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احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات 
أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

صىل اهللا وسلم وبارك عليه وعىل ًه وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وحده ال رشيك ل
 . واهتدى هبديه إىل يوم الدينآله وأصحابه ومن سلك سبيله

فإن رشيعة اإلسالم جاءت باحلث عىل االتصاف باألخالق الكريمة أما بعد، 
وأرض فتنة عىل والتحذير من الوقوع يف األخالق الرذيلة، وجاءت بالتحذير من الفتن، 

ّ فتنة النساء، وأول فتنة يف بني إرسائيل فتنة النساء؛ كام ّالرجال حذر منها الرسول 
ومسلم ) ٥٠٩٦(؛ فقد روى البخاري ّجاءت بذلك السنّة عن رسول اهللا 

ما تركت بعدي فتنة أرض ((: قال رسول اهللا :  قال{عن أسامة بن زيد ) ٦٩٤٥(
 أن >عن أيب سعيد اخلدري ) ٦٩٤٨(، وروى مسلم ))عىل الرجال من النساء

 فيها فينظر كيف إن الدنيا حلوة خرضة، وإن اهللا مستخلفكم((:  قالرسول اهللا 
 .))تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إرسائيل كانت يف النساء

ّوللسالمة من أرضار فتنة النساء جاءت السنّة بالتحذير من اخللوة باملرأة إال مع 
ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم، ((: ذي حمرم، ومن سفرها إال مع ذي حمرم، قال 

إين أريد أن أخرج يف ! يا رسول اهللا: ل عليها رجل إال ومعها حمرم، فقال رجلوال يدخ
) ١٨٦٢( أخرجه البخاري ))اخرج معها: جيش كذا وكذا وامرأيت تريد احلج؟ فقال

 السائل يف هذا احلديث ، فقد أرشد النبي {عن ابن عباس ) ٣٢٧٢(ومسلم 
عىل أمهية وجود املحرم مع املرأة إىل ترك اجلهاد ليسافر مع امرأته للحج، وذلك دال 

يا رسول : إياكم والدخول عىل النساء، فقال رجل من األنصار((: يف سفرها، وقال 
عن ) ٢١٧٢(ومسلم ) ٥٢٣٢( رواه البخاري ))احلمو املوت:  أفرأيت احلمو؟ قال!اهللا

َّ، واحلمو املحرم دخوله عىل املرأة كل قريب للزوج سوى آبائه >عقبة بن عامر 
َّأال ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهام الشيطان((: أبنائه، وقال و  وهو حديث ))َ

وغريه يف حديث طويل، انظر السلسلة الصحيحة ) ٢١٦٥(صحيح أخرجه الرتمذي 
 ).٤٣١(لأللباين 

وملا كان كشف النساء وجوههن وسيلة إىل االختالط بالرجال واخللوة هبن 
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ة هذه الرسالة يف بيان وجوب تغطية النساء وجوههن وسفرهن بدون حمرم، رأيت كتاب
 أن يوفق نساء املسلمني يف بالد احلرمني  اختالطهن بالرجال، وأسأل اهللا وحتريم

وغريها إىل التقيد بام يف رشيعة اإلسالم من أخالق وآداب فيها عفتهن وطهرهن 
 .وظفرهن بام فيه سعادة الدنيا واآلخرة، إنه سميع جميب
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  لة من الكتاب العزیز على وجوب تغطیة النساء وجوھھناألد
 
 :   قال اهللا ـ١                         

                                   
                                      

                                     
                                     

                                  
                                  

    ]٣١-٣٠: النور[. 
ى ال يقعوا يف الفاحشة  فروجهم حتمجع اهللا يف اآلية األوىل بني األمر بحفظ املؤمنني

 يف ~ّ ألنه وسيلة إىل ذلك، وقد بني ابن القيم  من أبصارهمهموبني أمرهم بغض
وجه تقديم حفظ البرص عىل حفظ الفرج ووجه ذكر ) ٩٠:ص(كتاب روضة املحبني 

ًفلام كان غض البرص أصال ((: مع غض البرص دون حفظ الفرج، فقال) ِمن(حرف 
ا كان حتريمه حتريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة وحيرم حلفظ الفرج بدأ بذكره، ومل

إذا خيف منه الفساد ومل يعارضه مصلحة أرجح من تلك املفسدة مل يأمر سبحانه بغضه 
، اهًمطلقا بل أمر بالغض منه، وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال ال يباح إال بحق

آة القلب، فإذا غض العبد َّفلذلك عم األمر بحفظه، وقد جعل اهللا سبحانه العني مر
ُبرصه غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق برصه أطلق القلب شهوته َ((. 

من استطاع منكم الباءة ! يا معرش الشباب((: ّوجاء اجلمع بينهام يف السنّة يف قوله 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له 

، ويف >عن عبد اهللا بن مسعود ) ٣٣٩٨(ومسلم ) ٥٠٦٦(بخاري  رواه ال))وجاء
كتب عىل ابن آدم ((:  قال عن النبي >عن أيب هريرة ) ٦٧٥٤(صحيح مسلم 

نصيبه من الزنى، مدرك ذلك ال حمالة، فالعينان زنامها النظر، واألذنان زنامها االستامع، 
ُ اخلطا، والقلب هيوى ويتمنى، واللسان زناه الكالم، واليد زناها البطش، والرجل زناها

 النظر إليه ، وإذا وقع نظر املرء من غري قصد إىل ما حيرم))ّويصدق ذلك الفرج ويكذبه
قال>فعليه أن يرصف برصه عنه؛ حلديث جرير بن عبد اهللا البجيل   : 
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 رواه مسلم )) عن نظرة الفجاءة، فأمرين أن أرصف برصيسألت رسول اهللا ((
 .النساء وجوههن السالمة من نظر الرجال إليهن، ويف تغطية )٥٦٤٤(

ًويف اآلية الثانية أيضا اجلمع بني حفظ املؤمنات فروجهن وغضهن من أبصارهن، 
فال تنظر املرأة إىل عورات النساء وغريها مما ال جيوز النظر إليه منهن، وال تنظر إىل 

 يف عن عائشة) ٤٥٥، ٤٥٤(الرجال األجانب وال إىل صورهم، وأما ما رواه البخاري 
ُّإىل احلبشة وهم يلعبون باحلراب فال يدل عىل جواز ـ  يسرتها ورسول اهللا ـ نظرها 

نظر النساء إىل الرجال بإطالق؛ ألهنا إنام كانت تنظر إىل عدد من الرجال يتحركون يف 
ّلعبهم، فليس فيه جواز النظر إىل وجوه الرجال وتأملها، ومثل ذلك النظر إىل صورهم 

 .لشاشات وغريها ملا يف ذلك من الفتنةيف ا
 : وقوله                فيه هني النساء عن إظهار الزينة إال 

، نقل ذلك ابن كثري عن ابن مسعود اما ظهر منها، وهو الثياب التي ال يمكن إخفاؤه
     تفسري{، ونقل عن ابن عباس >    ،بأنه الوجه والكفان واخلاتم

 : ًونقل عنه أيضا يف تفسري قوله تعاىل                     
              أمر اهللا نساء املؤمنات إذا خرجن من بيوهتن ((: أنه قال

، ))ً، ويبدين عينا واحدةني وجوههن من فوق رؤوسهن باجلالبيبيف حاجة أن يغط
فريجع هذا القول إىل ما نقله عن ابن مسعود يف أن الظاهر من الزينة الثياب، فيرتجح 
القول بأن ما ظهر من الزينة الثياب وليس الوجه والكفني؛ التفاق هذين األثرين عن 

 ، وألنه قال يف اآلية }ابن مسعود وابن عباس         إال ما :  ومل يقل
أظهرن منها؛ ألن الوجه والكفني مظهرات ال ظاهرات، ويمكن اجلمع بني األثرين 

 عزامها ابن كثري يف تفسري هذه اآلية من سورة النور إىل ابن مسعود وابن عباس اللذين
احلجاب،  ـ يف أحد قوليه ـ عىل ما كان قبل فرض { بحمل تفسري ابن عباس }

 عىل ما كان بعده، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع >ومحل تفسري ابن مسعود 
زينة ظاهرة، : وحقيقة األمر أن اهللا جعل الزينة زينتني((): ١١١-٢٢/١١٠(الفتاوى 

وزينة غري ظاهرة، وجوز هلا إبداء زينتها الظاهرة لغري الزوج وذوي املحارم، وكانوا 
جاب كان النساء خيرجن بال جلباب يرى الرجل وجهها ويدهيا، قبل أن تنزل آية احل

وكان إذ ذاك جيوز هلا أن تظهر الوجه والكفني، وكان حينئذ جيوز النظر إليها ألنه جيوز 
 :  آية احلجاب بقولههلا إظهاره، ثم ملا أنزل اهللا               
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                   إىل أن قال))حجب النساء عن الرجال  :
ُفلام أمر اهللا أن ال يسألن إال من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء املؤمنني أن ((

يدنني عليهن من جالبيبهن، واجللباب هو املالءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغريه 
سميه العامة اإلزار، وهو اإلزار الكبري الذي يغطي رأسها وسائر بدهنا، وقد الرداء وت

بيد وغريه أهنا تدنيه من فوق رأسها فال تظهر إال عينها، ومن جنسه ُحكى أبو ع
النقاب، فكن النساء ينتقبن، ويف الصحيح أن املحرمة ال تنتقب وال تلبس القفازين، 

، وهو سرت الوجه أو سرت الوجه بالنقاب، كان فإذا كن مأمورات باجللباب لئال يعرفن
ُالوجه واليدان من الزينة التي أمرت أال تظهرها لألجانب، فام بقي حيل لألجانب 

ّ ذكر أول مسعود ذكر آخر األمرين وابن عباسالنظر إال إىل الثياب الظاهرة، فابن 
 .))األمرين

  :وقوله               يدل عىل تغطية املرأة بخامرها وجهها
ًوجيبها؛ ألن اخلامر يرضب به من الرأس عىل اجليب مارا بالوجه فيحصل به تغطية 

، وفيه {ًاجليب والوجه، يوضح ذلك األثر الذي تقدم قريبا عن ابن عباس : االثنني
، ))ةًأن يغطني وجوههن من فوق رؤوسهن باجلالبيب، ويبدين عينا واحد((: قوله

ُوحكى أبو عبيد وغريه أهنا تدنيه ((: ًوأيضا ما ذكره ابن تيمية يف كالمه املتقدم وهو قوله
 <عن عائشة ) ٤٧٥٨(ويف صحيح البخاري . ))من فوق رأسها فال تظهر إال عينها

َيرحم اهللا نساء املهاجرات األول؛ ملا أنزل اهللا ((: قالت ُ          
     عن صفية بنت شيبة أن ) ٤٧٥٩(، وفيه ))شققن مروطهن فاختمرن هبا

 ملا نزلت هذه اآلية ((: عائشة كانت تقول              أخذن
، قال احلافظ ابن حجر يف رشحه يف ))ِأزرهن فشققنها من قبل احلوايش فاختمرن هبا

أي غطني وجوههن، وصفة ذلك أن تضع ) فاختمرن: (قوله((): ٨/٤٩٠(فتح الباري 
 .))اخلامر عىل رأسها وترميه من اجلانب األيمن عىل العاتق األيرس وهو التقنع

وقوله  : ـ                       أيضا عىل ًيدل 
ثني،  إال عمن است للمذكُاحلجاب  املأذون بإبدائها  املأمور والزينة  ورين هي 

قوله  : بسرتها يف                        ، املستثنني ثامنية ويف 
مؤقت عنهم  املحارم واالحتجاب  ليسوا من  مدة ملك : من املحارم، وثالثة 

األطفال وكون  ة  ب اإلر ويل  أ غري  من  عني  اب ت ل ا بكون  التصاف  وا مني  ي  ال
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النس يظهروا عىل عورات  العمل  وزال  زال امللك  وإذا  ارض عن التابعني اء، 
ُواألطفال احتجب عنهم كام حيتجب عن غريهم، وإبداء الزينة لغري أويل اإلربة من  ُ

ٌّ الذين مل يظهروا عىل عورات النساء دال عىل االحتجاب عن أويل الرجال والطفل
 .ال الذين ظهروا عىل عورات النساءاإلربة منهم واألطف

 : وقوله                        فيه منع النساء من إظهار
الزينة اخلفية املكتسبة وهي ما عىل الرجلني من اخلالخيل وذلك برضهبن بأرجلهن 

 وجوههن أوىل من ذلك؛ ألهنا ليظهر صوت تلك الزينة، ومن املعلوم أن سرت النساء
حلسن والتمييز بني من هي مجيلة ومن هي دميمة، ويف هاتني اآليتني حمل اجلامل وا

ّالداللة عىل وجوب تغطية النساء وجوههن من مخسة أوجه كام تقدم، وقد أوضحها 
 . يف رسالة احلجاب~بن عثيمني حممد الشيخ 
 :  وقال اهللا تعاىلـ٢             

   ،هذه اآلية دالة عىل احتجاب أمهات املؤمنني عن الرجال األجانب ،
 : ًوهو حكم ليس خاصا هبن؛ ألن التعليل بقوله        مع ما

 وكامل الطهر والعفة دال عىل أن غريهن ممن مل  به من الرشف وعلو املنزلةحباهن اهللا 
قال الشيخ صفي الرمحن يظفرن هبذا الرشف أوىل باالحتجاب ملا خيشى عليهن من الفتنة، 

ال ((): ٢٠:ص( إبراز احلق والصواب يف مسألة السفور واحلجاب املباركفوري يف رسالته
ات املؤمنني، ولكن هذا ال شك أن ضمري مجع النسوة يف املوضعني من اآلية يرجع إىل أمه

يقتيض اختصاص احلجاب هبن؛ ألن التخصيص بالذكر ال يقتيض التخصيص باحلكم، 
وإنام رجع الضمري إليهن ألهنن املذكورات يف السياق، وألهنن األسوة والقدوة لنساء 

 :املسلمني يف مجيع نواحي احلياة، أما الدليل هنا عىل عدم االختصاص فمن وجوه
ر يف أصول الرشيعة أن خطاب الواحد يعم حكمه مجيع األمة، حتى يرد ّتقر: األول

، وليس هنا أي دليل عىل ختصيص حكم هذا احلجاب دليل عىل ختصيصه باملخاطب
 .بأمهات املؤمنني كام ستعرف

   : ًأن سياق اآلية هو العموم وإن كان املورد خاصا؛ ألن قوله تعاىل: الثاين
         ليس معناه أهنم يدخلون بيوت غري النبي من غري أن

 : يؤذن هلم، وكذلك قوله تعاىل                                 
                             ليس معناه أهنم ال يتأدبون هبذه 
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، فإذا كان سياق اآلية هو العموم فكيف جيوز لنا ّاآلداب وال يراعوهنا إال مع النبي 
ّإنه خمتص بالنبي : أن نرفض ذلك العموم يف جزء من آداب هذه اآلية ونقول بغري دليل

ه هو املورد  يف هذه اآلية ألجل أن ما عرض ل ّبينام جاء ذكر النبي! وأزواجه؟
 هو القدوة للمسلمني، ال ألجل أن هذه اآلداب والسبب يف نزوهلا، وألجل أنه 

 .خمتصة به 
ّأن اهللا تعاىل بني حكمة احلجاب وعلته فقال: الثالث َّ :           

    ّواج النبي ّ، وهذه العلة عامة؛ إذ ليس أحد من املسلمني يقول إن غري أز 
ّال حاجة إىل أطهرية قلوهبن وقلوب الرجال من الريبة منهن، وعموم علة احلجاب 

 .وحكمته دليل عىل عموم حكم احلجاب جلميع نساء املسلمني
ًدليل األولوية، وهو أن أمهات املؤمنني كن أطهر نساء الدنيا قلوبا : الرابع

ُوأعظمهن قدرا يف قلوب املؤمنني، ومع ذلك أمرن ً باحلجاب طلبا ألطهرية قلوب ً
 .الطرفني، فغريهن من النساء أوىل بذلك

أن آية إدناء اجللباب تتمة وتفسري آلية احلجاب، وتلك اآلية عامة لنساء : اخلامس
ًاملؤمنني نصا، فالبد وأن تكون آية احلجاب كذلك؛ ألن القرآن يفرس بعضه بعضا ً ّ. 

 بعد نزول هذه اآلية كام التزمت به  التزمن باحلجابأن نساء املسلمني: السادس
 .))أمهات املؤمنني

  :  وقال تعاىلـ٣                               
                                     

     ملا أمر تعاىل ((: ~، يف هذه اآلية دليل عىل احلجاب، قال ابن كثري
 .))َّالنساء باحلجاب من األجانب بني أن هؤالء األقارب ال جيب االحتجاب منهم

 :  وقال تعاىلـ٤                          
                                 ،  هذه اآلية دالة

ًعىل وجوب احلجاب عىل النساء مطلقا وأنه ليس خاصا بأمهات املؤمنني؛ ألن ُه عطف ًّ
ًبناته ونساء املؤمنني عىل زوجاته، وتقدم قريبا يف كالم ابن تيمية تفسري يف اآلية  ّ

أمر اهللا ((:  أنه قال{اجللباب وما نقله ابن كثري يف تفسري هذه اآلية عن ابن عباس 
نساء املؤمنات إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة أن يغطني وجوههن من فوق رؤوسهن 

 يف ~، وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ))ًينا واحدةباجلالبيب، ويبدين ع
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أمر اهللا سبحانه مجيع نساء املؤمنني بإدناء ((): ٥١:ص(رسالة حكم السفور واحلجاب 
جالبيبهن عىل حماسنهن من الشعور والوجه وغري ذلك حتى يعرفن بالعفة، فال يفتتن 

 يف ~مني الشنقيطي ، وقال شيخنا الشيخ حممد األ))وال يفتن غريهن فيؤذهين
ومن األدلة القرآنية عىل احتجاب املرأة وسرتها مجيع بدهنا ((): ٦/٦٤٥(أضواء البيان 

 : حتى وجهها قوله تعاىل                   
        إن معنى : احد من أهل العلم، فقد قال غري و        

       أهنن يسرتن هبا مجيع وجوههن، وال يظهر منهن يشء إال عني واحدة تبرص
إن يف ((: ، وقال))هبا، وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلامين وغريهم

 : فيهااآلية الكريمة قرينة واضحة عىل أن قوله تعاىل              
يدخل يف معناه سرت وجوههن بإدناء جالبيبهن عليها، والقرينة املذكورة هي قوله 

  : تعاىل    ووجوب احتجاب أزواجه وسرتهن وجوههن ال نزاع فيه ،
ىل وجوب سرت الوجوه ِبني املسلمني، فذكر األزواج مع البنات ونساء املؤمنني يدل ع

 .))بإدناء اجلالبيب كام ترى
 :  وقال اهللا ـ٥                          

                           ]٦٠:نورال[ ،
دلت هذه اآلية عىل احتجاب النساء عن الرجال األجانب؛ ألهنا اشتملت عىل 
الرتخيص للعجائز الكبريات الاليت ال رغبة هلن يف النكاح لكربهن بوضع الثياب 
الظاهرة التي فوق اخلامر والدرع، وذلك برشط عدم التربج بزينة، سواء كانت يف 

إىل أولوية إبقاء تلك الثياب املرخص هلن ُوجوههن أو ثياهبن، ومع ذلك أرشدن 
 .بوضعها، فدل ذلك عىل أن النساء سواهن عليهن االلتزام باحلجاب

 :  وقال تعاىلـ٦                      
                                   

                              
ول حتى ال يطمع من ، ففي اآلية األوىل هني النساء عن اخلضوع بالق]٣٣-٣٢:األحزاب[

يف قلبه مرض، ومرض القلب يف هذه اآلية هو مرض الشهوة، وأما مرض القلب يف 
 : قوله                 ]فهو مرض الشبهة]١٠:البقرة . 

ويف اآلية الثانية األمر بالقرار يف البيوت والنهي عن التربج تربج اجلاهلية األوىل، 
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ن النهي واألمر يف هاتني اآليتني شامل ألمهات املؤمنني وغريهن؛ لقوله يف اآلية فإ
 : الثانية                     فإن األمر يف ذلك ،

نقال  ) الباري، فتح٨/٥١٩(مطلوب من مجيع املؤمنات، قال البخاري يف صحيحه 
، وقال الفريوزآبادي يف ))خترج حماسنهاالتربج أن ((: أيب عبيدة معمر بن املثنىعن 

 .))أظهرت زينتها للرجال: تربجت((: القاموس املحيط
  :وأما األدلة من الّسّنة فمنھا

َّمن جر ثوبه خيالء مل ((: قال رسول اهللا :  قال{ حديث عبد اهللا بن عمر ـ١
يرخني : فكيف يصنعن النساء بذيوهلن؟ قال: لت أم سلمةينظر اهللا إليه يوم القيامة، فقا

 رواه أهل ))ًفريخينه ذراعا ال يزدن عليه: قال! ًإذا تنكشف أقدامهن: ًشربا، فقالت
ء فإن جمي، ))هذا حديث حسن صحيح((): ١٧٣١(السنن وغريهم، وقال الرتمذي 

وجه واجب؛ ألنه الرشيعة بتغطية النساء أقدامهن يدل داللة واضحة عىل أن تغطية ال
 .ِّموضع الفتنة واجلامل من املرأة، وتغطيته أوىل من تغطية الرجلني

املرأة عورة، فإذا خرجت ((:  قال عن النبي >حديث عبد اهللا بن مسعود  ـ٢
هذا حديث حسن صحيح ((: وقال) ١١٧٣( رواه الرتمذي ))استرشفها الشيطان

واملعنى أن املرأة ((): ٤/٢٨٣(ي ، قال املباركفوري يف رشحه حتفة األحوذ))غريب
ُيستقبح بروزها وظهورها، فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغوهيا بغريها ويغوي غريها 

 ~، وقال شيخنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي ))هبا ليوقعهام أو أحدمها يف الفتنة
ا وم((: يف تفسري سورة األحزاب) ٦/٥٩٦(عن هذا احلديث يف كتابه أضواء البيان 

جاء فيه من كون املرأة عورة يدل عىل احلجاب للزوم سرت كل ما يصدق عليه اسم 
 .))العورة
َّوكان صفوان بن املعطل ((:  يف قصة اإلفك، وفيه قوهلا< حديث عائشة ـ٣ ُ

السلمي ثم الذكواين من وراء اجليش، فأدلج فأصبح عند منزيل، فرأى سواد إنسان 
ان يراين قبل احلجاب، فاستيقظت باسرتجاعه حني نائم، فأتاين فعرفني حني رآين وك
 ).٧٠٢٠(ومسلم ) ٤٧٥٠( رواه البخاري ))عرفني، فخمرت وجهي بجلبايب

:  يف بيان ما ال يلبسه املحرم من الثياب، وفيه{ حديث عبد اهللا بن عمر ـ٤
، )٢٧٩١(ومسلم ) ١٨٣٨( رواه البخاري ))وال تنتقب املحرمة وال تلبس القفازين((

جلملة فيه انفرد هبا البخاري، وهو دال عىل أن املرأة املحرمة تكشف وجهها إال وهذه ا
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) ١٨٣٣( كحاهلا يف غري اإلحرام، ويف سنن أيب داود عند الرجال األجانب فإهنا تغطيه
كان الركبان يمرون بنا ونحن مع ((:  قالت<وغريه بإسناد فيه ضعف عن عائشة 

 سدلت إحدانا جلباهبا من رأسها عىل وجهها،  حمرمات، فإذا حاذوا بنارسول اهللا 
 ويف <عن أم سلمة ) ٢٧٦٤(، ورواه الدارقطني يف سننه ))فإذا جاوزونا كشفناه

 ذلك ما جاء عنها يف ّإسناده الراوي الضعيف الذي يف إسناد حديث عائشة، ويقوي
وقال سعيد بن منصور ((: قال) ٣/٤٠٦(سنن سعيد بن منصور كام يف فتح الباري 

 تسدل املرأة :دثنا هشيم حدثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالتح
، وهذا إسناد صحيح عىل رشط البخاري ومسلم، ))جلباهبا من فوق رأسها عىل وجهها

: عن فاطمة بنت املنذر قالت) ١/٣٢٨( صحيح أخرجه مالك يف املوطأ وله شاهد
، وأخرجه ))ء بنت أيب بكر الصديقِّكنا نخمر وجوهنا ونحن حمرمات ونحن مع أسام((

كنا نغطي وجوهنا من الرجال ((:  قالت< عن أسامء )١/٤٥٤(احلاكم يف املستدرك 
هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ((:  وقال))وكنا نمتشط قبل ذلك يف اإلحرام

 أمجعوا عىل((): ٣/٤٠٦( ووافقه الذهبي، قال ابن املنذر كام يف فتح الباري ))ومل خيرجاه
أن املرأة تلبس املخيط كله واخلفاف، وأن هلا أن تغطي رأسها وتسرت شعرها إال وجهها 

 .))ًفتسدل عليه الثوب سدال خفيفا تسترت به عن نظر الرجال
َّأمرنا أن نخرج احليض يوم العيدين وذوات ((:  قالت< حديث أم عطية ـ٥ ُ ُ ُ

ن مصالهن، قالت اخلدور فيشهدن مجاعة املسلمني ودعوهتم، ويعتزل احليض ع
ُلتلبسها صاحبتها من جلباهبا: إحدانا ليس هلا جلباب، قال! يا رسول اهللا: امرأة  رواه ))ُْ

 ).٢٠٥٦(ومسلم ) ٣٥١(البخاري 
 : ّتقدم عند االستدالل بقوله تعاىل         نقل كالم ابن تيمية يف معنى

وهو الذي يسميه ابن مسعود وغريه الرداء واجللباب هو املالءة ((: اجللباب وهو قوله
، ومعنى ))وتسميه العامة اإلزار، وهو اإلزار الكبري الذي يغطي رأسها وسائر بدهنا

حديث أم عطية أن املرأة عند خروجها للعيدين إذا مل يكن هلا جلباب تسرت به وجهها 
 أو العارية، قال ًوسائر بدهنا تلبسها صاحبتها جلبابا من جالبيبها، سواء كان بالعطية

 .))وفيه امتناع خروج املرأة بغري جلباب((): ١/٤٢٤(احلافظ يف الفتح 
ُكن نساء املؤمنات يشهدن مع رسول اهللا ((:  قالت<حديث عائشة  ـ٦ َّ 

ِّصالة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إىل بيوهتن حني يقضني الصالة ال يعرفهن 
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، قال ابن األثري يف النهاية )١٤٥٩(ومسلم ) ٥٧٨( رواه البخاري ))أحد من الغلس
أي متلفعات بأكسيتهن، واللفاع ثوب جيلل به اجلسد ((): متلفعات(يف معنى ) ٣/٦٥(

، وقال الباجي يف كتابه املنتقى يف ))ًكله، كساء كان أو غريه، وتلفع بالثوب إذا اشتمل به
ىل أهنن سافرات بعد اإلشارة إىل االستدالل باحلديث ع) ١/٢١٤(رشح املوطأ 
إما أن يكون : ِّإال أنه جيوز أن يبيح هلن كشف وجوههن أحد أمرين((: الوجوه، قال

َّذلك قبل نزول احلجاب، أو يكون بعده، لكنهن أمن أن تدرك صورهن من شدة 
 .))الغلس، فأبيح هلن كشف وجوههن

 امرأة،  أنه خطب> أحاديث النظر إىل املخطوبة، ومنها حديث املغرية بن شعبة ـ٧
وغريه ) ١٠٨٧( رواه الرتمذي ))انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكام((: فقال النبي 

 .بإسناد صحيح
إذا خطب أحدكم املرأة ((:  يقولسمعت رسول اهللا :  قال>وحديث جابر 

 .بإسناد حسن) ١٤٨٦٩( رواه أمحد ))فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل
إذا خطب أحدكم امرأة فال ((: قال رسول اهللا :  قال>وحديث أيب محيد 

 رواه أمحد ))جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنام ينظر إليها خلطبة وإن كانت ال تعلم
 الداللة عىل التخبؤ ))وإن كانت ال تعلم((: وغريه بإسناد صحيح، ويف قوله) ٢٣٦٠٢(

بؤ للنظر إىل املخطوبة من فعل جابر لرؤية املخطوبة إذا احتيج إىل ذلك، وقد جاء التخ
، ويف إسناد )١٨٦٤(وحممد بن مسلمة يف سنن ابن ماجه ) ٢٠٨٢(يف سنن أيب داود 
 .ٍّكل منهام ضعف

خطب رجل امرأة ـ يعني من األنصار ـ فقال النبي ((:  قال>وحديث أيب هريرة 
اد صحيح، بإسن) ٧٩٧٩( رواه أمحد ))ًانظر إليها؛ فإن يف أعني األنصار شيئا: 

 .))خطب(( بدل ))تزوج((بنحوه، وفيه ) ٣٤٨٥(ورواه مسلم 
ُ خراجات والجات سافرات يف األسواق مل حيتج إىل ولو كانت النساء يف زمنه  ّ َّ

 .التخبؤ هلن والنظر إليهن بغري علمهن
بإسناد صحيح عن سليامن بن يسار عن ) ١٠/٣٢٤( ما رواه البيهقي يف سننه ـ٨

كم بقي : سليامن، قالت: من هذا؟ فقلت: ستأذنت عليها، فقالتا((:  قال<عائشة 
ادخل؛ فإنك عبد ما بقي عليك : عرش أواق، قالت: قلت: عليك من مكاتبتك؟ قال

َّ، فقد دل هذا األثر عىل أن املرأة ال حتتجب عن ملك يمينها ما دام يف ملكها، ))درهم
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أن ملك يمني املرأة ممن جيوز فإذا عتق احتجبت منه، وسبق يف آيتي النور واألحزاب 
ًإبداء الزينة له ختفيفا وتيسريا ل كنه ال يكون من حمارمها، فإذا خرج من ملكها بعتق أو ً

قال لنا :  قالت< كان كغريه من األجانب، وأما حديث أم سلمة بيع أو غري ذلك
  رواه))إذا كان إلحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه((: رسول اهللا 

 .بأثر عائشةوغريه بإسناد فيه ضعف، لكنه يتقوى ) ٣٩٢٨(أبو داود 
ً يوما عىل باب حجريت لقد رأيت رسول اهللا ((:  قالت< حديث عائشة ـ٩

 رواه )) يسرتين بردائه أنظر إىل لعبهمواحلبشة يلعبون يف املسجد، ورسول اهللا 
هن عن الرجال َّ، فقد دل احلديث عىل احتجاب النساء وتسرت)٤٥٤(البخاري 

األجانب، وأما االستدالل به عىل جواز نظر النساء إىل الرجال األجانب فقد سبقت 
     : اإلجابة عنه عند االستدالل عىل غض النساء أبصارهن بقوله

 . 
 يف جمموع فتاوى  كام~وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

 أن الدعوة إىل سفور املرأة عن وجهها ومن املعلوم((): ٥/٢٢٤(ومقاالت متنوعة 
 .دعوة باطلة ومنكرة رشعا وعقال ومناهضة للدين اإلسالمي ومعادية له

واملسلم مدعو إىل كل ما من شأنه أن يزيد يف حسناته ويقلل من سيئاته رسا وجهرا 
  .وغاياهتا عد عن وسائل الفتنة ومزاولة أسباهبايف كل أقواله وأفعاله وأن يبت

سواء يف ذلك العبادات ، والعلامء مدعوون إىل نرش اخلري وتعليمه بكل مسمياته
 .واملعامالت واآلداب الرشعية فردية كانت أو مجاعية

ودعاة السفور املروجون له يدعون إىل ذلك إما عن جهل وغفلة وعدم 
وإما عن خبث نية وسوء طوية ال يعبأون باألخالق ، معرفة لعواقبه الوخيمة

وقد يكون عن عداوة وبغضاء كام يفعل العمالء ، الفاضلة وال يقيمون هلا وزنا
يمة واجلائحة واألجراء من اخلونة واألعداء فهم يعملون هلذه املفسدة العظ

إهنم يدعون إىل حترير املرأة ، مجاعة وأفرادا، رسا وجهارا، ليال وهنارا، اخلطرية
من الفضيلة والرشف واحلياء والعفة إىل الدناءة واخلسة والرذيلة وعدم 

 .))احلياء
تعود والدعوة إىل السفور ورفض احلجاب دعوة ال ((): ٥/٢٢٥(ًوقال أيضا 

  بالرش والفجوربل تعود عليهم، ثهم بخري يف دينهم وال دنياهمعىل املسلمني ذكورهم وإنا
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فاحلكمة واخلري للمسلمني مجيعا يف احلجاب ال السفور يف . وكل ما يكرهه اهللا ويأباه
 وبام أن أصل احلجاب عبادة ألمر اإلسالم وهنيه عن ضده يف كتاب .حال من األحوال
د عىل غض البرص الذي أمر اهللا فهو أيضا وقاية ألنه يساع...اهللا وسنة رسوله 

ويبعد ، سبحانه وتعاىل بغضه ويساعد عىل قطع أطامع الفسقة الذين يف قلوهبم مرض
املرأة عن خمالطة الرجال ومداخلتهم كام أنه يساعد عىل سرت العورات التي تثري يف 

 .النفوس كوامن الشهوات
لتزام برشع الارر من والتربج ليس حتررا من احلجاب فقط بل هو والعياذ باهللا حت

واحلكمة األساسية يف حجاب املرأة هي درأ ، اهللا وخروج عىل تعاليمه ودعوة للرذيلة
فإن مبارشة أسباب الفتنة ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها من املحرمات ، الفتنة

 .))الرشعية
ل وملا كان اهللا سبحانه وتعاىل يعلم ما يف املرأة من وسائ((): ٥/٢٢٧(ًوقال أيضا 

فتنة فيطمع هبا الفتنة املتعددة للرجل أمرها بسرت هذه الوسائل حتى ال تكون سببا لل
 .الذي يف قلبه مرض

اسم جامع لكل ما حيبه الرجل من املرأة ويدعوه للنظر :  عن إبدائهايوالزينة املنه
 ء حتدثه يف بدهنا جتمال كل يشي هي الزينة األصلية أو املكتسبة التإليها سواء يف ذلك

 .وتزينا
فإهنا هي الثابتة كالوجه والشعر وما كان من مواضع الزينة : ليةوأما الزينة األص

 وإذا كان الوجه أصل الزينة وهو بال نزاع ،دين والرجلني والنحر وما إىل ذلككالي
بل هو املورد واملصدر لشهوة الرجال فإن حتريم إبدائه ، القاعدة األساسية للفتنة باملرأة

 الزينة عىل:  يف تفسريهي قال القرطب،ة يف بدهنام كل زينة حتدثها املرأآكد من حتري
وجهها فإنه أصل الزينة ومجال اخللقة ومعنى : لقيةَفاخل :لقية ومكتسبةَقسمني خ
 . ملا فيه من املنافع وطرق العلوماحليوانية

 يل حتسني خلقتها به كالثياب واحل ما حتاول املرأة يفيفه: وأما الزينة املكتسبة
 . هـا. والكحل واخلضاب

  :وقال البيضاوي يف تفسريه        والثياب واألصباغ  كاحليل 
 .هـا. ن مواضعها ملن ال حيل أن تبدى له عًفضال

ت قدرته َّ، فإن اهللا جلالزينة بال نزاع يف النقل والعقلفإذا كان الوجه هو أصل 
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  زينتها وهذا عموم ال خمصص له من الكتاب والسنة والء منم عىل املرأة إبداء يشَّحر
، فأي قول من أقوال الناس خيصص هذا العموم جيوز ختصيصه بقول فالن أو فالن

، هرة ال جيوز ختصيصه بأقوال البرشفهو مرفوض ألن عموم القرآن الكريم والسنة املط
فال خيصص ، فرديةأو االجتهادات ال، صيصه عن طريق االحتامالت الظنيةوال جيوز خت

، سنة املطهرة أو بإمجاع سلف األمةعموم القرآن إال بالقرآن الكريم أو بام ثبت من ال
كيف يسوغ حتريم الفرع وهو الزينة املكتسبة وإباحة األصل وهو الوجه : ولذلك نقول

 .))الذي هو الزينة األساسية
  األدلة على تحریم مس النساء ومصافحتھن

كشف وجهها عند الرجال من غري حمارمها، فال جيوز هلا وكام ال جيوز للمرأة 
ً عند مبايعة النساء يبايعهن كالما وال يصافحهن كام  ّمصافحتهم؛ وقد كان النبي

عن عروة ) ٤٨٣٤(ومسلم ) ٤٨٩١(كان يصافح الرجال عند البيعة، روى البخاري 
 يمتحن من  كانأن رسول اهللا ((  أخربتهّ زوج النبي <بن الزبري أن عائشة 

 : هاجر إليه من املؤمنات هبذه اآلية بقول اهللا تعاىل               
    إىل قوله :      َّفمن أقر هبذا الرشط من : قالت عائشة: ، قال عروة

ّـ ما مست يده يد ! ، وال ـ واهللاًكالما) قد بايعتك: (املؤمنات قال هلا رسول اهللا 
، وروى ابن ماجه ))قد بايعتك عىل ذلك: امرأة قط يف املبايعة، ما يبايعهن إال بقوله

:  قالت<ُوغريه بإسناد عىل رشط البخاري ومسلم عن أميمة بنت رقيقة ) ٢٨٧٤(
فيام استطعتن وأطقتن، إين ال أصافح :  يف نسوة نبايعه، فقال لناّجئت النبي ((

، بل قد جاء الوعيد يف مس املرأة األجنبية ويدخل فيه املصافحة، فعن معقل بن ))النساء
ُألن يطعن يف رأس أحدكم بمخيط من حديد خري ((:  قال أن رسول اهللا >يسار 

) ٤/١١١( أورده املنذري يف الرتغيب والرتهيب ))له من أن يمس امرأة ال حتل له
، انظر ))رجال الطرباين ثقات رجال الصحيحرواه الطرباين والبيهقي و((: وقال

 ).٢٢٦(السلسلة الصحيحة لأللباين 
كانت األمة من ((:  قال>عن أنس ) ٦٠٧٢(وأما ما رواه البخاري يف صحيحه 

، فال داللة فيه عىل )) فتنطلق به حيث شاءتإماء أهل املدينة لتأخذ بيد رسول اهللا 
 ليتفق ىل أخذ األمة بكمه أو ثوبه جواز مصافحة النساء أو مسهن، وهو حممول ع

مع األحاديث الصحيحة الرصحية يف عدم جواز املس واملصافحة، واالستدالل به عىل 
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 .جواز مصافحة النساء من األخذ باملتشابه وترك املحكم
  اإلجابة عن أحادیث استدل بھا على كشف المرأة وجھھا

نساء وجوههن، فمنها ما هو ّوأما ما جاء يف السنّة من أحاديث دالة عىل كشف ال
 وعليها أن أسامء بنت أيب بكر دخلت عىل رسول اهللا ((ضعيف وهو حديث عائشة 

إن املرأة إذا بلغت املحيض ! يا أسامء:  وقالثياب رقاق، فأعرض عنها رسول اهللا 
) ٤١٠٤( رواه أبو داود ))ُمل يصلح أن يرى منها إال هذا وهذا، وأشار إىل وجهه وكفيه

ُوهو مرسل؛ مل يسمع خالد بن دريك من عائشة وال أدركها، ((:  ضعفه فقالَّوبني
: ، وقال احلافظ يف التقريب عن سعيد بن بشري))وسعيد بن بشري ليس بالقوي

ً، وفيه أيضا تدليس قتادة وقد روى بالعنعنة، وفيه أيضا نكارة يف املتن؛ ألن ))ضعيف(( ً
 الزبري أول مولود يف املدينة بعد اهلجرة، وذكر أسامء قديمة اإلسالم وابنها عبد اهللا بن

، ))ُولدت قبل اهلجرة بسبع وعرشين سنة((:  قالأن أبا نعيم) ٨/٨(افظ يف اإلصابة احل
 . يف هذه اهليئة التي أنكرها رسول اهللا ّفمن البعيد أن تأيت إىل النبي 

  ّ يف موعظة النبي{ومنها ما هو صحيح، وهو حديث جابر بن عبد اهللا 
، وهو )٢٠٤٨(النساء بعد خطبة العيد، وفيه ذكر امرأة سفعاء اخلدين أخرجه مسلم 

حممول عىل أن ذلك كان قبل احلجاب، أو بعده وأن املرأة املذكورة فيه من القواعد 
 .ًالاليت ال يرجون نكاحا

 الفضل بن عباس يوم ّأردف النبي ((:  قال{ًوأيضا حديث ابن عباس 
ّجز راحلته، وكان الفضل رجال وضيئا، فوقف النبي النحر خلفه عىل ع ً  للناس ً

، فطفق الفضل ينظر يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول اهللا 
 والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن ّإليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي 
ومسلم ) ٦٢٢٨(ي  احلديث، أخرجه البخار))الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها

، وجياب عن االستدالل هبذا احلديث عىل كشف املرأة وجهها عىل اإلطالق )٣٢٥١(
أهنا واقعة عني ال عموم هلا، وال يقاوم هذا االستدالل هبذا احلديث األدلة الكثرية من 

املرأة كانت حمرمة فيكون وهذه ّالكتاب والسنّة الدالة عىل تغطية النساء وجوههن، 
وال تنتقب املحرمة وال تلبس ((ها إلحرامها، وقد مر يف احلديث كشفها لوجه

، وحيتمل أن يكون هذا الكشف حلاجة دعت إىل ذلك، كأن تكون راغبة يف ))القفازين
 يعىل أنه جاء يف مسند أيب) ٤/٦٨( منها، وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ّزواج النبي 
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 .ما يدل عىل ذلك بسند قوي
  ء وجوھھن بدء االنفالت واالنحاللكشف النسا

 الرؤوس بداية االنحالل يف كشفوكشف النساء وجوههن عند الرجال األجانب هو 
أهل كثري  وقع فيه  والسواعد والساقني وبعض الفخذين الذيوالصدور والظهور واألعضاد

 الرابع عرش  غري البالد السعودية، وكانت النساء يف بالد املسلمني إىل أثناء القرنمن البالد
 يف ذكرياته ~ّ، يوضح ذلك ما ذكره الشيخ عيل الطنطاوي  يسرتن وجوههناهلجري

وكانت النرصانيات ((: يف سوريا قالعن قصة بدء كشف النساء وجوههن ) ٥/٢٢٦(
واليهوديات من أهل الشام يلبسن قبل احلرب األوىل املالءات الساترات كاملسلامت، وكل ما 

جوه ويمشني سافرات، أذكر ذلك وأنا صغري، وجاءت مرة وكيلة ثانوية عندهن أهنن يكشفن الو
البنات املدرسة سافرة فأغلقت دمشق كلها حوانيتها، وخرج أهلوها حمتجني متظاهرين حتى 
ّروعوا احلكومة فأمرهتا باحلجاب وأوقعت عليها العقاب، مع أهنا مل تكشف إال وجهها، ومع أن 

ًأباها كان وزيرا وعاملا جلي ًال، وكان أستاذا لناً ً. 
ًومرت األيام وجئت هذه املدرسة ألقي فيها دروسا إضافية وأنا قايض دمشق سنة  ّ١٩٤٩ ،

ًوكان يدرس فيها شيخنا الشيخ حممد هبجت البيطار، فسمعت مرة صوتا من ساحة املدرسة،  ّ ِّ
ًفتلفت أنظر من النافذة، فرأيت مشهدا ما كنت أتصور أن يكون يف ملهى فضال ع ن مدرسة، ً

وهو أن طالبات أحد الفصولـ  وكلهن كبريات بالغاتـ  قد استلقني عىل ظهورهن يف درس 
 .))!الرياضة، ورفعن أرجلهن حتى بدت أفخاذهن عن آخرها

كان أن دمشق التي عرفناها تسرت باملالءة البنت من سنتها ((): ٢٣٨ص (إىل أن قال 
 وما فوقها يمشني يف العرض بادية العارشة، شهدت يوم اجلالء بنات السادسة عرشة

ًأفخاذهن، هتتز هنودهن يف صدورهن تكاد تأكلهن النظرات الفاسقة، وشهدت بنتا مجيلة  ُ
ُزينت بأهبى احللل وألبست لباس عروس وركبت السيارة املكشوفة وسط الشباب َ ُ ِّ : قالوا... ُ

ْومل يدر الذين رمزوا هذا الرمز أن ا! إهنا رمز الوحدة العربية لعروبة إنام هي يف تقديس َ
 .))األعراض ال يف امتهاهنا

َأال من كان له قلب فليتفطر اليوم أسفا عىل احلياء، من كانت له ((): ٢٣٩ص (إىل أن قال  ًَ
َعني فلتبك اليوم دما عىل األخالق، من كان له عقل فليفكر بعقله، فام بالفجور يكون عز  ً ِ ْ َ

ق حتفظ األجماد وتسمو األوطان، فإذا كنتم حتسبون الوطن وضامن االستقالل، ولكن باألخال
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أن إطالق الغرائز من قيد الدين واخللق، والعورات من أرس احلجاب والسرت، إذا ظننتم ذلك 
من دواعي التقدم ولوازم احلضارة، وتركتم كل إنسان وشهوته وهواه، فإنكم ال حتمدون 

 .))...مغبة ما تفعلون
ساء وجوههن يف بالد الشام، حكاها الشيخ عيل هذه قصة بدء السفور وكشف الن

ُ هـ، والسعيد من وعظ ١٤٢٠ عن مشاهدة ومعاينة، وكانت وفاته سنة ~الطنطاوي  َ
 .بغريه

  تحریم اختالط النساء بالرجال
األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أهم أسباب قيام الدولة ((وقد قلت يف رسالة 

 :))السعودية وبقائها
 وجوههن من أقوى أسباب االختالط بني النساء والرجال واخللوة هبن، وكشف النساء

كان رسول ((:  قالت<عن أم سلمة ) ٨٧٠(ّوقد دلت األدلة عىل منعه، فقد روى البخاري 
ً إذا سلم قام النساء حني يقيض تسليمه، ويمكث هو يف مقامه يسريا قبل أن يقوم، قالاهللا  ُّ :

 ورواه )) كان لكي ينرصف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال َّنرىـ  واهللا أعلمـ  أن ذلك
ّ كن إذا سلمن من الصالة قمن،  النساء يف عهد رسول اهللا َّ أن((: ولفظه) ١٣٣٣(النسائي  َّ

، )) قام الرجال  ومن صىل من الرجال ما شاء اهللا، فإذا قام رسول اهللا وثبت رسول اهللا 
 ترك االختالط بني الرجال والنساء كان يف األمم السابقة، قال اهللا َّوقد جاء يف القرآن الكريم أن

عن نبيه موسى عليه الصالة والسالم  :          
                  

      ] ففي هذه القصة أن هاتني املرأتني ]٢٤-٢٣:القصص ،َّ
احتاجتا إىل سقي غنمهام وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من سقي أغنامهم، واعتذرتا ملوسى عليه 

 أبامها شيخ كبري ال يتمكن من احلضور لسقي الغنم مع الرجال، فسقى َّالصالة والسالم بأن
 .هلام موسى عليه الصالة والسالم

  يف الطواف والسعي ورمي اجلمراتُوال يستدل جلواز االختالط بمرافقة النساء حمارمهن
؛ فإن ذلك تقتضيه الرضورة، ويدل ملنع اخللوة بالنساء خشية ضياع بعضهم عن بعض

ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم، وال يدخل عليها رجل إال ((: ون حمرم قوله وسفرهن بد
ُإين أريد أن أخرج يف جيش كذا وكذا وامرأيت تريد ! يا رسول اهللا: ومعها حمرم، فقال رجل

 .{عن ابن عباس ) ٣٢٧٢(ومسلم ) ١٨٦٢( رواه البخاري ))اخرج معها: احلج؟ فقال
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قد قال أحد ة املرأة وجهها ومنع اختالطها بالرجال، فومع ورود األدلة يف وجوب تغطي
ّ لالختالط فوائد عدة، منها إن((): م٢٤/٥/٢٠٠٧(الرشق األوسط بتاريخ ُالكتاب يف صحيفة 

أهنا تتيح الفرصة للرجل ملعرفة املرأة لطلب الزواج منها خالل ذهاهبا وإياهبا، إىل جانب كرس 
باب يف طمع الشباب وانجذاهبم املبالغ للجنس الكثري من احلواجز التي تكون أحد األس

اآلخر، فتباعد اجلنسني أحدمها عن اآلخر يقيض بشدة التطلب، تطلب كل منهام لصاحبه 
 .))!!وتلهفه عليه

ويف مقابل هذا الكالم اهلابط هلذا الكاتب أذكر كالم ثالثة من علامء املسلمني وأمريين من 
ومن ذلك أن ويل األمر جيب ((): ٢٨٠:ص(حلكمية  يف الطرق ا~أمرائهم، قال ابن القيم 

َعليه أن يمنع من اختالط الرجال بالنساء يف األسواق والفرج وجمامع الرجال ، وقال ))ُ
وال ريب أن متكني النساء من اختالطهن بالرجال أصل كل بلية ورش، وهو من ((): ٢٨١:ص(

 أمور العامة واخلاصة، واختالط أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كام أنه من أسباب فساد
، ))الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب املوت العام والطواعني املتصلة

فمن أعظم أسباب املوت العام كثرة الزنا بسبب متكني النساء من اختالطهن بالرجال ((: وقال
ـ قبل ولو علم أولياء األمر ما يفوامليش بينهم متربجات متجمالت،   ذلك من فساد الدنيا والرعية 
 .))ًالدينـ  لكانوا أشد يشء منعا لذلك

بعد كالم ) ٣/٥٠٣( يف أضواء البيان ~وقال شيخنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي 
عىل أن خروج املرأة وابتذاهلا فيه ضياع املروءة والدين؛ ألن املرأة متاع، هو خري متاع الدنيا، ((: له

ًالدنيا تعرضا للخيانة، ألن العني اخلائنة إذا نظرت إىل يشء من حماسنها فقد وهو أشد أمتعة 
ًاستغلت بعض منافع ذلك اجلامل خيانة ومكرا، فتعريضها ألن تكون مائدة للخونة فيه ما ال 
ًخيفى عىل أدنى عاقل، وكذلك إذا ملس شيئا من بدهنا بدن خائن رست لذة ذلك اللمس يف دمه 

ًيزة اإلنسانية، وال سيام إذا كان القلب فارغا من خشية اهللا تعاىل، فاستغل وحلمه بطبيعة الغر
ًنعمة ذلك البدن خيانة وغدرا، وحتريك الغرائز بمثل ذلك النظر واللمس يكون غالبا سببا ملا  ً ً
هو رش منه؛ كام هو مشاهد بكثرة يف البالد التي ختلت عن تعاليم اإلسالم، وتركت الصيانة، 

 خيرجن متربجات عاريات األجسام إال ما شاء اهللا؛ ألن اهللا نزع من رجاهلا فصارت نساؤها
نعوذ باهللا من ! صفة الرجولة والغرية عىل حريمهم، وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم

أن دوام خروج النساء بادية :  ومن كل سوء، ودعوى اجلهلة السفلةمسخ الضمري والذوق
ْم واألذرع والسوق ونحو ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ ألن الرؤوس واألعناق واملعاص ُّ
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إشباع الرغبة مما : كالم يف غاية السقوط واخلسة؛ ألن معناه. كثرة اإلمساس تذهب اإلحساس
ال جيوز، حتى يزول األرب بكثرة مزاولته، وهذا كام ترى، وألن الدوام ال يذهب إثارة الغريزة 

كث مع امرأته سنني كثرية حتى تلد أوالدمها، وال تزال مالمسته باتفاق العقالء؛ ألن الرجل يم
 :هلا، ورؤيته لبعض جسمها تثري غريزته، كام هو مشاهد ال ينكره إال مكابر

ــادي   لقد أسمعت لو ناديـت حيـا ــن تن ــاة مل ــن ال حي   ولك

وقد أمر رب الساموات واألرض، خالق هذا الكون ومدبر شؤونه، العامل بخفايا أموره، 
     : بكل ما كان وما سيكون بغض البرص عام ال حيل، قال تعاىلو

                 
       .. اآلية. 

   : وهنى املرأة أن ترضب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخاهلا يف قوله
        وهناهن عن لني الكالم لئال يطمع أهل اخلنى فيهن، قال
 .))            : تعاىل

َّذلك أن من املعلوم بأن نزول املرأة ...((: ~وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز  َّ
َّللعمل يف ميدان الرجال يؤدي إىل االختالط املذموم واخللوة هبن، وذلك أ ُ ًمر خطري جدا له ِّ ّ ٌ

َّتبعاته اخلطرية وثمراته املرة وعواقبه الوخيمة، وهو مصادم للنصوص الرشعية التي تأمر املرأة  ُ
َبالقرار يف بيتها والقيام باألعامل التي ختصها وفطرها اهللا عليها، مما تكون فيه بعيدة عن خمالطة  َ ُّ

 .الرجال
َّواألدلة الرصحية الدالة عىل حتريم اخللو ة باألجنبية، وحتريم النظر إليها، وحتريم الوسائل َّ

ّاملوصلة إىل الوقوع فيام حرم اهللا، أدلة كثرية حمكمة قاضية بتحريم االختالط املؤدي إىل ما ال  ُ َّ َّ
            : ُحتمد عقباه، منها قوله تعاىل

              
                

  وقال تعاىل ، :           
             َّل اهللا جل وعال، وقا :  
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  اآلية، وقال تعاىل :           
  . 

يا : ٌفقال رجل من األنصار) يعني األجنبيات(ّإياكم والدخول عىل النساء ((: وقال 
 عن اخللوة باملرأة األجنبية ، وهنى الرسول ))احلمو املوت: َأفرأيت احلمو؟ قال! رسول اهللا

ً، وعن السفر إال مع ذي حمرم سدا لذريعة الفساد، ))َّإن ثالثهام الشيطان((: عىل اإلطالق، وقال ّ َّ
َّوإغالقا لباب اإلثم، وحسام ألسباب الرش، ومحاية للنوعني من مكائد الشيطان، وهلذا صح  ِّ ً ً

ل ، وقا))َّاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إرسائيل كانت يف النساء((: َّ أنه قالعنه 
َّما تركت بعدي يف أمتي فتنة أرض عىل الرجال من النساء((:  ّ((. 

ّوهذه اآليات واألحاديث رصحية الداللة يف وجوب االبتعاد عن االختالط املؤدي إىل 
َالفساد وتقويض األرس وخراب املجتمعات التي سبقت إىل هذا األمر اخلطري، وصارت  ُ

 .َّ حالنا التي نحن عليه اآلن وخصنا هبا اإلسالمَّتتحرس عىل ما فعلت، وتتمنّى أن تعود إىل
ُملاذا ال ننظر إىل وضع املرأة يف بعض البلدان اإلسالمية املجاورة كيف أصبحت مهانة 
ُمبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم يف غري وظيفتها، لقد نادى العقالء هناك ويف  َ

ًا الطبيعي الذي هيأها اهللا له وركبها عليه جسميا البلدان الغربية بوجوب إعادة املرأة إىل وضعه ّ َّ
ًوعقليا، ولكن بعد ما فات األوان ّ. 

ُأال فليتق اهللاَ املسؤولون عن املرأة والتخطيط لعملها ولرياقبوه سبحانه، فال يفتحوا عىل  َّ
َّاألمة بابا خطريا من أبواب الرش إذا فتح كان من الصعب إغالقه، وليعلموا أن الن ُ ً ًِّ َصح هلذا ّ

ّالبلد حكومة وشعبا هو العمل عىل ما يبقيه جمتمعا متامسكا قويا سائرا عىل هنج الكتاب والسنّة  ً ً ً ً ًّ ُ
َّوعمل سلف األمة، وسد أبواب الفساد واخلطر، وإغالق منافذ الرشور والفتن، والسيام 

 عون اهللا ونحن يف عرص تكالب األعداء فيه عىل املسلمني، وأصبحنا أشد ما نكون حاجة إىل
ِّودفعه عنّا رشور أعدائنا ومكائدهم، فال جيوز لنا أن نفتح أبوابا من الرش مغلقة ً. 

ولقد أحسن جاللة امللك فهد بن عبد العزيزـ  أدام اهللا توفيقهـ  فيام أصدر من التعميم 
نشري إىل األمر ((: ُّ هـ يف املوضوع، وهذا نصه١٤٠٤/ ١٩/٩م وتاريخ /٢٩٦٦املبارك برقم 

 هـ املتضمن أن السامح للمرأة بالعمل الذي يؤدي ١٤٠٣/ ١٦/٥ يف ١١٦٥١لتعميمي رقم ا
إىل اختالطها بالرجال سواء يف اإلدارات احلكومية أو غريها من املؤسسات العامة أو اخلاصة 
أو الرشكات أو املهن ونحوها أمر غري ممكن، سواء كانت سعودية أو غري سعودية؛ ألن ذلك 

يتناىف مع عادات وتقاليد هذه البالد، وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل املرأة يف ًحمرم رشعا، و
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غري األعامل التي تناسب طبيعتها أو يف أعامل تؤدي إىل اختالطها بالرجال، فهذا خطأ جيب 
جملة البحوث اإلسالمية، (من . ))... تالفيه، وعىل اجلهات الرقابية مالحظة ذلك والرفع عنه

 ).٢٧٤  ص١٥العدد 
 يف تعميمه يف منع االختالط بني الرجال والنساء سبقه ~وهذا الذي قاله امللك فهد 

 حيث قال يف بيان له بليغ رصني عن ~إىل بيان خطورة االختالط والده امللك عبد العزيز 
 ما هنالك يف األخالق ما حصل من الفساد يف أمر اختالط النساء بدعوى هتذيبهن أقبح((: املرأة
من تدبري املنزل، وتربية :  املجال هلن يف أعامل مل خيلقن هلا، حتى نبذن وظائفهن األساسيةوفتح

األطفال، وتوجيه الناشئةـ  الذين هم فلذات أكبادهن وأمل املستقبلـ  إىل ما فيه حب الدين 
ُواجباهتن اخللقية من حب العائلة التي عليها قوام األمم، والوطن ومكارم األخالق، ونسني  ُ

وإبدال ذلك بالتربج واخلالعة، ودخوهلن يف بؤرات الفساد والرذائل، وادعاء أن ذلك من عمل 
ـ واهللا يف رشعنا وعرفنا وعادتنا، وال يرىض أحد يف قلبه ) التمدن(ـ ليس هذا ! التقدم والتمدن، فال 

 املنتسبني ًمثقال حبة من خردل من إيامن وإسالم ومروءة أن يرى زوجته أو أحدا من عائلته أو من
 .إليه يف هذا املوقف املخزي

َّهذه طريق شائكة تدفع باألمة إىل هوة الدمار، وال يقبل السري عليها إال رجل خارج عن  َّ
 .دينه، خارج من عقله، خارج من تربيته

فالعائلة هي الركن الركني يف بناء األمم، وهي احلصن احلصني الذي جيب عىل كل ذي 
 .شمم أن يدافع عنها

ا ال نريد من كالمنا هذا التعسف والتجرب يف أمر النساء، فالدين اإلسالمي قد رشع هلن إنن
ًحقوقا يتمتعن هبا، ال توجد حتى اآلن يف قوانني أرقى األمم املتمدنة، وإذا اتبعنا تعاليمه كام 
 جيب، فال نجد يف تقاليدنا اإلسالمية ورشعنا السامي ما يؤخذ علينا، وال يمنع من تقدمنا يف
َّمضامر احلياة والرقي إذا وجهنا املرأة إىل وظائفها األساسية، وهذا ما يعرتف به كثري من 

 .األوروبيني، من أرباب احلصانة واإلنصاف
ولقد اجتمعنا بكثري من هؤالء األجانب، واجتمع هبم كثري ممن نثق هبم من املسلمني 

 العائلة يف بالدهم من َّوسمعناهم يشكون مر الشكوى من تفكك األخالق وتصدع ركن
ِّجراء املفاسد، وهم يقدرون لنا متسكنا بديننا وتقاليدنا، وما جاء به نبينا من التعاليم التي تقود 
البرشية إىل طريق اهلدى وساحل السالمة، ويودون من صميم أفئدهتم لو يمكنهم إصالح 

 .روب اجلائرةحالتهم هذه التي يتشاءمون منها، وتنذر ملكهم باخلراب والدمار واحل
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َّوهؤالء نوابغ كتاهبم ومفكرهيم قد علموا حق العلم هذه اهلوة السحيقة التي أمامهم، 
واملنقادين إليها بحكم احلالة الراهنة، وهم ال يفتأون يف تنبيه شعوهبم بالكتب والنرشات 

 .واجلرائد عىل عدم االندفاع يف هذه الطريق، التي يعتقدوهنا سبب الدمار واخلراب
ّني ألعجب أكرب العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي لبالده، من الشبيبة التي ترى َّإن

َّبأعينها وتلمس بأيدهيا ما نوهنا عنه من اخلطر اخللقي احلائق بغرينا من األمم، ثم ال ترعوي عن 
 والعربية، ِّذلك، وتتبارى يف طغياهنا، وتستمر يف عمل كل أمر خيالف تقاليدنا وعاداتنا اإلسالمية

 . رمحة وهدى لنا ولسائر البرشوال ترجع إىل تعاليم الدين احلنيف الذي جاءنا به نبينا حممد 
ّفالواجب عىل كل مسلم وعريب فخور بدينه، معتز بعربيته، أال خيالف مبادئه الدينية، وما أمر به  ٍّ ُ

ووطنه، فالرقي احلقيقي ه اخلري لبالده اهللا تعاىل بالقيام به لتدبري املعاد واملعاش، والعمل عىل كل ما في
 الصحيح، والسري عىل األخالق الكريمة، واالنرصاف عن الرذيلة وكل هو بصدق العزيمة، والعلم

َما من شأنه أن يمس الدين والسمت العريب ِ واملروءة، والتقليد األعمَ ى، وأن يتبع طرائق آبائه َ
 التي حتث عىل عبادة اهللا وحده، رشيعةامر ال الذين أتوا بأعاظم األمور باتباعهم أووأجداده

وإخالص النية يف العمل، وأن يعرف حق املعرفة معنى ربه، ومعنى اإلسالم وعظمته، وما جاء به 
ُ، من التعاليم القيمة التي تسعد اإلنسان يف الدارين، وتعلمه ذلك البطل الكريم والعظيم : نبينا ِّ َ ُ

م بأود عائلته، ويصلح من شأهنا، ويتذوق ثمرة عمله الرشيف، ّأن العزة هللا وللمؤمنني، وأن يقو
جمموعة من : من كتاب املصحف والسيف. ())وخدم وطنه وبالدهفإذا عمل فقد قام بواجبه 

: ، مجع وإعداد~خطابات وكلامت ومذكرات وأحاديث جاللة امللك عبد العزيز آل سعود 
 ).٣٢٢حمي الدين القابيس ص 

لنصوص الرشعية وكالم بعض العلامء واألمراء يف لزوم النساء أقول بعد إيراد هذه ا
ِّال يسوغ ألحد أن هيون من شأن ذلك ملا يرتتب : احلجاب ومنعهن من االختالط بالرجال َ ُ

 .عليه من األرضار العظيمة التي ال حتمد عقباها عىل الفرد واملجتمع
 

ا وأخالقها، وأن يوفق  أن حيفظ عىل بالد احلرمني إيامهنا وأمنهوأسأل اهللا 
ًاملسلمني مجيعا للفقه يف الدين والثبات عىل احلق والسالمة من الفتن ما ظهر منها وما 

 .بطن، إنه سميع جميب
هـ، وصىل اهللا وسلم وبارك ٢٣/٦/١٤٣٠ يف وكان الفراغ من حترير هذه الرسالة

 .عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين


