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63 - 59تفسیر اآلیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  63 - 59تفسیر اآلیات  -سورة األحزاب  - 15الدرس : 

1992 -01-03  

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا األخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس عشر من سورة األحزاب. 

  ل آیٍة نزلت في الحجاب:اآلیة التالیة ھي أو

  وصلنا في الدرس الماضي في سورة األحزاب إلى قولھ تعالى: 

ذَِلَك أَْدنَى أَْن یُْعَرْفَن فََال ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمْن َجَالبِیبِِھنَّ 

ُ َغفُوًرا َرِحیًما(یُْؤَذْیَن َوَكا   )﴾59َن �َّ

  ( سورة األحزاب)

أیھا األخوة األكارم، ھذه أول آیٍة نزلت في الحجاب، الحجاب نزل على ثالث مراحل ؛ المرحلة األولى  

أمر هللا سبحانھ وتعالى المؤمنین بستِر العورات، والمرحلة الثانیة أمر هللا سبحانھ وتعلى المؤمنات 

ة النور جاءت اآلیات تبیِّن كمال الحجاب ـ نحن اآلن في سورة األحزاب، فا� بالحجاب ـ وفي سور

    سبحانھ وتعالى یخاطب النبي، وحینما یقول هللا عزَّ وجل:

  ) ﴾59﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك (

علیھ الصالة والسالم، وبنات النبي  ألنھن القدوة، وما لم تكن للمؤمنین قدوة فلن یفلحوا، أزواج النبي 

علیھ الصالة والسالم یجب أن یكن قدوةً لنساء المؤمنین، والنبي كما تعلمون لھ مھمتان ؛ مھمة التبلیغ، 

ومھمة القدوة، فالتبلیغ وحده ال یكفي إن لم تكن القدوة الحسنة، والسیرة الصالحة، والمثل األعلى، 

  ن.واألسوة التي یتأسَّى بھا المؤمنو
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  الدعوة إلى هللا تقوم على القدوة والبیان:

قد یقول قائل: إن ھذه اآلیات نزلت في نساء النبي وبنات النبي فما بال بقیة النساء ؟ فإذا كانت نساء  

مات على المؤمنین بالنكاح، وھن الالتي وصفن بالقرآن  النبي وھن المطھرات عن السفاح، والمحرَّ

ین، إذا أمرن بالحجاب فنساء المؤمنین من باب أولى، وھذه قاعدة أصولیة، الكریم بأنھن أمھات المؤمن

ً لھذا االلتباس نّص في ھذه اآلیة على أن األمر  ً لھذا القیل والقال، ودفعا ولكن هللا سبحانھ وتعالى دفعا

  بالحجاب عاٌم مطلق، فقال تعالى:

  ) ﴾59َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن (﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك 

   بقولھ تعالى: 

  ) ﴾59﴿ َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن (

أیة شبھٍة متعلقٍة بأن ھذه اآلیة نزلت في نساء النبي تَُردُّ بھذا النص الدقیق، على كٍل لو أن اآلیات نزلت  

من باب أولى، ھذه قاعدة، في حق نساء النبي وفي حق بنات النبي فقط، فألن یَْشَمْلَن عامة المؤمنات 

     وقاعدة أخرى: أنھ دائماً خصوص السبب ال یلغي عموم اللفظ.

  ) ﴾59﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن (

إني قد أمرت الناس بكذا، " سیدنا عمر كما تعلمون كان إذا أمر الناس بأمٍر جمع أھلھ وخاصتھ وقال:  

ونھیتھم عن كذا، والناس كالطیر إن رأوكم وقعتم وقعوا، وأیم هللا ألوتین بواحٍد وقع فیما نھیت الناس 

  عنھ، إال ضاعفت لھ العقوبة لمكانھ مني ".

ِم ھذا أثر القدوة، وقد بینت لكم من قبل أن هللا سبحانھ وتعالى تولى بنفسھ تطھیر أھل بیت النبي، ِلِعظَ  

خطورة أھل بیت النبي في حقل الدعوة، فالدعوة إلى هللا تقوم على القدوة وعلى البیان، البیان توالَّه النبي 

   ؛ لكن القدوة یجب أن تكون في شخصھ، وفي أھل بیتھ، وفي نسائھ، وفي بناتھ.

ٌن لمعنى اإلرخاء واإلسدال بـ (على):   اإلدناء ھو التقریب وفي ھذه اآلیة ُمَضمَّ

لحقیقة موضوع الدین ال یتعلق برأي زیٍد أو ُعبید، اإلنسان أحیاناً یتمنى أن یكون الحكم ھكذا، أو یتمنى ا 

أن یكون الحكم ھكذا، الحقیقة نحن مع الدین لیس لنا رأٌي شخصٌي أبداً، وما قیمة الرأي الشخصي في 

تقصى الحكم الشرعي في ھذا منھج هللا عزَّ وجل ؟! ما قیمة الرأي الشخصي في منھج هللا ؟! فنحن ن

الموضوع، وما أجمع علیھ العلماء األجالَّء، وما ورد في كتب التفسیر، وما جاء بھ الصحابة الكرام، 

  على كٍل نبدأ بتفسیر ھذه اآلیة كلمةً كلمة، قال هللا عزَّ وجل:

  ) ﴾59یَن یُْدنِیَن (﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِ 



3 

63 - 59تفسیر اآلیات    

بَھُ، دنا الزم، أما أدنى ُمتَعٍَدِ◌ّ◌،   اإلدناء ھو التقریب، فالن دنا من فالن، أي اقترب منھ، أدناه قَرَّ

فاإلدناء إذاً ھو التقریب، لكن أدنیت ھذا الشيء إلى ھذا الشيء، فاإلدناء یتعلَّق بكلمة (إلى)، أما إذا تعلق 

اء واإلسدال، الفكرة دقیقة إذا قصدنا اإلدناء أي التقریب فاإلدناء یتعلق بكلمة (على) فھو في معنى اإلرخ

َن معنى اإلرخاء  بـ (إلى)، أدنیت ھذا الكتاب إلى ھذه الطاولة، أما إذا َعدَّْیُت اإلدناء بـ (على) فُضِمّ

ً بـ (على) ف ھو یفید واإلسدال، ألن أرخیتھ على، وأسدلت على، فلذلك ما دام فعل اإلدناء ھنا متعدیا

اإلرخاء ویفید اإلسدال، ھذا أول استنباٍط لغويٍ من ھذه اآلیة، فاإلدناء ھو التقریب، واإلدناء ھنا في ھذه 

ٌن لمعنى اإلرخاء واإلسدال بـ (على) ألنھ تعدى بـ (على).   اآلیة ُمَضمَّ

لھا: أدِن ثوبِك على  ویقال: إذا َزلَّ الثوب عن وجھ المرأة، إذا زل أي انزلق الثوب عن وجھ المرأة یقال 

وجھِك، ما دام أدِن ثوبك على وجھِك أي أرخِ ثوبِك على وجھِك، ھذا كلھ مستفاد من كلمة على، ألن 

  أدنى إلى وأسدل على، أي أرخیھ وأسدلیھ.

  المقصود بالجلباب أي رداٌء فَْضفَاٌض واسٌع یستر بدن المرأة كلھ:

  إذاً: 

  ) ﴾59﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ (

اإلدناء ھنا بمعنى اإلرخاء واإلسدال، لماذا ؟ ألن نساء الجاھلیة ُكنَّ یضعن على رؤوِسِھنَّ الُخُمر،  

بالعكس، جاء األمر أن یدنین علیھن من جالبیبھن، ویسدلنھا ـ أي یرخینھا ـ إلى وراء ظھورھن، األمر 

   المعنى الثاني:

  ) ﴾59(﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمْن َجَالبِیبِِھنَّ 

تر بھ المرأة، أو تستر بھ المرأة معنى الجلباب، الجالبیب جمع جلباب، والجلباب ھو الثوب الذي تست 

بدنھا كلھ من فوق ثیابھا التي تستر عورتھا، فھناك ثوٌب یستر أعضاء المرأة، وھناك ثوٌب یستر زینة 

المرأة، وأما الجلباب فھو الذي یستر بدن المرأة كلھ، الجلباب فیما أجمع علیھ العلماء: الثوب الذي تضعھ 

ھا تستر أعضاءھا وأماكن الزینة فیھا، فإن الجلباب رداٌء فَْضفَاٌض واسٌع المرأة فوق ثیابھا، إذا كانت ثیاب

     یستر بدن المرأة كلھ، من فرقھا إلى قدمھا، ھذا معنى قولھ عزَّ وجل:

  ) ﴾59﴿ یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمْن َجَالبِیبِِھنَّ (

لماني عن ھذه اآلیة، فرفع سألت عبیدة الساإلمام الطبري في تفسیره، روى عن ابن سیرین أنھ قال: 

ملحفةً كانت علیھ فتقنع بھا، وغطى بھا رأسھ كلھ حتى بلغ الحاجبین، وغطى وجھھ وأخرج عینھ 

  الیسرى من ِشِقّ وجھھ األیسر. وروى مثل ذلك ابن عباٍس رضي هللا عنھ.
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الموضوع، ھذا دین، ھذا تفسیر العلماء لھذه اآلیة، مرةً ثانیة أقول لكم: ال قیمة للرأي الشخصي في ھذا  

     والنبي علیھ الصالة والسالم یقول:

   (( إن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم ))

  [ مسلم عن ابن سیرین]

ن قطعت كل طمعٍ فیھا: ب والتََصوُّ   من أوجھ التفسیر لھذه اآلیة أن المرأة إذا بالغت في التحجُّ

  أخرج عبد الرزاق وجماعٍة عن أم سلمة قالت: لما نزلت ھذه اآلیة: 

  ) ﴾59﴿ یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمْن َجَالبِیبِِھنَّ (

خرج نساٌء من األنصار كأن على رؤوسھن الغربان، من أكسیٍة سوٍد یلبسنھا، أي فھم الناس في عھد  

  زَّ وجلالنبي ھذه اآلیة ستر الوجھ والرأس معاً، أما قول هللا ع

  ) ﴾59﴿ َذِلَك أَْدنَى أَْن یُْعَرْفَن فََال یُْؤَذْیَن (

   من أوجھ التفاسیر لھذه اآلیة ما نقلھ ابن حبان أن هللا عزَّ وجل حینما قال: 

  ) ﴾59﴿ َذِلَك أَْدنَى أَْن یُْعَرْفَن (

ار وھذه ق  ن، فال یتعرض لھن الفُسَّاُق وال الفُجَّ اعدة وھي: أن المرأة إذا بالغت أن یعرفن بالعفة والتََصوُّ

ن قطعت كل طمعٍ فیھا، فإذا قال هللا عزَّ وجل:      في التحجُّب والتََصوُّ

  ) ﴾59﴿ َذِلَك أَْدنَى أَْن یُْعَرْفَن (

أي أن یعرفن بالعفة والتصون، ما دامت ھذه المرأة ال یرى منھا شيء، إذاً ؛ إنھا تعلن للناس أنھا  

   ھا ُمْعِرَضةٌ عن كل رغبٍة فیھا إال الذي أباحھ هللا لھا.عفیفةٌ، أنھا حصاٌن، أن

  ھذه اآلیة من آیات األحكام وھذه اآلیات دقیقةٌ جداً:

س ھذه اآلیات في كتٍب مستقلة، ومن   طبعاً ھذه اآلیة من آیات األحكام، وآیات األحكام دقیقةٌ جداً، وتَُدرَّ

  ب: تفسیر آیات األحكام.أرقى كتب آیات األحكام جاءت ھذه الحقائق في كتا

  ) ﴾59﴿ َذِلَك أَْدنَى أَْن یُْعَرْفَن فََال یُْؤَذْیَن (

متى تؤذى المرأة ؟ الجواب: إذا ظھرت مفاتنھا، متى تؤذى المرأة ؟ إذا أبدت ما یجب أن تخفیھ، حینما  

َستََرت ما أمر هللا تبدي المرأة ما یجب أن تخفیھ إنھا تعلن بشكٍل أو بآخر أنھا ترغب في الرجال، أما إذا 

    بھ أن یُستر، فھي تعلن أیضاً أنھا عفیفةٌ َحَصان، فلذلك قول هللا عزَّ وجل:

  ) ﴾59﴿ َذِلَك أَْدنَى أَْن یُْعَرْفَن فََال یُْؤَذْیَن (

   یعرفن أنَُّھنَّ عفیفاٌت طاھرات، وأنھن ال یبغین إال ما أمر هللا عزَّ وجل: 
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  ) ﴾59﴿ فََال یُْؤَذْیَن (

أمر هللا نساء اآلن ھناك آراٌء لبعض العلماء في ھذه اآلیة ؛ ابن عباٍس رضي هللا عنھما یقول:  

،      بالنص الدقیق، أما معنى قول هللا عزَّ وجل: المؤمنین أن یُغَِطّیَن رؤوسھن ووجوَھھنَّ

  ) ﴾59﴿ َذِلَك أَْدنَى أَْن یُْعَرْفَن (

لمرأة فھذا ھو الحد األدنى في إیمانھا ولیس الحد األقصى، أي ھذا ھو الحد األدنى، أي إذا تحجبت ا 

الحد األقصى ِعلمھا، الحد األقصى أعمالھا الطیِّبة، الحد األقصى خدمتھا لزوجھا، الحد األقصى رعایتھا 

ألوالدھا، أما أال تؤذي عباد هللا في الطریق فھذا ھو الحد األدنى، أي ھذا أقل شيء یُْعَرْفَن بھ صالحاٍت 

فاٍت طاھرات، مع أن الصالح والعفاف والطھر أكبر من الحجاب ؛ نفٌس طیبةٌ، نفٌس مطواعةٌ، نفٌس عفی

متواضعة، نفٌس منصفةٌ، تخدم زوجھا ابتغاء مرضاة هللا، ھناك صفاٌت تعلو بالمرأة عن الحجاب، ولكن 

لن أنھا مسلمة، أنھا الحجاب ھو الحد األدنى، ھذه ھویتھا، ما دامت قد أخفت زینتھا عن األجانب فھي تع

   عبدةٌ من عباد هللا، أنھا تأتمر بما أمر هللا وتنتھي عما نھى هللا.

  إذا ترك الحجاب إنكاراً لفرضیتھ فھذا كفٌر وإذا ترك تقلیداً لألجانب فھذا فسٌق وفجور:

جابھا، فإذا الحقیقة قد یكون إیمان الرجل في قلبھ، لكن المرأة إیمانھا ظاھر وباطن معاً، إیمانھا في ح 

بََرَزْت للرجال من دون حرج، واختلطت مع الرجال فكأنھا تتخلى عن ھویتھا، وكأنھا تتخلى عن 

  شخصیتھا المسلمة، وكأنھا تُْعِلن أنھا ال تأتمر بأمر هللا.

القرآن الكریم أمر بستر العورات، ثم أمر بالحجاب، ثم أمر بغض البصر، وعدم إبداء الزینة إال لرجاٍل  

كرھن في سورة النور، األمر بستر العورات أوالً، ثم األمر بحجاب النساء المؤمنات ثانیاً، ثم جاء ذ

األمر بغض البصر وعدم إبداء الزینة لألجانب ثالثاً، فكأن ھذه اآلیة جاءت في الوسط، وكأن هللا سبحانھ 

َج أحكام الحجاب بحسب الظروف وبحسب تطور الدعوة اإلسالمیة.   وتعالى َدرَّ

لمالحظة الدقیقة أن المرأة التي تترك الحجاب إنكاراً لھ، إنكاراً لفرضیَّتِِھ فقد كفرت، وإذا تركتھ تقلیداً ا 

لألجانب فقد فسقت وعصت، لكن المرأة المؤمنة تعتقد بوجوبھ وتلتزمھ، إذا ترك الحجاب إنكاراً 

ر، أما حینما تطبق المرأة أمر هللا لفرضیتھ فھذا كفٌر، وإذا ترك الحجاب تقلیداً لألجانب فھذا فسٌق وفجو

عزَّ وجل وتحتجب فھذا ھو الحد األدنى في إیمانھا، فلذلك ھناك حالة من الحاالت وأنا أقول عنھا ـ ھي 

ً ـ ھي: أن المرأة إذا تخلت عن حجابھا أرادت التعویض، أي بالغت بأشیاء كثیرة،  حالة مرضیة أحیانا

اسھا بالنقص في شخصیتھا، فإذا بالغت في أشیاء شكلیة من أمور ھذه المبالغة إلحساسھا بالخلل، وإلحس

الدین وھي قد خرجت سافرة، فھذه المبالغة نوعٌ من أنواع التعویض الذي یرمم الخلل الذي أحدثھ ترك 

  الحجاب في شخصیتھا.
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ً بفروع الدین ؛ بینما الكفار وعام  ة الناس الحقیقة كما قلت لكم سابقاً: إن المؤمنین یخاطبون دائما

یخاطبون بأصول الدین، أنت أیھا اإلنسان، وأنِت أیتھا اإلنسانة، ما دمِت قد آمنِت با� خالقاً، ومربیاً، 

ومسیراً، وما دمِت قد أعلنِت عن عبودیتِك � عزَّ وجل، فالحد األدنى من عبودیتِك � عزَّ وجل أن 

ما تبرز المرأة مفاتنھا للناس في الطریق، ماذا تأتمري بأمر هللا عز وجل، فال تؤَذین وال تؤِذین، فحین

فعلت ؟ آذت عباد هللا بكل أصنافھم، وحینما تؤذیھم یؤذونھا، فھناك أذى متبادل، إنھا تؤذي عباد هللا 

فاتھم، وبالتحرشات التي یفعلونھا معھا.   بمفاتنھا، ویؤذونھا بتعلیقاتھم، وبتصرُّ

  السیاسة الشرعیة و التكلیف الشرعي:

  إذاً: 

  ) ﴾59﴿ فََال یُْؤَذْیَن (

ال تؤذي وال تْؤَذى، لكن المرأة التي لیست مؤمنةً لو عاشت في مجتمع مؤمن إنھا تؤمر بالحجاب، ال  

كافرةٍ أن ألنھا مكلفةٌ بھ ؛ بل ألن السیاسة الشرعیة تقتضي ذلك، ففي المجتمع المسلم ال نسمح المرأةٍ 

تبرز مفاتنھا للناس، فنؤذي شباب المسلمین، إذاً حینما تؤمر المرأة المؤمنة بالحجاب ھذا أمر تكلیف، 

وحینما تؤمر الكافرة بالحجاب فھذا أمر من نوع السیاسة الشرعیة، أي أن أولي األمر المؤمنین یرون 

ً للمجتمع المسلم ال ینبغي المرأةٍ كافرة أن تبرز مفا تنھا للناس، وأي مجتمعٍ یطبق اإلسالم أنھ صونا

ً یفرض على كل األجنبیَّات، وعلى كل النساء غیر المسلمات الالتي في البلد، أن یأخذن  ً دقیقا تطبیقا

  بالحجاب من باب السیاسة الشرعیة ال من باب التكلیف الشرعي.

ً للمجتمع ال  مسلم ال نسمح المرأةٍ كافرةٍ فھناك تكلیف، إذاً ھناك أمر تكلیفي، وھناك أمر سیاسي، صونا

في المجتمع المسلم أن تبرز، وأن تفتن، وأن تصرف الناس عما خلقوا لھ من معرفة هللا عزَّ وجل 

  وطاعتھ.

شيٌء آخر، لو أمرنا فتاةً في سن العاشرة بالحجاب في سٍن مبكرةٍ، فھذا لیس أمراً تكلیفیاً بل اسمھ أمٌر  

بالصیام ؟ ھل یعقل أن یدع الصیام إلى أن یبلغ، فإذا بلغ أمر بھ ؟!  تأدیبي، كیف أن الطفل الصغیر یؤمر

قد ال یطیقھ، ال بدَّ من أن یؤمر بھ تأدیباً، حتى إذا بلغ سن التكلیف رأى نفسھ ُمرتاحاً في الصیام، كذلك 

أن تألفَھُ الفتاة الصغیرة یجب أن تؤمر بالحجاب ال على أنھا مكلفةٌ بھ ؛ بل على أن ھذا أمٌر تأدیبٌي یجب 

الفتاة الصغیرة، حتى إذا أصبحت مشتھاةً كان الحجاب بالنسبة إلیھا شیئاً عادیاً، ھذا توجیھٌ لآلباء، أي أن 

الطفلة الصغیرة إذا تعلمت قواعد األدب، وإذا تعلَّمت أصول التعامل، وإذا تعلمت أن تستر ما ینبغي أن 

  لتأدب من آداب اإلسالم.یستر، حینما تكبر وھي في سٍن صغیرة فھذا من باب ا
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  أقوال العلماء في الحجاب:

  أقوال العلماء في الحجاب

أكثر العلماء في ھذه اآلیة یتحدثون عن ما فھموه منھا، فابن الجوزي یقول: یغطون رؤوسھن  

.   ووجوَھُھنَّ

جاب أبو حیان یقول: أمر الحجاب شامٌل لجمیع النساء، ولجمیع بدن المرأة، وینبغي أن یُغَطَّي الح

  وجھھا.

أبو السعود یقول: یغطین بھا وجوھھن وأبدانھن إذا برزن لداعیٍة من الدواعي. أي إذا خرجن في 

  الطریق ألمٍر مشروع.

  والُسِدّي یقول: تغطي المرأة إحدى عینیھا. 

  ھذه بعض أقوال العلماء في شأن ھذه اآلیة، لكن اتفق العلماء على أن للحجاب الشرعي ستة شروط: 

  رط األول أن یكون الحجاب ساتراً لجمیع بدن المرأة:ـ الش 1

الشرط األول: أن یكون الحجاب ساتراً لجمیع بدن المرأة، أي أن تستر عضواً وأن تبرز عضواً أن  

ً للھوى، أو إرضاًء للمجتمع، أو إرضاًء للزوج تستر شیئاً  تقول: ھذا عورة، وھذا لیس بعورة، إتباعا

ھذا شيء لیس من صفات المرأة المسلمة، الحجاب یجب أن یكون ساتراً لجمیع وتخفي شیئاً، تبرز شیئاً، 

    بدن المرأة.

  ـ الشرط الثاني أن یكون الحجاب كثیفاً غیر رقیق: 2

ً غیر رقیق، فالنبي علیھ الصالة والسالم حینما وصف النساء   الشيء اآلخر: أن یكون الحجاب كثیفا

حدیث ؟ كیف أنھا كاسیةٌ عاریة ؟ أي ھو علیھا ثوب ولكنھ یشفُّ الكاسیات العاریات، فكیف نفھم ھذا ال

عما تحتھ، الثیاب الرقیقة لیست من الحجاب في شيء، فأحیاناً تغطي المرأة وجھھا بحجاٍب رقیٍق جداً، 

ً قوالً  ھذا الحجاب الرقیق یخفي العیوب ویبرز المفاتن، فالشيء الشفَّاف الرقیق جداً ھذا لیس حجابا

ً غیر واحداً، أ ول شرط أن یكون ساتراً لجمیع بدن المرأة، والشرط الثاني أن یكون الحجاب كثیفا

     رقیق.

  ـ الشرط الثالث أال یكون الحجاب زینةً في نفسھ: 3

ز، ألوان   ن، المزركش، المطرَّ الشرط الثالث: أال یكون الحجاب زینةً في نفسھ، أي أن الِمْعَطف الملوَّ

اقة، ھذا إذا كان الثوب الخارجي زینةً في نفسھ فھذا مما نھى عنھ العلماء، فاقعة، ألوان  وھَّاجة، ألوان برَّ

ألنھ ماذا یحدث ؟ یلتفت الناس إلى ثوبھا أوالً ثم إلیھا ثانیاً، كأنھا تلفت النظر إلیھا، فھناك نساٌء یضعن 

ز، وشيء محبوك، وفیھ ألوان، فاأللوان والتطری ز الذي على الحجاب ھذا على رؤوسھن شيء مطرَّ

یُلفت النظر إلى الحجاب أوالً، فإذا نظر الرجل إلى الحجاب تابع النظر إلى صاحبة الحجاب، فالثوب 
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یجب أن یستر كل بدن المرأة أوالً، وأن یكون كثیفاً غیر رقیٍق ثانیاً، وأال یكون زینةً في نفسھ، والدلیل 

    قول هللا عزَّ وجل:

   ینَتَُھنَّ إِال َما َظَھَر ِمْنَھا﴾﴿ َوال یُْبِدیَن زِ 

  " ) 31(سورة النور: من آیة " 

الزینة التي یمكن للمرأة أن تظھرھا أو أن ال تظھرھا یجب أن ال تظھرھا، إذا كان شيء ضمن إمكان  

المرأة، أما الشيء الذي یبدو من دون إرادتھا كأن تكون طویلة مثالً فطولھا لیس في إمكانھا إخفاؤه، 

    قال هللا عزَّ وجل: لذلك

    ﴿ إِال َما َظَھَر ِمْنَھا﴾

  " ) 31(سورة النور: من آیة " 

أما الشيء الذي یمكن أن تخفیھ المرأة یجب أن یُْخفَى، لو أن هللا عزَّ وجل قال: إال ما أظھرن منھا،  

   صار أظھرن شیئاً وأخفین شیئاً، أما:

   ﴿ إِال َما َظَھَر ﴾

  " ) 31" (سورة النور: من آیة 

ظھر تعني قوامھا، تعني طولھا، تعني امتالؤھا، أما الوجھ بإمكانھا أن تظھره وبإمكانھا أن تخفیھ، إذاً  

    اآلیة الكریمة:

    ﴿ إِال َما َظَھَر ِمْنَھا﴾

  " ) 31(سورة النور: من آیة " 

   ولم یقل هللا عزَّ وجل: إال ما أظھرن منھا: 

    ﴿ إِال َما َظَھَر ِمْنَھا﴾

  " ) 31(سورة النور: من آیة " 

ً غیر رقیق، فالثیاب   الشرط األول: أن یكون ساتراً لجمیع بدن المرأة، والشرط الثاني أن یكون كثیفا

  الرقیقة تشفُّ عما تحتھا، وھذه لیست حجاباً ؛ بل ھي فتنةً كما یقال.

اٍت عاریات، مائالٍت ممیالت، النبي علیھ الصالة والسالم حینما حدثنا عن آخر الزمان، عن نساٍء كاسی 

   على رؤوسھن كأسنمة البخت، فالعنوھن ألنھن ملعونات.

  ـ الشرط الرابع أن یكون الحجاب فضفاضاً غیر ضیِّق: 4

الصفة األولى في ھذه المرأة أن ثیابھا رقیقة، وأال یكون الثوب كما قلت: زینةً في نفسھ، أن یكون  

عن العورة بحالتین ؛ إذا كان رقیقاً یشف عن لون العورة، وإذا فضفاضاً غیر ضیِّق، ألن الثوب یشف 
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كان ضیقاً یشف عن حجمھا، فأي ثوٍب یشف عن حجم العضو أو عن لونھ فھذا لیس حجاباً ولیس ثوباً 

شرعیاً، وال ینبغي للمرأة أن ترتدیھ في الطریق، فالثیاب الضیقة في حد ذاتھا ثیاب محرمة، ألنھا تصف 

ة، أما الثیاب الفضفاضة لماذا أمر الشارع بھا ؟ ألنھا تخفي مالمح الجسم، وتخفي خطوط جسم المرأ

ً لیس  خطوطھ الخارجیة، فأن یكون الحجاب غیر رقیق، أال یكون زینةً في نفسھ، أن یكون فضفاضا

     ضیقاً.

  ـ الشرط الخامس أال یكون الثوب ُمعَطََّراً: 5

     اً لقول النبي علیھ الصالة السالم:الشرط الخامس: أال یكون الثوب ُمعَطَّرَ  

    (( أیما امرأة استعطرت، فمرت على قوم لیجدوا من ریحھا فھي زانیة ))

  [ سنن النسائي عن أبي موسى األشعري]

كل أنواع العطور النسائیة التي تستعمل في الطریق، ھذه تصف النساء بأنھن زانیات، ألنھا بھذا الِعطر  

    إلیھا، ترید أن ینقاد إلیھا الشباب، والرجال، وھذا درجة في المعصیة كبیرة جداً.ترید لفت النظر 

  ـ الشرط السادس أال یكون الثوب فیھ تشبُّھٌ بالرجال: 6

الشرط السادس: أال یكون الثوب ثوباً فیھ تشبُّھ بالرجال، ثوب المرأة إذا كان مشبھاً لثوب الرجل فأیضاً  

م، فإذا ارتدى الرجا     ل السروال ال ینبغي للنساء أن یفعلن ذلك ألنھ تشبھٌ بالرجال.محرَّ

  الحجاب الذي فرضھ هللا على المرأة لیس حرماناً لكنھ تكریٌم وتشریف:

إذاً ال ثوباً ضیقاً، وال ثوباً رقیقاً، وال ثوباً ُمْنَحِسَراً، ولیس زینةً في نفسھ، ولیس معطراً، وال یشبھ ثوب  

الرجال، ستة شروٍط لثیاب المرأة المسلمة، فثیاب المرأة المسلمة متعلقة في دینھا، ألنھا قد جعلھا هللا 

ً لزوجھا، فحینما تبرز مفاتنھا لغیر زوجھا فقد تجاوزت حدود هللا عزَّ وجل، وقد خرجت عن  سكنا

  طاعتھ، وأفسدت وفسدت، وآذت وأوذیت.

ً ؛ ولكنھ یجب أن تعلم المرأة علم الیقین أن ال  ً وال حرمانا حجاب الذي فرضھ هللا علیھا لیس تضییقا

  تكریٌم وتشریف، ھناك نقطة مھمة جداً ربنا عزَّ وجل قال:

  ) ﴾24﴿ َوإِنَّا أَْو إِیَّاكُْم لَعَلَى ُھًدى أَْو فِي َضالٍل ُمبِیٍن(

  (سورة سبأ )

على ھدى ـ وأن الضالل جاء قبلھ ـ في  في ھذه اآلیة دقةٌ في النظم بالغة، ھو أن الھدى جاء قبلھ على ـ 

   ـ فما حكمة أن یأتي الھدى مسبوقاً بـ (على) في أكثر آیات القرآن:

    ﴿ أُْولَئَِك َعلَى ُھًدى ِمْن َربِِّھْم﴾

  " ) 5(سورة البقرة: من آیة " 
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اً بـ (في) ؟ ھؤالء في ضالٍل مبین، ما حكمة أن یأتي الھدى مسبوقاً بـ (على)، وأن یأتي الضالل مسبوق 

  الحقیقة توجد حكمة بالغة ھي:

أن الھدى یرفعك ألن على تفید االستعالء، الھدى یرفعك المعنى األول، وأنت أعظم من الھدى، المھتدي  

أعظم من الھدى، الھدى یرفعك یرفع شأنك، یرفع مقامك عند الناس وعند هللا، یجعل خطَّك البیاني 

   :صاعداً صعوداً مستمراً، ھذا الھدى

)َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضنًكا َونَْحشُُرهُ یَْوَم 123﴿ فََمْن اتَّبََع ھَُداَي فَال یَِضلُّ َوال یَْشقَى(

    ) ﴾124اْلِقیَاَمِة أَْعمى(

  (سورة طھ )

  النفس المؤمنة طلیقة بینما النفس الكافرة مقیدة وأسیرة:

ٌم عند هللا تكریماً الھدى یرفعك، وأنت فوق   الھدى، بمعنى أن اإلنسان إذا اھتدى إلى هللا فھو ُمَكرَّ

  عظیماً، لقولھم فاعل الخیر خیٌر من الخیر، وفاعل الشر شٌر من الشر.

  أي أنك إذا عرفت هللا واھتدیت إلیھ، الھدى رفعك إلى مقاٍم َعِلّي: 

  ) ﴾ 57﴿ َوَرفَْعنَاهُ َمَكانًا َعِلی�ا( 

  )(سورة مریم

الھدى حررك من العبودیة لغیر هللا عزَّ وجل، الھدى أشعرك بالطمأنینة، الھدى أشعرك بالتوازن،  

الھدى أشعرك بالثقة با� عزَّ وجل، الھدى نفى عنك القلق، نفى عنك الخوف، نفى عنك الحزن، نفى 

 ً   بـ (على). عنك الضیاع، نفى عنك اختالل التوازن، وھذه كلھا أمراض، إذاً جاء الھدى مسبوقا

أما في، ھذا اإلنسان إذا عصى هللا عزَّ وجل یبدو للناس أنھ حٌر طلیق، ولكنھ دخل في دوامة العقاب،  

    فیرتكب خطأً فیصبح أسیر خطئھ:

) َعِن 40) فِي َجنَّاٍت یَتََساَءلُوَن (39) إِالَّ أَْصَحاَب اْلیَِمیِن (38﴿ كُلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِھینَةٌ (

   ) ﴾41(ُمْجِرِمینَ الْ 

  (سورة المدثر )

النفس المؤمنة طلیقة ؛ بینما النفس الكافرة مقیدة، حبیسة، أسیرة، أسیرة ذنبھا، وانحرافھا، وخطئھا،  

    إذاً:

  ) ﴾59﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ (

     معنى یدنین علیھن، أي یرخین علیھن: 
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  ) ﴾59﴿ ِمْن َجَالبِیبِِھنَّ (

   ھذا الثوب الواسع الفضفاض الذي یستر المرأة كلھا. 

  بعض المعاني المستفادة من آیة الحجاب األولى:

  قال تعالى: 

  ) ﴾59﴿ َذِلَك أَْدنَى (

، لكن ھویتھا الباطنة ؛ علمھا، وفقھھا، ھذا ھو الحد األدنى في المرأة المسلمة، ھذه ھویتھا الظاھرة 

   وإخالصھا لزوجھا، وَحَدبَُھا على أطفالھا، ذلك أدنى أن یعرفن بالصالح، وبالِعفَّة، وبالطھر:

  ) ﴾59﴿ فََال یُْؤَذْیَن (

ر أن من قبل الفُسَّاق، وكأن هللا عزَّ وجل أشار بھذه اآلیة إلى أن أیة امرأةٍ تبرز مفاتنھا للناس كأنھا تنتظ 

یوقع األذى بھا، كأنھا تدعو الناس إلى أن یؤذوھا، تدعو الشباب إلى أن یسمعوھا الكلمات المقذعة، 

تدعو الرجال إلى أن یرمقوھا بنظرةٍ شھوانیة، یحرجونھا، ما دامت قد َسفََرت وأظھرت ما یجب أن 

     تخفیھ فكأنما تدعو الناس إلى إیذائھا.

ُ َغفُوًرا (﴿ ذَِلَك أَْدنَى أَْن یُْعَرفْ    ) ﴾59َن فََال یُْؤَذْیَن َوَكاَن �َّ

    لما سلف: 

  ) ﴾59﴿ َرِحیًما (

  بكم في شأن ھذه اآلیة، ھذه بعض المعاني المستفادة من آیة الحجاب األولى. 

أعید علیكم مرةً ثانیة من باب التوضیح والترسیخ شروط الحجاب: أال ینحسر الثوب عن بعض أعضاء  

یكون كثیفاً، وأن یكون فضفاضاً، وأال یكون زینةً في نفسھ، وأال یكون معطراً، وأال یكون  المرأة، وأن

   مشبھاً بثیاب الرجال، ستة شروٍط یجب أن تأخذ بھا المرأة المسلمة.

  كلما كانت المرأة مرموقة في عین زوجھا كلما كانت أرضى � عز وجل:

شيٌء ال عالقة لھ بالحجاب ؛ بالعكس إنما قد أمرت بھ في بیتھا، أما إذا لبست ما یروق لھا لزوجھا فھذا  

ألن المرأة كلما كانت في عین زوجھا مرموقةً أكثر، كانت أرضى � عزَّ وجل، ألنھا تسھم في 

إحصانھ، وفي أن یكون أَغضَّ للبصر، طبعاً المؤمن ال بدَّ من أن یغض بصره، لكن إذا كانت لھ زوجةٌ 

ذا أغض لبصره، إذاً تُْسھم في طاعة زوجھا � عزَّ وجل، فأن ترتدي ما تشتھي في على ما یرید فإن ھ

البیت ھذا بحث آخر، ھذا لیس خاضعاً للدرس، الدرس متعلق إذا خرجت المرأة من بیتھا لشأن شرعيٍ 

ن ال ینبغي أن تظھر بثیاٍب تؤذي بھا المسلمین، فاآلیة تتحدث عن خروج المرأة من بیتھا، إذا خرجت م

  بیتھا فعلیھا أن تأتمر بأمر هللا عزَّ وجل المتعلق بثیابھا.
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ُ َغفُوًرا َرِحیًما (   ) ﴾59﴿ َوَكاَن �َّ

الشيء الدقیق في الدرس أن اإلنسان یجب أن یأمر بناتھ الصغیرات اللواتي لم یبلغن بعد بالحجاب  

األمر أمر تأدیبي ولیس أمراً تشریعاً، كما لو أن األب أمر أوالده الصغار بالصیام، الُمَخفَّف، ألن ھذا 

ھذا أمر تأدیبي لیتأدَّبوا بآداب اإلسالم ولیس أمراً تكلیفیاً، والمرأة غیر المسلمة ال یحق لھا في المجتمع 

اب، ال على أنھا مكلفةٌ المسلم أن ترتدي ما تشاء، فتفسد شباب المسلمین، لذلك یأمرھا أولو األمر بالحج

بھ ؛ بل على أنھ أمٌر من أمر السیاسیة الشرعیة التي أعطیت ألولي األمر كي یصونوا بھا مصالح 

  المسلمین ویأخذوا بأیدي المسلمین إلى طریق سعادتھم.

  المنافقون دائماً یریدون السوء بالمؤمنین:

  ثم یقول هللا عزَّ وجل: 

 افِقُوَن َوالَِّذیَن فِي قُلُوبِِھْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدینَِة لَنُْغِریَنََّك بِِھْم ثُمَّ َال یَُجاِوُرونَكَ ﴿ لَئِْن لَْم یَْنتَِھ اْلُمنَ 

  )﴾60فِیَھا إِالَّ قَِلیًال(

    الحقیقة أن المنافقین دائماً یریدون السوء بالمؤمنین، فقد سألني أخ مرة سؤاالً: أیعقل: 

    َن یُِحبُّوَن أَْن تَِشیَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذیَن آَمنُوا﴾﴿ إِنَّ الَِّذی

  ")19(سورة النور: من آیة "

   لم یفعل شیئاً، لم یتكلم وال كلمة، فكیف لھم عذاٌب ألیٌم في الدنیا واآلخرة ؟ 

   ﴿ لَُھْم َعذَاٌب أَِلیٌم فِي الدُّْنیَا َواْآلَِخَرِة ﴾

  ")19(سورة النور: من آیة "

  ذا فعل ؟ ما ارتكب معصیةً، لكنھ یحب أن تشیع الفاحشة ؟ما 

الجواب ھو: إن الذي یحب أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا ھو حتماً في موقع المنافقین، وحتماً لیس  

مؤمناً، وحتماً في موقع الكفار، فلو أنھ مؤمٌن لما تمنى ذلك، والنفاق األكبر كما تعلمون أساسھ أنھ كافر 

    ھ متعلقةٌ بالمؤمنین، لذلك سایرھم في بعض أمورھم، وھذا ما یفھم من حدیث رسول هللا:لكن مصالح

   (( إن أحدكم لیعمل بعمل أھل الجنة حتى ما یكون بینھ وبینھا إال ذراع فیسبق علیھ الكتاب. ))

  [ ریاض الصالحین: " متفق علیھ " عن عبد هللا بن مسعود]

في األصل كافر، وفي األصل منافق، لكن تعلقت مصالحھ أي ھو في األصل لیس مؤمناً، ھو  

  بالمسلمین، فسایرھم وداراھم، ھذا الذي یصف اإلنسان بأنھ منافق.
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  ال یستقیم إیماٍن عبٍد حتى یستقیم قلبھ وال یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ:

  إذاً: 

  ) ﴾60﴿ لَئِْن لَْم یَْنتَِھ اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذیَن فِي قُلُوبِِھْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدینَِة (

    أي من یتتبع عورة أخیھ المسلم فضحھ هللا في عقر داره، وقد ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن: 

   (( قذف المحصنة یھدم عمل مائة سنة. ))

  لطبراني عن حذیفة][رواه ا

ال یستقیم إیماٍن عبٍد حتى یستقیم قلبھ، وال یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ، أن یطلق لسانھ فیما نھى هللا  

عنھ، أن یخوض في أعراض المسلمین من دون تحقق، من دون تثبُّت، من دون یقین، من دون دلیل، أن 

ج بعض القصص، أن یشھِّ  ج بعض اآلراء، أن یرِوّ ر ببعض المؤمنین من أجل أن یلفت النظر إلیھ، یرِوّ

  أو أن یمتع الحاضرین بقصٍة یعرفھا قال: ھذا عند هللا أمر عظیم.

  من صفات المؤمن أنھ ال ینقل حدیثاً إال بعد التثبُّت والتأكد:

  قال تعالى: 

  ) ﴾60ْرِجفُوَن فِي اْلَمِدینَِة (﴿ لَئِْن لَْم یَْنتَِھ اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذیَن فِي قُلُوبِِھْم َمَرٌض َواْلمُ 

المرجفون الذین یشیعون األخبار السیئة، فأنت كمؤمن لیس لك أن تشیع األخبار السیئة، الخبر السیئ  

اجعلھ في نطاٍق ضیق، نشر الخبر السیئ یضعف العزیمة، یوھن القوى، یسيء الظن بالمؤمنین، وقد 

ً عن الصحة، قد  یكون إشاعةً، وقد یكون افتراًء، وقد یكون كذباً، فمن یكون ھذا الخبر السیئ عاریا

   صفات المؤمن أنھ ال ینقل حدیثاً إال بعد التثبُّت، لقول هللا عزَّ وجل:

ا فَعَْلتُْم َعلَى مَ  ﴿ یَاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إِْن َجاَءكُْم فَاِسٌق بِنَبٍَإ فَتَبَیَّنُوا أَْن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجَھالٍَة فَتُْصبُِحوا

    ) ﴾6نَاِدِمیَن(

  (سورة الحجرات )

   طبعاً ھذه اآلیة تھدید: 

ِھْم ثُمَّ َال یَُجاِوُرونََك ﴿ لَئِْن لَْم یَْنتَِھ اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذیَن فِي قُلُوبِِھْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدینَِة لَنُْغِریَنََّك بِ 

  )﴾61َمْلعُونِیَن أَْینََما ثُِقفُوا( )60فِیَھا إِالَّ قَِلیًال (

    أي أینما وجدوا: 

ِ تَْبِدیًال (61﴿ أُِخذُوا َوقُتِّلُوا تَْقتِیًال ( ِ فِي الَِّذیَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َولَْن تَِجَد ِلسُنَِّة �َّ   ﴾62) سُنَّةَ �َّ
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ه سمعة إنسان، أن تشوه سمعة الفتنة كما قلت لكم أشد من القتل، فأن تلقي فتنة، أن تلقي شبھ  ة، أن تشِوّ

امرأة مؤمنة، أن تغري زوجھا بتطلیقھا، أن تضعف الثقة بین اإلنسان وأخیھ، أن تفسد الناس على 

علمائھم، أن تقطع ما أمر هللا بھ أن یوصل، ھذا كلھ من صفات المنافقین والكفار، فالمؤمن ال ینبغي لھ 

   أن یفعل ھذا أبداً.

  من َعدَّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت:

  قال تعالى: 

ِ َوَما یُْدِریَك لَعَلَّ السَّاَعةَ تَُكوُن قَِری   ) ﴾63بًا (﴿ یَْسأَلَُك النَّاُس َعِن السَّاَعِة قُْل إِنََّما ِعْلُمَھا ِعْنَد �َّ

   الحقیقة من َعدَّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت. 

  ) ﴾63ِریَك لَعَلَّ السَّاَعةَ تَكُوُن قَِریبًا (﴿ َوَما یُدْ 

ھناك ساعتان ؛ الساعة األولى ساعة نھایة اإلنسان، واإلنسان أحیاناً ینتھي أجلھ على أتفھ سبب، وفي  

أسرع وقت، بینما ھو قائم فارق الحیاة، بینما ھو نائم فارق الحیاة، بینما ھو یبني فارق الحیاة، بینما ھو 

الحیاة، فساعة كل إنسان ال یعلمھا إال هللا سبحانھ، والمؤمن العاقل یحتاط لھذا األمر قبل مسافر فارق 

  وقوعھ ویستعد لھا، فإذا جاءت كان مستعداً لھا.

   

 


