
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 بالتفصٌل التبرج واقع

 Сулиманова Фатиме و Meidawati Pipit إلى

 Meidawati Pipit :سؤال

assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa baarakaatuh 

I pray may Allah always protects and helps you. La'ala Allahu yusahhil umuuraka 

I'd like to ask about tabbaruj. How do we define it and apply it? what I know is that 

tabbaruj means reveals charms in front of strange man. then attract them to watch, 

even stare at us. It also depends on habits/tradition/urf. 

I live in indonesia, we argue about implementation of tabbaruj. Indeed, western 

lifestyle has influenced the way we dress up and make up. Women apply cosmetics 

such as face powder, lipstick, eye shadow etc. Sometimes, it's just natural make up or 

daily make up. They work, study at college, attend majelis ta'lim, visit each other, etc 

with this kind of make up. Sometimes they want to reveal charms more than usual in 

certain occasion such as wedding day, or attending wedding ceremony, they not 

apply daily make up, but more attractive with bold/glam make up. Some women work 

as entertainer, selebrity, singer, then they dress and apply very-very bold make up. 

Do we have to abandon all those cosmetics because it created by western 

lifestyle? are we not allowed to apply anything to our face. or it's okay if we just apply 

daily/natural make up. 

Meanwhile, some women apply itsmid (persian eyeshadow) in their eyes, 

because Rasulullah SAW instruct it and also did it. But they are just minority and even 

sometimes attract surrounding. 

I wish you, Syeikh Ata Abu al-Rashta, don't mind explain implementation of 

tabbaruj to me. 

Thanks a lot before, jazakallahu khairan katsiran 

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa baarakaatuh 

Pipit Meidawati 

Forgive.. I'm Pipit from Indonesia 

Forgive me.. I'm pipit from Indonesia 

  Сулиманова Фатиме  :سؤال

 العامة األماكن إلى النساء ذهبت إذا، لك سؤال لدي، الشٌخ عزٌزي. هللا ورحمة علٌكم السالم

 فً األنوثة مصطلح هو ما ؟tabarrudzh مصطلح تتح ٌقعن فهل، وجوههن على ا  كٌاجم ووضعت

 الشرٌعة؟



 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 :مجتمعٌن علٌهما نجٌب لذلك واحد موضوع فً هما السؤالٌن إن

 9/01/6106 فً األجوبة أحد وأنقل... التبرج موضوع بخصوص أسئلة أجوبة أصدرنا أن سبق لقد

 :هللا شاء إن الكفاٌة ففٌه

 :المذكور الجواب

 النظام فً مفصلة وهً الموضوع هذا فً األمور بعض لك أذكر أسئلتك تفاصٌل فً الدخول )قبل

 :العرٌضة الخطوط بعض لك وأذكر المرأة، إلى النظر باب فً االجتماعً

 العورة، ستر الجلباب،: المتضمن الشرعً باللباس ٌكون أن ٌجب العامة الحٌاة فً المرأة خروج -0

 .التبرج عدمو

 هنا ٌرد وال حرام، عورتها المرأة وكشف والكفٌن، الوجه باستثناء المرأة جسم كل هً العورة -6

 ...حرام العورة فكشف تلفت لم أم النظر لفتت سواء أي النظر"، "لفت

ج  : العرب لسان فً جاء للرجال، ومحاسنها زٌنتها المرأة إظهار هو اللغة فً التبرج إن -3 َبرُّ : والتَّ

ٌَنةِ  إِظهار وَ  األَجانب، لِلنَّاسِ  الزِّ ْوجِ  فأَما اْلَمْذم وم ، َوه  َجتْ : المحٌط القاموس فً وجاء... َفاَل  لِلزَّ : وَتَبرَّ

جالِ  ِزٌَنَتها أْظَهَرتْ  ج  وَ : الصحاح مختار فً وجاء... لِلرِّ َبرُّ َجالِ  َوَمَحاِسَنَها ِزٌَنَتَها اْلَمْرأَةِ  إِْظَهار   التَّ ... لِلرِّ

اء   اْلَباء  : َبَرجَ : اللغة مقاٌٌس فً وجاء َما: أَْصاَلنِ  َواْلِجٌم   َوالرَّ ه  وز   أََحد  ه ور   اْلب ر  ، َوِمْنه   ،...َوالظُّ ج  َبرُّ وَ  التَّ  َوه 

 للنظر الفتة الزٌنة تكون أن والظهور" "البروز وكلمة "إظهار" كلمة من وٌفهم َمَحاِسَنَها، اْلَمْرأَةِ  إِْظَهار  

ْضِرْبنَ  َواَل ﴿ سبحانه قال فقد ذلك، عن ٌختلف ال الشرعً والمعنى... للرجال تتجلى نهاكأ ٌُْعَلمَ  بِأَْرُجلِِهن   ٌَ  لِ

 من صوت ٌصدر لكً تسٌر وهً األرض على بشدة رجلها المرأة تحرك فال ،﴾ِزٌَنِتِهن   ِمنْ  ٌُْخفٌِنَ  َما

 وشرعا   لغة التبرج أن ٌعنً هذا وكل الثٌاب، تحت اساقه على زٌنة تلبس المرأة أن الرجل فٌعرف الخلخال

 .الزٌنة مجرد ولٌس للنظر، الالفتة الزٌنة هو

 لفت حرام فهو العورة انكشاف أما العورة، انكشاف دون للنظر الالفتة الزٌنة هو التبرج فإن وهكذا

 زٌنة وهناك للنساء، زتجو النظر تلفت ال عادٌة زٌنة فهناك الزٌنة، لٌس فالتبرج ...ٌلفت لم أم النظر

 :أمرٌن فً التبرج وٌقع. حرام والتبرج ،ا  تبرج المسماة وهً النظر تلفت

 .النظر لفتت إذا مالبسها وعلى ها،هووج كفٌها على أي جسمها، من المباح الجزء على المرأة زٌنة -

ٌ ن كأن أي العورة انكشاف دون المباح غٌر على المرأة زٌنة -  أو الخلخال، بلبس ساقها على تتز

ٌ ن ٌ نة، أساور بلبس ذراعٌها على تتز  برجلها حركة المرأة أبدت فإذا ُمغّطى، الذراع أو الساق وٌكون مع

 أو الساق كان وإن حتى تبرجا   ٌكون فإنه ذراعها، أو ساقها على زٌنة هناك أن ٌعلم الرجل تجعل ٌدها أو

 .ُمغّطى الذراع

 تبرجا   تكون النظر لفتت إذا نهافإ لباسها، على أو المرأة، جسم من المباح الجزء على الزٌنة أما -4

 على تمر عندما أي معتادة، غٌر المنطقة تلك فً الزٌنة هذه تكون أن النظر لفت فمعنى حرام، وهو

 المرأة مرت إذا أي النظر، تلفت ال أن ومعنى المرأة، تلك أنوثة إلى نظرهم تلفت الزٌنة هذه فً الرجال

 صعبا ، أظنه وال المناط، تحقٌق فً ٌدخل األمر وهذا... األنثوٌة الناحٌة الذهن إلى ٌتبادر فال الرجال على

 تلفت الزٌنة تلك أن هً تدرك أو هو ٌدرك أن السهل ومن والمرأة، الرجل عند موجودة واألنوثة فالذكورة

 ...الرجال نظر تلفت كانت إن أو عادٌة كانت إن زٌنتها تعرف ألنها المرأة وبخاصة تلفت، ال أو النظر
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 ثم بالخلخال ساقها على المرأة تتزٌن كأن العورة، انكشاف دون المباح غٌر على الزٌنة وأما -5 

 تبرج فهذا ساقها، على زٌنة هناك أن الرجل فٌعرف صوت لٌخرج تسٌر وهً األرض فً أرجلها تضرب

 على زٌنة هناك أن الرجل لٌعلم هاٌد تحرك ثم أسورة وتضع ذراعها على تتزٌن كأن أو... حرام وهو

 .ُمغّطى الذراع أو الساق كان وإن حتى حرام وهو تبرج، فهذا... ذراعها

 :علٌها فأجٌبك أسئلتك بتفاصٌل أبدأ ذلك بعد -6

 إنما... النظر تلفت فال معتادة خواتم كانت فإن ٌدٌها، أصابع على بالخواتم النساء زٌنة إلى بالنسبة -أ

... تبرج وهو النظر ٌلفت فهذا... ذلك نحو أو مثٌر، بحجم أو صوتا ، ٌخرج أو ٌضٌئ ا  خاتم تلبس مثال  

 ...ذلك نحو أو ٌضًء حذاء تلبس أنك هذا ومثل

 أن الجلباب فً األصل ألن ٌجوز ال ٌلفت لم أم النظر لفت سواء فهذا الجلباب خارج قالدة وضع أما

 مخفٌا   ٌكون أن وٌجب العورة من والعنق للعنق، زٌنة القالدة وهذه عورتها، على الداخلٌة الزٌنة ٌخفً

 .الجلباب تحت فلتجعلها عنقها على قالدة تلبس أن أرادت فإذا الجلباب، تحت

 فعلم األسورة أصوات خرجت ذراعها أو ساعدها حركت فإذا الذراع، أو الساعد على األساور وأما

 .ٌجوز وال تبرج فهذا زٌنة ذراعها أو ساعدها على أن

 زٌنة، موضع لٌس هو أي الداخلٌة، والثٌاب الداخلٌة الزٌنة تستر التً المالءة هو الجلباب إن -ب

 ...تجوز ال علٌه والزركشة الزٌنة فإن ولذلك

 وضعت لو نهاإ حٌن فً العٌن داخل ألنه النظر ٌلفت ال فهو عٌنٌها على الكحل المرأة تضع أن -ج

 ...النظر تلفت فهً معٌنة نا  ألوا العٌن جلدة فوق أو عٌنها رموش على

 من أجمل الوجه فٌظهر الوجه على البثور بعض أو البقع، فأزالت وجهها بشرة نظفت لو وكذلك -د

 بارزة بألوان الوجه على التً األصباغ جعلت لو ولكنها النظر، ٌلفت فال العادي الوجه ٌحاكً لكنه قبل

 فً كالعٌش النظر لفت فً دور لها المرأة فٌها تعٌش التً المنطقة فإن الحال وبطبٌعة النظر، ٌلفت فهو

 المنطقة تلك فً معتاد غٌر بشكل تكون التً الزٌنة أن الموضوع فً فالمهم... المدٌنة فً العٌش أو القرٌة

 .السابق الجواب انتهى تبرجا ( تكون الزٌنة هذه ،النظر وتلفت

 ال أنه أي ال، أم الرجال نظر تلفت تتزٌنها ًالت الزٌنة كانت إذا تعرف عادة المرأة فإن الختام، وفً

 ...بإحساسهن ذلك ٌعرفن والنساء النظر، تلفت ال التً الزٌنة من النظر تلفت التً الزٌنة معرفة ٌصعب

 الصحابة بعض كان وقد شبهة، فٌه عما حتى بل فقط، الحرام عن لٌس تبتعد التقٌة المسلمة فإن كلٍّ، وعلى

 اَل » قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن صح فقد... الحرام مواطن من قرٌبة ألنها باحالم من أنواع عن ٌبتعدون

ْبلُغُ  ُكونَ  أَنْ  الَعْبدُ  ٌَ َدعَ  َحت ى الُمت قٌِنَ  ِمنَ  ٌَ  َهَذا وقال الترمذي أخرجه ،«الَبأْسُ  بِهِ  لَِما ا  َحَذر بِهِ  َبأْسَ  اَل  َما ٌَ

 .َحَسن   َحِدٌث  

 .وأحكم أعلم وهللا ة،لكفاٌا الجواب هذا فً ٌكون أن آمل

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم
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 :الفٌسبوك على)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2664205113825496؟__tn__=K-R 

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2664205113825496?__tn__=K-R

