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 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،بسم هللا الرمحن الرحيم :القارئ
 اللهم صل ِّي وسلم على نبينا.: الشيخ
 :الفضيلة" يف كتابه "حراسة -رمحه هللا تعاىل-ل الشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد قا :القارئ

 :احلجاب على نساء املؤمنني أدلة فرض: املسألة الثالثة
ووة   -رضووهللا هللا عوون  -ال ووبابة  ن العمووا املتوووارس املسووتمر موون ع وورمعلوووأ أ شوورعية  فموون بعوودُ  ح ج 

اإلمجوا  العملوهللا قلعموا املسوتمر املتووارس بوني نسواء املوؤمنني  جرى  تقود، جيب اتباع وا تتلقي وا قلقبوول
خووورتل نو أمووواأ الرلووووال ور  عرررر  تعلوووى ، فووور نووورلن ور لضوووورتر  أت حالوووة، علوووى لووو تم نو البيووووو 

 تاتفووو ، تر متربلوووا  ب ينوووة، مووون اابووودان شوووهللاء   عررر غوووا سوووافرا  الولووووا تر حاسووورا  ، بوووا تبج  م  
 مع مقاصدُ  يف بناء صرح العفة تالط ار  تارحتشاأ تاحلياء. املسلمون على ُذا العما املترقهللا

 هللا أكرب :الشيخ
 تالغا  :القارئ
 هللا أكرب هللا أكرب :الشيخ
ف وذان ، أت زينوت نو  النساء من اخلرتج سافرا  الولوا حاسورا  عون شوهللاء مون أبودا نو  فمنعوا :القارئ

حكووى كلوو  ، تع ووور ال ووبابة تالتووابعني اوو   حسووان، توووار ن معلومووان موون صوودر اإلسوورأومجاعووان م  
لنووت  تشويخ اإلسورأ ابون تيميوة تغوُا  رمح و  هللا تاإلمواأ امن اائمة من   احلافظ بن عبد الورب  مجع  
 تاستمر العما به وىل حنو منت ف.، تعاىل

 يقول من نقل كذا؟ :الشيخ
 نعم حكى ذلك :القارئ
 قل؟ :الشيخ
  من األئمةحكى ذلك مجع   :القارئ
 حىت؟ :الشيخ
 حكى :القارئ
 بعده نعم ،حكى :الشيخ
وقر  احنر ا ال ولرإل امسر ميإل ، حنو منتصف القىن الىابر  عشرى اريرى  استمى العمل به إىلو  :القارئ

 إىل دوا وكان.
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 حىت منتصف؟ :الشيخ
وقر  احنر ا ال ولرإل امسر ميإل ، واستمى العمل به إىل حنو منتصف القىن الىابر  عشرى اريرى  :القارئ
وانتشرى يف ، ىكيا مث الشا  مث العىاقمث ت  ، صىار ع  الوجه يف مخ موكان  ب ايإل السفور خبل  الخ ، إىل دوا

د مر  الييراب السراتى   عرإل والتيرى  الذ  يعين الخ  فوراملغىب امس مي ويف ب د العيم مث تطور إىل الس  
 جلمي  الب ن.

 ذ ابهللأعو  :الشيخ
 فإان هلل وإان إليه راجعون. :القارئ
 أعوذ ابهلل نسأل هللا العافية ال إله إال هللا وال حول وال قوة إال ابهلل. ،افيةنسأل هللا الع :الشيخ

سّعو    رريّيه هّذا األمّر واعيعّا يعّة عقيّدة ال فور ال يزالّو  ي  ج والسرّدعاة هذا األمر دعاة التربر وال يزال 
يّّّيما افعو  عنّّّه وال يّّّد ، ال سّّّامب ريّّّا يعتربنّّّه معصّّّية أو  الفّّّة حبيّّّذ إذا كانّّّ  النر ، رتعّّّارع مّّّع الّّّدين
أل  هّم  صّار؛ أ  هّذا األمّر بّدأ   مصّر عيّى يّد النر ، وكمّا ذكّر الشّيه، كشّف الواّهالسفور الّذ  هّو  

ّّر وال ي ّّل واأل ّّل هّّوصّّار؛ عيّّى مصّّر عميّّوا عيّّى هّّذا  نّّالّّذين  ّّا ايّّتو  النر  التعيّّيم   التعيّّيم واع مّّن ا ك 
 البالاي.ه هذا هو يعة التعييم الغريب العصر  هو منشأ كل هذ

 
 وأن يكفَّ البأس عنهم.، له يف جزيى  العىب ب اايت نسأا هللا أن يه   ضاا املسلمني وإن   :القارئ

  :إلواآلن إىل إقامإل األدل
 تنوع  ال لئل م  آايت القىآن الكىمي يف سوريت النور واألحزاب.: األدلإل م  القىآن الكىمي: أولا 

 ال إله إال هللا :الشيخ
 فىضيإل احلياب فىضاا مؤبَّ اا عا على  :القارئ
إ  أ ّّل عمّّيم وهّّو العمّّل ا سّّتمر هّّذا أ ّّل  ّّ  التعويّّل  -رمحّّه هللا- أشّّار، هللا ا سّّتعا  هللا :الشرريخ

وُُيتج    هذا هو ، وما ُأحد ث  الفاً له فعو الباطل ،واب وهو القعييه فما مضى عييه مسيمو  هو الصر 
مسّألة االتّتالي يعّة أعمّم وكذا   هذه ا سألة وكّذلك   ، و  وار؛ عييه مسيمو ما مضى عييه مسيم

االتّّتالي  ّّر  إ  و ، وأول حجّّة أ  هّّذا مّّا مضّّى عييّّه مسّّيمو  وهّّو عّّدا اتّّتالي الراّّال والنسّّامب حجّّة
 .ومنعا تيع الجاب أنواع ا فايد
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النور واألحزاب على فىضيإل احلياب فىضراا تنوع  ال لئل م  آايت القىآن الكىمي يف سوريت  :القارئ
  :مؤب اا عاماا جلمي  نساء املؤمنني وهي على اآليت

ايخ نخسخاءخ النَّبخ خ لخْسُت َّ كخأخحخٍ  مخ خ الن خسخاءخ :}قاا هللا تعاىل ،1{وخقرخْىنخ يفخ بر ي وتخك  َّ :}ال ليل األوا قوا هللا تعاىل
ْلقخْواخ فرخيخْطمخ خ الَّذخ  يفخ قرخْلبخهخ مخىخٌض وخقر ْل خ قرخْولا مخْعى وفاا  إخنخ اترَّقخْيُت َّ فخ خ َتخْضخْع خ  وخقرخرْىنخ يفخ بر ي روتخك  َّ وخلخ  32ِبخ

ْخْعر خ اوَّخ وخرخس رولخه  إخَّّخر را خ وخأخ َخ عخرْنك م  ا ي ىخير   اتخَبخَّْج خ تخَبخ جخ اجلْخاهخلخيَّإلخ اأْل وىلخ وخأخقخْم خ الصَّر خ خ وخآتخرنيخ الزَّكخ وَّ  لخي رْذهخ
 .2{33وخي طخه خىخك ْم تخْطهخرياا الى خْجسخ أخْهلخ اْلبرخْي خ 

 هللا أكرب :الشيخ
ذلر   ونسراء املرؤمنني تبرٌ  رر َّ يف ،لى هللا عليه وسلمبيني صهذا خطاب م  هللا تعاىل لنساء الن   :القارئ
رر  ّ رسرروا هللا  مرر  ليرره وسررلم ِبلطرراب لشررىفه َّ ومنررزلته َّ ا خرر َّ هللا سررب انه نسرراء النررب صررلى هللا عوإ

وألهن َّ الق و  لنساء املؤمنني ولقىابته َّ م  النرب صرلى هللا عليره وسرلم وهللا تعراىل  صلى هللا عليه وسلم
راا:}يقرروا ررك ْم وخأخْهلخرريك ْم انخ ررا الَّررذخي خ آمخن رروا ق رروا أخنْرف سخ رر 3{ايخ أخير هخ  حاشرراه َّ الفاحشررإل و  نه َّ مرر  أنرره ل ي توقرر  مخ

لعمرو  اللفر  لعمرو  التشرىي  وألن العرَب   ؛السنَّإل فإنه يىاد به العمرو ب يف القىآن و طاوهذا شأن كل خخ 
مامل يخىخْد دلي ا ي ا على الصوصيإل ول دليل هناك الشأن يف قوا هللا تعراىل لىسروله ل خبصوص السبَ 
ررىخي خ لخررنخْ  أخْشررىخْك خ لخيخ : }صررلى هللا عليرره وسررلم رر خ اْلخاسخ ل رر خ وخلختخك ررونخ َّ مخ ورررذا فأحكررا  هرراتني  4{ْ رربخطخ َّ عخمخ

فخر خ : }ميرل ررىمي الترأفيف يف قروا هللا تعراىل، وىل أاآليتني وما ماثلهما هي عامإل لنساء املؤمنني مر  ِببخ 
فالضىب حمىَّ  م  ِبب األخوىل بل يف آييت األحرزاب حلراٌق ير ا علرى عمرو  احلكرم رر َّ  5{ترخق ْل رخ مخا أ ف ٍ 
ْخْع خ اوَّخ وخرخس ولخه  : }وهو قوله سب انه، و لغريه َّ   6{وخأخقخْم خ الصَّ خ خ وخآتخنيخ الزَّكخا خ وخأخ

يترني الكرىنيتني عر د مر  ففري هراتني اآل إذا ع لخرم ذلر ، مر  الر ي  ِبلضرىور  امرإل معلومرإلٌ وهذه فرىائ  ع
 .على فىض احلياب وتغطيإل الوجه على عمو  نساء املؤمنني م  وجوه ث ثإل لتال ل

ء ونسراء املرؤمنني ات ونسررا سرب انه أمهررات املرؤمنني هنرى هللا: النهري عر  الضرروق ِبلقروا: الوجره األوا
وهرذا ، ىقيقه ِبنكسرار مر  الىجرااوت وهو تليني الك  ، الضوق يف القوا املؤمنني تبٌ  ر َّ يف ذل  ع 

 وهذا. النهي وقايإل م  ْم 
 ..من طمع :الشيخ
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ورىير  قلبره لتعراْي أسربابه ، يف قلبره مرىض شرهو  الرزان  ْ مخر وهذا النهري وقايرإل مر  ْمر ٍ ، نعم :القارئ
وهرذا ، م املىأ  بق ر احلاجإل ِبلطراب مر   رري اسرتطىاد ول إقر ب ول تلرني خاضر  يف األداءوإّا تتكل  

للإل علرى فىضريإل احليراب علرى نسراء املرؤمنني مر  ِبب الوجه الناهي ع  الضوق يف القوا  ايإل يف ال   
ل يررتم إل برر اعي  وعرر   الضرروق ِبلقرروا، و إن عرر   الضرروق ِبلقرروا مرر  أسررباب حفرر  الفررىج، أوىل

حليراب يف البيروت صرى اا يف احلياب ورذا جاء األمرى ِب وهذه املعاين كاملإلٌ ، إل والحتشا ف  احلياء و العخ 
 يف الوجه بع ه.

لنسراء يف البيروت عر  الىجراا  أبر ان اَخ يْ يف حخ  وهذه 7{وخقرخْىنخ يفخ بر ي وتخك  َّ : }الوجه الياين يف قوله تعاىل
 األجانَ.
 .م  هللا سب انه ألمهات املؤمنني. هذا أمىٌ 
 ال حول وال قوة إال ابهلل :الشيخ
بلرزو  البيروت والسركون والْمننران  ،سراء املرؤمنني تبرٌ  رر َّ يف هرذا التشرىي  ونسراء املرؤم  ون :القارئ

 ألنه مقى  وظيفتها احلياتيإل والنكفاف ع  الىوج منها إل لضىور  أو حاجإل. والقىار فيها؛
املرىأ  عررور  فررإذا ): قراا رسرروا هللا صررلى هللا عليره وسررلم: وعر  عبرر  هللا بر  مسررعود رضرري هللا عنره قرراا

رواه الرتمررذ  وابرر   (بيتهررا عررىخ تكررون مرر  رهبررإل ر ررا وهرري يف قخ  استشررىفها الشرريطان وأقررىب مررا خىجرر 
 بان.حخ 

 يف الفتاو  ألن املىأ . -رهبه هللا تعاىل- قاا شيخ امس   اب  تيميإل
، وهّّّذا هّّو الّّّذ  وقّّّع ا  ، إلتّّّراج ا ّّرأة وكرّّّرة ترواعّّايم والتعيّّيم العصّّّر  أعمّّم ويّّّيية والتعيّّّ :الشرريخ
اة كرَّية اخلروج كرَّية الدتول راُيّة اايّة راُيّة اايّةرر عَّير وُرذ ا  هنا ت  لنسامب وكان  ا رأة رُ وكان  ا ، ااة والر

 نشأهتا وطفولتعا إ  أ  متوت.وهذا هو الذ  اامب فيعا   التعييم منذ 
 

ف  مبرا ن املىأ  جيَ أن ت  يف الفتاو  أل -رهبه هللا تعاىل- ميإلقاا شيخ امس   اب  تي :القارئ صان ور 
فييررَ يف حقهررا ، جل جيررَ ميلرره يف الىجرراا ورررذا خ صَّرر  ِبلحتيرراب وتررىك إبرر اء الزينررإل وتررىك التررَب  

ألن ظهورها للىجاا سبَ الفتنإل والىجراا قوامرون ، الستتار ِبللباس والبيوت ما ل جيَ يف حق الىجل
 انتهى. عليه .
 ع  عور  الغري وما أشبهها. لبصى    اوكما يتناوا : يف الفتاو  -رهبه هللا تعاىل- وقاا
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 .كما.و  :الشيخ
 .وكما يتناوا   َّ البصى. :القارئ
 غض   ،ال :الشيخ
 ميكن ا ية يعة :القارئ
 وكما يتناول ،أ : الشيخ
فإنره يتنراوا الغر   ، مراتوما أشبهها مر  النررى إىل ا ى   البصى ع  عور  الغري كما يتناوا     :  القارئ

ف  الفىج وق  ذكى سب انه     البصى وحخ ، كما تسرته ثيابه  ، فبي  الىجل يسرت ب نهع  بيوت الناس
كالييراب الريت علررى البر ن كمرا ار  برني اللباسررني يف   رت ٌ الفرىج بعر  آيرإل السرتنذان وذلرر  أن البيروت س ر

لا وخجخعخرلخ لخك ر: }قوله تعاىل ر خ اجلْخبخرااخ أخْكنخراانا وخجخعخرلخ لخك رْم سخرىخابخيلخ تخقخريك م  وخاوَّ  جخعخرلخ لخك رْم َّخَّرا خخلخرقخ ظخر خ ْم مخ
سخك مْ  منهرا وقايرإل مر  األذ  الرذ  يكرون ًمومراا مرؤذايا كراحلى والشرمس  فكل   8{احلْخىَّ وخسخىخابخيلخ تخقخيك ْم َبْخ

 وما يكون م  بين آد  م  النرى ِبلعني والي  و ري ذل  انتهى.، والَبد
هللا سرب انه ِبلقرىار يف البيروت  ملرا أمرىه َّ  9{وخلخ تخَبخَّْج خ تخرَبخ جخ اجلْخاهخلخيَّرإلخ اأْل وىلخ : }قوله تعاىل: الوجه اليالث

 .هناه َّ 
 هذا الواهقف عيى  :الشيخ
 هذا الواه األتَّي قصَّي :القارئ
 قصَّي؟ :الشيخ
 بعده الدليل الراين، أ  نعم :القارئ

وِبلرررىوج ، يرررى  الرررىوجكخ ج اجلاهليرررإل بخ تعررراىل عررر  ترررَب   هللا سرررب انه ِبلقرررىار يف البيررروت هنررراه َّ  ملرررا أمرررىه َّ 
ج مرأخوذ بات سافىات الوجوه حاسىات عر  ا اسر  والزينرإل الريت أمرى هللا بسررتها والترَب   ت متطي  تيم  م  

الرذراق والسراق وحنرو نرق والصر ر و   إبظهرار الزينرإل وا اسر  كرالىأس والوجره والع  منه التوس  و  م  "الَب ْج"
 فور م  الفساد العريم.ملا يف كيى  الىوج أو الىوج م  الس  ، الخلقإل أو الزينإل املكتسبإل ذل  م 
 إيش؟ ،نعم :الشيخ
 ووصرف اجلاهليرإل، مر  الفسراد العرريم والفتنرإل الكبرري وج مر  الس رفور ى أو الر  ا   كرّرة اخلّروج :القارئ

 .10{ كخامخلخإلٌ تخْل خ عخشخىخ ٌ } :يف قوا هللا تعاىل "كاملإل" كاشف ميل لف وصف ٌ  ألوىل"ِب"

                                                           
 سورة "النحل" 81. 8
 سورة "األحزاب" 33. 9
 سورة "البقرة" 196. 10



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1438
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 6 اللجنة العلمية|  إعداد

 

 11{ عخاداا اأْل وىلخ وخأخنَّه  أخْهلخ خ : }يف قوله تعاىل وميل لف  "األوىل"
 األصل السادس إن شاء هللا تعاىل. ج يكون َبمور أييت بياهنا يف يفوالتَب  

 .آيإل احلياب. :ال ليل الياين
    أحسن  ابرك هللا بك.        :الشيخ

 
 
 

                                                           
 سورة "النجم" 50. 11


