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ّٓ اهلل وحده ٓ ذيك فه، احلؿد هلل حّق محده، وأصفد أ ن ٓ إفه إ

 .هلل ظؾقه وشّؾم، وظذ آفه، وصحبهوأصفد أّن حمّؿدًا ظبده ورشوفه؛ صّذ ا

 فامن أجؾتعاػ وأكزل اهلل  ؾنّن اإلشالم اهتّم بادرأة أّيام اهتامم، :اّبعدأمّّ

باشم افؽريم يف افؼرآن  ـامؾةٌ  قت شورةٌ ؿّ بل ُش  ؛تتذ ظذ مّر إّيام آيات

 ،بادرأة اّصةإحؽام اخل    اهلل يف ـتابه وظذ فسان رشوفهوبّغ  ،(افـساء)

، وافّرذيؾةاهلوى  مستـؼعاتو ،ـؼذها من براثن اجلاهؾقةتتي عافقم افوافتّ 

حّتى  ؛وافػتـة ؽراءوحتؿقفا من اشتغالل مرىض افؼؾوب جلسدها يف اإل

  .مصوكةً  ، ودّرةً مؽـوكةً  جوهرةً اإلشالم ب تؽون

هو احلجاب؛  افتي أمر اهلل هبا ادرأة ّتعافقممن أظظم تؾك افوإّن 

؛ وهلذا فاصالحِ  فا، ومظفرَ تِ ظػّ  ا، وظـوانَ ِت ظزّ  امَ شوِ اهللُ  جعؾهاّفذي 

آداب، و باحلجاب من أحؽامتعّؾق عرف افـّساء ما ييادفّم أن من ـان 

   . افورؿاتوهذا ما كروم بقاكه يف هذه 

 :احلجاِب تعريُف: أّواًل

ّاـػع  واشعةٍ  ثقاٍب من هو ما شس ظؿوم جسم ادرأة  :احلجابّيف

 .امن بدِن صقئًا ٓ تظفر فا، وٓ حتِدُد مػاتـَ و ،ا، ٓ تصف بؼَت ؾضػاضةٍ 

اح ؾادرأة ادحجبة هي افتي شست جسدها، وأخػت مػاتـفا إٓ ما أب

فور ـام ؿال مج إذا أمـت افػتـة ؛ - نافؼع إطفاره وهو افوجه وافؽػا

 ﴾ ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ      ڳ ڳ ﴿ :؛ ؿال تعاػ -افػؼفاء رمحفم اهلل

ّةُّرَّاهِّاـظّّّةُّيـَّاـزّّ» :ؿالاهلل بن ظؿر ريض اهلل ظـفام  ظن ظبد .[13: افـور]

اّمَّ»: ، وظن ظائشة ريض اهلل ظـفا ؿافت [رواه افبقفؼي]« انِّػّّاـؽَّوَّّهُّْجّاـوَّ

 . [رواه افبقفؼي]« انِّػّّاـؽَّوَّّهُّْجّاـوَّ:ّافَّـّْمِّّرَّفَّضَّ

 :احلجابوجوب أدٍلة من : ثانيًا 
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 ﮲ ۓ  ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ   ۀ

 .[95: إحزاب] ﴾  ﮳



 

   ۀ ﴿: ا كزفت هذه أيةدّ  »: ريض اهلل ظـفاشؾؿة  وؿافت أمّ 

 ،ربانافغِ  وشفنّ ؤظذ ر خرج كساء إكصار ـلنّ   ﴾ ہہ ہ ۀ

  [.، وابن أيب حاتمرواه أبو داود] « ـفاْس بَ ؾْ يَ  شودٌ  أـسقةٌ  وظؾقفنّ 

 ڳ گ گ گ گ   ک ک ﴿:   وفهؿ -2

 :افـور] ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ   ڱ ڳ   ڳ ڳ

13]. 

ت إول دا يرحم اهلل كساء ادفاجرا»: ؿافت ريض اهلل ظـفا ظائشةوظن 

 -ـثفأ- َف ـَـْ صؼؼن أَ  ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ﴿ :أكزل اهلل

 . [وافؾػظ فه أبو داودافبخاري ورواه ] « ؾاختؿرن هبا -أـسقتفنّ -مروضفنّ 

 :إحزاب] ﴾ چ چ چ چ ڃ ﴿ :ؿوفه شبحاكه -3

أنا تؾؼي اخلامر ظذ رأشفا، وٓ : وافتزج»: مؼاتل بن حقان ؛ ؿال  [11

رواه ابن ]« تشده ؾقواري ؿالئدها وؿرضفا وظـؼفا، ويبدو ذفك ـؾه مـفا

 .[أيب حاتم

ريض اهلل  ظن ظائشة -وافّؾػظ دسؾم-حقحغافص ما ثبت يف -4

ّاــّبِىّّ»: ـاظـف َّمَع ّاـُصْبَح ُّيَصّؾَع ّادُْمِمـَاِتُّؿّن ّكَِساَء َّيْرِجْعَنَّّّأّن ُثّم

 . «بُِؿُروصِِفّنََّّٓيْعِرُؽُفّنَّأَحٌدّّ-متؾّػػات: أي-ُمَتَؾّػَعاٍتّ

 ـان من افعبادات افتي دٓفة ظذ أن احلجاب وافتسّس  هذا ؾػي

 .وأـرمفا ظذ اهلل  ،افذين هم خر افؼرون يؿتثؾفا كساء افصحابة 

 :أهمّية احلجاب وفضائله: ثالثًا 

 ٱ ﴿ اإػ رهّب  ب هبا ادسؾؿةُ تتؼرّ  م ادرأة باحلجاب هو ظبادةٌ افتزا إنّ 

 ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ

بل هو  ؛توارثفا ادجتؿع  ةً اجتامظقّ  ظادةً  ؾؾقس احلجاُب  ؛[13: إحزاب]

ّ:وؾقام يع بعض ؾضائل احلجاب .باعآتّ  واجُب  ذظّي  وأمرٌ  دةٌ ظبا

، ؿال لِ اافرج فؼؾِب  وضفارةٌ  ،بةِ ادحجّ  فؾؿرأةِ  ضفارةٌ  احلجاُب  -1

 ى ې ېې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿: تعاػ

 .[91:ابإحز] ﴾ ائ ى

2-  
ِ
؛ وؿد صّح ظـه من اإليامن، واحلقاءُ  ،احِلجاب باظٌث ؿوّي ظذ احلَقاء



 

 ّاإليامنِّّاحلقاءُّ » :ؿوفه  .[افسمذي وابن ماجهرواه ] «  ِةيفّاجلـّّّ،ّواإليامنُّمن

إٓ  باحلجاِب  اهلل شبحاكه وتعاػ مل خياضْب ّٕن ؛ إيامنٌ  احلجاُب  -3

 .﴾ ڻ ڻ ﴿ :وؿال أيضاً  ﴾ ک ک ﴿: ؾؼال  ؛ادممـاِت 

فؼوفه  ؛سوءتعُرض هلا بافو من ادضايؼات،ادرأة م تسؾَ  حلجابباّ-4

 .[95:إحزاب] ﴾ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ﴿: تعاػ

آدم ظذ شائر  بـيم ـرّ  ؛ ّٕن اهلل فؾؿرأة احلجاب تؽريمٌ  -5

 ڄ ﴿: ؛ ؿال تعاػتهسس ظورباس افذي يافؾّ ة أصقاء مـفا بعدّ ادخؾوؿات 

 ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .ومػاتـفا فعورتا ؛ وحجاب ادرأة شسٌ [13:إظراف]

  :احلجاِب شروُط: رابعًا 

 ادرأةُ  ذظًقا، وتؽونَ  فؾحجاب حّتى يؽونَ  ذوضاً  ر افعؾامءُ ذـ

ّ:جّل وظالٕمر اهلل  ممتثؾةً 

: تعاػ هفوؼف؛ ؛ ؾال يبدو مـه ظضوٌ جلؿقع افبدن أن يؽون شاتراً  :األّوُلّ

 ہہ ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ﴿

:  افـبيؿال دّا و .﴾  ﮳ ﮲ ۓ  ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ

ؾؽقف : شؾؿة ؿافت أمُ  «ّاـؼقامةِّّيومَّّإـقهِّّاهللُّيـظرِّّالءّلّْقَّمنّاخُلّّهُّثوبَّّجرّّّمنّْ»

ّ«ّاًّربِشّّهُّقـَّرِخّتُّ»ّ:ؿال ؟وهلنّ يبذ افـساءُ  صـعُ ت  إذن تـؽشُف : ؿافت،

ّأؿدامفنّ  ّيَّّ؛راطاًّذِّّهُّقـَِّخّْرّتُّّ»ّ:ؿال،  [.رواه افسمذي وافـّسائي] «طؾقهِّّنَّدّْزِّٓ

من احلجاب يف رء ؾاحلجاب ادؼوع ما شس مجقع أجزاء اجلسم، وفقس 

 .افبدن أشػلرء  ي افرأس ؾؼط ويظفر ـّل افذي يغطّ ذاك 

 ؛ظن افبدن وٓ يشُف ،  رؿقق ؽر -ـثقػاً -صػقؼًا أن يؽون  :ايناـثّّّ

؛ ى حجاباً ٓ يسؿّ  س، ؾنذا مل يؽن شاتراً ٕن افغرض من احلجاب افِس 

اّّ»: ؿال ؼد ؾ َؾْوٌمَّمَعُفْمِّسَقاٌطَّؿَلْذَكاِبّ:ِّصـَْػاِنِّمْنَّأْهِلّاــّاِرَّلَّْأَرُُهَ

ـْبَّ ّاــّاَسّا ا ِِّبَ ُبوَن َّيْْضِ َّطاِرَياٌتَّؼِر َّؿاِسَقاٌت َّوكَِساٌء َّمائاَِلٌتّّ،، ّ،ُُّمِقاَلٌت

ـُْبْخِتّادَائَِؾةِّلَّوُسُفّنّؿَّؤُّرُّ ـَّةَّوَََّٓيِْدَنِّرحَيَفاّ،َّوإِّنّ،ََّّٓيْدُخْؾَنّاجَلّْسـَِؿِةّا

ـَُقوَجُدِّمنّْ ّ[.رواه مسؾم] «َّؿَذاَّوَؿَذاَّمِسرَيةِِّّرحَيَفاّ

أو  ،رؿقؼة تصف فون اجلسد ثقاباً  نسيؾب(: ؿاسقاتّطاريات)معـى و



 

ؾفي  ؛أو ؿريبًا من افعاري أو ضقّؼة تززه ـلكه ظارٍ   تؽشف بعضه،  ؿصرة

شم ظارية يف احلؼقؼة  فنّ ـَ عؾؿْ ؾقُ  رهنّ ؽأي ممقالت (: ُمقالت)و. ـاشقة يف ٓا

أي (: مائالت)و .ػعؾفنّ بجال ممقالت فؼؾوب افّر وج بوشائل متعددة، افتزّ 

مائالت يف و ،من احلقاء وافتسّس  ، وما يؾزمفنّ تعاػ زائغات ظن ضاظة اهلل

 أي يعؿؾن صعورهنّ (: رؤوسفنّؿلسـؿةّاـبخت)ومعـى  .ـذفك مشقتفن

لشـؿة اإلبل ادائؾةبؾػّ    .فا وتؽويرها إػ أظذـ 

ظذ دخؾت د افرمحن حػصة بـت ظبأّن ( ادوّضل)روى مافٌك يف و

ـَ  ،ظائشةُ  هُ تْ ؼّ ؾَش  رؿقٌق  وظؾقفا مخارٌ  ريض اهلل ظـفا ظائشة فا مخارًا تْ َس و

 .ـثقػاً 

ّٓ  :اـُثّاـثّّ ٓ و ، وٓ مطّرزًا،فرجاً بَ مُ ؛ ؾال يؽون يف كػسه  يؽون زيـةً أ

 ڱ   ڱ ڳ      ڳ ڳ ﴿: فؼوفه تعاػ ؛إكظار ؾػُت تلفوان ب مزرـشاً 

ى ه، وٓ يسؿّ ارتداؤُ  ؾال جيوزُ  ؛اتهيف ذ ؾنذا ـان زيـةً ؛ ﴾ ڱ ڱ

 .افزيـة فألجاكب مـع طفورَ ما حجَب وهو  احلجاَب  ٕنّ  ؛احجابً 

ََّتْـَُعواّإَِماَءّاـؾّّ »: ؿال ظؾقه افصالة وافسالمو َوـْقَْخُرْجَنّّاهللَِّساِجَدّمّـهَِّٓ

أي ؽر متطقّبات وٓ : ومعـى تػالت .[رواه أمحد وابن حبّان] «َّتِػاَلٍتّ

ّ.ؾؾغره أوػ ؛ ؿسجد وافعبادةفؾ اتخارج نّ هذا وه وإذا ـان. ـاتمتزيّ 

جيب ظذ ادرأة ادسؾؿة ادحجبة أن جتتـب وضع مساحقق ومن هـا 

دا يف ذفك من إطفار افزيـة افتي  ؛ظـد خروجفا من بقتفا افتجؿقل

. ت بعدم إطفارها فغر ادحارم، ودا ؾقه من فػت اكتباه افرجال إفقفارَ مِ أُ 

 . ؾرق يف ذفك بغ اخلػقف أو افثؼقل من مساحقق افتجؿقلوٓ

م افعورة، ِس ق ، وٓ جُي ؽر ضقّ  -واشعاً  -ؾضػاضًا أن يؽون  :ابعُّاـرّّ

ـساين : عن أشامة بن زيد ريض اهلل ظـفام ؿال؛ ؾوٓ يظفر أماـن افػتـة

ا ؾؽسوُت  ؛افؽؾبُي  ا أهداها ِدحقةُ ـثقػة ـاكت ممّ  بطّقةً ؿُ  رشول اهلل 

ـَّ»:  امرأيت ؾؼال يل رشول اهلل  يا : ؿؾت« ؟ةَّطقّّبّْاـؼُّّتؾبسِّّلَّّْكّما

ّؽؾّْرّْمُّّ»: ؾؼال يل رشول اهلل  ؛ا امرأيتـسوُت  اهللِ رشوَل  فاّحتتَّّتجعْلّها

ّإيّنّّالـةًّؼِّ ُُ  .[رواه أمحد] «ّفاطظامِّّحجمَّّأنّتصَفّّّأخا

ّٓ  :اخلامُسّ  ؛جالفؾرّ  ارةٍ إث من ؾقه ؛ داراً معطّ مطقّبًا أو   يؽون افثوُب أ



 

ّصِقًبا » : فؼوفه  ََّتَّس َّؽاَل ّادَْْسِجَد ّإِْحَداُؿّن َّشِفَدْت  [.مسؾمرواه ] «إَِذا

 !ؾفذا إذا خرجت إػ ادسجد ، ؾؽقف إذا خرجت إػ ؽره ؟

ّٓ  :اـسادس ـََعَنّ » : حلديث أيب هريرة ؛جالِ افرّ  فباَس  هَ شبِ  يُ أ

ّاـؾّّ ّّّهـَرُسوُل َّيْؾَبُس ّادَْرَأةِّاـّرُجَل ّاـّرُجّّ،ـِْبَسَة ّـِْبَسَة َّتْؾَبُس  « لَِّوادَْرَأَة

ّ. وافّؾعُن هو افّطرُد من رمحِة اهللِ  . [رواه أمحد وأبو داود]

ّٓ  :اـسابع  وافتباهي أمامَ  ُيؼصد به افشفرةُ ؛ ُصفرةٍ  فباَس  يؽونَ  أ

أو ـوكه ظذ  إفقه بسبب صفرته أو ؾخامته افـّاِس، أو جيؾب افـّظر

: وكحو ذفك؛ فؼوفه  ف ادعتاد ادعروف من فباس أهل افبؾد،خال

«ّ ـَْبَسُه ّيِفّاـُدْكَقاَّأ ـَبَِسَّثْوَبُّشْفَرةٍ ـِْؼَقاَمةِّّاهللَُمْنّ ّا َّيْوَم ـٍّة رواه ] «َثْوَبَّمَذ

ّ[. وابن ماجه أمحد

 :شبهٌة وجواُبها: خامسًا

وأكا  ،ؼة من كػزأكا واثوة، رء شالمة افـقّ  أهمّ  : بعض افـّساء تؼول

، وأكا ج وأهؾهما يؼال يف افتزّ  جل وؿصدي شؾقم من ـّل افرّ  ٓ أريد ؾتـة

 .أشتحي من فبس احلجاب بصورته ادطؾوبة

 :منّوجوهّهذهّاـّشبفةجوابّو

م ـام ٓ تؼؾبه مباحًا، ؾافعؿل ر افعؿل ادحرّ ة افسؾقؿة ٓ تزِ افـقّ  أنّ  -1

روى أبو هريرة ريض  دا ؛ةع شالمة افـقّ اخلطل يبؼى خطل يلثم ؾاظؾه، وفو م

ّإِّظُّإّنّاهللَّّٓيـّْ»: ؿال رشول اهلل : اهلل ظـه ؿال ،ّاـُِؽمّْوََّأمّْوَّ ُؿمّْرِّغُّصوَُّر

يـظر إػ إخالص : أي  [رواه مسؾم]«  َْطامـُِؽمأَّوَّ مّْؽُّوبُِّؾؾُّ غإِّّرُّظَُّيـّّْنّْؽِّـَّوَّ

احلسن افبرصي ال فذا ؿ، وؿؾوبؽم ومواؾؼة أظامفؽم دا ذظه وأمر به 

ّوََّحّاـتّّبَِّّسّقّْـَّّنَّياَمّاإلِّّنّّإِّ»: رمحه اهلل ّبِّّظ ّاإلِّكّّإِّ ،يـّّاـّتؿَّٓ ّوَّمَّّنُّياَمّام ّيفّا َؾَر

ّّ.[رواه ابن أيب صقبة يف اإليامن]« ُلّاـَعؿَّّهُّّدؾََّصّ،ّوَِّّبّؾّْاـؼَّ

حمؽاًم  س واحلجاب افذي جاء إمر بهبافّس  متعبدة هلل  ادرأة أنّ  -2

قع، بؼطع افـظر ظن أي اظتبار ؾعؾقفا أن تسؿع وتط ؛ـتاب اهلل تعاػ يف

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ ﴿: ؛ فؼول اهلل تعاػ آخر

 . [13: إحزاب] ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ

ؾفي ٓ تلمن افػتـة احلاصؾة دن  ؛ظذ كػسفا ا وإن أمـت افػتـةأّن  -3



 

 .ؾتحؿل وزر ؾتـته وؽوايته من حقث ٓ تشعر ؛ كظر إفقفا

 : اخلامتة: سادسًا

أن إمر حقـام يرد من اهلل  -حػظك اهلل ورظاك- اظؾؿي !أختيّادسؾؿة

تعاػ ويف ـتابه، ؾنن هذا ادلمور به أشاد ومفم يف شالمة اإلكسان 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ :فدكقا وأخرة؛ ـام ؿال تعاػوشعادته يف ا

 .[5: اإلرساء] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ

ّ!طؾؿيوا

3 )ّ أمر حتؼؼغ معـى آشتسالم افتام ٕمر اهلل و بحجابكأكك

 .، وهو من أظظم افدٓٓت ظذ اإليامن ادطؾق رشوفه

ؾنكك حقـام حتاؾظغ  ؛حتتسبغ إجر وادثوبة ظـد اهلل وبحجابك( 2

ظذ حجابك رؽم صدة احلر؛ ؾذفك ٕكك أيؼـت أن ما ظـد اهلل خر 

 .أجر احتسابك هوأظظم أجرًا، ؾـؾت إجر بامتثافك، وكؾت مع

 مزَ افرّ  ؽوين أكِت ؾ احلجاب وأحؽامه؛ ها ؿد ظرؾت !ختيّادسؾؿةأ

 أكِت وـوين  ،حؾؾِت إفقه أيـام  وـوين أكت افداظقةَ  ،فإلشالم اجلؿقَل 

ّ.ِك بِ وحتجُ  ِك واحتشامِ  ِك بحقائِ  ك ادسؾامِت ٕخواتِ  احلسـةَ  افؼدوةَ 

ّيمِّؽتـَدّّامرَّـيّطـِكّاخلعِّّٓترؽَّّّّّّّّّؿيّشّـَحّـَتّهِّـاإلـّةَّـاّأمـيّاهُّـتـأخ

ّيؿِّـتغـَّّدىّاحلقاةِّمَّّّطؾقهَِّطِضِّّّّّّّّّكّساطةًّربّّّدِيّـيضّطنّهعرِّّٓتُّ

ّيؿِّؾَّْسّىّتَّحتّّّراهُّيّبعُّؽِِّسّؿّْتَّؽاْسّّّّّّّّهِّـرطِّـيفّشّراًّـائـِكّجـُربّماّؿانَّ

 وظذ آفه وصحبه وشؾم ،وصّذ اهلل ظذ كبّقـا حمّؿدواهلل أظؾم، 

بندارةّاإلؽتاءّوحدةّاـبحثّاـعؾؿي  


