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 النور سورة من 13 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
بغض األبصار وحفظ  -سورة النور-بعد أن أمر الرجال في ىذه السورة الكريمة  -تبارك وتعالى-فيقول اهلل 
ال فإن الخطاب لمرجال يتوجو أيضًا لمنساء؛ أل يقولالفروج،  نين مخاطبًا لمنساء وذلك لتأكيد ىذا المعنى وتقريره وا 

وا ِمْن َأْبَصارِِىْم }يقول:  -جل جاللو-خاطب عموم المكمفين، فاهلل تبع لمرجال، وىذه الشريعة ت ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
، فما كل النظر "يغضوا من أبصارىم"، [ٖٓالنور:] {َكى َلُيْم ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيْم َذِلَك َأزْ 

نما ُتغض األبصار ع ،حرام ىنا تبعيضية، وبعضيم يقول غير  "من"وبذلك تكون  ،-تبارك وتعالى-ما حرم اهلل وا 
فال تبدوا لمناظرين، والقرينة الدالة  ،أن ينظر إلييا أحد، أي: من [ٖٓالنور:] {َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيمْ }ذلك، ثم قال: 

أمر بغض  -عز وجل- أن اهلل  :-رحمو اهلل-وىو ما اختاره كبير المفسرين ابن جرير -عمى ىذا المعنى 
وكذلك أيضًا أمرىم أن  ،فيو يخاطبيم بغض أبصارىم من أجل أن ال ينظروا إلى عورات الناس ،األبصار

  .(ٔ)ن ينظر إلييا أحديحفظوا فروجيم من أ
ذا كان اإلنسان مأمورً  بالستر فإن ذلك يدل من باب أولى عمى حفظ الفروج عن مقارفة ما ال يميق من  اوا 

 وما إلى ذلك، فيو معنى داخل في اآلية من باب أولى. ،الفواحش
-، فال تنظر إلى ما حرم اهلل [ٖٔالنور:] {َأْبَصارِِىنَّ َوُقْل ِلْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن }: -تبارك وتعالى-ثم قال اهلل 

إنيا كالرجل ال فرق، فإنو ال يجوز ليا أن تنظر النظرة بعد  :، والمرأة من أىل العمم من يقول-تبارك وتعالى
واهلل -ديم النظر إلى الرجل، واألقرب ، فيي كالرجل سواء، وال ت(ٕ)((الثانية األولى وعميك   لك  ))النظرة إلى الرجل 

أن المرأة ليا نظر أوسع من الرجل، فيجوز ليا أن تنظر إلى الرجال ولكن من غير شيوة، وال  -تعالى أعمم
 ."لك األولى وعميك الثانية" :تفرس، وال يقال في حقيا

 ومن باب أولى من مقارفة ما ال يميق. ،، أي: من نظر الناظرين[ٖٔالنور:] {َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُينَّ }ثم قال: 
َوال }، ذكر الزينة ىنا في ىذه اآلية مرتين، [ٖٔالنور:] {َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا}ثم قال وىو الشاىد: 

فيو،  -عز وجل-طمق عمى محاسن اإلنسان التي خمقيا اهلل ، الزينة ت[ٖٔالنور:] {ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا
حل ثة أشياء: األصباغ كالحناء والكذلك في ثال، و طمق عمى القدر الزائد عمى ذلكًا توكذلك أيض ،محاسن الِخمقة

 .والُحمرة وما إلى ىذا، والثياب بأنواعيا وأشكاليا، والُحمي
                                                           

 (.ٕٗ٘/ ٚٔ) الطبري تفسير: انظر - ٔ
- اهلل رسول عن األدب أبواب والترمذي، ،(ٜٕٗٔ) برقم البصر، غض من بو يؤمر ما باب النكاح، كتاب داود، أبو أخرجو - ٕ

 حسن: "محققوه وقال ،(ٖٖٚٔ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٕٚٚٚ) برقم الفجاءة، نظرة في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى
 (.٘ٙٛٔ) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وحسنو ،"لغيره



، ما الذي يظير [ٖٔالنور:] {َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا}الزينة، ىذه فيذه ثالثة أمور كميا داخمة في 
 .منيا؟

مكن التحفظ منيا؟ الذي يظير منيا ىو ما ال يأمام األجانب، ما الذي يظير  إبداءٌ  ،اآلن أمام األجانب ىذا نظرٌ 
ىي تمبس عباءتيا فما ، (ٖ)"من الثياب ما يبدو ىو": -رضي اهلل تعالى عنو-منو وال ستره، كما قال ابن مسعود 

يا أو يظير من أسافل ثيابيا فإن ذلك أمر ال تستطيع أن تستره، كذلك ىذه العباءة ىي من يظير من حذائ
 ،أو مزينة ،أو كونيا شفافة ،لضيقيا ؛الثياب، ولكن ال يجوز بحال من األحوال أن تكون ىذه العباءة زينة وفتنة

ىو  ،فيذا ال يجوز ،وجاذبية أمام نظر الرجال ،بدي المرأة أكثر أناقةو ذلك مما يتوضع عمى الكتف أو نحأو 
 ىوشاىده يء، فيذا التالعب بالحجاب الذي نلون من التبرج والفتنة واإلغراء، وليس من الحجاب والستر في ش

وزينة تتزين ، بل ىو قمب لمقضية، صار الحجاب فتنة -عز وجل-أبعد ما يكون عن الحجاب الذي شرعو اهلل 
  بيا النساء.

، عبر بالضرب مبالغة في الستر، [ٖٔالنور:] {َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َعَمى ُجُيوِبِينَّ }: -عز وجل-ثم قال اهلل 
 .[ٖٔالنور:] {َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َعَمى ُجُيوِبِينَّ }

ة ن، ىذه ىي الزينة الخفية، فالزي[ٖٔالنور:] {ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِينَّ َوال ُيْبِديَن }ثم قال في حكم الزينة الثانية: 
من الثوب تحت العباءة من غير قصد،  وىي ما يبدو ،زينتان: األولى: الزينة الظاىرة وىي أمام الرجال األجانب

أقصد بالمباس، ىذا المباس  ،فيي من الثياب، وىي زينة يتزين بيا اإلنسان ،أو نفس العباءة إن لم تكن مزينة
  .زينة لآلدميين -عز وجل-جعمو اهلل 

َوال }: -عز وجل-وىنا الزينة الثانية ىي الزينة الخفية التي تكون أمام الزوج والمحارم، ما ىذه الزينة؟ قال اهلل 
السمف في ىذا متفاوتة لكنيم يذكرون ذلك غالبًا ، وعبارات [ٖٔالنور:] {ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِينَّ َأْو آَباِئِينَّ 

الدة ل الذي يوضع في أسفل الساق، والقعمى سبيل المثال، كالُقرط الذي يوضع في األذن، وىكذا أيضًا الخمخا
فيذا يكون أمام  ،وكذلك الُحمرة وما إلى ذلك ،التي تكون في العنق، والحناء الذي يكون بالكف، وكذلك الُكحل

، [ٖٔالنور:] {َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِينَّ َأْو آَباِئِينَّ } سمى بالزينة الخفية،ىذه التي ت م المحارم،النساء وأما
ن عمو من جية األب ومن جية األم ن عال، وكذلك أبو األم أ ،يعني: األزواج، أو آبائين وا  ي الجد وأبو الجد وا 

ن عال، قال:  وكل ما لو من أجداد من جية األم ومن جية  ،، والد الزوج أو جده[ٖٔالنور:] {وَلِتِينَّ َأْو آَباِء ُبعُ }وا 
ن نزلوا، أبنائ[ٖٔالنور:] {َأْو َأْبَناِئِينَّ }األب يجوز لممرأة أن تخرج أماميم من غير حجاب، ثم قال:  ين من ، وا 

ن نزل،  ،بن ومن جية البنتجية اال ن نزل، [ٖٔالنور:] {ُبُعوَلِتِينَّ َأْو َأْبَناِء }ابن البنت كذلك وا  ، ابن الزوج وا 
الزوج إلى آخره كمو ىؤالء، ولذلك ينظر اإلنسان إلى زوجات جده ىذا ال ابن وابن ابن  ،يعني: ابن ابن الزوج

، [ٖٔالنور:] {ِإْخَواِنِينَّ َأْو َبِني }، لؤلشقاء ولؤلب ولؤلم، [ٖٔالنور:] {َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِينَّ َأْو ِإْخَواِنِينَّ }إشكال فيو، 
ن نزلوا ن نزلوا، ابن ابن األخ، وابن بنت األخ وا      .وا 

 .كذلك كما قيل في اإلخوان، [ٖٔالنور:] {َأْو َبِني َأَخَواِتِينَّ }

                                                           

 (.٘ٗ/ ٙ) كثير ابن تفسيرانظر:  - ٖ



 ين؟ ، ما المراد بنسائ[ٖٔ]النور: {َأْو ِنَساِئِينَّ }
ىنا أضاف النساء إليين، ففيم منو بعض أىل العمم كالحافظ ابن كثير والقرطبي وجماعة من أىل العمم سمفًا 

بدي زينتيا الخفية ا: وال يجوز لممرأة المسممة أن تيعني: المسممات، قالو  {َأْو ِنَساِئِينَّ }وخمفًا أن المراد بقولو: 
 .نبي، ىذا قال بو طوائف من أىل العممفُتظيرىا أمام المرأة الكافرة، فيي كالرجل األج

، والدليل -واهلل تعالى أعمم-النساء، ولعل ىذا ىو األقرب  :، أي[ٖٔالنور:] {َأْو ِنَساِئِينَّ }والقول اآلخر أن قولو: 
وغيرىا  -رضي اهلل عنيا-عمى ذلك أن النساء من الييوديات مثاًل كن يدخمن عمى أميات المؤمنين عمى عائشة 

بأن يحتجبن منين، فدل ذلك عمى أنيا تكون أمام المشركة وأمام  -صمى اهلل عميو وسمم-ولم يأمرىن النبي 
  فال تحتجب منيا. ،الكتابية كغيرىا من النساء

 {َمَمَكْت َأْيَماُنُينَّ  َأْو َما}يعني المسممات، قالوا:  "ين: "أو نسائن قالوا، الذي[ٖٔالنور:] {َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُينَّ }قال: 
بدي لو : ال ت، يعني: من النساء المشركات، وليس الرجل ممك اليمين سواء كان مسممًا أو كافرًا، قالوا[ٖٔالنور:]

نما المقصود  ،زينتيا  ،بدي ليا، رقيقة عندىا ت، المرأة المشركة التي تممكيا[ٖٔالنور:] {َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُينَّ }وا 
، يعني: الرجال، إن [ٖٔالنور:] {َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُينَّ }أن قولو:  -واهلل تعالى أعمم-تخرج أماميا ىكذا، واألقرب 

 ونحو ذلك. ،أمام أخييا وأبييا وعميا وخاليا ممك يمين ليا فيجوز ليا أن تبدو أمامو كما تبدو كان
ىو الذي يتبع الناس من  "التابعين غير أولي اإلربة"، [ٖٔالنور:] {الرَِّجالِ  التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأْوِلي اإِلْرَبِة ِمنَ  َأوِ }قال: 

ليس  ،أجل أن يأكل معيم، إنسان ضعيف، وليس من ذوي اإلربة، واإلربة ىي الحاجة، يعني: ال أرب لو بالنساء
كإحداىن ال فرق، فمثل ىذا يجوز أن يدخل عمى النساء، وىذا الذي عنده شيوة أصاًل، فإذا جمس مع النساء ىو 

وليس عنده شيوة  ،ل، اإلنسان الذي ال يتفطن لمنساء وال لمفاتنين وال يعبأ بذلكعبر عنو بعض السمف بالُمخب  
 ،ويجمس معيم وال إشكال ما لم يتفطن لمفاتن النساء ،ويأكل معيم ،أصاًل، فمثل ىذا يدخل مع الناس في البيوت

ال فذلك الرجل الذي قال:  فإنيا تُقبل بأربع وُتدبر بثمان، فمما  ،فتح اهلل عميكم الطائف فعميكم بأم غيالن إنْ "وا 
لكنو  ،، مع أنو من غير ذوي اإلربة(ٗ)"ونيى أن يدخل عمى نسائ -صمى اهلل عميو وسمم-سمع ذلك النبي 

   يتفطن.
، ىذا ىو الضابط في [ٖٔالنور:] {الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَيُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّساءِ  َأوِ }بعده:  -عز وجل-ثم قال اهلل 

مسألة األطفال، عامة الناس يظنون أن الطفل ُيحتجب منو إذا كان بالغًا، وىذا الكالم غير صحيح، لم يدل عميو 
الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَيُروا  َأوِ }ىنا:  -عز وجل-دليل ال من الكتاب وال من السنة، إنما ضابط المسألة ما ذكر اهلل 

 ، الظيور يأتي لمعنيين: [ٖٔالنور:] {لنَِّساءِ َعَمى َعْورَاِت ا
لم  ،بمعنى الغمبة، وليذا فسره بعض السمف قالوا: ليس لو صولة وظيور وغمبة يعني بوقاعين :المعنى األول

طائفة من ال يطيق الوطء لصغره، ىذا قال بو  ،يكشفوا عن عورات النساء لجماعين، يعني: ال يطيق النكاح
 .أىل العمم

                                                           

 الدخول من المخنث منع باب السالم، كتاب ومسمم، ،(ٕٖٗٗ) برقم الطائف، غزوة باب المغازي، كتاب البخاري، أخرجو - ٗ
 (.ٕٓٛٔ) برقم األجانب، النساء عمى



، أن الظيور بمعنى [ٖٔالنور:] {الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَيُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّساءِ  َأوِ } :-وىو األقرب-والمعنى الثاني 
، [ٕٓالكيف:] {ِإنَُّيْم ِإْن َيْظَيُروا َعَمْيُكْم َيْرُجُموُكمْ } :في سورة الكيف -عز وجل-كما قال اهلل  ،والعمم ،المعرفة
، فيذا ىو المعنى [ٕٓالكيف:] {َيْرُجُموُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِفي ِممَِّتِيمْ } ،ويعرفوا حالكم ،يطمعوا عمى أمركمإن يعني: 
  .واهلل تعالى أعمم ،الراجح

ويعرف ما يصدر  ،، يعني: يتفطن لمفاتن النساء[ٖٔالنور:] {الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَيُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّساءِ  َأوِ }
درك ىذه األشياء فل حتى لو كان عمره سبع سنوات ويومفاتن وما إلى ذلك، فالط ،وزينة ،روتكس   ،منين من غنج

مع الكبار ويسمع  أو يجمس ،خالط زمالء يتحدثون عن ىذه القضاياو نبيو في ىذه األمور، أو ألنو يإما ألن
وعن طريق البموتوث فإذا نظر  ،كما ىو الحاصل لؤلسف حتى في المدارس االبتدائية اشاىد أفالمً منيم، أو أنو ي

إلى المرأة تذكر المشاىدات التي شاىدىا، إذا كان يتفطن لمثل ىذه األمور حتى لو كان عمره سبع سنوات 
 ةعشر  بعيقول: نحن نشك عمره أر  ُيحتجب منو كما ُيحتجب من الرجل، ىذا ضابط المسألة، وكثير من الناس

سنة، ىل يتفطن أو ما يتفطن؟  ةعشر  تجب منو؟ ال، ما ُينتظر حتى أربعنشك ىل بمغ أو ما بمغ ىل نح ،سنة
 فمتى تفطن الطفل فإنو ُيحتجب منو.

الزينة الخفية، ، قبل ذلك نيى عن إظيار [ٖٔالنور:] {َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِمِينَّ ِلُيْعَمَم َما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنِتِينَّ }ثم قال: 
ن كانت متسترة أمام  ،ولكن المرأة قد تحتال إذا تغطت وتسترت تسترًا كاماًل اآلن تريد أن ُتظير شيئًا من الزينة وا 

وفيو أشياء معمقة  ،الخمخال مثل السوار الذي في اليد ،الرجال األجانب، فماذا تصنع؟ ىي البسة لمخمخال مثالً 
فتيتز الىتزاز  ،ذا مشت ضربت برجمييا فتراقصت قموب مرضى الرجالفإ ،غالبًا يصدر ليا صوت إذا مشت

تمشي  ،أو كعب أو نحو ذلك فتتحرك قموب الرجال معو، فيذا ال يجوز ،مخال، وقد تضرب بصوت نعلىذا الخ
  مشية معتدلة ال ُيسمع منيا شيء، فسد جميع األبواب عمى ىذا.

، إلى آخره ما ىذه [ٖٔالنور:] {ِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِينَّ َأْو آَباِئِينَّ َوال ُيبْ }: -تبارك وتعالى-الشاىد ىنا في قولو 
ى أمام المحارم من ن إلى آخره ىذه تُبد  أو كان الوجو والكفي ،ىي ىذه األشياء سواء كانت القالدة :الزينة؟ قمنا

 الرجال وأمام النساء المسممات وغير المسممات.
لم أقف عمى كثرة ما طالعت في تفسير ىذه اآلية من أقوال أىل العمم من السمف فمن بعدىم ما رأيت  :الحظوا

 ،الحناء ،الِقالدة ،أحدًا منيم قال: إنيا تُبدي بطنيا أو ظيرىا أو جنبيا أو نحو ذلك أبدًا، كل ما تكمموا عنو الُقرط
من أبطل  وأن عورة المرأة من السرة إلى الركبة، وىويرددن  ،وما أشبو ذلك، واليوم يأتي بعض النساء ،الُكحل

ن قال بو بعض الفقياء فيو قول باطل من أساسو    .الباطل، وىذا وا 
رة إلى المرأة تمبس تُفصل لباسًا من السأن ولكن لو أردنا أن ُنسمم بذلك جداًل فيم لم يقصدوا بحال من األحوال 

مام ثم تأتي لمنساء في صالة األفراح أو في المجمس أو في مجامع النساء الصغيرة أو الكبيرة أو أ ،الركبة
 رة إلى الركبة، ما في أحد يقول بيذا الكالم، لكن الذين قالوا ىذا ماذا قصدوا بو؟المحارم ما عمييا إال من الس
وىي التي ذكرىا اهلل أواًل  ،ام الرجال األجانبعورة أم ىناكطمق بإطالقات متعددة، العورة ينبغي أن نفيم أنيا ت

: -صمى اهلل عميو وسمم-، فالمرأة كميا عورة كما قال النبي [ٖٔالنور:] {َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا}



وأمام النساء رة أمام المحارم ، فتستر كل شيء، وىناك عو (٘)((المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفيا الشيطان))
الشعر عمى الراجح؛ ألن من  ،الكفان ،الوجووىو في بيتيا  ،أنو ال يظير منيا إال ما يظير عادة في مينتيا وىي

بدييا لممحارم ولمنساء، وما القالدة والسوار والخمخال والقدمان، فيذه تبديو إال لمزوج، وىكذا : ال تالسمف من قال
 .عدا ذلك فيو عورة
والقدمين، فيذه عورة، عورة المرأة  :ومن أىل العمم من قال ،ما عدا الوجو والكفين الصالة وىيوىناك عورة في 

في الصالة غير عورة المرأة أمام المحارم، وعورة المرأة أمام المحارم ليست كعورة المرأة أمام الرجال األجانب، 
نما قصد ىؤالء الفقياء أن المرأة إن اح فيبدو  ،لموضوء مثالً  تحسر عن كميا فيبدوتاجت فال بأس عمييا أن وا 

طرف العضد عند الوضوء، وكذلك لو أنيا عند ىؤالء لو احتاجت أن ُترضع أمام النساء فإنيا  ذراعيا ويبدو
نما تستره، يقولون: لو أرادت أن تتوضأ مثاًل فرفعت رجميا  ،ُترضع ُتخرج ثدييا، مع أن ىذا القول غير صحيح وا 

عورة المرأة من السرة إلى الركبة  :وتخرج تقول ،من السرة إلى الركبة ال، أما أنيا تُفصل ثيابً فبان ساقيا فال إشكا
 .! يقول بو أحد أبدًا، وال أدري كيف فيم ىؤالء الناس ىذه العبارة لبعض الفقياء بيذه الطريقةالىذا 

ْزَواِجَك ُقْل ِلَ }: -تبارك وتعالى-، مع قولو [ٖٔالنور:] {اَوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنيَ }اآلن في قولو ىنا: 
، ُتعرف أنيا [ٜ٘األحزاب:] {َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َجالِبيِبِينَّ َذِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْينَ 

دل ُتدني تس": -رضي اهلل عنو-كما قال ابن مسعود  {ِمْن َجالِبيِبِينَّ ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ }بيا أحد،  رة فال ييمّ ح
حرة فال تبدي  ، ُتعرف أنيا{ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َجالِبيِبِينَّ }، (ٙ)"غطي وجييا ونحرىافوق رأسيا وتخمارىا من 

وأن قول الجميور أنو يجوز وأن ذلك مسألة خالفية،  ،رت الدعوى والدعوة بقضية إظيار الوجووجييا، واليوم كث
  .إبداء الوجو مع الكفين أمام الرجال األجانب

قبل أن يأتي االستعمار إلى بالد المسممين ال ُيعرف أبدًا أن مجتمعًا مسممًا تُبدي فيو امرأة أمام الرجال األجانب 
ولما جاءت الحممة الفرنسية قبل اإلنجميز ماذا كان يقولون فيما ذكره الجبرتي  ،وا تاريخ مصرءوجييا أبدًا، واقر 

، ماذا كان المصريون يقولون عن الفرنسيين وعن النساء الالتي جئن مع الحممة الفرنسية، "عجائب اآلثار"في 
الرجال، دعاة ضاحكن اء المتبرجات الفرنسيات الالتي يكان المصريون يتعجبون غاية التعجب من ىؤالء النس

إلى  منين ومن كان معيا خرج ثمان ،دى الشعراويىالتغريب في بالد اإلسالم طالئعيم الذين كانوا في مصر 
أول ما ُعرف من خروج  ،أول وفد ،ات لوجوىينيبالد الغرب لحضور مؤتمر وىن من دعاة التغريب، ست مغط

 لوجيين ذاىبات يحضرن المؤتمر بغطاءطيات ست من دعاة التغريب مغ ،وسفرىن بال محرم ،النساء بال محرم
  .الوجو، واثنتان قد كشفن وجوىين، فماذا قال المتآمرون المؤتمرون؟

ن الكاشفات لوجوىين قد استعارىن المصريون من غيرىم  قالوا: إن ىؤالء النساء المغطيات ىن المصريات، وا 
اة التغريب في مصر في أي بمد من بالد ، ما يصدقون أن امرأة مسممة تكشف وجييا، الحظوا دعنيملُيمثم

                                                           

 برقم صحيحو، في خزيمة وابن ،(ٖٚٔٔ) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الرضاع أبواب الترمذي، أخرجو - ٘
 (.ٜٓٙٙ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(٘ٛٙٔ)
 (.ٔٛٗ/ ٙ) كثير ابن تفسير: انظر - ٙ



ي أنحاء كثيرة من بالد المسممين رأينا صور النساء في الكويت قديمًا وفي مصر، وفي القوقاز، وفي تركيا، وف
  .نا إظيار الوجو ىذا؟امرأة ُتظير وجييا، متى جاء ياا فيقديمة م اصورً المسممين 

جاء االستعمار، اآلن حينما جاء دعاة التغريب وكانوا في البداية يطالبون بالوجو والكفين، ىل وقف في  لما
   .البالد اإلسالمية عمى الوجو والكفين؟

انظروا  ،أبدًا، انظروا إلى المجالت القديمة التي أسسيا النصارى في البالد اإلسالمية مثل مجمة اليالل المصرية
قبل أكثر من سبعين سنة وخمسين سنة ونحو ذلك تجد عمى الغالف المرأة كما خمقيا  يمة جدًّاإلى األعداد القد

مجمة  ،غالف مجمة اليالل، مجمة مشيورة ما ىي مجمة جنسية ،ما عمييا قطعة واحدة تسترىا -عز وجل-اهلل 
ك الِحقبة من الزمان، ما راجع تم، ومن شاء فميعمى الغالف، ىذا موجود ،إلى اآلن تصدر، ما عمييا قطعة واحدة

    .فدعاة جينم ليست قضيتيم قضية الوجو مع الكفين ،عمى الوجو والكفين وقفتْ 
عمى الوجو والكفين؟ ما وقفت عمى ىذا،  عمى الشواطئ وفي الِبرك، ىي بقيتْ  انظروا إلى البالد اإلسالمية

خطوات الشيطان، أول شيء المسألة فييا خالف، ثم  ،بالتدريج ،فيؤالء دعاة عمى أبواب جينم، مثل الشيطان
ثم بعد ذلك شيئًا فشيئًا فيظير كل شيء، فينبغي عمى  ،يظير الشعر ،الوجو والكفين وقفت عمىما  ذلك بعد

مماذا ف بعورة، ن الوجو والكفين ليسإ :المسممين أن يحذروا من ىؤالء، ثم أيضًا إذا كان األمر كما يقولون
حينما ذكروا قضية  -رحميم اهلل-، الفقياء ؟باحمجميع كؤل مبالنظر إلى الوجو والكفين، ىي لو رخص لالخاطب ي

وذكروا تفاصيل ال يمكن  وىذا الكالم صحيح تمامًا، الوجو مع الكفين قالوا: إن مجامع الُحسن في الوجو والكفين،
من الزينة مما يطمبيا الرجال لو  اىناك أمور خفية جدًّ  ،أن ُتذكر ىنا، ذكروا األشياء التي ُتعرف من الوجو

عرف من تُ ُتعرف من الوجو، و  يأتونك بيذه المعمومات خفية جدًّا  يمكن أنأرسمت خاطبة وناظرة إلى المرأة ال
تأتي لك بالخبر، بل بعض أن ُتعرف أمور خفية لو أرسمت ألف خاطبة ما يمكن  ،الكفين من امتالئيما وعدمو

من  اما تعرف، ويستطيع اإلنسان أن يعرفي ،المرأة لو سألتيا ما عندىا جواب ىذه التفصيالت واألوصاف نفس
لى كفيا، أدق التفصيالت التي يريدىا الرج ُتعرف من  ل التي ما يستطيع أن يسأل عنياالنظر إلى وجييا وا 

بعضيم قبل ما حرم اهلل، وقد حدثني ين ال يحفظون أبصارىم وجوارحيم عالوجو والكفين، وىذا يعرفو أولئك الذ
تركو ليذه األمور أنيم كانوا يتابعون في الجامعات المختمطة يتابعون المرأة بناء عمى ما يظير من عالمات 

صفتيا كذا، ويعرفون من يصمح ليم لمفجور، بيذه الطريقة، فإذا كانت المرأة  تيا كذا، وىذهيعرفون أن ىذه صف
  .و ىو الزينةتُبدي الوجو مع الكفين خالص ُتعرف محاسنيا، فالوج

وذكر  ،مثاًل قاسم أمين ندم بعد دعوتو لمسفور "المرأة الجديدة"حتى مثل ىؤالء الذين كتبوا  :وعمى كل حال أقول
أنو تتبع أحوال النساء في مصر الالتي قد أبدين زينتين وصرن سافرات يقول: فرأى أن أعين الرجال وأيدييم 

بحال من األحوال منيم، وأن خروج المرأة سافرة أنو خطر محقق عمييا،  ممن  أحيانًا تمتد إلى ىؤالء النساء فال يسْ 
  وأن المرأة ال يمكن أن تسمم إال بأن تنأى بنفسيا عن الرجال وعن مخالطة الرجال وعن السفور أماميم.

 ىم، وأن يميمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا.أن يحفظ حرمات المسممين ونساء -عز وجل-سأل اهلل أف
 وعمى آلو وصحبو. ، عمى نبينا محمدوصمى اهلل


