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ُ  ِب ها الن  أي   ا) ي  ساءِ نِ و   ك  ناتِ ب  و   ك  واجِ ألز   ل   
ف  أ  ن  د  أ   ك  ذلِ ن   بهِ يِ البِ ن ج  مِ ن   هِ ي  ل  ع   ُت  نِ د  ي   نُت  مِ ؤ  م  ال  
  ( يما  حِ ر   ورا  ف  غ   الل   وكاف  ن   ي  ذ  ؤ  ال يػ  ف   ن  ف  ر  ع  يػ  

 (93ألحزاب )سورة ا                                                           

                                                                 

 اب  ج  الح   ة  ال  س  ر  
 ابِ ب  األل   تِ أ وال اٌب و  خ   أ  ل  إِ 
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 ثسم هللا الرمحن الرحمي

 ةملدم
ن امحلد هلل حنمده ووس خؼَنو ووس خغفره وهؼوذ تو من رشور أ هفس ن ا وسُئات أ غاملنا من هيده هللا فال مضل    ا 

ػلَو وسمل ىو  ومن ًضل  فال ىادى   وأ شيد أ ن ال ا   ا ال هللا وحده ال رشًم   وأ شيد أ ن محمدا صىل هللا

 ،غبده ورسو  وتؼد 

( د الؼللا  وثؼاوهوا ػىل الرب والخلوى وال ثؼاوهوا ػىل اال مث والؼدوان واثللوا هللا ا ن هللا شلدً كال هللا ثؼاىل )

 ( 2) املائدة

هنون غن املنكر ب مرون ابملؼروف ٍو وأ ولئم مه املفلحون (   وكال س بحاهو ) ولخكن منمك أ مة ًدغون ا ىل اخلري ًو

 ( 401أ ل معران )

رسلول هللا   كلال هلل هلل ولكباتلو ولرسلو  و   لة  كلنلا مللن ا ػلَلو وسلمل ) الٍلن الن لَحة   وكال صلىل هللا

 هللا غنو ريض الاري( رواه مسمل رمحو هللا غن متمي  املسلمني وػامهتم

نأ ذهَم وأ ذهرك ابهلل ثؼاىل من اب  كو  سل بحاهو ) يفمفن ىذا املنطلق أ خباه الكرمية أ مهس  اذلهلرى  وذهلر فلا 

خللم وهرمم ورزكم وػافاك  اذلي  مره س بحاهو  والامبثالوأ دغوك لطاغخو  (99) اذلارات ثنفع املؤمنني ( 

 هؼمو الظاىرة والباطنة  م ػلَوأ س بؽ 

لَم من أ خ انحص أ مني أ دغوك فهيا ا ىل فرض من الفرائض وواجة من الواجبات  أ وجهبا هللا  اليتفيذه رساةل ا 

 ابكبنلا ملا فهيلا ملن حرؾَلة أ و حرىَلة أ و وػلد ووغَلد  ثؼيػلَم اكل الة والزاكة وال َام واحلج وأ رجو أ ن 

الرشلغَة ملن نخلا  هللا وملن سل نة رسلول هللا صلىل هللا ػلَلو وسلمل  وكناػة كلبَة وغللَة ملا فهيا ملن ا  دةل

لَو وهتلدف ا ىل الوصلول ال رءلا  هللا غلز و،ل   ،  ال حَحة ، وأ ن ثلرأ هيا تؼني رائدة ا ىل اخلري حتبو وجسؼى ا 

التلد  اليتو تؼضا من الفوائد وا  مور  الرشغيفلد ثسطت فهيا تؼضا من ا  دةل الرشغَة ػىل وجو  احلجا  

 ، وهللا اطبت فهيا غلكل تب سلو  تنا  همذ وخ الاغخبار يفحكون أ ن 

 

اك ا ىل سوا  السبِ  وأ ن جيؼلنا من اذلٍن ٌس متؼون الللول فِخبؼلون أ حسل نو أ ولئلم اذلٍلن  أ سب ل أ ن هيدًنا وا 

أ    ػلىل محملد وػلىل وأ خر دغواان أ ن امحللد هلل ر  الؼلاملني  وصلىل هللا  ىدامه هللا وأ ولئم مه أ ولوا ا  لبا  

 وحصبو وسمل  
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 ....أختاه 
 

وتعال خلق اخللق ليعبدوه وباإلذلية يفردوه فػننزؿ التتػو وأرسػل الرسػل ذلدايػة  إف الل تبارؾ
وأعلػػخب اواُػػل فوػػلو وأعلػػخب اػػا ي ػػل   وأعلػػخب قل ػػ ، وىػػو سػػب انواخللػػق إل مػػراده سػػب انو 

شئوهنخب واا يفسػد أحػواذلخب فعػرع ذلػخب شػرادل وحػد ذلػخب حػدودا وأمػرىخب أف ال يتعػدوىا ف ػاؿ 
الب ػرة    (الظادلوف فال تعتدوىا ومن يتعد حدود الل فنولئك ىخب  ) تلك حدود اللسب انو 

اؿ(  223)   (4الطالؽ ) ود الل ف د ظلخب نفسو ()وتلك حدود الل ومن يتعد حد ُو
واآلخػرة دلػن الػدنيا  ُبفنمرىخب الل سب انو بنوامر أف ينتوىا ونواه ينتهوا عنها ووعػد بػالاواب 

 ) من عمل صاحلا من ذكر أوالف أمره ف اؿ سب انو أطاعو وتوعد بالع اب دلن ع اه وخ
الن ػػل  كػػانوا يعملػػوف( أناػ  وىػػو مػػؤمن فلن يينػػو حيػاة طيبػػة ولنهػػزينهخب أجػػرىخب بنحسػن مػػا

ػػاؿ جػػل وعػػال  (31) فػػال يوػػل وال يعػػ      ىػػدا ) فإمػػا يػػنتينتخب مػػٌت ىػػدب فمػػن اتبػػل ُو
 حعػػرتٍتؿ رب مل عػػن ذكػػرب فػػإف لػػو معيعػػة  ػػنتا وضلعػػره يػػـو ال يامػػة   ُػػا ومػػن أعػػرض

ػػد كنػػ  ب ػػَتا   ُػػاؿ كػػتلك أتتػػك نياتنػػا فنسػػيتها وكػػتلك اليػػـو تنسػػ    وكػػتلك  أعمػػ  ُو
( 421-421طػػػو )  يػػػؤمن بتيػػػات ربػػػو ولعػػػتاب اآلخػػػرة أشػػػد وأب ػػػ  ( صلػػػزب مػػػن أسػػػرؼ ومل

وال ؽلتاػل  الػدنيا ُبالترؽلة فاجلزاء من جنس العمل فمػن يعػرض عػن ذكػر الل  أخيت فانظر 
   .االحًتاـوال ينظر إليو بعُت  ويهملاآلخرة  ُبيًتؾ( نيات الل ينس   أ   )مره وينساألو 
 

يؤخػت  الل عليػو وسػلخب وهنػ  عػن أف أمػره وأمػر رسػولو صػل  بإتبػاع كما أمػر سػب انو وتعػال
 وال مؤمنػة) ومػا كػاف دلػؤمن واذلوب والرغبات والعهوات ف اؿ سب انو وتعػال  بالرأ الدين 

 و أمػرا أف يتػوف ذلػخب اخلػَتة مػػن أمػرىخب ومػن يعػل الل ورسػولو ف ػد  ػػلإذا ُوػ  الل ورسػول
 (12األحزاب )   الال مبينا (
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وشلا يندب لو اجلبػُت وتػدمل لػو األعػُت واألفئػدة أف نػرب ونسػمل بػُت  ومن العهو العهاب

، احلػػُت واآلخػػر أناسػػا شلػػن ينتسػػبوف إل اإلسػػالـ ينتػػروف أمػػورا معلومػػة مػػن الػػدين بالوػػرورة 
مػن  ومػا جهلػواخروف يؤولوف الن وص العػرعية مػن ال ػرنف والسػنة علػ  حسػو أىػوادهخب ون

، ونخػػروف يػػرددوف نعػػرات اجلاىليػػة احلم ػػاء باسػػخب الت وػػر وادلدنيػػة واحلريػػة  اإلذلػػ التعػػريل 
، وال شػك بػنف أمور ُد ف ل فيها منت أمد بعيػد ُبفينادوف بت رير ادلرأة ومساواهتا بالرجل 

، ونخػػروف بيانػػو إف شػػاء الل تعػػال وسػينٌبشػػرعو الل تعػػال ذلػػا  حػػدود مػا ُبادلػرأة حػػرة لتػػن 
، وتػارة حـر الل ونخروف يفتوف باست باب ما ىػو واجػو أو كراىػة مػا ىػو زلػـر  يبي وف ما

لديهخب من وسادل عل  احلهاب أو اخلتاف أو الل ية وكنهنخب  يعنوف احلرب الععواء بتل ما
د أنتر الل تعال عل  أمااؿ ىؤالء ووقهػخب ف ػاؿ  . قأعطوا ن يبا من التعريل للخل  ) أـُو

ويرجػل ذلػك إل  (24العػورب )  ( .....مل يػنذف بػو الل ذلخب شركاء شرعوا ذلػخب مػن الػدين مػا
مػن أجلهػا شػرع العػرادل خلل ػو وكراىػة مػا أنػزؿ الل  اليتاجلهل بدين الل جل وعال واحلتمة 

أحاطػ  بنمتنػا إحاطػة السػوار بادلع ػخب  الػيتوالعػبهات  الفنتالعهوات واذلوب وكارة  وإتباع
بعػػدما تباعػػدوا شػػيئا فعػػيئا عػػن ديػػن الل تعػػال واتبعػػوا كػػل نػػاعق مػػن اليهػػود والن ػػارب ومػػن 

الػػتين   ) لتتػبعن سػننسػار علػ  در ػخب وصػدؽ رسػوؿ الل صػل  الل عليػو وسػلخب حػُت ُػاؿ 
 : ُػالوا . وا ج ػر  ػو لسػلتتموه، شربا بعرب ، أو ذراعا  بتراع  حىت لو سػلتُبلتخب من

ن أىب رواه أمحػػد والبخػػار  ومسػػلخب رمحهػػخب الل تعػػال عػػ والن ػػارب ق ُػػاؿ : فمػػن ق ( اليهػػود
طػرؽ وادلفػرد  أ ومعػٌت )سػنن(  نعػخب اليهػود والن ػارب( أ ) .الل عنػو  ر  سعيد اخلدرب 

 ُبُت ادلسػػلم إتبػػاعويػػدؿ احلػػديى علػػ  شػػدة حػػرص  )والوػػو( نػػوع مػػن احليوانػػات.  سػػنة
واف بسبو من التؿ واذل وما أصابنانعيش فيو  الت وأظنو ىتا الزمن  ذلؤالء زمن من األزمنة

   . ذلك
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والواجػػو علينػػا  يعػػا هػػاه ىػػته الفػػنت العارمػػة أف نتمسػػك بػػدين الل سػػب انو وتعػػال فهػػو 

،  عػػػاله ُب، وأف نتهػػػرد مػػػن العبوديػػػة إال لل جػػػل  واالضلػػػراؼع ػػػمة مػػػن الزيػػػ  والوػػػالؿ 
كمػػا   .فهنػػاؾ مػػن يعبػػد الػػدرىخب والػػدينار ومػػنهخب مػػن يعبػػد ىػػواه ،ومػػنهخب مػػن يعبػػد غػػَت ذلػػك 

مة ادلعتربين لينػَت لنػا الطريػق ، وأف طللػل دمن األ العرع غلو علينا أف نسع  لتعلخب العلخب 
 يامة لتػنهخب ىته األمة إل يـو ال ُبالن ي ة للمسلمُت ودعوهتخب لدين الل تعال فاخلَت  ُب

ويػػػدذلخب علػػػ  اخلػػَت باحلتمػػػة وادلوعظػػػة احلسػػػنة والسػػػلوؾ ال ػػػو   هخبوف مػػػن ينخػػػت بنيػػػدييريػػد
هخب والتلطػف معهػخب حسن اخلطاب وال رب عل  من جهػل مػنواخللق احلسن وطالُة الوجو و 

ادلعاملة كما كاف يفعل النب صل  الل عليو وسلخب حينما كاف ينتيو األعرايب فيههل عليو  ُب
لل عليػػػو وسػػػلخب إال حلمػػػا ، وكمػػػا فعػػػل مػػػل األعػػػرايب الػػػت  بػػػاؿ ُب فمػػػا يػػػزداد النػػػب صػػػل  ا

 .ادلسهد 
 

دعػوهتن إل السػًت والعفػاؼ فنرغػو  ُبالفا ػالت  أخواٌبوأُدـ ىته الرسالة ادلتوا عة إل 
وأبعػػػر اةهبػػػة وأدعوىػػػا إل الابػػػات وحسػػػبك أختػػػاه أف الل  العػػػرع احلهػػػاب  ُبادلتربجػػػة 

النػػب صػػل  الل عليػػو وسػػلخب وبناتػػو كمػػا نسػػاء العػػادلُت زوجػػات تعػػال أمػػرؾ اػػا أمػػر بػػو أطهػػر 
 ) ومػػا كػػاف دلػػؤمنسػػب انو ُػػاؿ مػػن عػػتاب الل وأخوفػػك بػػالل أف تػػردب أمػػره ، ف ػػد  أحػػترؾ
إذا ُوػ  الل ورسػولو أمػرا أف يتػوف ذلػخب اخلػَتة مػن أمػرىخب ومػن يعػل الل ورسػولو  وال مؤمنة

اؿ تعال ) إظلا كاف ُػوؿ ادلػؤمنُت إذا دعػوا إل ( ، ُو12ف د  ل  الال مبينا (  األحزاب )
الل ورسػػولو لػػي تخب بيػػنهخب أف ي ولػػػوا مسعنػػا وأطعنػػا وأولئػػك ىػػػخب ادلفل ػػوف   ومػػن يطػػػل الل 

  ( 92 - 94(  النور ) ورسولو وؼلش الل ويت و فنولئك ىخب الفادزوف
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 ....أختاه 
أف خروج ادلرأة من بيتها ىو عنواف ل د أفادت التهارب ادلعهود ذلا بعُت االعتبار وال  ة 

ػػد أخػػت ع ػػالء  . خػػراب البيػػ  و ػػياع العيػػاؿ وان طػػاع األلفػػة واةبػػة بينهػػا وبػػُت زوجهػػا ُو
اليهود والن ارب يعتوف الويالت من جراء فساد أخالؽ البنُت والبنات ، وذلك أف البن  

ٍب تتفػق مػل  ععرة سػنة خرجػ  مػن بيػ  أىلهػا مثاينالغربية مىت بلغ  سن س  ععرة أو 
تسػنؿ عػن  ال شاب يعاكلها وتعتزؿ معو يعمالف وينكالف ومتتػى البنػ  بالسػنة والسػنتُت

أىلهػػػػا وال يسػػػػنلوف عنهػػػػا وال ترغػػػػو ُب الػػػػزواج العػػػػرع  فػػػػإف تزوجػػػػ  فإهنػػػػا ال ترغػػػػو ُب 
هػػا عػػن التسػػو ، كمػػا أف الرجػػل ال يرغػػو أف ػلمػػل  اإلصلػػاب لتػػوف احلبػػل واإلصلػػاب يعُو

الزنػػا اػػرىخب يتمتػػل بػػادلرأة عػػن طريػػق وأك  ومؤنػػة أمهػػخب  وادلطالبػػة اػػؤنتهخب تتفػػل العيػػاؿ أعبػػاء
ألوالد ولنسػػػػادهخب فيهػػػػا مػػػػترب ف  ػػػا عػػػػن تربيػػػػة ااُتنػػػػاء التػػػػالب يتسػػػػلو  ُبوصػػػاروا يرغبػػػػوف 

       .أخرب

                                                
 الػػت دارس لل ػػنادل وغَتىػػا ادلػػ ُبوعلػػ  إ ػػر ىػػتا ان ػػرؼ العػػباب والعػػابات عػػن الػػتعلخب  

يهخب و روهتخب حىت ُل ماذل  .خب وان رض نسلهخب وتعطل  صنادعهخب دار عليها مدار ُوهتخب وُر
يعػدوف الزنػا  يفتخر  ا الغرب حىت صػاروا ال اليتهناية ادلدنية واحلرية  ى فهته احلالة ادلزرية 

ة أو زن  ػا إذا زن  ػا مترىػتتمتػل  ػا ادلػرأة إال  الػيتجرؽلة لتونو بزعمهخب من كماؿ احلريػة 
وإظلػا  شػريعتهخب وال ن ػوؿ إهنػخب كلهػخب  ػته ال ػفة ُبعل  فراش الزوج مل العلخب أف الزنا زلػـر 

وإال ف ػػد يوجػػػد بيػػوت يلتػػػـز أىلهػػا العفػػػاؼ واحلعػػػمة . الغالػػو أو السػػػادد علػػ  أخالُهػػػخب 
 اؿ ع الؤىخب وكتا خب وال ياـ قدمة ادلنزؿ وحسن الًتبية ورعاية حق الزوج واحًتامو وال يز 

 سوء تربية نسادهخب  والتاتبات ادلفترات من نسادهخب ين وف بادلالـ وتوجيو ادلتاـ عل 
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 (4) وفساد أخالُهن
ونعػػرت جريػػدة ) الغػػوس ويتلػػ  ركػػورد ( ن ػػال عػػن جريػػدة ) لنػػدف  ػػروت ( ُادلػػة : ) إف 

وعلػػ  إ رىػػا يتاػػر  خػػروج ادلػػرأة عػػن بيتهػػا إل التمػػاس أعمػػاؿ الرجػػاؿ ، ُبالػػبالء كػػل الػػبالء 
العاردات عن أىلهن والل طػاء مػن األوالد غػَت العػرعيُت في ػب وف كػال وعالػة وعػارا علػ  

أمل تػػروا أف حػػاؿ خل تهػػا تنػػادب بػػنف  .اجملتمػػل فػػإف مزامحػػة ادلػػرأة للرجػػاؿ سػػت ل بنػػا الػػدمار 
 (ليس عليها ق  ليس عل  الرجل وعليو ما عليها ما

جريدة ) اإلسًتف ميل ( : ) ألف يعتغل بناتنا  ُبرود (  ونعرت التاتبة العهَتة ) مس إن
ادلعامػػػل حيػػػى ت ػػػب  البنػػػ  ملو ػػػة بػػػندراف  ُبالبيػػػوت خػػػَت وأخػػػف بػػػالء مػػػن اشػػػتغاذلن  ُب

فيهػا احلعػمة والعفػاؼ  (2)أال لي  بالدنػا كػبالد ادلسػلمُت .تتىو برونق حياهتا إل األبد 
 .متػس األعػراض بسػوء  أوالد البيػ  وال والطهارة تتنعخب ادلػرأة بنرغػد عػيش تعمػل كمػا يعمػل

فمػػا  .نعػػخب إنػػو لعػػار علػػ  بػػالد اإلنتليػػز أف هعػػل بناهتػػا مػػاال للرذادػػل بتاػػرة سلالطػػة الرجػػاؿ 
البيػ  وتػرؾ  ُبنسع  وراء ما غلعل البن  تعمل اا يوافق فطرهتا الطبيعية من ال ياـ  بالنا ال

 (1) عماؿ الرجاؿ للرجاؿ سالمة لعرفهاأ
 

 اءوال الدنيا إذا ذىو احليػ                  ُب العيش خَتلعمرؾ ما 
 ويب   العود ما ب   الل اء               يعيش ادلرء ما است يا قَت  

 
 .فاحلياء كلو خَت وحسن وَب النساء أحسن واحلياء من اإلؽلاف 

__________________________________________ 
 (232،  239 بن زيد نؿ زلمود  ص )رلموعة رسادل العيخ /  عبد الل (4)
   (2)ين كفروا لو كانوا مسلمُت( احلهرىتا م داؽ ُولو تعال ) راا يود الت (2)
 (   100رلموعة رسادل العيخ  / عبد الل بن زيد نؿ زلمود  ص )     (1)
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                                                أيتها اجلوىرة ادلتنونة  ......أختاه 
 

إف األصػػل ُب ادلسػػلمُت السػػًت والعفػػاؼ واحليػػاء ، فػػادلرأة خل ػػ   ػػعيفة البنيػػة  تػػاج إل مػػن 
يها وي وهنا وػلميها ويعطف عليها ويتلطف معهػا ، لتنهػا إذا خالطػ  الرجػاؿ ال تسػلخب وِ ؤ  يػ  

خان  أوامر الل سب انو حُت  اليتُلو خب مرض وىته األعُت اخلادنة  ُبمن شر األشرار ومن 
 )  ُػػل للمػػؤمنُت يغوػػوا مػػن أب ػػارىخب وػلفظػػوا فػػروجهخب ذلػػك أزكػػ  ذلػػخب إف الل خبػػَت اػػاُػػاؿ 

البيػػ  أو اجلامعػػة  ُب( ، وكػل سلالطػػة مػن خلػػوة أو دخػوؿ علػػ  النسػاء 10النػػور )  ي ػنعوف (
ػػػد هنػػ   أو ادلؤسسػػات الوظيفيػػة أو  النػػػبأمػػػاكن البيػػل تعتػػػرب م ػػدمات إل ارتتػػػاب اةػػـر ، ُو

 )) غػػَت اةػػـر ( علػػ  ادلػػرأة وحػػدىا ف ػػاؿ   األجنػػبسػػلخب عػػن دخػػوؿ الرجػػل صػػل  الل عليػػو و 
ػأفرأيػ  احل   . رسػوؿ الل ف ػاؿ رجػل : يػا .إياكخب والدخوؿ علػ  النسػاء  و ق ف ػاؿ صػل  الل م 

 . و مسلخب رمحهما الل تعال البخار رواه   (وسلخب : احلمو ادلوت  عليو
 . مالو أُرباء الزوجة كابن عمها وابن خالتهاواحلمو : ىو ُريو الزوج كنخيو وابن عمو و 

 
الػػزوج الػػت  ي ػػونك وغلعلػػك ملتػػة ُب بيتػػك ُريػػرة العػػُت بػػنوالدؾ  فػػالل عػػز وجػػل كفػػل لػػكِ 

فلػخب ههػدين نفسػك ُب  .ومنزلك ، فالزوج ىو الت  يع   ويتد وين و ليوفر لك الراحػة 
مػػن كلمػػة بتيئػػة  تسػػلم فػػإف فعلػػ  فإنػػك لػػن ومزامحػػة الرجػػاؿ ق  واالخػػتالطالسػػع  للخػػروج 

 ُبفننػ   .ُلبػك حسػرة وأدلػا بسػببها  يت طػلتسمعينها أو نظرة مغر ة  زنك أو دلسة فاجرة 
بيتك وأمرؾ باإلُرار فيو وحسبك أف الل أمػرؾ اػا  ُبغٌت عن ذلك واإلسالـ جعلك متنونة 

ػرف الل عػنهن حينمػا ُػاؿ سػب انو  ر ػ أمر بػو أمهػات ادلػؤمنُت ونؿ بيتػو  وال  بيػوتتن ُب) ُو
صل  الل عليو وسػلخب  النبنساء  ُبفهل لك  .( 11األحزاب )  تربجن تربج اجلاىلية األول (

 الل عنهن األسوة احلسنة ققق  ر  وبناتو أمااؿ خدغلة وعادعة وفاطمة 
 



 
8 

يػػل إهنمػػا بنتػػا شػػعيو عليػػو ال ػػالة بنػػيت ُبوىػػل لػػك أسػػوة  السػػالـ اللتػػاف  و الرجػػل ال ػػاي ُو
 يا فوجػػدتا الرعػػاء غلتمعػػوف علػػ  مػاء مػػدين فانتظرتػػا حػػىت ينتهػػوا مػػن السػػ اية ٍب ذىبتػا لتستسػػ

احلياء واألدب  ُب ادلعايندار بينهما وبُت موس  عليو ال الة والسالـ حدياا يورب لنا أروع 
 ( .........) فهاءتػػػو إحػػػداعلا متعػػػ  علػػػ  اسػػػت ياء والوػػػوابل العػػػرعية ، ف ػػػاؿ الل تعػػػال 

 تفسَت ابن كاَت رمحو الل تعال  انظر (  22 – 21ل  ل من اآلية ) رة اسو  ُبوال  ة 
 

  إياؾ والغفلة..... أختاه 
 

ف ومل تت ف  كتابا نافعا تػتعلخب فيػو اف واجلمعة واجلمعتاكاَت من النساء ؽلر عليهن اليـو واليوم
حاديػى رسػوؿ أمور دينها ، أو ت ػرأ سػورة مػن ال ػرنف التػر  تنػاؿ  ػا  وا ػا ، أو حػدياا مػن أ

عمػػػػل البيػػػػ   ُببػػػػل ت وػػػػ  غالػػػػو يومهػػػػا  .الل صػػػػل  الل عليػػػػو وسػػػػلخب تػػػػتعلخب منػػػػو احلتمػػػػة 
 عل  لنميمة فتعتادال يل وال اؿ وال يسلخب احلديى طبعا من الغيبة وا ُبمل جارهتا  واالنعغاؿ

ُػاؿ رسػوؿ الل صػل  الل عليػو  .غفلػة وغػف فيمػا ؽلػر مػن عمرىػا  ُبوى  دأ ا ذلك وي ب  
 لخب :                                                 وس

رواه البخار  والًتمت  رمحهما الل   ( ) نعمتاف مغبوف فيهما كار من الناس : ال  ة والفراغ
وأصػػػل الغػػػف  .ومعػػػٌت مغبػػػوف أ  : سلػػػدوع وغافػػػل  .تعػػػال عػػػن ابػػػن عبػػػاس ر ػػػ  الل عنػػػو 

 اإلخفاء والسًت ) سلتار ال  اح (
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  اجلنة ى  ىا .......اه أخت
 
د تتستلُت ُادلػة : ومػن يػدرب ىػتا ق  فػإف  ...ورىب  إ أنك ستدخلُت اجلنة ق  تعلم أمل  ُو
ُػػاؿ  .افػػاتي  اجلنػػة لتػػٌت أبعػػرؾ  .أُػػوؿ نعػػخب  .الغيػػو إال الل  علػػخب الغيػػو وال يعلػػخب ُبىػػتا 

ىا ، وح ػػن  ) إذا صػػل  ادلػػرأة  سػػها ، وصػػام  شػػهر رسػػوؿ الل صػػل  الل عليػػو وسػػلخب  
رواه ابن حباف   أبواب اجلنة شئ  ( أ اجلنة من  ادخل وأطاع  زوجها ، ُيل ذلا  فرجها ،
ػػخب  لأللبػػاينالل عنػػو  وصػػ ي  اجلػػامل  ر ػػ صػػ ي و عػػن أىب ىريػػرة  ُبرمحػػو الل  رمحػػو الل ُر

(220) 
 

البيػ   ُبفهتا احلديى بعرب عظيمة لتل زوجة لتن ىتا الاواب وىو اجلنة ي تو  اإلُػرار 
تهػا وطاعػة الػزوج وإح ػاف  ُبفاحلفاظ عل  ال لوات اخلمػس  .بالرجاؿ  االختالطوعدـ  ُو
ػػػر  بيتهػػػا ، وإال إذا كانػػػ  ادلػػػرأة خ   ُب ادلػػػرأةأف ت ػػػر مػػػن لوازمػػػو  الفػػػرج ػػػال  و   ، ةاج  تسػػػتطيل  ة الج 

احلفػػاظ علػػ  ذلػػك دلػػا ػلػػدث مػػن اخلػػالؼ الػػدادخب بػػُت الػػزوجُت ل لػػة اىتمػػاـ الزوجػػة بعػػئوف 
تهػػا لعملهػػا وعالُاهتػػا وشػػئوهنا اخلاصػػة ، ومػػن  البيػ  ورعايػػة األوالد ، فت ػػرؼ الزوجػػة جػػل ُو

 االنعػػغاؿوكاػػرة  االخػػتالطق إنػػو سػػبو مػػاذا قبال ح ػػر ذلػػا  الػػيتىنػػا تبػػدأ ادلعػػاكل الزوجيػػة 
ػػات فيمػػا ىػػو  ػػره أكػػرب مػػن نفعػػو   الالدػػ السػػوء  رفي ػػاتوناىيػػك أختػػاه عػػن .و ػػياع األُو

ودوف حيػػػاء عمػػػا ػلػػػدث بيػػػنهن وبػػػُت أزواجهػػػن فهػػػته تعػػػتت  مػػػن ُلػػػة  يت ػػػد ن بتػػػل جػػػرأة
ولػػو نظػػرت نظػػرة إن ػػاؼ لوجػػدت أهنػػا  تعػػتت  مػػن ُلػػة اىتمػػاـ زوجهػػا  ػػا  ادلؤونػػة ، وأخػػرب

 .ها وبُت زوجها ، فالل ادلستعاف فات بينالسبو فيما ػلدث من معظخب اخلال ى 
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احػػتر  رد أمػػر الل وأمػر رسػػولو صػػل   ......أختػاه 
  الل عليو وسلخب   

 
أو أف ي يػدؾ َب سػهن  يتبػ  حريتػك لتػ ال  بنوامر،أف يعلخب أف الل تعال أمرؾ  ينبغ شلا 

أف ي لػل حظػك ون ػيبك وكرامتػك ، كػال إنػو سػب انو وتعػال  أو ػلرمك من متاع الدنيا أو
 ػػاؿ أرأؼ بعبػػاده وإمادػػو مػػن األـ بوليػػدىا ، وىػػو سػػب انو أعلػػخب اػػا ي ػػل هخب ومػػا يفسػػدىخب ف

 (41ادللك )  ) أال يعلخب من خلق وىو اللطيف اخلبَت (سب انو 
 

 .يلطف بنُداره عل  عباده  الت ىو  اللطيف : 
 .العامل ببواطن األمور وأسرارىا اخلبيػر  : ىو

لتا أختاه إياؾ وأف يويق صدرؾ من شرع الل وإياؾ أف ت ػو  احلهػاب غػَت مناسػو اآلف ، 
النػػػاس سػػػوؼ يسػػػخروف مػػػٌت ، أو ت ػػػو  إف نيػػػات احلهػػػاب أو إنػػػو يتبػػػ  حػػػرييت ، أو إف 

للعػػػيطاف ورد ألمػػػر الل تعػػػال  تبػػػاعاو فهػػػتا تسػػػويف للتوبػػػة  ...أو ...أو خاصػػػة بنسػػػاء النػػػب
وإعراض عما أمرؾ بو وىتا ُد يؤدب بك إل الوالؿ ادلبُت ، وإياؾ أختاه أف تترى  ما أمر 

كراىيػػة مػػا أنػػزؿ الل  ػػبل األعمػػاؿ ، ف ػػاؿ   ، ف ػػد أخػػرب الل تعػػال أف شػػرع حتػػيخب الل بػػو مػػن
اؿ . ( 3زلمد )  بنهنخب كرىوا ما أنزؿ الل فنحبل أعماذلخب ( ) ذلكجل وعال  ) ذلك بنهنخب ُو

 ( 22زلمد )  وكرىوا ر وانو فنحبل أعماذلخب ( اتبعوا ما أسخل الل
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 أمور البد أف تعلميها ..أختاه 
 ىو الفرض أو الواجو ق (  ما4)

ض أو الواجػػو ىػػػو مػػا أمػػر بػػػو العػػارع ) الل ( علػػػ  سػػبيل احلػػتخب واإللػػػزاـ  يػػى ياػػػاب فػػالفر 
 .فاعلو وؽلدح ، ويعاُو تاركو ويتـ 

( ين لػو مػن األمر ي تو  الوجوب مػا مل تػنت ُرينػة )دليػل صػ ي  ؿ:وال اعدة األصولية ت و  
 .االست بابالوجوب إل 

 .لو من احلرمة إل التراىػػػػػػة  ي ( ين النه  ي تو  الت ر  ما  مل تنت ُرينة )دليل ص
كػال رنف سػواء بفعػل   وحػ  مػن عنػد الل ىػ  اليتال رنف أو السنة ال  ي ة  ُبفما داـ األمر 

فعػػػل األمػػر ، أو النهػػػ  عػػػن فعػػل شػػػح ، فهػػػتا يوجػػو صػػػاحبو اإلتبػػػاع مػػػا مل  باسػػػخباألمػػر أو 
و احلرمػػة إل التراىػػة ، أ االسػػت بابيوجػػد نيػػة أو حػػديى صػػ ي  ين ػػل ىػػتا الوجػػوب إل 

 : ك ولو تعال.
 فهل ىناؾ دليل ي وؿ ماال وأُيموا ال الة إف شئتخب ق (........) وأُيموا ال الة  
 
باآليػػة ال رننيػػة متامػػا مػػن  كاالسػػتدالؿباحلػػديى ال ػػ ي  كػػدليل شػػرع    االسػػتدالؿ(  أف 2)

صػػل  الل عليػػو  النػػبإل بػػاألمر والنهػػ  ألف السػػنة وحػػ  مػػن الل تعػػال أوحاىػػا  االلتػػزاـحيػػى 
) ما  ل صاحبتخب وما غػوب   ومػا ينطػق عػن اذلػوب   إف ىػو إال وحػ  ُاؿ تعال  .وسلخب 
 (  1 - 2النهخب )    يوح  (

 
 وإتبػػاع(  أف التسػػويف بالتوبػػة أو بفعػػل طاعػػة أو بػػًتؾ مع ػػية سػػبيل مػػن سػػبل العػػيطاف 1)

 عػػوا خطػػوات العػػيطاف إنػػو لتػػخب عػػدو) وال تتبهنػػ  الل عنهػػا حػػُت ُػػاؿ سػػب انو  الػػيتخلطواتػػو 
 -422الب ػػػرة )   مبػػػُت  إظلػػػا يػػػنمركخب بالسػػػوء والف عػػػاء وأف ت ولػػػوا علػػػ  الل مػػػا ال تعلمػػػوف (

فهػتا التػالـ تزكيػة  .يفعل كتا وكتا فغَت  غَت أنا أفول من  ت و أختاه أف  وإياؾِ  .( 423
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د هن  الل سب انو عن ذلك ف اؿ  النهخب   ىو أعلخب ان ات   () فال تزكوا أنفستخب للنفس ُو
(12  ) 
 
ػػد يتػػوف  ػػمنيا أو ت(  أف األمػػر ُب العػػرع  ُػػد يتػػوف 1) لمي ػػا ، فعنػػدما هنػػ  الل صػػرػلا ُو

) وال إليػػو ف ػػاؿ سػػب انو  تفوػػ  الػػيتمل ي ػػل ) وال تزنػػوا ( وإظلػػا هنػػ  عػػن م دماتػػو  عػػن الػػزن
بػػػالنظر أو  أ معػػػٌت ال ت ربػػػوا ف . (12اإلسػػراء )  الزنػػػا إنػػػو كػػاف فاحعػػػة وسػػػاء سػػػبيال ( ت ربػػوا

ي ػاؿ ذلمػا وىػ    وهنػ  عػن ع ػوؽ الوالػدين ، فنهػ  عػن أُػل مػا .ادلواعدة أو اخلووع بػال وؿ 
بالوػػهر والوػػيق ، فمػػن بػػاب أول أف ال ي ػػاؿ مػػا ىػػو أكػػرب مػػن  تػػوح  الػػيتكلمػػة ) أؼ( 

 .نساؿ الل السالمة  0ؿ واألفعاؿ ذلك ، ناىيك عن اإلساءة إليهما باألُوا
 
بو فػػال ت ػػو  إف نيػػات احلهػػاب ( أف ال ػػرنف التػػر  نػػزؿ بعمػػـو اللفػػل ال ق ػػوص السػػ9)

كػال فػإف اخلطػاب ال ػرنين موجػو إل النػب صػل  الل عليػو وسػلخب ونسػادو . بنساء النب ة خاص
 إذا طل ػتخب النسػػاء) ينيهػا النػب ومػن بعػدىخب مػن ادلػؤمنُت وادلؤمنػات والػدليل مػاال ُولػو تعػال  

 النػػػباآليػػػة مفػػػرد وىػػػو  ُبفادلنػػػادب . (4الطػػػالؽ )  (.....عػػػدهتن وأح ػػػوا العػػػدة فطل ػػػوىن ل
ػاؿ  )طل ػتخب(، أما الفعل ف د جاء ب يغة اجلمػل  صل  الل عليو وسلخب ومل ي ػل )طل ػ ( ، ُو

صػل  الل عليػو وسػلخب   النػبمػن الل إل  فهػتا أمػر .ومل ي ل )وأحل العػدة(  )وأح وا العدة(
نؿ   (........) كنػػػتخب خػػػَت أمػػػة أخرجػػػ  للنػػػػاس وإل ادلػػػؤمنُت  يعػػػا ، ومالػػػو ُولػػػو تعػػػال  

علػػ  ال ػػ ابة ر ػػ  الل عػػنهخب وىػػخب أىػػل ىػػته التزكيػػة لتنهػػا ( ، فاآليػػة نزلػػ  440عمػػراف )
الل تعمل أمة زلمد صل  الل عليو وسلخب كلها ، فتتلك األمر باحلهاب لنسػاء النػب صػل  

 .سلخب ىو أمر لنساء ادلؤمنُت  يعاعليو و 
 
ػػوع  الػػت (  أف ىنػػاؾ مػػا يسػػم  بسػػد الػػترادل وىػػو العػػح 2) اةػػـر كنهػػ   ُبيفوػػ  إل الُو

صل  الل عليػو وسػلخب عػن ال ػالة إل ال بػور ، فهػتا ذريعػة وطريػق ُػد تػؤدب إل العػرؾ  النب
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واأل رحة يسنلوهنخب من دوف الل  عنو ، حينما يتىو بعض الناس إل أص اب ال بور ادلنه 
 . بوا ذلخب نفعا أو يدفعوا عنهخب  راتعال أف غلل

 
(  أف الدين يؤخت كلو  لة واحدة بال تبعيض ، فال ننخت ما يوافق ىوانػا ونػدع مػا ؼلالفػو 1)

أمػػر  ُبواحػد ىػو الل سػب انو وتعػػال فػال يليػق بنػا كمسػلمُت أف نطيعػو  والنػاى ، ألف اآلمػر 
 ) أفتؤمنوف بػبعض التتػاب وتتفػروف بػبعض فمػا جػزاء مػننخر ف د ُاؿ سب انو  ُبونع يو 

احليػػػاة الػػػدنيا ويػػػـو ال يامػػػة يػػػردوف إل أشػػػد العػػػتاب ومػػػا الل  ُب خػػػز يفعػػػل ذلػػػك مػػػنتخب إال 
بغافل عما تعملوف   أولئك التين اشًتوا احليػاة الػدنيا بػاآلخرة فػال ؼلفػف عػنهخب العػتاب وال 

  (22،  29الب رة )ىخب ين روف (  
 

أختػػػاه أف احلهػػػاب فريوػػػة فر ػػػها الل عػػػز وجػػػل علػػػ  بنػػػات ندـ إذا بلغػػػن اةػػػيض  فػػػاعلم 
ػػد اىػػتخب ال ػػرنف التػػر   .ف متلفػػات تتليفػػا شػػرعيا ر وصػػ نيػػات كاػػَتة بالػػدعوة إل السػػًت  ُبُو

صػػل  الل عليػػو  النػػبواحليػػاء وعػػدـ اخلوػػوع بػػال وؿ واألمػػر باحلهػػاب ، كمػػا اىػػتخب  والعفػػاؼ
 الوصية بالنساء ودعوهتن إل ما دعا إليو ال رنف التر  وسلخب ب

 
ػػػػد ورد  .سػػػػورة ) النسػػػػاء(  باسػػػػخبال ػػػػرنف التػػػػر   ُبوحسػػػػبك أف الل تعػػػػال مسػػػػ  سػػػػورة   ُبُو

هن مػػن ُبػػل الػػزوج  الوصػػية بالنسػػاء واإلحسػػاف إلػػيهن ومعاشػػرهتن بػػادلعروؼ وإعطػػاؤىن ح ػػُو
سػػػور كاػػػَتة مػػػن ال ػػػرنف التػػػر  كسػػػورة الب ػػػرة ،  ُبوادلتعػػػة وادلػػػَتاث وال ػػػداؽ )ادلهػػػر( والنف ػػػة 

تفسػَت ىػته  وأدعوؾ أختاه الترؽلػة ل ػراءة.   والنساء ، األحزاب ، والنور ، الطالؽ ، والت ر 
فيهػػا مػػا مػػدب اىتمػػاـ العػػرع احلنيػػف بػػك ، وأنػػك لسػػ  مهملػػة أو منبػػوذة أو  لتعػػ السػػور 

ُت ومػػن سػػار علػػػ   ُتمهػػدورة احل ػػوؽ كمػػػا يػػدع  ادلػػدعوف مػػػن اجلهػػالء والعلمػػاني وادلستعػػػُر
 .در خب 

 



 
14 

ػػػوؿ  والسػػػنة  التػػػر  فإليػػػك أختػػػاه الترؽلػػػة بعوػػػا مػػػن األدلػػػة العػػػرعية مػػػن ال ػػػرنف ال ػػػ ي ة ُو
 وتعملػ ، راجيا من الل جػل وعػال أف تعيهػا  العرع تو   لك حتخب احلهاب  اليتالعلماء 

 ُاؿ : حينما أعده لكِ  الت  وابو  وتنا نفسك من عتاب الل  لتن ت  ا 
                                                          

أن ال أ ػػيل عمػػل عامػػل مػػنتخب مػػن ذكػػر أو أناػػ  بعوػػتخب مػػن بعػػض ر ػػخب ) فاسػػتهاب ذلػػخب 
 (439نؿ عمراف ) (.....
 

ل للمؤمنات يغوون من أب ػارىن وػلفظػن فػروجهن وال يبػدين زينػتهن إال  ُاؿ تعال : ) ُو
ربن قمرىن عل  جيو ن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو نبادهن أو نباء ما ظهر منها وليو

أو إخػواهنن أو بػٍت إخػواهنن أو بػٍت أخػواهتن أو نسػادهن بعولتهن أو أبنادهن أو أبنػاء بعػولتهن 
أو ماملتػػ  أؽلػػاهنن أو التػػابعُت غػػَت أول اإلربػػة مػػن الرجػػاؿ أو الطفػػل الػػتين مل يظهػػروا علػػ  

ال يوػػػربن بػػػنرجلهن لػػػيعلخب مػػػا ؼلفػػػُت مػػػن زينػػػتهن وتوبػػػوا إل الل  يعػػػا أيػػػو عػػػورات النسػػػاء و 
  ( 14سورة النور )       ادلؤمنوف لعلتخب تفل وف (

: ظػػاىر الزينػػة الايػػاب )  ) إال مػػا ظهػػر منهػػا (ُولػػو تعػػال  ُبالل عنػػو  ر ػػ ُػػاؿ ابػػن مسػػعود 
 .(  ال رطبتفسَت 
ولو   ُبوادلػراد بػو  .ن عل  اجلفن  يى متنػل الرؤيػة أصل الغض : إطباؽ اجلف  ) يغوون (ُو

األرض أو ب ػػرفو إل جهػػة أخػػرب وعػػدـ النظػػر  ُبال ػلػػل إليػػو قفوػػو  النظػػر عمػػااآليػػة كػػف 
فػػنمر الل النسػػاء بغػػض الب ػػر شػػنهنن كعػػنف الرجػػاؿ مػػن غػػض الب ػػر وحفػػل  .اػػلء العػػُت 

  .ر رادد لل لو الفرج وبدأ باألمر بغض الب ر ُبل األمر  فل الفرج ألف الب 
 

 فما تنلف العيناف فال لو نلف      لل لو رادػد          أمل تػر أف العُت 
 



 
15 

كمػػا أف غػػض الب ػػر واحػػًتاـ النسػػاء بعػػدـ النظػػر إلػػيهن معػػروؼ ُب اجلاىليػػة فهػػتا عنػػًتة بػػن 
 وؿ:ػػػػػشداد ي 

 
 حىت يوارب جارٌب منواىػا          ارٌب     وأغض طرُب إف بدت   ج

 
 
 0) إال مػا ظهػر منهػا (ادلرأة أف تبدب زينتها إال ما ظهر منهػا ف ػاؿ سػب انو  تعال هن  اللٍب 

تػدؿ  ( إال مػا ظهػر منهػا ) اآليػة الترؽلػة ُبتفسَتىا : وىػته اجلملػة  ُبُاؿ العالمة ادلودودب 
غلوز ذلػن أف يتعمػدف إظهػار ىػته الزينػة غػَت أف مػا ظهػر منهػا بػدوف ُ ػد  عل  أف النساء ال

الػت  هلػل بػو النسػاء مالبسػهن )  ؽلتػن إخفػاؤه كػالرداء كاف ظػاىرا بنفسػو ال هن ، أو مامن
ؽلتػن إخفػاؤه وىػو شلػا يسػتهلو النظػر لتونػو علػ  بػدف ادلػرأة علػ  كػل  يعٌت ادلالءة( ألنػو ال

 ر ػ بينػو عبػد الل بػن مسػعود  الػت حاؿ ، فال مؤاختة عليو من الل تعػال وىػتا ىػو ادلعػٌت 
 .رمحو الل تعال  الب ر احلسن الل عنو و 

 ه اإلنسػاف علػ  العػادة اجلاريػة ٍبيظهػر  مػا ) إال ما ظهر منهػا (أما ما ي ولو غَتىخب إف معٌت 
ن ادلػرأة أنػو ي ػ  عنػدىخب أف تػزي أ الزينػة  يدخلوف فيػو وجػو ادلػرأة وكفيهػا بتػل ماعليهػا مػن

ٍب متعػػػ  كاشػػػفة  سػػػورة ،واألوجههػػػا بالت ػػػل وادلسػػػاحيق وال ػػػب  ويػػػديها باحلنػػػاء واخلػػػاًب 
ُاعػدة مػن ُواعػد اللغػة العربيػة ، غلػوز أمػا ضلػن فنتػاد نعهػز عػن أف نفهػخب  .وجهها وكفيها 

فإف الفرؽ بُت أف يظهػر العػح نفسػو  .أف يتوف معٌت ) ما ظهر منها ( ما يظهره اإلنساف 
ف والظػػػاىر مػػػن اآليػػػة أ .، أو أف يظهػػػره اإلنسػػػاف ب  ػػػد وا ػػػ  ال يتػػػاد ؼلفػػػ  علػػػ  أحػػػد 

حػػد  ُبال ػػرنف ينهػػ  عػػن إبػػداء الزينػػة ويػػرخل فيمػػا إذا ظهػػرت مػػن غػػَت ُ ػػد ، فالتوسػػل 
يابػػػ   ػػػا أف  الػػػيتالرخ ػػػة إل حػػػد إظهارىػػػا ) عمػػػدا ( سلػػػالف لل ػػػرنف وسلػػػالف للروايػػػات 

وأف  .سافرات الوجوه صل  الل عليو وسلخب ما كن يربزف إل األجانو  النبعهد  ُبالنساء 
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 ُبامال للوجػو ، وكػاف الن ػاب ُػد جعػل جػزءا مػن لبػاس النسػاء إال األمر باحلهػاب كػاف شػ
 ( 4اإلحراـ )
اؿ   البخػار رواه  ال فػازين ( صل  الل عليو وسلخب  ) ال تنت ػو ادلػرأة اةرمػة وال تلػبس النبُو

   رمحو الل تعال
زين ، ٍب وافهـو ادلخالفػة يػدؿ احلػديى علػ  أهنػا إف مل تتػن زلرمػة فإهنػا تنت ػو وتلػبس ال فػا

  ) وليوربن قمرىن عل  جيو ن (ُاؿ تعال 
يغطػ  بػو الػرأس وىػ   أ ُاؿ ابن كاَت رمحو الل تعال : اخلمر  ػل  ػار ، وىػو مػا ؼلمػر بػو 

 تسميها الناس ) ادل انل ( اليت
و ( ، و ػرب اخلمػار علػ  اجليػو ىػو إ ػفاؤه ي ػوى   ػل ) ج  ور وال دور    يوب : الن  واجل  

اـ السًت وىتا يلـز إل ػاء الطػرؼ الزادػد مػن غطػاء الػرأس علػ  ضلػورىن ليػتخب ذلػن عليو مل إحت
 .ناؽ مل الرأس ، فال يرب منها شحبتلك كماؿ السًت للن ور واألع

 الل عنها ُال  : ر  عن عادعة أـ ادلؤمنُت  ص ي و ُب البخار روب 
ش  ن مروطهن  ل  جيو ن () وليوربن قمرىن عيرحخب الل نساء األن ار دلا أنزؿ الل تعال 

 و.ػػر بوادلرط : كساء من صوؼ وضلوه يؤتز . غطُت بو رؤوسهن  أ فاختمرف بو 
فنعػاد الل تعػال اللفػل  ) وال يبػدين زينػتهن إال لبعػولتهن أو نبػادهن . . . . . (ٍب ُاؿ تعػال 

ىػتا يػدؿ علػ  لَتتو عليو ما بعػده مػن اةػاـر الػت  يبػاح للمؤمنػة أف تبػدب زينتهػا إلػيهخب ، و 
أف الزينة األول غَت الزينة الاانية ادلتكورة ُب نفس اآليػة ، فاآليػة األول عػن الرجػاؿ  يعػا مػن 

 األجانو والاانية للم اـر وىخب :
الزوج ) البعل( ، واألب ، واجلد وإف عال ، وأب الػزوج وإف عػال ، وابنهػا وإف سػفل ، وأبنػاء 

يق ألـ ، وأبناؤه وإف نزلػوا ، وابػن األخ وإف نػزؿ وسػواء  الع  الزوج وإف نزلوا ، واألخ ألب أو
 كاف ألب أو ألـ ، أو الع يق ، وابن األخ  ش ي ة أو ألب أو ألـ ، وادلرأة ادلسلمة من

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
         ( تفسَت ادلودودب                     4)
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نساء ادلؤمنات ، وعبدىا ادلملوؾ ذلػا دوف شػريك ذلػا فيػو ، والتػابل ألىػل بيتهػا مػن شػيخ ىػـر 
 ، وطفػػل صػػغَت مل ؽليػػز دوف سػػن البلػػوغ شلػػن ال حاجػػة(2)، ومعتػػوه(4)أصػػابو اخلػػرؼ ، وعنػػُت

 (1) عدـ العهوة عندىخب لترب ومرض وصغرالنساء ل ُبذلخب 
 
 

 ن ليعلخب ما ؼلفُت من زينتهن . . . . . . . . () وال يوربن بنرجلهٍب ُاؿ تعال 
هنػ  الل تعػػال ادلؤمنػػات أف يوػربن األرض بػػنرجلهن الػػيت فيهػػا اخلالخػل لتػػ  يعلػػخب أهنػػا ذات 
زينػػػة ُب رجلهػػػا ، فػػػال ػلػػػل ذلػػػا ذلػػػك ولػػػو مل ت  ػػػد إظهػػػار زينتهػػػا ، ٍب خػػػتخب الل تعػػػال اآليػػػة 

، وىػػو أمػػر مػػن الل تعػػال  ؤمنػػوف لعلتػػخب تفل ػػوف () وتوبػػوا إل الل  يعػػا أيػػو ادلالترؽلػػة ب ولػػو 
بالتوبة وى  ترؾ ما من شننو أف يغوو الل تعال ، وفعل ما وجو فعلػو ، ومػن ذلػك غػض 

 .الب ر وحفل الفرج وااللتزاـ بالعفة والسًت
رف ُب بيوتتن وال تربج  (11األحزاب )(   ن تربج اجلاىلية األول . . ُاؿ تعال : ) ُو

( مػػػػن سػػػػورة األحػػػػزاب ومػػػػا تالىػػػػا مػػػػن نيػػػػات كرؽلػػػػات ، 10. .إذا ُػػػػرأت اآليػػػػة )أختػػػػاه . . 
سػػػتهدين أف اخلطػػػاب اإلذلػػػ  موجػػػو مػػػن رب العػػػزة مػػػن فػػػوؽ سػػػبل مسػػػاوات إل أطهػػػر نسػػػاء 
العػػادلُت وىػػن نؿ بيػػ  النػػب صػػل  الل عليػػو وسػػلخب وأزواجػػو أمهػػات ادلػػؤمنُت ر ػػ  الل تعػػال 

عف ذلػػػا العػػػتاب ان يػػػنت مػػػنتن بفاحعػػػة مبينػػػة يوػػػيػػػا نسػػػاء النػػػب مػػػ )عػػػنهن ب ولػػػو تعػػػال 
وما تالىا من نيات ، فػإذا كػاف ىػتا اخلطػاب موجػو ذلػؤالء ، فمػا بالػك أختػاه اػن    عفُت(

 ىن أدن منهن منزلة ققق 
 
 
 ال يعته  النساء        ، أو  ال ي در عل  إتياف النساء الت ُت  : ن  العِ  (4)
 ادلعتوه : الناُل الع ل (2)
 اجلزادر العيخ / أبو بتر  –أيسر التفاسَت (  3)
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اللفػػل ال ق ػػوص السػػبو ، فػػإف ىػػتا النػػداء    نػػزؿ بعمػػـووكمػػا ذكرنػػا ننفػػا أف ال ػػرنف التػػر 

( 93ة )اآليػ  ُبمػن ىػن دوهنػن مػن النسػاء ، بػل  ػل الل تعػال  موجو أيوػا إل اإلذل واألمر 
صل  الل عليو وسلخب وبناتو ونسػاء ادلػؤمنُت  النبمن سورة األحزاب األمر باحلهاب لزوجات 

فهػػته اآليػػات مػػن سػػورة األحػػزاب كػػرر الل تعػػال النػػداءات إل نسػػاء  . نفػػس اآليػػة ُب يعػػا 
ُلبػو  ُب الػت ) فػال ضوػعن بػال وؿ فيطمػل صل  الل عليو وسلخب إل أف أوصاىن ُػادال  النب
لن ُوال معروفا ( مرض  (12األحزاب )  ُو
 وتػػُر ن ال ػػوت إذا تتلمػػنت مػػل األجانػػو مػػن الرجػػاؿ ) غػػَت اةػػاـر (ال تلػػُت التلمػػات  أ 

نفاؽ و عف إؽلاف مل شهوة عارمػة هعلػو يتلػتذ باخلطػاب  أ ُلبو مرض ،  ُب الت فيطمل 
لػػن ُػػوال معروفػػا (، ٍب أمػػرىن تعػػال ب ولػػو  زيػػادة  دلعػػٌت ادلطلػػوب دوفيػػؤدب إل ا وىػػو مػػا ) ُو

 . ألفاظ وكلمات ال حاجة ذلا
الل تعػال عنػو  : ادلػرأة تنػدب إذا خاطبػ  الرجػاؿ األجانػو إل الغلظػة  ر  ُاؿ ابن عباس 

 . ، فإف ادلرأة منمورة قفض التالـال وؿ من غَت رفل ال وت  ُب
 

ػػرف بيػػوهتن ف ػػاؿ  ُبٍب أمػػرىن الل تعػػال بػػاإلُرار  اُػػررف اعػػٌت ا بػػنت فيهػػا  أ  (بيػػوتتن  ُب) ُو
فػال ضػرجن سػافرات  إذا خػرجنت حلاجػة أ  ) وال تػربجن (وال ضرجن إال حلاجة البػد منهػا ، 

ُبل اإلسالـ ، إذ كان  ادلرأة تتهمل وضرج  أ  ) تربج اجلاىلية األول ( .متطيبات متزينات 
ىن سػب انو بإُامػة ال ػالة ٍب أمػر  .معيتها وصػوهتا تفػنت الرجػاؿ  ُبمتبخًتة متتسرة متغنهة 

 . الل ورسولو صل  الل عليو وسلخب وإيتاء الزكاة وطاعة
                                                 

ذلػػك وىػػو إرادتػػو تعػػال بتطهػػَتىن مػػن الػػدنس واآل ػػاـ إب ػػاء علػػ   ُبٍب أخػػربىن تعػػال بالعلػػة 
ال ضفػ  علػ    اليت  ُد يؤدب إل الفنت البي ُبطهرىن ، ألف اخلروج بتارة ، وعدـ إُرارىن 

ال ػػرنف والسػػنة ادلطهػػرة  ُبأيوػػا بػػتكره سػػب انو ادلتماػػل  كػػل مػػن لػػو  أدن ب ػػَتة ،  ٍب أمػػرىن
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) إف الل كػاف لطيفػا خبػَتا العريفة ) احلتمة ( عل  جهة ادلوعظة ، وختخب اآلية الترؽلة ب ولػو 
 .خَت أو شر  مور مناألوؿ إليو لطيف بتخب ، خبَت بنحوالتخب وما تؤ  أ  (
 

ُػل ألزواجػك وبناتػك ونسػاء ادلػؤمنُت يػدنُت علػيهن مػن جالبيػبهن  النبُاؿ تعال : ) ياأيها 
 (93األحزاب )                ذلك أدن أف يعرفن وكاف الل غفورا رحيما (

 
واجلالبيػػػو :  ػػػل جلبػػػاب وىػػػو العبػػػاءة أو  . اإلدنػػػاء ىػػػو اإلرخػػػاءو  .يػػػرخُت أ  ( ) يػػػدنُت

 . وىته اآلية تسم  نية احلهاب. الءة تتوف فوؽ الدرع الساب  الطويل ادل
                                   

 ُاؿ ابن أىب حاًب رمحو الل تعال :
خػرج نسػاء األن ػار كػنف علػ  رؤوسػهن الل عنها : دلا نزل  ىته اآليػة  ر  ُال  أـ سلمة 
 .بسنهاتينة ، وعليهن أكسية سود يلالغرباف من الس

   
 تفسَته ) أيسر التفاسَت ( : ُب اجلزادر   ُاؿ العالمة العيخ أبو بتر 

يػػرخُت علػػ  وجػػوىهن اجللبػػاب حػػىت ال يبػػدو مػػن ادلػػرأة إال عػػُت واحػػدة  أ ومعػػٌت ىػػته اآليػػة 
 . ر  ا إل الطريق إذا خرج  حلاجةتنظ
 

 : عليهن من جالبيبهن ( ) يدنُتُولو تعال  ُبرمحو الل تعال  اجلوزب  ُاؿ اإلماـ ابن 
 . ألرديةعفيفات ( وادلراد باجلالبيو ا أ رؤوسهن ووجوىهن ليعلخب أهنن حرادر )  يغطُت أ 
 

 ( :  الب ر اةيل  ُاؿ ابن أىب حباف َب ) 
  الػػت علػػ  وجػػوىهن ألف  أ  ) علػػيهن (شػػامل جلميػػل أجسػػادىن ، وادلػػراد ب ولػػو  ) يػػدنُت (

بة (ىلية ىو اجلا ُبف يبدو منهن كا  . الوجو والن ر ) الُر
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 تفسَته : ُب  ُاؿ أبو السعود 

رأسها ويتب   منو ما ترسلو علػ  اجللباب  وب أوسل من اخلمار ودوف الرداء تلويو ادلرأة عل  
  .ديهن إذا برزف لداعية من الدواع ومعٌت اآلية : يغطُت  ا وجوىهن وأي .صدرىا 

 
الل عنهػػػا ُالػػػ  : كػػػاف الركبػػػاف  ر ػػػ نو أف عادعػػػة سػػػن ُبروب أبػػػو داود رمحػػػو الل تعػػػال   -

إحػػدانا  أسػػدل ؽلػػروف بنػػا وضلػػن زلرمػػات مػػل رسػػوؿ الل صػػل  الل عليػػو وسػػلخب فػػإذا حػػاذوا بنػػا 
 . سها عل  وجهها فإذا جاوزوا كعفناجلبا ا من رأ

                                                        
 صل  الل عليو وسلخب ُاؿ : النبص ي و أف  ُبرمحو الل  البخار روب   -

ادلػػرأة حػػاؿ إحرامهػػا الن ػػاب وال  ترتػػد ال  أ   ) ال تنت ػػو ادلػػرأة اةرمػػة وال تلػػبس ال فػػازين (
حالػػة عػػدـ إحػػراـ ادلػػرأة  ُبال فػػازين ، وافهػػـو ادلخالفػػة كمػػا ىػػو م ػػرر عنػػد األصػػوليُت ، أنػػو 

 . ها وكفيهاتغط  وجه أ ،  فإهنا تنت و وتلبس ال فازين
 
الل عنهػػا حينمػػا ضلفػػ  عػػن  ر ػػ صػػ ي و أف عادعػػة  ُبرمحػػو الل تعػػال  البخػػار روب   -

ادل ػػػطلق ) ادلريسػػػيل ( ُالػػػ  : ومسعػػػ  اسػػػًتجاع صػػػفواف بػػػن ادلعطػػػل  بػػػٍتغػػػزوة  ُباجلػػػيش 
وال  ػة بطوذلػا  . ُبل نية احلهاب عرفٍتدلا مسع  صوتو ، وكاف ُد  وجه فخمرت  السلم 

تفسػػَت  ُبتفسػػَت ابػػن كاػػَت رمحػػو الل تعػػال  وانظػػر  .حاد ػػة اإلفػػك  ُب بخػػار الصػػ ي   ُب
 . ) إنا لل وإنا إليو راجعوف (اآلية ، ومعٌت اسًتجاع : ُوؿ العبد 
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ُػػاؿ تعػػال : ). . . وإذا سػػنلتموىن متاعػػا فسػػئلوىن مػػن وراء حهػػاب ذلتػػخب أطهػػر ل لػػوبتخب 
لو ن . . .   (91األحزاب )       (ُو

 
صػػل  الل  النػػبعنػػد إرادة دخػػوؿ بيػػ   باالسػػتئتافبدايػػة ىػػته اآليػػة الترؽلػػة  ُبالل تعػػال أمػػر 

زمػاف ومتػاف  أ  ُب، وبعوا من اآلداب العرعية ، واألمػر يعػمل  يػل ادلػؤمنُت عليو وسلخب 
 ) وإذا سػنلتموىن متاعػا . . . (حرمة بيوت ادلسلمُت ، ف ػاؿ  ُببنف يراعوا اآلداب العرعية 

) فسػػػػئلوىن مػػػػن وراء البيػػػػ  كاإلنػػػػاء وضلػػػػوه  ُبتوجػػػػد  الػػػػيتطلبػػػػتخب شػػػػيئا مػػػػن األمتعػػػػة إذا  أ 
ولػػػو  أ  حهػػػاب ( ) أنػػػتخب أيهػػػا الرجػػػاؿ  ) ذلتػػػخب أطهػػػر ل لػػػوبتخب (بػػػاب وسػػػًت وضلوعلػػػا ، ُو
لػػو ن ( ال ؼللػػو منهػػا ُلػػو  الػػيتمػػن خػػواطر السػػوء الفاسػػدة  أ وأطهػػر :  .أيتهػػا ادلؤمنػػات ُو

 . أو خاطب  امرأة ف ال من الرجاؿ ، اإلنساف إذا خاطو ف ل أنا 
 

 وَب ىته اآلية الترؽلة فوادد منها :
 . ألجنبية من وراء حهاب سًت وضلوهمعروعية سلاطبة ا (4)
 . السوء إذا كلخب امرأة ونظر إليها بياف أف اإلنساف ال ؼللو من خواطر (2)

وع  اليتأعلية سد الترادل وسد مسالك العيطاف  (1)  . الرذيلة ُبتؤدب إل الُو

والػػػػدخوؿ علػػػػ   االسػػػػتئتاف ُبللمػػػػؤمنُت أف يلتزمػػػػوه مػػػػن اآلداب  ينبغػػػػ يػػػػاف مػػػػا ب (1)
 ُب البيوت فإف ترؾ ىتا األدب الوادل وإعلالو أدب إل فساد كبَت ، وفنت عظيمػة

 .ُت ، وال حوؿ وال ُوة إال بالل بيوت كاَت من ادلسلم
 

أخرجهػػػا اإلمػػػاـ  والػػػيتُين ػػػاع  بػػػٍت ُبحػػػد    الػػػيتأختػػػاه الترؽلػػػة إل ىػػػته احلاد ػػػة  وانظػػػر 
ص ي و : أف امرأة مسلمة كان  ت و  بعض شػئوهنا مػن سػوؽ  ُبرمحو الل تعال  البخار 

 يهػود ، فاعًت ػها رجػل  سػاترة لوجههػا العػرع احلهػاب  ترتػد ُين اع ، وكانػ  امػرأة  بٍت
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 لػ فتر عوسخر من جلبابػػػػػػها وأراد أف غلربىا عل  كعف وجهها ولتنها أب  واستغا   ، 
 و جزاء ما اًُتف  يداه اآلمثتافرجل من ادلسلمُت ف تل اليهود 

 
أختػاه إل الرجولػة والغػَتة مػن رجػاؿ ادلسػلمُت علػ  أخػواهتخب العفيفػات ، فهػته الغػَتة  فانظر 

الل تعػػال عنػػو أف  ر ػػ رمحػػو الل تعػػال عػػن أىب ىريػػرة  البخػػار ػلبهػػا الل تعػػال ، ف ػػد روب 
 العبػد مػا يػنٌب) إف الل يغػار وإف ادلػؤمن يغػار وغػَتة الل أف لخب ُػاؿ : صػل  الل عليػو وسػ النػب

 حـر الل (
 

ومن العهيو أف يرب الرجل أىلو عل  التربج والسفور وي ره ، بل وبعوهخب ُد يفتخر بػتلك 
ف ػػد ُػػاؿ رسػػوؿ الل صػػل  الل عليػػو  .وال يػػدرب أنػػو سي اسػػو علػػيهخب أمػػاـ الل يػػـو ال يامػػة 

 وسلػخب :
 
 

 ُبفاإلماـ راع وىػو مسػئوؿ عػن رعيتػو ، والرجػل راع عن رعيتو ،  مسئوؿتخب راع وكلتخب ) كل
رواه   بيػػ  زوجهػػا وىػ  مسػػئولة عػػن رعيتهػػا ( ُبأىلػو وىػػو مسػػئوؿ عػن رعيتػػو ، وادلػػرأة راعيػة 

 . الل تعال عنهما ر  رمحهخب الل  عن ابن عمر  والًتمت ومسلخب  والبخار أمحد 
  

 صل  الل عليو وسلخب النبمن أُواؿ سلتارات  .....أختاه 
 

 ُاؿ رسوؿ الل صل  الل عليو وسلخب :
أىػػل النػػار مل أرعلػػا ، ُػػـو معهػػخب سػػياط كنذنػػاب الب ػػر يوػػربوف  ػػا النػػاس، ) صػػنفاف مػػن   -

ال يػدخلن اجلنػة   ونساء كاسيات عاريات مادالت شليالت رءوسهن كنسنمة البخ  ادلادلة ،
 لخب رمحو الل تعالرواه مس                        وال غلدف رػلها (
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رواه النساد  رمحو  ) أؽلا امرأة استعطرت فمرت عل  ُـو ليهدوا من رػلها فه  زانية (  -
 تعال الل
 
رواه  زلـر ( ذ ) ال ػلل المرأة تؤمن بالل واليـو اآلخر أف تسافر مسَتة يـو ، إال مل   -

 الل عنو ر   أىب ىريرة عنرمحهخب الل  أمحد ومسلخب وأبو داود
 
رواه أمحد ومعو رجل أو ا ناف ( إال ،ىتا عل  مغيبة  يوم ) ال يدخلن رجل بعد    -

 ومسلخب رمحهما الل 
                                              

      (  من أف ؽلس امرأة ال  ل لولئن يطعن َب رأس أحدكخب اخيل من حديد خَت لو  ) -
 الل عنو ر  رمحو عن مع ل بن يسار  رباينالطرواه 

 
 رمحهما الل تعال ومسلخب البخار رواه  ( زلـر ذ ) ال ؼللوف أحدكخب بامرأة إال مل   -
 
خب يد امرأة إال الل عنها ) وما مس  يد رسوؿ الل صل  الل عليو وسل ر  ُال  عادعة و  

 لومسلخب رمحهما الل تعا البخار رواه   امرأة ؽللتها ( 
 

 ......أختاه 
ىتا غيض من فػيض مػن األدلػة العػرعية مػن التتػاب والسػنة وبعػض أُػواؿ العلمػاء علػ  أف  

ػػو  وسػػارع أختػػاه  فبػػادر احلهػػاب فريوػػة وواجػػو أوجبػػو الل تعػػال عليػػك ،  كمػػا ُػػاؿ   ُو
 (21طو )    ) وعهل  إليك رب لًت   (موس  عليو ال الة والسالـ  
 : العرع حلهاب وأخَتا أختاه إليك شروط ا
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( أف يبتغ  بو وجو الل تعال فال يرتدب لعػرض مػن أعػراض الػدنيا ، كالعػهرة وادلػاؿ واجلػاه 4)
ٍت، وأف   . أف احلهاب فريوة من الل جل وعال تُو

 . ي ف ما  تو ( أف يتوف ساترا جلميل البدف مسيتا ال2)
 . سعا غَت  يق( أف يتوف فوفا ا وا1)
 . ت  يى يظهر مفاتن ادلرأةالعورا ( أف ال غلسد1)
 . وأف ال يعبو زب الرجاؿ التافرات،( أف ال يعبو زب 9)

 .  ( أف ال يتوف ُب نفسو زينة  يى يتوف ملفتا ألواف أو زخرفة2)

أختػػاه أف يتػػوف سػػلوؾ اةهبػػة متمعػػيا مػػل حها ػػا إذ ظػػاىر حاذلػػا أهنػػا ملتزمػػة  ينبغػػ كمػػا 
اهتػػا ، وتتػػوف  ُبادوػػُت ، و ػػافل علػػ  ال ػػلوات بػػنوامر الل تعػػال ، فػػال ضػػوض مػػل اخل أُو

  ا ي تدب بو بُت أخواهتا ادلسلماتمااال طيب

 ةتمخا

تيسر  عو وعر و والدعوة إليو فما كاف من توفيق فمن الل جل وعال وحده ،  ىتا أختاه ما
 ومن العيطاف ، وأعوذ بػالل أف أذكػرؾ بػو نفس وما كاف من ت  َت أو سهو أو نسياف فمن 

، وىػػو وحػػده مػػن وراء ال  ػػد ،  ُػػو  ديػػٍتمػػن  حظػػ وأنسػػاه ، وأسػػنلو سػػب انو أف ال غلعػػل 
 الػػت الرسػػالة ال بػػوؿ واإلذعػػاف واحلػػرص علػػ  طاعػػة الل سػػب انو  تلػػكوأسػػالو أف تنػػاؿ منػػك 

  (21دلا ػلييتخب . . (  األنفاؿ ) أيها التين نمنوا استهيبوا لل وللرسوؿ إذا دعاكخب ُاؿ ) يا

 نلو وص بو وسلخبعل   عل  زلمد و وصل  الل

                                                                                    وكتبو؛                                                              

 إمساعيل زلمد حسن نور الدين                                              

                            ـ 2002/  44/  24 ُب                                                    


