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مم و لولمم   محممب  ل مم  ب   رحلممم هلل و لرمحالةممال لرمحسةممار ولمم  بيممنا ا    ة  مم  ،بسممهللا ا رمحممالر رمحمما  هللا القاائ:   حممة

ه _يف كت بب  ، أمجعني َ   ا لإّية   "ِحراسُة الفضيلة"ق ا رمحش خ بكا بر و   ا أبن زي  _َبل 
 "ية للمرأةى يف صفة العبئءة الشرعفتو امللحق الثئين "
 دُه، وبعد ال نيبَّ بَع والّصالة والّسالم على َمن ،احلمُد هلل وحدهُ 

َتف  اطّلعِت اللجنُة الدائمُة للبحوِث العلميِة واإلفتئء، على مئ َو:َد إىل ََسئحِة املُفا  العائم ِماَن املُسا َفقد
َتف  ساااال  سأَل املُسا وقد، نة العئمة هليئِة ِكبئِ: العلمئءلجنِة مَن األمئ"عبد العزيز الدهئم" واملُحئُل إىل ال

طَبقتااِ   َتشااَر يف انونااِة األعاااة َعباائءةة ُمفّصاالةة علااى ا سااِت ونااّيقة، و َت ااّو  ِماانان هاا ا َنصااُ"  " لقااد
فمئ ُح ُت  ،ُ ونُع على ال تفِقمئش الُ ريب، وهلئ ُكتٌّ واِسع، وِِبئ ُفصوصة وَ طريز، وهي  َعفيفتِ  ِمن

توان مأجو:يَن! وَنرغُب _َحِفَظُ ت هللا_ ِبخئطباِة واا:ِة التجائ:ِة ِلمناِع ها ه الشرِع يف ِمثِل ه ه العبئءة؟ أف
 العبئءة وأمثئهلئ.

قااَق في اائ  ،ا لباائ ُ أب َّ العباائءَة الشاارعية للماارأة هااي  وبعااَد د:اسااة اللجنااة لالسااتفتئء، جاائء  ََ وهااي ماائ 
 َتااوافَر في اائ  املاارأة أ  بُاادَّ لعباائءةوبناائء  علااى  لاَ  ال ،والبعاِد َعااِن الفتنااةِ  ،َكماائِل الساار  ُد الشاائ:ِع ِماانَقصا

 األوصئُف ان ية  
ََ   وَ  َسي ة  ال ُ ظ أوال   أ   وال ي وُ  هلئ عئصّية االلتصئق. ،ت ئِ ر مئ 
 دي َ قئطيعُ".واسعة  ال  ُب ،سئ رة   ميِع ا ستِ    و َ  اثنيئ   أ 
 حُة األكمئِم نّيقة.  وَ  َمفتوحة ِمَن األمئِم فقط، و  وُ  فَت اثلثئ   أ 

ختلاو ِماَن الرساوِم والّزعائ:ِف وال تائ ِ   وعليِ" فال بُدَّ أ  ،فُت إلي ئ األنظئ::ابعئ   أال ي وَ  في ئ اينةة  َل
 والعالمئ .

   أال   وَ  ُمشئِِبة للبئِس ال ئفراِ  أو الرجئل.عئمسئ  
  ونَع العبئءُة على هئمِة الرأِس ابتداء .  سئدسئ   أ 

ُسا ئ لعادِم  اوافِر فال ََيوُا لِب، َعبئءة  شرعية للمرأة وعلى مئ  قّدم فإ َّ العبئءَة امل كو:َة يف السااِل ليست
وال َيااوُا   ، تااوافُر في اائ الشااروُ  الواجبااة َن العباائءاِ  الاا  مهاائ ِمااوال لِاابُ  َغا  ،الشااروِ  الواجبااِة في اائ

وأ َّ  لااَ  ِمااَن التعاائوِ  علااى اإلِ   ،وَي اائ باا  املساالم وَ ر  ،ُع اائوال بَي ،ديُرهئوال َ صاا ،تااُدهئكاا لَ  اساا
 {ِعَقائ ِ ا اَُّقاوا اهََّ ِإ َّ اهََّ َشاِديُد الَواِ  وَ ُعاد َوال ِ َواَل  َاَعائَونُوا َعلَاى اإلِ  } والعدوا ، وهللا جلَّ وعاال يقاول 

 [2]املئئدة 
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 والتازاِم الِسار ال ئمال للجساِت ِمان ، ُباّ ُ  لاَ ، فإّاائ  وصاي ِنسائَء املاامنَ  بِتقاوى هللا  عائىل واللجنُة إ 
أسبئِ   دا  َعنوبُع ،تطئعة  هلل  عئىل ولرسولِ" صّلى هللا علي" وسلّ  ،ا لبئِ  واخلمئ: َعِن الرجئِل األجئنبِ 

 وصّلى هللا على نبيِّنئ حمّمٍد وآلِ" وصحبِ" وسّلت. ،و هلل التوفيق ،الفتنِة واالفتتئ 
 اللجنُة الّدائمُة للبحوِث العلميِة واإلفتئء. 

الرئي   عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ، وعبد هللا بن عباد الار ن الاياد  ، والشايخ ب ار أباو اياد، 
 صئحل الفواا  والشيخ

 
 ا رملستع ن.  ،بلههللا ا ،رحلية لرمل ةت ،بلههللا ا مج عههللا الشيخ 

 ،غ ط ٌء لريم يعين رملههللا إ ةبهلل  ،َتضمة ت هذه رمحفتنى ب  َن أنَّ رمحع  ءَل هي رجل ل  بهلل رمحذي أهللشرَي إمح ب  يف رمحقا ن ق 
تهللغطةمي بمب   ، ف ضمغ طم ًء ََضبشكل  خا، رملههللا إ ةبهلل يكننهلل أل  ،َتضعبهلل رملاألهلل ول  َب ِن  ، ينرًء ك َن ب شكل و  ءل

مَر  ،إ ةبهلل كذر ،قم ص درخل، رمحيت هي إ ةبهلل  رت ث  هب  رمح رخل ة، رمحث  ب رمحيت م ررملاألهلل ب ِن ، لَيس يعين لمم  ككمالههلل م 
ل َت  طة م مرهي مهللسمرألل  ف  إكر ك  مت َشمفة َة،  م ب   ،تكمنَن ي كمة أن ، م ب  رملماألمق  م   رمحشمايعة يف ل 

ممم  يممنة ي   شمميء،  ،ال محلتسممرتة لرال تشمم ر، إكر  مم ب ول همم  رمحفالممنخ ل قممنل لزخمم بف، كممذمح  ،يعممين محرغممارء
ممَر رمحع مم ءل  يمم تا رمحتخمم بف رمحتمم م َر رمحمم رخل يف بعمم  رملابمم ، َمم إكر حتنَّمحممت رجلل مم بهلل أل رمحع مم ءل إ  رملقالممندهلل م 

إكر  م ب  ،رمحقمم ل محمن  م ب ألن ،ط  عتمب  رالمحتالم   مر رمح نع رمحمذي محم َ  م مر لتكنن يعين ،بينر أل َزخ بف
 .تهللغطةي رمحاأس، ،تكننهلل ول  رمحاأس   ،بَعضبهلل يَلالق ول  رجلسهللا، كل هذه رملع ين رمحيت ككاله   بق ق

كلُّ "   جب رمحشعا، لو  ي درئم ً ق و لأل ظها يعين ،ظهَا رمحشعا ،ول  رمحاأسمحذمحَ  الزر يكنن رجلل  ب 
 أ   بهلل رألهنرء. "أ   بهلل رألهنرء  َهن م َر رحلقك اههلل م  ي  

ل قممت و  ء مم  يف  ممأ أ ةممبهلل ملةم  قمم ةب ا ولمم  َتم ل أ ةممبهلل وهلل  ،رآلن رمحكتَّم ب لرمحالمم ف نن كثممريرً مم  حتمم ثنر وممر رمحع م ءل
  أبن أظ هم  دهسمته  رمحسم  بل، هم  يمنر رمحع م ءل "رملشم قة" مشم قة، خماخ كملُّ   كمحم   مضمطاف رمحسم  بل َفَ

لَوج ممب  ،َ قة! هممذي محغممة رمحالمم ف نيّي ب مم   هممذه م شمم ،يعممين رخلع همم  ّي ب مم   ،َ قةرمحع مم ءر    مم ب  م شمم
رمحيت تهللغاي رمح  طل،  رحلق، لرمحع  بر    بل ول  يعين  هلل   رمحع  بر  لرمحكلم   رمحيت تهللشنة ه رخلرَي لتشنة هو   ههللا َمق
ة و   ]األنعائم  {ِل غُاُرو: اَقاو ُرَف الاُعا}زخماٌف   ،يعين أب رً كم  ل َف ا ش  طنَي رإل    لرجلمر ، ههللازخَا
112] 

هممذه يعممين ت فممري  ،ال ثممنب أيممند هممذر "رمحكفممرهلل رأليممند"لرآلخمما يهللسمممةي رمحع مم ءَل رمحسممندل، لرملمماأل رمحمميت ممم  ول همم  إ
مممال تالممري  ،مح ممنع، رمحكفممرهلل رأليممند "رملشمم قة" عَّ  هللمم ة ع رمحع مم ءر   لرألزّيء يَتف ة ممنَن َ همم محلغممال رجل هلممة وممر هممذر ر
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يعين رمحع  ءل كي قض ة رمحقضم ّي و م  ألمحَمَ  رملفتمن ني  ،لمال  ت   ،لمال َن  ،لمال ض ةقة ،لمال َشف َة ،قالريل
 !؟ مل كر ،ك محالل  ،يعين رملاأل مح ش

ال  أل قمم  ،ممم  يَ مم ل م  ممبهلل إالة رمحقل ممل ،ليف راللتم ومم   ، ب  ممب ، لكممم  يمم قرت كمملَّ سممبممل رمحالممل رآلن رمحغ محممب ي
 ي  ل إالة رمحنلب لرمحكف ن.

اج ي ق ه  ،َب ِن  يعين كثريرً م ر ،ََتاج وج ئب، لرملاألهلل ال، يهللاي لِن  أن ،ي   ن ا اج َشمعاه  ،َتهلل لبأيمه   ،َتهلل
لرمح سممم ء رجلممم ها  همممرَّ َ   ئممملهلل رمح سممم ء رمحشمممايار   ،أل همممي رمحفت مممةلتهللظهممما رحلهلللممميا ألنَّ رملممما  ،لوهلل هللقهممم  لكبرو هممم 

ممَر رمحشمم  ب  همما رملمماأل مهللت ةلممة لمهللتالمم ةعة يف رمحشمم بع ََمَتلَيالمم  هلل هبممرَّ رمحَفَسممَقة، َتظ ،رمحشمم ط ن فممت أ ظمم َب رملفتممن نَي م 
 لغريههللا.

هللا َور  رمحع  ءل  كت   محن مجهلل َعت ،كت نر و ه   كهللا  ،  لبههللا مال تقض  لهذه رمحع  ءلهلل يقنمحنن لتع ري  ،لمنر ف     اب هلل
مم َظَر ول همم  مم َظَر لَظَتشمممر ،رمح سمم ء  رمحائممي ظهلل مم ً همم ئًا، لظهلل رمحالةمم ف هممذه غ محممٌب ول همم  م مم باهلل ا محنلمم   كمة

ممرا هلل يف زّيدًل ولمم  ممم  يهللطمم ،ظممهللاهلل رمحطمما لدوممنى محلفسمم د ، لمهللع ،شمماةو  م  ممر ،أَكمم ب رمحالمم ف   أَكمم بو  مم  بهللعممٌ  يف  م 
 بهللع  يف رإلَس د. ، درإلحل
 تكنَن يندل درئم ً؟ م  يف م    محن أخذلر غرَي رمحلنن  رأليند، رملعت د أن  ئلبط

،  يعين م  يف يعين ق  يكمنن وهللَا م ،ََيتلف نن أقنا َق يعين رمحل ،م  و  ي َ ب ،رملعت د ،لا م  أدبي الشيخ 
 روت  ب  رألوارف  لرمحع در .               م ربهلل ال رملههللا أ ةبهلل محنن م  يالري لذةرب يف رأل ل، لع

 


