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رب العالؿقـ والصالة والسالم طىل كبقـا محؿد وطىل  هللالحؿد 

 آلف وصحبف أمجعقـ وبعد.

لؾشقخ  «مال وجقاب يف الحجابس»فؼد اصؾعت طىل هذا الؽتاب 

طؿر بـ طبدالرمحـ العؿر، فقجدتف وافقًا يف مقضقطف، وهق بقان 

الػسؼة  طـفا أصؿاعَ  حؽؿ حجاب الؿرأة الؿسؾؿة الذي يرد  

فا، وقد جعؾف الؿملػ طىل صريؼة فا ومؽاكتَ لفا طزتَ  ويحػظُ 

السمال والجقاب لقؽقن ذلؽ أثبت يف الذهـ وأدطك لالكتباه، 

هلل خقرًا وكػع بعؾؿف وبارك فقف. وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد فجزاه ا

 وآلف وصحبف.

 كتبه

 ح بن فوزان الػوزانصال

 عضو هقئة كبار العؾامء

 هـ32/6/0441يف 
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يل ىل مل خل  
 

رب العالؿقـ والصالة والسالم طىل كبقـا محؿد وطىل  هللالحؿد 

 آلف وصحبف أمجعقـ أما بعد..

تتعؾؼ  ،«الحجاب.. سؤال وجواب» سؿقُتفارسالة مختصرة  ففذه

بحؼقؼة مػفقم الحجاب الشرطل، وبقان الؼقل الراجح بدلقؾف مـ 

الؽتاب والسـة، وكالم طؾؿاء إمة مـ الؿذاهب إربعة، يف 

لؿرأة الؿسؾؿة طـ الرجال إجاكب، وقد جعؾتفا تغطقة وجف ا

قن أقرب إىل الػفؿ وإدراك بطريؼة السمال والجقاب لتؽ

 الصقاب.

، وأن يجعؾفا خالصة لقجفف الؽريؿ، أن يـػع هباأسلل تعاىل  اهللو

 كؿا أسللف سبحاكف التقفقؼ والفدى ٕخقايت الؿسؾؿات

 وأن يرزقفـ الػؼف يف ديـف والثبات طؾقف حتك الؿؿات. الؿممـات،

 ،،،وسؾؿ طىل كبقـا محؿد  اهللوصىل 

 

Dromaralomar@gmail.com 
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ْتُر.  الحجاب لغة: السِّ

الؿسؾؿة لؿـع الرجال إجاكب مـ  الؿرأة تستتر بفما هق  :وشرطاً 

 .(1)بدهنارؤية شل مـ 

تعاىل أمر بف يف كتابف العزيز، وهنك طـ ضده  اهلل ٕن   طبادةٌ  والحجاُب 

ففق طبادة  ملسو هيلع هللا ىلصأمر بف رسقلف بف، أو  اهللوهق التبرج، وكؾ ما أمر 

 مص خص حص مس خس حسّٰ: تعاىل اهللوصاطة، قال 
ِّمظ حط مض خض جضحض

      :اىلـال تعـوق ،(2)

 يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئّٰ
ِّيت ىت نت مت زت رت

 اهللُ فؼرَن  (3)

 طىل أن   وترك التبرج مؿا يدُل وإيتاء الزكاة تعاىل بقـ إقامة الصالة 

، ولقس وصاطةٌ  طبادةٌ  والزكاةالصالة  كؿا أن  وصاطة الحجاَب طبادٌة 

هق مـ باب العادات والتؼالقد الذي ُيػعؾ يف بالٍد وٓ ُيػعؾ الحجاب 

، ملسو هيلع هللا ىلصهبا ورسقلف  اهلليف بالٍد أخرى!!بؾ هق مـ باب إوامر التل أمر 

 .ومؽان يف كؾ زمان ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل ولرسقلف  هلل صاطةً فقؽقن فعؾف 

                                                 

 .(64( وحراشة الػضقؾة )ص03حجاب ادرأة ادسؾؿة لؾزازي )ص (1)

 .30شورة األحزاب اآلية  (6)

 .00شورة األحزاب اآلية  (0)
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أوجب اإلسالُم الحجاَب طىل الؿرأة لؿؼاصَد طظقؿٍة وحؽٍؿ 

 بالغة، فؿـ ذلؽ:

 :فاوتزكقت   الؼؾوب   أواًل: طفارة  

 جضحض مص خص حص مس خس حسّٰ تعاىل: اهلل قال
ِّمظ حط مض خض

فدّلت أية الؽريؿة  ،(1)

الؿممـقـ والؿممـات، وإذا كاكت  لؼؾقِب  صفارةُ  طىل أّن الحجاَب 

= الؿممـقـ  كساءطامة لجؿقع فنهنا  مـقـمفات الؿمكزلت يف أُ أية 

ـ  أحقُج إىل صفارة الؼؾقب مـ  كؿا أن  ، ملسو هيلع هللا ىلص أزواج الـبلٕهن

الـاس  خقرِ  إىل هذه الطفارة مـ قؾقِب  الؿسؾؿقـ أحقُج  قؾقَب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  وهؿ صحابةُ 

 من اإليامن: والحقاء   ،من الحقاء اب  ثاكقًا: الحج

ؿان كؿا جاء يف الحديث خؾؼ طظقؿ وهق مـ طالمات اإلي فالحقاء

، والحجاب وتغطقة القجف (2)الصحقح: )إّن الحقاء مـ اإليؿان(

تعاىل يف سقرة الؼصص حال  اهللذكر فؼد  ،مـ طالمات حقاء الؿرأة

                                                 

 .30ب اآلية شورة األحزا (1)

 .(62رواه البخاري ) (6)
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بؼقلف ـ طؾقف السالم ـ ابـة صاحب مديـ طـدما جاءت لتؽؾؿ مقسك 

َّاك يق ىق يف ىفُّ سبحاكف وتعاىل: 
قال ، (1)

جاءت تؿشل طىل استحقاء قائؾة ): ـ  طـف اهللرضل ـ الخطاب طؿر بـ 

ّٓجةبثقهبا طىل وجففا، لقست بسؾػع  والسؾػع مـ الـساء:  (خّراجة و

ّٓجة: كثقرة  ،والخراجة: كثقرة الخروج ،(2)الجريئة السؾقطة والق

والؿؼصقد أن الؿرأة جاءت إىل مقسك ـ طؾقف السالم ـ الدخقل، 

 تؽؾؿف وقد غطت وجففا مـ الحقاء.

ما جاء طـ فاصؿة بـت  والتستر، الحقاءِ  يدل طىل فضقؾةِ  ومؿا

أسؿاء إين قد يا »طـدما قالت ٕسؿاء بـت طؿقس:  ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل

، (3)«استؼبحت ما ُيصـع بالـساء، ُيطرح طىل الؿرأة الثقب فقصػفا

إذا ماتت ووضعت يف كعشفا، أن الؿرأة طـفا ـ  اهللـ رضل  تريد

وُيبّقـ حجؿ أطضائفا فؽرهت  يقضع طؾقفا الثقب فقصػ جسدها

 بعد مقهتا.طـفا ـ أن تؽقن الؿرأة هبذا الثقب  اهللفاصؿة ـ رضل 

                                                 

 .63شورة الؼصص اآلية  (1)

 .ظـه: )إشـاده صحقح( اهلل(، وقال ظن أثر ظؿر ريض 4/666تػسر ابن كثر ) (6)

 .102(، وصححه األلباين يف جؾباب ادرأة ادسؾؿة ص2/02رواه البقفؼي ) (0)
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ومؿا ُيذكر مـ قصص العرب أن امرأة سؼط كصقػفا ـ مخارها ـ طـ 

وجففا، فالتؼطتف بقدها، وغطت وجففا بقدها إخرى، فؼقؾ يف 

 شلهنا: 

َؼْتـــا بالقدِ فتـاولتـف و    سَؼَط الـصقُػ ومل ُتِرْد إسؼاصف  .(1)ات 

 لؾـساء من أذى الػاسؼقن: محاية  : الحجاب  ثالثاً 

 زي ري ٰى ين ىن ننّٰ تعاىل: الؾ فقال 
 هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي
ِّجتحتخت خبمبهب جبحب

 :تعاىل فػل ققلف، (2)

 الجؾباب أو الحجاب واضحة طىل أن   دٓلةٌ  ِّخب حبّٰ

ـٌ   ساِق وأهِؾ الشفقات.وماكٌع ققي مـ أذى الػُ  ،حارٌس أمق

 :الزكا : محاية  الرجل  والؿرأة  من الوقوع  يف فاحشة  اً رابع

تعاىل  اهللالحجاُب مـ أطظِؿ إسباِب القاققة مـ الزكا، وذلؽ أّن 

م الزكا، هنك طـ إسباب و القسائؾ الؿقصؾة إلقف، فؼال طـدما حر  

ِّىثيثىفيفىقيقاكلكمكّٰ  سبحاكف:
والـفل  (3)

 الـفَل  ذلؽ يشؿُؾ  طـ قرباكف أبؾغ مـ الـفل طـ مجرد فعؾف، ٕن  

                                                 

 (.131ري ص)األلو اهللاكظر اإلشالم وتقارات اجلاهؾقة، آلدم ظبد (1)

 . 37شورة األحزاب اآلية  (6)

 .06شورة اإلرساء اآلية  (0)
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الؿقصؾة إلقف ومـ تؾؽ القسائؾ  طـ مجقع مؼدماتف والقسائَؾ 

 ومؿا هق معؾقم وواقع مشاهد أن   الحجاب، وكزعُ  والسػقرُ  التبرُج 

كشػ الؿرأة لقجففا ذريعٌة إىل زوال حقائفا وُجرأة الرجال طؾقفا 

 هقبة يف حقاء وأكثرُ  ففل أكثرُ  ،الؿحتشؿة بخالف الؿرأة الؿتسترة

 كػقس الرجال.
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ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل وأوامر رسقلف  اهللمـفج أهؾ السـة والجؿاطة مـ أوامر 

هق التسؾقؿ الؿطؾؼ لـصقص الؽتاب والسـة الصحقحة، ٓ يردون 

 تعاىل: اهللأو رأي، مؾتزمقـ بؼقل  مـفا شقئًا، وٓ يعارضقهنا بعؼؾ

 ممرن ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىقّٰ 
ِّىن نن من زن

التسؾقؿ لـصقص الؽتاب والسـة  كؿا أن   ،(1)

الصحقحة وآكؼقاد لفا مـ صػات الؿممـقـ والؿممـات لؼقلف تعاىل: 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ 
ِّىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من

(2) ،

يف الدكقا  والػقزُ  يؽقن الػالُح  ملسو هيلع هللا ىلص رسقلفو اهللمر واوبالتسؾقؿ ٕ

 جع مظ حط مض خض حض جضّٰ  وأخرة، كؿا قال تعاىل:
 جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع
 جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك

                                                 

 .1شورة احلجرات اآلية  (1)

 . 04شورة األحزاب اآلية  (6)



o 
ش

O  15  

ِّمم خم حم
 :هـ(457هري )ت: قال اإلمام الز   ،(1)

  ـَ مِ »
ِ
وطؾقـا  ،البالغ ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسقل وطىل  ،الرسالةطز وجؾ  اهلل

 .(2)«التسؾقؿ

تعاىل والققم أخر تـؼاد  اهللمـة بوهذا حال الؿرأة الؿسؾؿة الؿم

 ،الحجاب طىل وجقِب  الدالةِ  ملسو هيلع هللا ىلصوأوامر رسقلف  اهللٕوامر 

 تعاىل. اهللهبا إىل  ُيتؼرُب  وصاطةٌ  أكف طبادةٌ  وتعتؼدُ 

 

 ** * * 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .36-31شورة الـور اآلية  (1)

 ذكره البخاري يف صحقحه يف أول كتاب بدء الوحي. (6)
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تغطقة القجف متعددة  وجقِب  مـ الؼرآن الؽريؿ طىل إدلةُ 

 أدلة هل طىل الـحق التايل: سبعةوواضحة وصريحة، ومـفا 

 ٰى ين ىن ننّٰ  تعاىل: اهللققل  الدلقل األول:
 خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري
ِّهئجبحبخبمبهبجتحتخت مئ

قال ابـ  ،(1)

الؿممـقـ إذا خرجـ مـ بققهتـ  كساءَ  اهللُ أمر »طـفؿا:  اهللطباس رضل 

ق رؤوسفـ بالجالبقب ويبديـ غطقـ وجقهفـ مـ فقيف حاجة أن يُ 

الصحابل حجة، بؾ قال بعض العؾؿاء إكف يف  وتػسقرُ  .(2)«طقـًا واحدة

طـفا أهنا  اهلل، وجاء طـ طائشة رضل ملسو هيلع هللا ىلصحؽؿ الؿرفقع إىل الـبل 

                                                 

 .37شورة األحزاب  (1)

بن أيب ضؾحة مل يسؿع من ابن  وظع(، 17/61ابن جرير يف تػسره )أخرجه  (6)

ظباس ولؽـه أخذ ظؾؿه من تالمقذه الثؼات كؿجاهد وظؽرمة وهلذا فنن أهل العؾم 

هـ( يف ترمجة ظع بن أيب  636حيتجون بروايته، قال احلافظ ابن حجر )ت: 

ضؾحة: )وظع صدوق مل يؾق ابن ظباس لؽن إكام محل ظن ثؼات أصحابه، لذلك 

العجاب يف  .يب حاتم وغرمها يعتؿدون ظذ هذه الـسخة(كان البخاري وابن أ

( ومشؽل 1/241واكظر الـاشخ وادـسوخ لؾـحاس ) ،(1/635بقان األشباب )

 (.4/666اآلثار لؾطحاوي )
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 .(1)«جؾباهبا مـ فقق رأسفا طىل وجففا الؿرأةُ  تسدُل »قالت: 

لؿا كزلت هذه أية: »: طـفا اهللقالت أم سؾؿة رضل 

خرج كساء إكصار كلن طىل  ِّىيييجئنيّٰ

، (3)«مـ السؽقـة وطؾقفـ أكسقة  سقد يؾبسـفا (2)رؤوسفـ الغربان

 - الؾ فطـ ققل  (4)وقال محؿد بـ سقريـ: سللت طبقدة السؾؿاين

فغطك وجفف ورأسف  ِّنيىيييجئّٰ  :-طز وجؾ 

 .(5)وأبرز طقـف القسرى

قال داء فقق الخؿار بؿـزلة العباءة، الجؾباُب معـاه: الرو

                                                 

 (.0/234رواه شعقد بن مـصور يف شــه، كام جاء يف فتح الباري )( 1)

الؾون  أن   لقل ظذمجع غراب، صبفت األكسقة يف شوادها بالغربان، وهذا د (6)

ادعتاد ظـد الصحابقات يف احلجاب هو الؾون األشود، ألكه أبعُد األلوان ظن الػتـة 

 .ولػت األكظار

 .60(، وصححه األلباين يف حجاب ادرأة ادسؾؿة ص 2131رواه أبوداود ) (0)

هـ( )تابعي 56هـ(: وظبقده السؾامين )ت: 636قال ظـه احلافظ بن حجر )ت:  (2)

بسـتغ، وهلذا قال ظـه الذهبي  ملسو هيلع هللا ىلصخمرضم فؼقه ثبت( أشؾم قبل وفاة الـبي كبر 

ظـفم  اهللظـه: )كاد أن يؽون صحابقًا(، وقد أخذ ظن ظؾامء الصحابة ريض  اهللريض 

 اهللبن مسعود وظبد اهللظـه وظبد اهللمـفم اخلؾقػة الراصد ظع بن أيب ضالب ريض 

 ظـفام. اهللبن الزبر ريض 

 (.0/660(، وهو يف تػسر ابن كثر )63/063بن جرير يف تػسره )أخرجه ا (3)
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والصحقح أكف الثقب الذي »: اه يف معـ هـ(9:4: ت)الؼرصبل

ك هق ما غط  »: هـ(789)ت:  ، وقال ابـ حزم(1)«يستر مجقع البدن

.وققؾ: الجؾباب هق ما وضع طىل الرأس (2)«مجقع الجسؿ ٓبعضف

فنذا ُأدين َسَتر القجف، أي أن الجؾباب مع اإلدكاء َستُر مجقِع بدِن 

 ـ طـف اهللرضل ـ ويشفد لفذا حديث طائشة الؿرأة حتك وجففا، 

، ـ  طـف اهللرضل ـ يف حادثة اإلفؽ لؿا رآها صػقان بـ الؿعطؾ 

فاستقؼظت فعرفـل حقـ رآين، وكان رآين قبؾ الحجاب »قالت: 

 .(3)«رُت وجفل بجؾبابلباسترجاطف حقـ طرفـل، فخؿ  

ل طـفا التػسقر العؿظ يف امتثا اهللفقمخذ مـ فعؾ طائشة رضل 

الؿراد بذلؽ  بلن   َّجئ يي ىي  نيُّ  :تعاىل اهللققل 

 .، وطىل هذا كاكت أققال الؿػسريـالقجف بالجؾباب تغطقةُ 

يؼقل »هـ( يف تػسقر هذه أية : 643)ت: :قال اإلمام ابـ جرير

يا أيفا الـبل قؾ ٕزواجؽ وبـاتؽ  ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل ذكره لـبقف محؿد 

ـ، إذا ُهـ خرجـ مـ وكساء الؿسؾؿقـ ٓ يتشبفـ باإلماء يف لباسف

                                                 

 (.0/056اجلامع ألحؽام الؼرآن ) (1)

 (.0/616ادحذ ) (6)

 (.2533( أخرجه البخاري )0)
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بققهتـ لحاجتفـ، فؽشػـ شعقرهـ ووجقهفـ ولؽـ لقدكقـ 

طؾقفـ مـ جالبقبفـ لئال يعرض لفـ فاسد ، إذا طؾؿ أهنـ حرائر 

و)مـ( »هـ(: 43:قال الـسػل )ت: و. (1)«بلذى مـ الؼقل

 .(2)«لؾتبعقض، أي ترخل بعض جؾباهبا وفضؾف طىل وجففا

يف  «مـ»): هـ(78:ت: ) وقال أبقحقان الـحقي إكدلسل

شامؾ لجؿقع أجسادهـ أو  «طؾقفـ»لؾتبعقض، و «جالبقبفـ»

يبدو مـفـ يف الجاهؾقة هق  طىل وجقهفـ، ٕن الذي كان «طؾقفـ»

 .(3)القجف(

العربقات  طادة لؿا كاكت»: هـ( يف تػسقره9:4ال الؼرصبل )ت: وق

قة ـ، كؿا يػعؾ اإلماء، وكان ذلؽ داطفُ هَ قالتبذل، وكـ يؽشػـ وج

أن  ملسو هيلع هللا ىلصف رسقلَ  رَ أمَ  ،إىل كظر الرجال إلقفـ وتشعب الػؽرة فقفـ

اء الجالبقب طؾقفـ إذا أردن الخروج إىل خـ بنرهُ يلمرَ 

 .(4)«حقائجفـ

قبؾ أن تـزل آية الحجاب »: هـ(;5:)ت:  وقال شقخ اإلسالم

                                                 

 .(17/661جامع البقان ) (1)

 (.0/013تػسر الـسػي ) (6)

 (.5/623البحر ادحقط ) (0)

 .(12/620تػسر الؼرضبي ) (2)
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 ويديفا، وكان وجففاكان الـساء يخرجـ بال جؾباب يرى الرجؾ 

وكان حقـئذ يجقز الـظر  فر القجف والؽػقـذاك يجقز لفا أن ُتظ إذ

ية آطز وجؾ  اهللإلقفا، ٕكف يجقز لفا إضفاره، ثؿ لؿا أكزل 

 ري ٰى ين ىن ننّٰ الحجاب بؼقلف: 
حجب الـساء  ِّجئ يي ىي ني مي زي

 .(1)«طـ الرجال

وإكؿا ضرب الحجاب طىل الـساء لئال ُترى »: اهللوقال أيضًا رمحف 

كؿا  ،ائر دون اإلماءوجقهفـ وأيديفـ، والحجاب مختص بالحر

تحتجب  ةَ ر  وخؾػائف أن الحُ  ملسو هيلع هللا ىلصكاكت سـة الؿممـقـ يف زمـ الـبل 

 .(2)«تبرز مةَ وإَ 

يف تػسقره لمية:  هـ(6:3)ت  الجصاص الحـػلبؽر  أبقوقال 

َة ملمقرٌة بَسْتر وْجِففا طـ » يف هذه أية َدٓلٌة طىل أن  الؿرأَة الشاب 

ترِ  والعػاِف طـد الخروِج= لئال  يطؿَع أهُؾ  إجـبقِّقـ، وإضفاِر السِّ

 .(3)«افقف يِب الر  

                                                 

 .(66/113لػتاوى )جمؿوع ا (1)

 .(13/056جمؿوع الػتاوى ) (6)

 .(3/623)( أحؽام الؼرآن 0)
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هـ( طـد ققلف تعاىل: 44>: وقال السققصل الشافعل )ت

هذه آية الحجاب يف حؼ سائر » :ِّنيىيييجئّٰ

قال الشقخ و .(1)«الـساء، فػقفا وجقب ستر الرأس والقجف طؾقفـ

 ِّىيّٰ :)وققلف :هـ(>;46العالمة محؿد بـ إبراهقؿ )ت: 

طىل وجقهفـ ٕن الذي كان يبدو يف الجاهؾقة مـفـ  أي مـ

 هـ(4753 :)تطبد العزيز ابـ باز  ـاسؿاحة شقخوقال  .(2)«القجف

سبحاكف مجقع كساء الؿممـقـ بندكاء هلل اأمر »يف معـك أية: 

جالبقبفـ طىل محاسـفـ مـ الشعقر والقجف وغقر ذلؽ= حتك 

 .(3)«قمذيفـوٓ يػتـ غقرهـ ف ،يعرفـ بالعػة فال يػتتـ

الـساء أن أية طىل وجقب تغطقة وجف الؿرأة لعؿقم  دٓئؾومـ 

ـَ طىل أزواج وبـات الـبل  تعاىل ططػ كَِسآءَ  اهلل ، ومـ ملسو هيلع هللا ىلصاْلُؿْممِـِق

الؿعؾقم طـد طؾؿاء اإلسالم أّن الحجاب الؿػروض طىل أزواج 

يدخؾ فقف تغطقة القجف باإلمجاع، فتبقـ مـ هذا أن  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

الؿممـقـ هق تغطقة القجف كؿا هق الحال بالـسبة  حجاب كساء

                                                 

 (.11/136( ظون ادعبود )1)

 .(13/67فتاوى ورشائل الشقخ حمؿد بن إبراهقم )( 6)

 .3 - 2( حؽم احلجاب والسػور، ص 0)
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: ، وهق معـك ققلف تعاىلملسو هيلع هللا ىلصلحجاب زوجات الـبل 

يحصؾ بف فالجؾباب مع اإلدكاء  ِّنيىيييجئّٰ 

 .ستر القجف

يف اآلية قريـة واضحة »هـ( : 6>46قال العالمة الشـؼقطل )ت: 

يدخل  ِّنيىيييجئّٰ ظذ أن قوله تعاػ فقفا: 

ء جالبقبفن ظؾقفا، والؼريـة يف معـاه : شس وجوهفن بندكا

ووجقب احتجاب  ِّينٰىّٰادذكورة هي قوله تعاػ: 

ٓ كزاع فقف بقـ الؿسؾؿقـ فذكُر أزواجف وسترهـ وجقهفـ، 

إزواج مع البـات وكساء الؿممـقـ يدُل طىل وجقب ستر القجقه 

 .(1)«بندكاء الجالبقب

 :الثاينالدلقل 

وجف ، ِّيلامممرنزنمنننّٰ تعاىل:  اهللققل  

ـ  لغقر  اهلل مـ أية: أن   الدٓلة تعاىل هنك الـساء طـ إبداء ِزيـََتُف

محارمفـ إٓ ما ضفر مـفا، وهل التل ٓبد أن تظفر كظاهر الثقاب 

ومل يؼؾ إٓ ما أضفرن مـفا، قال  ِّرنزنمنننّٰولذلؽ قال: 

                                                 

 (.4/364أضواء البقان ) (1)
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 أي: ٓ ُيظفْرَن شقئًا مـ الزيـة»: هـ(7::)ت: ابـ كثقر  الحافظ

طـف  اهللقال ابـ مسعقد رضل ، ؽـ إخػاؤهلألجاكب، إٓ ما ٓ يؿ

 .(1)«كالرداء والثقاب

طـف  اهللققل ابـ مسعقد ـ رضل  هـ(574)ت:  واختار اإلمام أمحد

. وطىل تػسقر ابـ مسعقد (2)الظاهرة هل الثقاب ـ يف أن الزيـة

طـف يؽقن القجف مـ الزيـة الذي ٓ يجقز ابداؤه  اهللرضل 

 لألجاكب. 

فنذا ُكّن ملمورات » هـ(:;5:)ت:  ابـ تقؿقةقال شقخ اإلسالم 

الوجه والقدان  أو شس الوجه بالـؼاب، كان باجلؾباب وهو شس الوجه

 .(3)«لألجاكب هار  ظف  من الزيـة التي ُأمرت أال تُ 

والزيـة هل: »: هـ(4753)ت: ابـ باز شقخـاسؿاحة وقال 

 زن رنّٰ  الؿحاسـ والؿػاتـ، والقجُف أطظُؿفا، وققلف سبحاكف:
الؿراد بف: الؿالبس يف أصح ققيل العؾؿاء، كؿا قالف  ِّنن من

                                                 

 (.4/23تػسر ابن كثر ) (1)

هـ( وكّص 662هو قول الؼاشم بن شالم )ت: ( وكذلك 1/431الػروع ) (6)

بن مسعود(، غريب  اهلل: )والذي ظؾقه العؿل ظـدكا يف هذا قول ظبداهللظبارته رمحه 

 (.2/015احلديث )

 (.66/113جمؿوع الػتاوى ) (0)
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ومراده  -طـف  اهللرضل  -بـ مسعقد  هللاالصحابل الجؾقؾ طبد 

وأما ما يروى طـ ابـ ، بذلؽ: الؿالبس التل لقس فقفا تبرج وفتـة

بالقجف  ِّرنزنمنننّٰأكف فسر  ـطـفؿا  اهللرضل  ـطباس 

، (1)كزول آية الحجاب والؽػقـ، ففق محؿقل طىل حالة الـساء قبؾ

 .(2)«الجؿقعطؾقفـ ستر  هللاب وأما بعد ذلؽ فؼد أوج

وقد كان قبؾ الحجاب » (:هـ8>:وقال الحافظ بـ رجب )ت:

بغقر جؾباب، ويرى مـ الؿرأة وجففا وكػاها، وكان ذلؽ ما   نيظفر

 زن رن مم ام يلّٰ   ضفر مـفا مـ الزيـة يف ققلف تعاىل:
 .(3)«فاثؿ ُأمرت بستر وجففا وكػق ِّنن من

ققل ابـ  هـ(6>46)ت: الشـؼقطل  محؿد إمقـ العالمة وذكر

                                                 

وهذا قول صقخ اإلشالم ابن تقؿقة بلن  مراد ابن ظباس أول األمرين قبل كزول آية  (1)

(، وحيتؿل أيضًا مراده بالوجه والقدين أهنام من الزيـة 66/11احلجاب. الػتاوى )

(، واحتامل ثالث 4/23التي هُني ظن ابدائفا كام ذكر ذلك ابن كثر يف تػسره )

ذكره البقفؼي وابن ظبدالز والسقوضي أن الوجه والؽػغ تبديه يف بقتفا دن دخل 

والتؿفقد البن ظبدالز  (5/72ظؾقفا من حمارمفا، يـظر السـن الؽزى لؾبقفؼي )

 .(3/26( والدر ادـثور لؾسقوضي )6/604)

 .17رشالة يف احلجاب والسػور ص (6)

 (.6/031فتح الباري ) (0)
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َأْضَفُر »: طـفؿا ـ ثؿ قال اهللمسعقد وققل ابـ طباس ـ رضل 

ـِ ِطـِْدي َقْقُل  ـِ اْلَؿْذُكقَرْي ـِ َمْسُعقٍد اْلَؼْقَلْق : َأن  ـطـف  اهللرضل  -اْب

َٓ َيْسَتْؾِزُم ا اِهَرَة ِهَل َما  يـََة الظ  ـْ َبَدِن الزِّ
لـ َظُر إَِلْقَفا ُرْؤَيَة َشْلٍء مِ

َْضَفُر  ْٕ َْجـَبِق ِة، َوإِك َؿا ُقْؾـَا إِن  َهَذا اْلَؼْقَل ُهَق ا ْٕ ُف ُهَق  ;اْلَؿْرَأِة ا َك 
ِ
ٕ

ـْ َأْسَباِب اْلِػْتـَِة، َوَأْصَفُرَها لُِؼُؾقِب  َْقَقاِل، َوَأْبَعُدَها َط ْٕ َأْحَقُط ا

َجاِل َوال َٓ َيْخَػك َأن  َوْجَف اْلَؿْرَأِة ُهَق َأْصُؾ َجَؿالَِفا الرِّ ـَِّساِء، َو

ْفتَِتاِن بَِفا
ِ
ـْ َأْطَظَؿ َأْسَباِب آ

 .(1)«َوُرْؤَيَتُف مِ

، ِّزي ري ٰى ينّٰ تعاىل:  اهللققل : الثالثالدلقل 

والُخُؿُر: مجُع ِخؿار، ملخقذ مـ الَخْؿر، وهق: الستر والتغطقة، 

، والخؿار شرطًا: رًا= ٕهنا تستر العؼؾ وتغطقفومـف ققؾ لؾخؿر مخ

وطىل  ،(2)فالؿرأة رأسفا، ووجففا، وطـؼفا وجقبهق ما تغطل بف ا

 .يف الؿقاضع التل يسترها الخؿارهذا فالقجف يدخؾ 

الُخُؿر هل التل » هـ(:;5:)ت: قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

ؿار ُيغطك ومؿا يدل طىل أن الخ .(3)«تغّطل الرأس والقجف والعـؼ

                                                 

 (.4/175أضواء البقان ) (1)

 .03حراشة الػضقؾة ص (6)

 (.66/54جمؿوع الػتاوى ) (0)
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ر »ـذر قالت: بف القجف، ما صح طـ فاصؿة بـت الؿ كـا كخؿِّ

 .(1)«وجقهـا وكحـ محرمات مع أسؿاء بـت أبل بؽر

ومـف »: هـ(85;العسؼالين الشافعل )ت: قال الحافظ ابـ حجر

ومؿا يدل طىل أن الخؿار يؽقن ، (2)«مخار الؿرأة= ٕكف يستر وجففا

 طىل القجف، ققل بعضفؿ:

 ذهِب ؽ أخل التؼل الؿُ َس كُ  أفسدِت          هِب ة يف الخؿار الُؿذْ قحقؾ لؾؿؾ

 (3)طجبًا لقجفــؽ كقـػ مل يتؾفِب تحتـــف           خدكِ  وكقرُ  الخؿارِ  كقرُ 

 فقصػفا بلن مخارها كان طىل وجففا.

ـْ َطاِئَشَة أيضًا يدل طىل ذلؽ مؿا و ـ  طـفا اهلل رضلـ ما جاء طـ َط

فُ  َيْرَحؿُ »أهنا َقاَلْت:  ا َأْكَزَل  الؾ  َُوَل، َلؿ  ْٕ : الؾ فُ كَِساَء اْلُؿَفاِجَراِت ا

ـ  َفاْخَتَؿْرَن  ِّزي ري ٰى ينّٰ  ـَ ُمُروَصُف َشَؼْؼ

ـُ َحَجٍر ، (4)«بَِفا ، فِل معـك ققل هـ( 85;)ت:َقاَل الحافظ اْب

، »«: َفاْخَتَؿْرَن بَِفا»طـفا  اهللطائشة رضل  ـ  ـَ ُوُجقَهُف ْق َأْي َغط 

                                                 

( 1/233(، واحلاكم وصححه )14( برقم )1/066أخرجه مالك يف ادوضل ) (1)

 ووافؼه الذهبي.

 (.13/26( فتح الباري: )6)

 (.6/234يتقؿة الدهر لؾثعالبي ) (0)

 (.2536رواه البخاري ) (2)
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ـَ اْلَجاكِِب َوِص 
َػُة َذلَِؽ َأْن َتَضَع اْلِخَؿاَر َطَؾك َرْأِسَفا، َوَتْرمِقِف مِ

َْيَسِر، َوُهَق الت َؼـ عُ  ْٕ ـِ َطَؾك اْلَعاتِِؼ ا َْيَؿ ْٕ  .(1)«ا

َوَهَذا »: هـ(6>46)ت:  الشـؼقطلمحؿد إمقـ قال العالمة  

ِحقُح َصِريٌح فِل َأن  الـَِّساَء ال َحابِق اِت اْلَؿْذُكقَراِت اْلَحِديُث الص  ص 

ـَ َأن  َمْعـَك َقْقلِِف َتَعاَلك:  ، ِّينٰىريزيّٰ فِقِف َفِفْؿ

ـ  َفاْخَتَؿْرَن، َأْي: َسَتْرَن  ـَ ُأُزَرُه ـ  َشَؼْؼ ُف ، َوَأك  ـ  َيْؼَتِضل ِسْتَر ُوُجقِهِف

َْمِر 
ِ
ٕ ًٓ ـ  بَِفا اْمتَِثا  ٰى ينّٰ فِل َقْقلِِف َتَعاَلك:  الؾ فِ ُوُجقَهُف

ـ   ِّزي ري وقال أيضًا:  ،(2)«اْلُؿْؼَتِضل ِسْتَر ُوُجقِهِف

فالعجب ُكؾ العجب مؿـ يدطل مـ الؿـتسبقـ لؾعؾؿ أكف مل يرد »

إجاكب،  يف الؽتاب وٓ السـة ما يدل  طىل ستر الؿرأة وجففا طـ

إيؿاكًا  يف كتابف اهللذلؽ مؿتثالت أمر مع أن الصحابقات فعؾـ 

 .(3)«بتـزيؾف

فنذا كاكت الؿرأة »: هـ(4754)ت: لعالمة محؿد العثقؿقـ وقال ا

ملمقرة بلن تضرب بالخؿار طىل جقبفا كاكت ملمقرة بستر وجففا، 

                                                 

 (.6/273فتح الباري ) (1)

 (.4/372أضواء البقان ) (6)

 (.4/373ادصدر السابق ) (0)
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إما ٕكف مـ ٓزم ذلؽ، أو بالؼقاس= فنكف إذا وجب ستر الـحر 

والصدر، كان وجقب ستر القجف مـ باب أوىل= ٕكف مقضع 

 .(1)«الجؿال والػتـة

 :الرابعالدلقل 

 لك خك حك جك مق حق مفّٰ تعاىل:  اهللققل 
ِّمك

(2). 

كاكت الؿرأة »هـ( يف تػسقر أية: 7:: قال الحافظ ابـ كثقر )ت:

يف الجاهؾقة إذا كاكت تؿشل يف الطريؼ ويف رجؾقفا خؾخال 

 ؿ الرجاُل عؾَ صامت ـ ٓ يسؿع صقتف ـ ضربت برجؾفا  إرض، فقَ 

 .(3)«الؿممـات طـ مثؾ ذلؽ اهللُ صـقـف، فـفك 

فنذا كاكت الؿرأُة » هـ(:4754المة محؿد العثقؿقـ )ت:قال الع

مـفقًة طـ الضرب بإرجؾ خقفًا مـ افتتان الرجؾ بؿا يسؿع مـ 

ذي هق أطظُؿ فتـة صقت خؾخالفا وكحقه فؽقػ بؽشػ القجف ال

                                                 

 .5رشالة احلجاب ص (1)

 .01شورة الـور آية  (6)

 (.13/662تػسر ابن كثر ) (0)
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 .(1)«مـ صقت الخؾخال

 اهللم فنذا حر  » :هـ(>476)ت:  يأبقبؽر الجزائر الشقخ وقال

أن  فا خشقةَ جؾِ برِ  إرَض  ىل الؿرأة أن تضرَب تعاىل هبذه أية ط

ـُ فقُ  سؿع صقت ُحؾّقفايُ  إىل وجففا  الـظرِ  كان تحريؿُ  ،فبف سامعُ  ػت

 .(2)«رمةُح  ـفا ـ أوىل وأشد  محاِس  ـ وهق محطُ 

 :الخامسالدلقل 

 ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خيّٰ  ققلف تعاىل: 
 نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ِّيب ىب مبنب زب رب يئ
(3)

. 

 هـ( يف تػسقر أية:643)ت: قال اإلمام ابـ جرير 

يؼقل تعاىل ذكره: والؾقايت قد قعدن طـ القلد مـ الؽبر مـ »

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰ الـساء، فال يحضـ وٓ يؾدن 
، يعـل  ِّّٰ ـّ أي لقس طؾقفـ حرج وٓ إثؿ أن يضعـ ثقاهب

، وهل الؼـاع الذي يؽقن فقق الخؿار، والرداء الذي  ـّ جالبقبف

                                                 

 .7رشالة احلجاب ص (1)

 .21فصل اخلطاب يف ادرأة واحلجاب ص  (6)

 . 43شورة الـور اآلية  (0)
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ـ أن يضعـ ذلؽ طـد الؿحارم يؽقن فقق الثقاب، ٓ حرج طؾقف

 .(1)«مـ الرجال، وغقر الؿحارم مـ الغرباء غقر متبرجات بزيـة

تعاىل كػك  اهلل هذه أية الؽريؿة: أن   دٓلةجف الؿؼصقد مـ وو

الجـاح وهق اإلثؿ طـ الؼقاطد وهـ العجائز أو الـساء الؽبقرات 

 ومؿا يدل طىل ذلؽ ما ،الظاهرة وكشػ وجقهفـبقضع ثقاهبـ 

قال: ُكـ ا كدُخُؾ طىل حػصَة  هـ(474)ت:  جاء طـ طاصؿ إحقل

ـَ  بت هـ(;9)ت:  بـِت سقري ، وقد جَعَؾِت الجؾباَب هؽذا، وَتـؼ 

 ىي مي خيّٰ تعاىل:  اهللُ ! قال اهللُ بف، فـؼقُل لفا: رمحَِؽ 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
وهق الِجؾباُب، قال: فتؼقُل لـا: أي   ،ِّمئنئ زئ رئ

الـقر: ] ِّزب رب يئ ىئّٰ فـؼقُل: شلٍء بعَد ذلؽ؟ 

 .(2)= فتؼقُل: هق إثباُت الجؾباِب [93

فأية رخصت لؾـساِء العجائِز بقضع الثقاب وهق كشُػ القجِف 

فؼد حَؽك اإلمجاَع  اولقس الؿراد بذلؽ كشػ شعره مِـ غقِر ِزيـٍة،

                                                 

 (.17/614جامع البقان ) (1)

يف جؾباب ادرأة ادسؾؿة وقال األلباين  (5/70يف شــه) ( رواه البقفؼي6)

 .: )إشـاده صحقح(113ص
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اُص  الَجص 
ـُ حزمٍ  (1) واب

وغقُرمها طىل أك ف ٓ يجقُز لؾعجقِز أْن  (2)

 َشْعَرها لألجاكِِب مفؿا بَؾَغ ِسـ فا. تؽِشَػ 

غقر الـساء الؽبقرات وهـ  ومػفقم الؿخالػة لفذه أية أن  

الشابات مـ الـساء ملمقرات بالحجاب وستر القجف، مـفقات طـ 

وضع الثقاب، ثؿ ختؿت أية بـدب الـساء العجائز بآستعػاف، 

 .ِّزب رب يئ ىئّٰ  وهق كؿال التستر صؾبًا لؾعػاف

وإن كان العجائز »: هـ(>;46لعالمة محؿد بـ إبراهقؿ )ت: قال ا

يؿـعـ مـ التبرج بالزيـة ففق يف الشابات أشد مـعًا والػتـة بسببفـ 

 .(3)«أكبر

 حسّٰ آية الحجاب، وهل ققلف تعاىل: :السادسالدلقل 
 مض حضخض جض مص خص حص مس خس
ِّمظ حط

وإذا »قال ابـ جرير يف تػسقره: . (4)

اء الؿممـقـ الؾقايت لسـ لؽؿ وكس ملسو هيلع هللا ىلص اهللسللتؿ أزواج رسقل 

                                                 

 (.3/174أحؽام الؼرآن ) (1)

 (.13/06ادحذ ) (6)

 .( 13/624تاوى ورشائل الشقخ حمؿد بن إبراهقم )جمؿوع ف (0)

 . 30شورة األحزاب اآلية  (2)
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يؼقل : مـ وراء ستر  َّخصمصجض حصُّبلزواج متاطًا 

، وسبب كزول هذه (1)«بقـؽؿ وبقـفـ، وٓ تدخؾقا طؾقفـ بققهتـ

يف صحقحف مـ صريؼ أبل قالبة، قال: قال أية أورده البخاري 

يت هدَ الحجاب: لؿا أُ  أكس بـ مالؽ: أكا أطؾؿ الـاس هبذه أية آيةِ 

صعامًا ودطا  عَ ـَ كاكت معف يف البقت، َص  ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسقل  إىل زيـُب 

يخرج ثؿ يرجع، وهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالؼقم، فؼعدوا يتحدثقن، فجعؾ الـبل 

 مم ام يل ىل مل ُّ تعاىل:  اهللقعقد يتحدثقن، فلكزل 
إىل  َّني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن

. (2)«الؼقم ، وقامَ الحجاُب  َب رِ فُض  َّجض مص خص ُّققلف: 

،وكؾ ما حال (3)طـ الـظروأصؾ الحجاب هق الستر الذي يؿـع 

والؿراد بف يف هذه أية هق الحجاب ، (4)بقـ شقئقـ: حجاب

وآية » :هـ(;5: بالبققت والؿساكـ كؿا قال شقخ اإلسالم )ت:

 .(5)«الحجاب طـد الؿخاصبة يف الؿساكـ

                                                 

 (.17/135جامع البقان ) (1)

 (2576صحقح البخاري برقم ) (6)

 (.6/163الـظم ادستعذب يف تػسر غريب ألػاظ ادفذب ) (0)

 (.1/676لسان العرب ) (2)

 (.13/226جمؿوع الػتاوى ) (3)
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هـ( حقل معـك 4754 وقال الشقخ محؿد العثقؿقـ )ت:

مـ ثقاب ولقس  ،والحجاب مـػصؾ»الحجاب يف هذه أية: 

، وتػسقر ذلؽ أن الـساء جرت طادهتـ يف الؿساكـ (1)«الؿرأة

لؿساكـ حجابًا التخػػ مـ الثقاب وطدم لبس الجؾباب، فؽاكت ا

يؿـع طـ  ساتراً  وإذا كاكت الؿساكـ حجاباً لفـ مـ كظر الرجال، 

الـظر إىل بدن الؿرأة بالؽؾقة، فؽذلؽ يؼال إذا خرجت وجب 

حجابًا لفا يؿـع طـ الـظر إىل بدهنا طؾقفا لبس الجؾباب لقؽقن 

 بالؽؾقة أيضًا .

مـ الحجاب:  الحؽؿةِ  هـ( يف بقانِ  ;5: قال شقخ اإلسالم )ت:

طىل الـساء لئال ترى وجقهفـ  الحجاُب  َب رِ وإكؿا ُض »

 .(2)«وأيديفـ

تعاىل يف هذه أية الحؽؿة مـ الحجاب بؼقلف:  اهللوقد ذكر 

أّن الحجاب أصفُر ، أي َّخضمضحطمظُّ 

ؾقِب الرجال والـساء، وأبعُد طـ الػاحشة وأسباهبا، ولفذا لؼ

، بؾ ملسو هيلع هللا ىلصحؽك العؾؿاء أن هذه أية لقست خاصة بلزواج الـبل 

                                                 

 .220ب صتػسر شورة األحزا (1)

 (.13/056الػتاوى ) (6)
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: هـ(9:4 )ت:الؼرصبل اإلمام لجؿقع الؿممـات، قالهل طامة 

، وقال الجصاص (1)«الـساء بالؿعـك ويدخؾ يف هذه أية مجقعُ »

 ملسو هيلع هللا ىلصكزل خاصًا يف الـبل ا الحؽؿ وإن وهذ»: هـ( 6:3)ت: الحـػل

محؿد وقال العالمة  .(2)«وأزواجف، فالؿعـك طام فقف ويف غقره

مبقـًا طؿقم هذه أية لجؿقع هـ( 6>46 )ت:الشـؼقطلإمقـ 

: )فنن تعؾقؾف تعاىل لفذا الحؽؿ الذي هق إيجاب الحجاب الـساء

بؽقكف أصفر لؼؾقب الرجال والـساء مـ الريبة يف ققلف تعاىل: 

قريـة واضحة طىل  ِّمظجع حط مض خضّٰ 

أي تعؿقؿ الحؽؿ طىل مجقع الـساء مـ  ا.هـ(3)«إرادة تعؿقؿ الحؽؿ

 وغقرهـ مـ كساء الؿممـقـ. ملسو هيلع هللا ىلصأزواج الـبل 

الؽريؿة  ففذه أيةُ » :هـ(4753)ت: ابـ باز  شقخـاسؿاحة وقال 

ـ رهِ الـساء طـ الرجال، وتستُ  تحجِب  واضح يف وجقِب  كٌص 

 أصفرُ  التحجَب  كف يف هذه أية أن  سبحا الؾ فمـفؿ، وقد أوضح 

 ـ.ا.ه(4)«طـ الػاحشة وأسباهبا وأبعدُ  لؼؾقب الرجال والـساء،

                                                 

 (.12/156اجلامع ألحؽام الؼرآن ) (1)

 (.3/626أحؽام الؼرآن ) (6)

 (.4/362أضواء البقان ) (0)

 (.3/603جمؿوع فتاوى الشقخ ) (2)
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 :السابعالدلقل 

 نبىب مئنئىئيئربزبمبّٰ :ققلف تعاىل 
ِّيبرتزتمتنتىتيت

(1). 

 إِضفارُ  :والتبرُج »يف لسان العرب:  هـ(44:)ت:  قال ابـ مـظقر

َجالِ  الؿرَأةِ  َجِت  ،زيـَتفا ومحاسـَفا لِؾرِّ الؿرَأُة: َأضفرت  وَتَبر 

ـَ ِجقِدَها َوَوْجِفَفا، قِقَؾ:  ،َوْجَففا وإِذا َأبدت الؿرَأة َمَحاِس

َجْت  : تبرجت الؿرأة، هـ(4:8بـ سعد )ت:  قال الؾقث، و(2)«َتَبر 

 .(3)إذا أبدت محاسـفا مـ وجففا وجسدها

فّسَر العؾؿاُء »:  هـ(4753)ت: ابـ باز  شقخـاسؿاحة قال و

الؿحاسـ والؿػاتـ مـ صدرها، مـ طـؼفا، مـ  فارُ التبرَج بلكف إض

أذكقفا وحؾقفا، وشعرها، وكحق ذلؽ، وهؽذا القجف يف أصح ققيل 

العؾؿاء، هق مـ الؿػاتـ، ٕن مجال الؿرأة وحسـفا وزيـتفا يظفر 

مف  وجففا، ففذا كؾف حرام وٓ يجقز، مـ وهق مـ التبرج الذي حر 

 .اهـ(4)«طز وجؾ اهلل

                                                 

 .00شورة األحزاب اآلية  (1)

 (.6/616لسان العرب ) (6)

 (.5/636البحر ادحقط ) (0)

 (.1/6663الطقار وحمؿد ادوشى ) اهللظبد فتاوى كور ظذ الدرب، مجع د. (2)
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متعددة األدلة من السـة عؾى وجوب تغطقة وجه الؿرأة هي 

 أدلة: ثامكقةوصرحية وصحقحة ومـفا 

 الدلقل األول:

ٓ » قال:أكف  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  رضل اهلل طـفؿا بـ ُطؿر اهللحديث طبد

الـؼاب :  عـك، وم(1)«ػازيـوٓ تؾبس الؼُ  ،الؿحرمةالؿرأة وتـتؼب 

وُسؿل الـؼاب  بالقجف، ٓ يبدو مـف إٓ العقـان،هق غطاء خاص 

ووجف الدٓلة  ،(2)كؼابًا ٕن فقف كؼبقـ طىل العقـقـ تـظر الؿرأُة مـفؿا

طادة الـساء يف غقر اإلحرام هق لبس مػفقم الحديث أن مـ 

 الـؼاب والؼػازيـ .

هذا مؿا يدل و» (:هـ;5:)ت:  قال شقخ اإلسالم أمحد بـ تقؿقة

 ، ـَ طىل أن الـؼاب والؼػازيـ كاكا معروفقـ يف الـساء الاليت مل ُيْحِرْم

 .(3)«وذلؽ يؼتضل ستر وجقهفـ وأيديفـ

: ققلف: هـ(876 )ت:وقال الؼاضل أبق بؽر بـ العربل الؿالؽل 

                                                 

 (.1606( البخاري )1)

 (.1/160ادعجم الوشقط مادة: )كؼب(، وفتح ادؾك ادعبود ) (6)

 .15، وحجاب ادرأة ولباشفا يف الصالة ص (13/051( جمؿوع الػتاوى )0)
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وذلؽ ٕن سَترها وجففا بالبرقع فرٌض إٓ يف  «وٓ َتـَتِؼب اَلؿرأةُ »

شقًئا مـ ِخؿارها طىل وجففا غقر ٓصؼ بف، الحج، فنهنا ُترخل 

 اهـ.(1)«وُتعِرُض طـ الرجال، وُيعرضقن طـفا

الـؼاُب هق الشلء » :هـ(4753)ت:  :ابـ باز شقخـاسؿاحة  قالو

الذي ُيصـع لؾقجف كالُبرقع فال تؾبسف الؿرأة وهل محرمة، ولؽـ 

يجب أن ُتغطل وجففا بؿا تشاء طـد وجقد الرجال إجاكب، ٕن 

 .(2)«طـ الرجال كشػت وجففا جففا طقرة، فنذا كاكت بعقدةً و

 :الثاينالدلقل 

َفَبْقـَا َأَكا »يف حادثة اإلفؽ، قالت:  ـطـفا  اهللرضل ة ـ حديث طائش

ِؾ اَجالَِسٌة فِل َمـِْزلِل، َغَؾَبْتـِل َطْقـِل َفـِْؿُت، َوَكاَن َصْػَقاُن  ـُ اْلُؿَعط  ْب

ْكقَ  َؾِؿل  ُثؿ  الذ  ـْ َوَراِء اْلَجْقِش، َفَلْصَبَح ِطـَْد َمـِْزلِل، َفَرَأى الس 
اكِل  مِ

ـَ َرآكِل، َوَكاَن َرآكِل َقْبَؾ اْلِحَجاِب،  َسَقاَد إِْكَساٍن َكائٍِؿ َفَعَرَفـِل ِحق

ْرُت َوْجِفل بِِجْؾَبابِل ـَ َطَرَفـِل، َفَخؿ   .(3)«َفاْسَتْقَؼْظُت بِاْستِْرَجاِطف ِحق

رُت(: أي : »- هـ(85;)ت: -حجر  قال الحافظ ابـ ققلف: )فخؿ 

                                                 

 (.2/34( ظارضة األحوذي )1)

 (.15/161جمؿوع فتاوى ابن باز ) (6)

 (.6553( ومسؾم )2121اري )رواه البخ (0)
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قال و، (1)«غطقت وجفل بجؾبابل، أي: الثقب الذي كان طؾقفا

ففذا الحديث : »- هـ(:475 )ت: صػل الرمحـ الؿباركػقري

كص يف شؿقل الحجاب لؾقجف، ويػقد أن الحجاب يؿـع الرائل 

 .(2)«مـ معرفة الؿرأة بقجففا= لؽقن القجف مستقرًا تؿام الستر

 : الدلقل الثالث

أمر بخروج الـساء  ملسو هيلع هللا ىلصطـفا أّن الـبل  اهللأم ططقة رضل  حديث

إحداكا ٓ يؽقن لفا جؾباب قال:  اهلللصالة العقد فؼؾت: يا رسقل 

محؿد قال العالمة ، (3)متػؼ طؾقف «لتؾبسفا أختفا مـ جؾباهبا»

ففذا الحديث يدل طىل أّن الؿعتاد طـد »: هـ(4754)ت:  عثقؿقـال

، ويف إمر بؾبس (4)«ء الصحابة أن ٓ تخرج امرأة إٓ بجؾبابكسا

هق الجؾباب دلقؾ طىل أكف ٓبد مـ التستر، وتغطقة القجف بف، ٕكف 

يف طـفا  اهللالؿؼصقد مـ لبس الجؾباب بدلقؾ ققل طائشة رضل 

 .«رُت وجفل بجؾبابلفخؿ  »الحديث السابؼ 

 

                                                 

 (.4/4فتح الباري ) (1)

 .27إبراز احلق، ص (6)

 (.673( ومسؾم )031رواه البخاري ) (0)

 .16رشالة احلجاب ص (2)
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 :الرابعالدلقل 

مـ َجر  َثقَبف »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللقال: قال رسقل  طـفؿا اهللطـ ابـ طؿر رضل 

 طـفا: اهللفؼالْت أم  َسَؾؿة رضل  «إلقف يقم الِؼقاَمةِ  اهللُ ُخقالََء مل َيـظِر 

ـَ شبَرا»بُذيقلفـ؟ قال:  فؽقػ َيْصـَُع الـَساءُ  إًذا »فؼالت:  «ُيرِخق

 .(1)«فقرخقـَف ِذَراطا ٓ يِزدن طؾقف»قال: « تـَؽِشػ أَقدامفـ

يف هذا دلقؾ طىل وجقب ستر »: هـ(;78)ت:  فؼلقال البق

 .(2)«قدمقفا

وإذا كان إمر »: هـ(4745)ت:  التقيجري محقد وقال العالمة

هؽذا يف الؼدمقـ، فؽقػ بؿا فققفؿا مـ سائر أجزاء البدن؟ وٓ 

سقؿا القجف الذي هق مجؿع محاسـ الؿرأة؟ وإذا كان قدم الؿرأة 

 العالمة، وقال (3)«ن ُيْسَترطقرة يجب سترها، فقجُففا أوىل أ

هذا الحديث دلقؾ طىل وجقب »: هـ(4754)ت: عثقؿقـ المحؿد 

 اهللرضل  -ستر قدم الؿرأة، وأكف أمر معؾقم طـد كساء الصحابة 

، والؼدم أقؾ فتـة مـ القجف والؽػقـ بال ريب، فالتـبقف -طـفؿ 

                                                 

وقال: حسن  (1503)(، والسمذي 2115أبو داود )( و7/136أخرجه أمحد )( 1)

 .63صحقح، وصححه األلباين يف جؾباب ادرأة ادسؾؿة ص

 (.6/600ؼي )شـد البقف (6)

 .75الصارم ادشفور، ص (0)
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بإدكك تـبقف طىل ما فققف، وما هق أوىل مـف بالحؽؿ، وحؽؿة 

الشرع تلبك أن يجب ستر ما هق أقؾ فتـة، ويرخص يف كشػ ما 

 .(1)«هق أطظؿ مـف فتـة

 :الخامسالدلقل 

، - ملسو هيلع هللا ىلص -ـِ الـ بِلِّ ، طَ -طـف  اهللرضل  -بـ مسعقد  الؾ فِ حديث َطْبِد 

ْقَطانُ »َقاَل:  قال . (2)«اْلَؿْرَأُة َطْقَرٌة، َفنَِذا َخَرَجْت اْسَتْشَرَفَفا الش 

وهذا الحديُث دالٌّ طىل »هـ(: 4745العالمة محقد التقيجري )ت: 

يف  أّن مجقَع أجزاِء الؿرأِة طقرٌة يف حؼِّ الرجاِل إجاكب، وسقاءٌ 

 .(3)«اوغقره مـ أطضائف ذلؽ وجففا

أي زيـفا يف كظر »: «إذا خرجت استشرففا الشقطان»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف  ومعـك

ولقس يف ققلف ، (4) «أي كظر إلقفا لقغقيفا، ويغقي هباالرجال وققؾ: 

وإكؿا الؿؼصقد هق الحث  طىل َسترها  ،لفا اكتؼاٌص )الؿرأة طقرة(  ملسو هيلع هللا ىلص

 يةيف غا وهـا يجدر التـبقف طىل أمريـ ،وصقاكتِفا والؿحافظِة طؾقفا

 :إمهقة

                                                 

 .13رشالة احلجاب، ص (1)

 (.1/030( وصححه األلباين يف إرواء الغؾقل )0/111رواه السمذي ) (6)

 .74الصارم ادشفور، ص (0)

 (.2/005حتػة األحوذي ) (2)
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الـظر، يف باب عقرة الالصالة و يف عقرةالأمهقة التػريؼ بقـ  أواًل:

القجف لقس بعقرة أرادوا بؼقلفؿ هذا  نّ إالعؾؿاء الذيـ قالقا  فنن

 بؿعـك أن الؿرأة ٓ يجب طؾقفا تغطقةُ  ،أكف لقس بعقرة يف الصالة

 .كشػف طـد إجاكب جقازهؿ وجففا يف الصالة ولقس مرادُ 

 بذلؽ فؿرادهؿ ،ققل بعض العؾؿاء أن  القجف مـ العقرة: ثاكقاً 

جب ي التل ادهؿ أكف كالعقرة الؿغؾظة مثالً طقرة الـظر ولقس مر

 ، ففق طقرةدائؿًا، وإكؿا هق طقرة طـد كظر إجاكب فؼط استره

ولقس  ،طقرة طـد وجقد إجاكب وكظرهؿ أي أك فلغقره ٓ لذاتف، 

 ظرهؿ.بعقرة يف حال طدم وجقدهؿ وك

والتحؼقؼ أكف لقس » (:هـ566صقخ اإلشالم ابن تقؿقة )ت:  قال

بعقرة يف الصالة وهق طقرة يف باب الـظر، إذا مل يجز الـظر 

لقست ».وقال مبقـًا الػرق بقـ طقرة الـظر وطقرة الستر :(1)«إلقف

العقرة يف الصالة مرتبطة بعقرة الـظر ، ٓ صردًا وٓ 

العقرة طقرتان: » هـ(:84:الؼقؿ )ت:.وقال تؾؿقذه ابـ (2)«طؽساً 

 ة لفا أن تصظ مؽشقفةر  طقرة يف الـظر، وطقرة يف الصالة، فالحُ 

                                                 

 (.3/062الػتاوى الؽزى ) (1)

 (.66/113جمؿوع الػتاوى ) (6)
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 أن تخرج يف إسقاق ومجامع الـاس القجف والقديـ ولقس لفا

وجقهفـ طـ  ولفذا أمر الـساء بستر». وقال أيضًا: (1)«كذلؽ

القجف يسػر طـ كؿال الؿحاسـ، فقؼع  الرجال، فنن ضفقر

 .(2)«فتتانآ

 :السادسالدلقل 

وَن بِـَا »َقاَلْت:  -طـفا  اهللرضل  -حديث َطائَِشَة  ْكَباُن َيُؿر  َكاَن الر 

ـُ َمَع َرُسقِل  ُمْحِرَماٌت، َفنَِذا َحاَذْوا بِـَا َأْسَدَلْت  - ملسو هيلع هللا ىلص - الؾ فِ َوَكْح

ـْ َرْأِسَفا َطَؾك َوْجِفَفا، َفنَِذا َجا
 .(3)«َوَزَكا َكَشْػـَاهُ إِْحَداَكا ِجْؾَباَبَفا مِ

فنذا »فػل ققلفا: : »هـ(4754)ت: قال العالمة محؿد العثقؿقـ 

 «سدلت إحداكا جؾباهبا طىل وجففا» ،تعـل الركبان «ـاا بحاذو

أن كشػ القجف يف  :وبقان ذلؽ ،دلقؾ طىل وجقب ستر القجف

اإلحرام واجب طىل الـساء طـد إكثر مـ أهؾ العؾؿ، والقاجب 

ف إٓ ما هق واجب، فؾقٓ وجقب آحتجاب، وتغطقة ٓ يعارض

القجف طـد إجاكب، ما ساغ ترك القاجب مـ كشػف حال 

                                                 

 (.6/63إظالم ادوقعغ ) (1)

 .45روضة ادحبغ ص  (6)

(، وقال 1600(، وأبو داود، برقم )62361(، برقم )23/366( أخرجه أمحد )0)

 «.حسن يف الشواهد(: »1/135الشقخ األلباين يف جؾباب ادرأة ادسؾؿة، )
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بؾ  ملسو هيلع هللا ىلص خاص بلزواج الـبلالحؽؿ ولقس هذا  ا.هـ.(1)«اإلحرام

أسؿاء بـت ويدل طىل طؿقمف ققل هق طام لجؿقع كساء الؿممـقـ، 

الرجال كـا كغطل وجقهـا مـ »ا: طـف اهللرضل  الصديؼ أبل بؽر

 .(2)«يف اإلحرام

كـا »بصقغة الجؿع يف ققلفا:  -طـفا  اهللرضل  -ويف تعبقر أسؿاء 

دلقٌؾ طىل أن طؿؾ الـساء يف زمـ « كغطل وجقهـا مـ الرجال

كان طىل تغطقة القجقه مـ الرجال  -طـفؿ  اهللرضل  -الصحابة 

 .(3)إجاكب و أن تغطقة القجقه كان هق الؿؼصقد بلمر الحجاب

 :السابعقل الدل

ـْ َطْبِد  فِ َط ـِ َمْسُعقٍد  الؾ  :  ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل الـ بِل   -طـف  اهللرضل  -ْب

ُف َيـُْظُر إَِلْقَفا» .ومعـك (4)«َٓ ُتَباِشُر اْلَؿْرَأُة اْلَؿْرَأَة َفَتـَْعَتَفا لَِزْوِجَفا َكَلك 

يجقز لفا وصُػ محاسـ امرأة لزوجفا  الحديث: أن الزوجة ٓ

دلقؾ طىل أن « كلكف يـظر إلقفا: »ملسو هيلع هللا ىلصيـظر إلقفا، ويف ققلف كلكف 

                                                 

 .16رشالة احلجاب ص (1)

ووافؼه الذهبي، ( صحقح ظذ رشط الشقخغ)، وقال: (1/232) (رواه احلاكم6)

 (.1/136جؾباب ادرأة ادسؾؿة )« ظذ رشط مسؾم وحده»أللباين: قال ا

 .27اكظر إبراز احلق لؾؿباركػوري ص (0)

 (.362رواه البخاري ) (2)
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الـساء كـ ُيغطقـ وجقهفـ وإٓ لؿا احتاج الرجال إىل أن تقصػ 

لفؿ الـساء إجـبقات، بؾ كاكقا يستغـقن طـ ذلؽ بالـظر إلقفـ 

 . (1)مباشرة

 : الثامن الدلقل 

لف  فذكرت ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  قال: أتقُت طـف  اهللرضل الؿغقرة بـ شعبة  طـ

اذهب فاكظر إلقفا= فنكف أجدر أن يمدم »امرأة أخطبفا، قال: 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللإن كان رسقل »فؾؿا طؾؿت الؿرأة بذلؽ قالت:  «بقـؽؿا

، فػل هذا (2)«فاإلقفا، فتزوجتُ  أمرك أن تـظر فاكظر، قال: فـظرُت 

طىل وجقب تغطقة وجف الؿرأة طـ الرجال  الحديث دلقؾ

زمان الػاضؾ ٓ يستطقع رؤية الرجؾ يف ذلؽ ال إجاكب، وأن  

لق كاكت  قال بعض العؾؿاء: ،لفا وجف الؿرأة إٓ إذا كان خاصباً 

 لؾرخصةِ  لؿا احتاج الخاصُب  كاشػًة لقجففا تخرج سافرةً  الؿرأةُ 

 إىل مخطقبتف. يف الـظرِ 

 **  ** 

                                                 

 .630اكظر الصارم ادشفور، ص (1)

( وحسـه، وصححه األلباين 1365( والسمذي )03/44رواه اإلمام أمحد ) (6)

 (.74يف السؾسؾة الصحقحة )
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ٓ ُيعرف خالٌف بقـ الصحابة رضل اهلل طـفؿ يف وجقب تغطقة 

، ويف ما يظ ذلؽ اإلمجاع طىلالعؾؿاء بعض كر وقد ذالقجف، 

 :كصقص أققالفؿ

 :هـ(;:7الشافعل )ت:  قال إمام الحرمقـ الجقيـل   -1

اتػؼ الؿسؾؿقن طىل مـع الـِّساء مـ الخروج سافرات القجقه= »

 .(1)«الػتـة ـ ةُ ظِ م ٕن  الـ ظرَ 

 هـ(:73;وقال محؿد بـ إبراهقؿ القزير )ت:  -5

 .(2)«وأمجعقا طىل وجقب الحجاب لؾـساء»

 هـ(:77;وقال ابـ رسالن الشافعل )ت:  -6

اتػؼ الؿسؾؿقن طىل مـع الـِّساء أن يخرجـ سافرات طـ القجقه، »

اق  .(3)«ٓسقؿا طـد كثرة الػس 

 هـ(:633افعي )ت:وقال بدر  الدين العقـي الش -2

                                                 

 (.5/61(، وروضة الطالبغ )16/01طؾب )هناية اد (1)

 (.1/636الروض الباشم يف الذب ظن شـة أيب الؼاشم )( 6)

 (.11/146( ظون ادعبود )0)
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 .(1)«وجيب ظؾقفا االحتجاب من الرجل األجـبي باإلمجاع»

 هـ(:737 وقال ابن ادزد احلـبع )ت: -3

، ومعـى إذا برزت يعـي: (2)«وجيب ظؾقفا شس وجففا إذا برزت»

 .إذا خرجت

ويدل  »هـ(: 4679وقال خؾقؾ أمحد السفاركػقري  الحـػل  )ت -9

لحاجة: اتػاق الؿسؾؿقـ طىل مـع الـِّساء أن طىل تؼققد كشػ القجف با

 .(3)«يخرجـ سافرات القجقه، ٓسقؿا طـد كثرة الػساد وضفقره

وقال سؿاحة مػتل باكستان محؿد شػقع الحـػل )ت:  -:

ة » :هـ(9>46 وبالجؿؾة فؼد اتػؼت مذاهب الػؼفاء، ومجفقر إم 

ّػ بقـ طىل أك ف ٓ يجقز لؾـِّساء الشقاّب كشػ القجقه وإك

 مي خيّٰ  إجاكب، وُيستثـك مـف العجائز= لؼقلف تعاىل:
ِّىي

(4)
»

(5). 

                                                 

 (.63/615) ظؿدة الؼارئ( 1)

، وقد أصطؾح ابن ادزد يف مؼدمة كتابه بلن ما 034مغـي ذوي األففام ص ( 6)

 .ر هـا يف وجوب شس ادرأة وجففا اتػق فقه األئؿة ُيصقغُه بصقغة ادضارع، كام ذك

 (.14/201( بذل ادجفود رشح شـن أيب داود )0)

 .43شورة الـور آية ( 2)

 (.636( ادرأة ادسؾؿة ص)3)
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 هـ(:1263)ت: ظبد العزيز بن باز  صقخـاوقال شامحة  -6

وقد أمجع طؾؿاء السؾػ طىل وجقب ستر الؿرأة الؿسؾؿة »

 .(1)«لقجففا، وأكف طقرة يجب طؾقفا ستره إٓ مـ ذي محرم

مجاع الؼقيل، فقدل طؾقف اإلؿتقافؼ مع ظ الؿوأما اإلمجاع الع

 الـصقص التالقة:

طىل مرِّ  مل يزل الرجاُل » :هـ(838قال أبق حامد الغزايل )ت:  -4

 .(2)«يخرجـ مـتؼبات الزمان مؽشقيف القجقه، والـِّساءُ 

وكذا » هـ(:78:)ت:  ابـ حقان إكدلسل الؿػسر الؾغقيوقال –5

 .(3)«فا القاحدةإٓ طقـُ طادة بالد إكدلس، ٓ يظفر مـ الؿرأةِ 

مل يزل »هـ(: 58;)ت: الؿقزطل  الشافعل   ابـ كقر الديـ وقال -6

الـ اس طىل هذا، قديؿًا وحديثًا، يف مجقع إمصار وإقطار،  طؿُؾ 

ن لؾشاب ة، فقتسامحقن لؾعجقز يف كشػ وجففا، وٓ يتسامحق

 .(4)«ويروكف طقرة ومـؽراً 

طىل  استؿر العؿُؾ »: (هـ85;العسؼالين )ت:  وقال ابـ حجر -7

                                                 

 (.3/601( جمؿوع فتاوى ومؼاالت متـوظة )1)

 (.7/005فتح الباري )( و6/010إحقاء ظؾوم الدين )( 6)

 (.5/633( البحر ادحقط )0)

 .(2/55ان ألحؽام الؼرآن )تقسر البق (2)
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خروج الـِّساء إىل الؿساجد وإسقاق وإسػار مـتؼبات=  جقازِ 

جاللئال يراهُ  َقِديًؿا  الـِّساءِ  وَلؿ َتَزل طاَدةُ » أيضًا:وقال  .«ـ  الرِّ

ـ  َطـ إَجاكِب  .(1)«وَحِديًثا َيسُترَن ُوُجقهف
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 .(7/005، )(7/062ح الباري )ت( ف1)
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طىل وجقب تغطقة وجف الؿرأة هق أن ُيؼال: إذا ؾ العؼظ الدلق

 باإلمجاع، فنن   الرأسِ  شعرِ  ستُر الـحر والصدر والؼدم وسترُ  وجِب 

الجؿال والػتـة، فنّن  مـ باب أوىل= ٕكف مقضعُ  القجفِ  سترِ  وجقَب 

صقرة ٓ يسللقن إٓ طـ القجف، فنذا ال الذيـ يتطؾبقن مجاَل  الـاَس 

كان مجقالً مل يـظروا إىل ما سقاه كظرًا ذا أمهقة، ولذلؽ إذا قالقا 

القجف  فالكة مجقؾة مل ُيػفؿ مـ هذا الؽالم إٓ مجال القجف فتبقـ أن  

الجؿال صؾبًا وخبرًا، فنذا كان كذلؽ فؽقػ ُيػفؿ أن  هق مقضعُ 

حر والشعر ثؿ صدر والـهذه الشريعة الحؽقؿة تلمر بستر ال

 .!!(1)فُص يف كشػ القجُترخِّ 

 ** * * 

 

                                                 

وإطفار » ، وقال رمحه اهلل :(11ص )لؾعالمة حمؿد العثقؿغ رشالة احلجاب  (1)

ادرأة وجففا يف األشواق من أظظم الػتن ومن أظظم ادصائب التي حؾت يف 

وجه فؼط، بل جمتؿعات بعض ادسؾؿغ ، فنن هذه الػتـة مل تؼترص ظذ إخراج ال

فتاوى  .«صار الـساُء خيرجن الرؤوس والرقاب والـحور واألذرع وال يبالغ بذلك

 (.126كور ظذ الدرب )ش/
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إربعة مـ الحـػقة الؿالؽقة  الؿذاهِب  طؾؿاءِ  لؼد تعددت طباراُت 

، جقب تغطقة وجف الؿرأة طـ إجاكبوالشافعقة والحـابؾة يف و

 هؿ أكف لقَس بجقاز كشػف وأكف لقس بعقرة، فؿرادُ بعضفؿ  وأما ققُل 

أن تستر  وهل تصظ بعقرة يف أثـاء الصالة، فال يجب طىل الؿرأة

وجففا كؿا هق الحال يف وجقب ستر رأسفا وبدهنا ولق كاكت تصظ 

 هـ(:58;قال الػؼقف الشافعل محؿد الؿقزطل )ت: ، لقحدها

 ٓمل يتؽؾؿقا إوالسؾػ كؿالؽ والشافعل وأبل حـقػة وغقرهؿ، »

وما أضـ أحدًا مـفؿ يبقح لؾشابة أن »ثؿ قال:  «يف طقرة الصالة

 .(1)«تؽشػ وجففا لغقر حاجة

 يف ذلؽ: بعضفؿوفقؿا يظ طبارات 

 أواًل: عؾامء الحـػقة: 

الؿرأة الشاب ة ملمقرة »: هـ(6:3)ت:قال أبق بؽر الجصاص، 

الخروج،  وجففا مـ إجـبل، وإضفار الستر والعػاف طـد بستر

                                                 

 (.2/56تقسر البقان ألحؽام الؼرآن )( 1)



o 
ش

O  51  

 .(1)«فقفا يِب الر   لئال يطؿع أهُؾ 

الؿرأة طقرة مـ قرهنا إىل قدمفا، »: هـ(3>7)ت:  وقال السرخسل

 (2)«ةرإىل بعض الؿقاضع مـفا، لؾحاجة والضرو بقح الـظرُ ثؿ أُ 

 ومراده بذلؽ طقرة الـظر.

 هـ( يف تػسقره لؼقلف تعاىل:43:قال الـسػل الحـػل )تو

طؾقفـ، ويغطقـ هبا يرخقـفا » :َّجئ يي ىي  نيُّ 

 .(3)«وجقهفـ وأططاففـ

 ؿـعُ قال مشايخـا: تُ »: هـ(>9>)ت:  الحـػل وقال ابـ كجقؿ

 .(4)«يف زماكـا لؾػتـة ا بقـ الرجالِ وجفِف  مـ كشِػ  الشابةُ  الؿرأةُ 

 وُتؿـعُ »هـ(،: ;;43الحـػل  )ت الحصؽػل وقال طالء الديـ

ةُ  الؿرأةُ   .(5)«الػتـة لخقِف  بقـ الرجالِ  القجفِ  مـ كشِػ  الشاب 

 

                                                 

 (.0/236( أحؽام الؼرآن )1)

 (.13/123ادبسوط )( 6)

 (.0/57( مدارك التـزيل )0)

 (.1/662البحر الرائق )( 2)

 (.1/36ادختار )الدر ( 3)
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 ثاكقًا: عؾامء الاملؽقة:

ـُ َططق ة الؿالؽل ا كاكْت طادُة العربق ات »: هـ(874)ت:  قال اب َلؿ 

َل  ـ  كؿا يػعُؾ اإلماُء، وكان ذلؽ داطقًة التبذ  ـَ وجقهف ـ  يؽِشْػ ، وك

ـ   ، وتشع ب الِػؽر فقف ـ  جال إلقف تعاىل رسقَلف  اهللأَمَر  -إىل كظر الرِّ

، وَيبِقـ الػرُق ط ـ  ـ  بندكاِء الجالبقب= لقؼَع ستُره ؾقف السالم بلمره

ـ    .(1)«بقـ الحرائر واإلماء، فُقعرف الحرائُر بستره

هـ( يف تػسقره لؼقلف 74:قال ابـ جزي الؽؾبل الؿالؽل )ت

كان كساء العرب يؽشػـ » :َّجئ يي ىي  نيُّ تعاىل:

كظر الرجال لفـ،  وجقهفـ كؿا تػعؾ اإلماء، وكان ذلؽ داطقًا إىل

 .(2)«بذلؽ وجقهفـ نبندكاء الجالبقب لقستر اهللفلمرهـ 

: هـ(4459 )ت:الؿالؽل  إزهري الـػراويشفاب الديـ قال 

اطؾؿ أن الؿرأة إذا كان يخشك مـ رؤيتفا الػتـة وجب طؾقفا ستر »

مجقع جسدها حتك وجففا وكػقفا، وأما إن مل يخش مـ رؤيتفا 

. ثؿ قال: «ستر ما طدا وجففا وكػقفاب طؾقفا ذلؽ فنكؿا يج

الذي يؼتضقف الشرع وجقب سترها وجففا يف هذا الزمان، ٓ ٕكف »

                                                 

 (.5/125( ادحرر الوجقز )1)

 (.0/122( التسفقل لعؾوم التـزيل )6)
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طقرة وإكؿا ذلؽ لؿا تعقرف طـد أهؾ هذا الزمان الػاسد أن 

كشػ الؿرأة وجففا يمدي إىل تطرق إلسـة إىل قذففا، وحػظ 

 . (1)«إطراض واجب كحػظ إديان وإكساب

 الشافعقَّة:  ثالًثا: عؾامء

كؾ بدن الحرة » هـ( يف تػسقره:8;9: ي الشافعل )توقال البقضا

إىل شلء مـفا إٓ  الـظرُ  والؿحرمِ  الزوِج  طقرة ٓ يحؾ لغقرِ 

ِؾ الشفادة  .(2)اهـ«لضرورة كالؿعالجة وَتَحؿ 

إقرب إىل » هـ(:: 89:وقال تؼل الديـ السبؽل الشافعل )ت

 . (3)«طقرة يف الـظر صـقع إصحاب أن وجففا و كػقفا

ومـ تحؼؼت كظر أجـبل »: هـ(6:>)ت:  وقال ابـ حجر الفقتؿل

لفا، يؾزمفا ستر وجففا طـف، وإٓ كاكت معقـة لف طىل حرام 

 .(4)«فتلثؿ

ـ  اْلُخُروُج »: هـ(>439: قال الؼؾققبل الشافعل)تو َفَقْحُرُم َطَؾْقِف

                                                 

  .(6/655الػواكه الدواين ظذ رشالة أيب زيد الؼرواين ) (1)

 (.2/132( أكوار التـزيل وأرسار التلويل )6)

 (.4/165( هناية ادحتاج )0)

 (.5/170حتػة ادحتاج يف رشح ادـفاج )( 2)
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ُف َسَبٌب لِْؾحَ  َك 
ِ
 .(1)«َرامِ َسافَِراِت اْلُقُجقِه= ٕ

 رابعًا: عؾامء الحـابؾة: 

وقبؾ أن تـزل آية »: هـ(;5: )ت: قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿّقة

جال وجففا  الحجاب كان الـِّساء يخرجـ بال جؾباب، يرى الرِّ

ثؿ لؿا ، ويديفا، وكان إذ ذاك يجقز لفا أن ُتظفر القجف والؽػقـ

 ين ىن ننّٰ آية الحجاب بؼقلف:  -طز وجؾ- اهللأكزل 
 يي ىي ني مي زي ري ٰى
ِّجئحئ

جال(2)  .(3)«حجب الـِّساء طـ الرِّ

ـ  إجاكب غقر »وقال أيضًا:  ـ  بحقث يراه وكشػ الـِّساء وجقهف

جائز، وطىل ويل إمِر إمُر بالؿعروف والـفل طـ هذا الؿـؽر 

 .(4)«وغقره، ومـ مل يرتدع فنك ف يعاقب طىل ذلؽ بؿا يزجره

طـ  هنقتقدماها ففل إكؿا وأما وجففا ويداها و»وقال أيضًا: 

 إبدائف لؾـساء وٓ لذوي إبداء ذلؽ لألجاكب، ومل تـف طـ

                                                 

 .(0/637قؾقويب وظؿرة )حاصقة ( 1)

 .37شورة األحزاب اآلية  (6)

 (.66/113جمؿوع الػتاوى ) (0)

 (. 2/066جمؿوع الػتاوى ) (2)
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 .(1)«الؿحارم

الشارع شرع لؾحرائر أن يسترن »: هـ(84:)ت: وقال ابـ الؼقِّؿ

ـ  ذلؽ ا اإلماء فؾؿ يقجب طؾقف ـ  طـ إجاكب، وأم  ، «وجقهف

يف الـ ظر، والعقرة طقرتان: طقرة يف الصالة، وطقرة »وقال أيضًا: 

ة لفا أن تصظ مؽشقفة القجف والؽػقـ، ولقس لفا أن تخرج  فالحر 

 .(2)«يف إسقاق ومجامع الـ اس كذلؽ

وقد كـ قبؾ الحجاب يظفرن »هـ(:8>:: وقال ابـ رجب )ت

بغقر جؾباب، ويرى مـ الؿرآة وجففا وكػاها.. ثؿ أمرت بستر 

دون  وجففا وكػقفا، وكان إمر بذلؽ مختصا بالحرائر

 .(3)«اإلماء

الؽػان والقجف مـ الحرة » :هـ(4379)تقال البفقيت الحـبظو

 .(4)«البالغة طقرة خارج الصالة باطتبار الـظر كبؼقة بدهنا

 **  ** 

                                                 

 (.66/115جمؿوع الػتاوى ) (1)

 (.6/25إظالم ادوقعغ ) (6)

 (.6/106فتح الباري البن رجب )  (0)

 .(1/644كشاف الؼـاع ) (2)
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لؽتاب والسـة لؼقل الراجح بدلقؾف مـ اتعؿؾ بايجب طىل الؿرأة أن 

لؼقل  وهق الؼقل بقجقب تغطقة وجف الؿرأة طـ الرجال إجاكب،

 جه هن  من خن حن جن مم خم حمّٰتعاىل:  اهلل

 هئ مئ خيميهي حي جي ٰه مه

ِّمب
 .ِّهن من خن حنّٰ والؿراد بؼقلف تعاىل: (1)

 أي الرد إىل الؼران الؽريؿ والسـة الصحقحة، قال الحافظ ابـ كثقر

كؾ شلء تـازع  بلن  طز وجؾ،  اهللمـ  هذا أمرٌ : »هـ(7::)ت: 

يف ذلؽ إىل  التـازعَ  رد  الـاس فقف مـ أصقل الديـ وفروطف أن يُ 

وإذا تبقـ هذا فنكف ٓ يجقز ٕحد أن يتبع . (2)ا.هـ«الؽتاب والسـة

ققل أحد مـ الؿػتقـ مع مخالػتف لؾدلقؾ، أو تؼديؿ ققلف طىل ققل 

 )ت:، قال اإلمام أمحد بـ حـبؾ ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل وققل رسقلف  اهلل

ـاد وصحتف ويذهبقن إىل رأي طجبت لؼقم طرفقا اإلس»: هـ(574

                                                 

 .37شورة الـساء اآلية  (1)

 .(6/023ابن كثر )تػسر  (6)
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 لك اك يق ىق يفّٰ  :تعاىل يؼقل اهللو، سػقان

ِّيك ىك مك
.أتدري ما الػتـة؟ الػتـة الشرك، لعؾف إذا رّد (1)

 .(2)«بعض ققلف، أن يؼع يف قؾبف شلء مـ الزيغ فقفؾؽ

ويف مسللة تغطقة القجف تقجد كصقص محؽؿة يف وجقب تغطقتف 

، والقاجب لؿـ يريد السالمة (3)شاهبة يف جقاز كشػفوكصقص مت

لديـف ومرضاة ربف أن يلخذ بالـصقص الؿحؽؿة الصريحة ويترك 

                                                 

 . 40شورة الـور اآلية  (1)

( وابن مػؾح يف الػروع 17/132ذكره بـحوه صقخ اإلشالم يف الػتاوى ) (6)

(11/135.) 

ر ـولؽـفا غق صحقحةكشف الوجه إما أهنا  واز  التي ُتذكُر جلوهذه الـصوص  (0)

ُد ظؾقه ظدُة احتامالت ر   كوهنا يف رصحية مثل حديث ادرأة اخلثعؿقة الذي ي 

ما ورد ظؾقه  أو أهنا صغرة، أو كشػفا لوجففا لقس برصيح، وكام ققل ،حمرمة

رصحية ولؽـفا غر  وقد تؽون تؾك الـصوصاالحتامل شؼط به االشتدالل، 

 ملسو هيلع هللا ىلصظـفا حقـام دخؾت ظذ الـبي  اهللصحقحة مثل حديث أشامء بـت أيب بؽر ريض 

ل: )يا أشامء إّن ادرأة إذا بؾغت وقا ملسو هيلع هللا ىلص اهللوظؾقفا ثقاب رقاق، فلظرض ظـفا رشول 

ادحقض مل يصؾح أن يرى مـفا إال هذا وهذا( وأصار إػ وجفه وكػقه، ففو حديث 

من ادحؼؼغ، ولو صّح ففو حمؿول ظذ ما قبل  ضعقف، ضعػه أبوداود ومجعٌ 

 (.4/337فرض احلجاب كام ذكر ذلك اإلمام ابن قدامة يف كتابه ادغـي: )



o 
ش

O 
O 

 58   

 ىيُّ  :فقفؿ اهللتتبع الـصقص الؿتشاهبة= لؽل ٓ يؽقن مؿـ قال 

َّمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
(1). 

يف اتباع الحجة وآختالف يف الؿسائؾ الػؼفقة لقس بحجة بؾ 

لقس آختالف حجة، »هـ( ;;6)ت:  :الخطابل الدلقؾ كؿا قال

 .(2)«وبقان السـة حجة طىل الؿختؾػقـ

 

 ** * * 

 

 

 

 

                                                 

 . 5اآلية شورة آل ظؿران  (1)

 .(0/637أظالم احلديث ) (6)
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تغطقة القجف أمرًا مللقفًا لدى  الؿشتؿؾ طىللؼد كان الحجاُب 

ضاهر مـ الصقر يف العامل اإلسالمل كؿا هق  طؿقم الؿسؾؿات

ولؽـ تغقرت أحقالفـ إىل  ،(1)الؼديؿة لبعض الدول اإلسالمقة

 فِ ، بؾ وتجؿقؾِ القجفِ  وكشِػ  الحجاِب  وكزعِ  والسػقرِ  التبرِج 

 :مـ أمهفا أسباٍب  إىل طدةِ  وذلؽ راجعٌ ، الؿختؾػة الزيـةِ  بلكقاعِ 

   ضعػ القازع الديـل  -4

 .الجفؾ بلحؽام الديـ -5

 التشبف بغقر الؿسؾؿات.والتؼؾقد إطؿك  -6

 أخذ الػتقى مـ غقر العؾؿاء الؿعتبريـ. -7

، فتجد البعض مـ الـساء يعؾؿـ وجقب تغطقة تباع الفقىا - 8

 ملسو هيلع هللا ىلصيف طدم امتثال أمر اهلل ورسقلف القجف ولؽـفـ يتبعـ الفقى 

 جغ مع جع مظ حط مض خضُّ تعاىل:  اهللوقد قال 

 جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
                                                 

 .كظر بعض هذه الصور يف الغالف اخلؾػي هلذا الؽتابا (1)
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َّجم هل مل خل حل
(1). 

، يف بعض الدولالؿتؿسؽة بحجاهبا  تضققؼ طىل الؿرأةال -9

 .ليف طؿؾفا القضقػواشتراط كشػ القجف طؾقفا طـد دراستفا أو 

وجقد الحؿالت اإلطالمقة الؿغرضة ضد حجاب الؿرأة  -:

 وتغطقة وجففا.

قـ الداطقـ إىل التبرج والسػقر، ومـ أوائؾفؿ يف وجقد التغريبق -;

تحرير »ؿ أمقـ يف كتابف السلء لفالؽ قاسمصر الؿدطق ابالد 

ل وتبعف يف ذلؽ سعد زغؾقل، وهدى شعراوي وهل أو «الؿرأة

 .(2)مـ الشؼاء اهللكعقذ بمصرية مسؾؿة رفعت الحجاب، 

، اإلسالمقةغقر سػر العقائؾ إىل الخارج وخصقصًا لؾدول  ->

د سػرهـ بـزع الحجاب ـط، وتساهؾ الـساء بؼصد السقاحة

 وكشػ القجف.

الؽثقر مـ الدول اإلسالمقة تحت آستعؿار إجـبل  وققع -43

 .ؾؿقـ طـ ديـفؿ وطؼقدهتؿ وأخالقفؿالذي كان سببًا يف ُبعد الؿس

                                                 

 .33شورة الؼصص اآلية  (1)

لألشتاذ أمحد فرج  «ادمامرة ظذ ادرأة ادسؾؿة»ولؾؿزيد اكظر كتاب:  (6)

حراشة »حمؿد بن أمحد إشامظقل، وكتاب: ألشتاذ ل «ظودة احلجاب»وكتاب: 

 ؽر أبوزيد.لؾدكتور ب «الػضقؾة
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مولقتفؿ يف تقجقف ؿ بؿسوققامِف  ،بعض الرجال قرةِ غَ  طدمُ  -44

مـ اإليؿان،  ـ كؿا هق معؾقم ـ غقرةُ كسائفؿ وبـاهتؿ، وال

 هـ(:85;جر )ت: الحافظ ابـ ح قال ولفذا ،العؼؾ ورجاحة

ومـ الؿعؾقم أن العاقؾ يشتد طؾقف أن إجـبل يرى وجف »

 .(1)«زوجتف وابـتف

تدل طىل مؽارم إخالق والغقرة ومؿا يذكر يف هذا الشلن قصة 

ؿـ ض هـ(7::)ت:  ابـ كثقرذكرها الحافظ الؿمرخ  الؿحؿقدة،

ومـ طجائب ما »حقث قال: هـ 9;5إحداث التل َوقَعْت يف سـة 

مـ الحقادث يف هذه السـة أن  امرأة تؼدمت إىل قاضل الري  وقع

فلكؽره الزوج  ،فادطت طىل زوجفا بصداقفا مخسؿائة ديـار

فجاءت ببقـٍة تشفُد لفا بف، فؼالقا: كريد أن ُتسػر لـا طـ وجففا 

: حت ك كعؾؿ أهنا الزوجة أم ٓ، فؾؿا صؿؿقا طىل ذلؽ، قال الزوج

لصقن زوجتف فلقر  بؿا ادطت  دطقف،ٓ تػعؾقا هل صادقة فقؿا ت

فؼالت الؿرأة: وإذ قد أراد ذلؽ ففق يف حؾٍّ  طـ الـ ظر إىل وجففا،

 .(2)«مـ صداقل طؾقف يف الدكقا وأخرة

                                                 

 .(16/623فتح الباري ) (1)

 .(11/61البداية والـفاية ) (6)
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 وختامًا:

والباصؾ باصالً  تعاىل أن يريـا الحؼ حؼًا ويرزقـا اتباطف اهللأسلل 

مـ كقد  يحػظ كسائـا وكساء الؿسؾؿقـ وأنويرزقـا اجتـابف، 

 الؽائديـ وإفساد الؿػسديـ.

 الفادي إىل سقاء السبقؾ، وهق حسبـا وكعؿ القكقؾ. اهللو

 

* *  ** 
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 8 ..  طضق هقئة كبار العؾؿاء صالح بـ فقزان الػقزان د. تؼديؿ سؿاحة الشقخ

 : ..........  ................................................. مؼدمة الؿملػ

 >  .............. ك الحجاب؟ وهؾ هق طبادة أم طادة؟ما معـل إول: السما

 43 ........  ...... ة؟لؿاذا أوجب اإلسالُم الحجاَب طىل الؿرأالسمال الثاين: 

الؿسؾؿ والؿسؾؿة مـ أوامر اهلل تعاىل وأوامر  ما مققُػ السمال الثالث: 

 47 ........  .................................................... ؟ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف 

مـ الؼران طىل وجقب تغطقة وجف الؿرأة  ما إدلةُ السمال الرابع: 

 49 ........  ...................................................... الؿسؾؿة؟

 69 ....  ؟السـة طىل وجقب تغطقة وجف الؿرأةمـ  إدلةُ  ما السمال الخامس:

مـ اإلمجاع الؼقيل والعؿظ طىل وجقب تغطقة  ما الدلقُؾ السمال السادس: 

 78 ........  .........................................  الؿسؾؿة؟وجف الؿرأة 

 >7 طىل وجقب تغطقة وجف الؿرأة الؿسؾؿة؟ العؼظ ما الدلقُؾ السمال السابع: 

 83 .....  مققػ الؿذاهب إربعة مـ تغطقة وجف الؿرأة؟ما السمال الثامـ:  

هؾ يجقز لؾؿرأة أن تختار لـػسفا ققل الؿبقحقـ لؽشػ  السمال التاسع:

  89 ........  ........................................................  القجف؟

 >8 ... ؟يف العامل اإلسالمل لقجففا الؿرأةِ  اكتشر كشُػ لؿاذا السمال العاشر: 

 96 ........  .......................................................  الػفرس 
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