقي  الكربى؛  جسننه  ِطيب ا،  مَتَسُّ  لِلصَّاَلِةَ   اْلَمْسِجَد  َتْشَهُد  اْلَمْرأَُة  ابب  الصالة،  ص3، كتاب   ،159 ،

   .5583رقم
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ابلنصب على أنه مفعول. يعين وقيل: ابلرفع يعين هي  كناية عن كوهنا زانية. يعين زانية    »فهي كذا وكذا« .5
زانية؛ ألهنا قد هيجت شهوة الرجال بعطرها ومحلتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زّن بعينه، 

وقال املناوي: »فهي زانية« "أي: هي بسبب ذلك   .26فإذا هي سبب زانه ابلعْي فتكون آمثة إبمث الزان 
ا، وجمامع الرجال قلما ختلو  أسبابه، داعية إىل طالبه، فسميت لذلك زانية جماز  متعرضة للزان، ساعية يف 

ممن يف قلبه شدة شبق هلن، ال سيما مع التعطر، فرمبا غلبت الشهوة، وصمم العزم، فوقع الزان احلقيقي، 
 .27ومثل مرورها ابلرجال قعودها يف طريقهم ليمروا هبا" 

شديدًا« .6 بقوله هذا كناية عن  :  »قال قوالً  عنه  أهبم وكين  الذي  وجاء يف ملسو هيلع هللا ىلص  الشيء  : »كذا وكذا«، 
على سد و على خطورة هذا العمل    »قال قوال  شديدا « دليل  :بعض الرواايت: »فإهنا زانية«. فقوله ملسو هيلع هللا ىلص

فكون املرأة تتعطر هذا ذريعة إىل الفتنة هبا، وإىل رغبة الرجال السفهاء هبا حبيث يطمعون هبا ،  الذرائع 
وحياولون الوصول إليها؛ ألن مثل هذا العمل ميكن أن يستدل به على أهنا فعلت ذلك ألهنا ترغب أن 

 .28تراود أو أن يتصل هبا 
 اإلمجايل للحديث   شرح الاملطلب الثاين:  

دوا فقد فهموه فهما  سواي ، وأقروا وأك  إن فهم احلديث مل يكن خيتلف عند املتقدمْي واملتأخرين من العلماء،  
له.  شرحهم  يف  احلديث  )ت  معىن  اهليتمي  حجر  ابن  ابب 974فهذا  حتت  يف كتابه  احلديث  أدخل  ه( 

ة  َوَلْو إبِِْذِن الزَّْوِج(، فيذكر فيه )اْلَكِبريَُة التَّاِسَعُة َوالسَّب ُْعوَن بَ ْعَد اْلِمائَ َتْْيِ: ُخُروُج اْلَمْرأَِة ِمْن بَ ْيِتَها ُمتَ َعطِ رَة  ُمتَ َزي ِنَ 
َهَذا  األحادي تثبت كون خروجهن متعطرة حرام، مث قال: "َعدُّ  اليت  اأْلََحاِديِث، ]كبرية[  ث  َهِذِه  ُهَو َصرِيُح 

َنُة، أَمَّا َمَع جُمَرَِّد َخْشَيِتَها، فَ هُ  َبِغي مَحُْلُه لِيُ َواِفَق قَ َواِعَداَن َعَلى َما إَذا حَتَقََّقْت اْلِفت ْ فَ ُهَو   َو َمْكُروٌه أَْو َمَع ظَنِ َهاَويَ ن ْ
 .29َحرَاٌم َغرْيُ َكِبريٍَة َكَما ُهَو ظَاِهٌر" 

 
املناوي،   24 الرؤوف  عبد  الصغريانظر: حممد  اجلامع  القدير شرح  العلمية، طفيض  الكتب  دار  )بريوت:  -189، ص3م(، ج1994،  1، 

 .  2971، رقم190
، )بنارس ابهلند: إدارة البحوث مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحأبو احلسن عبيد هللا بن حممد عبد السالم الرمحاين املباركفوري،   انظر:  25

 .508، ص3م(، ج1984، 3العلمية والدعوة واإلفتاء للجامعة السلفية، ط
 نفس املرجع.  انظر: 26
 .428، رقم355، ص 1، جفيض القديراملناوي، انظر:  27
 .  300، ص23ج شرح سنن أيب داود،عبد احملسن العباد،  28
م(،  1987،  1، )بريوت: دار الفكر، طالزواجر عن اقرتاف الكبائرانظر: أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري،   29
 .72-71ص، 2ج
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ال جيوز هلا ذلك أن خترج ابلطيب الذي تظهر "   ابن ابز رمحه هللا فيقول يف حكم تعطر املرأة:  أما  
إذا أصابت طيبا  أو -رائحته، النيب زجر عن هذا عليه الصالة والسالم، ولو كان للصالة، إذا أرادت أن خترج  

ىت للصالة، ال خترج إال وهي تفلة، ليس هلا رائحة، حىت ال حيصل هبا فتنة ألهل الطريق، وال ألهل ح  -َبورا  
  .30العمل معها إذا كانت يف عمل متر على الرجال، أو تكلم الرجال يف بعض حاجتها، أو ما أشبه ذلك" 

املعر  الشروح  من  يستطيع  و فيتضح  مبا  بيتها  خارج  املرأة  تعطر  حرمة  تشبيهضة  وأن  مشه،    الرجال 
ولكن   .31السبب الذي يكون عنه الزان   ابب إيضاح  كان منف  لزاناباملرأة املتعطرة خارج البيت  ملسو هيلع هللا ىلص    الرسول

 .  32وال رجمٌ  ذلك الفعل جلدٌ   يرتتب علىالزان هنا من ابب كناية، وليس اإلخبار بوقوعه حقيقيا ، لذا ال  
 فوائد احلديثاملطلب الثالث:  

السبل املؤدية   لكي ال تقع يفسد الذرائع  وهو من ابب    ،بيتهاتعطر املرأة خارج  من احلديث حرمة    تنبطيست
تعاىل قال  والفواحش.  الزان  ﴿إىل  فََِحشَ :  ِإنَُّهۥ َكاَن  ٱلز َِّنَىٰۖٓ  تَ ۡقَربُواْ  َسِبيال    ة  َواَل  ومن   . [32]اإلسراء:  ﴾َوَساىَء 

»ُكِتَب َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص:  خبار عن ذلك أييت من قبل النيب، فإن اإلالزانهلا قدرة على    لبشريةاملعروف أن احلواس ا
َناِن زاَِنمُهَا النََّظُر، َواألُُذاَنِن زاَِنمهَُ  َساُن زاَِنُه ا ااِلْسِتَماُع، َوالل ِ اْبِن آَدَم َنِصيُبُه ِمَن الزِ َّن ُمْدرٌِك َذِلَك الَ حَمَالََة، فَاْلَعي ْ

بُُه«   ،اْلَكالَُم، َواْلَيُد زاَِنَها اْلَبْطشُ  ُق َذِلَك اْلَفرُْج َويَُكذِ  ، َوُيَصدِ     .33َوالر ِْجُل زاَِنَها اخْلُطَا، َواْلَقْلُب يَ ْهَوى َويَ َتَمىنَّ
أحد: ما العالقة بْي التعطر والزان؟ حقيقة، إن الروائح هلا قوة عجيبة يف انبعاث وحتريك   وقد يتسائل

( يف Cosmopolitanما عمله جملة كومسوبولينت )كثرية، منها    دراساتشهوات الرجال. وهذا ما أكدته  
من   على  الغرب  فوجدترجاال    463االقرتاع  يصرحون    %84أن    ،  تبمنهم  اللطيفة  الرائحة  بعث كون 
الروائح و مدير مؤسسة شيكاغو للعالج والبحث    صر ح شهوهتم. و   Chicago’s Smell)التذوق  عن 

and Taste Treatment and Research Foundation)،   ( هريش   Alanأالن 

 
هللا،   30 رمحه  ابز  بن  هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  لشيخ  الرمسي  املوقع  البيت، انظر:  من  خروجها  عند  املرأة  تطيب   حكم 
<-9%85D9%83%AD%D8%/%D8447https://binbaz.org.sa/fatwas/
-9A8%D7%A8%D1%B8%D9%85%D9%84%D7%A8%%D-8A8%A%D9%8D7%B8%AA%D8%%D
-7A%8D9%87%AC%D8%D9%88%D1%B8%AE%D8%%D-AF8%D9%86%D9%B8%%D

AA8%A%D9%8D8%A8%D9%84%D7%A8%%D-9%86D9%85%%D :2018ديسمرب  17<، اتريخ االسرتجاع . 
 .  479، رقم159، ص 11ج(، 1994 د.ن، د.ط،)عمان: ، حتقيق: شعيب األرنؤوط ،بيان مشكل اآلاثرأبو جعفر الطحاوي، انظر:  31
 .91، ص3، جصحيح ابن خزميةابن خزمية،  32
كتاب  صحيحه،  ؛ ومسلم يف  5889، رقم2304، ص5ج  ابب زان اجلوارح دون الفرج،كتاب االستئذان،  صحيحه،  أخرجه البخاري يف   33

َر َعَلى اْبِن آَدَم َحظُُّه ِمَن الزِ َّن َوَغرْيِِه،القدر،   ؛ واللفظ له.2657، رقم2047، ص4ج ابب ُقدِ 

https://binbaz.org.sa/fatwas/8447/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://binbaz.org.sa/fatwas/8447/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://binbaz.org.sa/fatwas/8447/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://binbaz.org.sa/fatwas/8447/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
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Hirsch  البدائي، حيث  امل( أبن الرائحة اللطيفة تثري الرجال يف  من الدماغ مرتبطة    حتفز أجزاء  ا  هنإستوى 
 . 34رغبات اجلنسيةالالشهوانية و مباشرة  ابلرغبة اجلنسية، وهذا قد يؤدي إىل األفكار  

إىل  فطري ة    املرأة  ذلك كون   أضف  الرجال  لشهوات  مبا مهيجة  األمر  عن  أخربان  قد  اخلالق  وهللا   ،
ِت ِمَن  قولهصرحه   َهِب َوٱۡلِفضَِّة َوٱخۡلَۡيِل : ﴿زُيِ َن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشََّهوََ ٱلنِ َساىِء َوٱۡلَبِنَْي َوٱۡلَقنََِطرِي ٱۡلُمَقنَطرَِة ِمَن ٱلذَّ

ِعنَدُهۥ ُحۡسُن    ُ َياٰۖٓ َوٱَّللَّ ن ۡ ِلَك َمتََُع ٱحۡلَيَ َوِة ٱلدُّ ِم َوٱحۡلَۡرثِِۗ ذََ عََ الرسول و   . [14﴾ ]آل عمران:  اْلَمآبِ ٱۡلُمَسوََّمِة َوٱأۡلَن ۡ
َنة  َأَضرُّ َعَلى الر َِجاِل ِمَن أيضا  قد حذران عن هذا النوع املخصوص من الفتنة حبديثه ملسو هيلع هللا ىلص : »َما تَ رَْكُت بَ ْعِدي ِفت ْ

ف35النِ َساِء« ملسو هيلع هللا ىلص  هني    أنيتضح  .  الالنيب  من  البيت    تعطراملرأة  ورعاية    خمافةَ خارج  الفتنة،  يف  وقوعهن 
 ملصاحلهن. 
سواء ذلك عند ذهاهبا -األجانب    عندمبا يظهر رحيه  حرمة تعطر املرأة    من م اإلهلية  كَ ندرك احلِ   هناو 

املس  أماكن أخرى اإىل  أو  يعر ِ   ،-جد  الزان. فقد  أبواب  يفتح  أنه  التعطر إىل ضرر وحترش جنسي، كما  ضها 
املرأة   محاية  يتضمن  احلديث  أصدره  الذي  التحرمي  أن  املغريو والواضح  العناصر  من  اجملتمع  طهارة   ةصيانة 

تقصري حبقوقهن. واحلديث دليل الهانة وال  من قبيل اإلواحلديث من ابب املوعظة احلسنة، ال    .معا    لشهواتل
 يف مجيع العصور واألماكن إىل يوم القيامة. وجمتمعها  واضح على الرعاية الرابنية الشاملة للمرأة املسلمة  

 إشكالية احلديث وحلهاه  و وجاملبحث الثالث: 
 إشكالية احلديث ه  و األول: وجاملطلب  

املرأة   حتذير  الوضوح يف  واضح كل  فإنه  إشكال،  فيه  ليس  األمر  حقيقة  احلديث يف  التطيبإن  عند   عن 
واحلديث قبلته األمة اإلسالمية أبمجعها من الصحابة والصحابيات .  رجال أجانب  اإىل أماكن فيه  اخروجه

الطويلة.   القرون  تبعهم على مدى  مل  كون  زد على ذلك  ومن  احلديثالصحابيات  ال  يرفضن  من  رغم  على 
مباشرة   فكانت تعلق  -وعلى رأسهن أم املؤمنْي عائشة رضي هللا عنها-ميس كرامتهن  جريئات فيما  كوهنن  

الصالة  املشهور ديث  احلعلى   يقطع  له  عما  استماعها  عن .  36حلظة  فعل  رد  أو  تعليق  أي  جند  مل  ولكننا 

 
املغرية"، > 34 "الروائح  الرمسي جمللة كومسوبولينت مبوضوع  املوقع  الصادرة عن  https://www.cosmopolitan.com/style-املقالة 

seduce-that-/scents2013beauty/beauty/advice/a/ :2020أكتوبر  20<، اتريخ االسرتجاع . 
البخاري يف   35 املرأة، جصحيحهأخرجه  يتقى من شؤم  ما  النكاح، ابب  له-  5096، رقم8، ص7، كتاب    صحيحه، ؛ ومسلم يف  -واللفظ 

الْ  َوبَ َياُن  النِ َساُء  النَّاِر  أَْهِل  َوَأْكثَ ُر  اْلُفَقرَاُء  اجْلَنَِّة  أَْهِل  َأْكثَ ُر  الرقاق، ابب  اِبلنِ َساِء، جكتاب  َنِة  رقم2097، ص4ِفت ْ وأمحد يف  2740،  مسنده،  ؛ 
 . 20751، رقم221، ص44ج
فَ َقاَلْت َعاِئَشُة: "َقْد َشب َّْهُتُمواَن اِبحْلَِمرِي    -َوذُِكَر ِعْنَدَها َما يَ ْقَطُع الصَّالََة اْلَكْلُب َواحلَِْماُر َواْلَمْرأَةُ -واحلديث نصه: َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها،   36

َلِة ُمْضَطِجَعة ، فَ تَ ْبُدو َل احْلَاَجُة، فََأْكَرُه أَْن َأْجِلَس فَُأوِذَى َرسُ   َواْلِكاَلِب! َواَّللَِّ َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِ ى َوِإين ِ  َنُه َوَبْْيَ اْلِقب ْ وَل  َعَلى السَّرِيِر بَ ي ْ

https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/advice/a2013/scents-that-seduce/
https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/advice/a2013/scents-that-seduce/
https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/advice/a2013/scents-that-seduce/
https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/advice/a2013/scents-that-seduce/
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ه من النهي والتحذير. علي  ملا حيتويالتام  قرار  اإل  منهن   ، بل جندديثناعائشة رضي هللا عنها والصحابيات حل 
كيفية   يف ضوء  حديثناالبعض فهم    على  حيث استشكليت إشكالية هذا احلديث يف عصران احلاضر،  أت وإمنا  

 . الواقع املعاصر  التعامل معه يف 
نتعر  إشكالية احلديث،  جوانب  عرض    يففقبل أن نشرع   الواقع دعنا   يتجلىاملاليزي حىت    ف على 

أن من خصائص الواقع ، جند  فحصبعد ال ف  .اضر أوال  زمننا احل  ه املاليزايت يفتالذي واجهاإلشكال  طبيعة  
مليون   5.95لغ عدد العامالت املاليزايت  يبيف ميادين العمل بعدد كبري وإىل حد أن    املرأة  مشاركة املاليزي  

سنة   من  األول  الربع  الوقت،  37م 2020شخصا  يف  نفس  العامالت  عرض  تتلقد  . ويف  التعرق لهذه  كثرة 
طوال العام مع درجة حرارة موحدة  ي فيه  ذستوائي الملناخ املاليزي االا  بسبب  العاملْي، وذلك   لرجال لاملزعج  

 على يوميا    ةدرجة مئوي  34إىل    24رتاوح درجة احلرارة يف عاصمتها برتا جااي من  فإنه ت،  38قدر رطوبة عالية 
التعطر  39املتوسط بضرورة  املرأة  تشعر  قد  فهنا  الرجال  املزيل.  من  فعل شقائقهن  مثلما  أجسامهن  ، لروائح 

ويؤدي إىل   ،عند اخلروج قد يستشكل عليهن  طرهنيف حرمة تعالنيب ملسو هيلع هللا ىلص  الصادر عن  الزجر الشديد    ولكن 
وقد حتس املرأة يبيح للرجال.  ، و مينع املرأة من التمتع ابألطياب والعطور نه  إحيث  من  حنياز احلديث  اب   الشعور

 يتأت  احلديث   يةض كون إشكالرت نفابحلرج وضيق النفس عند تطبيقهن احلديث. فمن منطلق هذا السياق،  
 : ْيتْي آتيتانحيتْي أساسيمن  

املرأة خروج    جيعل   احلديث  الناحية األوىل: الزان. فكيف يكون  الكبائر، وهي  املتعطرة أبشنع  املرأة 
وذلك مع أن نفس الزجر ال يوجه للرجال، فلهم حرية اتمة للتمتع به؟    عطرتتزانية مبجرد الريح الطيب الذي  

 

يف   البخاري  أخرجه  رِْجَلْيِه".  ِعْنِد  ِمْن  فَأَْنَسلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  جصحيحهاَّللَِّ  شيء،  الصالة  يقطع  ال  قال:  من  ابب  الصالة،  ص1، كتاب   ،109 ،
،  سننه  ؛ وأبو داود يف-واللفظ له-512، رقم366، ص1، كتاب الصالة، ابب ااِلْعرِتَاِض َبْْيَ َيَدِى اْلُمَصلِ ى، جصحيحه  ؛ ومسلم يف 514رقم

، 180، ص49، جمسنده، وقال األلباين: "صحيح"؛ وأمحد يف  712، رقم260، ص1كتاب الصالة، ابب َمْن قَاَل اْلَمْرأَُة الَ تَ ْقَطُع الصَّالََة، ج
، وقال شعيب األرنؤوط:  2343، رقم111، ص6كتاب الصالة ابب ما يكره للمصلي وما ال يكره، ج  صحيحه، ؛ وابن حبان يف  23024رقم

 "إسناده صحيح على شرطهما".
السنة   37 من  األول  للربع  العامالت  للقوى  الرمسي  التقرير  املاليز 2020انظر:  العامة  اإلحصاءات  الدائرة  عن  الصادرة   :يةم 

<https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/pdfPrev&id=cDMxVXltS09wUm1u
NzQvY2k0bzZ4UT09> ، :2020أكتوبر 20 اتريخ االسرتجاع . 

 انظر: املوقع الرمسي لدائرة اإلرصاد اجلوية املاليزية:   38
<https://www.met.gov.my/pendidikan/iklim/iklimmalaysia> ، :2020أكتوبر  26اتريخ االسرتجاع . 

 انظر: املوقع الرمسي لدائرة اإلرصاد اجلوية املاليزية:   39
>062https://www.met.gov.my/forecast/weather/district/Ds< :2020أكتوبر  26، اتريخ االسرتجاع . 

https://www.met.gov.my/forecast/weather/district/Ds062
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استعمال العطور واألطياب ا إال  ل املرأة، ملاذا تعاقب أبشنع الكبائر وهي مل تفعل شيئ  اءقد تتسو ابألطياب.  
 ل؟ كما فعله الرجا  نمها جسأ املزيالت لروائح  

الثانية: فإقليم غري مناسب مثل ماليزاييطبق احلديث يف بلدة ذات  كيف    الناحية   يف التعطر  إن  ؟ 
تؤذي   تعرقهماكثرة    منة  هالكري  وائحكون الر ت، وإال فسنساءل والاالرج   من   كل  أثناء خروجضرورة    هذه البلدة

إيذاء اآلخرين  زد على ذلك أن  و   .الناس والنيب ملسو هيلع هللا ىلص نفسه ال حيب   ،40أبصغر شيء ولو  اإلسالم هناان عن 
يف الواقع املاليزي الشديد خصوصا   من قبل الشرع لتعطر املرأة    أو تسامحٌ   رخصةٌ   فهال هناك  .41روائح كريهة 

صعوبة العمل ابحلديث يف مثل هذا الواقع قد يفتح جمال التهمة يف مساحة هذا الدين إن  و املزعج؟    التعرق
الغري املسلمْي    حيملالشريف، وقد   بنظافة   تصور اخلاطئ الو   ابإلسالم،  ظن على سور  أن اإلسالم ال يهتم 

مياألجسام   أن  حد  بيتها.إىل  خارج  املرأة  عن  الكريهة  الروائح  إزالة  عدم    نع  على  يرتتب  معرفة كيفية وقد 
 ، أخرىيف فتنة    اإىل وقوعه  بيتهااملرأة املسلمة من فتنة التعطر خارج  إخراج    هذا  مع حديثنا  السليم  التعامل
 ئة، والعياذ ابهلل. يسال  ذاتيةال  هتا بصور   الشريف  تشويش وجه الدينوهي  

 ها يفحقيقة وقوعمن أجل معرفة  لكنه  و هذا احلديث،    جتاه   أولية  من إشكاالت  هاما افرتضنا  تلك 
دراسة   نعمل  أبن  قرران  الناس،  بتوزيع  خاصة عقول  وذلك  األمر،  لعيناال  تكشف  من   اتستبانة  عشوائية 

-21رهن ما بْي  ا عمأنفسا ، وقد ترتاوح    329، تبلغ عددهن  ةاليزياملوالايت  الالعامالت من مجيع   سلماتامل
 :وتلك ما وجدانها من نتائجسنة.    60

  

 
كتاب صحيحه،  ْقَرَبنَّ َمْسِجَداَن«، أخرجه البخاري يف  ، َفاَل ي َ -يَ ْعيِن الثُّومَ -وهذا ما يتضمنه قول املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة    40

كتاب املساجد، ابب    صحيحه،؛ ومسلم يف -واللفظ له-  853، رقم170، ص1صفة الصالة، ابب ما جاء يف الثوم الينء والبصل والكراث، ج
. فنْهيه ملسو هيلع هللا ىلص عن التقرب ابلصالة اجلماعة بعد أكل  562، رقم394، ص1َمْسِجِد، جهَنِْى َمْن َأَكَل ثُوم ا أَْو َبَصال  أَْو ُكرَّااث  أَْو حَنَْوَها َعْن ُحُضوِر الْ 

 الثوم كان ملا هلا من رائحة تنفر الناس عن آكله. 
بل وقد حر م النيب ملسو هيلع هللا ىلص لنفسه شرب العسل جملرد خميفة إيذاء أزواجه حينما يشكن يف رائحته ويشبْهنها مبغافري، وذلك بْيِ  يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال،    41

حُتَرِ ُم َماكتاب الطالق، ابب ﴿صحيحه،   عند زينب بنت جحش، ولن أعود له«. أخرجه البخاري يف  شربت عسال   النَّيبُّ ملَ  أَي َُّها  ُ   اَي  َأَحلَّ اَّللَّ
 . 44، ص7[، ج1﴾ ]التحرمي:َلكَ 
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 البياين األول: الرسم  
 املسلمات املاليزايت العامالت يف أماكن العمل   تعطر

 
  
عند خروجهن إىل أماكن   ستعملن األطيابي  اتاملسلم   نساءمن ال  %50تضح من الرسم البياين أن  ا

يت خيرجن تفالت. واألمر قد يؤدي إىل التساؤل ال ال  % 15، وهذا فرق كبري ابملقارنة مع  على األغلبالعمل  
 عما يدفعهن إىل التعطر والتطيب عند اخلروج:  ةاإلجابالسلوك، فهنا   االدوافع هلذ عن  

 
 اجلدول األول:

 كان العمل ا مأ أقوى الدوافع الثالثة لتعطر املسلمات املاليزايت العامالت يف  
 النسبة للعدد الكلي  عدد املرأة  البند م
 % 69.9 200 اجلسم   وائحتغطية  لر  1
 % 68.9 197 للنفس ارتياحا    2
 % 62.9 180 تعزيزا  لثقة النفس  3
 % 24.5 70 والتزيْي  الصورة الذاتيةمن ضمن حتسْي   4
 % 0.3 1 جتذيبا  النتباه اآلخرين يف مكان العمل  5

50%

23%

12%

15%

"ن العمل؟هل تستعملْي األطياب أو العطور عند اخلروج إىل أماك: "السؤال

(امرأة165)غالبا  
(امرأة76)أحياان  
(امرأة38)عند احلاجة 
(امرأة50)ال 
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يبدو من اجلدول أن أقوى الدوافع لتعطر العينات كانت من أجل إزالة روائح اجلسم، فاألمر مصداقا   
مما   املاليزي  املناخ  أبن  األوَل  من الفرتاضنا  الروائح  مزيالت  استعمال  إىل  املاليزيْي  واملرأة  الرجل  دفع كال 

 العطور. 
 

 املرأة متعطرة إدراكهن حلديث خروج    :ينالرسم البياين الثا

 
كما نراه سابقا  من الرسم -مسعن عن حديثنا، لكن أغلبهن    العينات هذا الرسم يوضح لنا أن أغلب 

  ائح اجلسمو ر   تغطية، وأغلبهن فعلن ذلك من أجل  ما زلن يتطينب عند اخلروج إىل أماكن العمل -البياين األول 
املوضح يف اجلدول األول يعرفن احلديث   يف حرية:ل  ءنتساجيعلنا  قد  املشهد    ومثل هذا .  كما هو  "كيف 

التوفيق بْي  عليهن  فهما  واضحا  حىت ال يستشكل  يفهمن معىن احلديث  فعال   ويفعلن خالف ذلك؟ هل 
ن يف الظاهر؟". وإنه ا ضضرورة التعطر عند احلاجة والنهي عن التعطر يف احلديث، مع أن كال األمرين متعار 

 :  ْي الالحق ْي من احملري أكثر ما وجدانه يف الرمس
  

86%

5%
9%

َرْت اْلَمْرأَُة ِإَذا اْستَ ْعطَ ُكلُّ َعْْيٍ زَانَِيٌة، وَ »: هل مسعت هبذا احلديث: "السؤال
".ىِن زَانَِية ؟يَ عْ « َفَمرَّْت اِبْلَمْجِلِس َفِهَى َكَذا وََكَذا

(امرأة282)نعم 
(امرأة18)ال 
(امرأة29)لست متأكدة 
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 احلديث   عن رؤيتهن    :ثالثالرسم البياين ال

 
أن   الرسم  من  عيناتنا  يتجلى  احلديث،  لتضييقابشعرن  يبعض  يدركن كون   ذلك  أمام  أهنن  مع 

 النتيجة املرسومة اآلتية:   عجبا  عندما نرى . فاألمر عجيب، واألمر أكثر  ه املطهر ملسو هيلع هللا ىلصمعن ف  ااحلديث صادر  
 

 احلديثواقعية    عن : رؤيتهنلرابعالرسم البياين ا

 
رد من  عرضناه  يتضح    ودفمما  عيِ َنتنا،  هناكأفعال  عقولإشكاالت    أن  املسلمات   يف  بعض 

 العينات انتباها  ماس ا  ما دام أن    تطلب يخطري  األمر  و .  وحلهااليت ال بد من مواجهتها    العامالت يف بالدان
ه فهم معىن احلديث  املاليزي   ناليت جتد صعوبة يف  بلدان  اإلسالم، وهن يف   علْيياليت    مسلمات  من شأن 

ملا عندهن من جتارب وتعرضات،  للحديث، وذلك    فهما  املفرتض منهن أكثر وعيا  و   نفس الوقت عامالتٌ 

9%

78%

13%

رية احملافظة يضيق على املرأة أو يسلب منهن ح-يف رأيك-هل احلديث : "السؤال"
"على حسن صورهتن الذاتية خارج البيت خصوصا  يف أماكن العمل؟

(امرأة28)نعم 

(امرأة257)ال  

(امرأة44)لست متأكدة 
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البعض منهن   فإساءة نظرة  . نساءمن ال  على سواهنة  وتعلما   مثقفأكثر  قد تكون  كما أن أغلب العامالت  
يف تصرفاهتن أمام اهلدي النبوي. فإن كان مثل هذه هي احلالة ابلنسبة   ة  عليهن آاثرا  سلبي  رتب للحديث قد ي

  ! العامالت يف ماليزاي، فكيف بغريهن؟  ات للمسلم
عرضا    املرأة متعطرة( يف هذا البحث)خروج  حديث  من عرض    مستجدة  ضرورة ماسةنا  لتجلى  تهنا  

ا  إلزالة  اجملتمع،  سليما   عن  أعاله  املذكور  فهمهمل  ا  عالج و إلشكال  إلشكال   سوء  وإجابة   احلديث،  جتاه 
الواقعي نعرضه العصر  الذي  اإلشكال  حلل  الشرح  ولعل  قدميا .  اإلشكال  من  يعترب  احلديث  يكن  مل  ولو   ،

 هذا احلديث إبذن هللا تعاىل. التعامل السليم مع   العامالت كيفية  نساء للالحقا  يبْيِ  
 اإلشكال حل  املطلب الثاين:  

كم اإلهلية، وعلة حرمة تعطر احل، مربزا فيه  إن فهم هذا احلديث يف ضوء الواقع املعاصر حيتاج إىل منهج سليم
البيان عن كيفية   يبوال بد من أن جي.  احلكم  مقصد الشرع وراء  كما حيتاج أيضا  إىل بياناملرأة خارج البيت،  

 . والبلد التعامل مع احلديث يف واقع اجملتمع  
 اآلتية:الصادرة عن الدراسات احلديثة  وقبل أن نشرع يف حل اإلشكال، دعنا ندرك بعض احلقائق  

 .42أكثر من النساء بقدر  الرجال يتعرقون  ف،  بيولوجيا    ختتلف   نساءتعرق الرجال والأن طبيعة   .1
، ولعل هذا مما 43أكثر من الرجال   نساءال  يف ساحة دماغ املخصوصة حلس الروائح  اخلالاي  عدد  إن   .2

أن   نستطعيف،  بقدر مضاعفتتفوق على الرجال    -عموما  -  نساء القدرة وحساسية الشم لدى  جيعل  
 .44ما ال يشمه الرجال البتة  منشمي

 
42 See: Tomoko Ichinose-Kuwahara, “Sex Differences in the Effects of Physical Training 
on Sweat Gland Responses during a Graded Exercise”, Experimental Physiology, vol. 95, 
no. 10 (2010): 1026-1023, 
<https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1113/expphysiol.2010.053710>. 
43 See: Catherine Paddock, (2014), “Women's finer sense of smell may be due to more brain 
cells”, Medical News Today, <https://www.medicalnewstoday.com/articles/284991> 
(accessed October 30, 2020). 

44 ( أمريكان  ساينتفك  جمللة  الرمسي  املوقع  جمللةScientific Americanانظر:  التابع   )  ( سربيغر  (،  Springerعلمية 
-men-than-better-smell-https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/women<
 . 2020أكتوبر  24اتريخ االسرتجاع: ، 09-04-09/<

https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1113/expphysiol.2010.053710
https://www.medicalnewstoday.com/articles/284991
https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/women-smell-better-than-men-09-04-09/
https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/women-smell-better-than-men-09-04-09/
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الإ .3 جسم  روائح  الرجال   نساءن  من  سهلة  أخف  روائح  ،  وتغطيتها  عن  متاما   خيتلف  م اجسأ وهذا 
قوهتا.   املضاعفة  تغطية روائح  الرجال  أن  الالرجال    م اجسأ كما  ن إ ، حيث  نساءأصعب بكثري من 

 .45مهم الكريهةاجسأ روائح  أكثر وأشد من العطور واألطياب حمتاج إلزالة    اقدر  
شديدة تستطيع أن حترك شهوات الرجال الروائح  وأن ال   ،46لسلوكيات اإلنسان  ريٌ أن الروائح هلا أتث .4

   .47الذكري   هم و عضوحتفز جراين الدم إىل  
الطب  يف ضوء  وال  عائهذه  الرجال  تناسب  ليتجلى    ،نساءاملختلفة بْي  ديث حيرم خروج العمل حبنا 

احنياز متعطرة، وعدم  أثبتاحلديث  املرأة  فقد  احتماالت   ت.  للرجال أكرب  أن  احلقائق  اآلخرين يف    لنا  إيذاء 
الكريهة  الشديدة  بروائح أجسامهم الروائح  تلك  تغطية  تز عملية صعبة، وأن  الروائح إال و ، حيث ال  تلك  ل 

، ن من الرجالهائشقأللتعطر أخف من    نساءجة الاح   . أما من العطور واألطياب  كبري أو بعدد    شديدةأبنواع  
ها بعدد قليل من العطور. ويف نفس الوقت، جند أن روائح شديدة ء إخفا  نستطعيأخف، و   نمهاجسأوائح  فر 

مهن ما مل فحديثنا يعل ِ .  نساءا الهب  شعر أو تشهوات الرجال، وذلك بدون أن تعرف  هتييج  هلا قدرة عجيبة يف  
به   نغريي  قعن يف مشكلة ابستعماهلن عطورا  وأطيااب  حبد  يحىت ال    وما ال يستطيع العقل إدراكه ،  نعلميكن  ي

املرأة متعطرة ملِ .  هتماعث شهو يبالرجال و  العمل حبديث حرمة خروج  نتأكد من صالحية  من فيه  اَ  ومن هنا 
 . مهماجس أمن حيث تعرقهم وروائح    نساءالرجال والبْي طبيعة    خمتلفة مسات 

ذكرانه،  ف عما  متعطرة  ن  أضال   املرأة  خروج  حرمة  للمرأة   من داخل  حديث  الرابنية  الرتبية  ضمن 
  تشبيهيف  أما أسلوب النهي الشديد يف احلديث  إىل دفع الضرر والفتنة عنها وإعالء مكانتها.    ادفة املسلمة اهل

اب  اخلارج  املتعطرة يف  املرأة  فلز لالنيب ملسو هيلع هللا ىلص  األمر    إهانة    يسانية،  ذلك عظمة  من  يفهم  وإمنا  ، 48ه خطورتو هلا، 
األ التعامل مع  احتياطهن عند  التعطر وما ووجوب دوام  األمور مثل  توافه  فيما يشعر كأنه من  جانب حىت 

 أشبهه.  
 

 انظر: نفس املرجع.  45
46 See: John P. Mcgann, “Poor human olfaction is a 19th-century myth”, Science, vol. 356, 
no. 597 (May 2017), via <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28495701/>, (accessed 24 
October, 2020). 

47 ( اإلجتماعية  للقضااي  البحوث  ملركز  الرمسي  املوقع  املتحدة،  The Social Issues Research Centreانظر:  اململكة  يف   )
>ttp://www.sirc.org/publik/smell_attract.htmlh< ، 2020أكتوبر  24االسرتجاع: اتريخ . 
النفس والنسل، وحبفظ   48 تعلقا  وثيقا  مبقاصد حفظ  للمجتمع. وهذا أوىل وأهم من  املفاألمر متعلق  العامة  للمرأة وهي  املصاحل  الفردية  صلحة 

بيتها. ومن هنا   العطور واألطياب خارج  يبلغ من روائح  األولوايتت متتعها مبا  العامة على املإبجالل    تجلى خصوصية اإلسالم يف حتديد  صاحل 
 صاحل الشخصية احملدودة. امل
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لنا  احلديثة تكشف  الدراسات  أن  أعاله، جند  من معلومات  قدمناها  ما  إىل  ونظرا   القول  خالصة 
حترمي املرأة عن التعطر حترميا  مطلقا ، وإمنا األمر علة وراء حرمة تعطر املرأة خارج بيتها. ومع ذلك، مل يكن  ال

 بعض الضوابط اليت نشرحها يف املبحث الالحق. مقيد ب
 تعطر املرأة خارج بيتهااملطلب الثالث: ضوابط  

حرام   ها تعطر أبن    الزعم   الناس   بعض أذهان  على    يغلب   قديف ضوء حديث حرمة تعطر املرأة خارج بيتها، ل 
املعاصر وحيويوقد حُيس    ، إطالقا   الواقع  خيالف  احلديث  ا  تضييقا    أن مضمون  واحلقيقة خالف .  ة ملرأعلى 

َوَخرْيَ ِطيِب النِ َساِء   ، »ِإنَّ َخرْيَ ِطيِب الرَُّجِل َما َظَهَر رحُِيُه َوَخِفَي َلْونُهُ :  ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك لعموم حديث آخر عن النيب
إال أن ،  50نساءل والاالرجاجلنسْي من  يث إابحة التعطر لكال  فيفهم من احلد ،  49َما َظَهَر َلْونُُه َوَخِفَي رحُِيُه« 

 تية:اآل  ضوابطال ببعض    مقي دٌ   نساء األمر لل
احة إىل كون الرائحة من طيبها فوَّ تآنفا ، فال    احلديث  هكما أثبت  رحيه  ىأن يكون طيب املرأة ما خيف  -1

لعيبها ولرائحة العرق.  املزيل للعرق، فال أبس به سرتة  ا. وأما التطيب اخلفيف  تعصف به األماكن حوهلحد أن  
املرأة متعطرةمعلال     رمحه هللا  املناوي   زد على ذلك قول  املرأة قد هيجت شهوة   : "... حديث حرمة خروج 

ألهنا محلته   ؛ وحيصل هلا إمث   ،ومحلتهم على النظر إليها، فكل من ينظر إليها فقد زّن بعينه  ،الرجال بعطرها
فالشاهد أن احلرام هو   ،51ا زانية" وشوشت قلبه، فإذن هي سبب زانه ابلعْي، فهي أيض    ، على النظر إليها
أما الطيب اخلفيف الذي ال   يت هي موضع الفتنة.امللفتة للنظر، احملركة لشهوات الرجال، وال  الرائحة الشديدة 
 فال يضر املرأة، وليس من احملرمات.   ،وال يهيج شهوهتم ،يشم منه الرجال

مستدالًّ َبرب عائشة رضي هللا ، وذلك رجال األجانبمن الكون املرأة املتطيبة آمنة من قرهبا ت أن  -2
النَّيب ِ قال  عنها َمَع  ََنْرُُج  "ُكنَّا  َمكََّة،  :  ِإىَل  َعرَِقْت  ملسو هيلع هللا ىلص  فَِإَذا  اإِلْحرَاِم،  ِعْنَد  اْلُمطَيَِّب  اِبلسُّكِ   ِجَباَهَنا  ُد  فَ ُنَضمِ 

َهاَها". والسك: نوع من الطيب ِإْحَدااَن، َساَل َعَلى َوْجِهَها َفرَيَاُه النَّيبُ  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل   شاهد. فال52 ملسو هيلع هللا ىلص َفالَ يَ ن ْ
أي واحد من   قرهباكن ييمل  و على اهلودج،    وافهاط  يزجر كون عائشة متطيبة أثناء اإلحرام، فإنه من املعروف 

 
؛ والرتمذي يف  2176، رقم219، ص2كتاب النكاح، ابب َما ُيْكَرُه ِمْن ذِْكِر الرَُّجِل َما َيُكوُن ِمْن ِإَصابَِة أَْهِلِه، ج  ،سننهأخرجه أبو داود يف   49

 . وحسنه ، واللفظ للرتمذي2788، رقم107، ص5، كتاب األدب، طيب الرجال والنساء، جسننه 
األوقاف والشئون اإلسالمية ابلكويت،   50 الفقوزارة  الكويتيةاملوسوعة  لألوقاف والشؤون اإلسالمية، طهية  )الكويت: وزار  م(، 1984،  1، 
 .174، ص12ج
 .  2971، رقم190-189، ص 3، جفيض القديراملناوي، انظر:  51
أبو داود يف   52 اْلُمْحرُِم، ج  سننه،أخرجه  يَ ْلَبُس  َما  املناسك، ابب  له-  1832، رقم104، ص2كتاب  األلباين: "صحيح"؛  -واللفظ  ، وقال 

 . 9318، رقم48، ص5كتاب احلج، ابب اْلَمْرأَِة خَتَْتِضُب قَ ْبَل ِإْحرَاِمَها َومَتَْتِشُط اِبلطِ يِب، جسننه الكربى، والبيهقي يف 
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قريب ا من كن مرورها  يالرجال، ومل يشم رائحة عطرها األجانب. فبناء على هذا، نستطيع القول أبن املرأة إذا مل  
 تطيب مبا تشاء.تل، فال أبس هبا أن  اأماكن فيها الرج

م لقول النيب السوق حمر   "خروج املرأة متطيبة إىل: 53، حيث قال الشيخ عثيمْي رمحه هللا نفس ما رآه وهذا 
الفتنة يعين زانية«، وملا يف ذلك من  استعطرت فمرت ابجمللس فهي كذا وكذا  إذا  املرأة  إذا    .ملسو هيلع هللا ىلص: »إن  أما 

حمل   كانت املرأة سرتكب يف السيارة وال يظهر رحيها إال ملن حيل له أن تظهر الريح عنده، وستنزل فورا إىل
عملها بدون أن يكون هناك رجال حوهلا، فهذا ال أبس به، ألنه ليس يف هذا حمذور، فهي يف سيارهتا كأهنا 

ه والية عليها أن تركب وحدها مع السائق، ألن هذه وهلذا ال حيل إلنسان أن ميكن امرأته أو من ل  يف بيتها،
 .جانب الرجال فأنه ال حيل هلا أن تتطيب"  خلوة. أما إذا كانت ستمر إىل 

هللا  يَّد أولقد   رمحه  ابز  إب  ابن  املعىن  الفتنة   تهابحنفس  مواضع  أي  الرجال  أماكن  غري  يف  املرأة  تعطر 
أما خروجها 54قائال   الرجال،  الطريق على  متر يف  نسائي ال  إىل جممع  إذا كان خروجها  الطيب  هلا  : "جيوز 

فال تشهدن معنا  أميا امرأة أصابت َبور اابلطيب إىل األسواق اليت فيها الرجال فال جيوز لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »
وأل العشاء« ذلك،  يف  وردت  أخرى  الرجال    .حاديث  وجمامع  الرجال  طريق  يف  ابلطيب  خروجها  -وألن 

َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ من أسباب الفتنة، كما جيب عليها التسرت واحلذر من التربج لقوله جل وعال: ﴿  -كاملساجد 
اأْلُوىَل﴾ اجْلَاِهِليَِّة  َترَبَُّج  َترَبَّْجَن  الت  ؛[33]األحزاب:   َوال  والرأس ومن  واحملاسن كالوجه  املفاتن  إظهار   ربج 

 عدم مرورها على الرجال.   ت إذا تيقنمبا شاءت  وغريمها. وابهلل التوفيق". فالشاهد أنه ال أبس بتعطر املرأة  
وذلك مبنياًّ على ما جنده من   ل،اها الرجرائحت  املرأة متعمدة يف تعطرها لكي يشم من  كونت  أال  -3

َا اْمَرأٍَة اْستَ ْعَطَرْت َفَمرَّْت َعَلى قَ ْوٍم   نصهعند النسائي، و   حديثنا»ليجدوا رحيها« يف  إضافة كلمة   الكامل: »أميُّ
"»ليجدوا رحيها« ألجل أن يشموا ريح   . قال املناوي يف شرحه للحديث:55َفِهَي زَانَِيٌة«لَِيِجُدوا ِمْن ِرحِيَها  

أي: أهنا تطيبت ومرت ابلناس من أجل أن جيدوا رحيها، وهذا معناه أهنا متعمدة لذلك، وأهنا .  56" عطرها
فاحلديث يوجه املرأة اليت تعطرت خلروجها، واليت تسبب من كوهنا متعطرة هتييجا    .57تريد ذلك، فكأهنا زانية

أمر مطلوب، ولكن كوهنا تتطيب للخروج مث خترج وريح فهو  لشهوات الرجال. أما تطيبها يف بيتها ولزوجها  

 
 .50، ص1، د.ت(، ج1)الرايض: دار الوطن، ط جمموعة أسئلة هتم األسرة املسلمة،حممد بن صاحل بن حممد العثيمْي،  53
 .168م(، العدد 1992، )اجمللة العربيةعبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، "جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن ابز"،  54
 . قال األلباين: "حسن".5126، رقم153، ص8، جَما ُيْكَرُه لِلنِ َساِء ِمْن الطِ يبِ كتاب الزينة، ابب   سننه،أخرجه النسائي يف  55
 .428، رقم355، ص 1، جفيض القديرانظر: املناوي،  56
 .  300، ص23ج شرح سنن أيب داود،عبد احملسن العباد،   57
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يسوغ، وهذا هو   طيبها تفوح، فينظر الرجال إليها، وتدعو الرجال إىل نفسها بتلك الرائحة، فهذا ال جيوز وال
 .58الذي ُمنع وُحر ِم وجاءت األحاديث يف الزجر عنه 

ذلك كون املرأة . أضف إىل  شهوات الرجال  به لتهييج  تعمدت   إذا  هنا نفهم أن التعطر حرام للمرأة من  ف
د تفعله قومثل هذا األمر    .ملا هلا من نية إغراء الرجال بتطيبها  ، فهذه إشارة ه ابلزانيةشب  املتعطرة يف احلديث تُ 

عجب  املرأة حي   ،وال  القرآن  الشنيعة  عن   ذ ران فإن  قصة    هذه  خالل  يوسف حماولة  من  إغراء  العزيز  امرأة 


59. 
 خالصة القول يف احلديث 

بغض   تطبيقه يف مجيع احلاالت واألماكن  صلح ال ي  )حرمة خروج املرأة متعطرة(حديث  أن  ق  تضح مما سبا
 ، عديدة  . أما يف حاالت أخرى ةيف حالة خياف منها الفتنالتعطر  نع  احلديث مب، بل خيتص  النظر عن الواقع 

أن   للمرأة  مبا  يفيجوز  التعطر  تطيب  هلا  فيستحب  املثال -تشاء،  سبيل  ال  -على  مع  جالسة  نساء وهي 
يف    األخرايت سيما  بيتهاأو  وال  عامةك   60زوجها   مع ،  النظر  و .  قاعدة  أمعننا  أن فاحلديث،    يفلو  سنجد 

هبا املرأة من ذلك، فال أبس    ت سلم  نْ فإ   ، يف هتييجه لشهوات الرجالالتحرمي ليس يف فعل التعطر نفسه، وإمنا  
نؤكد مرة اثنية جواز تعطرها حالة الفتنة فحسب دون غريها من احلاالت. لذا  بألن احلديث خيتص    ؛التعطر

يصلح أن . وال  بقدر احلاجة  خارج بيتهالعرق  ل  دول كانت بعطر خفيف مزيل   ةتعطر املرأة يف ماليزاي ويف أي
أي عند -وملوضع خاص    ستثناءااليت على وجه  أت   ا شروح، فإهن   أو يطلق حرمة التعطر يف احلديث بدون قيود  

 .ابلصواب  أعلم   تعاىل   وهللا  ، مجيع الظروفعمم يف  تُ لكي  ، ال  -الفتنة
 نتائج الوأهم    اخلامتة

 هذا البحث املتواضع يف هناية رحلته العلمية عدة نتائج، أمهها ما يلي:لقد انل  
اب  .1 يرشدان  دين  اإلسالم  جلأن  أصغر  يف  وحىت  احلاالت  مجيع  يف  الرابين  فإنه و توجيه  احلياة.  انب 

يتحدث عن التعطر، وامللبس، والطهارة وما إىل ذلك مما يعنيه حياتنا اليومية؛ وهذه كلها تدل على 
 الم وإرشاده الكامل للبشرية مجعاء.  مشولية اإلس

 
 نفس املرجع.  58
 من سورة يوسف. 29-23انظر: اآلايت  59
املرأة لزوجها من ابب حسن معاشرهتا له. قال املناوي: "أما التطيب والتزين للزوج فمطلوب حمبوب. قال بعض الكرباء: تزيْي املرأة    إن تعطر  60

القلب،   وتطيبها لزوجها من أقوى أسباب احملبة واأللفة بينهما، وعدم الكراهة والنفرة؛ ألن العْي رائد القلب، فإذا استحسنت منظرا أوصلته إىل
اء حصلت احملبة. وإذا نظرت منظرا بشعا أو ما ال يعجبها من زي أو لباس، تلقيه إىل القلب فتحصل الكراهة والنفرة، وهلذا كان من وصااي نسف

 .190، ص3جفيض القدير، أو يشم منك ما يستقبحه". انظر: املناوي،  لحهمال يست يء العرب لبعضهن: إايك أن تقع عْي زوجك على ش
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احلديث .2 حسن  أن  حديث  بيتها  خارج  املرأة  تعطر  حرمة  أخرى   وهو  ،يف  أحاديث  مع  يتماشى 
 استشكل فهمه على البعض.   افيجب العمل هبا َمْهمَ صحيحة،  

يف فهم اإلسالمي  كشف لنا وقوع اإلشكال لدى اجملتمع  ي  خروج املرأة متعطرة حرمة  حديث  إن   .3
بطريقة عصرية سليمة لتعلم اجملتمع  مهية مناقشة القضية  . كما أنه حيقق أبعض أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 املعاصر.   دي النبوي يف ضوء واقعهمهلكيفية التعامل اب
مجيع احلاالت واألماكن، وإمنا إن حرمة تعطر املرأة اليت جاء هبا احلديث ليست حترميا  مطلقة يف   .4

فاألمر   بيتها(.  ج ضوابط تعطر املرأة خار جيب تقييدها ببعض الضوابط اليت انقشناها حتت مطلب )
 كما يظنه كثري من الناس.   ، ال حمدودواسعٌ   حقيقة  

ة، ن التعطر مثلما فعله الرجال حبرية مطلقعه مينع املرأة  إن حديثنا بعيد عن االحنياز اجلنسي رغم أن .5
ضمن  بل   من  أناحلِ األمر  منها  اإلهلية،  بتعطرها.   كم  يُفتنت  الرجل كما  بتعطر  تُفتنت  ال  املرأة 

ف  واحلديث حقيقة   املسلمة، ومل يصدر عن  للمرأة  النبوية  والتعاليم  الرتبية  أو   ميف إطار  للزجر  ملسو هيلع هللا ىلص 
 . اإلهانة، وإمنا لرعاية مصاحلهن يف الدنيا واآلخرة

فهمه، ه و معالتعامل  وذلك من أجل حسن    ة،للغايمهم  الشريف  احلديث    مشكل   إن اإلملام بعلم .6
  ه وأحكامه.تستنباط دالالاو 

حاديث املشكلة، وهذه األ إن تغري الواقع يف عصران احلاضر يتطلب منا دراسات مستجدة لبعض   .7
وحتقق لنا واقعيتها    ، الدراسات قد تربز لنا جوانب جديدة من خصوصية أحاديث املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

 وصالحية العمل هبا إىل يوم البعث والدين. 
 التوصيات 

فيها   يف قضية تعطر املرأة خارج بيتها، مفصلٍ أدق    معيارٍ على هيئة الفتاوى يف بالد املسلمْي إصدار   .1
يف ذلك أنواعا  خمتلفة  هٍ طياب املناسبة هلن خارج البيت، وموجَّ قواعد صحيحة الختيارهن العطور واأل

خرى خفيفة الرائحة األفوحة ملدة قصرية، والبعض  تبعضها مرائحة  ن  إ من العطور واألطياب، حيث  
البقاء واألطياب مع  العطور  لنوعية  املرأة  اختيار  فإن  السمات.  اختالفات  من  ذلك  إىل  وما   ،

، فاألمر حيتاج ةرتتب على تلك النوعية أحكام شرعيتبل  ليس أمرا  بسيطا ،  خارج البيت    الستعمال ل
 وعلم صحيح.   سليم  إىل وعي 
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على احلكومة املاليزية وأمراء املسلمْي إاثرة الوعي عن قضية تعطر املرأة خارج البيت، فإهنا مل تُناقش  .2
ا مع أن تعطر املرأة خارج بشكل واسع كما تناقش قضية اللباس واحلجاب يف جمتمعنا املاليزي، وهذ 

 رتتب عليه أحكام الشرع مثلما دوهنا من القضية. تالبيت  
أحاديث املصطفى يف فهم    اإلسالمي  اجملتمع   ا واجههضرورة يف توجيه وجوه اإلشكاالت اليت  هناك   .3

فإن   بيتها(ملسو هيلع هللا ىلص،  خارج  املرأة  تعطر  )حرمة  من    حديث  واحد  قد اليت  كثرية  الحاديث  األفقط 
 الشكوك الصادرة   كثرت فيه  حيثعصران احلاضر  يف    ى اجملتمع. واألمر أخطر عل  استشكل فهمها

تمع اجملاملقرتح مجع األحاديث اليت أشكلت على من . فستوى العامليامليف حركة األنوثة واللربالية  ن ع
نا معرفة حقيقة تحىت ابستطاعبتوزيع االستبيان عليهم    الدراسات امليدانية  مستخدما  منهج   اإلسالمي

ديثة حأيضا  معاجلة فهم األحاديث بطريقة    رتاض. كما نقرتحال جمرد افو ابلضبط،  وجوه اإلشكاالت  
الشرعية و متزج بْي   واالخرى  األ  علومالعلوم  به ِحَكمَ جتماعالعلمية  مقاصدها، و األحكام،    ية مربزا  

   نية.الرابتمع احلديث تقدير التعاليم اإلسالمية  اجمل  ة ابستطاعحىت  و 
إنه من واجبات املسلمْي جتاه احلديث النبوي فهمهم له والعمل به والدفاع عنه بوجه سليم. فعلى  .4

عداء اإلسالم ألاجملتمع اإلسالمي تعل م األحاديث املشكلة ومنهج التعامل معها لكوهنا موِضع طعن  
من أبناء املسلمْي املتصفْي بثقة متينة  جديدٍ  كما جيب عليهم إعداد جيلٍ   يف كل عصر من العصور.

 الشاملة. والعزة بتعاليم اإلسالمية    ، لرتاثهم الغاَل
 ، والفقه يف الدين، ملسو هيلع هللا ىلص  نبيهدي  لتمسك هبنسأل هللا جل وعال أن يرزقنا العمل بكتابه، واوأخريا ،  

 وآخر دعواان ان احلمد هلل رب العاملْي. 
 

 قائمة املصادر واملراجع
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 (. بريوت: مؤسسة الرسالة. 27)طهدي خري العباد. 
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