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الفلبين في الدعاة لتخريج المعارف معهد مدير
ًا سابق

والقانونية الفقهية الدراسات في والباحث

و نستهديه و ، نستعينه و ، نحمده لله الحمد إن
و ، أنفسنا شرور من بالله نعوذ و ، ونسترشده ، نستغفره

فل يضلل من و ، له مضل فل الله يهده من ، أعمالنا سيئات
و ، له شريك ل وحده ، الله إل إله ل أن أشهد و ، له هادي
ًا أن أشهد . ورسوله عبده محمد

َيا تعالى قال َها : (  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ّق ال ِه َح ِت َقا ُت

ُتّن َول ُتْم ِإّل َتُمو ْن َأ ِلُموَن)َ (آل َو )َ .102عمران: ُمْس
ًا قال و َيا أيض َها : (  ّي أ

ّناُس َ ُقوا ال ّت ُكُم ا ّب ِذي َر ّل ُكْم ا َق َل َخ
ْفٍس ِمْن ٍة َن َد َق َواِح َل َها َوَخ ْن َها ِم ْوَج َبّث َز ُهَما َو ْن ً ِم ًا ِرَجال ِثير َك

ًء ِنَسا ُقوا َو ّت ّلَه َوا ِذي ال ّل ُلوَن ا َء ِه َتَسا َْلْرَحاَم ِب ّلَه ِإّن َوا َكاَن ال
ُكْم ْي َل ًا)َ (النساء: َع ِقيب )َ .1َر

َيا جلله جل وقال َها :(   ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ُلوا ال ُقو َو

ً ْول ًا َق ِديد َس
ِلْح   ُيْص ُكْم ()َ ُكْم َل َل ْعَما ِفْر َأ ْغ َي ُكْم َو ُكْم َل َب ُنو ِطِع َوَمْن ُذ ّلَه ُي ال

َلُه ْد َوَرُسو َق ًا َفاَز َف ْوز ًا)َ (الحزاب:  َف ِظيم )َ .71-70َع

: بعد أما
الهدي وخير ،  جل و عز ،  الله كلم الكلم أحسن فإن

، محدثاتها المور وشر ، وسلم عليه الله صلى محمد هدي



النار في ضللة كل و ، ضللة بدعة كل و ، بدعة محدثة وكل
.1

: بعد و
كضضثيرة عقضضود مضضدى علضضى شضضكلت الحجضضاب قضضضية إن
ظضضل فضضي تنضضاميه و ، أهله و ، السلم لمحاربة رئيسا محورا

و الضضدول مضضن العديد قبل من المتبناة و ، المستعرة الهجمة
المسضضتغربة و ، الغربيضضة النسضضائية المؤسسضضات و الجمعيات
الهادفضضة و  السلمي و ، العربي عالمنا أرجاء في المنتشرة

فضضي الخلقضضي و ، والعقضضدي القيمضضي النسضضيج تضضدمير إلضضى
مفضضاهيم ، ترويضضج و ، إدخضضال خلل مضضن المسضضلم مجتمعنضضا

المضضرأة وحيضضاة ، أخلقا و لقيضضم مضضدمرة و ، أساسضضا  خاطئضضة
. المسلمة

حجتتاب حتتول تتتدور التي الشبهات ملخص لعل و
: التالية بالفأكار تتلخص المسلمة المرأة

باعتبضضاره شضضعرها تغطيضضة إلضضى المسضضلمة المرأة - دعوة1
نضص إلضى تسضتند ل , فكضرة للرجضال كشضفه يجضوز ل عضورة

مضضن عشضضر الحضضادي الجمضضاع نضضص إلضضى تسضضتند بضضل إسلمي
: كضضل فيها يقول التي كونثوس أهل إلى الول بولس رسالة
. إذ , تشضضان مغطضضى غيضضر , ورأسضضها تتنبضضأ أو ، تصضضلي امرأة

قبيحضضا كان إن و ، شعرها فليقص تتغطى ل كانت إن المرأة
3)َ  2 فلتتعظ ، تحلق أو تقص أن بالمرأة

، واحد قرآني مصدر لها ليس فقهية تقاليد الحجاب -أن2
وء فضي إل تفسيرها يمكن ل و ائل ض الضذي ،4 بضولس رس

علضضى تتسضضلط ل , و تتعلضضم أن للمضضرأة إذن : ليضضس يقضضول
 . 5)َ  سكوت في تكون بل الرجل

 ليضضس59 , اليضضة الحضضزاب سورة في الوارد المر - أن3
يلبسضضن بضضأن العصضضور جميضضع فضضي النسضضاء لجميضضع أمضضرا

روى و ، أصحابه يعلمها و ، خطبته بها يفتتح وسلم عليه الله صلى الرسول كان التي الحاجة خطبة -هذه 1
: مثل مصنفاتهم في الئمة من جمع أخرجها قد و – عليهم الله رضوان – الصحابة من ستة الخطبة هذه
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, الوائل دار بولي اسلم سامر ، تصحح أن ينبغي مفاهيم المرأة التكوين-انظر  سفر16, 3, ج - التوراة21
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إل ، النحضضو هذا على النص تفسير يستقيم ل و ، الجلبيب
الميلدي السضضابع القضضرن أهضضل مضضن بضضدوي فقيه منهج في

الحضضضارة مسضضيرة علضضى والضضدته جلبضضاب يفضضرض أن يريضضد
اليضضة , فضضإن ذلضضك عضضدا فيمضضا . أمضضا السلم و ، الله باسم
أغضضراض في ثيابها تسخير عن المرأة بنهي بوضوح تتوجه
تلضضزم ل و ، بالحجضضاب لهضضا علقضضة ل فكضضرة هضضي و ، التبرج
عقضضدة مضضن تتحضضرر بضضأن تلزمهضضا , بضضل معيضضن بضضزي المرأة
6 جنسضضية سلعة مجرد نفسها اعتبار عن تكف , و الجارية

 .
مثضضل الديان باقي عند رمز كأي ديني رمز الحجاب أن-1

ل و ، اليهضضود عنضضد القلنسضضوة و ، النصارى عند الصليب
. السلم بجوهر له علقة

علضضى التأكيضضد مضضن لبضضد الشضضبهات هذه على للرد و 
و ، السضضنة و ، الكتاب على القائم الصحيح العلمي المنهج

مضضن غيرهضضم و ، المصضضدرين لهضضذين الصضضالح السلف فهم
. المحققين العلم أهل عند المعتبرة المصادر

دل قضضد و المسضضلمة المضضرأة علضضى واجب فالحجاب 
الكريم رسوله سنة و تعالى الله كتاب الوجوب هذا على

و ، الصضضحيح العتبضضار و ، وسضضلم عليضضه اللضه صضلى محمضضد
. المطرد  القياس

: الكريم - القرآن أول
َنتتتاِت : ( َوُقتتتْل تعتتتالى قتتتال-1 ْلُمْؤِم ِل

ْبَصاِرِهّن ِمْن َيْغُضْضَن ْظَن َأ َيْحَف فُأُروَجُهّن َو
ْبتتتِديَن َول َتُهتتتّن ُي َن ْنَهتتتا َظَهتتتَر َمتتتا ِإّل ِزي ِم

ْبَن َيْضتتِر ْل َلتتى ِبُخُمِرِهتتّن َو ِبِهّن َع ُيتتو َول ُج
ْبِديَن َتُهتتّن ُي َن ِتِهّن ِإّل ِزي َل ُبُعتتو ِئِهّن َأْو ِل َبتتا َأْو آ

َباِء ِتِهّن آ َل ِئِهّن َأْو ُبُعو َنا ْب َنتتاِء َأْو َأ ْب ِتِهّن َأ َل ُبُعتتو
ِنِهّن َأْو ِنتتتي َأْو ِإْختتتَوا ِنِهّن َب ِنتتتي َأْو ِإْختتتَوا َب

ِتِهّن ِئِهّن َأْو َأَخَوا َكْت َما َأْو ِنَسا َل ُنُهّن َم ْيَمتتا َأ

ِبِعيَن َأِو ّتا ْيِر ال ِلي َغ َبِة ُأو ِْلْر َأِو الّرَجاِل ِمَن ا

ّطْفِل ّلتتِذيَن ال ْظَهتتُروا َلتتْم ا َلتتى َي َعتتْوَراِت َع
,  حوران , دار الريسي لفاطمة الحجاب وراء ما -وانظر204, ص الفيهوم لصادقا السلم ضد - إسلم61
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ّنَستتاِء ْبَن َول ال ِلِهّن َيْضتتِر َأْرُج َلتتَم ِبتت ُيْع َمتتا ِل
ِتِهّن ِمْن ُيْخِفيَن َن ُبوا ِزي ُتو َلى َو ّلِه ِإ ًا ال َجِميعتت

ّيَها ُنوَن َأ ْلُمْؤِم ُكْم ا ّل ِلُحتتوَن)َ . (النتتور: َلَع ُتْف
31 َ(

من نستنبطها أن يمكن التي الحكام أهم لعل و       
الية: هذه

بحفضضظ المؤمنضضات أمضضر تعضضالى اللضضه أن-1
بما أمر الفرج بحفظ المر و ، فروجهن

أن عاقضضل يشك ل , و إليه وسيلة يكون
تغطيضضة الزنضضا مضضن الوقايضضة وسضضائل من

و ، إليه النظر سبب كشفه , لن الوجه
إلضضى الوصول بالتالي , و محاسنه تأمل

. المحرم التصال
سضضلم و عليه الله صلى محمد النبي أن هريرة أبي عن

الزنضضى مضضن  حظضضه آدم ابن على كتب تعالى الله : أن قال ،
اللسضضان زنضضى و ، النظضضر العينين فزنى محالة ل ذلك  مدرك
أو  ذلضضك يصضضدقا الفرج و ، تشتهي و تمنى النفس و ، النطق
.7 يكذبه

: يقضضول مسضضعود بضضن اللضضه عبضضد عن أخرى رواية في  و
و ، تزنيضضان اليضضدان و ، تزنيضضان الضضرجلن و ، تزنيضضان العينضضان
.8 يكذبه أو ، الفرج ذلك يصدقا
النضضبي عضضن مسضضعود بضضن عضضن أحمد المام رواية في  و
و ، تزنيان العينان : ثم قال أنه سلم و عليه الله صلى محمد
..9يزني الفرج و ، تزنيان الرجلن و ، تزنيان اليدان
وقايضضةال  وسضضائل مضضن الضضوجه تغطيضضة كضضان فإذا عليه  و
أحكضضام لهضضا الوسضضائل لن ، بضضه مضضأمورا كضضان الفضضرج لحفضضظ

. المقاصد

و(   تعضضالى قضضوله الجيضضب معنضضى أمضضا-2
ْبَن َيْضِر ْل َلتتى ِبُخُمِرِهّن َ ِبِهّن َع ُيتتو ُج
الخمضضار و ، الضضرأس فتحة هو )َ فالجيب

.5889 ,برقم2304 /5, ج البخاري  صحيح2657  برقم2046 /4مسلم,ج - صحح72
.125/ 7الزوائد,ج - مجمع83
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بضضه تغطيه و ، رأسها المرأة به تخمر ما
بالخمضار بالضضرب مضضأمورة كانت فإن ،

. وجهها بستر مأمورة كانت جيبها على
إذا , فضضإنه بالقيضضاس أو ، ذلضضك لزم مضضن لنضضه ، أما

الضضوجه سضضتر وجضضوب كضضان الصدر و ، الخمر ستر وجب
. الفتنة و الجمال موضع , لنه أولى باب من

إل مطلقضضا الزينضضة إظهار عن عفا وتعالى سبحانه الله ج- أن
, أسضضافلها و ، الثياب كظاهر ، لذلك إرادة دون منها ظهر ما

مضضا إل يقضضل لضم )َ و منهضضا ظهضضر مضضا : ( إل تعضضالى قضضال لضضذلك
و مسضضعود : كضضابن السضضلف بعضضض فسضضر قد و ، منها أظهرن
ظهضضر مضضا ( إل تعضضالى قضضوله غيرهم و ، سيرين ابن و الحسن

: عنضضه الله رضي مسعود ابن فقال ، الثياب و )َ بالرداء منها
. 10الثياب هو الزينة ظاهر
، اسضضتثناهم لمضضن إل الزينضضة إبداء عن أخرى مرة نهى  ثم
.  الولى الزينة غير الثانية الزينة أن على هذا فدل

، أحضضد لكل تظهر التي الظاهرة الزينة هي الولى فالزينة
(مضضن الباطنة الزينة هي الثانية الزينة و ، إخفاؤها يمكن ل و

يكضضن لضضم أحضضد لكضضل جضضائزة الزينضضة هضضذه كانت لو و الوجه)َ ،
. معلومة فائدة الثانية في الستثناء و ، الولى في التعميم

أمثضضال للتابعين الباطنة الزينة بإبداء رخص تعالى الله د- أن
يبلضضغ لضضم الضضذي الصضضغير الطفل و لهم شهوة ل الذين الخدم
. النساء عورات على يطلع لم و ، الحلم

عليه: و
إل لجضضانبا مضضن لحضضد يحضضل ل الباطنضضة الزينضضة إبضضداء فإن
علضضى الخضضوف مضضداره  و الحكضضم علضة أن و ، الصنفين لهذين
أولوا يفتن لئل واجبا ، الوجه ستر فيكون ، الفتنة من المرأة
موضضضع و ، الحسضضن مجمضضع أنضضه خاصة و ، الرجال من الربة
. الفتنة
ْبَن َول(  تعضضالى قضضوله هضضض- و ِلِهّن َيْضِر َأْرُج َلتتَم ِبتت ُيْع َمتتا ِل

ِتِهتتّن ِمْن ُيْخِفيَن َن برجلهضضا المضضرأة تضضضرب ل )َ معنضضاه  ِزي
كانت فإذا ، الزينة من نحوها و الخلخيل من تخفيه ما ليعلم

الرجضضال افتتضضان من خوفا بالرجل الضرب عن منهية المرأة
.12/228ج القرطبي - تفسير101



الضضوجه بكشف فكيف نحوه و ، خلخالها صوت من يسمع بما
.

امرأة بقدم  خلخال الرجل يسمع أن فتنة أعظم فأيهما     
جميضضل وجضضه إلى ينظر أو ، جمالها ما و ، هي من يدري ل قد

يضضدعو و ، الفتنضضة يجلب بما وحسنا ، نضارة و ، شبابا ممتلئ
 ؟ إليها النظر إلى

أعظم الفئتين أي يعلم النساء في حاجة له إنسان كل إن
 و ،

. الخفاء و ، بالستر أحق
ُد تعتتالى قوله-2 ْلَقَواِعتت ّنَستتاِء ِمتتَن ( َوا ال

ِتي ًا َيْرُجوَن ل الّل َكاح ْيَس ِن َل ْيِهّن فَأ َل َناٌح َع ُج
َبُهّن َيَضْعَن َأْن َيا ْيَر ِث َبّرَجاٍت َغ َت َنتتٍة ُم َأْن ِبِزي َو

َتْعِفْفَن ْيٌر َيْس ّلتتُه َلُهتتّن َخ ِليتتٌم)َ َستتِميٌع َوال َع
)َ 60(النور:

عن الثم الية هذه في نفى تعالى الله إن         
زواجضضا يرجضضون ل اللتضضي العضضواجز هن و ، القواعد

يكضضون ل أن بشضضرط ، بهضضن الرجضضال رغبضضة لعضضدم
تخصضضيص .  و   الزينضضة و التضضبرج ذلضضك من الغرض
الشضضابات أن علضضى دليضضل العجضضائز بهضضؤلء الحكضضم
لضضو و ، الحكضضم فضضي يخضضالفن النكضضاح يرجون اللتي

، الثيضضاب وضع جواز في للجميع شامل الحكم كان
القواعضضد لتخصضضيص يكضضن لضضم نحضضوه و درع لبس و

.  فائدة
على أخر )َ دليل بزينة متبرجات (غير تعالى قوله ومن

الغضضالب , لن بضضالزواج تأمضضل الضضتي للشضضابة الحجضضاب وجوب
إظهضضار و ، بالزينة  التبرج تريد أنها ، وجهها كشفت إذا عليها

, ومضضن ذلضضك نحضضو و مضضدحها و ، لهضضا الرجال تطلع و ، جمالها
. له حكم ل والشاذ ، فشاذ هذه سوى
َيتتا تعتتالى قتتوله-3 ّيَهتتا (  ِبتتّي َأ ّن ُقتتْل ال

ِتَك َِلْزَواِجَك َنا َب ِنَستتاِء َو ِنيَن َو ْلُمتتْؤِم ِنيَن ا ْد ُيتت
ْيِهّن َل ِبِهّن ِمْن َع ِبي ِلَك َجل َنى َذ ْد ُيْعَرفْأتتَن َأْن َأ

ْيَن فَأل َذ َكتتاَن ُيتتْؤ ّلتتُه َو ًا ال ًا)َ َغُفتتور َرِحيمتت
)َ 59(الحزاب:



أمر عنهما الله رضي عباس ابن قال        الله : 
حاجضضة فضضي بيضضوتهن من خرجن إذا المؤمنين نساء

رؤوسضضضهن فضضضوقا مضضضن وجضضضوههن ، يغطضضضي أن
. 11 واحدة عينا يبدين و ، بالجلبيب

: العلماء بعض قال بل ، حجة الصحابي تفسير و            
. وسضضلم عليضضه الله صلى النبي إلى المرفوع حكم في إنه
واحضضدة عينا :  ويبدين عنهما الله رضي عباس ابن قول و

النظر إلى الحاجة و ، الضرورة لجل ذلك في رخص إنما
مضضوجب فل ، حاجضضة هنضضاك يكضضن لم إذا فأما ، الطريق في

. العين لكشف
َنضضاَح : ()َل وتعضضالى سضضبحانه قضضوله-4 ِهضضّن ُج ْي َل ِفضضي َع

ِهّن ِئ َبا ِهّن َول آ ِئ َنا ْب أ
ِهّن َول َ ِن َوا ِء َول ِإْخضض َنضضا ْب ِهّن َأ ِن َوا ِإْخضض

ِء َول َنضضضا ْب ِهّن َأ ِت َوا ِهّن َول َأَخضضض ِئ َكضضضْت َمضضضا َول ِنَسضضضا َل َم
ُهّن ُن ْيَما ّتِقيَن َأ ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال َلضضى َكاَن ال ٍء ُكضضّل َع َشضضْي

ًا)َ (الحزاب: ِهيد )َ 55َش
أمر : (( لما الله رحمة عليه كثير ابن قال          

هضضؤلء أن بيضضن الجضضانب عن بالحجاب النساء الله
اسضضتثناهم كمضضا ، عنهضضم الحتجاب يجب ل القارب

إل زينتهن يبدين ل : ( و قوله عند النور سورة في
)َ  12... بعولتهن آباء أو آبائهن أو لبعولتهن

:  الشريفة النبوية - السنة ثانيا
:  قتتال قتتال عنه الله رضي جابر عن-1

خطتب : إذا ستتلم و عليتته الله صلى النبي
إلتتى ينظتتر أن فأاستتتطاع امتترأة أحتتدكم

, , فأليفعتتل نكاحهتتا إلتتى يتتدعوه متتا بعض
فأكنتتت ، ستتليم بنتتي متتن امتترأة فأخطبتتت

 .46/ 22.ج هض1405,  , بيروت الفكر , دار الطبري - تفسير111
. سنن مسلم شرط على صحح حديث بانه  وقال2696  برقم2/179, ج الصحيحين على - المستدرك122
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رأيتتت حتتتى النختتل أصتتول فأتتي لهتتا أتخبأ
)َ . 13فأتزوجتها نكاحها إلى دعاني ما منها
وسضضلم عليه الله صلى النبي أن الحديث هذا دللة وجه

أن بشضضرط ، خاصضضة الخضضاطب عضضن الثضضم هو و ، الجناح نفى
فيعتبر ، الخاطب غير . أما فقط الخطبة بسبب نظره يكون

إذا الخضضاطب كضضذلك , و حضضال بكضضل الجنبيضضة إلضضى بالنظر آثم
و  التمتضضع و ، التلضضذذ غرضه يكون كأن الخطبة غير إلى نظر
.  ذلك نحو
النتتبي : أمرنتتا قتتالت عطيتتة أم عتتن-2

فأتتي نخرجهتتن أن ستتلم و عليتته الله صلى
و الحيتتض و ، العواتتتق الضتتحى و الفطتتر

فأيعتتتزلن ، الحيتتض فأأمتتا ، الختتدور ذوات
دعتتتتوة و ، الخيتتتتر يشتتتتهدن و الصتتتتلة

ل أحتتدنا الله رسول : يا قلت ، المسلمين
أختهتتا : لتلبستتها قتتال ، جلبتتاب لها يكون

 14. جلبابها من
عنضضد المعتضضاد  أن  الشضضريف الحضضديث هضضذا دللضضة من و

عنضضد , و بجلبضضاب إل تخضضرج ل المضضرأة أن ، الصضضحابة نساء
اللضضه رسضضول أمضضر . و بيتهضضا مضضن تخرج أن يمكنها ل عدمه
علضضى دليضضل كضضان الجلبضضاب بلبضضس سضضلم و عليه الله صلى

. التستر من لبد أنه و ، الوجوب
: قتتالت عنهتتا اللتته رضتتي عائشة عن-3

ستتلم و عليتته اللتته صتتلى الله رسول كان
متتن نستتاء معتته فأيشتتهد ، الفجتتر يصتتلي

ثتتتم ، بمروطهتتتن متلفعتتتات المؤمنتتتات
متن أحتد يعرفأهتن متا بيوتهن إلى يرجعن
.15 الغلس

هضو كضان التسضتر و الحجضاب أن الحديث هذا دللة وجه
و ، القضضرون خيضضر هضضم الضضذين الصضضحابة لنسضضاء العضضام الطابع

ج خزيمة ابن - صحيح318  برقم1/123,ج البخاري  . صحيح883  برقم606/ 2, ج مسلم - صحيح133
.2816  برقم56/ 7,ج حبان ابن  صحيح– 1466  برقم360/ 2
ج خزيمة ابن - صحيح318  برقم1/123,ج البخاري  . صحيح883  برقم606/ 2, ج مسلم - صحيح3- 141
.2816  برقم56/ 7,ج حبان ابن  صحيح– 1466  برقم360/ 2
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و ، الدللضضة الحضضديث هضضذا فضضي ،و وجضضل عز الله عند أكرمهم
.  شروطه و الحجاب لصفة البيان
اللتته رستتول  : قال قال عمر ابن عن-4

خيلء ثوبه جر : من وسلم عليه الله صلى
أم , فأقالت القيامة يوم إليه الله ينظر لم

ذيولهن النستاء يصتنعن : فأكيف سلمة , ب
تنكشتتف : إذا , فأقالت شبرا : يرخين قال

يتتزدن ل ذراعتتا : فأيرخينه , قال أقدامهن
)َ. 16 عليه

و ، المضضرأة قضضدم سضضتر وجوب على الحديث هذا دللة و
مضن فتنضة أقضل القضضدم , و الصحابة نساء عند معلوم أمر أنه

مضضا علضضى تنضضبيه بضضالدنى . فضضالتنبيه ريب بل الكفين و ، الوجه
الشضضرع حكمضضة و ، بضضالحكم منضضه أولضضى هضضو ما على و ، فوقه
هضضو ما كشف في يرخص و ، فتنة أقل ما ستر يجب أن تأبى

الله بحق المستحيل التناقض من هذا فان ، فتنة منه أعظم
.17 شرعه و ،

والقيتتاس الصتتحيح - العتبتتار ثالثا
: المطرد
بضضه جضضاءت الضضذي المطضضرد القياس و ، الصحيح العتبار

و ، وسضضائلها و ، المصالح إقرار هو و ، الكاملة الشريعة هذه
عنها. الزجر و وسائلها و ، المفاسد إنكار , و عليها الحث
وجضضدناه ، لوجههضضا المرأة وكشف ، السفور تأملنا إذا و

، مصضضلحة فيضضه أن قضضدر إن , و كضضثيرة مفاسضضد علضضى يشتمل
المضضرأة مصضضالح مضضع حضضال بضضأي تتسضضاوى ل يسضضيرة فهضضي

. والمجتمع
لوجهها المرأة كشف مفاسد فأمن                  

: للجانب
وجهها يجمل ما بفعل نفسها تفتن المرأة : فإن الفتنة-1

مضضن هضضذا . و الجضضذاب الفاتن المظهر يظهر و يبهيه و ،
. الفساد و ، الفتنة نشر دواعي أكبر

/5ج للنسائي الكبرى . السنن صحيح حسن حديث عنه قال  و1731  برقم223/ 4, ج الترمذي - سنن163
العظمي حبيب تحقيق  هض1403 , بيروت السلمي , المكتب راشد بن لمعمر  الجامع9735   برقم494
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زوال و ، اليمضضان من هو الذي المرأة عن الحياء زوال-2
الفطضضرة عن خروج إيمانها في نقص المرأة عن الحياء
. عليها خلقت التي

عليه الله صلى الله رسول  سمع ، أبيه عن سالم عن 
مضضن : الحيضضاء , فقضضال بالحيضضاء أخضضاه يعضضظ رجل سضضلم و

.18 اليمان
إذا لسيما و ، السافرة بالمرأة الرجال من كثير افتتان-3

مجضضرى آدم ابضضن مضضن يجري الشيطان و ، جميلة كانت
و ، الشضضيطان مضضن يحضضذر أن المسضضلم علضضى و ، الضضدم

دروبه. و مداخله

سضضلم و عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي أنس عن
: فقضضال , فجضضاء فدعاه ، رجل به فمر ، نسائه إحدى مع كان

كنضضت مضضن الله رسول : يا فقال ، فلنة  زوجتي هذه فلن يا
اللضضه صضضلى اللضضه رسول , فقال بك أظن أكن , فلم به أظن
الضضدم مجرى النسان من يجري الشيطان : إن سلم و عليه

19 ..
النضضبي , كضضان الحسضضين بضضن علي عن البخاري رواية في و

ه عنده و المسجد في وسلم عليه الله صلى , فرحضن أزواج
وكضضان ، معك انصرف حتى تعجلي ل حيي بنت لصفية فقال
وسضضلم عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي فخرج ، أسامة دار في بيتها
صضضلى النضضبي إلضضى , فنظضضرا النصار من رجلن فلقيه ، معها
اللضضه صضضلى النضضبي لهمضضا قضضال و ، أجازا , ثم وسلم عليه الله
يضضا اللضضه سضضبحان قال حيي بنت صفية إنها : تعال وسلم عليه

مجضضرى النسان من يجري الشيطان : إن , قال الله رسول
.20)َ شيئا أنفسكما في يلقي أن خشيت إني و ، الدم

المضضرأة فتنضضة إلضضى بالرجضضال النسضاء اختلط يؤدي قد و-4
و ، الضضوجه كشضضف في للرجل مساوية نفسها تعتبر بأن

فسضضاد و ، كضضبيرة فتنضضة إلى يؤدي مما ، سافرة التجول
العربيضضة الديار من كثير في الن حاصل هو كما عريض

. السلمية و
.35  برقم63/ 1, ج مسلم - صحح185
.2174  برقم1712/ 4ج مسلم - صحيح191
.1933  برقم717/ 2ج البخاري - صحيح202



سضضمع أنضضه أبيضضه عضضن النصاري ُاسيد أبي بن حمزة عن
مضضن خضضارج هضضو : و يقضضول وسضضلم ، عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي

, فقضضال الطريق في النساء مع ، الرجال فاختلط ، المسجد
, فضضإنه استأخرن : للنساء وسلم عليه الله صلى الله رسول

ُكن ليس . الطريضضق مجافضضاة , عليكضضن الطريضضق تحققن أن ل
بالجضضدار ليتعلق ثوبها أّن حتى بالجدار تلتصق المرأة فكانت

..21)َ به لصوقها من
و ، الكتضضاب مضضن الدلضضة هذه كل أوردت أن بعد أخيرا و
قلبضضه فضضي لمضضن ملحوظضضة أضيف القياس و العتبار و السنة

مضضن المضضة لهضضذه يحضضاك لمضضا ينتبضضه أن عسى إيمان من بقايا
: فتن و مؤامرات

فضضي فروعهضضا بجميضضع الحقوقية المنظمات أن الملحظ
، متحيضضزة  الخصوص وجه على العربية  و ، السلمي العالم

. بدينها ملتزمة مسلمة امرأة أية انتماء  أمام مغلقة و
و ، المسضضلمة للمضضرأة ذكر أو ، ملف أي نرى ل أننا  كما

ارتضضدائها فضضي ملحضضظ هو كما ضدها بالتمييز يتعلق ما خاصة
الضضتي العنصضضرية و التعضضذيب و الحجضضاب و الشضضرعي للبضضاس
وحضضتى السضضلمية و ، العربيضضة البلضضدان من كثير في تواجهها
. الديموقراطية و        الحرية تدعي التي الوربية
قبضضل مضضن الملتزمضضة و ، للمتدنيضضة الدونيضضة النظضضرة إن
بأسضضلوب معهضضا يتعضضاملون الضضذين المسضضتغربين و الغضضرب
. فيه اليجابية والفعالية المجتمع عن إقصائي
الصضضليبين قبضضل مضضن دولضضي اتفضضاقا ضضضمن إل هضضو مضضا

علضضى للقضضضاء جلضضدتنا أبناء من بركبهم سار من و والصهاينة
.22  المسلمين و السلم

. المستعان الله و
 تعالى الله إلى الفقير العبد
اليوسف جودت محمد بن مسلم
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