
 



 

 

 ٣ حجابك يا عفيفة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
أشرف األنبياء والصالة والسالم على احلمد هللا رب العاملني، 

 .واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :وبعد

مبا أمرت به، فمن أمر  -عز وجل-فإن املرأة املسلمة تتعبد هللا 
احلج، هو الذي أمر كذلك باحلجاب وبالصالة والصيام والزكاة 

 .العفافوالستر و
وحىت ينشرح قلب املسلمة، ويهنأ باهلا، وترى احلجاب 

هذه بعض مثار لباس .. إشراقة عفة وطهارة وطاعة واستجابة
جعلها اهللا .. عي؛ قالئد جتمل حياا وترفع درجااراحلجاب الش

 .تقية نقية



 

 

 ٤ حجابك يا عفيفة

 عادة أم عبادة؟
هل احلجاب عادة أتت من تقاليد . ال بد أن يتساءل املرء

 ا؟ -عز وجل-وعاداا أم أا عبادة أمر اهللا الشعوب 
فإن كانت عادة من عادات الشعوب، فأنت أحق وأوىل 
بالبقاء على العادات والتقاليد املوروثة من آبائك وأجدادك؛ ألا 

 .رمز الشعوب، وكل أمة تفخر بذلك
لكن حجابك ليس من ذاك املوروث األورويب أو األفريقي أو 

ثًا من أجيال متعاقبة، بل هو تشريع مساوي من العريب، أتى متوار
 .رب العاملني

-أم تسر وتفرح بأمر اهللا  هل تنقاد املسلمة لتقاليد وعاداتف
 وطاعته؟ -عز وجل

 :أخيت املسلمة
قالئد .. يانعة وقطوف دانية مثار هذه خواطر سريعة ذات

 ..ناصعة، لك يف قراءا زاد ومغنم، وسرور وبشر
 

 القالدة األوىل
قالدة العبادة، فاحلجاب عبادة .. نصعهاأمجل القالئد وأوهلا وأ

آية ختالط شغاف  -عز وجل-من العبادات اليت تتقربني ا إىل اهللا 
يا أَيها : فاخلطاب ألزواج الرسول وبناته ولك أنت.. القلوب

نِنيدي نِنيمؤاِء الْمنِسو كاتنبو اجِكوأَزقُلْ ل بِيالن  نم هِنلَيع
لَابِيبِهِنج ]رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس ]. ٥٩: األحزاب- :



 

 

 ٥ حجابك يا عفيفة

أمر اهللا نساء املؤمنني إذا خرجن من بيون يف حاجة أن يغطني «
فكلما جعلت احلجاب . »وسهن باجلالليبءوجوههن من فوق ر

الشرعي على رأسك وأسدلت الغطاء على وجهك، ومل يظهر منك 
ة وعبادة، تزيد كلما التزمت أكثر، أنك يف طاع يمشيء فاعل

: -رمحه اهللا-وتنقص إن فرطت وضيعت، وقد قال اإلمام أمحد 
ظفر املرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فال تنب منه شيئًا وال «

 .»خفها
: أمحد الصويان قصة قريبة العهد حيث قال/ وقد ذكر الداعية

ريق طيب أقام خميما كنت يف رحلة دعوية إىل بنجالديش، مع ف«
لعالج أمراض العيون، فتقدم إىل الطبيب شيخ وقور ومعه زوجته 
بتردد وارتباك، وملا أراد الطبيب املعاجل أن يقترب منها، فإذا ا 
تبكي وترجتف من اخلوف، فظن الطبيب أا تتأمل من املرض، فسأل 

إا ال تبكي من  -وهو يغالب دموعه-زوجها عن ذلك، فقال 
!! بل تبكي؛ ألا ستضطر أن تكشف وجهها لرجل أجنيب.. ملاأل

: مل تنم ليلة البارحة من القلق واالرتباك، وكانت تعاتبين كثريا
وما قبلت أن تأيت للعالج إال بعد ! أترضى يل أن أكشف وجهي؟

أباح هلا ذلك  -تعاىل-أن أقسمت هلا أميانا مغلظة بأن اهللا 
فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد : يقول -تعاىل-لالضطرار، واهللا 

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع فَلَا إِثْم ]١٧٣: البقرة.[ 
هل أنت : فرت منه، مث قالتنفلما اقترب منها الطبيب، 

 مسلم؟



 

 

 ٦ حجابك يا عفيفة

 !!نعم، واحلمد هللا: قال
فأسألك باهللا أال .. إن كنت مسلما.. إن كنت مسلما: قالت

 .إال إذا كنت تعلم يقينا أن اهللا أباح لك ذلك تك ستري،
أجريت هلا العملية بنجاح، وأزيل املاء األبيض، وعاد إليها 

لوال : حدث عنها زوجها أا قالت -تعاىل-بصرها بفضل اهللا 
قراءة : اثنتان ألحببت أن أصرب على حايل، وال ميسين رجل أجنيب

 .»القرآن، وخدميت لك وألوالدك
 

 ثانيةالقالدة ال
قري حبجابك عينا، فلك أجر الرضا والتسليم، : يا عفيفة

فإن ما تقومني به إمنا هو طاعة  -عز وجل-واالمتثال والطاعة هللا 
ورسوله، فليهنك القبول والعمل؛ امتثاالً واستجابة  -عز وجل-هللا 

ه وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّ: -عز وجل-لقول اهللا 
 صِ اللَّهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو

 ].٣٦: األحزاب[ ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا
قال يل ابن : وتأملي يف حال تلك املرأة العظيمة، عن عطاء

سوداء، أتت إىل أال أريك امرأة من أهل اجلنة؟ هذه املرأة ال: عباس
يا رسول اهللا، إين أصرع فادع اهللا يل، : ، فقالترسول اهللا 

إن شئت صربت ولك اجلنة، وإن شئت دعوت اهللا أن «: فقال
يا رسول اهللا، إين أتكشف، : أصرب، مث قالت: فقالت »يعافيك



 

 

 ٧ حجابك يا عفيفة

 ].رواه البخاري. [فادع اهللا يل أن ال أتكشف، فدعا هلا
ع ونالت اجلنة، لكنها مل ررضي اهللا عنها صربت على الص

. تصرب على أن يرى الرجال جسدها حىت وهي يف حالة الغيبوبة
فكيف مبن هي يف حالة الصحة والعافية وتعرض مفاتنها للرجال 

 ؟ذلك عليها -عز وجل-األجانب، وقد حرم اهللا 
 

 القالدة الثالثة
متتثل  -عز وجل-قالدة تقربك من موالك فاحلجاب قربة هللا 

 ].رواه البخاري[ »واملرأة عورة«:  لمة ألمر الرسول فيه املس
ويف هذا احلديث داللة على أن مجيع أجزاء «: قال العلماء

لذا فهي تطيع، وترضى، وال  »املرأة عورة يف حق الرجال األجانب
 .ختالف وال تعصي

أن امرأة عجوزا طاعنة يف السن، : وقد حدثين قريب لنا
األذن شديد ال يطاق، وملا أيت بالطبيب أصاا أمل يف األذن، وأمل 

على رفض منها وعدم موافقة، وأصبحت أمام األمر الواقع، 
أخرجت أذا وغطت باقي وجهها كامالً، فلم يظهر إال األذن 

.. يا أمي: تعجب الطبيب من فعلها، واستغرب صنيعها وقال. فقط
: قالت له وهي واثقة من طاعة را! اكشفي عن وجهك. أنا طبيب

 .أما وجهي فال واهللا. أنت ال تريد إال أذين أخرجتها لك
 



 

 

 ٨ حجابك يا عفيفة

 القالدة الرابعة
ادي ذه القالدة فرحا فأنت تنالني أجر الصرب على العبادة 
وما تالقينه من تعب ونصب، واستهزاء وسخرية، فلك أجر الصرب 

الصرب على أداء الواجبات، : ومن أعظم أنواع الصرب. واالحتساب
إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم : -تعاىل-حملرمات، قال والبعد عن ا

واللَّه يحب : -عز وجل -وقال ]. ١٠: الزمر[ بِغيرِ حسابٍ
ابِرِينالص ]١٤٦: آل عمران.[ 

 
 القالدة اخلامسة

حبجابك الشرعي تقتدين بأمهات املؤمنني ونساء الصحابة، 
-تقى والسنا والرفعة، قالت عائشة وهن من هن يف الصالح وال

إن لنساء قريش لفضال، وإين ما رأيت أفضل من « -رضي اهللا عنها
نساء األنصار أشد تصديقًا لكتاب اهللا، وال إميانا بالترتيل، لقد 

فانقلب  ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِنأنزلت سورة النور 
نزل اهللا إليهن فيها، ويتلو الرجل رجاهلن إليهن، يتلون عليهن ما أ

على امرأته، وابنته، وأخته، وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة 
أي الذي نقش فيه صور الرحال (إال وقامت إىل مرطها املرحل 

؛ )أي سترت به رأسها ووجهها(فاعتجرت به ) وهي املساكن
 ل اهللا تصديقًا وإميانا مبا أنزل اهللا يف كتابه، فأصبحن وراء رسو

 .»وسهن الغربانءمتعجرات، كأن على ر



 

 

 ٩ حجابك يا عفيفة

مل «: يف الفتح -رمحه اهللا-وعلى هذا قال اإلمام ابن حجر 
 .»تزل عادة النساء قدميا وحديثًا أن يسترن وجوههن عن األجانب

 
 القالدة السادسة

باحلجاب الشرعي يكثر سواد املسلمات، فاحلجاب مظهر 
 .األزمنة والعصورواضح للمرأة املسلمة، متيزت به عرب 

وقد رأيت ذلك التميز ظاهرا وواضحا يف أفريقيا، ويف لبنان، 
 .-وهللا احلمد-واليمن، وغريها من بالد املسلمني 

كنت يف زيارة «: حد الدعاة القصة التالية بقولهأوقد ذكر 
ألحد املراكز اإلسالمية يف أملانيا، فرأيت فتاة متحجبة حجابا شرعيا 

وجد مثله يف ديار الغرب، فحمدت اهللا على ذلك، ساترا قل أن ي
فأشار علي أحد اإلخوة أن أمسع قصة إسالمها مباشرة من زوجها، 

زوجيت أملانية أبا جلد، وهي طبيبة : فلما جلست مع زوجها قالِ
متخصصة يف أمراض النساء والوالدة، وكان هلا عناية خاصة 

ددا من األحباث باألمراض اجلنسية اليت تصيب النساء، فأجرت ع
على كثري من املريضات الالئي كن يأتني إىل عيادا، مث أشار عليها 
أحد األطباء املتخصصني أن تذهب إىل دولة أخرى إلمتام أحباثها يف 

النرويج، ومكثت فيها ثالثة أشهر،  إىل تبيئة خمتلفة نسبيا، فذهب
فر للعمل ملدة فلم جتد شيئًا خمتلفًا عما رأته يف أملانيا، فقررت الس

 .سنة يف السعودية



 

 

 ١٠ حجابك يا عفيفة

فلما عزمت على ذلك أخذت أقرأ عن «: تقول الطبيبة
املنطقة، وتارخيها وحضارا، فشعرت بازدراء شديد للمرأة 

وكيف ! املسلمة، وعجبت منها كيف ترضى بذل احلجاب وقيوده؟
 !؟..تصرب وهي متتهن كل هذا االمتهان

مة بوضع عباءة وملا وصلت إىل السعودية علمت أنين ملز
سوداء على كتفي، فأحسست بضيق شديد وكأنين أضع إسارا من 

ولكين آثرت االحتمال رغبة . حديد يقيدين ويشل حرييت وكراميت
 .يف إمتام أحباثي العلمية

لبثت أعمل يف العيادة أربعة أشهر متواصلة، ورأيت عددا 
كبريا من النسوة، ولكين مل أقف على مرض جنسي واحد على 

مث مضت األيام حىت أمتمت .. اإلطالق؛ فبدأت أشعر بامللل والقلق
الشهر السابع، وأنا على هذه احلالة حىت خرجت ذات يوم من 
العيادة مغضبة ومتوترة، فسألتين إحدى املمرضات املسلمات عن 
سبب ذلك، فأخربا اخلرب، فابتسمت ومتتمت بكالم عريب مل 

إذ ذلك مثرة الفضيلة، ومثرة : التماذا تقولني؟ فق: أفهمه، فسألتها
والْحافظني فُروجهم : يف القرآن الكرمي -تعاىل-االلتزام يقول اهللا 

ظَاتافالْحو ]٣٥: األحزاب.[ 
هزتين هذه اآلية، وعرفتين حبقيقة غائبة عين، وكانت تلك 
بداية الطريق للتعرف الصحيح على اإلسالم، فأخذت أقرأ القرآن 

والسنة النبوية، حىت شرح اهللا صدري لإلسالم، أيقنت أن العظيم 



 

 

 ١١ حجابك يا عفيفة

وأدركت أن أكثر .. كرامة املرأة وشرفها إمنا هو يف حجاا وعفتها
ما كتب يف الغرب عن احلجاب واملرأة املسلمة إمنا كتب بروح 

 ..غربية مستعلية مل تعرف طعم الشرف واحلياء
اللتزام اجلاد إن الفضيلة ال يعدهلا شيء، وال طريق هلا إال ا

دي الكتاب والسنة، وما ضاعت الفضيلة إال عندما استخدمت 
 .املرأة ألعوبة بأيدي املستغربني وأباطرة اإلعالم

 
 القالدة السابعة

إنك «: أبشري يا حمجبة بالرفعة يف الدنيا واآلخرة؛ قال 
لن ختلف فتعمل عمالً تبتغي به وجه اهللا إال ازددت به درجة 

 ].واه البخارير[ »..ورفعة 
وكانت أخته -دخل إبراهيم اخلواص على أخته ميمونة 

 .إين اليوم ضيق الصدر: فقال هلا -ألمه
من ضاق قلبه ضاقت عليه الدنيا مبا فيها، أال ترى : فقالت له

حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِما رحبت وضاقَت : اهللا يقول
مهفُسأَن هِملَيع  كان هلم يف األرض متسع، ولكن ملا ضاقت لقد

 .عليهم أنفسهم؛ ضاقت عليهم مبا فيها األرض
 



 

 

 ١٢ حجابك يا عفيفة

 القالدة الثامنة
دونك قالدة .. إذا النساء جعلن قالئد من ذهب وفضة واملاس

فاحلجاب دعوة صامتة إىل هذا الدين بااللتزام باألوامر، .. الدعوة
سلمة باحلجاب فكم من امرأة أسلمت عندما رأت متسك امل

عز -ما هو هذا احلجاب؟ وتتبعت حىت هداها اهللا : وتساءلت
 .-وجل

وكم من امرأة كافرة سألت وهي ترى التفاوت يف أنواع 
هل هؤالء مسلمات؟ تلك شعرها يراه الغادي والرائح، : احلجاب

واألخرى وجهها مكشوف، والثالثة النحر باد، والرابعة ال يرى 
 !تتساءل أليس كلهن مسلمات؟منها شيء فلها احلق أن 

 
 القالدة التاسعة

قالدة عز وفخر، وفرح وسرور أن تكون لك عقىب الدار، 
-جزاء صربك على احلجاب والتمسك به؛ ابتغاء وجه اهللا، قال 

والَّذين صبروا ابتغاَء وجه ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا : -تعاىل
قْنزا رمم ملَه كئَةَ أُولَئيالس ةنسُءونَ بِالْحرديةً ولَانِيعا ورس ماه

 ].٢٢: الرعد[ عقْبى الدارِ
مايل : قلت ليزيد بن مرثد: قال عبد الرمحن بن زيد بن جابر

عسى اهللا أن : وما مسألتك عنها؟ قلت: أرى عينك ال جتف؟ قال
 قد توعدين إن أنا عصيته أن يا أخي، إن اهللا: ينفعين به، قال

يسجنين يف النار، واهللا لو مل يتوعدين إال يف احلمام لكنت حريا أن 



 

 

 ١٣ حجابك يا عفيفة

وما : فهكذا أنت يف خلواتك؟ قال: ال جتف يل عني، فقلت له
واهللا، إن ذلك : عسى اهللا أن ينفعين به، فقال: قلت ؟مسألتك عنها

أريد، وإنه ليعرض يل حني أسكن إىل أهلي، فيحول بيين وبني ما 
ليوضع الطعام بني يدي فيعرض يل، فيحول بيين وبني أكله، حىت 

 .تبكي امرأيت ويبكي صبياننا، ما يدرون ما أبكانا
 

 القالدة العاشرة
باحلجاب تنالني األجر واملثوبة على التعب واملشقة يف احلر 

، ولك أجر آخر هو -عز وجل-وعند املشي التزاما مبا أمر به اهللا 
 وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيرارب عن معصية اهللا أجر الص

 ].١٢: اإلنسان[
أي بسبب صربهم أعطاهم «: -رمحه اهللا-قال ابن كثري 

ونوهلم وبوأهم جنة وحريرا، أي مرتالً رحبا وعيشا رغيدا ولباسا 
 .»حسنا

وأذكر أن معلمة رأت طالبة خارجة من باب املدرسة ويدها 
مىن متسك بعباءا حىت ال حيركها اهلواء الشديد وتظهر يدها، الي

 .»هذه اليد يف عبادة عظيمة«: فقالت هلا
ما أخرج اهللا عبدا من ذل املعاصي إىل عز «: قال داود الطائي

 .»التقوى إال أغناه بال مال، وأعزه بال عشرية، وآنسه بال بشر
 



 

 

 ١٤ حجابك يا عفيفة

 القالدة احلادية عشر
ة عظيمة، وشر ااهرة خطري قال ن يف نزع احلجاب جماهرإ
  :»اهرون؛ ]رواه البخاري ومسلم[ »كل أميت معاىف إال ا

ألن ااهر ينشر الفساد، ويظهره يف األمة، ويدعو له ويزينه، ويبارز 
 .باملعصية -عز وجل-اهللا 

ينبغي لكل ذي لب ومظنة أن : -رمحه اهللا-قال ابن القيم 
س بني اآلدمي وبني اهللا تعاىل قرابة حيذر عواقب املعاصي، فإنه لي

 .وال رحم، وإمنا هو قائم بالقسط، حاكم بالعدل
وإن كان حلمه يسع الذنوب، إال أنه إذا شاء عفا فعفا عن 
كل كثيف من الذنوب، وإذا  شاء أخذ وأخذ باليسري، فاحلذر 

 .احلذر
 

 القالدة الثانية عشر
: -تعاىل-من مثرات احلجاب الشرعي الفالح والفوز، قال 

 لَّكُملَع قُوا اللَّهاتابِطُوا وروا وابِرصوا وبِروا اصنَآم ينا الَّذها أَيي
 ].٢٠٠: آل عمران[ تفْلحونَ

أمروا أن يصربوا على دينهم الذي ارتضاه هلم «: قال احلسن
وهو اإلسالم، فال يدعوه لسراء، وال لضراء، وال لشدة، وال لرخاء 

 .»ميوتوا مسلمنيحىت 
جلس موسى بن إسحاق قاضي الري يف األهواز ينظر يف 
قضايا الناس، وكان بني املتقاضني امرأة ادعت على زوجها أن عليه 



 

 

 ١٥ حجابك يا عفيفة

مخسمائة دينار مهرا، فأنكر الزوج أن هلا يف ذمته شيئًا، فقال له 
. فأحضرهم »وا إليها يف الشهادةريهات شهودك؛ ليش«: القاضي

انظر إىل الزوجة؛ لتشري إليها «: أحدهم، وقال له فاستدعى القاضي
: فقال الزوج »قومي«: فقام الشاهد، وقال للزوجة »يف شهادتك

ال بد أن ينظر الشاهد إىل «: فقيل له »وماذا تريدون منها؟«
أن ) املدعي(فكره الرجل . »امرأتك وهي مسفرة؛ لتصح معرفته ا

: مام الناس فصاحتضطر زوجته إىل الكشف عن وجهها للشهود أ
إين أشهد القاضي على أن لزوجيت يف ذميت هذا املهر الذي تدعيه، «

 .»!وال تسفر عن وجهها
فلما مسعت الزوجة ذلك أكربت يف رجلها أنه يضن بوجهها 
على رؤية الشهود، وأنه يصونه عن أعني الناس، فصاحت تقول 

يف  منهوهبت له هذا املهر، وأبرأته  إين أشهدك أين قد«: للقاضي
 !»الدنيا واآلخرة

 القالدة الثالثة عشر
 -عز وجل-قري حبجابك عينا، فأنت يف عمل صاحل حيبه اهللا 

إِلَّا الَّذين صبروا : -عز وجل-فيه املغفرة والرضوان، قال 
كَبِري رأَجةٌ ورفغم ملَه كأُولَئ اتحاللُوا الصمعو ]١١: هود.[ 

إنا نظرنا فوجدنا الصرب على طاعة اهللا تعاىل «: قال ابن ضبارة
 -يا عباد اهللا-فاصربوا  -تعاىل-أهون من الصرب على عذاب اهللا 

على عمل ال غىن لكم عن ثوابه، واصربوا على عمل ال صرب لكم 
 .»على عقابه



 

 

 ١٦ حجابك يا عفيفة

 القالدة الرابعة عشر
تشع نورا وحبورا، تدخل السرور على أهل .. قالدة إسالمية

شيبا وشبابا، فهم إذا رأوا متسك املسلمات ذا اجلانب،  اإلسالم،
-م، وتنشرح صدورهم، ذا القبول والتسليم ألمر اهللا تسر قلو
وأهل  -عز وجل-؛ ألن أهل الطاعة حيبون طاعة اهللا -عز وجل

 .املعصية حيبون املعصية وأهلها، ويسرون برؤيتهم وإعانتهم
سلم وزوجته األمريكية ن صديقًا سافر مع أمريكي مأوأذكر 

: إىل أمريكا، وملا جاء احلديث بعد عودته سأله أحد احلضور
واهللا مل أر منها ظفرا وال يدا، : زوجته سوداء، أم بيضاء مثله؟ قال
مع أين رافقتهم من الرياض إىل  ؟وال أعلم هل هي بيضاء أم سوداء

مسلمة نيويورك، ومن مث إىل ثالثة مطارات داخلية، فلله درها من 
 .ملتزمة

 القالدة اخلامسة عشر
لك من جواد كرمي، ورب رحيم ثواب نصر اإلسالم وإظهار 
شعائره، خاصة يف هذا الزمن الذي تفلت فيه احلجاب يف أماكن 

 ].٤٠: احلج[ ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره: تعاىل-قال . كثرية
 القالدة السادسة عشر

ن الصاحلات والعابدات، قال أن حتشري مع من أحببت، م
  :»أغلى وأعظم  لوه]. رواه البخاري[ »املرء مع من أحب

نك هفلي !؟من أن حتشري مع عائشة، وفاطمة، وصفية، ومسية
 .احلجاب والتمسك به



 

 

 ١٧ حجابك يا عفيفة

 القالدة السابعة عشر
من .. كثرت عليك القالئد، ومن أحق منك بذلك وأوىل

وذلك بإحياء سنة مثرات احلجاب نشر الفضيلة وقمع الرذيلة، 
من دعا إىل هدى كان «:  قال .. اندثرت أو هجرت أو ضيعت

له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم 
 ].رواه البخاري[ »ئًاشي

وعلى عكس ذلك من تدعو إىل التربج والسفور فيلحقها 
إمثها، وإمث من تبعها، هذه امرأة أتت إىل جمتمعها أو مدرستها أو 

. يتها ونشرت حجابا فيه من الزينة والفتنة حىت حلقها من حوهلاقر
 .فكم عليها من الذنوب جراء نشر هذه املعصية والعياذ باهللا

طوىب ملن مات وماتت معه «: -رمحه اهللا-قال الشاطيب 
 .»ذنوبه، والويل ملن مات وبقيت ذنوبه مائة سنة ومائيت سنة

 
 القالدة الثامنة عشر

رجني من دائرة زامك باحلجاب الشرعي ختبالت: يا عفيفة
احلجاب املخالف للشروط الشرعية نفاق  حجاب النفاق، فإن

 .واستهتار باألوامر
 .من خيار املؤمنات الاليت يقتدى ن -بإذن اهللا-وتكونني 

أئمة : فالداعون إىل اهلدى« -رمحه اهللا-قال الشيخ السعدي 
األئمة الذين : ضاللة هماملتقني وخيار املؤمنني، والداعون إىل ال

 .»يدعون إىل النار



 

 

 ١٨ حجابك يا عفيفة

 القالدة التاسعة عشر
من أنصع عالمات ارتداء احلجاب التعاون على الرب والتقوى، 

وتعاونوا : -تعاىل-قال اهللا  -بإذن اهللا-فلك يف ذلك نصيب 
 ].٢: املائدة[ علَى الْبِر والتقْوى
الناس يف خري  يا ابن آدم، إذا رأيت«: قال: عن احلسن

فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم يف هلكة فذرهم وما اختاروا ألنفسهم، 
 .»قد رأينا أقواما آثروا عاجلتهم على عاقبتهم، فذلوا وهلكوا

 
 القالدة العشرون

إعفاف نظر الرجل املسلم من الوقوع على املفاتن، : يا نقية
ما  ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه«:  وحمبة اخلري له قال 

 ].رواه البخاري[ »حيب لنفسه
 »فزنا العني النظر... «:  وألن العني تزين كما قال 

 ].رواه البخاري[
بأنه رأى امرأة : وأذكر أن شابا حتدث عن سبب احنرافه

متربجة فزين له الشيطان طريق الغواية، وال زال يدعو على تلك 
 .املرأة إىل اليوم؛ بسبب فتنتها له

 
 ة والعشرونالقالدة احلادي

ن  -عز وجل-قالدة ال حتملها إال املوفقات، ممن أراد اهللا 
ففي احلجاب إرهاب للمنافقني، ومن يرد باإلسالم وأهله .. خريا



 

 

 ١٩ حجابك يا عفيفة

شرا، إذا رأى كثرة املتحجبات وانتشار احلجاب يأخذه الغيظ، 
آل [ قُلْ موتوا بِغيظكُم: -تعاىل-قال اهللا . ويهزمه النكد

 ].١١٩: عمران
 

 القالدة الثانية والعشرون
إن اهللا حيي ستري، حيب احلياء «:  احلجاب ستر، قال 

 .-عز وجل-حيب ما أحبه اهللا أف »والستر
وتأملي يف حال من تربت يف بيت النبوة، قالت فاطمة بنت 

ستقبح ما يصنع بالنساء، يطرح أإين «: ألمساء بنت عميس حممد 
-د إذا ماتت ووضعت بني الناس تقص »على املرأة الثوب فيصفها

 .-رضي اهللا عنها
ه ، أال أريك شيئًا رأيت يا ابنة رسول اهللا : قالت أمساء

فدعت جبرائد رطبة فحنتها، مث طرحت عليها ثوبا، فقالت  ؟باحلبشة
ما أحسن هذا وأمجله، إذا مت فغسليين أنت وعلي، وال «: فاطمة

أحد يدخل علي«. 
رأيت الرجل قليل احلياء، فاعلم أنه  إذا«: قال حيىي بن جعدة

 .»مدخول يف نسبه
 

 القالدة الثالثة والعشرون
أبشري بدعاء املسلمني لك، خاصة إذا رأوك بذلك احلجاب 

، ولقد ظهر الدعاء يف صالة التراويح، -عز وجل-تتعبدين هللا 



 

 

 ٢٠ حجابك يا عفيفة

فإن احلجاب الشرعي . وعلى املنابر، ويف هجعة الليل، فلتقر عينك
 .عفيفاتعالمة على ال

ما رأيت امرأة مطبقة لتعاليم : قال.. العاملني ةذكر أحد الدعا
الشرع إال دعوت هلا دعوات حارة متتالية بأن يستر اهللا وجهها عن 

لنار، وأن يبارك فيها ويف ذريتها، وأن جيعلها من أهل اجلنة وأن ا
 -عز وجل-وهكذا أتبعها الدعاء والتضرع إىل اهللا .. يرحم والديها

 !فظها ويرعاها حىت تأخذين الغفلةأن حي
وأخرى رأيتها يف وسط متهتكات، أحزنين وضعهن وآملين 

فلما قمت من ليلي جعلت دعائي : حاهلن من التكشف والريبة، قال
يف وسط املتهتكات، وسابقتين الدمعة .. يف القيام لتلك املرأة امللتزمة

 .، فبكيت وأنا ساجد أدعو هلاسيئملا هي فيه من وسط 
هنيئًا هلا الدعوات املباركة اليت هي من مثار : لت يف نفسيق

فكم من دعوة رفعت لك أيتها ! -عز وجل-الطاعة واالمتثال هللا 
 !املتحجبة وجتاوزت الغمام استجيب هلا وأنت نائمة ال تعلمني

 
 القالدة الرابعة والعشرون

وتسعى هلا كل .. تتمناها كل امرأة.. قالدة طهارة وعفة
داع إىل طهارة القلب للمرأة والرجل، وعمارا : جاباحل.. فتاة

ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم : -تعاىل-بالتقوى، وتعظيم احلرمات، قال 
قُلُوبِهِنو ]٥٣: األحزاب.[ 



 

 

 ٢١ حجابك يا عفيفة

ويف احلجاب الشرعي صيانة لنفسك عن ضعفها وتسلط 
اهلوى والشيطان عليها، فقد يكون يف تربجك زلة قدم تندمني 

 .ا، فالفنت متالطمة ومن قرب منها جرفتهعليه
 »أخذته -يعين الفنت-من استشرف إليها «:  كما قال 

 ].رواه البخاري[
 

 القالدة اخلامسة والعشرون
عز -يدفع الشرور واملصائب بطاعة اهللا : حجابك يا عفيفة

-وامتثال أمره، فإن املعاصي تزيل النعم، وجتلب النقم، قال  -وجل
ا أَخذْنا بِذَنبِه فَمنهم من أَرسلْنا علَيه حاصبا ومنهم كُل: -تعاىل

من أَخذَته الصيحةُ ومنهم من خسفْنا بِه الْأَرض ومنهم من أَغْرقْنا 
 وما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

 ].٤٠: العنكبوت[
 

 القالدة السادسة والعشرون
املسلمة تعلم أن .. قالدة إميانية تكسوها املهابة والعزة

وقُلْ : املؤمنات -عز وجل-احلجاب إميان، فقد خاطب اهللا 
اتنمؤلْمل  ونِنيمؤاِء الْمنِس  ذا فمرحى لك أن خياطبك اهللا

 .االسم اجلميل، وهذه الصفة العظيمة
 



 

 

 ٢٢ حجابك يا عفيفة

 القالدة السابعة والعشرون
من دائرة  -بإذن اهللا-بالتزامك باحلجاب خترجني : يا أخية

من يدعو عليهم املسلمون ممن يف قلوم مرض، ومن املرجفني 
 .الذين يريدون باملسلمة وحجاا شرا، وباتمع تفسخا واحنالالً

إحدى النساء يف موسم احلج تاهت يف شدة الزحام وأخذت 
نا وهناك بشراب دون حذاء، فرمقها أحد الدعاة ومعه جتري ه

أبناؤه فرق حلاهلا، وخلع نعله وناوهلا صغريه الذي أصر على أن 
! تلبس احلذاء، مث سار أمامها مسافات طويلة حىت أوصلها مأمنها

واهللا ملا رأيت عباءا وسترها ! ذلك مبحبة للمؤمنات فعلت: قال
اإلسفلت األسود يف حر  رق قليب ومشيت مسافات طويلة على

 !مكة حمبة ملن التزمت ذا الستر
 

 القالدة الثامنة والعشرون
ي يف اتمع إظهار احلجاب فضيلة، ويف إشاعة اللباس الشرع

بين متيم على دخل نسوة من . لرذيلةللعفاف، ودحر لللعزة، ونشر 
: عليهن ثياب رقاق فقالت -رضي اهللا عنها-أم املؤمنني عائشة 

إن كننت مؤمنات فليس هذا بلباس املؤمنات، وإن كننت غري «
 .»مؤمنات فتمتعن به

 
 القالدة التاسعة والعشرون

البعد عن أذى الفسقة واملنحرفني، وقد تكونني صاحلة، لكن 



 

 

 ٢٣ حجابك يا عفيفة

وكما أن . املظهر يوحي هلم بعكس ذلك، فيسعون إىل النيل منك
من  اللحية مظهر واضح للرجل املستقيم، وتذب عنه الكثري

املشاكل، فإن احلجاب مظهر واضح للمرأة العفيفة، وصالح الظاهر 
 .دليل على صالح الباطن

 
 القالدة الثالثون

قال . يف لباس احلجاب إذكاء لغرية الرجل واحملافظة عليها
بلغين أن نساءكم يزامحن «: -رضي اهللا عنه-علي بن أيب طالب 

ق، أال تغارون؟ يف األسوا -أي الرجال الكفار من نعجة-العلوج 
 .»إنه ال خري فيمن ال يغار

ذكر ابن بطوطة أن أحد اخللفاء العباسيني قد غضب على 
، فبعث إليهم من يغرمهم الغرم، فأرسلت إىل اخلليفة )بلخ(أهل 

امرأة غنية ثوبا هلا مرصعا باجلواهر، صدقة عن أهل بلخ لضعف 
يه، وقص عليه حاهلم، فذهب به املوفد إىل اخلليفة، وألقاه بني يد

ليست املرأة بأكرم منا، وأمر برفع : القصة، فخجل اخلليفة وقال
الغرم عن أهل بلخ، وبرد ثوا عليها، فلما رجع إليها املوفد بثوا 

ال : نعم، قالت: أوقع بصر اخلليفة على هذا الثوب؟ قال: سألت
 ألبس ثوبا أبصره غري ذي حمرم مين، وأمرت ببيعه، فبين منه املسجد
والزاوية ورباط يف مقابلته، وفضل من مثن الثوب مقدار ثلثه، 
فأمرت املرأة بدفنه حتت بعض سواري املسجد؛ ليكون هناك متيسر 

 .إن احتيج إليه أخرج



 

 

 ٢٤ حجابك يا عفيفة

 الثونالثو احلاديةالقالدة 
يف لبس احلجاب الطاعة واالمتثال والتواضع والبعد عن 

خيالء وكربا، فكل اخليالء والكرب؛ ألن يف لبس عباءة غري حمتشمة 
يوم تبحث عن موضة؛ لتباهي ا صوحيباا وتسعى وراء إرضاء 

رواه [ »وما تواضع أحد هللا إال رفعه... «:  قال . غرورها
ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من «:  وقال ] مسلم
 ].رواه مسلم[ »كرب

إن العزة من أراد الرفعة فليتواضع هللا تعاىل، ف: قال ابن احلاج
ال تقع إال بقدر الرتول، أال ترى أن املاء ملا نزل إىل أصل الشجرة 

أعين يف -ما صعد بك هنا : صعد إىل أعالها؟ فكأن سائالً سأله
من : يقول هوأنت حتت أصلها؟ فكان لسان حال -رأس الشجرة

 .تواضع هللا رفعه
 

 القالدة الثانية والثالثون
رزقك باحلياة الطيبة يف بوعد ممن خلقك و: أبشري يا عفيفة

اهللا أن ومنها ] ٩٧: النحل[ فَلَنحيِينه حياةً طَيبةًالدنيا واآلخرة 
زوجا صاحلًا تعيش معه حياة سعيدة؛ ألا بفعلها  -بإذنه-يرزقها 

: النور[ والطَّيبونَ للطَّيبات: -تعاىل-تظهر الطهارة والعفة قال 
 »عليك بذات الدين تربت يداك«:  ر النيب وامتثاالً ألم]. ٢٦

وأذكر أن امرأة أرادات أن تزوج أخاها، فذهبت إىل مصلى الكلية، 



 

 

 ٢٥ حجابك يا عفيفة

الصفوة هنا، واختارت إحداهن له فنعم ا حاالً وقر ا : وقالت
 .نفسا

 
 القالدة الثالثة والثالثون

 باحلجاب تنالني احلياة الطيبة اهلنية اليت تقر ا العني، وينشرح
من : -تعاىل-ا الفؤاد، مث أعظم من ذلك اجلزاء األوىف، قال 

عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً 
  ].٩٧: النحل[ ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

عز -ى زوجته وولده مطيعني هللا الرجل ير«: قال احلسن
وأي شيء أقر لعينه من أن يرى زوجته وولده يطيعون اهللا  -وجل

 .»؟-عز وجل-
 

 القالدة الرابعة والثالثون
فاحلجاب .. بشرك اهللا باجلنة وجعلك من أهلها.. يا مؤمنة

:  ولذا فهو من أسباب دخول اجلنة، قال  -عز وجل-طاعة هللا 
ومن : يا رسول اهللا: قالوا. »إال من أىبكل أميت يدخلون اجلنة «

رواه [ »من أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب«: يأىب؟ قال
 ].البخاري

كانت امرأة بالبصرة متعبدة يقال هلا «: قال أبو عياش القطان
منيبة، وكانت هلا ابنة أشد عبادة منها، فكان احلسن رمبا رآها، 

 .وتعجب من عبادا على حداثتها



 

 

 ٢٦ حجابك يا عفيفة

أما علمت : نما احلسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقالفبي
 ؟أن اجلارية قد نزل ا املوت

فوثب احلسن، فدخل عليها، فلما نظرت اجلارية إليه بكت، 
 يا حبيبيت ما يبكيك؟: فقال هلا

يا أبا سعيد التراب حيثى على شبايب، ومل أشبع من : قالت له
احفر : ي تقول لوالدينظر إىل والديت وهاطاعة ريب، يا أبا سعيد 

البنيت قربا واسعا وكفنها بكفن حسن، واهللا، لو كنت أجهز إىل 
مكة لطال بكائي، كيف وأنا أجهز إىل ظلمة القبور ووحشتها 

 .»وبيت الظلمة والدود
 

 القالدة اخلامسة والثالثون
البعد عن الفخر والغرور واإلعجاب بالنفس؛ فإن اللباس يؤثر 

، فإذا ألبس هىت يف الطفل الصغري يظهر تأثريعلى النفس، بل هو ح
الصغري لباس الشرطي مثالً، تغريت أخالقه، وبدأ يأمر وينهى، 
واملرأة يؤثر فيها لبس حتب إظهاره للناس، وكأا تنادي هلم انظروا 

من ترك اللباس تواضعا هللا «:  إىل غالء عباءيت ومجاهلا، قال 
وس اخلالئق حىت ءامة على روهو يقدر عليه، دعاه اهللا يوم القي

 ، وقال ]رواه الترمذي[ »خيريه من أي حلل اإلميان شاء يلبسها
عجبته نفسه، فخسف أبينما رجل يتبختر ميشي يف برديه قد «: 

 ].رواه مسلم[ »اهللا به األرض، وهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة



 

 

 ٢٧ حجابك يا عفيفة

بكم : شعبة قميصا، فقال رأى علي«: قال قراد أبو نوح
وحيك، أما تتقي : بثمانية دراهم، فقال يل: يت هذا؟ فقلتاشتر

اهللا؟ أال اشتريت قميصا بأربعة دراهم، وتصدقت بأربعة فكان خريا 
 .إنا مع قوم نتجمل هلم: قلت. لك

 .»!يش نتجمل هلم؟إ: قال
 

 القالدة السادسة والثالثون
 ،من مثرات احلجاب دحر الشيطان، وعدم السري يف حبائله

 عرضها، يف ويتفننون هلا ويزينون املعصية، حيبون وانهوأع فإنه

يا  :-تعاىل- قال واآلثام، املعاصي يف املسلمة إيقاع إىل ويسعون
طَانيالش اتطُووا خبِعتوا لَا تنَآم ينا الَّذهأَي ]٢١ :النور.[ 

 بأفصح ذلك من وحتذير تنفري هذا« :-اهللا رمحه- كثري ابن قال

 .»وأحسنها وأوجزها وأبلغها ةعبار
 

 القالدة السابعة والثالثون
 يف االستمرار على اخلري أهل أعنت الساترة، العباءة بشرائك

 ويف املتربجة، العباءة تركت الوقت نفس ويف عليها، والداللة بيعها

 املخالفة األلبسة من مبيعام زيادة على الفساد أهل إعانة عدم ذلك

 نشر فيزداد الشرعي، احلجاب لشروط املخالفة أو املطرزة والعباءات

 .املبيعات كثرة من الفساد هذا



 

 

 ٢٨ حجابك يا عفيفة

 القالدة الثامنة والثالثون
 من ودوافعه الزنا، وسائل منع :احلجاب مثار من إن :تقية يا

 :-تعاىل- قال واآلثام، الباليا من وراءه جير وما الكالم، مث النظر،
انوا الزبقْرلَا تو له بل فجأة، يقع ال الزنا ألن تزنوا؛ ال :يقل ومل 

 وزخرفته، احلجاب نزع وأبرزها أمهها ومن وأسباب، مقدمات

 .اتبعوين أن :الرجال أعني تنادي املرأة وكأن
 إىل فسعوا قبوالً جيد لن للزنا النداء أن وأذنام الكفار علم وقد

 املسلمة األمة نساء إىل ليصلوا احلجاب بإسقاط لذلك التمهيد

 .تدرجييا
 

 القالدة التاسعة والثالثون
 -وجل عز- اهللا ألمر املخالفة عند ومظاا الفتنة أثر عن البعد
 مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْي

يمأَل ذَابع ]٦٣ :النور.[ 
 :أَنْ تصيبهم فتنةٌ قوله تفسري يف -اهللا رمحه- كثري ابن قال

 أَو يصيبهم عذَاب أَليم بدعة، أو نفاق أو كفر من قلوم يف أي«

 .»ذلك حنو أو حبس أو حد أو بقتل الدنيا يف أي
 من الوجه كشف لك أباحوا الذين أن املسلمة أخيت واعلمي

 والفتنة ،الفتنة من باألمن قيدوه -مرجوحا قوهلم كون مع- العلماء

 الديين، الوازع فيه قل الذي الزمان هذا يف خصوصا مأمونة غري

 .والضالل الفتنة دعاة وكثر



 

 

 ٢٩ حجابك يا عفيفة

 القالدة األربعون
 وأنه اهللا، رمحة من والطرد اللعن عن البعد :احلجاب مثرات من

 أهل من صنفان« :  لقوله النار؛ عن حجابا -اهللا بإذن- يكون

 مائالت، مميالت عاريات، سياتكا نساء :قال أرمها، مل النار

 رحيها، جيدن وال اجلنة، يدخلن ال املائلة، البخت ةمكأسن وسهنءر

 ويف ].مسلم رواه[ »وكذا كذا مسرية من ليوجد رحيها وإن

 مميالت عارية، وهي كاسية وكأا املراة تظهر الشرعي غري احلجاب

  قاله ما املعصية هذه من والنتيجة بأنفسهن، مائالت غريهن،
 .النار أهل من بصنفني ووصفهن  الرسول

 سيالق عبد بين من عجوز كانت« :اهلندي بكر أبو قال
 وإحسانه عليكم نعمه قدر على اهللا عاملوا :تقول فكانت متعبدة،

 منه، احلياء فعلى تطيقوا مل فإن ستره، قدر فعلى تطيقوا مل فإن إليكم،

 .»عقابه خوف فعلى يقواتط مل فإن لثوابه، الرجاء فعلى تطيقوا مل فإن
 

 واألربعون احلاديةالقالدة 
 يسر ..الوالدين رضا مث -وجل عز- اهللا رضا حمجبة يا ليهنك

 إرضاء :احلجاب قالئد أمجل فمن ..األم لك وتدعو األب بك

 على السرور يدخل ما أعظم من فإن ورسوله، هللا بالطاعة الوالدين

 .ابنتهم لىع واحلياء واحلشمة احلجاب يروا أن قلوم
 



 

 

 ٣٠ حجابك يا عفيفة

 القالدة الثانية واألربعون
 التربج إمث زوج أو أب من الويل حتميل عدم :احلجاب قالئد من

 يوم ذلك عن يسأل وسوف رعيته، عن ومسئول راع ألنه والسفور؛

 رعيته، عن ولئمس وكلكم راع، كلكم« :  قال .القيامة

 ].عليه متفق[ »رعيته عن مسئول وهو بيته أهل يف راع فالرجل
 

 القالدة الثالثة واألربعون
 خمططات، من هنزع وراء ما منع :باحلجاب التمسك مثار من

 واملسارح، الرياضية، والنوادي للسيارة، املرأة وقيادة االختالط، :مثل

 .والشرور والبالء، والسفور، التربج أنواع من وغريها
 فهو أخطار أربعة ذكر من قلبه خال من« :األصم حامت قال

 :الشقاء يأمن ال مغتر
 أبايل، وال اجلنة يف هؤالء« :قال حني امليثاق يوم خطر :األول

 ؟كان الفريقني أي يف يعلم فال .»أبايل وال النار يف وهؤالء
 بالشقاوة امللك فنادى ثالث، ظلمات يف خلق حني :الثاين

 .السعداء من أم هو األشقياء أمن يدري وال والسعادة،
 أم اهللا برضا أُيبشر يدري فال..املطلع هول ذكر :الثالث

  بسخطه؟
 يسلك الطريقني أي يدري فال أشتاتا، الناس يصدر يوم :الرابع

 ؟به



 

 

 ٣١ حجابك يا عفيفة

 القالدة الرابعة واألربعون
 احلجاب فإن -باإلميان اهللا سترك- بالعفاف تستري :أخية يا

 القلوب، مرضى من الصادرة املسمومة النظرات من وحيفظ يصون

 يريد فإمنا املسعورة، األطماع ويقطع قوم،ال وسفلة البشر، وكالب

ويرِيد  :تعاىل قال كما شرا، املسلمة باملرأة األرض يف املرجفون
 ].٢٧ :النساء[ الَّذين يتبِعونَ الشهوات أَنْ تميلُوا ميلًا عظيما

 
 القالدة اخلامسة واألربعون

 من فكم مسلمني،لل اخلري حمبة فيه الشرعي باحلجاب التزامك

 يكون أن أترضني متربجة، امرأة إىل نظرة بسبب وضاع تاه شاب

 صحائفه ولطخ حياته، ضاعت الذي املسكني؟ ذلك أخوك

 ؟باملعاصي
 حور حرائر مـا مهمـن بريبـة   

 
 كضباء مكة صـيدهن حـرام   

  
 القالدة السادسة واألربعون

 وحشمة، حياء فاحلجاب ..احلييات صدور إال تعلو ال قالدة

 من احلياء« :  قال اجلنة، إىل يقود واإلميان اإلميان، من واحلياء

 ].الترمذي رواه[ »اجلنة يف واإلميان اإلميان
 بسيارة وإذا سنوات، قبل الدمام إىل سفر يف كنت أين وأذكر

 الشارع حنو املرأة وسارت األيسر الباب فتح مث اليسار، على واقفة

 بسرعة، تسري كانت سيارة فلطمتها الشمس، غروب عند الرئيس،



 

 

 ٣٢ حجابك يا عفيفة

 ومن ووقفت األرض، على سقطت مث السماء، يف عباءة إال أر فلم

 طويالً وسرواالً أسود شرابا وتلبس بعباءا، متسك بامرأة فإذا معي،

 وال ظفرا وال ساقًا هلا نر فلم الستر ذا اهللا فحفظها ظاهرا، كان

 .حسنة متةخا ا فأنعم ميتة، كانت ا وكأين شعر، خصلة
 

 القالدة السابعة واألربعون
 :األعداء كيد من واحلراسة احلفظ :الشرعي احلجاب مثار من

 آل[ وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا -تعاىل- قال

 ].١٢٠ :عمران
 

 القالدة الثامنة واألربعون
 التربج فإن ة،الغفل رقدة من املرأة خيلص احلجاب :مؤمنة يا

لَعمرك إِنهم لَفي  -تعاىل- قال اآلخرة، والدار اهللا عن البعد جيلب
 ].٧٢ :احلجر[ سكْرتهِم يعمهونَ

 
 القالدة التاسعة واألربعون

 املرأة صون واإلفك، الظنون حديث عن تبعد متتالية قالئد

 الريب طنموا عن وبعدها الناس، وألسن أعني عن وعفافها لعرضها

 .»نفسه عن الغيبة ذب ًءامرا اهللا رحم« .والتهم والشك
 



 

 

 ٣٣ حجابك يا عفيفة

 القالدة اخلمسون
 للحسنة وإن« :-عنه اهللا رضي- أنس قال حسنة، احلجاب

 الرزق، يف وسعة البدن، يف وقوة الوجه، يف وزينا القلب، يف نورا

 الوجه، يف وشينا القلب، يف ظلمة للسيئة وإن ..اخللق قلوب يف وحمبة

 .»اخللق قلوب يف وبغضة الرزق، يف ونقصا البدن، يف وهناو
 

 القالدة الواحدة واخلمسون
 ...« :  قال املنافقني، ومشاة النفاق من املسلمة سالمة

 اجلنة يدخلن ال املنافقات، وهن املغيالت، املتربجات نسائكم وشر

 ].البيهقي رواه[ »األعصم الغراب مثل إال
 إن« :املستقيم الصراط اقتضاء يف تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 فكما الباطن، يف ومواالة وحمبة مودة نوع تورث الظاهر يف املشاة

 احلس له يشهد مرأ وهذا الظاهر، يف املشاة تورث الباطن يف احملبة أن

 .»..والتجربة
 

 القالدة الثانية واخلمسون
 ،أذنامو الكفار إغاظة احلجاب يف املؤمنني؛ أمهات حفيدة يا

 الرذيلة، مستنقع يف املسلمة تقع حىت احلجاب متزيق يريدون فهم

 :بريطانيا وزراء رئيس »غالدستون« قال الفضيلة، بساط وتطوي
 املرأة، وجه عن احلجاب يرفع مل ما الشرق يف حالنا يستقيم لن«

 موجودا القرآن هذا دام ما« :-اهللا أخزاه- ويقول »القرآن به ويغطى



 

 

 ٣٤ حجابك يا عفيفة

 أن وال الشرق، على السيطرة أوروبا تستطيع فلن ملسلمني،ا أيدي يف

 .تتحقق وأمانيهم أحالمهم تدعي فال ،»أمان يف نفسها هي تكون
 

 القالدة الثالثة واخلمسون
قَد أَنزلْنا  :تعاىل قال التقوى، بلباس حتل الشرعي احلجاب

اسبلا ورِيشو كُمَآتوارِي سوا ياسبل كُملَيع ريخ كى ذَلقْوالت 

 ].٢٦ :األعراف[
 من عليهم أحسن بشيء املتحلون حتلى ما« :البنني أم قالت

 .»صدورهم يف اهللا مهابة عظم
 

 القالدة الرابعة واخلمسون
 واجلوار العاقبة ولتهنك الرفيعة العالية باملنازل مؤمنة يا أبشري

الرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين ومن يطعِ اللَّه و مسلم كل يتمناه الذي
 نيحالالصاِء ودهالشو نييقدالصو نيبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن

 ].٦٩ :النساء[  وحسن أُولَئك رفيقًا
 احلجاب لبس وقالئد مثرات بعض هذه :املسلمة أخيت

 للعبادة، خلقت فإمنا اعقني،للن تسمعي وال تضعفي، فال الشرعي،

 رأت، عني ال ما فيها واألرض، السموات عرضها جبنات ووعدت

 مبنه امنازهل أعلى اهللا بلغك .بشر قلب على خطر وال مسعت، أذن وال

 .ورمحته



 

 

 ٣٥ حجابك يا عفيفة

 هيما جيب أن تفعل
 :املسلمة أخيت
 السموات عرضها جبنة الوعد وهنيئًا الثمرات، تلك هنيئًا

 .واألرض
 شروط تعرفني أنك وكما وبصرية، بعلم ليهاإ تسعني وحىت

 البعض أسقطها اليت العباءة شروط إليك .وغريها والوضوء، الصالة،

 وتنبذي بلبسها تتعبدي حىت شروطها إليك .آخريات وزخرفتها

 .خمالفتها
 خاصية هلا يكون وال حتتها، ما تظهر ال مسيكة تكون أن :أوالً

 .اإللصاق
 .تقاطيعه تبدي ال واسعة اجلسم، يعجلم ساترة تكون أن :ثانيا
 األكمام فتحة وتكون فقط، األمام من مفتوحة تكون أن :ثالثًا

 .ضيقة
 أن بد فال وعليه األنظار، إليها تلفت زينة فيها كوني أال :رابعا

 .والعالمات والكتابات والزخارف الرسوم من ختلو
 .الرجال أو الكافرات للباس مشاة تكون أال :خامسا

 .ابتداء الرأس هامة على العباءة توضع أن :دساسا
 تنسي وال السميك، اخلمار وجهك على أسديل :املسلمة أخيت

 - وجل عز - اهللا من ومنة نعمة -واهللا- فإا والقفازين؛ اجلوارب
 .للمسلمات



 

 

 ٣٦ حجابك يا عفيفة

 قالدة القالئد
 :املسلمة أخيت

 وترتب أبناءها، وتريب زوجها ترى بيتها، يف املرأة بقاء األصل

 -وجل عز- قال واحملبة، الود رصو بأمجل فيها وتغرد واحتها،
 .حصن وأقوى ستر أعظم ألنه ؛وقَرنَ في بيوتكُن للمؤمنات

 رواه[ »احلصر ظهور مث هذه« :حجته يف لنسائه  النيب وقال

 الزمن مث :يعين« :التفسري يف -اهللا رمحه- كثري ابن قال ].أمحد

 .»لبيوتا من خترجن وال احلصر،
 ترى ال أن للمرأة خري« :-عنها اهللا رضي- فاطمة قالت وقد

 .»يروا وال الرجال،
 حتجني ال مل :-عنها اهللا رضي- سودة املؤمنني أم سئلت وملا

 أخواتك؟ يفعل كما تعتمرين وال
 .»بييت يف أقر أن اهللا وأمرين واعتمرت، حججت قد« :قالت
 حىت حجرا باب من خرجت ما فواهللا،« :الراوي قال

 .»جنازا أخرجت
 فإذا عورة، املرأة« :-عنه اهللا رضي- مسعود بن اهللا عبد وقال

 يف وهي را رمحة من تكون ما وأقرب الشيطان، هافاستشر خرجت
 .»بيتها قعر

 ):القرآن أحكام( كتابه يف العريب بن بكر أبو قال :املؤمنة أخيت

 عياالً أصون رأيت ماف بريه، من قرية ألف على نيفًا دخلت ولقد«

 الصالة عليه- اخلليل ا رمي اليت نابلس، نساء من نساء أعف وال



 

 

 ٣٧ حجابك يا عفيفة

 الطريق يف امرأة رأيت فما شهرا، فيها أقمت فإين النار، يف -والسالم

 قضيت فإذا منهن، ميتلئ حىت إليها خيرجن فإن اجلمعة، يوم إال ارا

 اجلمعة إىل منهن واحدة على عيين تقع مل منازهلن إىل وانقلنب الصالة

 .»األخرى
 امرأة تقربت ما« :-عنه اهللا رضي- مسعود بن اهللا عبد وقال

 .»بيتها يف قعودها من بأعظم وجل، عز اهللا إىل
يا قَومنا أَجِيبوا داعي  اإلميان منادي نادى :املسلمة أخيت

و وبِكُمذُن نم لَكُم رفغي وا بِهنَآمو يمٍاللَّهذَابٍ أَلع نم كُمجِري 

 ].٣١ :األحقاف[
 من قلوبا صادف لو وتبصر واعية، آذانا صادف لو واهللا أمسع

 فأطفأت األهواء، هذه القلوب على عصفت لكن خالية، الفساد

 مفاتيحها، وأضاعت فأغلقت الرجال، آراء يف ومتكنت مصابيحها،

 فيها وحتكمت منفذًا، يهاإل القرآن حقائق جتد فلم كسبها، عليها ران

 .العمل بصاحل معها تنتفع فلم اجلهل، أسقام
 

 األمل ةإشراق
 السموات عرضها جنة يف اخللود تريد وفتاة امرأة كل إىل

 .واألرض
 وخيالط التوبة، سحابة وتعلوها الندم، يؤرقها من كل إىل

 سبع فوق من البشارة إليك .. هورسول باهللا إميان قلبها شغاف

والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه  ..واتمس



 

 

 ٣٨ حجابك يا عفيفة

فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصروا علَى ما 
 ].١٣٥ :عمران آل[ فَعلُوا وهم يعلَمونَ

إِلَّا  :عينك وتقر نفسك، لتهنأ ..ةالعائد أيتها ..التائبة أيتها
 هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي كا فَأُولَئحاللًا صملَ عمعو نَآمو ابت نم

 ].٧٠ :الفرقان[ حسنات وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما
 .داعية أنت ..املرأة أيتها
 .وعملك وسلوكك، مبظهرك، داعية
 من ووزر وزرك حتملني جهنم، أبواب لىع داعية أنت فهل

 !القيامة؟ يوم إىل تبعك
 واتالسم عرضها جنة إىل اخلطى حتثني سباقة داعية أنت أم

 القيامة؟ يوم ىلإ تبعك من وأجر أجرك لك واألرض،
 .الساعة قيام إىل باق اإلسالم ابنة يف واألمل
 عبادك من واجعلنا عوراتنا، واستر روعاتنا، آمن اللهم

 .املسلمني وجلميع ولوالدينا لنا واغفر حلني،الصا



 

 

 ٣٩ حجابك يا عفيفة
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 ٤٠ حجابك يا عفيفة
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