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ثسم هللا الرمحن الرحمي
ملدمة
ان امحلد هلل حنمده ووس خؼَنو ووس خغفره وهؼوذ تو من رشور أهفس نا وسُئات أغاملنا من هيده هللا فال مضل
ومن ًضل فال ىادى وأشيد أن ال ا اال هللا وحده ال رشًم وأشيد أن محمدا صىل هللا ػلَو وسمل ىو
غبده ورسو وتؼد ،
كال هللا ثؼاىل ( وثؼاوهوا ػىل الرب والخلوى وال ثؼاوهوا ػىل االمث والؼدوان واثللوا هللا ان هللا شلدًد الؼللا )
املائدة ()2
وكال س بحاهو ( ولخكن منمك أمة ًدغون اىل اخلري وًبمرون ابملؼروف وٍهنون غن املنكر وأولئم مه املفلحون )
أل معران ()401
وكال صلىل هللا ػلَلو وسلمل ( الٍلن الن لَحة كلنلا مللن ا رسلول هللا كلال هلل هلل ولكباتلو ولرسلو و لة
املسلمني وػامهتم ) رواه مسمل رمحو هللا غن متمي الاري ريض هللا غنو
مفن ىذا املنطلق أخباه الكرمية أمهس يف أذهَم وأذهرك ابهلل ثؼاىل من اب كو سل بحاهو (وذهلر فلان اذلهلرى
ثنفع املؤمنني ) اذلارات ( )99وأدغوك لطاغخو والامبثال مره س بحاهو اذلي خللم وهرمم ورزكم وػافاك
وأس بؽ ػلَم هؼمو الظاىرة والباطنة
فيذه رساةل الَم من أخ انحص أمني أدغوك فهيا اىل فرض من الفرائض وواجة من الواجبات اليت أوجهبا هللا
ػلَم اكل الة والزاكة وال َام واحلج وأرجو أن ثؼي ملا فهيلا ملن حرؾَلة أو حرىَلة أو وػلد ووغَلد ابكبنلا
وكناػة كلبَة وغللَة ملا فهيا ملن ا دةل الرشلغَة ملن نخلا هللا وملن سل نة رسلول هللا صلىل هللا ػلَلو وسلمل
ال حَحة  ،وأن ثلرأهيا تؼني رائدة اىل اخلري حتبو وجسؼى الَو وهتلدف اىل الوصلول الرءلا هللا غلز و،ل ،
فلد ثسطت فهيا تؼضا من ا دةل الرشغَة ػىل وجو احلجا الرشغي و تؼضا من الفوائد وا مور اليت التلد
أن حكون يف الاغخبار وخاطبت فهيا غلكل تبسلو تنا همذ  ،وهللا
أسبل أن هيدًنا وااك اىل سوا السبِ وأن جيؼلنا من اذلٍن ٌس متؼون الللول فِخبؼلون أحسل نو أولئلم اذلٍلن
ىدامه هللا وأولئم مه أولوا ا لبا وأخر دغواان أن امحللد هلل ر الؼلاملني وصلىل هللا ػلىل محملد وػلىل أ
وحصبو وسمل
ونخبو ؛
محمد حسن هور الٍن اسامغَ
يف السبت  24من شير شوال ػام  4121ىل
 42من شير هومفرب ػام  2002م
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أختاه ....
إف الل تبارؾ وتعال خلق اخللق ليعبدوه وباإلذلية يفردوه فػننزؿ التتػو وأرسػل الرسػل ذلدايػة
اخللػػق إل مػراده سػػب انو  ،وىػػو سػػب انو أعلػػخب قل ػو وأعلػػخب اواُػػل فوػػلو وأعلػػخب اػػا ي ػػل
شئوهنخب واا يفسػد أحػواذلخب فعػرع ذلػخب شػرادل وحػد ذلػخب حػدودا وأمػرىخب أف ال يتعػدوىا ف ػاؿ
سب انو ( تلك حدود الل فال تعتدوىا ومن يتعد حدود الل فنولئك ىخب الظادلوف ) الب ػرة
( ) 223وُاؿ (وتلك حدود الل ومن يتعد حدود الل ف د ظلخب نفسو ) الطالؽ ()4
فنمرىخب الل سب انو بنوامر أف ينتوىا ونواه ينتهوا عنها ووعػد بػالاواب ُب الػدنيا واآلخػرة دلػن
أطاعو وتوعد بالع اب دلن ع اه وخالف أمره ف اؿ سب انو ( من عمل صاحلا من ذكر أو
أناػ وىػػو مػػؤمن فلن يينػػو حيػاة طيبػػة ولنهػزينهخب أجػػرىخب بنحسػن مػػا كػػانوا يعملػػوف) الن ػػل
( )31وُػػاؿ جػػل وعػػال ( فإمػػا يػػنتينتخب مػػٌت ىػػدب فمػػن اتبػػل ىػػدا فػػال يوػػل وال يعػ
ومػػن أعػػرض عػػن ذكػػرب فػػإف لػػو معيعػػة ػػنتا وضلعػػره يػػوـ ال يامػػة ُػػاؿ رب مل حع ػرتٍت
أعمػ وُػػد كنػ ب ػَتا ُػػاؿ كػػتلك أتتػػك نياتنػػا فنسػػيتها وكػػتلك اليػػوـ تنسػ وكػػتلك
صل ػػزب م ػػن أس ػػرؼ ومل ي ػػؤمن بتي ػػات رب ػػو ولع ػػتاب اآلخ ػػرة أش ػػد وأب ػ ) ط ػػو ()421-421
فانظر أخيت الترؽلة فاجلزاء من جنس العمل فمػن يعػرض عػن ذكػر الل ُب الػدنيا وال ؽلتاػل
ألوامره وينس (أ يًتؾ) نيات الل ينس ُب اآلخرة ويهمل وال ينظر إليو بعُت االحًتاـ.
كما أمػر سػب انو وتعػال بإتبػاع أمػره وأمػر رسػولو صػل الل عليػو وسػلخب وهنػ عػن أف يؤخػت
الدين بالرأ واذلوب والرغبات والعهوات ف اؿ سب انو وتعػال ( ومػا كػاف دلػؤمن وال مؤمنػة
إذا ُوػ الل ورسػولو أمػرا أف يتػوف ذلػخب اخلػَتة مػػن أمػرىخب ومػن يعػل الل ورسػولو ف ػد ػػل
الال مبينا ) األحزاب ()12
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ومن العهو العهاب وشلا يندب لو اجلبػُت وتػدمل لػو األعػُت واألفئػدة أف نػرب ونسػمل بػُت
احلػػُت واآلخػػر أناسػػا شلػػن ينتسػػبوف إل اإلسػػالـ ينتػػروف أمػػورا معلومػػة مػػن الػػدين بالوػػرورة ،
ونخروف يؤولوف الن وص العػرعية مػن ال ػرنف والسػنة علػ حسػو أىػوادهخب ومػا جهلػوا مػن
التعػريل اإلذل ػ  ،ونخػػروف يػػرددوف نعػرات اجلاىليػػة احلم ػػاء باسػػخب الت وػػر وادلدنيػػة واحلريػػة
فينادوف بت رير ادلرأة ومساواهتا بالرجل ُب أمور ُد ف ل فيها منت أمد بعيػد ،وال شػك بػنف
ادلػرأة حػػرة لتػػن ُب حػػدود مػا شػػرعو الل تعػػال ذلػػا وسػينٌب بيانػػو إف شػػاء الل تعػػال ،ونخػػروف
يبي وف ما حرـ الل ونخروف يفتوف باست باب ما ىػو واجػو أو كراىػة مػا ىػو زلػرـ  ،وتػارة
يعنوف احلرب الععواء بتل ما لديهخب من وسادل عل احلهاب أو اخلتاف أو الل ية وكنهنخب
أعطوا ن يبا من التعريل للخلق  .وُد أنتر الل تعال عل أمااؿ ىؤالء ووقهػخب ف ػاؿ ( أـ
ذلخب شركاء شرعوا ذلػخب مػن الػدين مػا مل يػنذف بػو الل ) .....العػورب ( )24ويرجػل ذلػك إل
اجلهل بدين الل جل وعال واحلتمة اليت مػن أجلهػا شػرع العػرادل خلل ػو وكراىػة مػا أنػزؿ الل
وإتباع العهوات واذلوب وكارة الفنت والعػبهات الػيت أحاطػ بنمتنػا إحاطػة السػوار بادلع ػخب
بعػػدما تباعػػدوا شػػيئا فعػػيئا عػػن ديػػن الل تعػػال واتبعػوا كػػل نػػاعق مػػن اليهػػود والن ػػارب ومػػن
سػار علػ در ػخب وصػدؽ رسػوؿ الل صػل الل عليػو وسػلخب حػُت ُػاؿ ( لتتػبعن سػنن الػػتين
من ُبلتخب ،شربا بعرب  ،أو ذراعا بتراع حىت لو سػلتوا ج ػر ػو لسػلتتموه ُ .ػالوا :
اليهػػود والن ػػارب ق ُػػاؿ  :فمػػن ق ) رواه أمحػػد والبخػػار ومسػػلخب رمحهػػخب الل تعػػال عػن أىب
سعيد اخلدرب ر الل عنػو ( .أ نعػخب اليهػود والن ػارب) ومعػٌت (سػنن) أ طػرؽ وادلفػرد
سػػنة ( .والوػػو) نػػوع مػػن احليوانػػات ويػػدؿ احلػػديى علػ شػػدة حػػرص إتبػػاع ادلسػػلمُت ُب
زمن من األزمنة ذلؤالء وأظنو ىتا الزمن الت نعيش فيو وما أصابنا من التؿ واذلواف بسبو
ذلك .
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والواجػػو علينػػا يعػػا هػػاه ىػػته الفػػنت العارمػػة أف نتمسػػك بػػدين الل سػػب انو وتعػػال فهػػو
ع ػػمة م ػػن الزيػ ػ والو ػػالؿ واالضل ػراؼ  ،وأف نته ػػرد م ػػن العبودي ػػة إال لل ج ػػل ُب ع ػػاله ،
فهنػػاؾ مػػن يعبػػد الػػدرىخب والػػدينار ومػػنهخب مػػن يعبػػد ىػواه ،ومػػنهخب مػػن يعبػػد غػػَت ذلػػك  .كمػػا
غلو علينا أف نسع لتعلخب العلخب العرع من األدمة ادلعتربين لينػَت لنػا الطريػق  ،وأف طللػل
ُب الن ي ة للمسلمُت ودعوهتخب لدين الل تعال فاخلَت ُب ىته األمة إل يوـ ال يامة لتػنهخب
يريػػدوف مػػن ينخػػت بنيػػديهخب ويػػدذلخب عل ػ اخلػػَت باحلتمػػة وادلوعظػػة احلسػػنة والسػػلوؾ ال ػػو
واخللق احلسن وطالُة الوجو وحسن اخلطاب وال رب عل من جهػل مػنهخب والتلطػف معهػخب
ُب ادلعاملة كما كاف يفعل النب صل الل عليو وسلخب حينما كاف ينتيو األعرايب فيههل عليو
فمػػا يػػزداد النػػب صػػل الل عليػػو وسػػلخب إال حلمػػا  ،وكمػػا فعػػل مػػل األع ػرايب الػػت بػػاؿ ُب
ادلسهد .
وأُدـ ىته الرسالة ادلتوا عة إل أخواٌب الفا ػالت ُب دعػوهتن إل السػًت والعفػاؼ فنرغػو
ادلتربج ػػة ُب احله ػػاب الع ػػرع وأبع ػػر اةهب ػػة وأدعوى ػػا إل الاب ػػات وحس ػػبك أخت ػػاه أف الل
تعػػال أمػػرؾ اػػا أمػػر بػػو أطهػػر نسػػاء العػػادلُت زوجػػات النػػب صػػل الل عليػػو وسػػلخب وبناتػػو كمػػا
أحػػترؾ مػػن عػػتاب الل وأخوفػػك بػػالل أف تػػردب أمػػره  ،ف ػػد ُػػاؿ سػػب انو ( ومػػا كػػاف دلػػؤمن
وال مؤمنة إذا ُوػ الل ورسػولو أمػرا أف يتػوف ذلػخب اخلػَتة مػن أمػرىخب ومػن يعػل الل ورسػولو
ف د ل الال مبينا ) األحزاب ( ، )12وُاؿ تعال ( إظلا كاف ُػوؿ ادلػؤمنُت إذا دعػوا إل
الل ورس ػولو لػػي تخب بيػػنهخب أف ي ول ػوا مسعنػػا وأطعنػػا وأولئػػك ىػػخب ادلفل ػػوف ومػػن يطػػل الل
ورسولو وؼلش الل ويت و فنولئك ىخب الفادزوف ) النور () 92 - 94
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أختاه ....
ل د أفادت التهارب ادلعهود ذلا بعُت االعتبار وال ة أف خروج ادلرأة من بيتها ىو عنواف
خ ػراب البي ػ و ػػياع العيػػاؿ وان طػػاع األلفػػة واةبػػة بينهػػا وبػػُت زوجهػػا  .وُػػد أخػػت ع ػػالء
اليهود والن ارب يعتوف الويالت من جراء فساد أخالؽ البنُت والبنات  ،وذلك أف البن
الغربية مىت بلغ سن س ععرة أو مثاين ععرة سػنة خرجػ مػن بيػ أىلهػا ٍب تتفػق مػل
شاب يعاكلها وتعتزؿ معو يعمالف وينكالف ومتتػى البنػ بالسػنة والسػنتُت ال تسػنؿ عػن
أىله ػػا وال يس ػػنلوف عنه ػػا وال ترغ ػػو ُب ال ػػزواج الع ػػرع ف ػػإف تزوج ػ ػ فإهن ػػا ال ترغ ػػو ُب
اإلصلػػاب لتػػوف احلبػػل واإلصلػػاب يعوُهػػا عػػن التسػػو  ،كمػػا أف الرجػػل ال يرغػػو أف ػلمػػل
أعبػػاء تتفػػل العيػػاؿ وادلطالبػػة اػػؤنتهخب ومؤنػػة أمهػػخب وأكاػػرىخب يتمتػػل بػػادلرأة عػػن طريػػق الزنػػا
وص ػػاروا يرغب ػػوف ُب اُتن ػػاء الت ػػالب يتس ػػلوف ػػا ع ػػن تربي ػػة األوالد ولنس ػػادهخب فيه ػػا م ػػترب
أخرب.
وعلػ إ ػػر ىػػتا ان ػػرؼ العػػباب والعػػابات عػػن الػػتعلخب ُب ادلػدارس لل ػػنادل وغَتىػػا الػػت
دار عليها مدار ُوهتخب ورُيهخب و روهتخب حىت ُل ماذلخب وان رض نسلهخب وتعطل صنادعهخب .
فهته احلالة ادلزرية ى هناية ادلدنية واحلرية اليت يفتخر ا الغرب حىت صػاروا ال يعػدوف الزنػا
جرؽلة لتونو بزعمهخب من كماؿ احلريػة الػيت تتمتػل ػا ادلػرأة إال إذا زن ػا مترىػة أو زن ػا
عل فراش الزوج مل العلخب أف الزنا زلػرـ ُب شػريعتهخب وال ن ػوؿ إهنػخب كلهػخب ػته ال ػفة وإظلػا
الغالػػو أو السػػادد عل ػ أخالُهػػخب  .وإال ف ػػد يوجػػد بيػػوت يلتػػزـ أىلهػػا العفػػاؼ واحلعػػمة
وال ياـ قدمة ادلنزؿ وحسن الًتبية ورعاية حق الزوج واحًتامو وال يزاؿ ع الؤىخب وكتا خب
والتاتبات ادلفترات من نسادهخب ين وف بادلالـ وتوجيو ادلتاـ عل سوء تربية نسادهخب
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وفساد أخالُهن ()4
ونعػػرت جريػػدة ( الغػػوس ويتل ػ ركػػورد ) ن ػػال عػػن جريػػدة ( لنػػدف ػػروت ) ُادلػػة  ( :إف
الػػبالء كػػل الػػبالء ُب خػػروج ادلػرأة عػػن بيتهػػا إل التمػػاس أعمػػاؿ الرجػػاؿ  ،وعلػ إ رىػػا يتاػػر
العاردات عن أىلهن والل طػاء مػن األوالد غػَت العػرعيُت في ػب وف كػال وعالػة وعػارا علػ
اجملتمػػل فػػإف مزامحػػة ادلػرأة للرجػػاؿ سػػت ل بنػػا الػػدمار  .أمل تػػروا أف حػػاؿ خل تهػػا تنػػادب بػػنف
عليها ما ليس عل الرجل وعليو ما ليس عليها ق )
ونعرت التاتبة العهَتة ( مس إن رود ) ُب جريدة ( اإلسًتف ميل )  ( :ألف يعتغل بناتنا
ُب البيػػوت خػػَت وأخػػف بػػالء مػػن اشػػتغاذلن ُب ادلعامػػل حيػػى ت ػػب البن ػ ملو ػػة بػػندراف
تتىو برونق حياهتا إل األبد  .أال لي بالدنػا كػبالد ادلسػلمُت( )2فيهػا احلعػمة والعفػاؼ
والطهارة تتنعخب ادلػرأة بنرغػد عػيش تعمػل كمػا يعمػل أوالد البيػ وال متػس األعػراض بسػوء .
نعػػخب إنػػو لعػػار علػ بػػالد اإلنتليػػز أف هعػػل بناهتػػا مػػاال للرذادػػل بتاػػرة سلالطػػة الرجػػاؿ  .فمػػا
بالنا ال نسع وراء ما غلعل البن تعمل اا يوافق فطرهتا الطبيعية من ال ياـ ُب البيػ وتػرؾ
أعماؿ الرجاؿ للرجاؿ سالمة لعرفها ()1
لعمرؾ ما ُب العيش خَت
يعيش ادلرء ما است يا قَت

وال الدنيا إذا ذىو احليػاء
ويب العود ما ب الل اء

فاحلياء كلو خَت وحسن وَب النساء أحسن واحلياء من اإلؽلاف .
__________________________________________
( )4رلموعة رسادل العيخ  /عبد الل بن زيد نؿ زلمود ص ()232 ، 239
( )2ىتا م داؽ ُولو تعال ( راا يود التين كفروا لو كانوا مسلمُت) احلهر()2
( )1رلموعة رسادل العيخ  /عبد الل بن زيد نؿ زلمود ص ()100
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أختاه  ......أيتها اجلوىرة ادلتنونة
ػػعيفة البنيػػة تػػاج إل مػػن
إف األصػػل ُب ادلسػػلمُت السػػًت والعفػػاؼ واحليػػاء  ،فػػادلرأة خل ػ
يػؤِويها وي وهنا وػلميها ويعطف عليها ويتلطف معهػا  ،لتنهػا إذا خالطػ الرجػاؿ ال تسػلخب
من شر األشرار ومن ُب ُلو خب مرض وىته األعُت اخلادنة اليت خان أوامر الل سب انو حُت
ُػػاؿ ( ُػػل للمػػؤمنُت يغوػوا مػػن أب ػػارىخب وػلفظػوا فػػروجهخب ذلػػك أزكػ ذلػػخب إف الل خبػػَت اػػا
ي ػنعوف ) النػػور ( ، )10وكػل سلالطػػة مػن خلػػوة أو دخػوؿ علػ النسػاء ُب البيػ أو اجلامعػػة
أو ادلؤسسػػات الوظيفيػػة أو أمػػاكن البيػػل تعتػػرب م ػػدمات إل ارتتػػاب اةػػرـ  ،وُػػد هن ػ النػػب
صػػل الل عليػػو وسػػلخب عػػن دخػػوؿ الرجػػل األجنػػب ( غػػَت اةػػرـ ) علػ ادلػرأة وحػػدىا ف ػػاؿ (
إياكخب والدخوؿ علػ النسػاء  .ف ػاؿ رجػل  :يػا رسػوؿ الل  .أفرأيػ احلمػو ق ف ػاؿ صػل الل
عليو وسلخب  :احلمو ادلوت ) رواه البخار و مسلخب رمحهما الل تعال .
واحلمو  :ىو ُريو الزوج كنخيو وابن عمو ومالو أُرباء الزوجة كابن عمها وابن خالتها .
فػػالل عػػز وجػػل كفػػل لػ ِ
ػك الػػزوج الػػت ي ػػونك وغلعلػػك ملتػػة ُب بيتػػك ُريػػرة العػػُت بػػنوالدؾ
ومنزلك  ،فالزوج ىو الت يع ويتد وين و ليوفر لك الراحػة  .فلػخب ههػدين نفسػك ُب
السػػع للخػػروج واالخػػتالط ومزامحػػة الرجػػاؿ ق فػػإف فعلػ فإنػػك لػػن تسػػلم مػػن كلمػػة بتيئػػة
تسمعينها أو نظرة مغر ة زنك أو دلسة فاجرة يت طػل بسػببها ُلبػك حسػرة وأدلػا  .فننػ ُب
غٌت عن ذلك واإلسالـ جعلك متنونة ُب بيتك وأمرؾ باإلُرار فيو وحسبك أف الل أمػرؾ اػا
أمر بػو أمهػات ادلػؤمنُت ونؿ بيتػو ر ػ الل عػنهن حينمػا ُػاؿ سػب انو ( وُػرف ُب بيػوتتن وال
تربجن تربج اجلاىلية األول ) األحزاب ( . )11فهل لك ُب نساء النب صل الل عليو وسػلخب
وبناتو أمااؿ خدغلة وعادعة وفاطمة ر الل عنهن األسوة احلسنة ققق
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وىػػل لػػك أسػػوة ُب بنػػيت الرجػػل ال ػػاي وُيػػل إهنمػػا بنتػػا شػػعيو عليػػو ال ػػالة و السػػالـ اللتػػاف
ذىبتػا لتستسػ يا فوجػػدتا الرعػػاء غلتمعػػوف علػ مػاء مػػدين فانتظرتػػا حػػىت ينتهػوا مػػن السػ اية ٍب
دار بينهما وبُت موس عليو ال الة والسالـ حدياا يورب لنا أروع ادلعاين ُب احلياء واألدب
والو ػوابل العػػرعية  ،ف ػػاؿ الل تعػػال ( فهاءتػػو إحػػداعلا متع ػ عل ػ اسػػت ياء ) .........
وال ة ُب سورة ال ل من اآلية (  ) 22 – 21انظر تفسَت ابن كاَت رمحو الل تعال

أختاه  .....إياؾ والغفلة
كاَت من النساء ؽلر عليهن اليوـ واليوماف واجلمعة واجلمعتاف ومل تت ف كتابا نافعا تػتعلخب فيػو
أمور دينها  ،أو ت ػرأ سػورة مػن ال ػرنف التػر تنػاؿ ػا وا ػا  ،أو حػدياا مػن أحاديػى رسػوؿ
الل ص ػػل الل علي ػػو وس ػػلخب ت ػػتعلخب من ػػو احلتم ػػة  .ب ػػل ت وػ ػ غال ػػو يومه ػػا ُب عم ػػل البيػ ػ
واالنعغاؿ مل جارهتا ُب ال يل وال اؿ وال يسلخب احلديى طبعا من الغيبة والنميمة فتعتاد عل
ذلك وي ب دأ ا وى ُب غفلػة وغػف فيمػا ؽلػر مػن عمرىػا ُ .ػاؿ رسػوؿ الل صػل الل عليػو
وسلخب :
( نعمتاف مغبوف فيهما كار من الناس  :ال ة والفراغ ) رواه البخار والًتمت رمحهما الل
تع ػػال ع ػػن اب ػػن عب ػػاس ر ػ الل عن ػػو  .ومع ػػٌت مغب ػػوف أ  :سل ػػدوع وغاف ػػل  .وأص ػػل الغ ػػف
اإلخفاء والسًت ( سلتار ال اح )
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أختاه  .......ىا ى اجلنة
أمل تعلم أنك ستدخلُت اجلنة ق إ ورىب  ...وُد تتستلُت ُادلػة  :ومػن يػدرب ىػتا ق فػإف
ىػػتا ُب علػػخب الغيػػو وال يعلػػخب الغيػػو إال الل  .أُػػوؿ نعػػخب  .لتػػٌت أبعػػرؾ افػػاتي اجلنػػة ُ .ػػاؿ
رسػػوؿ الل صػػل الل عليػػو وسػػلخب ( إذا صػػل ادل ػرأة سػػها  ،وصػػام شػػهرىا  ،وح ػػن
فرجها  ،وأطاع زوجها ُ ،يل ذلا ادخل اجلنة من أ أبواب اجلنة شئ ) رواه ابن حباف
رمحػػو الل ُب ص ػ ي و عػػن أىب ىريػػرة ر ػ الل عنػػو وص ػ ي اجلػػامل لأللبػػاين رمحػػو الل رُػػخب
()220
فهتا احلديى بعرب عظيمة لتل زوجة لتن ىتا الاواب وىو اجلنة ي تو اإلُػرار ُب البيػ
وعدـ االختالط بالرجاؿ  .فاحلفاظ عل ال لوات اخلمػس ُب وُتهػا وطاعػة الػزوج وإح ػاف
الفػػرج مػػن لوازمػػو أف ت ػػر ادل ػرأة ُب بيتهػػا  ،وإال إذا كان ػ ادل ػرأة خراج ػة  ،والج ػة ال تسػػتطيل
احلفػػاظ عل ػ ذلػػك دلػػا ػلػػدث مػػن اخلػػالؼ الػػدادخب بػػُت الػػزوجُت ل لػػة اىتمػػاـ الزوجػػة بعػػئوف
البيػ ورعايػػة األوالد  ،فت ػػرؼ الزوجػػة جػػل وُتهػػا لعملهػػا وعالُاهتػػا وشػػئوهنا اخلاصػػة  ،ومػػن
ىنػػا تبػػدأ ادلعػػاكل الزوجيػػة الػػيت ال ح ػػر ذلػػا بسػػبو مػػاذا قق إنػػو االخػػتالط وكاػػرة االنعػػغاؿ
و ػػياع األوُػػات فيمػػا ىػػو ػػره أكػػرب مػػن نفعػػو .وناىيػػك أختػػاه عػػن رفي ػػات السػػوء الالد ػ
يت ػػد ن بتػػل ج ػرأة ودوف حيػػاء عمػػا ػلػػدث بيػػنهن وبػػُت أزواجهػػن فهػػته تعػػتت مػػن ُلػػة
ادلؤونػػة  ،وأخػػرب تعػػتت مػػن ُلػػة اىتمػػاـ زوجهػػا ػػا ولػػو نظػػرت نظػػرة إن ػػاؼ لوجػػدت أهنػػا
ى السبو فيما ػلدث من معظخب اخلالفات بينها وبُت زوجها  ،فالل ادلستعاف .
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أختػاه  ......احػػتر رد أمػػر الل وأمػر رسػولو صػػل
الل عليو وسلخب
شلا ينبغ أف يعلخب أف الل تعال أمرؾ بنوامر ،ال لتػ يتبػ حريتػك أو أف ي يػدؾ َب سػهن
أو ػلرمك من متاع الدنيا أو أف ي لػل حظػك ون ػيبك وكرامتػك  ،كػال إنػو سػب انو وتعػال
أرأؼ بعبػػاده وإمادػػو مػػن األـ بوليػػدىا  ،وىػػو سػػب انو أعلػػخب اػػا ي ػػل هخب ومػػا يفسػػدىخب ف ػػاؿ
سب انو ( أال يعلخب من خلق وىو اللطيف اخلبَت ) ادللك ()41
اللطيف  :ىو الت يلطف بنُداره عل عباده .
اخلبيػر  :ىو العامل ببواطن األمور وأسرارىا.
لتا أختاه إياؾ وأف يويق صدرؾ من شرع الل وإياؾ أف ت ػو احلهػاب غػَت مناسػو اآلف ،
أو إن ػػو يتبػ ػ ح ػرييت  ،أو إف الن ػػاس س ػػوؼ يس ػػخروف م ػػٌت  ،أو ت ػػو إف ني ػػات احله ػػاب
خاص ػػة بنس ػػاء الن ػػب أو ...أو ...فه ػػتا تس ػػويف للتوب ػػة واتب ػػاع للع ػػيطاف ورد ألم ػػر الل تع ػػال
وإعراض عما أمرؾ بو وىتا ُد يؤدب بك إل الوالؿ ادلبُت  ،وإياؾ أختاه أف تترى ما أمر
الل بػػو مػػن شػػرع حتػػيخب  ،ف ػػد أخػػرب الل تعػػال أف كراىيػػة مػػا أنػػزؿ الل ػػبل األعمػػاؿ  ،ف ػػاؿ
جل وعال ( ذلك بنهنخب كرىوا ما أنزؿ الل فنحبل أعماذلخب ) زلمد ( . )3وُاؿ ( ذلك بنهنخب
اتبعوا ما أسخل الل وكرىوا ر وانو فنحبل أعماذلخب ) زلمد ()22
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أختاه  ..أمور البد أف تعلميها
( )4ما ىو الفرض أو الواجو ق
فػػالفرض أو الواجػػو ىػػو مػػا أمػػر بػػو العػػارع ( الل ) عل ػ سػػبيل احلػػتخب واإلل ػزاـ يػػى ياػػاب
فاعلو وؽلدح  ،ويعاُو تاركو ويتـ .
وال اعدة األصولية ت وؿ :األمر ي تو الوجوب مػا مل تػنت ُرينػة (دليػل صػ ي ) ين لػو مػن
الوجوب إل االست باب.
النه ي تو الت ر ما مل تنت ُرينة (دليل ص ي ) ين لو من احلرمة إل التراىػ ػ ػػة .
فما داـ األمر ُب ال رنف أو السنة ال ي ة اليت ىػ وحػ مػن عنػد الل كػال رنف سػواء بفعػل
األمػػر أو باسػػخب فعػػل األمػػر  ،أو النه ػ عػػن فعػػل شػػح  ،فهػػتا يوجػػو صػػاحبو اإلتبػػاع مػػا مل
يوجػػد نيػػة أو حػػديى ص ػ ي ين ػػل ىػػتا الوجػػوب إل االسػػت باب  ،أو احلرمػػة إل التراىػػة
.ك ولو تعال :
( وأُيموا ال الة  )........فهل ىناؾ دليل ي وؿ ماال وأُيموا ال الة إف شئتخب ق
( )2أف االسػػتدالؿ باحلػػديى ال ػ ي كػػدليل شػػرع كاالسػػتدالؿ باآليػػة ال رننيػػة متامػػا مػػن
حيػػى االلتػزاـ بػػاألمر والنهػ ألف السػػنة وحػ مػػن الل تعػػال أوحاىػػا إل النػػب صػػل الل عليػػو
وسلخب ُ .اؿ تعال ( ما ل صاحبتخب وما غػوب ومػا ينطػق عػن اذلػوب إف ىػو إال وحػ
يوح ) النهخب ( ) 1 - 2
( )1أف التسػػويف بالتوبػػة أو بفعػػل طاعػػة أو بػػًتؾ مع ػػية سػػبيل مػػن سػػبل العػػيطاف وإتبػػاع
خلطواتػػو الػػيت هنػ الل عنهػػا حػػُت ُػػاؿ سػػب انو ( وال تتبعػوا خطػوات العػػيطاف إنػػو لتػػخب عػػدو
مب ػػُت إظل ػػا ي ػػنمركخب بالس ػػوء والف عػػاء وأف ت ول ػوا عل ػ الل م ػػا ال تعلم ػػوف ) الب ػػرة ( -422
ِ . )423
وإياؾ أختاه أف ت و أنا أفول من غَت فغَت يفعل كتا وكتا .فهػتا التػالـ تزكيػة
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للنفس وُد هن الل سب انو عن ذلك ف اؿ ( فال تزكوا أنفستخب ىو أعلخب ان ات
()12

) النهخب

( )1أف األمػػر ُب العػػرع ُػػد يتػػوف صػػرػلا وُػػد يتػػوف ػػمنيا أو تلمي ػػا  ،فعنػػدما هن ػ الل
عػػن الػػزن مل ي ػػل ( وال تزن ػوا ) وإظلػػا هن ػ عػػن م دماتػػو الػػيت تفو ػ إليػػو ف ػػاؿ سػػب انو ( وال
ت رب ػوا الزنػػا إنػػو كػػاف فاحعػػة وسػػاء سػػبيال ) اإلس ػراء ( . )12فمعػػٌت ال ت رب ػوا أ بػػالنظر أو
ادلواعدة أو اخلووع بػال وؿ  .وهنػ عػن ع ػوؽ الوالػدين  ،فنهػ عػن أُػل مػا ي ػاؿ ذلمػا وىػ
كلمػػة ( أؼ) الػػيت تػػوح بالوػػهر والوػػيق  ،فمػػن بػػاب أول أف ال ي ػػاؿ مػػا ىػػو أكػػرب مػػن
ذلك  ،ناىيك عن اإلساءة إليهما باألُواؿ واألفعاؿ  0نساؿ الل السالمة .
( )9أف ال ػػرنف التػػر نػػزؿ بعمػػوـ اللفػػل ال ق ػػوص الس ػبو فػػال ت ػػو إف نيػػات احلهػػاب
خاصة بنساء النب  .كػال فػإف اخلطػاب ال ػرنين موجػو إل النػب صػل الل عليػو وسػلخب ونسػادو
ومػن بعػدىخب مػن ادلػؤمنُت وادلؤمنػات والػدليل مػاال ُولػو تعػال ( ينيهػا النػب إذا طل ػتخب النسػػاء
فطل ػػوىن لعػػدهتن وأح ػوا العػػدة  ).....الطػػالؽ ( .)4فادلنػػادب ُب اآليػػة مفػػرد وىػػو النػػب
صل الل عليو وسلخب  ،أما الفعل ف د جاء ب يغة اجلمػل (طل ػتخب) ومل ي ػل (طل ػ )  ،وُػاؿ
(وأح وا العدة) ومل ي ل (وأحل العػدة)  .فهػتا أمػر مػن الل إل النػب صػل الل عليػو وسػلخب
وإل ادل ػػؤمنُت يع ػػا  ،ومال ػػو ُول ػػو تع ػػال ( كن ػػتخب خ ػػَت أم ػػة أخرجػ ػ للن ػػاس  )........نؿ
عم ػراف ( ، )440فاآليػػة نزل ػ عل ػ ال ػ ابة ر ػ الل عػػنهخب وىػػخب أىػػل ىػػته التزكيػػة لتنهػػا
تعمل أمة زلمد صل الل عليو وسلخب كلها  ،فتتلك األمر باحلهاب لنسػاء النػب صػل الل
عليو وسلخب ىو أمر لنساء ادلؤمنُت يعا.
( )2أف ىنػػاؾ مػػا يسػػم بسػػد الػػترادل وىػػو العػػح الػػت يفو ػ إل الوُػػوع ُب اةػػرـ كنه ػ
النب صل الل عليػو وسػلخب عػن ال ػالة إل ال بػور  ،فهػتا ذريعػة وطريػق ُػد تػؤدب إل العػرؾ
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ادلنه عنو  ،حينما يتىو بعض الناس إل أص اب ال بور واأل رحة يسنلوهنخب من دوف الل
تعال أف غللبوا ذلخب نفعا أو يدفعوا عنهخب را .
( )1أف الدين يؤخت كلو لة واحدة بال تبعيض  ،فال ننخت ما يوافق ىوانػا ونػدع مػا ؼلالفػو
 ،ألف اآلمػر والنػاى واحػد ىػو الل سػب انو وتعػػال فػال يليػق بنػا كمسػلمُت أف نطيعػو ُب أمػػر
ونع يو ُب نخر ف د ُاؿ سب انو ( أفتؤمنوف بػبعض التتػاب وتتفػروف بػبعض فمػا جػزاء مػن
يفعػػل ذلػػك مػػنتخب إال خػػز ُب احليػػاة الػػدنيا ويػػوـ ال يامػػة يػػردوف إل أشػػد العػػتاب ومػػا الل
بغافل عما تعملوف أولئك التين اشًتوا احليػاة الػدنيا بػاآلخرة فػال ؼلفػف عػنهخب العػتاب وال
ىخب ين روف ) الب رة ()22 ، 29
فػػاعلم أختػػاه أف احله ػػاب فريوػػة فر ػػها الل عػػز وجػػل عل ػ بنػػات ندـ إذا بلغ ػػن اةػػيض
وصػرف متلفػػات تتليفػػا شػػرعيا  .وُػػد اىػػتخب ال ػػرنف التػػر ُب نيػػات كاػػَتة بالػػدعوة إل السػػًت
والعفػػاؼ واحليػػاء وعػػدـ اخلوػػوع بػػال وؿ واألمػػر باحلهػػاب  ،كمػػا اىػػتخب النػػب صػػل الل عليػػو
وسلخب بالوصية بالنساء ودعوهتن إل ما دعا إليو ال رنف التر
وحس ػػبك أف الل تع ػػال مسػ ػ س ػػورة ُب ال ػػرنف الت ػػر باس ػػخب س ػػورة ( النس ػػاء)  .وُ ػػد ورد ُب
الوصػػية بالنسػػاء واإلحسػػاف إلػػيهن ومعاش ػرهتن بػػادلعروؼ وإعطػػاؤىن ح ػػوُهن مػػن ُبػػل الػػزوج
وادلتعػػة وادل ػَتاث وال ػػداؽ (ادلهػػر) والنف ػػة ُب سػػور كاػػَتة مػػن ال ػػرنف التػػر كسػػورة الب ػػرة ،
والنساء  ،األحزاب  ،والنور  ،الطالؽ  ،والت ر  .وأدعوؾ أختاه الترؽلػة ل ػراءة تفسػَت ىػته
السػػور لتع ػ فيهػػا مػػا مػػدب اىتمػػاـ العػػرع احلنيػػف بػػك  ،وأنػػك لس ػ مهملػػة أو منبػػوذة أو
مهػػدورة احل ػػوؽ كمػػا يػػدع ادلػػدعوف مػػن اجلهػػالء والعلمػػانيُت وادلستعػػرُُت ومػػن سػػار عل ػ
در خب .
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فإليػػك أختػػاه الترؽلػػة بعوػػا مػػن األدلػػة العػػرعية مػػن ال ػػرنف التػػر والسػػنة ال ػ ي ة وُػػوؿ
العلماء اليت تو لك حتخب احلهاب العرع  ،راجيا من الل جػل وعػال أف تعيهػا وتعملػ
ا لتن ت نفسك من عتاب الل وتنا وابو الت أعده ِ
لك حينما ُاؿ :
( فاسػػتهاب ذلػػخب ر ػػخب أن ال أ ػػيل عمػػل عامػػل مػػنتخب مػػن ذكػػر أو أناػ بعوػػتخب مػػن بعػػض
 ).....نؿ عمراف ()439
ُاؿ تعال  ( :وُل للمؤمنات يغوون من أب ػارىن وػلفظػن فػروجهن وال يبػدين زينػتهن إال
ما ظهر منها وليوربن قمرىن عل جيو ن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو نبادهن أو نباء
بعولتهن أو أبنادهن أو أبنػاء بعػولتهن أو إخػواهنن أو بػٍت إخػواهنن أو بػٍت أخػواهتن أو نسػادهن
أو ماملتػ أؽلػػاهنن أو التػػابعُت غػػَت أول اإلربػػة مػػن الرجػػاؿ أو الطفػػل الػػتين مل يظهػػروا علػ
ع ػػورات النس ػػاء وال يو ػربن ب ػػنرجلهن ل ػػيعلخب م ػػا ؼلف ػػُت م ػػن زين ػػتهن وتوبػ ػوا إل الل يع ػػا أي ػػو
سورة النور ()14
ادلؤمنوف لعلتخب تفل وف )
ُػػاؿ ابػػن مسػػعود ر ػ الل عنػػو ُب ُولػػو تعػػال ( إال مػػا ظهػػر منهػػا )  :ظػػاىر الزينػػة الايػػاب (
تفسَت ال رطب ) .
وُولو ( يغوون ) أصل الغض  :إطباؽ اجلفن عل اجلفن يى متنػل الرؤيػة  .وادلػراد بػو ُب
اآليػػة كػػف النظػػر عمػػا ال ػلػػل إليػػو قفوػػو ُب األرض أو ب ػرفو إل جهػػة أخػػرب وعػػدـ النظػػر
اػػلء العػػُت  .فػػنمر الل النسػػاء بغػػض الب ػػر شػػنهنن كعػػنف الرجػػاؿ مػػن غػػض الب ػػر وحفػػل
الفرج وبدأ باألمر بغض الب ر ُبل األمر فل الفرج ألف الب ر رادد لل لو .

فما تنلف العيناف فال لو نلف

أمل تػر أف العُت لل لو رادػد
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كمػػا أف غػػض الب ػػر واحػًتاـ النسػػاء بعػػدـ النظػػر إلػػيهن معػػروؼ ُب اجلاىليػػة فهػػتا عنػػًتة بػػن
شداد ي ػ ػ ػوؿ:

وأغض طرُب إف بدت

حىت يوارب جارٌب منواىػا

جارٌب

ٍب هن الل تعال ادلرأة أف تبدب زينتها إال ما ظهر منهػا ف ػاؿ سػب انو ( إال مػا ظهػر منهػا )0
ُاؿ العالمة ادلودودب ُب تفسَتىا  :وىػته اجلملػة ُب اآليػة الترؽلػة ( إال مػا ظهػر منهػا ) تػدؿ
عل أف النساء ال غلوز ذلػن أف يتعمػدف إظهػار ىػته الزينػة غػَت أف مػا ظهػر منهػا بػدوف ُ ػد
منهن  ،أو ما كاف ظػاىرا بنفسػو ال ؽلتػن إخفػاؤه كػالرداء الػت هلػل بػو النسػاء مالبسػهن (
يعٌت ادلالءة) ألنػو ال ؽلتػن إخفػاؤه وىػو شلػا يسػتهلو النظػر لتونػو علػ بػدف ادلػرأة علػ كػل
حاؿ  ،فال مؤاختة عليو من الل تعػال وىػتا ىػو ادلعػٌت الػت بينػو عبػد الل بػن مسػعود ر ػ
الل عنو واحلسن الب ر رمحو الل تعال .
أما ما ي ولو غَتىخب إف معٌت ( إال ما ظهر منهػا ) مػا يظهػره اإلنسػاف علػ العػادة اجلاريػة ٍب
يدخلوف فيػو وجػو ادلػرأة وكفيهػا بتػل ماعليهػا مػن الزينػة أ أنػو ي ػ عنػدىخب أف تػزين ادلػرأة
وجهه ػػا بالت ػػل وادلس ػػاحيق وال ػػب وي ػػديها باحلن ػػاء واخل ػػاًب واألس ػػورة ٍ ،ب متع ػ كاش ػػفة
وجهها وكفيها  .أمػا ضلػن فنتػاد نعهػز عػن أف نفهػخب ُاعػدة مػن ُواعػد اللغػة العربيػة  ،غلػوز
أف يتوف معٌت ( ما ظهر منها ) ما يظهره اإلنساف  .فإف الفرؽ بُت أف يظهػر العػح نفسػو
 ،أو أف يظهػػره اإلنسػػاف ب ػػد وا ػ ال يتػػاد ؼلف ػ عل ػ أحػػد  .والظػػاىر مػػن اآليػػة أف
ال ػػرنف ينه ػ عػػن إبػػداء الزينػػة ويػػرخل فيمػػا إذا ظهػػرت مػػن غػػَت ُ ػػد  ،فالتوسػػل ُب حػػد
الرخ ػػة إل ح ػػد إظهارىػػا ( عم ػػدا ) سلػػالف لل ػػرنف وسلػػالف للروايػػات الػػيت ياب ػ ػػا أف
النساء ُب عهد النب صل الل عليو وسلخب ما كن يربزف إل األجانو سافرات الوجوه  .وأف
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األمر باحلهػاب كػاف شػامال للوجػو  ،وكػاف الن ػاب ُػد جعػل جػزءا مػن لبػاس النسػاء إال ُب
اإلحراـ ()4
وُاؿ النب صل الل عليو وسلخب ( ال تنت ػو ادلػرأة اةرمػة وال تلػبس ال فػازين ) رواه البخػار
رمحو الل تعال
وافهوـ ادلخالفػة يػدؿ احلػديى علػ أهنػا إف مل تتػن زلرمػة فإهنػا تنت ػو وتلػبس ال فػازين ٍ ،ب
ُاؿ تعال ( وليوربن قمرىن عل جيو ن )
ُاؿ ابن كاَت رمحو الل تعال  :اخلمر ػل ػار  ،وىػو مػا ؼلمػر بػو أ يغطػ بػو الػرأس وىػ
اليت تسميها الناس ( ادل انل )
واجليوب  :الن ور وال دور وى ػل ( جيػو )  ،و ػرب اخلمػار علػ اجليػو ىػو إ ػفاؤه
عليو مل إحتاـ السًت وىتا يلزـ إل ػاء الطػرؼ الزادػد مػن غطػاء الػرأس علػ ضلػورىن ليػتخب ذلػن
بتلك كماؿ السًت للن ور واألعناؽ مل الرأس  ،فال يرب منها شح.
روب البخار ُب ص ي و عن عادعة أـ ادلؤمنُت ر الل عنها ُال :
يرحخب الل نساء األن ار دلا أنزؿ الل تعال ( وليوربن قمرىن عل جيو ن ) ش ن مروطهن
فاختمرف بو أ غطُت بو رؤوسهن  .وادلرط  :كساء من صوؼ وضلوه يؤتزر ب ػو.
ٍب ُاؿ تعػال ( وال يبػدين زينػتهن إال لبعػولتهن أو نبػادهن  ) . . . . .فنعػاد الل تعػال اللفػل
لَتتو عليو ما بعػده مػن اةػارـ الػت يبػاح للمؤمنػة أف تبػدب زينتهػا إلػيهخب  ،وىػتا يػدؿ علػ
أف الزينة األول غَت الزينة الاانية ادلتكورة ُب نفس اآليػة  ،فاآليػة األول عػن الرجػاؿ يعػا مػن
األجانو والاانية للم ارـ وىخب :
الزوج ( البعل)  ،واألب  ،واجلد وإف عال  ،وأب الػزوج وإف عػال  ،وابنهػا وإف سػفل  ،وأبنػاء
الزوج وإف نزلوا  ،واألخ ألب أو الع يق ألـ  ،وأبناؤه وإف نزلػوا  ،وابػن األخ وإف نػزؿ وسػواء
كاف ألب أو ألـ  ،أو الع يق  ،وابن األخ ش ي ة أو ألب أو ألـ  ،وادلرأة ادلسلمة من
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )4تفسَت ادلودودب
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نساء ادلؤمنات  ،وعبدىا ادلملوؾ ذلػا دوف شػريك ذلػا فيػو  ،والتػابل ألىػل بيتهػا مػن شػيخ ىػرـ
أصػػابو اخلػػرؼ  ،وعنػػُت( ،)4ومعتػػوه( ،)2وطفػػل صػػغَت مل ؽليػػز دوف سػػن البلػػوغ شلػػن ال حاجػػة
ذلخب ُب النساء لعدـ العهوة عندىخب لترب ومرض وصغر ()1

ٍب ُاؿ تعال ( وال يوربن بنرجلهن ليعلخب ما ؼلفُت من زينتهن ) . . . . . . . .
هنػ الل تعػػال ادلؤمنػػات أف يوػربن األرض بػػنرجلهن الػػيت فيهػػا اخلالخػل لتػ يعلػػخب أهنػػا ذات
زينػػة ُب رجلهػػا  ،فػػال ػل ػػل ذلػػا ذلػػك ول ػػو مل ت ػػد إظهػػار زينتهػػا ٍ ،ب خػػتخب الل تعػػال اآليػػة
الترؽلػػة ب ولػػو ( وتوبػوا إل الل يعػػا أيػػو ادلؤمنػػوف لعلتػػخب تفل ػػوف )  ،وىػػو أمػػر مػػن الل تعػػال
بالتوبة وى ترؾ ما من شننو أف يغوو الل تعال  ،وفعل ما وجو فعلػو  ،ومػن ذلػك غػض
الب ر وحفل الفرج وااللتزاـ بالعفة والسًت.
ُاؿ تعال  ( :وُرف ُب بيوتتن وال تربجن تربج اجلاىلية األول  ) . .األحزاب ()11
أخت ػػاه . . . .إذا ُ ػ ػرأت اآلي ػػة ( )10م ػػن س ػػورة األح ػ ػزاب وم ػػا تالى ػػا م ػػن ني ػػات كرؽل ػػات ،
سػػتهدين أف اخلطػػاب اإلذل ػ موجػػو مػػن رب العػػزة مػػن فػػوؽ سػػبل مسػػاوات إل أطهػػر نسػػاء
العػػادلُت وىػػن نؿ بي ػ النػػب صػػل الل عليػػو وسػػلخب وأزواجػػو أمهػػات ادلػػؤمنُت ر ػ الل تعػػال
ع ػػنهن ب ول ػػو تعػػال ( ي ػػا نس ػػاء الن ػػب م ػن ي ػػنت م ػػنتن بفاحع ػػة مبينػػة يو ػاعف ذل ػػا الع ػػتاب
عفُت) وما تالىا من نيات  ،فػإذا كػاف ىػتا اخلطػاب موجػو ذلػؤالء  ،فمػا بالػك أختػاه اػن
ىن أدن منهن منزلة ققق

( )4العِنُت  :الت ال ي در عل إتياف النساء ،أو ال يعته النساء
( )2ادلعتوه  :الناُل الع ل
( )3أيسر التفاسَت – العيخ  /أبو بتر اجلزادر
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وكمػػا ذكرنػػا ننفػػا أف ال ػػرنف التػػر نػػزؿ بعمػػوـ اللفػػل ال ق ػػوص السػػبو  ،فػػإف ىػػتا النػػداء
واألمر اإلذل موجو أيوػا إل مػن ىػن دوهنػن مػن النسػاء  ،بػل ػل الل تعػال ُب اآليػة ()93
من سورة األحزاب األمر باحلهاب لزوجات النب صل الل عليو وسلخب وبناتو ونسػاء ادلػؤمنُت
يعػػا ُب نفػػس اآليػػة  .فهػػته اآليػػات مػػن سػػورة األح ػزاب كػػرر الل تعػػال النػػداءات إل نسػػاء
النب صل الل عليو وسلخب إل أف أوصاىن ُػادال ( فػال ضوػعن بػال وؿ فيطمػل الػت ُب ُلبػو
مرض وُلن ُوال معروفا ) األحزاب ()12
أ ال تلػػُت التلمػػات وتػرُ ن ال ػػوت إذا تتلمػػنت مػػل األجانػػو مػػن الرجػػاؿ ( غػػَت اةػػارـ )
فيطمل الت ُب ُلبو مرض  ،أ نفاؽ و عف إؽلاف مل شهوة عارمػة هعلػو يتلػتذ باخلطػاب
ٍ ،ب أمػػرىن تعػػال ب ولػػو ( وُلػػن ُػػوال معروفػػا ) وىػػو مػػا يػػؤدب إل ادلعػػٌت ادلطلػػوب دوف زيػػادة
ألفاظ وكلمات ال حاجة ذلا .
ُاؿ ابن عباس ر الل تعػال عنػو  :ادلػرأة تنػدب إذا خاطبػ الرجػاؿ األجانػو إل الغلظػة
ُب ال وؿ من غَت رفل ال وت  ،فإف ادلرأة منمورة قفض التالـ .
ٍب أمػػرىن الل تعػػال بػػاإلُرار ُب بيػػوهتن ف ػػاؿ ( وُػػرف ُب بيػػوتتن ) أ اُػػررف اعػػٌت ا بػػنت فيهػػا
وال ضرجن إال حلاجة البػد منهػا  ( ،وال تػربجن ) أ إذا خػرجنت حلاجػة فػال ضػرجن سػافرات
متطيبات متزينات  ( .تربج اجلاىلية األول ) أ ُبل اإلسالـ  ،إذ كان ادلرأة تتهمل وضرج
متبخًتة متتسرة متغنهة ُب معيتها وصػوهتا تفػنت الرجػاؿ ٍ .ب أمػرىن سػب انو بإُامػة ال ػالة
وإيتاء الزكاة وطاعة الل ورسولو صل الل عليو وسلخب .
ٍب أخػػربىن تعػػال بالعلػػة ُب ذلػػك وىػػو إرادتػػو تعػػال بتطهػػَتىن مػػن الػػدنس واآل ػػاـ إب ػػاء علػ
طهرىن  ،ألف اخلروج بتارة  ،وعدـ إُرارىن ُب البي ُد يؤدب إل الفنت اليت ال ضفػ علػ
كػػل مػػن لػػو أدن ب ػػَتة ٍ ،ب أمػػرىن أيوػػا بػػتكره سػػب انو ادلتماػػل ُب ال ػػرنف والسػػنة ادلطهػػرة
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العريفة ( احلتمة ) عل جهة ادلوعظة  ،وختخب اآلية الترؽلة ب ولػو ( إف الل كػاف لطيفػا خبػَتا
) أ لطيف بتخب  ،خبَت بنحوالتخب وما تؤوؿ إليو األمور من خَت أو شر .
ُاؿ تعال  ( :ياأيها النب ُػل ألزواجػك وبناتػك ونسػاء ادلػؤمنُت يػدنُت علػيهن مػن جالبيػبهن
األحزاب ()93
ذلك أدن أف يعرفن وكاف الل غفورا رحيما )
( ي ػػدنُت ) أ ي ػػرخُت .واإلدن ػػاء ى ػػو اإلرخ ػػاء  .واجلالبي ػػو  :ػػل جلب ػػاب وى ػػو العب ػػاءة أو
ادلالءة تتوف فوؽ الدرع الساب الطويل  .وىته اآلية تسم نية احلهاب .
ُاؿ ابن أىب حاًب رمحو الل تعال :
ُال أـ سلمة ر الل عنها  :دلا نزل ىته اآليػة خػرج نسػاء األن ػار كػنف علػ رؤوسػهن
الغرباف من الستينة  ،وعليهن أكسية سود يلبسنها.
ُاؿ العالمة العيخ أبو بتر اجلزادر ُب تفسَته ( أيسر التفاسَت ) :
ومعػػٌت ىػػته اآليػػة أ يػػرخُت علػ وجػػوىهن اجللبػػاب حػػىت ال يبػػدو مػػن ادلػرأة إال عػػُت واحػػدة
تنظر ا إل الطريق إذا خرج حلاجة .
ُاؿ اإلماـ ابن اجلوزب رمحو الل تعال ُب ُولو تعال ( يدنُت عليهن من جالبيبهن ) :
أ يغطُت رؤوسهن ووجوىهن ليعلخب أهنن حرادر ( أ عفيفات ) وادلراد باجلالبيو األردية .
ُاؿ ابن أىب حباف َب ( الب ر اةيل ) :
( يػػدنُت ) شػػامل جلميػػل أجسػػادىن  ،وادلػراد ب ولػػو ( علػػيهن ) أ علػ وجػػوىهن ألف الػػت
كاف يبدو منهن ُب اجلاىلية ىو الوجو والن ر ( الرُبة ) .
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ُاؿ أبو السعود ُب تفسَته :
اجللباب وب أوسل من اخلمار ودوف الرداء تلويو ادلرأة عل رأسها ويتب منو ما ترسلو علػ
صدرىا  .ومعٌت اآلية  :يغطُت ا وجوىهن وأيديهن إذا برزف لداعية من الدواع .
 روب أبػػو داود رمحػػو الل تعػػال ُب سػػننو أف عادعػػة ر ػ الل عنهػػا ُال ػ  :كػػاف الركبػػافؽلػػروف بنػػا وضلػػن زلرمػػات مػػل رسػػوؿ الل صػػل الل عليػػو وسػػلخب فػػإذا حػػاذوا بنػػا أسػػدل إحػػدانا
جلبا ا من رأسها عل وجهها فإذا جاوزوا كعفنا .
 روب البخار رمحو الل ُب ص ي و أف النب صل الل عليو وسلخب ُاؿ :( ال تنت ػػو ادلػرأة اةرمػػة وال تلػػبس ال فػػازين ) أ ال ترتػػد ادلػرأة حػػاؿ إحرامهػػا الن ػػاب وال
ال فػػازين  ،وافهػػوـ ادلخالفػػة كمػػا ىػػو م ػػرر عنػػد األص ػوليُت  ،أنػػو ُب حالػػة عػػدـ إح ػراـ ادل ػرأة
فإهنا تنت و وتلبس ال فازين  ،أ تغط وجهها وكفيها .
 روب البخػػار رمحػػو الل تعػػال ُب صػ ي و أف عادعػػة ر ػ الل عنهػػا حينمػػا ضلفػ عػػناجل ػػيش ُب غ ػػزوة ب ػػٍت ادل ػػطلق ( ادلريس ػػيل ) ُال ػ  :ومسع ػ اس ػػًتجاع ص ػػفواف ب ػػن ادلعط ػػل
السلم فخمرت وجه دلا مسع صوتو  ،وكاف ُد عرفٍت ُبل نية احلهاب  .وال ػة بطوذلػا
ُب ص ػ ي البخػػار ُب حاد ػػة اإلفػػك  .وانظػػر تفسػػَت ابػػن كاػػَت رمحػػو الل تعػػال ُب تفسػػَت
اآلية  ،ومعٌت اسًتجاع ُ :وؿ العبد ( إنا لل وإنا إليو راجعوف ) .
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ُػػاؿ تعػػال  . . .( :وإذا سػػنلتموىن متاعػػا فسػػئلوىن مػػن وراء حهػػاب ذلتػػخب أطهػػر ل لػػوبتخب
األحزاب ()91
وُلو ن ) . . .
أمػػر الل تعػػال ُب بدايػػة ىػػته اآليػػة الترؽلػػة باالسػػتئتاف عنػػد إرادة دخػػوؿ بيػ النػػب صػػل الل
عليو وسلخب  ،وبعوا من اآلداب العرعية  ،واألمػر يعػمل يػل ادلػؤمنُت ُب أ زمػاف ومتػاف
بنف يراعوا اآلداب العرعية ُب حرمة بيوت ادلسلمُت  ،ف ػاؿ ( وإذا سػنلتموىن متاعػا ) . . .
أ إذا طلب ػػتخب ش ػػيئا م ػػن األمتع ػػة ال ػػيت توج ػػد ُب البيػ ػ كاإلن ػػاء وضل ػػوه ( فس ػػئلوىن م ػػن وراء
حه ػػاب ) أ ب ػػاب وس ػػًت وضلوعل ػػا  ،وُول ػػو ( ذلت ػػخب أطه ػػر ل ل ػػوبتخب ) أن ػػتخب أيه ػػا الرج ػػاؿ (
وُلػػو ن ) أيتهػػا ادلؤمنػػات .وأطهػػر  :أ مػػن خ ػواطر السػػوء الفاسػػدة الػػيت ال ؼللػػو منهػػا ُلػػو
اإلنساف إذا خاطو ف ل أنا  ،أو خاطب امرأة ف ال من الرجاؿ .
وَب ىته اآلية الترؽلة فوادد منها :
( )4معروعية سلاطبة األجنبية من وراء حهاب سًت وضلوه .
( )2بياف أف اإلنساف ال ؼللو من خواطر السوء إذا كلخب امرأة ونظر إليها .
( )1أعلية سد الترادل وسد مسالك العيطاف اليت تؤدب إل الوُوع ُب الرذيلة .
( )1بي ػػاف م ػػا ينبغػ ػ للم ػػؤمنُت أف يلتزم ػػوه م ػػن اآلداب ُب االس ػػتئتاف وال ػػدخوؿ عل ػ ػ
البيوت فإف ترؾ ىتا األدب الوادل وإعلالو أدب إل فساد كبَت  ،وفنت عظيمػة ُب
بيوت كاَت من ادلسلمُت  ،وال حوؿ وال ُوة إال بالل .
وانظ ػػر أخت ػػاه الترؽل ػػة إل ى ػػته احلاد ػػة ال ػػيت ح ػػد ُب ب ػػٍت ُين ػػاع وال ػػيت أخرجه ػػا اإلم ػػاـ
البخار رمحو الل تعال ُب ص ي و  :أف امرأة مسلمة كان ت و بعض شػئوهنا مػن سػوؽ
بٍت ُين اع  ،وكانػ امػرأة ترتػد احلهػاب العػرع سػاترة لوجههػا  ،فاعًت ػها رجػل يهػود

21

وسخر من جلبابػ ػ ػػها وأراد أف غلربىا عل كعف وجهها ولتنها أب واستغا
اليهود رجل من ادلسلمُت ف تلو جزاء ما اًُتف يداه اآلمثتاف

 ،فتر علػ

فانظر أختػاه إل الرجولػة والغػَتة مػن رجػاؿ ادلسػلمُت علػ أخػواهتخب العفيفػات  ،فهػته الغػَتة
ػلبهػػا الل تعػػال  ،ف ػػد روب البخػػار رمحػػو الل تعػػال عػػن أىب ىريػػرة ر ػ الل تعػػال عنػػو أف
النػب صػل الل عليػو وسػلخب ُػاؿ  ( :إف الل يغػار وإف ادلػؤمن يغػار وغػَتة الل أف يػنٌب العبػد مػا
حرـ الل )
ومن العهيو أف يرب الرجل أىلو عل التربج والسفور وي ره  ،بل وبعوهخب ُد يفتخر بػتلك
وال يػػدرب أنػػو سي اسػػو علػػيهخب أمػػاـ الل يػػوـ ال يامػػة  .ف ػػد ُػػاؿ رسػػوؿ الل صػػل الل عليػػو
وسلػخب :

( كلتخب راع وكلتخب مسئوؿ عن رعيتو  ،فاإلماـ راع وىػو مسػئوؿ عػن رعيتػو  ،والرجػل راع ُب
أىلػو وىػػو مسػػئوؿ عػن رعيتػػو  ،وادلػرأة راعيػة ُب بيػ زوجهػػا وىػ مسػػئولة عػػن رعيتهػػا ) رواه
أمحد والبخار ومسلخب والًتمت رمحهخب الل عن ابن عمر ر الل تعال عنهما .

أختاه  .....سلتارات من أُواؿ النب صل الل عليو وسلخب
ُاؿ رسوؿ الل صل الل عليو وسلخب :
 ( صػػنفاف مػػن أىػػل النػػار مل أرعلػػا ُ ،ػػوـ معهػػخب سػػياط كنذنػػاب الب ػػر يوػربوف ػػا النػػاس،ونساء كاسيات عاريات مادالت شليالت رءوسهن كنسنمة البخ ادلادلة  ،ال يػدخلن اجلنػة
رواه مسلخب رمحو الل تعال
وال غلدف رػلها )
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 ( أؽلا امرأة استعطرت فمرت عل ُوـ ليهدوا من رػلها فه زانية ) رواه النساد رمحوالل تعال
 ( ال ػلل المرأة تؤمن بالل واليوـ اآلخر أف تسافر مسَتة يوـ  ،إال مل ذ زلرـ ) رواهأمحد ومسلخب وأبو داود رمحهخب الل عن أىب ىريرة ر الل عنو
 ( ال يدخلن رجل بعد يوم ىتا عل مغيبة  ،إال ومعو رجل أو ا ناف )رواه أمحدومسلخب رمحهما الل
 ( لئن يطعن َب رأس أحدكخب اخيل من حديد خَت لو من أف ؽلس امرأة ال ل لو )رواه الطرباين رمحو عن مع ل بن يسار ر الل عنو
 ( ال ؼللوف أحدكخب بامرأة إال مل ذ زلرـ ) رواه البخار ومسلخب رمحهما الل تعالوُال عادعة ر الل عنها ( وما مس يد رسوؿ الل صل الل عليو وسلخب يد امرأة إال
امرأة ؽللتها ) رواه البخار ومسلخب رمحهما الل تعال

أختاه ......

ىتا غيض من فػيض مػن األدلػة العػرعية مػن التتػاب والسػنة وبعػض أُػواؿ العلمػاء علػ أف
احلهػػاب فريوػػة وواجػػو أوجبػػو الل تعػػال عليػػك  ،فبػػادر أختػػاه وسػػارع وُػػو كمػػا ُػػاؿ
موس عليو ال الة والسالـ ( وعهل إليك رب لًت ) طو ()21
وأخَتا أختاه إليك شروط احلهاب العرع :
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( )4أف يبتغ بو وجو الل تعال فال يرتدب لعػرض مػن أعػراض الػدنيا  ،كالعػهرة وادلػاؿ واجلػاه
 ،وأف توٍُت أف احلهاب فريوة من الل جل وعال .
( )2أف يتوف ساترا جلميل البدف مسيتا ال ي ف ما تو .
( )1أف يتوف فوفا ا واسعا غَت يق .
( )1أف ال غلسد العورات يى يظهر مفاتن ادلرأة .
( )9أف ال يعبو زب التافرات ،وأف ال يعبو زب الرجاؿ .
( )2أف ال يتوف ُب نفسو زينة يى يتوف ملفتا ألواف أو زخرفة .
كمػػا ينبغ ػ أختػػاه أف يتػػوف سػػلوؾ اةهبػػة متمعػػيا مػػل حها ػػا إذ ظػػاىر حاذلػػا أهنػػا ملتزمػػة
بػػنوامر الل تعػػال  ،فػػال ضػػوض مػػل اخلادوػػُت  ،و ػػافل عل ػ ال ػػلوات ُب أوُاهتػػا  ،وتتػػوف
مااال طيبا ي تدب بو بُت أخواهتا ادلسلمات

خاتمة
ىتا أختاه ما تيسر عو وعر و والدعوة إليو فما كاف من توفيق فمن الل جل وعال وحده ،
وما كاف من ت َت أو سهو أو نسياف فمن نفس ومن العيطاف  ،وأعوذ بػالل أف أذكػرؾ بػو
وأنسػػاه  ،وأسػػنلو سػػب انو أف ال غلعػػل حظػ مػػن ديػػٍت ُػػو  ،وىػػو وحػػده مػػن وراء ال ػػد ،
وأسػػالو أف تنػػاؿ منػػك تلػػك الرسػػالة ال بػػوؿ واإلذعػػاف واحلػػرص علػ طاعػػة الل سػػب انو الػػت
ُاؿ ( يا أيها التين نمنوا استهيبوا لل وللرسوؿ إذا دعاكخب دلا ػلييتخب  ) . .األنفاؿ ()21
وصل الل عل زلمد وعل نلو وص بو وسلخب
وكتبو؛
زلمد حسن نور الدين إمساعيل
ُب  2002 / 44 / 24ـ
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