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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

ُمالكُُِربُُُُِِّاحلمدُُ ُذامللكُُِالعاملني، ُالذيُهناانُعنُِالعظيمُُِالعرشُُِي، ُوالفسادُُِواملنكرُُِالفحشاءُُِ،
ُكلُُِّوالعفافُُِرانُابلّستُِهني،ُوالذيُأمَُاملُُ رسلني،ُحممٍدُوعلىُاملُُُعلىُخيُُِوالسالمُُُ،ُوالصالةُُحنيٍُُيف
ُ:اُبعدُُأمجعني،ُأمُ ُوُِوصحبُُِآلو

ُللاُُُالذيُشرعوُالشرعيُُِّاإلسالميُُِّيفُاحلجابُُِاألمورُُِبعضُُِالعاملنيُبتوضيحُُِربُُِّللاُُِبسمُُِفإينُبدأتُُ
ُنيَُلبُ ُالاّليتُاملؤمناتُُِاّجباتُُِمنُاألخواتُُِكثياًُُُينُالحظتُُ،ُوذلكُألنُ الصاحلاتُُِلمؤمناتُِلُوُُورسولُُ
ُالّسّنةُُُتوُُعّزُوجّلُوبيّ نَُُللاُُُبوُُِالذيُأمرَُُالّشرعيُُِّاحلجابُُِملُيفهمنُشروطَُُ،احلجابُُِابرتداءُُِللاُُِنداءَُ

ُراجياًُالّشريفةُُُالّنبويةُُ إىلُُالفقيُُِلعبدُِلُالصاحلاتُُِاملؤمناتُُِاألخواتُُِودعاءَُُوالثوابَُُاألجرَُُمنُللاُُِ،
ُ.للاُِ

 َوالُسنَِّة الِكَتاِب َخاِدُم

 احَلَياِليُّ َلِيُث َعِبِد اهلِل َأُبو
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ُ:تُيفُاحلجابُِدَُرَُاليتُوَُُاآلايتُُ
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َْزَواِجَكَُوبَ َناِتَكَُوِنَساِءُاْلُمْؤِمِننَيُيُْدِننَيَُعَلْيِهن ُِمنَُجاَلبِيِبِهن ُذَُ ﴿ُ .ُ ِلَكَُأْدََن َُأنُاَيُأَي َُّهاُالن ِبُُُّقلُألِّ
َُُغُفورًاُ .(ُ)﴾ُر ِحيًمايُ ْعَرْفَنَُفاَلُيُ ْؤَذْيَنُوََكاَنُاَّلل 

ُُجُيوِِهِنُ َوْلَيْضرِْبَنُِبُُ﴿ُ .ِ  (ِ).﴾ُزِينَ تَ ُهنُ َواَلُيُ ْبِديَنُُُمرِِىن َُعَلى 
 .(3)﴾ َوقَ ْرَنُيفُبُ ُيوِتُكن َُواَلُتَ بَ ر ْجَنُتَ بَ رَُّجُاْْلَاِىِلي ِةُاأْلُوىَلُ ﴿ُ .ّ
يًعاُأَيَُّوُاْلُمْؤِمُنوَنَُُواَلُ﴿ُ .ْ ُمجَِ ُلِيُ ْعَلَمَُماُخُيِْفنَيُِمنُزِيَنِتِهن َُوُتوبُواُِإىَلُاَّللِ  ُتُ ْفِلُحونََُلَعل ُكْمَُيْضرِْبَنُِبَِْرُجِلِهن 

﴾(ْ). 
ُُِحَجابٍَُُورَاءُُِِمنُفَاْسأَُلوُىنُ َُمَتاًعاَُسأَْلُتُموُىنُ َُوِإَذا﴿ُ .ٓ ِلُكمُْۚ  .(ٓ)﴾َُوقُ ُلوِِهِنُ ُِلُقُلوِبُكمَُُْأْطَهرُُُذَ 

ُ
 
األوىل:ُاآلية

َْزَواِجَكَُوبَ َناِتَكَُوِنَساِءُاْلُمْؤِمِننَيُيُْدِننَيَُعَلْيِهن ُِمنَُجاَلبِيِبِهن ُذَُ ﴿ُ ِلَكَُأْدََن َُأنُيُ ْعَرْفَنُاَيُأَي َُّهاُالن ِبُُُّقلُألِّ
َُُغُفورًاُ ُ(ٔ)﴾ُر ِحيًماَفاَلُيُ ْؤَذْيَنُوََكاَنُاَّلل 

ُالتفسي:
بًيًبًهنَّ  نمً  :﴿قولو تعاىل رىًضيى هللاي عىٍنوي  عٌباسو  ابنً ، كركم عن ن اخلمارً مً  أكبي  ثوبه  ، كىولبابو جً  ، مجعي ﴾جىَلى

عنف، البدفً  مجيعى  الذم يسًتي  الثوبي  : أنٌوي ، كالصحيحي القناعى  وي الٌرداء، كقد قيل: إنَّ  أنٌو رىًضيى هللاي عىٍنوي  مسعودو  كابنً 
، رىسيوؿى  يى  :قالت ارىًضيى هللاي عىٍنه أـ عطٌية انى  اَّللًَّ : لًتػيٍلًبٍسهىا. ًجٍلبىابه  ذلىىا يىكيوفي  لى  ًإٍحدى ًجٍلبىاًِبىا ًمنٍ  أيٍختػيهىا قىاؿى

(ٕ). 
ُالط ربيُّ: ييٍدًنُتى  اٍلميٍؤًمًنُتى  كىًنسىاءً  كىبػىنىاًتكى  ًِلىٍزكىاًجكى  قيلٍ  النًَّبُّ  أىيػُّهىا )يى  قػىٍولىوي  ،عىٍنوي رىًضيى هللاي  عىبَّاسو  اٍبنً  عىنً  قاَل

بًيًبًهنَّ( ًمنٍ  عىلىٍيًهنَّ  فػىٍوؽً  ًمنٍ  كيجيوىىهينَّ  يػيغىطًٌُتى  أىفٍ  حىاجىةو  ًف  بػيييوًِتًنَّ  ًمنٍ  خىرىٍجنى  ًإذىا اٍلميٍؤًمًنُتى  ًنسىاءى  اَّللَّي  أىمىرى  جىَلى
بًيبً  ريءيكًسًهنَّ  ننا كىيػيٍبًدينى  ًِبْلٍىَلى كىاًحدىةن  عىيػٍ

(ُ). 
ٔ
 .[5٘: األدضاب ع٘سج] 
ٕ
.[ٖٔ اٟٝح ٍِ: اىْ٘س ع٘سج] 
ٖ
.[ٖٖ اٟٝح ٍِ: األدضاب ع٘سج] 
ٗ
.[ٖٔ اٟٝح ٍِ: اىْ٘س ع٘سج] 
٘
.[ٖ٘ اٟٝح ٍِ: األدضاب ع٘سج] 
ٙ
 .[5٘: األدضاب ع٘سج] 
7
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بًيًبًهنَّ{ ًمن عىلىٍيًهنَّ  }ييٍدًنُتى  نػىزىلىٍت: لىمَّا قىالىٍت: ارىًضيى هللاي عىٍنه سىلىمىةى  أيًـٌ  عىنٍ  ك  كىأىفَّ  اٍِلىٍنصىارً  ًنسىاءي  خىرىجى  ،جىَلى
فى  ريءيكًسًهنَّ  عىلىى اٍِلىٍكًسيىةً  ًمنى  اٍلًغٍرِبى

(ِ). 
 .كليس كحجاًب النساًء ف ىذا الزمافً يقه للحجاًب الذم أمرى هللاي بًو، كصفه دق كف ىذا احلديثً 

ُمسعودٍُُسّميوُابنُُ،ُوىوُالذيُيُُ(3)اَلَءةُُاملُُىوُُواْللبابُُ)ُ:-للارمحوُ–ُتيميةُشيخُاإلسالمُابنُُقالُُو
ا.ُوقدُحكىُبدهنُُِهاُوسائرَُرأسَُغطيُالذيُيُُُالكبيُُُ،ُوىوُاإلزارُُ:ُاإلزارَُسّميوُالعاّمةُُ.ُوتُُه:ُالّرداءَُوغيُُ

 . انتهى(4)(الّنقابُُُوُِنُجنسُِمُِها،ُُوإالُّعينَُُرُُظهُِهاُفالُتُُرأسُُِنُفوقُِدنيوُمُِاُتُُهُأهنُ أبوُعبيدةُوغيُُ
بدم إل ، كالذم ل يي ادلرأةً  زلاسنى  ظهري يي ل الذم  ،كالطويلً  الواسعً  على الٌثوبً  حثَّ  هللاى  فنرل ىنا كيف أفَّ 

 .ن الٌنساءً مً  كثَته   عنوي  مار الذم غفلى اخلً  بسً على لً  ها، كفيو دللةه منً  ما ظهرى 
 اِلختً  على حجابً  قنا ىذه الٌشركطى ، فلو طبَّ عطٌلةه مي  اٌجباتً  الٌنساءً  كأما اآلف؛ فإٌف ىذه اآلية عند بعضً 

 .ن ىذا لوجدن العجبى ف عصرً  لمةً ادلس
: كتقوؿي  حجاِبن  الوقتً  ف نفسً  ، كتلبسي جٌذابةو  أبلوافو  القصَتةى  الثيابى  يلبسنى  اٌجباتً  الٌنساءً  فنرل بعضى 

 !ٌجبةه زلي  أبنٌ 
 !ىذا ؟ حجابو  أمُّ  
 ؟.! ظهريها للٌناسً أـ تي  زينتكً  زبفيى  أتريدين أف 

قد  كً أنٌ  رغمى  للٌشبابً  ت الفتنةى رى قد أظهى  القصَتةي  الثٌيابي  تعلمُت، فهذهً  ل إف كنتً  : إٌف ىذا تبٌجه ي أختاهي 
 .احلجابى  لبستً 

 ،إل شهوةن  الشبابى  ل تزيدي  لفتحاتً ا ىذهً  ، كإفٌ ف التٌنورةً  الفتحاتً  يضعنى  الٌنساءً  ؛ إٌف بعضى كما لحظتي 
 !البنطلوف سنى لبى يى  ن النساءً مً  كثَتو   كىو رؤيةي  ،ن ذلكى كىناؾ ما ىو أدىى مً ، ذلم جذبو  منظري  ا تكوفي ِلنٌ 

 ؟.!حجاب كبنطلوف كيف يلتقياف  ،ي أختاه اِلمرى  زبىىيػَّلىتً فهل  !مع البنطلوف احلجابى  فَل أعلم كيف تلبسي 
ـى  كأنتً  ،ذلكى  وى كما شابى  البنطلوفً  عند لبسً  كً علي هللاي  غضبى  تصٌورم أيضان ك   !القيامةً  يوـى  العزٌةً  ربًٌ  أما

                                                                                                                                                                                                 
ٔ
 .ٙٗ/ٕٕ: اىغثشٛ ذفغٞش 
ٕ
 ( قاه األىثاّٜ: طذٞخ.ٔٓٔٗسٗآ أت٘ داٗد ) 
ٖ
َُاَلَءُج:ا  َِْيَذَفح، ى ٌْ٘ب اى ِْ َش ِِ ُرٗ َٗاِدَذٍج ِقْغَؼٍح ٍِ ْٞ ِِ َشقَّ ْٞ َْ ٍِ  .ٍَُرَضا
ٗ
 .(ٓٔٔ،ٔٔٔ/ٕٕ) اىفراٗٙ ٍجَ٘ع 
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 نى عنو ِلٌف تشٌبو الٌنساءً  ملسو هيلع هللا ىلص ، كالٌرسوؿي ِبلٌرجاؿً  لٌنساءً ل بوه شى ىو تى  ىذا اِلمرى  أخيت ادلسلمة ِلفَّ فاحذرم 
ثه ) :ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل َُُِرُسولُُقاَلُ، كما اْلٌنةً  ن دخوؿً مً  الٌنساءى  ؽلنعي  ِبلٌرجاؿً  ُاَّلل ُُُيَ ْنظُرَُُُواَلُُاْْلَن َة،َُيْدُخُلونَُُاَلُُثىَلى
َلُة،َُواْلَمْرَأةَُُُواِلَدْيِو،ُاْلَعاقُُُّاْلِقَياَمةُُِيَ ْومَُُِإلَْيِهمُْ  .(ِ)((ُ)َوالد يُّوثُُُاِبلّرَِجاِل،ُاْلُمَتَشبَِّهةُُُاْلُمتَ َرجِّ
ُلِْبَسةَُُتَ ْلَبسَُُُواْلَمْرَأةَُُاْلَمْرَأةُُِلِْبَسةَُُيَ ْلَبسُُُالر ُجلَُُملسو هيلع هللا ىلصُاَّلل َُُِرُسولُُُ)َلَعنَُُقَاَل:ُرىًضيى هللاي عىٍنوي ُُىَريْ َرةََُُأِبُُوَعنُْ

 (ّ)الر ُجِل(
؛ ف الكٌلياتً  ا اٌجباتً ِلخواتنً  الذم نراهي  ادلؤسفً  إىل الوضعً  كلننتقلي   العاٌمةً  كالطٌرؽً  كاِلسواؽً  ىذا اليـو

، وي اليت تظهر ما ربتى  الشٌفافةى  ادلَلبسى  يلبسنى  ، فنرل اٌجباتً كادلرأةً  بُت الٌرجلً  الختَلطً  أنواعً  الذم فيو كلٌ 
َهاَواَلُيُ ْبِديَنُزِينَ ت َُ﴿ُ:يقوؿ عىاىلى هللاي تػى ، كجسم ادلرأةً  أعضاءى  اليت تصفي  كالضٌيقةي  َُماَُظَهَرُِمن ْ  ُ(4)﴾ُُهن ُِإال 
 لعبان  هللاً  دينى  ، فهل ازبذتنَّ عن اِلجانبً  اْلسمً  جب معاملى كىو مل ػلى  احلجاب حجاِبن  كيف يعتبي   فَل أعلمي 
عملٌيان بعدما ضٌيعتموه  ينى دًٌ ال ؟ ىل ضٌيعتَّ ! نَّ دينكي  عليكنَّ  كىافى  سكنَّ أنفي  ت عليكنَّ ؟ كىل ىانى !كذلوان 

 ؟! عقائديٌن.
 أمجلى  ، فنراىا تبلسي شهرةو  ثوبى  لبسنى يى  الٌنساءً  : بعضى القاسي، نَلحظي  ف الظرؼً  كخاصةن  اِلخَتةً  كف الفًتةً 
أغلى كأرقى  ها إىل أف تشًتمى ىا أك أمَّ ا أك أِبهى زكجى  كتدفعي  ،الٌنساءً  بُتى  وً بً  لتشتهرى  مع أرقى ادلوديَلتً  الثٌيابً 
 اَّلل َُُِرُسولُُُقَالَُ، فقد تػىعىاىلى  هللاً  ن غضبً ىذا مً  عن إفَّ  فضَلن  فهذا تبذيره  اٌجبة؟، فلماذا ي أخيت الثٌيابً 
نْ َياُيفُُُشْهَرةٍُُثَ ْوبَُُلَِبسَُُ)َمنُْ: ملسو هيلع هللا ىلص  (ٓ)(اْلِقَياَمةُُِيَ ْومََُُمَذل ةٍُُثَ ْوبَُُاَّلل ُُُأَْلَبَسوُُُالدُّ
 (فجائزه  كل زينةى  فيوً  الذم ل فتنةى  الفاخرً  ا اللباسي ثلو؛ أمٌ مً  الذم ل يوجدي  الشهرة ىنا ىو: اللباسي  باسي )لً 

حت ف قد صلى  كالتلفازً  كادلسرحً  كاإلذاعةً  الصحافةً  من خَلؿً  اإلعَلًـ  كسائلى  فيا أخيت ادلسلمة احذرم؛ فإفَّ 
  كراء الدعايتً  ينساؽي  كجعلتوي ، اإلسَلميًٌ  ف الوطنً  اإلنسافً  تفكَتً  سميمً تى 

ي
اليت تركجها ىيئات  لةً ضلًٌ ادل

 !! كالثٌقافةً  الٌتقٌدًـ  ِبسمً  ادلادةً  اليت خٌلفتها حضاراتي  ،كاِلمراضً  كاِلكبئةً  ا ف اْلراثيمً كألقتهى  ت العقوؿى غرقى أى 

                                                           
ٔ
 .إٔئ ػيٚ ػْذٓ غٞشج ال اىزٛ اىّشجو: اىذٝ٘ز 
ٕ
 ئعْادٓ دغِ. ط، قاه األسّاؤٗ(0ٓٔٙ) ٗأدَذ (،7ٖ٘/ ٔ) فٜ اىنثشٙ اىْغائٜ أخشجٔ 

 صحيح.إبسناد ( َّٖٗ، كأمحد )(َْٖٗ) داكد أبو ركاه ّ
ٗ
 .[ٖٔ اٟٝح ٍِ: اىْ٘س ع٘سج] 
٘
 .ٗاألسّاؤٗط األىثاّٜ ٗدغْٔ ٗغٞشٌٕ،( 5ٕ/ٕ" )اىَغْذ" فٜ ٗأدَذ( ٖٙٓٙ) ٍاجٔ ٗاتِ( ٓٙٗ/٘" )اىنثشٙ اىغِْ" فٜ ٗاىْغائٜ( 5ٕٓٗ) داٗد أت٘ سٗآ 
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 ا ل يليقي كغَتىا شلًٌ  اِلظافرً  غً بكص الصارخً  كالعطرً  ادلكياجً  ىو كضعي ، ك رُّ مى ن ذلك كأى إىل ما ىو أدىى مً  كلننتقلي 
 تلبسي  الوقتً  ، كف نفسً العقوؿى  طَتي تي  كألوافو  أبصباغو  الوجوهى  خنى لطًٌ يي  ، فًتاىنَّ ادلؤمناتً  اٌجباتً  ِبدلسلماتً 

 !!( احلجاب)
 إظهارىا؟أـ  زينةو  إخفاءى  احلجابي  ىذا؟ فهل أصبحى  أم حجابو  فَل أعلمي 

 ادلرأة؟كدلاذا تتحٌجب 
ـى نفسى  أـ ذبعلي  هللاً  دلرضاةً  أتتحٌجبي   ؟الٌناسً  ها أمجل أما

 ؟مودةن  أصبحى  احلجابى  أـ ِلفَّ  ً  طاعةن  كىل تتحٌجبي 
قىاؿى كما   ىو الٌتبٌجي  اِلساسيٌ  إبليسى  ، فقد كاف ىدؼي فاحذريوً  إبليسٌيةه  سٌنةه  فيا أخيت ادلسلمة؛ إٌف الٌتبٌجى 

ـى  بىًٍت  )يى  :تػىعىاىلى  ا يػىٍنزًعي  اْلٍىنَّةً  ًمنى  أىبػىوىٍيكيمٍ  أىٍخرىجى  كىمىا الشٍَّيطىافي  يػىٍفًتنػىنَّكيمي  ل آدى ًيػىهيمىا لًبىاسىهيمىا عىنػٍهيمى  ًلَتي
سىٍوآًِتًمىا(
(ُ). 

 الٌتقٌدـ ليس ىو صبغى  بينان، كاعلمي أفَّ مي  كاف لنا عدٌكان   الٌشيطافى  إفَّ  الشيطافً  بعي خطواتً فيا أخيت ل تتَّ 
ت رى م ككثػي هي ت أخَلقػي كيف ضاعى ك  ، فانظرم إىل الغربً ، بل العكس سبامان ادلرأةً  مفاتنً  كل كشفى  الوجوً 
 م.هي أمراضي 

 اِلمريكيةي  ادلسلمةي  فهذهً ؛ شعركا ِبلٌطمأنينةً  الٌشرعيَّ  )اإلسَلـ( كلبسوا احلجابى  هللاً  كلكن؛ عندما عرفوا دينى 
اإلسَلمي شعرت ِبدلسؤكلية حٌقا، فأن مسؤكلة عن  :" يـو ارتديت احلجابت تقوؿي )آمنة( عندما أسلمى 

 ا ل أعلم".عمَّ  العمل دبا أعلم كالبحثي 
 إل كما قاؿ الٌشاعر: لكً  كل أقوؿي 
 يومػػػػػػػػػػػػػػػػان  العقػػػػػػػػػػػػػػػػلى  ىػػػػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػػػػألتً  بربٌػػػػػػػػػػػػػػػػكً 

 
ـى الٌصوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا طبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي    ن را

 لعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو  طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا طبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
 

 انتسابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إىل اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَلـ تنتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  
ـي فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف    صػػػػػػػػػػػػػػػػػػبغ كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو  الٌتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد

 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ِببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف التٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌجي  

ـي    إف كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتً  كل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الٌتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد
 

 ًك كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغلًت الٌشبابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمفاتً  
 فاحفظيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًك ككنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزو نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمفاتً  

 
 حاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف ييعابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي  

 ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً إف كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتيها أ فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   هابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مي أ الكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً  ؼي رى كشى
                                                            

ٔ
 .(7ٕ: اٟٝح ٍِ األػشاف) 
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 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن زيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت الوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى  لغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتؾً 
 

 راعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا احلسابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمتً  
 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو  ف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيُتً  فوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػته ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى  

 
 كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري أف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ً  

 قو كعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت ذا خليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كي  
 

 عابػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػني فػػػػػػػػػػػػػػػَل زبشػػػػػػػػػػػػػػػي إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا احلي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى أي    يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  هللاً  ًؾ لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى رى كًٌ

 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت زبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت الًعقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كي  

 بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو  رةن دفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل سبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 غ سرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تبليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كراكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  
 ي ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى دعيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاي الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي  

 
 انقَلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثتً  فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلخَلؽً  

 فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت إف جعلتيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

 فتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت لبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًة الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًٌ ِببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػغي فأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػغي إف دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؾ احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػقُّ  

 
ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقًٌ أكىل أف غلي

  
قىاؿى ، ككما ِبحليسٌت كالكًلمًة الطيبةً  كينهوا عن ادلنكر كأرجوا من الذين رأكا ىذه اِلمور أف أيمركا ِبدلعركؼً 

:  .(1)﴾ُاٍلمينكىرً  عىنً  كىيػىنػٍهىٍوفى  ًِبٍلمىٍعريكؼً  أيىٍميريكفى ۚ   بػىٍعضو  أىٍكلًيىاءي  بػىٍعضيهيمٍ  كىاٍلميٍؤًمنىاتي  كىاٍلميٍؤًمنيوفى ُ﴿تػىعىاىلى

ُاآليةُالثانية
َُوْلَيْضرِْبَنُِبُُمرِِىن ُُ﴿تَ َعاىَل:قَاَلُ   (2)﴾ُيُ ْبِديَنُزِينَ تَ ُهنُ ُُجُيوِِهِن َُواَلَُعَلى 

ُقالَُ يغٌطى بو الرٌأس، كىي اليت يسٌميها مر بو، أم: ي ، كىو: ما ؼلي مخارو  مجعي  )كاخليمري ابني كثَتو:  الّتفسي:
رٌقبة( على الٌنحر)ال" كليشددف "خبمرىٌن على جيوِبٌن" يعٍت: ُكىٍليىٍضرًٍبنى بن جيبَت:"  قاؿ سعيدي  ،املَقاِنعُُالناس: 

  (ّ).(كالٌصدر، فَل يرل منو شيء
 جيييوًِبًنَّ  عىلىى خًبيميرًًىنَّ  كىٍليىٍضرًٍبنى  اَّللَّي  أىنٍػزىؿى  لىمَّا اٍِليكىؿى  اٍلميهىاًجرىاتً  ًنسىاءى  اَّللَّي  يػىٍرحىمي  قىالىتٍ  ارىًضيى هللاي عىٍنه عىاًئشىةى  عىنٍ ك 

ميريكطىهينَّ  شىقٍَّقنى 
ًِبىا فىاٍختىمىٍرفى  (ْ)

(ٓ). 
كيجيوىىهينَّ  غىطٍَُّتى  أىمٍ  :(فىاٍختىمىٍرفى : )حجر ابني  احلافظ قاؿ

(ٔ). 
 اخلمار ف احلجاب الٌشرعي الذم جهلو كثَت من الٌنساء بعدـ لبسهم اخلمار. أيضان على لبسً  كىذا دليله 
 .النساء ف احلجابً  جهلتها يتال ن على ىذه ادلسألةً نا ينتبهخواتً أى  فيا ليتى 

                                                           
ٔ
 .(7ٔ: اٟٝح ٍِ اىّر٘تح) 
ٕ
 .[ٖٔ اٟٝح ٍِ: اىْ٘س ع٘سج] 
ٖ
 .(0ٕ٘: ص ٖ:ض مصٞش اتِ ذفغٞش) 
ٗ
َُْغ  َ٘ ٍِْشٍط َج ُٕ َُ أػيٚ. اىثذُ ٍِ اأَلعفو تاىِّظف ُٝذٞظ شٌ٘ب اإِلَصاُس:، ٗاْىِاَصاُس َٗ  ٗاىقَُٞض ٍا ما
٘
 (.ٕٓٔٗ(، أت٘ داٗد )7٘0ٗسٗآ اىثخاسٛ ) 
ٙ
 ذذقٞق ػثذ اىقادس شٞثح اىذَذ. ٖص: 0فرخ اىثاسٛ ششح طذٞخ اىثخاسٛ ض 
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 فيا أخيت ادلسلمة:
 ن نساءو أخوايت ادلسلمات كم رأينا مً  عليكنَّ  ، فباً ًت الٌصدرً سى  أرادى  ؟كجٌل...عٌز  هللاي  ماذا أرادى ، انظرم

 الطويلةى  كنراىا أيضا ترتدم التٌػٌنورةى  ،ِب كالعياذي  ،ن الٌصدرً مً  زءان جي  أخرىجىتكقد  احلجابى  كيلبسنى  متحٌجباتو 
 أكثرى  الٌشبابى  ذبذبي  الفتحةى  ىذهً  أفَّ  ، كىي ل تعلمي ت الرجاؿى تنى ها كفى فسى ت نى تنى قد فى  ،ًمن أسفىلى  كفيها فتحةه 

 ىا.غَتً ًمن 
 ف الٌنوادم أك احلدائقً  أك ذبلسي  ف الطٌريقً  كتسَتي  الٌصدرً  عارمى  فستانن  عندما تلبسي  الفتاةى  ىل أفَّ  فَل أعلمي 

 ؟...تقوؿي ماذا  ،كالٌشبابً  الٌرجاؿً  طى كسى 
 ؟... ا سبارس حرٌيتهاأنَّ  ىل تقوؿي 

 .؟.ىي مقصدىا . كىل احلرٌيٌة حٌقان 
فحٍملىقى  العارم جسمها هي كىذا الٌشاب الٌتائو الذم أاثرى 

 إليها؟كنىظىرى فيها  (ُ)
 ؟فيوً  ن احليوافً كوامً   ثَتي تها العارم جسمت أٌف مى لً أما عى 
 ها أـ ذلذا الفىت؟ح لنفسً ستاف الفاضً ت الفي سى كىل لبى 
 ؟إليها... الناسً  ظراتً نى لً  حساِبن ت لى مً كىل عى 
 !.؟.ستبعدة لشهواِتا.ا مي أـ أنَّ 
الًَّذينى  تىكيونيوا )كىلى  ن نسوا هللا فقاؿ عنهم عٌز كجٌل:ها للذيهي اِلسئلة أكجًٌ  ىذهً  كلُّ   فىأىنسىاىيمٍ  اَّللَّى  نىسيوا كى

  .(ِ)(اٍلفىاًسقيوفى  ىيمي  أيكلىًَٰئكى ۚ   أىنفيسىهيمٍ 
 :(ّ)اِلخت رفل تعاتب ادلرأة ادلسلمة كىذه اِلبيات من

 ؽلناؾً  ًت إىل الشيطافً ددم *** فقد لىيةن  لػمى انصرفًت عن اإلسَلـً 
 ينهاؾً  كالفحشاءً  جً الٌتبُّ  نا *** عنً خالقي  هللاى  مًت أبفَّ أما علً 

 إدراؾً  ن غَتً مً  بو عاريةو عاريةن *** أك شي  ن تقصد اِلسواؽى مى  كإفَّ 
 مثواؾً     الٌناري    كوف ت   ًت ػػػػػػػػػػل رضيػػػػػفه     ***      وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتكل    للجسمً     ِبا   أكىل     فالٌناري 

                                                           
ٔ
ْٖٞ ََّظَش   .َشِذٝذًا ََّظشًا اِئَى
ٕ
 .(5ٔ: اىذشش) 
ٖ
 .اىؼشاقٞح اإلعالٍٞح اىّرشتٞحٍجيح  ٍِّقاًل  
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ن اِلفضل أف تكون الٌزٌم اإلسَلمٌي الٌشرعٌي كاف مً  إنًك عندما طٌبقًت شرع هللا ِبرتدائكً  .أخيت ادلؤمنة..
 .النٌاسي  أرادى ل كما  عٌز كجلٌ  هللاي  كما أرادى   أف يكوفى ىذا الٌزٌم  عند شرائكً  حريصةن 
ُبعضُالشروطُاليتُجيبُأنُتراعيهاُعندُشرائكُاحلجابُالّشرعي:ُوىذهُِ

 ها.الذينُليسواُحمارمُُِهاُعنُالّرجالُِجسمُُِمجيعَُُطويالًُيستُُُاملسلمةُُِاملرأةُُِلباسُُُأنُيكونَُُجيبُُ .1
َل ف، ، كىذا ل غلوزي أك الساؽى  القدـى  تراىا تظهري  ، حيثي اليوـى  اٌجباتي  الذم تلبسوي  الٌزمَّ  )كىذا ؼلالفي 

 الٌزٌم(.ت ىذا سى بً إذا لى  زلٌجبةن  ادلرأةي  تكوفي 
 ا.لونُبشرتُُِوُِساتراًُملاُوراءه،ُفالُيكونُشّفافاًُيرىُمنُورائُُِأنُيكونَُ .2
ـه  س ادلَلبستلبً  فًتل اٌجباتً  ا اليوـى )أمٌ   .(الٌشرعيَّ  احلجابى  ، كؼلالفي الٌشٌفافة، كىذا حرا
 .هاأعضائُُِبنّيُحجمَُيُُيكونُضّيقاًُُأال ُ .3

َفانُِ :ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل َُُِرُسولُُُقَالَُ ُالناسُِهاَُيْضرِبُونَُُاْلبَ َقرَُُِكَأْذاَنبُُِِسَياطٌَُُمَعُهمُُْقَ ْومٌَُُأَرُُهَاُملُالن ارَُُِأْىلُُِمنُِصن ْ
ُجيَِْدنَُُوالُاْْلَن ةََُُيْدُخْلنَُُاَلُُاْلَمائَِلةُُِاْلُبْختُُِكأسنةُرؤوسهنَُماِئاَلتٌُُُُمِياَلتٌَُُعاِراَيتٌَُُكاِسَياتٌَُُوِنَساءٌُ
ُ.(1)وََكَذاَُكَذاَُمِسيَةُُِمنُلَُيوَجدُُُِرحَيَهاَُوِإنُ ُِرحَيَها

رى  كقد :اإلسالمُُِشيخُُُقالَُُ ته  كىاًسيىاته : »قولو فيسًٌ  ف كىي كاسيةه  فهي يسًتىا، ل ما تكتًسيى  أبفٍ  «عىارًيى
ا، يًصفي  الذم الرقيقى  الثوبى  تكتسي مىنٍ  مثلى  عاريةه، احلقيقةً   تقاطيعى  يػيٍبدم الذم الضيًٌقى  الثوبى  أك بىشىرىِتى
ٍلًقها عىًجيزىًِتا مثلى  خى

 حجمى  كل هاجسمى  يػيٍبدم فَل يسًتىا ما ادلرأةً  كسوةي  اكإظلَّ  ذلك، كضلوً  كساعًدىا (ِ)
كاسعنا كثيفنا وً لكونً  هاأعضائً 

(ّ) . 

ُالنوويُُّ ٍعنىاهي  (العاريت اٍلكىاًسيىات) أىمَّا :قاَل ئنا تىٍكًشف فمى يػٍ  كىاًسيىات فػىهينَّ  ًْلىمىاذًلىا، ًإٍظهىارنا بىدىنىا ًمنٍ  شى
ت، ت كىاًسيىات ،ربىٍتهىا مىا تىًصف رًقىاقنا ثًيىاِبن  يػىٍلبىٍسنى  كقيل: عىارًيى . ًف  عىارًيى  اٍلمىٍعٌتى

ًيَلت مىاًئَلت) كىأىمَّا ا اٍلفيريكج ًحٍفظ ًمنٍ  يػىٍلزىمهينَّ  كىمىا ،تػىعىاىلى  هللاً  طىاعىة عىنٍ  زىائًغىات فىًقيلى: (:شلي ت ،كىغىٍَتىى ًيَلى  كىشلي
ت كىًقيلى: ًفٍعلهنَّ، ًمٍثل غىٍَتىنَّ  يػيعىلًٌٍمنى  ًيَلت ًمٍشيىتهنَّ، ًف  ميتػىبىٍخًتىات مىاًئَلى  ًإىلى  مىاًئَلت كىًقيلى: أىٍكتىافهنَّ، شلي
ًيَلت الٌرًجىاؿ  كىغىٍَتىىا. زًينىتهنَّ  ًمنٍ  يػيٍبًدينى  دبىا ذلىيمٍ  شلي

                                                           
ٔ
 (.ٕ٘ٔ) 0ٕٕٔسٗآ ٍغيٌ  
ٕ
 ج اىَشأج أٛ دتشٕا.ٍإخَّش 
ٖ
ِِ ذَٞٞح اىفراٗٙ ٍجَ٘ع   .(ٙٗٔ/ٕٕ) الت
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ٍعنىاهي: (اٍلبيٍخت كىأىٍسًنمىةً  ريءيكسهنَّ ) كىأىمَّا ائًم ًِبخٍليميرً  ريءيكسهنَّ  يػيعىظًٌٍمنى  فىمى  الرٍَّأس، عىلىى يػيلىفٌ  شلَّا كىغىٍَتىىا كىاٍلعىمى
اٍلبيٍخت اإًلًبل أىٍسًنمىة تيٍشًبو حىىتَّ 

(ُ). 
 .كًمن ذًلك لبس البنطلوف ادلتشٌبهات ِبلٌرجاؿ، ملسو هيلع هللا ىلصالٌنٌب  نى عى ، فقد لى هايفُلباسُُِشّبوُابلّرجالُِتَُت َُُأاّلُ .4
:رىًضيى هللاي عىٍنوي  عىبَّاسو  اٍبنً  عىنً ف  ًمنى  ًِبلنًٌسىاءً  كىاٍلميتىشىبًًٌهُتى  النًٌسىاًء، ًمنى  ًِبلٌرًجىاؿً  اٍلميتىشىبًٌهىاتً  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللًَّ  رىسيوؿي  لىعىنى  قىاؿى

الٌرًجىاؿً 
(ِ). 
ٍرأىةً  لًٍبسىةى  يػىٍلبىسي  الرَّجيلى  ملسو هيلع هللا ىلص هللاً  رىسيوؿي  لىعىنى : كما

ى
ىٍرأىةى  ادل

الرَّجيلً  لًٍبسىةى  تػىٍلبىسى  كىادل
(ّ). 

اٍلعىٍكسي  كىلى  ًِبلنًٌسىاءً  زبىٍتىصُّ  الَّيًت  كىالزًٌينىةً  اللًٌبىاسً  ًف  ًِبلنًٌسىاءً  التَّشىبُّوي  لًلٌرًجىاؿً  غلىيوزي  لى  اٍلمىٍعٌتى  :الط رَبِيُُُّقَالَُ
(ْ). 

  فػىهيوى  ًبقىٍوـو  تىشىبَّوى  مىنٍ ): ملسو هيلع هللا ىلص وً لقولً  موعاداتُُِِمهُِوأزايئُُِفرُِالكُُُأىلُُِبلباسُُِشبيًهاُاللباسُُُيكونَُُأال ُ .5
 .(ٓ)(ًمنػٍهيمٍ 

رد ًغطاء فقط للرأًس خاليان ًمن   الكيفاًر يشيبي لوي الرأس فأصبحى  كما نراهي اليـو ًمن التَّشبيو بلباسً  احلجابي رلي
ا احلجابي إظهاري زينةو كليس إخفائها.  كيلًٌ معٌت للتَّحشُّم كاِلدًب، ككأظلَّ

  أك هالباسً  ىيئة ف سواءه  النتباهى، كذبىًٍلبي  ،نُاملنزلُِهاُمُِخروجُُِتلفتُاألنظارُعندَُُيكونُفيوُزينةٌُُأال ُ .6
 .بزينةو  ادلتبًٌجاتً  نمً  تكوف حىت ل ،اعليه اليت النقوشً  أك ،الَلمعةً  أك الفاربةً  ِللوافً ا
 ميتػٍرىفىات أكثري  يلبىسو ما إبدائها عن ادلنهيًٌ  ِبلزينة يػيٍلحىقي  شلَّا عندم أفَّ  اعلمٍ  ثَّ ) :-هللا رمحو- األلوسيُُُّقال 

فى  ثياِبنَّ  فوؽى  نازمانً  ف النساء ، عدَّة ذم حريرو  من منسوجه  غطاءه  كىو بيوِتنَّ، من خرجنى  إذا بو كيتسًتَّ  ألوافو
ية أك الذىبية النقوش من كفيو  بذلك اخلركج من ذلنَّ  كضلوًىم أزكاجهنَّ  سبكُت أفَّ  كأرل العيوفى، يبهر ما الفضًٌ

 .(ٔ)(ِبلزٌينةً  ن ادلتبٌجاتً لئَل تكوف مً  بذلك البلول عمَّتٍ  كقد الغىيػٍرىًة، قلَّة من اِلجانب بُت بو كمىٍشًيهنَّ 
 ؿى ما نزَّ  كألوافو  أبشكاؿو  ، فنرل ف ىذا اليـو احلجابى لرأينا العجبى اليـو  الٌشركط على احلجابً  كلو قارٌن ىذهً 

كليس  زيءو أ ، كأنٌنا ف عرضً فاقع، كاآلخر بنفسجيّّ  خ، كىذا كردمه صاًر  فهذا أمحره  سيلطاف!ِبا من  هللاي 
 !ان شرعي حجاِبن 

                                                           
ٔ
 تاخرظاس .5ٔٔ/7ٔ ٍغيٌ طذٞخ ػيٚ اىْ٘ٗٛ ششح 
ٕ
 ( ُّٛ ٌِ َدِذٌٝس ََٕزا( ٗقاه 70ٕٗ(، اىرشٍزٛ )57ٓٗ(، أت٘ داٗد )00٘٘سٗآ اىثخاس  (.5ٕٕٔ(، أدَذ )5ٓٗٔ، اتِ ٍاجٔ )َطِذٌٞخ َدَغ
ٖ
 (.5٘ٓ٘) األىثاّٜ: طذٞخقاه ٗ. ػْٔ اهلل سضٜ ٕشٝشج أتٜ دذٝس ٍِ( 50ٓٗ) اىْغاء ىثاط فٜ تاٌب «اىيثاط» فٜ داٗد أت٘ أخشجٔ 
ٗ
 .ٖ٘ٗ/ٓٔفرخ اىثاسٛ ششح طذٞخ اىثخاسٛ  
٘
 .(00ٕ/ ٓٔ) «اىثاسٛ فرخ» فٜ دجش اتِ ٗدغَّْٔ ػَْٖا، اهلل سضٜ ػَش اتِ دذٝس ٍِ( ٖٔٓٗ) اىشٖشج ُىثظ فٜ تاٌب «اىيثاط» فٜ داٗد أت٘ أخشجٔ 
ٙ
 (.ٙٗٔ/ 0ٔ) ىألى٘عٜ «اىَؼاّٜ سٗح» 
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ما  ، كفيو من اِللوافً الرٌأسً  فنراىا تلبس غطاءى  ؛حىت يركىا ا على القوـً هى لباسى  أف تعرضى  ادلرأةي  ككأظٌلا تريدي 
 وً كتصاميمً  وً ا أبلوانً حجاِبى  مثلما غلذبي  ىا ل غلذبي ت شعرى فى شى ا لو كى ىا، أم: أنَّ أكثر من شعرً  غلذبي 

 كما ف لباسً   فتنةه  ت ِبذا احلجابً حى حىت أصبى  جديدو  تصميمو ب يوـو  لًٌ كي   ف العجيبة، حيث نرل احلجابى 
 الزٌينةً  ىو إخفاءي  ن احلجابً مً  ةى كمى احلً  ت أفَّ سى ، كىي نى بكثرةو  اِلخَتةً  الذم رأيناه ف الفًتةً  فً تً الكى  عباءةً 

على أف  رصً احلي  لَّ كي   ِبلٌدين تكوف حريصةن  ن ادللتزماتً مً  كثَتان  أنٌنا نرل ن العجيبً ، كمً زيءو أكليس عرض 
 إبخفاءً  هللاً  ت أمرى سى كنى  انظركا إيلَّ إٌنٍت مجيلةه  لٌناسً ل ا كتقوؿي هى نفسى  أف تعرضى  ، ككأظٌلا تريدي أبحلى زينةو  زبرجى 
 .(ُ)﴾ زًينػىتػىهينَّ كىٍليىٍضرًٍبنى خًبيميرًًىنَّ عىلىىَٰ جيييوًِبًنَّ كىلى يػيٍبًدينى ﴿ :قىاؿى تػىعىاىلى  ،الزٌينةً 

، أبحلى زينةو  على أف زبرجى  رصً احلي  لَّ كي   اليـو اليت تكوف حريصةن  الٌنساءى  ملسو هيلع هللا ىلص احلاؿ لو رأل الٌنبُّ  يكوفي  فكيف
 كاليدى  دى اعً السَّ  جي ًر كىي زبي  البائعً  عى تتعامل مى  ارعً و ها، كف الشٌ أكثر من تزيٌنها إىل زكجً  كتراىا تتزٌين إىل الٌناسً 

 الفاسقُت!ن فكانت مً  هانفسى  فأنساىا ت هللاى سى كنى ، عرى السًٌ  حىت ؼلٌفضى  وي معى  كتضحكي 
 ىا، بل نراهي حدًٌ  فها عندى يوقً ك الغَتة  وً ل تتحٌرؾ بداخلً ك  وً كبنتً  وً كأختً  وً الذم ينظر ىذا اِلفعاؿ من زكجتً  كالٌرجلي 

، إىل الٌنارً  وً بً  كتقذؼي  بوً  علقي تى سوؼ تػى  ـ القيامةً ا يوى ، كل يدرم ىذا ادلسكُت أنَّ كى ها على ذلً عي شجًٌ ىو الذم يي 
ـى  ؿه مسؤك  وي كما ييعاقبها ِلنَّ   هللاي تػىعىاىلى  وي كسوؼ ييعاقبي  أٌكؿ  فَل تقوؿ ليس يل عَلقة فأنتى  ،اَّللً  عنها أما
ـى   عٌز كجٌل. هللاً  ااسبُت أما

فَل  ن اٌجباتً مً  كىذه حصلت لكثَتو  ،ادلرأةً  أعضاءى  ري ظهً كاليت تي  الٌضٌيقةى  رل ادلَلبسى أف نى  ن العجيبً كمً 
ت ها فكانى اىا نفسى فأنسى  ت هللاى سى س ادلَلبس الٌضٌيقة أـ أٌنا نى لبى عندما تى  ها للٌناسً نفسى  أف تبيعى  أدرم ىل تريدي 

 ن الفاسقُت.مً 
، كإذا  بى جى احتى  احلجابى  ع يلتزـي تمو ٌن ف رلي ، فإذا كي فاؽ ف احلجابً لن النًٌ ستعمً ن يى ن الٌنساء ادلسلمات مى كمً 
 ت زلَلِّ لى خى ، كإذا دى عاـو  إذا كانت ف مكافو  ن ربتجبي نهٌن مى كمً  ،مل يتحٌجب ِبحلجابً  ل يلتزـي  ف رلتمعو  كينَّ 

ا ت كجههى فى شى كى   الٌنسائٌيةً  خياطي ادلَلبسً  احللي أك أحدى  صائغي أحدى  مي كلًٌ ستشفى أك كانت تي ذباريِّ أك مي 
 ها!زكجً  ندى ا عً راعيها، كأنَّ كذً 

                                                           
ٔ
 .[ٖٔ اٟٝح ٍِ: اىْ٘س ع٘سج] 
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: ،اأَلْحَولَُُِعاِصمٍُ عىنٍ كىي امرأةه كبَتةه ف العيمًر، ف ِسيِينَُُبِْنتَُُِحْفَصةَُماذا قالت فامسعي أخيت   كينَّا"  قىاؿى
ا، اٍْلًٍلبىابى  جىعىلىتً  كىقىدٍ  ،(1)ِسيِينَُُبِْنتَُُِحْفَصةَُ عىلىى نىٍدخيلي   اَّللَّي  قىاؿى  اَّللَّي، رىمًحىكً  ذلىىا فػىنػىقيوؿي  ًبًو، كىتػىنػىقَّبىتٍ  ىىكىذى
يت  النًٌسىاء ًمنى  كىاٍلقىوىاًعدي } :تػىعىاىلى   ميتػىبػىٌرًجىاتو  غىيػٍرى  ثًيىابػىهينَّ  يىضىٍعنى  أىف جينىاحه  عىلىٍيًهنَّ  فػىلىٍيسى  ًنكىاحان  يػىٍرجيوفى  لى  الَلَّ
: ،(ِ){ًبزًينىةو  ؟ بػىٍعدى  شىٍيءو  أىمُّ  لىنىا: فػىتػىقيوؿي  قىاؿى يػٍره  يىٍستػىٍعًفٍفنى  كىأىف} :فػىنػىقيوؿي  ذىًلكى : ،{ذلَّينَّ  خى  ًإثٍػبىاتي  ىيوى  فػىتػىقيوؿي

اٍْلًٍلبىابً 
(ّ). 

ُأخيتُيفُللا:

 ...؟ف لباسكً  نكً ادلخالفات الٌشرعٌية اليت نراىا مً  كدلاذا ىذهً  ...؟كً على حجابً  دلاذا ل تكونُت حريصةن 
بسُت عندما تل بعض شعرؾً  كدلاذا يظهري ...؟ كدلاذا الفتحة ف التٌنورة ...؟ادلَلبس الٌضٌيقة كدلاذا ىذهً 
 اليت أنتً  العظيمةى  م يتمنوف ادلنزلةى نَّ إٌدقيٍت صى فى  ...؟قةم الفاسً هً نً بفتى نساء الغَّرًب  ىل غرٌتكً ...؟ احلجاب

  فهذهً ، فيها
ي
مل أجد غاييت إل ف  اِلديفً  لًٌ ف كي  )حبثتي : ت تقوؿي مى أف أسلى  البيطانية )خدغلة( بعدى  سلمةي ادل

 .ِبا( ها كجهرتي ىذه احلقيقة اعتنقتي  كعندما أدركتي  اإلسَلـً 
كتنظرين  الفاجراتً  كالفٌنانتً  الفاسداتً  تتشٌبهُت ِبدلمٌثَلتً  كً كلكنَّ  ،منذ الولدةً  مسلمةه  كأنتً  ،فهذه أكربيةه 

ها توبتً  كشلثلة بعد إعَلفً  فهذه مطربةي  ،كبَتو   ف ضياعو  نَّ هي كصدقيٍت إنػَّ  ،ن هللاً ن مً كىٌن أبعد ما يكي  ،إليهنٌ 
ها  أف ظلمتى  نفسي لرضاه بعدى  ، كأعدُّ هللاً  احلقيقي ف ظلً  اآلف ِبِلمافً  ، أشعري اإلؽلافى  أف أتذٌكؽى  أريدي  تقوؿ:
 .كثَتان 

 بديًنوً  كلكن جهل ادلرءً  ن ادلتبٌجاتً مً أف تكون ريدين ل تي  ، كأٌنكً نفسكً لً  ريدين اخلَتى تي  كإٌن على يقُت أنكً 
 .أمرو ييغًضب هللاى كرسولىوي ف زبوضُت  عليكً حبًة السَّيئًة، كاتباعي اذلول غلكالصُّ 
 
 
 

                                                           
ٔ
 أدسمد ٍا :ٍؼاٗٝح تِ ئٝاط قاه عثؼِٞ، اتْح ٕٜٗ ٍٗاذد عْح، ػششج اشْرٜ اتْح ٕٜٗ اىقشآُ قشأخ فاضيح، ذاتؼٞح ٕٜٗ اىثظشٝح، األّظاسٝح ٕزٝو أً ٕٜ 

 .ٔٓٔ عْح ٍاذد. دفظح ٍِ أفضو أدذا
ٕ
 .ٓٙ آٝح اىْ٘س ع٘سج 
ٖ
 .(ٖٕ٘٘ٔ) اىغِْ اىنثشٙ ىيثٖٞقٜ 
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ُاآليةُالثالثة
 (ُ)﴾َوقَ ْرَنُيفُبُ ُيوِتُكن َُواَلُتَ بَ ر ْجَنُتَ بَ رَُّجُاْْلَاِىِلي ِةُاأْلُوىَل ُ﴿ُ

ُالّتفسي:
 الصَلةي  الٌشرعٌيةً  ن احلوائجً ، كمً  حاجةو رجن لغَت ن فَل زبى كي يوتى بي  أم: الزمنى ) "ُكىقػىٍرفى ًف بػيييوًتكينَّ كقولو تعاىل:" 

ٍنػىعيوا لى  :ملسو هيلع هللا ىلص هللاً  رىسيوؿي  قاؿ، كما وً بشرطً  ف ادلسجدً  ، مىسىاًجدى  اَّللًَّ  ًإمىاءى  سبى ته  كىىينَّ  لًيىٍخريٍجنى  كىلىًكنٍ  اَّللًَّ  (ِ)تىًفَلى
يػٍره  كىبػيييوتػيهينَّ  ية:كف ركا  .(ّ)(ذلىينَّ  خى
، شي بُت يدم الٌرجاؿً سبى  زبرجي  كانت ادلرأةي ): رلاىده  "، قاؿى ُكىلى تػىبػىرٍَّجنى تػىبػىرُّجى اْلٍىاًىًليًَّة اٍِليكىلىَٰ تعاىل:"  وي كقولي 

 .(ْ) (تبٌج اْلاىليةً  فذلكى 
ٌن مشية كتكٌسر ككانت ذلي ن بيوتكٌن : إذا خرجٌت مً " يقوؿي ُتػىبػىرٍَّجنى تػىبػىرُّجى اْلٍىاًىًليًَّة اٍِليكىلىَٰ  كىلى ): قتادةي  كقاؿى 
 .(ٔ) (ن ذلكعى  هللاي تػىعىاىلى ، فنهى (ٓ)كتغٌنج
  .(ٕ) ها كل تشٌده(على رأسً  " كالٌتبٌج: أٌنا تلقي اخلمارى ُكىلى تػىبػىرٍَّجنى تػىبػىرُّجى اْلٍىاًىًليًَّة اٍِليكىلىَٰ )اف: يح بني  مقاتلي كقاؿ ى 

ُأخيتُاملسلمة:
ٍرأىةي ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللاً  رىسيوؿي  قاؿ، كما عورةه  ، ِلٌف الٌنساءى احلاجةً  إل عندى  اخلركجً  بعدًـ  الٌنساءى  أمرى  هللاي تػىعىاىلى إٌف   اٍلمى

  (ٖ)(هايتً بى  عرً ي ف قى ىً ا كى رِبًٌى  ةً محى ن رى كوف مً ا تى مى  بي قرى ، كأى الشٍَّيطىافي  اٍستىٍشرىفػىهىا خىرىجىتً  فىًإذىا عىٍورىةه،
اخلركج  ِلجلً  كادلناسبات اِلعيادى  ن البيت، كنراىا تنتظري ىو اخلركج مً  الٌنساءً كثَته ًمن  مَّ ىى إفَّ ا اليـو فنرل أمٌ 

سلمُت ها، حىت ف أعيادً من بيتً 
ي
، (ٗ)كغَتىا من اِلعيادً  الٌنوركز)ادليَلد( كعيد  رأس السنةً  ن أعيادً مً  غًَت ادل

ًجةن كىذا قىد كحُت  كقتو  ف كلًٌ  كزبرجي  هللاى " كمع ىذا ىي تعصي ُكىقػىٍرفى ًف بػيييوًتكينَّ يقوؿ:"  هللاي تػىعىاىلى ك ميتبى

                                                           
ٔ
 .[ٖٖ اٟٝح ٍِ: األدضاب ع٘سج] 
ٕ
 .ٍرغّٞثاخ ٗغٞش ٍرضّْٝاخ غٞش 
ٖ
 .0ٖٗص /ٖض: مصٞش اتِ ذفغٞش 
ٗ
 .0ٖٗص /ٖض: مصٞش اتِ ذفغٞش 
٘
َُذىو. َٗذَذىٌُّو َذَنغٌُّش   ٗمأَّا ذرَاٝو فٜ ٍشٞرٖا مَا َٝشٜ اىشخض اى
ٙ
 .0ٖٗص /ٖض: مصٞش اتِ ذفغٞش 
7
 .0ٖٗص /ٖض: مصٞش اتِ ذفغٞش 
0
ََِح ٍِِ َذنُ٘ ٍَا َٗأقَشُبٗقاه دغِ طذٞخ غشٝة، ػذٙ ىفظح  اىرشٍزٛ سٗآ  َٖا َسد ِٕٜ ستِّ سٗإا اتِ خضَٝح فٜ طذٞذٔ ٗاىغثشاّٜ  َتِٞرٖا، فقذ َقؼِش فٜ َٗ

 .ٕٗ٘ طذٞخ
 ٖا اىَغيَُ٘.ت ، ٗىٞظ ػٞذ اىَغيَِٞ، ٗال ٝج٘ص أُ ٝشرشكاىْظاسْٕٙٗاك ػٞذ ٝغَٚ: ػٞذ اىذة، ٗفٞٔ ٝظٖش اىْغاء ٗاىّشجاه تأشْغ ط٘سج، ٕٗزا ػٞذ  5
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 " كمً ُكىلى تػىبػىرٍَّجنى تػىبػىرُّجى اْلٍىاًىًليًَّة اٍِليكىلىَٰ تعاىل:"  وً عنو بقولً  نى هللاي 
ي
ف  ن الٌنساءً مً  ان ف أنٌنا نرل كثَت حزً ن ادل

 !...كالرجاؿً   الٌشوارعً 
 الفاحش. ، مع الٌتبٌجً ن الٌرجاؿً )الٌشوارع( أكثر مً  رقاتً كالطُّ  ف اِلسواؽً  بل إنٌنا نرل الٌنساءى 

 ؟هللاً  رعً فلماذا ىذا الٌتهاكف ف شى 
 ؟ادلسلماتً  ن الٌنساءً ىذا مً  كدلاذا يصدري 

 ؟شيءو  ف كلًٌ  الغربى  دي قلًٌ كدلاذا ني 
 ًإٌنً  هللًا، رىسيوؿى  يى : فػىقىالىتٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبَّ  جىاءىتً  أىنػَّهىا ،رىضي هللاي عنها السَّاًعًدمًٌ  محيىٍيدو  أىًب  اٍمرىأىةً  محيىٍيدو  أيًٌـ فهًذًه 
ةى  أيًحبُّ  ، الصََّلى بًٌُتى  أىنَّكً  عىًلٍمتي  قىدٍ : " قىاؿى  مىعىكى ةى  ربًي تيكً  مىًعي، الصََّلى بػىٍيًتكً  ًف  كىصىَلى

يػٍره  (ُ)  ًمنٍ  لىكً  خى
ًتكً  تيكً  حيٍجرىًتًك، ًف  صىَلى يػٍره  حيٍجرىًتكً  ًف  كىصىَلى ًتكً  ًمنٍ  خى تيكً  دىارًًؾ، ًف  صىَلى يػٍره  دىارًؾً  ًف  كىصىَلى  ًمنٍ  لىكً  خى
ًتكً  تيكً  قػىٍوًمًك، مىٍسًجدً  ًف  صىَلى يػٍره  قػىٍوًمكً  مىٍسًجدً  ًف  كىصىَلى ًتكً  ًمنٍ  لىكً  خى  فىأىمىرىتٍ : قىاؿى  ،" مىٍسًجًدم ًف  صىَلى

كىجىلَّ  عىزَّ  هللاى  لىًقيىتً  حىىتَّ  ًفيوً  تيصىلًٌي فىكىانىتٍ  كىأىٍظلىًمًو، بػىٍيًتهىا ًمنٍ  شىٍيءو  أىٍقصىى ًف  مىٍسًجده  ذلىىا فػىبيًٍتى 
(ِ). 

فيا ليتى النَّساء اليـو يسمعنى ىذا احلديث كىينَّ ف كيلًٌ كقتو كحُتو ف الطيرقاًت بل بعضهينَّ ؼلرجنى أكثر ًمن 
 كل حوؿى كلقوةى إل ِبً العظيم. ،الٌرًجاؿً 

ـه البارًز  العطرً  كضعى  أبفَّ  كل تعلمي  ن البيتً مً  اخلركجً  عندى  العطرى  يضعنى ك  ؼلرجنكبعضي النًٌساًء   قىاؿى  فقد، حرا
ا لًيىًجديكا قػىٍوـو  عىلىى فىمىرَّتٍ  اٍستػىٍعطىرىتٍ  اٍمرىأىةو  أىؽلُّىا) :ملسو هيلع هللا ىلص هللاً  رىسيوؿى   (ّ)(زىانًيىةه  فىًهيى  رػلىهى

 الٌتعٌصب؟دلاذا ىذا  يسأؿي  سائلو  كريبَّ  
 الٌصورة.لًك  لنا إل اخلَت كسوؼ أقٌربي  عٌز كجٌل ل يريدي  ل ي أخيت ادلسلمة، إٌف هللاى  :فأقوؿي 
، فحينها العطرى  للذم يشمُّ  الشهوةى  يزيدي  للعطرً  ادلرأةً  كضعى  نف كإفٌ تشتهي ما يشمو اِل علم أٌف الٌنفسى )ضلن ن
 (ِبدلرأةً  الٌشابُّ  : حىٌت ل ييفتى للٌنساءً  العطرً  كضعً  ن عدـً احلكمة مً هيو، فهذه شتى نا نى فإنٌ  مثَلن  ادلشومَّ  الٌلحمى  نشمُّ 

                                                           
ٔ
ََُشاَد" تٞرل فٜ ٗطالذل: "ق٘ىٔ: اىغْذٛ قاه  ِْٞد ِفٜ اْى ُُ: اْىَث ََْخَض ُُ اىَِّزٛ اْى ََُشاُد اْىُذْجَشِج، ِفٜ َُٝن٘ َ٘ ٍَا: ِتاْىُذْجَشِج َٗاْى َْٗعُغ ُٕ ِْ َأ ُٔ: َفاْىَذاِطُو َرِىَل، ٍِ َّّ ََا َأ َُ ُميَّ  َما

ََِذوُّ ََْشَأِج َفَظَياُج ََٗأْعَرَش، َأْضََٞق اْى ِٔ اْى َْٗىٚ ِفٞ ََّا َأ ٍِ َ٘ َْٗعُغ ُٕ ُٔ.  َأ ْْ  .(ٛاىغْذ اىذِٝ ّ٘س أدَذ ٍغْذ داشٞح)ٍِ
ٕ
 فٜ اىثش ػثذ ٗاتِ (،7ٕٕٔ) دثاُ اتِ ٗأخشجٔ، دغِ دذٝس :ٗطقاه األسّاؤ، دغِ أدَذ ٗئعْاد: ٖٓ٘/ٕ" اىفرخ" فٜ اىذافظ قاه(، 7ٓ5ٕٓسٗآ أدَذ ) 

/ ٕ٘" اىنثٞش" فٜ ٗاىغثشاّٜ ،0ٖ٘-0ٖٗ/ٕ شٞثح أتٜ اتِ، ٖٗٗ-ٖٖ/ٕ" اىضٗائذ ٍجَغ" فٜ اىٖٞصَٜ، ٗ(05ٙٔ) خضَٝح ٗاتِ، ٙٗٗ/ٗ" االعرٞؼاب"
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖ" اىغِْ" فٜ ٗاىثٖٞقٜ (،ٖٙ٘)
ٖ
 : دغِ.األىثاّٜ ٗقاه ،(0ٔٙٔ) خضَٝح ٗاتِ( ٕٗٗٗ) دثَّاُ اتِٗ (،57ٔٔٔٗأدَذ ) ،(ٕٙٔ٘) ٗاىْغائٜ ،(70ٕٙ) ٗاىرشٍزٛ ،(7ٖٔٗ) داٗدسٗآ أت٘ 
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بُّ  اَّللَّى  ًإفَّ ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللاً  رىسيوؿى  قىاؿى ، على العبادً  الٌتضييقً  ِلجلً  عن شيءو  أف ينهيى  فحاشا ً   اٍِلىٍمرً  ًف  الرًٌٍفقى  ػلًي
 .(ُ)كيلًًٌو(

ابعة:
ّ
ُاآليةُالز

ُلِيُ ْعَلَمَُماُخُيِْفنَيُِمنُزِيَنِتِهن َُُواَلُ﴿ُ يًعاُأَيَُّوُاْلُمْؤِمُنوَنَُلَعل ُكْمَُُۚيْضرِْبَنُِبَِْرُجِلِهن  ُمجَِ  (ِ)﴾ُتُ ْفِلُحونََُوُتوبُواُِإىَلُاَّللِ 
ُالّتفسي:

ها كف رًجلً  إذا كانت سبشي ف الطٌريقً  ف اْلاىلٌيةً  " اآلية، كانت ادلرأةي كىلى يىٍضرًٍبنى أبًىٍرجيًلًهنَّ )كقولو تعاىل:" 
 ادلؤمنات عن مثلً  ، فنهى هللاي وي نينى طى  الٌرجاؿي  فيسمعي  ها اِلرضى ضربت برجلً  إف، صوتوي  ل يعلمي  صامتو  خلخاؿو 

 وً ف ىذا الٌنهي، لقولً  ما ىو خفٌي دخلى  لتظهرى  ها مستوران فتحرٌكت حبركةو من زينتً  ، ككذا إذا كاف شيءه كى ذلً 
 كالٌتطٌيبً  أٌنا تنهى عن الٌتعطٌرً أيضان  ن ذلكى " ، كمً ُلًيػيٍعلىمى مىا ؼليًٍفُتى ًمن زًينىًتًهنَّ كىلى يىٍضرًٍبنى أبًىٍرجيًلًهنَّ تعاىل:" 

 .(ّ)(طيبها فيشٌم الٌرجاؿي  ،هاها من بيتً خركجً  عندى 
 زينةو  من أمًٌ  ، ككذلكى ادلرأةً  دـً ف قى  الذم يكوفي  ن اخللخاؿً مً  الزٌينةً  ن ظهورً ىذه اآلية على الٌنهي مً  فتدؿُّ 

 يػىنػٍفىحي، الطًٌيبً  رًيحى  ًمنػٍهىا كىجىدى  اٍمرىأىةه  لىًقيػىٍتوي : قىاؿى  ،ُىَريْ َرةََُُأِبُُعنُْف، البارز الرائحة الًعطر أخرل، كمنها: كضعي 
ا ٍيًلهى ، كىًلذى  نػىعىٍم،: قىالىتٍ  تىطىيػٍَّبًت؟ كىلىوي : قىاؿى  نػىعىٍم،: قىالىتٍ  اٍلمىٍسًجًد؟ ًمنى  ًجٍئتً  اْلٍىبَّاًر، أىمىةى  يى : فػىقىاؿى  ًإٍعصىاره

ٍعتي  ًإٌنً : قىاؿى  ةه  تػيٍقبىلي  لى : يػىقيوؿي  ملسو هيلع هللا ىلص اٍلقىاًسمً  أىِبى  ًحبًٌ  مسًى ا تىطىيػَّبىتٍ  ًلٍمرىأىةو  صىَلى  تػىٍرًجعى  حىىتَّ  اٍلمىٍسًجًد، ذًلىذى
ا فػىتػىٍغتىًسلى  اْلىنىابىةً  ًمنى  غيٍسلىهى

(ْ). 
تلبسها  احلجابى ت ، كإذا لبسى كالعطرى  ت ادلكياجى ت كضعى ، كإذا خرجى ف أحلى زينةو  أٌما اليـو فنرل الٌنساءى 

  ىواىا؟ ريدي أـ كما يي  هللاي  ريدي ، ىل ىو كما يي إليوً  ظرً النَّ  بدكفً 
:قىاؿى كما   هللاً  ن دكفً مً  عبدي يي  ان إذل وي ىواىا لتجعلى  عي بً تَّ نراىا تػى  كلكن  .(ٓ)(ىىوىاهي  ًإذلىَٰىوي  ازبَّىذى  مىنً  )أىفػىرىأىٍيتى  تػىعىاىلى

                                                           
ٔ
 .ػيٞٔ ٍّرفق 
ٕ
 .[ٖٔ اٟٝح ٍِ: اىْ٘س ع٘سج] 
ٖ
 .0ٕٙص ،ٖض: مصٞش اتِ ذفغٞش 
ٗ
َُٗد َأُت٘ سٗآ   اىثٖٞقٜ ٗأخشجٔ، (75ٗٙ) ٝؼيٚ ٗأت٘ (،ٔٙٗٔ) دَٞذ تِ (، ػثذ57ٔ) اىذَٞذٛ(، 7ٖ٘ٙٗٗأدَذ ) (،ٕٓٓٗ) ٍاجٔ ٗاتِ(، 7ٗٔٗ) َدا

َُٗد َأُت٘ٗقاَه  ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٖ  .ىيرذغِٞ ٍذرَو دذٝس : طذٞخ، ٗقاه األسّاؤٗط:األىثاّٜقاه . ُغَثاٌس اْىِاْػَظاُس: َدا
٘
 .(ٖٕ: اٟٝح ٍِ اىجاشٞح) 
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 الٌصارخً  كالعطرً  الفاحشةً  ِبلزٌينةً  خركج ادلرأةً  ري فسًٌ ف ني  كيى ، كإلَّ هللاً  ن دكفً مً  دي عبى يي  ان اذلول معبود نعم؛ جعلنى 
 ؟، أـ تضحكُتى  على نفسكً  ، أتضحكُتى !ىذا  حجابو  ، فأمُّ ! ٌجٌبةه : أبٌن زلي ، كتقوؿي الفاحشً  كادلكياجً 

 .كما ؼلفى اْلهرى  يعلمي  رب العبادً ك  ؟على الٌناسً 
 عٌلهنَّ  لُّ ، بل كي هللاً  طاعةى  نًفاقان كل يردفى  احلجابى  يلبسنى  ن الٌنساءً مً  كثَتان   أعرؼي  ، ىوإٌل  الذم ل إلوى  فو هللاً 

 أل ،هللاى دلاذا ىي تعصي  ، فَل أعلمي ِبلزٌينةً  أف زبرجى  ينهى ادلرأةى  ، كهللاي ف أحلى زينةو  ن البيتً مً  ىو أف زبرجى 
ـى  ضى عرى أف تي  أل زباؼي ؟،  ن الٌنارً مً  ها ؟، أل زباؼي الذم خلقى  ن هللاً زباؼي مً  ف  أف زبٌلدى  ؟، أل زباؼي  هللاً  أما

 ؟هللاً  ن غضبً مً  ؟، أل زباؼي  القيامةً  يوـى  الٌنارً 
 ف النٌارً  هادخلى فأ هي رى ت أكامً كخالفى  ، ِلٌنا استكبت على هللاً اْلٌنةً  عن دخوؿً  فتزيٌنها ىذا سيجعلها بعيدةن 

 .القرارً  كبئسى 
ل  اٌجباتً  ن الٌنساءً الكثَت مً  ؛ لكوفً كىو لبس اْلورب للمرأة، فهذا مهمه ، أينًبوي عليًو آخرُوىناكُشيءٌُ

 .اْلوربى  يلبسنى 
 إًلىٍيوً  اَّللَّي  يػىٍنظيرً  ملىٍ  خييىَلىءى  ثػىٍوبىوي  جىرَّ ُمىنٍ :ُ)يػىقيوؿي كىو  ملسو هيلع هللا ىلصادلصطفى  احلبيبً  حديثامسعي ، فيا أخيت ادلسلمة

 تػىٍنكىًشفى  ًإذنا: فػىقىالىتٍ . «ًشبػٍرنا يػيٍرًخُتى : »قىاؿى  ًبذيييوذلًًنَّ؟ النًٌسىاءي  يىٍصنػىٍعنى  فىكىٍيفى : سىلىمىةى  أيُـّ  فػىقىالىتٍ  ،اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى 
اميهينَّ    (ُ)عىلىٍيًو( يىزًٍدفى  لى  ًذرىاعنا فػىيػيٍرًخينىوي : قىاؿى . أىٍقدى

ًٌـ   ادلسلمة إىل قوؿً انظرم ي أخيت اميهينَّ  تػىٍنكىًشفى  ًإذنا:" ارىًضيى هللاي عىٍنه ةى مى لى سى  أ :" ملسو هيلع هللا ىلص"، فلهذا قاؿ الٌرسوؿ  أىٍقدى
 .قدـ ادلرأةً  أف تنكشفى  ل غلوزن  وي " ِلنَّ  عىلىٍيوً  يىزًٍدفى  لى  ًذرىاعنا فػىيػيٍرًخينىوي 

؛ فنرل ادلسلمةى أمَّ   ك ل تلبسي  حىت يراىا الٌناسى  هااحلٌناء على قدمً  تضعها، كنراىا قدمً  ٌنن ف إظهارً فى تػى تػى  ا اليـو
بل بعضيهينَّ يضعنى الوشمى  ،أف يراىا النَّاسي مجيلةن  فعندىىا أىم شيءو  ل يعنيها فإنٌوي  هللاً  ا أمري أمَّ ك  ،اْلواربى 
كىاٍلميوتىًشمىاتً  اٍلوىاًِشىاتً  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللًَّ  رىسيوؿي  لىعىنى  كقدها زينتى  رى ظهً تي لً  بقدًمهنَّ )التاتو( 

(ِ).   
 عليًك أبمًر هللًا كرسولًًو فتكون ًمن الفائزين. فيا أخيت ادلسلمة:

                                                           
ٔ
 مراب ٗاىْغائٜ طذٞخ، دغِ: ٗقاه ،(7ٖٓٔ) اىْغاء، رٝ٘ه تاب اىيثاط، مراب ٗاىرشٍزٛ، ،(7ٔٔٗ) اىزٝو، قذس فٜ تاب اىيثاط، مراب داٗد، أت٘ أخشجٔ 

  ٗاألىثاّٜ: طذٞخ. ط(، قاه األسّاؤٕٗٔٔ٘ٙ) أدَذ ،(0ٖٓ٘) ،اىيثاط مراب ٍاجٔ، ٗاتِ ،(5ٙ٘ٔ) اىضْٝح، مراب ىٔ، اىنثشٙ ٗفٜ ،(ٖٖٙ٘) اىضْٝح
ٕ
ِٔ َػْثِذ ٗػِ  َِ َقاَه: ػْٔ اهلل سضٜ ٍغؼ٘د تِ اىيَّ ُٔ )َىَؼ ََاِخ اىيَّ َ٘اِش ََاِخ اْى ََُ٘ذِش ََِّظاِخ َٗاْى ََُرَْ ََُرَفيَِّجاِخ َٗاْى ِِ، َٗاْى ََُغَِّٞشاِخ ِىْيُذْغ ِٔ َخْيَق اْى ٍَْشَأًج َرِىَل َفَثَيَغ اىيَّ ِْ ا ٍِ 

َٖا َُٝقاُه َأَعٍذ َتِْٜ ًُّ َى ُٔ َفَقاَىْد: َفَجاَءْخ َْٝؼُقَ٘ب، ُأ َّّ َْْل َتَيَغِْٜ ِئ َْْد َأََّل َػ َْٞد َىَؼ َْٞد، َم ٍَا َفَقاَه: ََٗم ُِ ِىٜ َٗ ِْ َأْىَؼ ٍَ َِ ِٔ َسُعُ٘ه َىَؼ ُٔ َطيَّٚ اىيَّ ِٔ اىيَّ ْٞ  سٗآ َ( ََٗعيٌَّ َػَي
 .(ٕٕ٘ٔ) ٍٗغيٌ( 00ٙٗ) اىثخاسٛ

َِ تيفظ:( ٖٕ٘٘) اىْغائٜ ٗسٗآ ِٔ َسُعُ٘ه )َىَؼ ُٔ َطيَّٚ اىيَّ ِٔ اىيَّ ْٞ ٌَ َػَي ََاِخ ََٗعيَّ َ٘اِش ََُرَفيَِّجاِخ، اْى ََِّظاِخ َٗاْى ََُرَْ ََُغَِّشاِخ َٗاْى ِٔ َخْيَق اْى  اىذذٝس طذٞخ. ََٗجوَّ( َػضَّ اىيَّ
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ُاآليةُاخلامسة
ُُِحَجابٍَُُورَاءُُِِمنُفَاْسأَُلوُىنُ َُمَتاًعاَُسأَْلُتُموُىنُ َُوِإَذا﴿ُ ِلُكمُْۚ  ُ.(ُ)﴾َُوقُ ُلوِِهِنُ ُِلُقُلوِبُكمَُُْأْطَهرُُُذَ 

 رسوؿً  أزكاجى  مسألتي  كإذا: يقوؿي (  ًحجىابو  كىرىاءً  ًمنٍ  فىاٍسأىليوىينَّ  مىتىاعنا سىأىٍلتيميوىينَّ  كىًإذىا) :هللاي  وي رمًحى  قالُالطربيُُّ
 سًتو  كراءً  نمً : يقوؿي  (ًحجىابو  كىرىاءً  ًمنٍ  فىاٍسأىليوىينَّ )، متاعنا أبزكاجو  ملكي  سنى لى  اللوايت ادلؤمنُت كنساءى  ملسو هيلع هللا ىلص هللاً 
 نَّ إيىي  مسؤالكي : ذكره تعاىل يقوؿ (كىقػيليوًِبًنَّ  لًقيليوًبكيمٍ  أىٍطهىري  ذىًلكيمٍ ) ،بيوِتنَّ  عليهنَّ  تدخلوا كل ،نَّ كبينهي  مبينكي 
 ف تعرضي  اليت فيها العُتً  عوارضً  نمً  كقلوِبنَّ  ملقلوبكي  أطهري  حجابو  كراءً  نمً  ذلكى  نَّ سألتموىي  إذا ادلتاع
 معليكي  للشيطافً  يكوفى  ل أف من كأحرل ،الرجاؿً  أمرً  نمً  النساءً  صدكرً  كف ،النساءً  أمرً  نمً  الرجاؿً  صدكرً 
سبيله  كعليهنَّ 

(ِ). 
 حىاجىةو  ًف  ًحجىابو  كىرىاءً  ًمنٍ  مىٍسأىلىًتًهنَّ  ًف  أىًذفى  تػىعىاىلى  اَّللَّى  أىفَّ  عىلىى دىلًيله  اآٍليىةً  ىىًذهً  ًف ): هللاي  وي رمًحى  القرطِبُُُّوقال

، يعي  ذىًلكى  ًف  كىيىٍدخيلي  ًفيهىا، ييٍستػىٍفتػىٍُتى  مىٍسأىلىةو  أىكٍ  تػىٍعًرضي ، النًٌسىاءً  مجًى نػىٍتوي  كىدبىا ًِبٍلمىٍعٌتى  أىفَّ  ًمنٍ  الشَّرًيعىةً  أيصيوؿي  تىضىمَّ
ٍرأىةى  ا اٍلمى  . (ّ)(عىٍورىةه  كيلُّهى
ـه  فادلعٌت ،وً كأزكاجً  ملسو هيلع هللا ىلص النبَّ  ف خاصان  نزؿى  كإف احلكمي  ىذا) :هللاي  وي رمًحى  اْلصاصُقال  إذ ،هً غَتً  كف فيو عا
 .(ْ)(وً تً مَّ أي  دكفى  بو هللاي  وي صَّ خى  ما إل ،بوً  كالقتداءً  وً ِبتباعً  مأمورين انَّ كي 

، كأفَّ حجابى ادلرأًة كامله كىو عاـه ْلميًع النَّساًء  اآليًة دللىةه على أفَّ ادلرأةى غلبي أف تىصوفى نىفسىها ففي ىذهً 
 كما ذكرن.

                                                           
ٔ
 .[ٖ٘ اٟٝح ٍِ: األدضاب ع٘سج] 
ٕ
 .(ٖٖٔ/ ٕٓ)ذفغٞش اىغثشٛ  
ٖ
 .(7ٕٕ/ ٗٔ) ذفغٞش اىقشعثٜ 
ٗ
 .(ٕٕٗ/٘" )اىقشآُ أدناً" 



 احلياليُّ اهلِلعبِد أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                                                                    

 

 

 امُلِسِلَمِة ِللَمرَأِة الشَِّرِعيِّ احِلَجاِب ُشُروطُ

ٔ8 

بُتى الرجاًؿ  كلو شاىدن النساءى اليـو من اختَلطو مع الرجاًؿ ف البيوًت كاِلسواًؽ كالطُّرقاًت كمراسَلتو 
ا أيختيوي كل أعلمي ىل يرضى ِلخًتًو أف تيراًسلى رجَلن غريبان، كىذا كلُّوي  حبجةً  ييراًسليها كالنًٌساًء، بل بعضيهيم أنَّ

ـه ل ييرضي هللاى كرسولىوي    .ملسو هيلع هللا ىلصحرا
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ٔ9 

ُاالخت ُ
 
ُالط

بُت  دى باعً ، أم: ني عن احلطبً  الٌنارى  دى بعً أبف ني  هللاً  ن رسوؿي رى ، فقد أمى ِبلٌرجاؿً  الختَلطي  ذلكى  أييت بعد ثَّ 
ن مً  ، كل أدرم ما تقصدي مع الٌرًجاؿً  ان كرقيق ان نها ليًٌ كَلمي   : أبف يكوفى ِبلقوؿً  ع ادلرأةي ضى زبي  كألَّ ، كالٌنساءً  الٌرجاؿً 
َّ  النًَّبًٌ  ًنسىاءى  يى ) اؿ:فق، ساءً نًٌ تعاىل عندما نى أزكى ال وي كل أدرم ىل قرأت قولى  ؟ذلكى   ًمنى  كىأىحىدو  لىٍستي
َّ  ًإفً  النًٌسىاءً   .(ُ)(مىرىضه  قػىٍلًبوً  ًف  الًَّذم فػىيىٍطمىعى  ًِبٍلقىٍوؿً  زبىٍضىٍعنى  فىَل اتػَّقىيػٍتي

 سى لى كقد جى  كادلسلمُت ف اْلامعةً  ادلسلمةى  نا نرل اِلختى كمن ازف أنَّ 
ي
 جبوارً  دٌرجاتً ت ف الكافتَتي كادل

ٍرأىةي ) :يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ، كالٌرسوؿكل مانعه  ، ليس بينهم فاصله الطلبةً  ، الشٍَّيطىافي  اٍستىٍشرىفػىهىا خىرىجىتً  فىًإذىا عىٍورىةه، اٍلمى
  (ِ)(هايتً بى  عرً ي ف قى ىً ا كى رِبًٌى  ةً محى ن رى كوف مً ا تى مى  بي قرى كأى 

الطٌلبة  رىنَّ واً جب، ك زلٌجباته  نَّ )الٌشوارع( كىي  كف الطٌرقاتً  على الٌسٌياراتً  جلوسهنَّ  ن ذلكى مً  كاِلدىى كاِلمرُّ 
 !...ذلينَّ زلاـر  مجالسوف، ككأنٌ 

 !... يتم إخو : ىي دكءو ِب قالت لكى  كى إىل ذلً  إحداىنَّ  هتى كإذا نبَّ 
ـي  ىل أصبحى  للعجب...!ي   حَللن؟ احلرا

 ؟اٌرماتً كىل نسينا 
 ؟هللاً  شرعي  رى كىل تغيػَّ 

 ؟كً كيتزكجى  كً أف ؼلطبى  وي لى  لي ػلىً  عىنكً  غريبه  كىو رجله  ؾً اأخ كيف يكوفي 
 !؟ وي أختى  بى طى خى  أحدان أٌف  عنا ف اإلسَلـً ىل مسً 

ُايُأخيتُاملسلمة:
 ؟نفسكً ف  كأين اإلسَلـي  ؟الوقاري كأين  ؟احلياءي أين 

 الفسادً  مً بتعلُّ  كالٌنهارً  ؿً افيها اللي اليت تقضُتى  كادلسلسَلتي  اِلفَلـي  تكً أـ غرَّ  ؟وي كتعاليمى  ىل نسيًت اإلسَلـى 
إل  وي كل تقرئينى  ظهرؾً  كراءى  ، الذم جعلتيوً الكريً  ف القرآفً  هللاي  وي الذم حٌرمى  الٌرجلإىل  اِلغان كالٌنظرً  كمساعً 
 !...قليَلن 

                                                           
ٔ
 .(ٕٖ: اٟٝح ٍِ األدضاب) 
ٕ
ََِح ٍِِ َذنُ٘ ٍَا َٗأقَشُبٗقاه دغِ طذٞخ غشٝة، ػذٙ ىفظح  اىرشٍزٛ سٗآ  َٖا َسد ِٕٜ ستِّ سٗإا اتِ خضَٝح فٜ طذٞذٔ ٗاىغثشاّٜ  َتِٞرٖا، فقذ َقؼِش فٜ َٗ

 .ٕٗ٘ طذٞخ
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ٕٓ 

ُ
 
ُُتشجيع

ر
ب
ّ
ُ:جُ الت

 احلجابً ك ، الرٌأسً  ن الفساتُت كأغطيةً مً  ىذه ادلوديَلتً  شٌجعوا على انتشارً  الذينى  الناسً  إىل بعضً  كنصيحةه 
إىل اخليٌاطُت الذين ؼليطوف ىذه ادلوديَلت ف، نوي مً  ، كاإلسَلـ برمءه اإلسَلميُّ  احلجابي  :مو بقوذلًً ونى عي دَّ الذم يى 
فهذًه إعانة على  عنو أبف يًتكوا ما نى هللاي  يبيعوناكأصحابي اَلًت الذين  اإلسَلميَّ  الزمَّ  في الً اليت زبي 

 شىًديدي  اَّللَّى  ًإفَّ  اَّللَّى  كىاتػَّقيوا كىاٍلعيٍدكىافً  اإلثًٍ  عىلىى تػىعىاكىنيوا كىل كىالتػٍَّقوىل اٍلًبًٌ  عىلىى كىتػىعىاكىنيوا): قىاؿى تػىعىاىلى الباطًل كقد 
 اٍلفىٍحشىاء عىنٍ  كىيػىنػٍهىى) :قىاؿى تػىعىاىلى ، ككما كادلنكرً  رضى عن الفحشاءً ل يى  هللاي تػىعىاىلى  ، فإفَّ  (ُ)( اٍلًعقىابً 
  (ِ)(تىذىكَّريكفى  لىعىلَّكيمٍ  يىًعظكيمٍ  كىاٍلبػىٍغي كىاٍلميٍنكىر
 .كالعافيةى  العفوى  هللاي تػىعىاىلى  كنسأؿي 

لماء ُيفُاخل ُ
 
ُالع

 
ُمار ُأقوال

ُ)ُ، كعندما نزؿ قولو تعاىلاخلمارى  ل يلبسنى  اإلسَلًـ  ف بدايةً  ادلسلماتي  كانت. 1 َُعَلى  َوْلَيْضرِْبَنُِبُُمرِِىن 
َُواَلُ ُزِينَ تَ ُهنُ ُُجُيوِِهِن   ًنسىاءى  اَّللَّي  يػىٍرحىمي  قىالىتٍ  عىنػٍهىا اَّللَّي  رىًضيى  عىاًئشىةي ، كما قالت اخلمارى  سنى بى ، لى (ّ)(يُ ْبِديَن
ميريكطىهينَّ  شىقٍَّقنى  جيييوًِبًنَّ  عىلىى خًبيميرًًىنَّ  كىٍليىٍضرًٍبنى  اَّللَّي  أىنٍػزىؿى  لىمَّا اٍِليكىؿى  اٍلميهىاًجرىاتً 

ًِبىا فىاٍختىمىٍرفى  (ْ)
(ٓ). 

كيجيوىىهينَّ  غىطٍَُّتى  أىمٍ  :(فىاٍختىمىٍرفى : )حجر ابني  احلافظ قاؿ
(ٔ). 

ُِحنيَُُ)فَ َعَرَفيِنُُ:رىًضيى هللاي عىٍنوي ُلعطُِّاملُُُبنُُِصفوانَُُنعَُا رىًضيى هللاي عىٍنهُعائشةَُُقولُُُاإلفكُُِحديثُُِيفُجاءَُُو.2ُ
ُ.(7)(احلَِْجابُُِقَ ْبلَُُيَ َراينُُوََكانَُُرَآين،

 ففيًو دللةه على أٌف بعدى احًلجاًب ل يراىا ِلٌنا تلبسي اخلمار.
تىًقبٍ  لى ) :ملسو هيلع هللا ىلص اَّللًَّ  رىسيوؿي كقاؿى  .3 ٍرأىةي  تػىنػٍ  ،كىذًه للميحرمًة ف احلجًٌ  (ٖ).(اٍلقيفَّازىٍينً  تػىٍلبىسٍ  كىلى  اٍلميٍحرًمىةي، اٍلمى

. ادلخالفةً  كمفهوـي   عندى اِلصوليُت أنَّوي ف غًَت اإلحراـً تلبسى ذًلكى
                                                           

ٔ
 (.ٕج:اىَائذ) 
ٕ
 .(5ٓ: اٟٝح ٍِ اىّْذو) 
ٖ
 .(ٖٔ: اٟٝح ٍِ اىْ٘س) 
ٗ
َُْغ  َ٘ ٍِْشٍط َج ُٕ َُ أػيٚ. اىثذُ ٍِ اأَلعفو تاىِّظف ُٝذٞظ شٌ٘ب اإِلَصاُس:، ٗاْىِاَصاُس َٗ  ٗاىقَُٞض ٍا ما
٘
 (.ٕٓٔٗ(، أت٘ داٗد )7٘0ٗسٗآ اىثخاسٛ ) 
ٙ
 ذذقٞق ػثذ اىقادس شٞثح اىذَذ. ٖص: 0فرخ اىثاسٛ ششح طذٞخ اىثخاسٛ ض 
7
 .(77ٕٓ) ٍغيٌ ٗسٗآ (،7٘ٓٗ) اىثخاسٛ سٗآ 
0
 (.0ٖ0ٔ) اىثخاسٛ سٗآ 
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ٕٔ 

ـي  قاؿى   رخيتي  افإنَّ  ،احلجً  ف إل فرضه  قعً ِبلبي  كجهها ىاسًتى  ِلفَّ  كذلك: (ُ)ادلالكيًٌ  العربًٌ  بنً  بكرو  أبو اإلما
  .(ِ)عنها كيعرضوف الرجاؿً  عن كتعرضي  ،بوً  لصقو  غَت اهى كجهً  على ىامخارً  نمً  شيئان 
: ،رىًضيى هللاي عىٍنوي (ّ)َعب اسٍُُاْبنُِ وعن .ْ  .ًبوً  تىٍضًربي  كىلى  كىٍجًههىا، ًإىلى  اٍْلًٍلبىابى  تيدىٌنً  قىاؿى
ًديًثًو، ًف  رىٍكحه  قىاؿى  : حى ٍرأىةي، ذبيىٍلًببي  كىمىا يل  فىأىشىارى  ًبًو؟ تىٍضًربي  لى  كىمىا قػيٍلتي  ًمنى  خىدًٌىىا عىلىى مىا يل  أىشىارى  ثيَّ  اٍلمى

: اٍْلًٍلبىاًب، كىٍجًههىا عىلىى مىٍسديكؿه  ىيوى  كىمىا كىٍجًههىا، عىلىى ًبوً  كىتىٍضًربي  تػىٍعًطفيوي  قىاؿى
(ْ). 

 ييٍدًنُتى  اٍلميٍؤًمًنُتى  كىًنسىاءً  كىبػىنىاًتكى  ِلٍزكىاًجكى  قيلٍ  النًَّبُّ  أىيػُّهىا يى ) :تعاىل قولو ف ،رىًضيى هللاي عىٍنوي  عباسُابنُعنُو. ٓ
 فػىٍوؽً  ًمنٍ  كيجيوىىهينَّ  يػيغىطًٌُتى  أىفٍ  حىاجىةو  ًف  بػيييوًِتًنَّ  ًمنٍ  خىرىٍجنى  ًإذىا اٍلميٍؤًمًنُتى  ًنسىاءى  اَّللَّي  أىمىرى ، جىَلبًيًبًهنَّ( ًمنٍ  عىلىٍيًهنَّ 

بًيبً  ريءيكًسًهنَّ  ننا كىيػيٍبًدينى  ًِبْلٍىَلى كىاًحدىةن  عىيػٍ
(ٓ). 

 :لماءً لعي اكسنذكري بعضى أقواًؿ 
ف  ف ىذًه ادلسألًة موجوده  كاخلَلؼي  ،غطي الوجوى الذم يي  على مشركعية اخلمارً  اِلربعةً  اِلئمةً  علماءي  اتفقى 

 كجهها سًت ادلرأة على غلب أنو (ٔ)الشافعي مذىب من كالصحيح أمحد اإلماـ فمذىب ادلذىًب الواحًد،
 كادلالكيةً  احلنفيةً  علماءي  أفىت لكن ،مستحبةه  انَّ إ كمالك حنيفة أب كمذىب اِلجانب، الرجاؿ أماـ ككفيها

كسأذكري أقواؿى القائلُت بوجوًب تغطية  كبعضيهم ذكرى الوجوب، الفتنةً  خوؼً  عندى  سًتعلا عليها غلبي  وي أنَّ 
 دلغطياًت لوجوًىًهنَّ.دلخمراًت االوجًو ردان على بعًض الذين يطعنوف ِبدلنقباًت كا

ُُللاُ:ُمهُُمِحَُرَُُاحلنفيةُُِبعضُُِلُُاقُوأ:ُأوالًُ
ـى  اهى كجهً  كشف ذلا غلوزي  ل ادلرأةى  أفَّ  احلنفيةً  قهاءفي  يرل  ِلفَّ  بل ،عورةه  ليس ِلنَّوي  ،الغَت زلاـر الرجاؿ أما

 ، كسأذكري بعضى اِلقواًؿ ذليم.مطلقان  عورةه  ايراى مهي كبعضي  ،الفتنةً  مظنةي  الكشفى 

                                                           
ٔ
 ػشتٜ تِ اىذِٝ ٍذٜ غٞش ٕٗ٘ األّذىظ، إٔو ػاىٌ (ٕـٖٗ٘- 0ٙٗ) اىَاىنٜ اىؼشتٜ تِ تنش ٜأت تاىقاضٜ اىَشٖ٘س اىَؼافشٛ، ٍذَذ تِ اهلل ػثذ تِ ذَذٍ 

 .اىظ٘فٜ
ٕ
 (.ٙ٘/ٗ) األد٘رٛ ػاسضح 
ٖ
َِ ََٗىا}أٍا ق٘ه اتِ ػثاط فٜ ع٘سج اىْ٘س   َِّ ُْٝثِذٝ ُٖ ََٖش ٍَا ِئىَّا ِصََْٝر َٖا َظ ْْ ُِّ  ٗاىخاذٌ اىنذوٕ٘ { ٍِ فاألدادٝس فٖٞا ضؼٞفح، ٗأٝضًا ق٘ىٔ فٜ اىَغأىِح ىٞظ مَا ٝظ

ُٔ أق٘اه مصٞشج ذإٝذ رىل ٍْٖا ق٘ىٔ  َِ ََٗىا: }ذؼاىٚ ق٘ىٔ ذفغِٞش فٜتؼُضٌٖ تو ٕ٘ ٝق٘ه ترغغٞح اى٘جٔ ٗى َِّ ُْٝثِذٝ ُٖ َِّ ِئىَّا ِصََْٝر ِٖ  ُذثذٖٝا اىرٜ اىضُِّْٝح: قاه، {ِىُثُؼَ٘ىِر
ٍَّا ِٗع٘اسٕا، ِٗقالدذٖا ُقشعإا،: ءىٖإال َٕا، َخْيَخاَىإا فأ ٍِْؼَضذا  .[ٕٗٙ/7ٔ اىغثشٛ. ]ىَضِٗجٖا ئىَّا ُذثذٝٔ ال فأَّّ َٗشؼُشٕا؛ َّْٗذُشٕا، ٗ

ََٖش ٍَا ِئالَّ: )ذؼاىٚ تق٘ىٔ اىَشاد أُ ٍِ ٍغؼ٘د اتِ ػِ طخٗ َٔ َظ ْْ  (5ٕ/ 0ٔ)ذفغٞش اىغثشٛ  (اىؼثاءج) اىظإشج اىصٞاب أّٖا( ٍِ
ٗ
ِِ ػثاٍط )  ُٓ طذٞخ الت  .(ٓٔٔ، ص:اىغجغراّٜ داٗد ألتٜ أدَذ ٍغائوعَُْذ
٘
 (.5٘ األدضاب ع٘سج) ٛاىغثش ذفغٞش 
ٙ
 (.ٕٓٗ: ص(( )ٗاىْظائش األشثآ))اّظش  

ٍّأ ق٘ه اىشافؼٜ: )ٗمو فٖٜ خاطح تَا ٝظٖش ٍِ  اىظالج فٜ اىصٞاب ىثظ مٞف( فٖزا جؼئ فٜ تاب ػ٘سج قذٍٖٞا ٗظٖش ٗٗجٖٖا مفٖٞا ئال ػ٘سج اىَشأج أ
 اىَشأِج فٜ اىظالِج ٗىٞظ ػيٚ اىؼًَ٘ ف٘جة اىرْثٞٔ.
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   .(ِ)رجاؿً ال بُتى  الوجوً  كشفً  نمً  الشابَّةي  ادلرأةي  سبنعي  :احلنفيُُُّ(1)الطحاويُُُّقال .ُ
ٍنىعي  كىاٍلمىٍعٌتى  :ف شرًح قوًؿ الطحاكٌم أعَله عابدينُابنُُُقالَُ .ِ  الٌرًجىاؿي  يػىرىل أىفٍ  خًلىٍوؼً  اٍلكىٍشفً  ًمنٍ  سبي

ا نىةي  فػىتػىقىعي  كىٍجهىهى ا النَّظىري  يػىقىعي  قىدٍ  اٍلكىٍشفً  مىعى  ًِلىنَّوي  اٍلًفتػٍ ًبشىٍهوىةو  إلىيػٍهى
(ّ). 

، اِلجانب عن كجهىها تيغطًٌي ارًمة أفَّ  احلنفية يرىلأيضان:  وقالَُ  عندى  ذلك ذلا يستحبُّ  كأنَّو كجوِبن
 .(ْ)مهً عدمً 
ًًت احلنفيُُُّ(5)اْلصاصُبكرٍُُأبوُقالَُ.3 : ادلرأةى الشابَّةى مأمورةه بسىًٍت كٍجًهها عن اِلجنبيًٌُت، كإظهاًر السًٌ

 .(ٔ)فيهنَّ  أىلي الريبً كالعفاًؼ عند اخلركًج؛ لئَلَّ يطمعى 
 .(ٕ)أدنه احلاشيةً  اىل يينظىري  ةً احلنفي فقهاءً  ؿً اأقو  نمً  ادلزيد كدلطالعةً 
ُ:للاَُُُرمِحَُهمُاملالكّيةُُِبعضُُِأقوالُُ:ُاثنيا

 .ذليم اِلقواؿً  بعضى  كسأذكري  ،كىو مشاًبوه لقوًؿ احلنفيًة أعَله
 :املالكيُُُّوالقرطِبُُُّ،املالكيُُُّالعربُُِّبنُُِبكرٍُُأبوُالقاضيُُُّقالَُ. ُ

ٍرأىةي  نػيهىا؛  عىٍورىةه  كيلُّهىا كىاٍلمى  دىاءو  أىكٍ  عىلىيػٍهىا، كىالشَّهىادىةً  حًلىاجىةو، أىكٍ  ًلضىريكرىةو  إلَّ  ذىًلكى  كىٍشفي  غلىيوزي  فىَلى  كىصىٍوتػيهىا، بىدى
ًنىا، يىكيوفي   . (ٖ)ًعٍندىىىا كىيػىٍعًرضي  يىًعنُّ  عىمَّا سيؤىاذًلىا أىكٍ  بًبىدى

ائًنىا ًمنٍ َُمْنَدادُُخَوْيزُِاْبن قىاؿى  كىقىدٍ  القرطِبُُُّقال. ِ ٍرأىةى  ًإفَّ : )(ٗ) عيلىمى يلىةن  كىانىتٍ  ًإذىا اٍلمى  كىٍجًههىا ًمنٍ  كىًخيفى  مجًى
نىةي  كىكىفَّيػٍهىا ا اٍلًفتػٍ تػٍري  فػىعىلىيػٍهى ، سى  .(َُ)(كىكىفَّيػٍهىا كىٍجهىهىا تىٍكًشفى  أىفٍ  جىازى  ميقىبَّحىةن  أىكٍ  عىجيوزنا كىانىتٍ  كىًإفٍ  ذىًلكى

                                                           
ٔ
ّٛ عيَح تِ عالٍح تِ ٍذَذ تِ أدَذ جؼفش أت٘ ٕ٘( ٕـ،ٕٖٔ- 0ٖٕ) ىغذاٗٛا   .تَظش اىذْفٞح سٝاعح ئىٞٔ اّرٖد فقٞٔ اىغذاٗٛ، األصد
ٕ
 .(7ٕٕ/ٔ اىَذراس سد) ،ٕٔٗص اىفالح ٍشاقٜ ػيٚ اىغذاٗٛ داشٞح 
ٖ
 .ٙٓٗ/ٔ( اىَذراس سد) ػاتذِٝ اتِ داشٞح 
ٗ
 .اىذْفَّٞح ػْذ اىظَّذٞخ ٍؼشفِح فٜاىَؼرَذِٝ  ٍِِ ٕٗ٘ [0ٕ٘/ٕ ػاتذِٝ اتِ داشٞح] 
٘
 ـ(.7ٕٖٓ- ٖ٘ٓ) اىذْفٜ اىجظاص اىشاصٛ ػيٚ تِ أدَذ أت٘ تنش ٕ٘ 
ٙ
 (.ٕ٘ٗ/ٕ اىقشآُ أدناً) 

َّ ػٍٝ اٌّغؤٌُح ٚدَِّد(: )8ٕ٘/ ٔ) صادٖ تش١خٟ األتسش ٍِرمٝ ششذ فٟ األٔٙش ِدّغ فٟ خاء.ٔ 7 َٙٙا َذىِشف ال اٌّشأَج أ  ِٓ ٌألخأِة ٚخ

 (.ضشٚسٍج غ١ِش
ُّ ُٔد١ُ اتٓ لاَي. ٕ ِّصش ُّ اٌ ِٙٙا وْشِف ِٓ اٌشاتَُّح اٌّشأُج ُذَُّٕغ: َِشا٠ُخٕا لاي: )اٌسٕف  ششذ اٌشائك اٌثسش( ٌٍِفرٕح َصِإٔا فٟ اٌشِّخاي ت١ٓ ٚخ

 .8ٕٗ/ٔ اٌخاٌك ِٕٚسح اٌذلائك وٕض
 ط اٌّسراس سد فٟ ػاتذ٠ٓ اتٓ زاش١ح. )اٌٛخٗ ٠ّظُّ ال ِرداٍف شٍٟء تبعذاي األخأة ػٓ ٚخٙٙا ٚذغرش: اٌسّح وراب فٟ ػاتذ٠ٓ اتٓ لاي. ٖ

 (.97ٗ/ٖ اٌش٠اض اٌىرة ُداس ػاٌ
ُّٞ لاي. ٗ ُّٟ، اٌغٙاسٔفٛس  عافشاخ ٠خشخٓ أْ إٌِّغاء ِٕغ ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ اذفاق: تاٌساخح اٌٛخٗ وشف ذم١١ذ ػٍٝ ٠ٚذيُّ: اهلل سزّٗ اٌسٕف

 .(ٖٔٗ/ٙٔ داٚد أتٟ عٕٓ ششذ اٌّدٙٛد تزي) ٚظٙٛسٖ اٌفغاد وثشج ػٕذ الع١ّا اٌٛخٖٛ،
0
 (.77ٕ/ٗٔ) اىقشآُ ألدناً ٗاىجاٍغ ،(ط داس اىنرة اىؼيَٞح ذذقٞق ٍذَذ ػغا ٙٔٙ/ٖ اىقشآُ )أدناً 
5
ََّذ اهلل ػثذ أت٘   ،«اىفقٔ أط٘ه فٜ مراتٔ»ٗ ،«اىخالف فٜ اىنثٞش مراتٔ: »ٍْٖا مرة ػذَّج طَّف اىَاىنٜ اىثظشٛ ٍْذاد خ٘ٝض تِ اهلل ػثذ تِ أدَذ تِ ٍذ

 .(ٕـ5ٖٓ: خ) «اىقشآُ أدناً فٜ مراتٔ»ٗ
ٔٓ
 .5ٕٕ/ٕٔ اىقشعثٜ 
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ٕٖ 

 .لوجهها ادلرأة تغطية كجوب على اإلمجاع حكى ادلالكي: الب عبد ابن اْلليل كاإلماـ
ّ .ُ ٍرأىةً  ًمنٍ  خيًشيى  إفٍ  أىنَّوي  كىاٍعلىمٍ  :(ُ)املالكيُُُّالرُّعيينُُُّابُُاحلطُ قاَل نىةي  اٍلمى بي  اٍلًفتػٍ تػٍري  عىلىيػٍهىا غلًى  اٍلوىٍجوً  سى

كىاٍلكىفٍَُّتً 
(ِ). 
 .(ّ)أدنه احلاشيةً  اىل يينظىري  ادلالكيةً  فقهاءً  أقواؿً  ًمن ادلزيد كدلطالعةً 

ُ:للاَُُُرمِحَُهمالشافعي ةُُبعضُُِأقوالُُُ:اثلثًا
 الفتنة، مظنَّة الكشف ِلفَّ  اِلجانب، الٌرًجاؿ أماـ كجهها كشف ذلا غلوزي  ل ادلرأةى  أفَّ  الشافعيةُُِفقهاءُُُيرى

ًنا سىًتي  ادلرأةً  علىوي أنَّ  يرل كبعضهم ـى  كيلًٌو بدى ، الرجيلً  أما اٍِلىصىحًٌ ف  كالكىفَّافً  الوجوي  ذلك ف دبا اِلجنبًٌ
(ْ). 

 ،)أم الوجًو( سىاًفرىاتو  اخٍليريكجً  ًمنى  النًٌسىاءً  مىٍنعً  عىلىى ادلسًلموفى  قى فى اتػى : الشافعيُُُّاْلويينُُُّاحلرمنيُُِإمامُُُقال. ُ
أبًىفَّ  نىًة، مىًظنَّةي  النَّظىرى  كى ًئقي  لًلشٍَّهوىًة، زليىٌرًؾه  كىىيوى  اٍلًفتػٍ ٍعرىاضي  ًفيًو، اٍلبىابً  سىدُّ  الشَّرًٍع، دبىحىاًسنً  فىالَلَّ  عىنٍ  كىاإٍلً

 .(ٓ)ًِبٍِلىٍجنىًبيَّةً  كىاخلٍىٍلوىةً  اٍِلىٍحوىاًؿ، تػىفىاًصيلً 
سلمُت اتًٌفاؽً  مع: )اْليوىيٍتُّ  كقاؿى 

ي
 . (ٔ)(التنػىقُّب كتىرؾً  كالسُّفور التبػىرُّج ًمن النًٌساءً  منعً  على ادل

 لى  اٍلويجيوًه، سىاًفرىاتً  ؼلىٍريٍجنى  أىفٍ  النًٌسىاءً  مىٍنعً  عىلىى اٍلميٍسًلموفى  اتفقى  :(ٕ)الشافعيُُُّالر ْمِليُُُّرسالنٍُُابنُُُقالَُ.ِ
ثٍػرىةً  ًعٍندى  ًسيَّمىا  .(ٖ)اٍلفيسَّاؽً  كى
فى  كحديثنا قدؽلنا النًٌساءً  عادةي  تزىؿٍ  كمل: )العسقالينُّرَُحجَُُابنُقال.ّ  .(ٗ)(اِلجانبً  عن كيجوىىهنَّ  يىسًتي

                                                           
ٔ
 .(ٕـ5٘ٗ: اىَر٘فٚ) اىَاىنٜ اىشُّػْٜٞ تاىذغاب اىَؼشٗف اىَغشتٜ، اىغشاتيغٜ اىشدَِ ػثذ تِ ٍذَذ تِ ٍذَذ اهلل ػثذ أت٘ اىذِٝ شَظ 
ٕ
 .[55ٗ/ٔ اىجيٞو ٍ٘إة] 

َّ اػٍُ: )77ٕ/ٕ اٌذٚأٟ اٌفٛاوٗ فٟ اٌّاٌىٟ األص٘شٞ إٌفشاٚٞ اٌذ٠ٓ شٙاب لاي. ٖٔ     َٚخَة اٌفرُٕح، ُسإ٠رٙا ِٓ ٠ُخشٝ واْ ارا اٌّشأَج أ

ِٙٙا زرٝ خغِذ٘ا، خ١ِّغ عرُش ػ١ٍٙا  (.ٚوف١َّٙا ٚخ
َِح ِٓ ِخ١ف فبرا: )ٕٗٔ/ٔ اٌىث١ش اٌششذ فٟ (٘ـٖٕٓٔ: اٌّرٛفٝ) اٌّاٌىٟ اٌذعٛلٟ ػشفح تٓ أزّذ تٓ ِسّذ. لاي ٕ  ِا عرُش َٚخة ِفرٌٕح َأ

ِٗ وغرش ٔظ١شٖ فٟ ٠ُماي ٚوزا ػٛسًج، ٌىٛٔٙا ال اٌفرِٕح، ٌخٛف اٌؼٛسِج؛ ػذا  (.٠ٚذ٠ٙا اٌسشَّج ٚخ
ًُ: )لاي اٌّسِشِح ػٓ 7٘/ٕ اٌصاٚٞ زاش١ح فٟ ٘ـ(ٕٔٗٔ: خأتٛ اٌؼثاط أزّذ اٌخٍٛذٟ، اٌش١ٙش تاٌصاٚٞ اٌّاٌىٟ ). لاي ٖ  زاص

َّذ ِٓ ػٓ اٌغرَش أسادِخ ِرٝ أَّٔٙا: اٌّؼر ُْ ال، أَ تٙا اٌِفرٕح ظَِّد أٚ َػٍِّْد ِطًٍما، رٌه ٌٙا خاص اٌشِّخاِي، أػ١  تٙا اٌفرٕح َظَّٕد أٚ َػٍِّْد ارا ٔؼ
 (.اٌشاسُذ لاي وّا َٚخَة

 [.9ٕٓ/ٕ خ١ًٍ ِخرصش ػٍٝ اٌضسلأٟ ششذ. ]ػٛسًج ٠ص١ش ألَّٔٗ: اٌضسلأٟ لاي
َُ روش.ٗ ُّ اإلِا َّْ [.99ٗ/ٔ اٌد١ًٍ ِٛا٘ة] فٟ ا٢تِّ َٓ أ َّ: ػٍٝ ٔصَّ ِشصٍٚق ات ِٗ عـرِش ٚخُٛب اٌّزِ٘ة ِشَٙٛس أ ِٓ اٌٛخـ  خشـ١د اْ ٚاٌىف١

ٍّٟ ٔظِش ِِٓ فرٕح  .ا١ٌٙا أخٕث
ٗ
 (.ٕٓٗ: ص(( )ٗاىْظائش األشثآ))اّظش  

ٍّأ ق٘ه اىشافؼٜ سدَٔ  فٖٜ خاطح تَا  اىظالج فٜ اىصٞاب ىثظ مٞف( فٖزا جؼئ فٜ تاب ػ٘سج قذٍٖٞا ٗظٖش ٗٗجٖٖا مفٖٞا ئال ػ٘سج اىَشأج اهلل: )ٗموأ
 ٝظٖش ٍِ اىَشأِج فٜ اىظالِج ٗىٞظ ػيٚ اىؼًَ٘ ف٘جة اىرْثٞٔ.

٘
 .(ٕٗ/7 اىغاىثِٞ سٗضح) 
ٙ
 .(ٖٔ/ٕٔ(( )اىَزٕة دساٝح فٜ اىَغية ّٖاٝح)) 
7
ٍْيٜ أسعالُ تِا   تِ دغِٞ تِ أدَذ اىؼثاط أت٘ اىذِٝ شٖاب ٕٗ٘( ٕـ0ٗٗ عْح ٗذ٘فٜ تٖا، ّٗشأ تفيغغِٞ اىشٍيح فٜ ٕـ77ٖ عْح ٗىذ) سعالُ اتِ أٗ اىشَّ

 اىشافؼٜ اىشٍيٜ اىَقذعٜ أسعالُ تِ ػيٜ
0
 (.7ٖٔ/ ٙ) ىيش٘ماّٜ األٗعاس ّٞو ط. داس اىنرة اىؼيَٞح، (0ٕٗ/ٔٔ اىَؼث٘د ػُ٘) 
5
 (.ٕٖٗ/5)(( اىثاسٛ فرخ)) 
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ٍرأىةي : الشافعيُُُّالسيوطيُُُّقال. ْ : ذلىىا اٍلعىٍورىةً  ًف  اٍلمى الىةه  أىٍحوىاؿه نػىهيمىا، عىٍورىةى  كىلى  الزٍَّكًج، مىعى  حى  كىٍجوه  اٍلفىرٍجً  كىًف  بػىيػٍ
الىةه  اًنًب، مىعى  كىحى اٍِلىصىحًٌ  ًف  كىاٍلكىفٍَُّتً  اٍلوىٍجوً  حىىتَّ  اٍلبىدىًف، كيلُّ  كىعىٍورىتػيهىا: اٍِلىجى

(ُ). 
 .(ِ)أدنه احلاشيةً  اىل يينظىري  الشافعيةً  فقهاءً  أقواؿً  ًمن ادلزيد كدلطالعةً 
ُ:ُللاَُُُرمِحَُهمُاحلنابلةُُِبعضُُِأقوالُُُرابعاً:
ُُ.اِلجانب الٌرًجاؿ أماـ كجهها كشف ذلا غلوزي  ل ادلرأةى  أفَّ ُاحلنابلةُفقهاءُيرى
 شيءو  ككلُّ  كالثياب، الظاىرة، الزينةي : كقاؿ ظيفرىا، حىت عورةه، ادلرأة من شيءو  كلُّ ):ُأمحدُُُاإلمامُُُالق .1

 ظيفريىا كل يىديىا ل منها يىبُت فَل خرجت كإذا عورةه، ادلرأة ظيفر: كقاؿ الظُّفر، حىت-ادلرأة: يعٌت-عورة منها
ُ.(ّ)(القدـي  يًصفي  اخلفَّ  فإفَّ  خيفُّها؛ كل
ُاإلسالم2ُِ ُشيُخ ُقاَل ُتيميةُ. ُابُن  كىيلًٌ  كىعىلىى جىائًزو  غىيػٍري  اٍِلىجىاًنبي  يػىرىاىينَّ  حًبىٍيثي  كيجيوىىهينَّ  النًٌسىاءً  كىكىٍشفي :

ا عىنٍ  كىالنػٍَّهيي  ًِبٍلمىٍعريكؼً  اٍِلىٍمري  ،اٍِلىٍمرً  يػىٍزجيريهي  دبىا ذىًلكى  عىلىى يػيعىاقىبي  فىًإنَّوي  يػىٍرتىدًعٍ  ملىٍ  كىمىنٍ  كىغىٍَتًهً  اٍلميٍنكىرً  ىىذى
(ْ).ُ

ًف: اٍلعىٍورىةى .ُقالُابُنُالقيمُاْلوزية:3ُ ًة، ًف  كىعىٍورىةه  النَّظىرً  ًف  عىٍورىةه  عىٍورىَتى يى  أىفٍ  ذلىىا فىاحٍليرَّةي  الصََّلى
 مىٍكشيوفىةى  تيصىلًٌ

ُ.(ٓ)كىذىًلكى  النَّاسً  كىرلىىاًمعً  اٍِلىٍسوىاؽً  ًف  زبىٍريجى  أىفٍ  ذلىىا كىلىٍيسى  كىاٍلكىفٍَُّتً، اٍلوىٍجوً 
ُ
ُ

                                                           
ٔ
 (.ٕٓٗ: ص(( )ٗاىْظائش األشثآ)) 

   
ُّ لاي. ٕٔ ُّ اٌّٛصػ  وشف فٟ ٌٍؼدٛص ف١رغاِسْٛ ٚاأللطاس، األِصاس خ١ّغ فٟ ٚزذ٠ثًا، لذ٠ًّا ٘زا، ػٍٝ اٌَّاط ػًّ ٠ضي ٌُ: اٌشافؼ

ُّ ِٚا ِٕىشًا ٠ٚشٚٔٗ ٌٍشاتَّح، ٠رغاِسْٛ ٚال ٚخٙٙا،  ا١ٌٙا ٠ٕظش أْ ٌٍشابِّ ٠ث١ر ٚال زاخح، ٌغ١ش ٚخٙٙا ذىشف أْ ٌٍشاتَّح ٠ُث١ر ُِٕٙ أزذًا أظ
 (.ٔٓٓٔ/ٕ اٌمشآْ ألزىاَ اٌث١اْ ذ١غ١ش) زاخح ٌغ١ش

ٍّٟ َٔظَش ذسمََّمد ِٓ: )ا١ٌٙرّٟ لاي .ٕ ُِٙا ٌٙا، أخٕث ِٙٙا َعرُش ٠ٍَض ٍَ، ػٍٝ ٌٗ ُِؼ١ًٕح وأد ٚاٌَّا ػٕٗ، َٚخ ُُ زشا (( اٌّسراج ذسفح(. ))فرؤَث
(7/ٔ9ٖ .) 
ُْ، ُلٍٕا ٚارا) :إٌٛٚٞ لاي. ٖ ُِّغ ِا فٛق اٌصََّٛخ ذشَفغ فال ُذَئرِّ َِّ، فٟ ػ١ٍٗ ٚٔصَّ ػ١ٍٗ، األصساُب اذََّفك صٛاِزَثٙا؛ ُذغ  فٛق سَفَؼد فبْ األ

ََ، رٌه َُ وّا َزُش ُٓ ألَّٗ اٌشِّخاِي؛ تسضشِج ذَىشُُّفٙا ٠َسُش ُٓ وّا تصِٛذٙا، ٠ُفَرَر ِٙٙا ٠ُفَرَر َْٛخ  (.ٓٓٔ/ٖ(( )اٌّدّٛع(. ))ت
ُّٟ لاي. ٗ َِّا: )اٌُثَد١ْشِ ِّ ٌَٕظِش تإٌغثح اٌصَّالِج خاِسَج َػٛسُذٙا أ ِٓ ػٕذ ٌٚٛ ٚاٌىف١ٓ، اٌٛخٗ زرٝ تَذِٔٙا خ١ُّغ فٟٙ ا١ٌٙا، األخٕث (. اٌفرِٕح أِ
 (.ٓ٘ٗ/ٔ(( )اٌطالب ِٕٙح ششذ ػٍٝ اٌُثَد١شِٟ زاش١ح))
َْ أْ: )... اٌشِّشت١ٕٟ اٌخط١ُة لاي. ٘ ٍْ فٟ ذىٛ ُِٔة ٕٚ٘ان ِىا َْ ال أخا  زً فٟ اإللٕاع(. ))اٌِّماِب سفُغ ٌٙا ٠دُٛص فال ا١ٌٙا، إٌَظِش ػٓ ٠سَرِشصٚ

 (.ٕٗٔ/ٔ(( )ُشداع أتٟ أٌفاِظ
َّا: )ل١ٍٛتٟ لاي .ٙ ِْ فد١ُّغ-اٌؼٛسج أٞ-األخأِة اٌشخاِي ػٕذ ٚأ  (.ٕٔٓ/ٔ(( )ٚػ١ّشج ل١ٍٛتٟ زاش١را(. ))اٌثَذ
ِْ َِشِّ ػٍٝ اٌشِّخاُي ٠َضي ٌُ: )اٌغضاٌٟ لاي. 7 ِٖ، َِىشٛفٟ اٌضَِّا َٓ ٚاٌِّغاُء اٌٛخٛ  (.7ٗ/ٕ(( )اٌذ٠ٓ ػٍَٛ از١اء(. ))َُِٕرِمثاٍخ ٠خُشْخ
ُّ ٠مٛي. 8 ُّٟ اٌّٛصػ َّّح ٚاٌغٍَّف: )اٌشافؼ ِّ وّاٌٍه ٚاألئ ُّٓ ِٚا... اٌصالج ػٛسج فٟ اَّا ٠َرىٍَّّٛا ٌُ ٚغ١ِشُ٘ ز١ٕفح ٚأتٟ ٚاٌشافؼ  ُِٕٙ أزًذا أظ

َٙٙا َذىِشَف أْ ٌٍشاتَِّح ٠ُث١ر   .[ٕٓٓٔ/ٕ اٌث١اْ ذ١غ١ش( ]زاخح ٌغ١ش ٚخ
ًُّ ال ػٛسج، اٌسشَّج تَذْ وً فبْ: )طشاتٍظ اإلعال١ِح( ط. و١ٍح اٌذػٛج ٕٔٔ/ٕفٟ ذفغ١شٖ ) اٌث١ضاٚٞ لاي .9 َّسَشَ اٌضٚج ٌغ١ش ٠س  إٌَّظُش ٚاٌ

 ٚروش فٟ لٌٛٗ ذؼاٌٝ )اال ِا ظٙش ِٕٙا( ترفغ١ش٘ا فٟ ا١ٌذ ٚاٌىف١ٓ فماي: األظٙش أٔٙا فٟ اٌصالج ال فٟ إٌظش. (ٌضشٚسج اال ِٕٙا شٟء اٌٝ
ٖ
 [.ٖٖ-ٕٖص اىخاله سٗاٝح-أدَذ ىإلٍاً اىْغاء أدناً] 
ٗ
 (.0ٕٖ/ٍٕٗجَ٘ع اىفراٗٙ ) 
٘
 (.7ٗ/ٕ) اىؼاىَِٞ سب ػِ اىَ٘قؼِٞ ئػالً 
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ُ.(ُ)أدنه احلاشيةً  اىل يينظىري  احلنابلةً  فقهاءً  أقواؿً  ًمن ادلزيد كدلطالعةً 
 : ـى هي سى أنفي  يستعرضنى  اليوـى  ادلسلماتً  ما ِبؿي فكأقوؿي  .كأحلى زينةو  أبحلى ملبسو  أف زبرجى  هاعلًٌ  ، ككلُّ الٌرجاؿً  ٌن أما

ُ
 
ُُخطز

 
ُُجيب

 
حذيز

ّ
ُمُ ُالت

 
ُ:نه

 أحٌبيت ف هللا:
ـى  الٌشرعيًٌ  م للحجابً هً نسائً  لبسً  دلسألةً  ن الٌرجاؿً مً  كثَتو   ، كىو: إعلاؿي منوي  الٌتحذيري  غلبي  ىناؾ أمره   أما

 ِبحلجابً  اللتزاًـ  عدًـ  كىذا بسببً  كأقارًبوً  الٌزكجً  يأخةو للزكجًة معى كخيان ميشًكلةو ًمن ، ككم وً كأقاربً  وً إخوانً 
 .ادلسألةً  ف ىذهً  الٌرجاؿً  لً ، كتساىي الٌشرعيًٌ 

 :إخويتفيا 
 رضي عىاًمرو  ٍبنً  عيٍقبىةى  نٍ فعى ، ىذا اِلمرً  ، خلطورةً ِبدلوتً  أخيوً  على زكجةً  الٌرجلً  دخوؿى  وى شبَّ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاً  رسوؿى  إفَّ 
: ملسو هيلع هللا ىلص اَّللًَّ  رىسيوؿى  أىفَّ  عنو هللا كيمٍ  قىاؿى  أىفػىرىأىٍيتى  اَّللًَّ  رىسيوؿى  يى  اٍِلىٍنصىاًر: ًمنٍ  رىجيله  فػىقىاؿى  النًٌسىاًء، عىلىى كىالدُّخيوؿى  )ًإيَّ

احلٍىٍموى 
: ؟(ِ) ( احلٍىٍموي  قىاؿى اٍلمىٍوتي

(ّ). 
 ا ف غَتةً صًص اليت قرأِتي قكًمن أغرًب الًو ًمن زكجًتًو كأيخًتًو كبنًتًو، على ًعرضً  كعلى الرَّجيًل أف تكوف لديًو غَتةه 

 ،دينارو  مخسمئة قدرهي  صداقان  هازكجً  على اٌدعت ،الٌرمًٌ  قاضي إىل هازكجً  معى  تمى اختصى  امرأةن أفَّ الرَّجيًل 
 أف نريدي : " الٌشهود فقاؿ العقد، رللس حضركا اٌلذين الٌشهود فجاء الٌزكج، فأنكر. أبدا يل سٌلمو ما: كقالت
 فيما صادقةه  ىي تفعلوا، ل: كقاؿى  صرخى  ذلكى  الٌزكجي  مسعى  لٌماف، (ْ)الٌزكجةي  أٌنا نعلمى  حىٌت  اهى كجهى  لنا رى تيظهً 

                                                           
 اٌصالج: أٞ" خاسَخٙا ػٛسٌج" اٌثاٌغح اٌُسشَِّج ِٓ" ٚاٌٛخٗ" اٌىفَّاْ: أٞ" ّٚ٘ا)" :(ٖٙٔ/ٔ)" اٌمٕاع وشاف" فٟ اٌثٙٛذٟ لاي. ٔٔ   

 "(.تذِٔٙا وثم١َّح إٌَّظِش تاػرثاس"
ُٗ: )ٕ٘ٔ/ٔ اٌّآسب ١ًٔ فٟ اٌسٕثٍٟ اٌش١ثأٟ ػّش تٓ اٌمادس ػثذ. لاي ٕ ِْ ٚاٌْٛخ  تاػرثاس اٌصالج خاسَج ػٛسٌج اٌثاٌغِح اٌُسشَِّج ِٓ ٚاٌىفَّا

 (.تذٔٙا وثم١َّح إٌظِش
 ٚخٙٙا، زرٝ ػٛسج، فىٍٙا خاسخٙا: ٚأِا أٞ:. ٚخٙٙا اال اٌصالج فٟ ػٛسج وٍٙا لٌٛٗ:"  (:7ٙٔ/ٔ" )إٌّرٙٝ ششذ" فٟ اٌثٙٛذٟ لاي. ٖ

 .أرٙٝ" ٚاٌخٕثٝ اٌشخً اٌٝ تإٌغثح
 ُسخِّص ٚاَّّا ػٛسٌج: تؼُضُٙ ٚلاي تؼٛسٍج، ١ٌظ: تؼُضُٙ فماي اٌصالج؛ فٟ اٌُسشَّج ْٚخٗ فٟ أصساِتٕا ػثاسُج اخرٍفد: )اإلعالَ ش١ُخ ٠مٛي. ٗ

 اٌىثشٜ اٌفراٜٚ( ]ا١ٌٗ إٌظش ٠َُدض ٌُ اْر إٌَّظش تاب فٟ ػٛسٌج ٚ٘ٛ اٌصَّالج، فٟ تؼٛسٍج ١ٌظ أَّٔٗ: ٚاٌرسم١ك ٌٍساخح، اٌصالج فٟ وْشِفٗ فٟ
ُّ لاي[. ٕٖٗ/٘  [.7ٕٓ/ٖ اٌىث١ش ٚاٌششذ اٌّمٕغ تساش١ح اإلٔصاف( ]اٌصٛاُب ٚ٘ٛ: )اٌّشداٚ

 حلمو: قريب الٌزكج كأخيو كابن أخيو كابن عٌمو )ريض الصاحلُت للنوكم(.ا ِ
ٖ
 .ػيٞٔ ٍّرفق 
ٗ
ِٔ اىشجو مشؤٝح اىَشأج، ئىٚ اىّْظش ٍ٘اعِٗاىششع أتاح فٜ ٕنزا )   (.ٗغٞشٕا اىشٖادج ٗفٜ اىِخغثِح، فٜ اىَشأِج ى٘ج
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 ليصوف فعل ذلكى  كأنٌوي  ،منوي  ذلكى  الٌزكجةي  رأت فلٌما(، الٌرجاؿي  يراىا أف نمً  وً زكجتً  صيانةى  بذلكى  يريدي ) تٌدعيوً 
 .(ُ)كاآلخرة نياالدُّ  ف صداقي نمً  ًحلوٌ  ف ىو: قالت ،من رؤيًة الشهودً  كجهها

 ي أخيت ادلسلمة:نصيحيت لًك ف
، ف ىذا الزٌمافً  وى الٌتائً  لًك، فارمحي الٌشبابى  فتنةي  اْلماؿى  كيؤذم اآلخرين، فإفَّ  وي يؤذم نفسى  ل تكون كالشوؾً 

َفانُِ :ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل َُُِرُسولُُُقَالَُ، ةً اْلنَّ  ًك حىت من رائحةً كؽلنعي  يؤٌدم إىل الٌنارً  كاعلمي ي أخيت أف الٌتبٌجى  ُمنُِصن ْ
ُُُمِياَلتٌَُُعاِراَيتٌَُُكاِسَياتٌَُُوِنَساءٌُُالناسُِهاَُيْضرِبُونَُُاْلبَ َقرَُُِكَأْذاَنبُُِِسَياطٌَُُمَعُهمُُْقَ ْومٌَُُأَرُُهَاُملُالن ارَُُِأْىلُِ

َُمِسيَةُُِمنُلَُيوَجدُُُِرحَيَهاَُوِإنُ ُِرحَيَهاُجيَِْدنَُُوالُاْْلَن ةََُُيْدُخْلنَُُاَلُُاْلَمائَِلةُُِاْلُبْختُُِكأسنةُرؤوسهنَُماِئاَلتٌُ
 .(2)وََكَذاَُكَذا

 ها ادلسلمة:أيتي  لكً  كنصيحةه 
 كأنتً  ذبدينى  كلسوؼى  وً إىل مرضاتً  دائمان  ٍسعىيٍ كا، كأعظمي  أشدُّ  هللاً  حسابى  م فإفَّ كحساِبً  الٌناسً  انتقادى دًع 

 احلجابً  ِبرتداءً  ملسو هيلع هللا ىلص كالرسوؿً  هللاً  طاعةى  أفَّ  اٍعلىًميك ، كأكرمكً  كً فٌضلى  هللاى  ، كيف كأفَّ إىل هللاً  تعتزمُت الٌرجوعى 
 فقد قاؿى ، الٌنارى  كً لي دخً يي  للحجابً  الٌشرعٌيةً  ِبلٌشركطً  اللتزاًـ  كعدًـ  ف الٌتبٌجً  لوي  ، كمعصيتكً اْلٌنةى  كً لي دخً يي 

؟ رىسيوؿ يى  أيىىىب كىمىنٍ  ًقيلى  ،أىىب مىنٍ  ًإلَّ  اٍْلنَّةى  يٍدخيليوفى  أيمَّيًت  كيلُّ :  ملسو هيلع هللا ىلص  نٍ كمى  اْلنَّةى، دىخىلى  أىطىاعىًٍت  نٍ مى  :قاؿى  اَّللَّ
 .(ّ)أىىب فػىقىدٍ  عصىاًن 

فيهم  ، كالقٌلةي الٌذائبً  نا ف زمنً ، فإنَّ وً بكَلمً  فقط، كؼلدعكً  إل ادلتعةى  ل يريدي  ن ينظر إليكً ؛ أٌف مى اٍعلىًميك 
 ن اخلاسرين.مً  تكونف، ، كبعدىا يرمونكً ًعٌفتكً  نكً ريدكف مً يي  مفإنَّ م، منهي  احلذرً  ، فاحذرم شديدى دؽه اص

 ي أخيت ادلسلمة:
:قىاؿى هللا، ككما  فنسيهم، كإظٌلا أطيعً  نسوا هللاى  الذينى  ىؤلءً  ل تطيعي كَلـى  الًَّذينى  تىكيونيوا )كىلى  تػىعىاىلى  نىسيوا كى

  (ْ)(اٍلفىاًسقيوفى  ىيمي  أيكلىًَٰئكى ۚ   أىنفيسىهيمٍ  فىأىنسىاىيمٍ  اَّللَّى 
 
 

                                                           
ٔ
 (.0ٔ ص/  ٔٔ ض) ٕـ 0ٕٙ أدذاز فٜ-" ٗاىّْٖاٝح اىثذاٝح"  فٜ مصٞش ٗاتِ ،" اىَْرظٌ"  فٜ اىج٘صٛ اتِ رمشٕا 
ٕ
 (.ٕ٘ٔ) 0ٕٕٔسٗآ ٍغيٌ  
ٖ
 (.7ٕ0ٓ) اىثخاسٛ سٗآ 
ٗ

  .(5ٔ: اىذشش)
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ُأيّتهاُاألختُاملسلمة:
ها فتذٌكرم الٌدنيا بزينتً  ، كإذا أغرٌتكً هي إف عصيًت أمرى  لًك ِبلنٌارً  هللاً  فتذٌكرم كعيدى  لًك الٌشيطافي  إذا كسوسى 

 اْلٌنةً  ، فنعيمي ف اآلخرةً  ادلقيمً  للمؤمنُت ِبلٌنعيمً  هللاً  الٌدنيا فَل تنسي كعدى  ، كإذا اشتقًت إىل نعيمً وً كظيلمتً  القبى 
نيا زائله، دائمه  ليس  اْلماؿى  ، كاعلمي أفَّ مرعبةن  سليفةن  ف القبً  فتذٌكرم عظامكً  كً مجالي  كإذا غٌرؾً ، كنعيمي الدُّ
 .(ُ)إل الٌشرؼى  ل يبقى للمرأةً  اْلماؿي  ، فلو ذىبى ف الكوفً  شيءو  أىمَّ 

 الٌرجاؿى  ، ِلفَّ مجالن  يزيدؾً  احلجابى  ، فإفَّ سبامان  ، بل ِبلعكسً مجالكً ن مً  لي قلً يي  احلجابى  أفَّ  كل تظٌٍت أبدان 
ليس  مذلي  ، فإٌنٌن ِبلٌنسبةً ذلنَّ  الٌشبابً  كرلاملةً  رم إىل ادلتبٌجاتً كل تنظي ، نى هي سى أنفي  الَليت سًتفى  لٌنساءى ايرغبوف 

 كً يبيعي  فإنٌوي  مجالكً  ِلجلً  ن يتزٌكجكً مى  كاعلمي أفَّ ، ىاوا منها رموىا كأتوا بغَتً لٌ يتمٌتعوف ِبا، فإذا مى  متعةن  إل
 .مرً العي  طوؿى  بكً  ػلتفظي  فإنٌوي  كحجابكً  دينكً  ِلجلً  عندما تفقدين ىذا اْلماؿ، كمن يتزٌكجكً  ِبلٌرخيصً 

 قاؿى  ، فقدهً أكامرً  كاعملي على تطبيقً  ، كالتزمي ِبلقرآفً هللاً  عن سبيلً  أف ل تٌتبعي اذلول فيضٌلكً  كأرجوا منكً 
ا يػىٍرفىعي  اَّللَّى  ًإفَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  آخىرًينى  ًبوً  كىيىضىعي  أىقػٍوىامنا، اٍلًكتىابً  ًِبىذى

(2).  
 

ُ:وأخياًُ
:قىاؿى ، كقد وي سنٌػتى  طلالفي  كضلني  ملسو هيلع هللا ىلصزلٌمد  شفاعةى  نرجو فى كي  ادلسلمة:ي أيتها  كأخَتان   اَّللَّى  يػىٍعصً  كىمىن) تػىعىاىلى
رنا ييٍدًخٍلوي  حيديكدىهي  كىيػىتػىعىدَّ  كىرىسيولىوي  ا نى  .(ّ)(مًُّهُته  عىذىابه  كىلىوي  ًفيهىا خىاًلدن
 ؟كىي نصف عارية زبرجى زبالفى أمرى هللًا، ك أف على نفًسها  ةي ادلسلم تقبلي فكيف 
 ؟اإلسَلـً  صرحً  ذلدًـ  اِلعداء بيدً  أىدىكىاتو  أف تكون ُتفهل تقبل

 'وً عورتً  كشفً ب اْليل الذم ل ؼلجلي  يقولوف:' غلب أف طللقى  كىيم
 ؟.!م هي أىدافػى  ققي ضلي  مى فلً 
 
 

                                                           

 .بتصرؼ رسالة إىل اِلخت ادلسلمة للدكتور لطفي خليل نقَل من ُ
ٕ
 (.5ٕٙ) 0ٔ7 ٍغيٌ سٗآ 
ٖ
 (.ٗٔ:اىّْغاء) 
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 :لكً  فيا أخيت ادلسلمة، أقوؿي 
 تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودم أف يقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ؾً أنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػفى    عػػػػػػػػػػػػػػػػػادا شػػػػػػػػػػػػػػػػػدً للري  ئو خػػػػػػػػػػػػػػػػػاطً  نًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ مكى

ػػػػػػػػػػػػػكى    ادلعاصػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػاضى  ئو خػػػػػػػػػػػػػاطً  نًمػػػػػػػػػػػػػ مكى
 

 َتِب ِبلٌنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً  وي ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى اسل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإفَّ  
 ذائبه  ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابي  

 
 ائِبالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذًٌ  زبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أف احلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  كطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؾً    عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودم اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةى  أنشي
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػاْلواب ديناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأى دتً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع إفػػػػف 
 

:قىاؿى نصوحان كما  إىل هللا توبةن  توب املسلمة:أخيتُفياُ  نَّصيوحنا تػىٍوبىةن  اَّللًَّ  ًإىلى  تيوبيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا )يى  تػىعىاىلى
يًٌئىاًتكيمٍ  عىنكيمٍ  ييكىفًٌرى  أىف رىبُّكيمٍ  عىسىىَٰ  ُ (ُ)(اٍِلىنٍػهىاري  ربىًٍتهىا ًمن ذبىٍرًم جىنَّاتو  كىييٍدًخلىكيمٍ  سى
على  تستمٌرم كً ، أبف غلعلى عليكً  يضحكي  الٌشيطافي  ذبعلي الٌساعة، كل إىل أف تقوـى  مفتوحه  الٌتوبةً  ِببى  فإفٌ 

 ف ىذهً  تستمٌرمىو أف  ، كلكٌن العيبى آدـ خطٌاءه  ابنً  ، فكلُّ ً  كً ليست ف معصيتً  العيبى  ، فإفَّ ادلعصيةً 
 فتكون ًمن اخلاسرينى.، ُتى اطالشي كتٌتبعي، ادلعصيةً 

:قىاؿى  رنا كىأىٍىًليكيمٍ  أىنفيسىكيمٍ  قيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يى ) تػىعىاىلى ًئكىةه  عىلىيػٍهىا كىاحلًٍجىارىةي  النَّاسي  كىقيوديىىا نى ظه  مىَلى اده  ًغَلى  ًشدى
 .(ِ)(يػيٍؤمىريكفى  مىا كىيػىٍفعىليوفى  أىمىرىىيمٍ  مىا اَّللَّى  يػىٍعصيوفى  لَّ 
 
 

ُ.َوسل مََُُوَصْحِبوُُِآلِوَُُِوَعَلىُحُمَم دٍَُُوَحِبيِبَناَُسيِِّدانََُُعَلىُللاَُُُوّصلى
 ىػ.ًُُْٔف  ًمٍنوي  اًنٍػتػىهىٍيتي 

 ق.َُْْكمت إضافة بعض التعديَلت ف 
 
 
 
 

                                                           
ٔ
 .(0: اٟٝح ٍِ اىرذشٌٝ) 
ٕ
 (ٙ:اىرذشٌٝ) 
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