
 

 

 

ب به عن الناس  معنى لباس المرأة: يُراد بلباس المرأة ما تكتسي به وتتحجَّ

 

ً ، أن   شروط لباس المرأة المسلمة: أن يغطي اللباس عورة المرأة ،أال يكون مزينا
 يكون ساتراً للجسم  أن يكون اللباس فضفاضاً وتسهل فيه الحركة 

 ً  ، أن يكون عديم الرائحة ،أن يكون محتشما
 

أقسام اللباس في اإلسالم: المالبس المحللة للرجال والنساء: هي كافة أنواع المالبس  
التي لم يتم تحريمها في القرآن أو السنة ،المالبس المحّرمة على الرجال والنساء: هي 

 .المالبس المسروقة، أو التي فيها تشبهٌ بالجنس اآلخر أو في غير المسلمين 
،المالبس المحّرمة على الرجال فقط دون النساء: مثل الحرير أو الذهب والفضة، باستثناء خاتم  

 .الفضة 
 

 

شروط لباس المرأة المسلمة في الصالة: لبس القميص الفضفاض الساتر للبدن،  

والخمار الساتر للرأس والشعر، ومن فوقهما الجلباب الفضفاض أو العباءة  
الفضفاضة، ويشار إلى أن إظهار الوجه أثناء الصالة هو سنّة، إال إذا كانت  
المرأة تصلي أمام رجاٍل أجانٍب أو غرباء، ففي هذه الحالة يجب أن تغطيه،  

 وأّما كفا اليدين والقدمين فتتم معاملتهما معاملة الوجه 

 



 
 

هم الذين  يحرم على المرأة  الزواج بأحدهم تحريما  أبديا ل المحارم : الرجا
 ، كاألب واالبن والعم والخال.

 

 

الذين ليسوا من   –هو أن  تظهر المرأة  للرجال األجانب  التبرج:
 :محارمها ما يوجب عليها  الشرع أن تستره من زينتها ومحانسها 

َج اْلَجاِهِليَِّة اْألُولىَ  : في القرآن:  ْجَن تَبَرُّ  ﴿ َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ

: التبّرج بمعنى إظهار الزينة :انواعه  

 يقع التبّرج بمعنى اظهار الزينة على قسمين 

من الرجال مع  المحارم ، كتبّرج المرأة لزوجها، أو تبّرجها أمامجائز ما هو: األول

 ، أو أمام الصبي والمجنون، أو أمام النساءالريبة أمن

بأن تبدي زينتها أو تظهر  [7] ، كتبّرج المرأة المسلمة للرجال األجانب،محّرم  ما هو   الثاني:

  ﴿َوالَ يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ : محاسنها لهم، قال تعالى

ً  التبرج  :حكمه ، بمعنى: أّن كل عمل تقوم به المرأة لالستعراض والظهور ولفت  حراما

     ي القرآن الكريمنظر الرجال األجانب، والتأثير في قلوبهم، هو مصداٌق للتبرج المنهي عنه ف

اعداء الطالبة: شيخة فاطمة علي حسن   

2الصف: ثالث فرقة   

 


