
 

 

 
 

 عضو هيئة التدريس في جامعة اإليمان(1)

 ملخص البحث

إن هذا البحث بعنوان: عواقب نزع احلجاب يف 

 اإلسالم –النصرانية  -األديان الثالثة: اليهودية 

أهمية حجاب ]دراسة مقارنة[، واهلدف منه بيان 

 املرأة واتفاق األديان الثالثة على وجوبه، وحتريم نزعه، 

توضيح عواقب نزع احلجاب والتربج مجلة، يف الدنيا و

، واآلخرة، وأضرار نزعه على املرأة والرجل أو اجملتمع

وأهمية البحث تظهر يف اشتداد اهلجمة على احلجاب 

ع وحماربته، وتزايد ظاهرة التربج ، وقد سكلت يف مج

البحث املنهج الوصفي ثم املنهج املقارن،  ذاهمادة 

 وجعلت هيكل البحث يف ثالثة مباحث.

ذكرت فيه امتنان اهلل على فأما املبحث األول ف 

هلم من السماء، وذكرت  شرعهالبشرية بالسرت الذي 

 اإلسالم. و التعري يف اليهودية والنصرانية عواقب

التربج ذكرت فيه آثار وأما املبحث الثاني ف

السيئة الواقعة على املرأة من الناحية الطبية، 

 والنفسية، وكذلك اآلثار الواقعة على الرجل فكريًا

أثر التربج على اجملتمع  ذكرت أنكما  ،وأخالقيًا

أن ذلك قد ، وانتشار الفسادمن  يقع فيه يظهر فيما

 العقوبة العامة من اهلل. استحقاقيكون سببًا يف 

وجوب أدلة  أبرز ذكرت فيهث فوأما املبحث الثال

 احلجاب يف اليهودية والنصرانية واإلسالم.

وقد توصلت يف النتائج إىل اتفاق األديان الثالثة 

 على أهمية اجلاب ووجوبه، وترتيب عقوبات على نزعه، 

ومن النتائج أن نزع احلجاب وتربج املرأة له على ذلك، 

سلبية على املرأة والرجل وعلى اجملتمع مجلة،  يشار

ومن النتائج أن وجوب احلجاب جاءت به نصوص 

 التوراة واإلجنيل والقرآن .

آثار  –احلجاب  -التربج  -عواقب الكلمات المفتاحية:

 .أدلة احلجاب يف نصوص األديان الثالثة -نزع احلجاب

  

 

 عواقب نزع الحجاب
 اإلسالم –النصرانية  -يف األديان الثالثة: اليهودية 

 ]دراسة مقارنة[
 

 (1)د.أسماء عبد المجيد الزنداني
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ABSTRACT 
This research is entitled: The 

consequences of taking off the veil in the 

three religions: Judaism - Christianity - 

Islam [A comparative study]. 

 The objective of the study is to 

demonstrate the consequences of taking 

off the veil and adornment in total, in 

this world and the hereafter, besides   the 

harms of taking of the veil on woman, 

man and the society. 

 As well as to clarify the importance of 

the woman's veil and the agreement of 

the three religions of its obligatory, and 

the prohibition of its taking off.  

The importance of the research appears 

in the aggression intensification on the 

veil and fighting against it, in addition to 

the increasing of  the phenomenon of the 

adornment . 

The researcher   followed   to collecting 

the research material, the descriptive 

method, then the comparative method, 

where the research structure included 

three chapters: 

In the 1st chapter, the researcher 

mentioned Allah's Gratitude on mankind 

by the concealment which He prescribed 

for them from heaven,  as well as   

mentioning  the consequences of 

adornment  in Judaism, Christianity and 

Islam.  

While the 2nd  chapter , tackled  the bad 

effects that afflict   on woman regarding 

the  medical and psychological aspects , 

in addition to  the effects  afflict 
intellectually and morally on man, 

besides  mentioning  the effect of 

adornment  on  the society appears in 

spreading depravation  , and that  might 

be  a reason of entitlement to Allah's  

General Punishment.  

In the 3rd chapter the researcher  

mentioned the most prominent 

evidences of  the obligatory  of the veil 

in  the Judaism, Christianity and Islam. 

The study  concluded to several  results 

top of which are:  that taking off  the veil 

and woman adornment have negative 

effects on woman , man and the  society 

in total , among these  results is the 

agreement of the three religions on the 

importance and obligation of the veil ,  

where  taking it off resulted in penalties 

,  as well as there are texts of the Torah, 

the Bible and the Qur’an on the 

obligation  of the veil. 

 Key words:  consequences- adornment 

– the veil- the obligation of the veil- the 

three religions.

 

 

 مقدمة:

حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده  ,احلمد هلل

 وأشهد أن حممدًا ,ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له, اهلل فال مضل

 .آله وصحبه وسلمصلى اهلل عليه وعلى  ,عبده ورسوله

مرتكزة يف ذلك على  ,تنظيم سلوك الفرد واجملتمعب تهتممجيع احلضارات والشعوب  فإن أما بعد: 

وخيتلف البشر يف ذلك اختالفًا كثريًا، وقد ينشأ عن ذلك الضالل  تراه عقوهلا حسنًا أو قبيحًا،ما 

ا استقبحه سابقًا، وهلذا جعل اهلل فيستحسن مالعقل قد تسيطر عليه الشهوة فتتغري نظرته  واهلوى، ألن
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تعاىل الرساالت السماوية حكمًا فيما خيتلف الناس يف حسنه أو قبحه، وقد اشتملت هذه الرساالت 

السماوية على هداية البشر، وداللتهم على أفضل األخالق وأمجلها، ومن ذلك السرت واحلشمة للمرأة، 

 اإلغواء.   حفاظًا على كرامتها، وصيانة هلا من االعتداء و

وقد تنوعت أساليب أهل الشهوات وأتباع اهلوى يف جعل املرأة هدفًا لدعاة الرذيلة، ووسيلة إلفساد 

اجملتمعات، ولكن ذلك عرب التاريخ مل يبلغ ما بلغه أهل اهلوى يف زمننا من تزيني الرذيلة ونشر الفساد، 

يف حتقيق ما يريده  لشبهات والشهواتاواإلفساد، واستخدام فساد ال وهدم قيم السرت واحلشمة، ونشر

اعتبار السرت واحلجاب وأهل الرذيلة، حيث صار هذا األمر يف زمننا ميارس باسم حرية املرأة وحقوقها، 

 مبثل هذا جعل قوم لوط الطهارة قبحًارجعية وسلوكًا غري مربر، ألنه يتنايف مع حرية اجملتمعات، و

، وهذا فاستحقوا العقوبة واإلبادة من وجه األرض ،(1)﴾قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونأَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن ﴿ :فقالوا

جيعل من األهمية مبكان دراسة هذه الظاهرة، وبيان حكم احلجاب وأدلته، وآثار نزعه على اجملتمعات 

اإلسالم، بغرض  -نية النصرا –واألسر، وبيان حكم احلجاب ومكانته يف األديان السماوية اليهودية 

التدليل على أن احلشمة واحلجاب أمر جاءت به الشرائع السماوية، وحذرت من تركه، وبينت عواقب 

رجاًل كان  حياة اإلنسان،به حكم ُت هدى اهلل ووحيه الذي جيب أن نزعه والتهاون به، وإعادة للناس إىل

أو امرأة، فإن تعاىل أعلم مبا يصلح خلقه ومبا يفسدهم، ويف اتباع شرعه تعاىل مصلحة اخللق أمجعني، 

 .  (2)﴾أاَلَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبرِي﴿ :اهلل تعاىل وقد قال
 ,اليهودية األديان السماوية الثالث: بيان عواقب التربج ونزع احلجاب يف يفهذا البحث  وقد جعلت

 أسأل اهلل العون والسداد.و ,واإلسالم ,والنصرانية
 

 مشكلة البحث:

، وتزامن ذلك جاب يف مجيع البلدان اإلسالميةاحلتزايد ظاهرة نزع إن مشكلة البحث تتمثل يف 

ب وحماربته على مع محلة منظمة ضد الدين واإلسالمي وتعاليمه على وجه العموم، وهجمة على احلجا

 وجه اخلصوص، واعتباره إرهابا وتزمتًا، وسأحاول يف هذا البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ؟هي أدلة احلجاب يف اليهودية والنصرانية واإلسالم ما -

 يف تتمثل حفظ قيم األفراد واجملتمعات؟ ما هي أهمية تشريع احلجاب -
 عواقب التربج واالحنالل يف آخر الزمان؟هل جاء يف النصوص السماوية اإلخبار عن  -
 ؟املرأة من الناحية الطبية واجلسدية والنفسية علىالتربج  ما هي عواقب -
 ة؟خالقياألوة فكريالمن الناحية  الرجل علىالتربج  ما هي عواقب  -

                                                             

 .56(  سورة النمل: 1)
 .14(  سورة الملك:2)
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 ؟اجملتمع وآثاره علىالتربج  ما هي عواقب -
 

 أهمية البحث:

 حسًيا ومعنوًيا. التربجشف عن أضرار أن هذا البحث يك -1

 انتشار نزع حجاب املرأة. بسببقد حتل باألمة اليت عقوبة المن أنه يبني وحيذر  -2

 .أن هذا البحث يظهر موقف األديان السماوية الثالثة من التربج ونزع احلجابـ 3
 

  أسباب اختيار املوضوع:

 انتشار ظاهرة التربج وتزايدها يومًا إثر يوم بشكل ملموس. -1

 وتنوع وسائل اإلغراء والتشجيع على خلع احلجاب حتت مسميات خمتلفة.تعدد  -2

عن عذاب  ما جيلب من عقوبة مستعجلة تصيب األمة يف الدنيا فضاًلوخطورة نزع احلجاب؛ بيان  -3

 اآلخرة.

 املسلمة.املرأة حجاب  الرد على الشبهات حول -4

 البحث: منهج

سيسلك الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف ظاهرة نزع احلجاب وعواقبها، وحتليل هذه 

 .يف حكم احلجاب يف األديان الثالثة وعواقب نزعه املنهج االستداللي واملقارنالظاهرة، ثم يسلك 

 :الدراسات السابقة

األمر يف األديان   وتناول هذا اليت تنتج عن نزع احلجاب، للعواقبال يوجد حسب علمي حبث تطرق 

يف موضوعات فرعية يف  اإلسالم. وإن كان هنالك من أشار هلذا –النصرانية  –اليهودية  –السماوية: 

قد اشتملت و ,كثرية رسائل علمية وكتب ففيها احلجابوأما بالنسبة ألدلة وجوب ثنايا كتب وأحباث، 

ه, وسأذكر أهم ما وجدته مع  حولالكفار والعلمانيني اتشبهاملخالفني فيه، وكشف الرد على على 

 :   بيان ما استفدته منه، والفرق بينه وبني هذا البحث

 هـ1426سنة النشر:  -الناشر: دار العاصمة  -لبكر بن عبد اهلل أبو زيد  كتاب حراسة الفضيلة: -1

 ، والفرق بينه وبني. ومتت االستفادة منه يف أدلة احلجاب ومناقشتها11رقم الطبعة:  -م2005 –

حبثي أني ركزت على عواقب نزع احلجاب يف حق املرأة والرجل واجملتمع على وجه العموم يف دراسة 

 مقارنة يف األديان الثالثة.
ركز الناشر: م املؤلف: سامي عامري، ،يف اإلسالم واليهودية والنصرانية اهللشريعة  احلجاب  -2

املنصرين . وهذا الكتاب ركز على إثبات فرض احلجاب والرد على تكوين للدراسات واألحباث
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بعض أدلة  ومتت االستفادة منه يف. الديانة اليهودية بإثبات حكم احلجاب والسرت يف شرائعهم وأتباع

والفرق بينه وبني حبثي أنه يتناول حكم احلجاب يف هذه األديان  حكم احلجاب يف األديان الثالثة، 

 حبثي متوجه على اخلصوص لبيان عواقب نزع احلجاب  على الرجل واملرأة واجملتمع.الثالثة، بينما 

تأليف: حممد بن أمحد بن إمساعيل املقدم. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع؛ سنة  عودة احلجاب: -3

 مع معركة احلجاب والسفور :األول قسام:يتكون الكتاب من ثالثة أ، وم2006 – 1427النشر: 

 أدلة احلجابذكر  :الثالثو تكريم اإلسالم وإهانة اجلاهلية. ذكر :الثانىو، دعاة حترير املرأة

، والفرق بينه وبني حبثي أني يف أدلة احلجاب ومناقشتها منه كثرًياوقد استفدت . احلجاب هفضائلو

يف ذكرت أهمية احلجاب وضرورته واحلكمة من تشريعه، وتناولت أدلة احلجاب وعواقب تركة 

 األديان الثالثة.
 

 :جعلت هذا البحث يف: مقدمة, وثالثة مباحث, وخامتة؛ كما يأتي خطة البحث:
الدراسات  ، ومنهج البحثوفيها: مشكلة البحث، وأهميته، وأسباب اختيار املوضوع، و املقدمة:

 .السابقة

 :مطالب ثالثةوفيه  األول: نعمة احلجاب وعواقب نزعه: املبحث
 وفيه ثالثة فروع: مفهوم نزع احلجاب.: املطلب األول

 وفيه فرعان: املطلب الثاني: منة اهلل احلجاب على بين آدم.
 وفيه ثالثة فروع: :يف اليهودية والنصرانية واإلسالم التربجعاقبة املطلب الثالث: 

 :مطالبوفيه ثالثة  الثاني: آثار التربج السيئة يف واقعنا املعاصر: املبحث

 :فروع ثالثةوفيه  آثار التربج على املرأة،: األول املطلب
 :فرعانوفيه  الثاني: آثار التربج  على الرجل: املطلب
 :فرعانوفيه  الثالث: آثار التربج على اجملتمع: املطلب
 مطالب:وفيه ثالثة  الثالث: أدلة احلجاب يف اليهودية والنصرانية واإلسالم: املبحث

 األول: أدلة احلجاب من التوراة. املطلب

 الثاني:أدلة احلجاب من اإلجنيل وتعاليم احلواريني. املطلب

 الثالث:أدلة احلجاب من القرآن والسنة. املطلب
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 املبحث األول: نعمة احلجاب وعواقب نزعه

 :مطالب ثالثةوفيه 

 وفيه ثالثة فروع: : مفهوم نزع احلجاب.املطلب األول
 تعريف العواقب لغة واصطالحًا:الفرع األول: 

العني والقاف والباء العواقب مجع عاقبة، والعاقبة يف اللغة أصلها الفعل: عقب، قال ابن فارس: 

أصالن صحيحان: أحدهما يدل على تأخري شيء وإتيانه بعد غريه. واألصل اآلخر يدل على ارتفاع وشدة 

سواء كان فعل خري أو شر، ثوابًا أو عقابًا، ومنه فالعاقبة ما تأتي متأخرة كنتيجة لفعل،  (3).وصعوبة

 .[10]الروم/  (اوثم كان عاقبة الذين أساؤ وقوله تعاىل)[، 83]القصص/  (والعاقبة للمتقنيقوله تعاىل: )

ختتص بالثواب وكل من خلف بعد شيء فهو عاقبته قال الكفوي: العاقبة:   العواقب اصطالحًا:

        .(4){ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى}ستعمل يف العقوبة حنو: ت، وأما باإلضافة فقد مطلقًا

ويؤخذ من جمموع كالم علماء االصطالح أن العواقب: أواخر األشياء والبواقي منه، ألجل اجلزاء على 

 واملراد بها يف هذا البحث األثر السيء أو العقوبة املرتتبة على نزع احلجاب.، (5)ما سلف من أشياء

 الفرع الثاني: تعريف النزع لغة واصطالحًا.

)َنَزَع( النُّوُن َوالزَّاُء َواْلَعْيُن َأْصٌل َصِحيٌح َيُدلُّ َعَلى َقْلِع َشْيٍء. َوَنَزْعُت قال ابن فارس:  النزع لغة:

   .(6)وأخف الشَّْيَء ِمْن َمَكاِنِه َنْزًعا، وَنَزْعْت الشيء: َقَلْعُته، َأْنِزُعه َنْزعًا، وانتزعته أسرع

: قلعته. وقوهلم: فالن يف النزع، أي يف قلع نزعت الشئ من مكانه أنزعه نزعًاوالنزع اصطالحًا:        

 .(7)احلياة

                                                             

ــــــ(ق المحق : سالد الس   395(  مقاييس اللغة المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:3) هـ
 (.77 /4  )1979 -هـ 1399محمد هارونق الناشر: دار الفكرق 

(  الكليات، تأليف: أبي البقاء أيوب بن موســـــــــ  الحســـــــــيني الكفوميق تحقي : سدمان درويرق محمد الم ـــــــــريق دار 4)
 (.598  )ص: 1998 -هـ 1419بيروتق   –النشر: مؤسسة الرسالة 

القوموي الرومي أميس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، المؤلف: قاسم بن سالد هللا بن أمير سلي   (5)
  .598، والكليات 96هـ ص1424- 2004الحنفي،  المحق : يحي  حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: 

 (.5/415(   معجم مقاييس اللغة )6)
هـ(ق المحق : 311(ق المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت:4/380(   معامي القرآن وإسرابه )7)

  .1988 -هـ 1408بيروتق الطبعة األول ق  –الجليل سالده شلاليق الناشر: سالم الكتب سالد 
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اخَلْلع واخلليع واخلالعة، فيقال: )خلع( خالعة ترك اْلحَياء بلفظ: نزع. لفظ  ن األلفاظ ذات الصلةوم

ر: اخلالعة، وهي وقال ابن منظ، (9).واخلليع: املستهرت بالشرب واللهو. (8)َوركب َهَواُه َفُهَو خليع

. (12)وهي: اْلفسق واخلبث والفجور .(11)والّداِعُر: اخلبيث الفاجر، ومصدُره الدََّعاَرُة، (10)الدعارة
 هنا أن  نزع احلجاب وخلعه وسيلة ألصحاب األهواء للوصول للفسق واخلالعة والفجور.مبا وعالقتها 

الُبروز  :الباء والراء واجليم أصالن: أحدهما :، قال ابن فارسالتربجلفظ  األلفاظ ذات الصلةومن 

يقال: تربجت املرأة: إذا أظهرت وجهها، وحماسن جيدها , (13)والّتربُّج إظهار املرأِة َمحاِسَنها والظُّهور،

 .)14("ووجهها

"تعّمد املرأة إظهار زينتها  وقيل:. (15)هو إظهار الزينة، وإبراز املرأة حماسنها للرجال :اصطالحًاو

 .(16)﴾غري متربجات بزينة﴿ للرجال، ومنه قول اللَّه عز وجل:

 

 

 

                                                             

(  المعجم الوسيط تأليف: إبراهيم م طف ، و أحمد الزيات، و حامد سالد القادر، و محمد النجار، دار الدسوة، تحقي : 8)
 (.250 /1مجمع اللغة العربية )

أبي الفيض محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتض ، دار  (  تاج العروس من جواهر القاموس ، تأليف:9)
 (527 /20 . )1994هـ المواف  1414الفكر للطباسة والنشر والتوزيع  

 -بيروتق الطبعة الثالثة  –(  لسان العرب المؤلف: محمد بن مكر  بن سل ، أبو الفضل اإلفريق ق دار صادر 10)
  (.69 /8ه )1414

: أبو سالد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، المحق : د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، (  العين، المؤلف11)
  (.32 /2دار ومكتبة اله ل)

 . (285 /1(  المعجم الوسيط )12)
 (ق مادة )برج(.1/238مقاييس اللغةق البن فارسق )(  13)
 (ق مادة )برج(.2/212( لسان العربق البن منظور، )14)
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطالريق تحقي : الدكتور سالد هللا بن ( جامع الاليان في تأويل القرآنق 15)

سالد المحسن التركيق بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلس مية بدار هجرق الناشر: دار هجرق الطبعة األول ، 
 (.20/260ق ) 2001 -هـ 1422

اإلسكندريةق الطبعة  -(ق المؤلف: محمد أحمد إسماسيل المقد ق دار القمة، دار اإليمان3/125) (  سودة الحجابق16)
  .2004الثامية، 
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 الفرع الثالث: تعريف احلجاب لغة واصطالحًا.

قال يف خمتار الصحاح: "احلجاب: السرت، وَحَجَبُه: منعه من الدخول، ومنه احلجب  احلجاب لغة:

 .(17)"وحاجب العني: مجعه حواجب يف املرياث، واحملجوب: الضرير. 

كل ما سرت املطلوب، أو منع من الوصول إليه. ومنه قيل للسرت: حجاب؛  :حلجاب اصطالحًاوا

وقال يف  .(18)ملنعه املشاهدة، وقيل للبواب: حاجب؛ ملنعه من الدخول. وأصله جسم حائل بني جسدين

وَمِنْ بَيْنِنَا ﴿:ومنه قوله تعاىل، (19)حجابالكليات: "كل ما يسرت املطلوب، ومينع من الوصول إليه فهو 

  .(21)َمْعَناُه: َوِمْن َبْيِنَنا َوَبْيِنَك َحاِجٌز ِفي النِّْحَلِة َوالدِّيِن، (20)﴾وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

 فمعنى احلجاب من خالل التعاريف السابقة هو: السرت الكامل الذي حيجب إمكان النظر إىل ما سرت.  

ومنه  ،: "ُكلُّ ما َسَتَر َشْيئًا َفْهو ِخَماُرهباحلجاب لفظ اخلمار، وهو يف اللغة ومن األلفاظ ذات الصلة

وقال ابن حجر يف صفة . (23)التغطية، واملخالطة يف سرتيدل على وهو ، (22)" ِخَماُر امَلْرَأِة ُتَغطِّي به َرْأَسها

مسي املرأة ذكر أن مخار و، (24)اخلمار على رأسها وترميه من اجلانب األمين على العاتق األيسراخلمار: 

 .(25)نه يسرت وجههامخارًا؛ أل

                                                             

هـ(ق 666(ق زين الدين أبو سالد هللا محمد بن أبي بكر بن سالد القادر الحنفي الرازي )ت:1/52(  مختار ال حاح )17)
هـ 1420الطبعة الخامسة،  -صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -المحق : يوسف الشيخ محمدق الناشر: المكتبة الع رية 

- 1999.  
(ق المؤلف: زين الدين محمد المدسو بعالد الرؤوف بن تاج العارفين بن 1/179(  التوقيف سل  مهمات التعاريف )18)

ر: سالم الكتبق الناش-هـ(ق تحقي ق سالد الخال  ثروت 1031سلي بن زين العابدين الحداديق ثم المناوي القاهري )ت:
  .1990-هـ1410القاهرةق الطبعة األول ، 

 (.1/268(  الكليات )19)
 .5(  سورة ف لت: 20)
المحق : سالد الجليل  هـ(ق311(  معامي القرآن وإسرابه، المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت:21)

 (.4/380 . )1988 -هـ 1408بيروتق الطبعة األول ق  –سالده شلاليق الناشر: سالم الكتب 
 (.1/2785(  تاج العروس )22)
 (.215 /2(  مقاييس اللغة )23)
هـ(ق ق رقم كتبه وأبوابه 852(  فتح الباري، المؤلف: أحمد بن سلي بن حجر أبو الفضل العسق مي الشافعي )ت:24)
 (.490 /8هـ )1379بيروت،  -أحاديثه: محمد فؤاد سالد الباقيق الناشر: دار المعرفة و 
 (.48 /10(  فتح الباري البن حجر )25)
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 فارس:قال ابن . (26): احلياء واالنقباضوحيسن هنا تعريف احلشمة كمظهر للبس احلجاب، واحلشمة

قال الكفوي:  (27).: العرب ال تعرف احلشمة إال الغضببعض أهل اللغةالغضب. قال  احلشمة:وقال قوم: 

 . (28)احلياء، باملد: احلشمة، وبالقصر: املطر اخلري واحلياء أيضا: انقباض النفس عن القبيح خمافة اللوم

 احلجاب على بين آدم:باهلل  متنانااملطلب الثاني: 

 وفيه فرعان: 

 على آدم وحواء يف اجلنة بالسرت.  اهلل امتنان الفرع األول:

وهذه االمتنان يعترب امتنانًا على امنت اهلل عز وجل على آدم وحواء بالسرت وعدم التعري يف اجلنة، 

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ ﴿ :خماطبًا آدم مبا أعطاه يف اجلنة قال اهلل تعاىلكل البشر، باعتبارهما أصل البشرية، 

 .(29)﴾ فِيهَا وَلَا تَعْرَى  

 .(30)""إمنا قرن بني اجلوع والُعْري؛ ألن اجلوع ُذّل الباطن، والعري ُذّل الظاهر ابن كثري يف تفسريه: قال 

وإخراجهما من احلالة اليت كانا وقد حذر اهلل آدم وحواء من وسوسة الشيطان بالتضليل والكذب، 

 تعاىل:نا اهلل أخربعليها يف اجلنة من سرت الباطن وسرت الظاهر،  ولكن إبليس وسوس هلما وقال كما 

 باهلل أنه ناصح هلما: وأقسم .(31)﴾وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴿

 .(32)﴾وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحنِيَ﴿

                                                             

 1(  المحكم المحيط األسظم، تأليف: أبو سلي بن إسماسيل بن سيده المرسي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة 26)
، وأساس الال غة، تأليف: أبي القاسم محمود بن سمر الزمخشري، دار (118 /3 ( تحقي : سالد الحميد هنداوي )2000)

 (.191 /1  )1979-هـ 1399الفكر 
  (.63 /2(  بت رف من: مقاييس اللغة )27)
 (  .404(  الكليات )ص: 28)
 .118(  سورة طه: 29)
الب ري ثم الدمشقي  (ق المؤلف: أبو الفداء إسماسيل بن سمر بن كثير القرشي5/320(  تفسير القرآن العظيم )30)

بيروت  -هـ(ق المحق : محمد حسين شمس الدينق الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد سلي بيضون 774)ت:
 هـ.1419الطبعة األول ق 

 .20(  سورة األسراف:31)
 .21(  سورة األسراف:32)
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فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ ﴿ وحقق إبليس هدفه األول بهتك سرت آدم وحواء:

إىل أكل آدم وحواء من الشجرة، ومل يصبحا خطوة خطوة حتت إغراء الشيطان، أدت أي: ؛ (33)﴾سَوْآتِهِمَا

فَدَلَّاهُمَا ﴿ هما مبجرد أن ذاقا الشجرة:يومل خيلدا كما أقسم هلما إبليس، بل عوقبا بظهور سوأت ,ملكني

 , أيقوله: )بدت هلما(ف ,(34)﴾ةِبِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّ 

ففطرة اإلنسان السليمة تأبى التعري؛ لذا  .(35)انكشفت هلما عوراتهما، وكانت مستورة عن أعينهما

 .أسرعا إىل أوراق شجر اجلنة ليسرتا بها نفسيهما

 الفرع الثاني: نزول اللباس إىل األرض مع آدم وحواء:

به ما  نارتيست أهبطهما إىل األرض أنزل معهما لباسًاو اجلنةآدم وحواء من تعاىل ملا أخرج اهلل  إن

قال اهلل , عن الوقوع يف معصيته نووصى اهلل تعاىل ذرية آدم بتقوى اهلل اليت بها ميتنعو ,يكره ظهوره

َّهُمْ يَذَّكَّرُونَيَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّ ﴿ تعاىل:  .(36)﴾قْوَى  ذَ لِكَ خَيْرٌ ذَ لِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَل
ال نطوف يف ثياب عصينا اهلل فيها، فكان الرجال يطوفون وسبب نزول هذه اآلية أن أهل اجلاهلية 

 وتقول: ,قتادة: "كانت املرأة تطوف وتضع يدها على فرجها ،بالنهار والنساء بالليل عراة

                                                                                 . (37)الَيْوَم َيْبُدو َبْعُضُه َأْو ُكلُُّه *** َوَما َبَدا ِمْنُه َفال ُأِحلُُّه 
أصاب ولعل ذكر قصِة آدَم عليه السالم حينئذ لإليذان بأن انكشاَف العورة أوُل سوٍء قال أبو السعود: 

 . (38)اإلنسان من ِقَبل الشيطان وأنه أغواهم يف ذلك كما أغوى أبويهم

                                                             

 . 20(  سورة األسراف:33)
 .22(  سورة األسراف:34)
 (.18/388آي القرآن )(  جامع الاليان سن تأويل 35)
 .26(  سورة األسراف: 36)

الســـــــــراج المنير في اإلسامة سل  معرفة بعض معامي ك   ربنا الحكيم الخالير، المؤلف: شـــــــــمس الدين، محمد بن  (37)
ــــــــــــــــ(،  الناشــــر: مطبعة بوالق )األميرية( 977أحمد الخطيب الشــــربيني الشــــافعي )المتوف :  ــــــــــــــــ.  1285القاهرة،  –هـ  هـ

(1/ 469.) 

إرشــاد العقل الســليم إل  مزايا الكتاب الكريم، المؤلف: أبو الســعود محمد بن محمد بن م ــطف ، دار إحياء التراث  (38)
 (.222 /3بيروت )–العربي
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أي:  ؛﴾قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ﴿ فقال: يف هذه اآلية قال البغوي: وقد أمر اهلل تعاىل بالسرت

يعين:  ,﴾وَرِيشًا ﴿ وقوله تعاىل:، وتطلق السوءة على اجلسد كاماًل. يسرت عوراتكم فال تطوفوا عراة

                                      .(39)"ماال، وقيل: الريش اجلمال، أي: ما يتجملون به من الثياب، وقيل: هو اللباس
وذكرهم بانتزاع لباس أبويهم يف اجلنة، وبني اهلل أن  ,ثم حذر اهلل عز وجل بين آدم من فتنة إبليس

 لوحده، قال سبحانه وتعاىل: ليتحرى يف التسرت ولو كان خاليًا ؛الشيطان يرى اإلنسان وال يراه اإلنسان

ا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَ ﴿

 ,"يا بين آدم ال خيدعنكم الشيطان :أيقال الطربي:  .(40)﴾لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطنِيَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ 

إياه عند اختباره لكم، كما فعل بأبويكم آدم وحواء عند اختباره  فيبدي سوآتكم للناس بطاعتكم

عه من اجلنة، ونزع عنهما ما افأطاعاه وعصيا ربهما، فأخرجهما مبا سبب هلما من مكره وخد ,إياهما

وإظهارها ألعينهما بعد أن كانت  ,بكشف عورتهما ﴾لرييهما سوآهتما﴿ ؛كان ألبسهما من اللباس

 .(41)مسترتة
هؤالء املفسرين ما يبني أن اهلل أنزل نعمة اللباس على الناس، وأمرهم بشكر هذه  ويف أقوال

كما وقد أرشد نبينا صلى اهلل عليه وسلم كيف يتوارى اإلنسان عن أعني اجلن  النعمة بالتسرت بها،

 جاء حديث

 أعني بني ما سرت»: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال مالك رضي اهلل عنه بن أنس وعن

وذكر املناوي يف شرح هذا احلديث .  (42)«اهلل باسم: يقولوا أن ثيابهم؛ وضعوا إذا آدم بين وعورات اجلن

                                                             

هـ(ق المحق : 510)ت: (ق المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 3/222(  معالم التنزيلق )39)
سليمان مسلم الحرشق الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيعق الطبعة الرابعة،  -سثمان جمعة ضميرية  -محمد سالد هللا النمر 

  .1997 -هـ 1417
 .27(  سورة األسراف: 40)
 (.10/132(  تفسير الطالريق )41)
ن أحمد أبو القاسم الطالراميق المحق : طارق بن (ق المؤلف: سليمان ب2504(ق برقم: )3/68المعجم األوسطق ) ( 42)

(ق 2/268القاهرة ]د:طقت[. وفوائد تما  ) –سوض هللا بن محمد ق سالد المحسن بن إبراهيم الحسينيق الناشر: دار الحرمين 
 –رشد (ق المؤلف: أبو القاسم تما  بن محمد الرازيق المحق : حمدي سالد المجيد السلفيق الناشر: مكتبة ال1709برقم: )

هـ. قال الهيثمي: "رواه في األوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة، ضعفه البخاري 1412الرياضق الطبعة األول ، 
(ق المؤلف: أبو الحسن 1/205وغيره، ووثقه ابن حبان وابن سدي، وبقية رجاله موثقون". مجمع الزوائد ومنبع الفوائدق )

 هـ.1414المحق : حسا  الدين القدسيق مكتبة القدسي، القاهرةق مور الدين سلي بن أبي بكر الهيثميق 
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قالوا ويتأكد ذلك يف حق حتى قال: تصرف اجلن أبصارها عن املتخلي،  بسم اهلل ل املرء:قوأن ب

  .(43)النساء
, وأن على وال يزال يسعى إىل قيام الساعة ,التعري هدف إلبليس وفتنته اليت سعى هلاواحلاصل: أن 

 املسلم أن يتحرز منه يف كل األحوال.

 املطلب الثالث: عاقبة التربج يف اليهودية والنصرانية واإلسالم:

، وقد اتفقت الشرائع السماوية حتكم حياتهم ائعرأحكام وشأرسل اهلل رسله إىل البشرية ب

                                 السابقة على أن للتعري ونزع احلجاب عواقب سيئة، كما سنني ذلك يف الفروع اآلتية: 
                                                        الفرع األول: عاقبة التربج عند اليهود:

بيان منع التعري، والنص على عاقبته وعقوبة النساء اللواتي خيالفن لقد جاءت نصوص التوراة ب 

، خرجن متربجات على النساء إذاعقوبة دنيوية على  يةالتوراة اليهود شريعة احلجاب والسرت، وتنص

يبعن يف أسواق العبيد، وحيرمن زينة ، وويسحنب ذليالت ،ُيربطن باحلبالوذلك بأن يعاقنب باألسر، و

اللباس الفاخر بلباس املسوح، وعوض  ن، ويعوضنر عقوبة لفسادهن، ويصلع شعرهالنساء احلرائ

 الكي يف الوجوه عالمة العبودية، وعوض العطور رائحة العرق.بالعري، وعوض الزينة بالرباقع 

َوَقاَل الرَّبُّ: ِمْن َأْجِل َأنَّ َبَناِت ِصْهَيْوَن َيَتَشاَمْخَن، َوَيْمِشنَي  16: ]وفيما يلي نص ذلك يف سفر إشعيا

ُيْصِلُع السَّيُِّد  17 .َوَخاِطَراٍت ِفي َمْشِيِهنَّ، َوُيَخْشِخْشَن ِبَأْرُجِلِهنَّ َمْمُدوَداِت اأَلْعَناِق، َوَغاِمَزاٍت ِبُعُيوِنِهنَّ،

. السَّيِّدُ ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ِزيَنَة اْلَخاَلِخيِل َوالضََّفاِئِر َواأَلِهلَِّة َيْنِزُع 18 رِّي الرَّبُّ َعْوَرَتُهنََّوُيَع، َهاَمَة َبَناِت ِصْهَيْوَن

 21. َواْلَعَصاِئِب َوالسَّاَلِسِل َواْلَمَناِطِق َوَحَناِجِر الشَّمَّاَماِت َواأَلْحَراِز 20 َواْلَبَراِقِع َواْلَحَلِق َواأَلَساِوِر 19

َواْلَمَراِئي َواْلُقْمَصاِن  23. َوالثَِّياِب اْلُمَزْخَرَفِة َواْلُعْطِف َواأَلْرِدَيِة َواأَلْكَياِس 22. ْلَخَواِتِم َوَخَزاِئِم اأَلْنِفَوا

لِ َقْرَعٌة، َوِعَوَض َفَيُكونُ ِعَوضَ الطِّيبِ ُعُفوَنٌة، َوِعَوضَ اْلِمْنَطَقةِ َحْبٌل، َوِعَوضَ اْلَجَداِئ 24 َواْلَعَماِئمِ َواأُلُزِر.

 26 ِرَجاُلِك َيْسُقُطوَن ِبالسَّْيِف، َوَأْبَطاُلِك ِفي اْلَحْرِب. 25 الدِّيَباِج ُزنَّاُر ِمْسٍح، َوِعَوَض اْلَجَماِل َكيٌّ!

 .           (44)[َفَتِئنُّ َوَتُنوُح َأْبَواُبَها، َوِهَي َفاِرَغًة َتْجِلُس َعَلى اأَلْرِض
عوقنب بالتعري املهني يف الدنيا بسبب خالعتهن ثم  السابق أن النساء كن منتقباتالنص جند يف و

"هنا نرى أورشليم وهي مشبهة بامرأة  يقول املفسر أنطونيوس فكري:، وعدم احتشامهن أمام الرجال

وقد َسكَّ اإلمرباطور فسباسيانوس مسكوًكا تذكاًرا  قد احنطت إلي آخر درجة من اهلوان والفقر.

                                                             

التنوير شــرح الجامع ال ــغير، المؤلف: محمد بن إســماسيل بن صــ ح بن محمد ال ــنعامي، المعروف كأســ فه   (43)
الرياض، الطبعة: هـــــــــــــ(،  المحق : د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، الناشر: مكتبة دار الس  ، 1182باألمير )المتوف : 

 (.383 /6 . ) 2011 -هـ  1432األول ، 
 [.26-16 /3]سفر إشعياء:   -(44)
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يهودية ) :وحتت الصورة كتابة ترمجتها ,وعليه صورة امرأة حزينة جالسة إلي األرض ,اح أورشليمالفتت

 .(45)"(مسبية

كما هو موضح يف العدد  عليهم وال معزي هلن. َنْحُنأما رجاهلن وأبطال احلروب فيقتلون، وَي

َفَتِئنُّ َوَتُنوُح  26 ِرَجاُلكِ َيْسُقُطونَ ِبالسَّْيِف، َوَأْبَطاُلكِ ِفي اْلَحْرِب. 25] من سفر إشعيا: 26و25األخريين 

وهي طائفة , (47)احلريديمولذا جند اليوم أن نساء طائفة  .(46)[َأْبَواُبَها، َوِهَي َفاِرَغًة َتْجِلُس َعَلى اأَلْرِض

 ألوامر التوراة.    امتثااًل ؛يرتدي نساءها اليوم اخلمار يف فلسطني ,متدينة

   

                                          الفرع الثاني :عاقبة التربج عند النصارى:
النصرانية على عقوبة وتنص كتب الديانة  ,على العفةحيث قومه املسيح عليه السالم  لقد كان       

جاء يف رسالة بولس  ؛مر حبلق شعر املرأة املتربجة نكاية بهااملرأة اليت تتربج، فقد جاء يف اإلجنيل األ

 َوِإْن َكاَن َقِبيًحا ِباْلَمْرَأِة َأْن. اَل َتَتَغطَّى، َفْلُيَقصَّ َشَعُرَها ِإِذ اْلَمْرَأُة ِإْن َكاَنْت 6] األوىل إىل كورنثوس:
 .(48)[َفْلَتَتَغطَّ، ُتَقصَّ َأْو ُتْحَلَق

جلّر  بقلع عني الرجل الزائغة؛ ألن ذلك خري له من أن تكون سببًا بل جاء يف إجنيل متى األمر

ُكلَّ َمْن َيْنُظُر ِإَلى  َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ] يف إجنيل متى:ونص ذلك يف نار جهنم،  جسده كاماًل

                                                             

 [. https://st-takla.org(  ]موقع األمبا تك  هيماموت الحبشي / 45)
 [.26-16 /3]سفر إشعياء:  -(46)
: تعني اليهودي األرثوذكسي المتزمت دينيًا، وتحديدًا اليهود المتدينين من شرق أوربا المشهورين بزيهم (  حريديم47)

)المعطف الطويل األسود والقبعة السوداء(ق ويرخون لحاهمق ، ويحرمون تحديد النسلق ويمتازون بكالر سدد العائلة بالنسبة 
: سالد الوهاب المسيري، موسوسة اليهود واليهودية للعلماميين الذين يحجمون سن الزواج واإلمجاب. امظر

 (.597ص/5وال هيومية)ج
 [.6 /11(  ]الرسالة األول  إل  كورمثوس48)

https://st-takla.org/
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َوَأْلِقَها َعْنَك، أَلنَُّه َخْيٌر َفاْقَلْعَها  َفِإْن َكاَنْت َعْيُنَك اْلُيْمَنى ُتْعِثُرَك ,ِبَها ِفي َقْلِبِه ِلَيْشَتِهَيَها، َفَقْد َزَنىاْمَرَأٍة 

 .(49)[َلَك َأْن َيْهِلَك َأَحُد َأْعَضاِئَك َواَل ُيْلَقى َجَسُدَك ُكلُُّه ِفي َجَهنََّم

   :، وهذه بعض الصورالنصرانيات ملتزمات بالغطاء كاماًلوقد كانت النساء 

     

 

 

 

 

 

 
 

 الفرع الثالث: عاقبة التربج عند املسلمني:

حجاب املرأة  واونزع املستعمروننسائها طيلة تارخيها، حتى جاء  تربجمل تعرف األمة اإلسالمية 

رئيس وزراء إنكلرتا:  )جالدستون( قال ، وقدونزع حجابها املرأة تربجيرتتب على  بالذيلعلمهم  ؛املسلمة

وقد جاءت الكثري  .(50)"ويغطى به القرآن ,"لن تستقيم حالة الشرق ما مل ُيْرفع احلجاب عن وجه املرأة

                                                             

 [.29-5/28]إمجيل مت -(  49)
   .1981-(ق أحمد سالدالعزيز الح ينق دار االيمان للطبع والنشر والتوزيع12(  المرأة ومكامتها )ص:50)
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من النصوص الشريعة اإلسالمية اليت تبني أثر وعقوبة التربج ونزع احلاجب، وميكن بيان ذلك كما 

 يلي:

يؤدي إىل خطورة عظيمة على اجملتمع اإلسالمي ونزع حجابها إن فساد املرأة  سبب الفتنة: التربجـ 1

بأكمله، ولذلك يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الذي رواه عنه أسامة بن زيد رضي اهلل 

أن الطباع كثريا متيل  والسبب يف ذلك. ( 51)«ما َتركُت َبعدي ِفتَنًة أضرَّ على الرجاِل مَن النساِء» عنهما:

أفاد احلديث أن االفتتان بهن أشد منه ، قال ابن عالن الصديقي: (52)إليهن وتقع يف احلرام ألجلهن

 (53)بغريهن
إسرائيل كانت بسبب النساء،  ووقد أخربنا نبينا صلى اهلل عليه وسلم بأن أول فتنة وقع فيها بن

إن الدنيا » أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ,جاء يف حديث أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنهما

فإن أوَل فتنِة  !واتقوا النساَء ,فاتقوا الدنيا ؛وإن اهلَل مستخلُفكم فيها فينظُر كيف تعملون ,حلوٌة خضرٌة

معناه جتنبوا االفتتان بها وبالنساء قال النووي: قوله: اتقوا النساء: .   (54)«بين إسرائيَل كانت يف النساِء

فابتالء اإلنسان بتربج النساء قد يكون يف األجنبيات بالنظر . (55)وتدخل يف النساء الزوجات وغريهن

 .         هلن، ويف الزوجات حني السماح هلن بالتربج وفتنة الناس

لتتبُعنَّ » عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: ,أبو سعيد اخلدري رضي اهلل عنهما روى أيضًا         

                                                             

(  صحيح البخاري، تأليف: أبي سالد هللا محمد بن إسماسيل البخاري الجعفي، دار ابن كثير اليمامة بيروت، الطبعة 51)
(ق كتاب النكاحق باب 5096(ق برقم: )7/8 ، تحقي : د. م طف  ديب البغا . )1987هـــــــ  المواف   1407الثالثة، سا  

ســين مســلم بن الحجاج القشــيري النيســابوري، دار إحياء التراث ما يتق  من شــؤ  المرأة. وصــحيح مســلم، تأليف: أبي الح
(ق كتاب الرقاقق باب َأْكَثُر َأْهِل اْلَجنَِّة اْلُفَقَراُء 2741(ق برقم: )4/2098العربي بيروت، تحقي : محمد فؤاد سالد الباقي . )
 َوَأْكَثُر أَْهِل النَّاِر النِ َساُء َوَبَياِن اْلِفْتَنِة ِبالنِ َساء. 

(  تحفـة األحوذي بشــــــــــــرح جـامع الترمـذي، تـأليف: أبي الع  محمـد سالـد الرحمن المبـاركفوري، دار الكتـب العلميـة 52)
  (53 /8بيروت . )

(  دليل الفالحين لطرق رياض ال ـــــالحين، المؤلف: محمد سلي بن محمد بن س ن بن إبراهيم ال ـــــديقي الشـــــافعي 53)
ــــــــــــــ( استن  بها: خليل مأمون 1057)المتوف :  لالنان،  –شــيحا، الناشــر: دار المعرفة للطباسة والنشــر والتوزيع، بيروت هـ

 (.115 /3  ) 2004 -هـ  1425الطبعة: الرابعة، 

اُء 2742(ق برقم: )4/2098(  صــــــحيح مســــــلم )54) (ق كتاب الرقاقق باب َأْكَثُر أَْهِل اْلَجنَِّة اْلُفَقَراُء َوَأْكَثُر أَْهِل النَّاِر النِ ســــــَ
 ِفْتَنِة ِبالنِ َساء.َوَبَياِن الْ 

  (.55 /17(  شرح النووي سل  مسلم )55)
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تبعُتُموهم. قلنا: يا رسوَل  (56)َسَنَن من كان قبَلكم، شرًبا بشرٍب وذراًعا بذراٍع، حتى لو دخلوا ُجْحَر ضبٍّ

                                                                                !(57)«؟اهلِل، اليهوُد والنصارى؟ قال: فَمْن

املرأة من  دعوات التربج والسفور إمنا هي تقليد للكفار، وملا كانتونرى اليوم من مظاهر ذلك أن 

أعظم أسباب القوة يف اجملتمعات، كان وال يزال الرتكيز عليها من قبل العدو لتسهيل وصوله إليها؛ 

َسعيُد قال التَّاِبِعيُّ اجَلليُل ، وهلذا ألن املرأة  سالح ذو حدين، قابلة ألن تكون أشد األسلحة تدمرًيا ألمتها

                                            .(58)"بُن امُلَسيِِّب َرِحَمُه اهلل َتَعاَلى: "َما َيِئَس الشَّيَطاُن ِمَن َشيٍء إال أَتاُه ِمن ِقَبِل النَِّساِء
لقد دلت األحاديث النبوية أن التربج يستوجب اللعن، فقد صلى اهلل عليه وسلم : يورث اللعن التربجـ 2

رسول اهلل : مسعت قالعبد اهلل بن عمرو عما سيقع يف آخر الزمان من التربج والسفور، فقد جاء عن 

 ,(60)كأشباِه الرِّحاِل(59)يكوُن يف آِخِر أمَّيت رجاٌل يرَكبوَن على ُسروٍج» :صلى اهلل عليه وسلم يقول
 (62)على رؤوِسهنَّ كأسنمِة الُبْخِت (,61)نساُؤهم كاسياٌت عارياٌت ,على أبواِب املساجِدينِزلوَن 

                                                             

(: دويبة معروفةق56) الذي يظهر أن التخ يص إمما وقع لجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته، ومع  (  قوله: )ُجْحر َضب 
ذلك فإمهم القتفائهم آثارهم واتباسهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضــــــــــــي  الرديء لتبعوهم. امظر: فتح الباري شــــــــــــرح 

 (.6/49صحيح البخاري )
لََّم: (ق كتاب االست ـــا  بالكتاب و 7320(ق برقم: )9/103(  صـــحيح البخاري )57) لَّ  هللُا َسَلْيِه َوســـَ الســـنةق َباُب َقْوِله صـــَ

 َلَتْتَبُعنَّ َسَنَن َكاَن...
هـ(ق 597(ق المؤلف: أبو الفرج سالد الرحمن بن سلي بن محمد بن سلي بن الجوزي )ت:164(  ذ  الهوى )ص:58)

  .1998 –هـ 1418 ق الطبعة األول -المحق : خالد سالد اللطيف السبع العلميق الناشر: دار الكتاب العربي
ابَِّة؛ َمْعُروٌف، َواْلَجْمُع: ُسروج.. امظر: لسان العرب )59) ْرُج: َرْحُل الدَّ   (ق مادة )سرج(.2/297(  سرج: السَّ
ِبل الَِّتي ُيَسافر َسَلْيَها،. امظر: مشك ت موطأ مالك بن أمسق )ص:60) (ق المؤلف: أبو 46(  الرحال: جمع راِحلةق: اإْلِ

 -هـ(ق المحق : طه بن سلي بو سريح التومسيق الناشر: دار ابن حز  521 بن محمد البطليوسي )ت:محمد سالد هللا
   .2000 -هـ 1420بيروتق الطبعة األول ، 

ْكر. الثَّاِمي:  "َتْفِسير َذِلك سل  َثَ َثة أوجه: َأحدَها: كاسيات من معم هللا سز َوجلق«: كاسيات ساريات ( 61) ساريات من الشُّ
َأن يكشفن بعض أجسامهنق ويسدلن اْلخمر من ورائهن؛ فتكشف صدورهنق فهن كاسيات ساريات؛ ِإْذ بعض َذِلك منكشف. 

 تفسير غريب ما في الثَّاِلث: َأن يلبسن ثياًبا رقاقًا ت ف َما تحتَهاق فهن كاسيات ِفي َظاهر اأْلَمرق ساريات ِفي اْلَحِقيَقة"
(ق المؤلف: محمد بن فتوح الَحِميديق المحق : الدكتوره: زبيدة محمد سعيد سالد 364ال حيحين البخاري ومسلمق )ص:

(ق 409 . والمغرب في ترتيب المعرب )ص:1995 –هـ 1415القاهرةق الطبعة األول ،  -العزيزق الناشر: مكتبة السنة 
ِزى   (ق 14/110ق دار الكتاب العربي ]د:طقت[. وشرح النووي سل  مسلمق )المؤلف: ماصر بن سالد السيد الخوارزمي الُمَطرِ 

 هـ. 1392بيروتق الطبعة الثامية،  –المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحي  بن شرف النووي، : دار إحياء التراث العربي 
ُعور؛ َحتَّ  تشبه أسنمة "َمْعَناُه: َأمَُّهنَّ يعظمن رؤوسهن ِباْلخمِر والعمائمق َأ«: كأسنمة البخت» وقوله:  ( 62) و ب َلة الشُّ

البخت ِفي ارتفاسها. َوقيل: يجوز َأن يكن يطمحن ِإَل  الرِ َجالق اَل يغضضن أب ارهنق َواَل ينكسن رؤوسهن من قلَّة اْلحَياء" 
 (ق.14/110شرح النووي سل  مسلمق )
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كما خَدمكم  ,لو كان وراَءكم أمٌَّة ِمن األمِم خَدمهنَّ نساُؤكم ,اْلَعُنوُهنَّ فإنَّهنَّ ملعوناٌت(، 63)الِعجاِف

 . (64)«نساُء األمِم قْبَلكم
)رجال يركبون على سروج كأشباه األول:  :أمرين حيدثان يف آخر الزمانفهذا احلديث ينبئ عن 

واحلمري واجلمال، وقد حتقق هذا يف املائة  والبغالعن اخليل  إشارة إىل ركوب السيارات بداًل ؛الرحال(

 .تربج النساء والتخلي عما أمر هن اهلل به من احلجاب الساتر  :والثاني .عام األخرية
بعض مظاهر الطرد عن رمحة واللعن بسبب التربج، قال قال رسول  هريرة ما يبنيوجاء عن أبي 

رؤوُسهنَّ  ,ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مميالتٌ مائالٌت» :اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ذكر أصناف أهل النار

 ، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا ،ال يدخْلَن اجلنَة وال جيْدَن رحَيها، كأسِنَمِة البخِت املائلِة

 مميالت: حفظه, يلزمهن وما اهلل طاعة عن معناه فقيل: مائالت: قال اإلمام النووي رمحه اهلل: "وأما. (65)«

 مائالت: وقيل: ألكتافهن. مميالت متبخرتات, ميشني مائالت: وقيل: املذموم. ِفْعَلهن غرَيهن ُيَعلِّْمَن أي

 رؤوسهن» املشطة, ومعنى تلك غرَيهن ُيَمشِّْطَن مميالت: البغايا, مشطة وهي املائلة, املشطَة َيْمِشْطَن

 .(66)"أو حنوها عصابة أو عمامة بلف ويعظمنها يكربنها أن :«البخت كأسنمة

نساء املسلمني قد استبدلن حجاب العفة والسرت بلباس الزينة واإلغراء، وما بعض وها حنن نرى 

صلى اهلل عليه رسول اهلل ذا لعنهن اهلل وأمر هلويتبعه من ميل وإمالة للرجال؛ ليعم الفساد يف اجملتمع؛ 

وذلك لعظم الفساد الذي حيدثه التربج على األمة اإلسالمية  وأخرب أنهن ال يدخلن اجلنة، بلعنهن وسلم

 بأسرها. 

 

                                                             
. وفي فتح الباري: "اأْلَْسِنَمُة: َجْمُع َسَناٍ ق َشبََّه ُرُءوَسُهنَّ ِبَها العجاف: جمع سجفاء َسَل  َغْيِر ِقَياٍسق أي َهِزيَلٌة َمِحيَفةٌ  ( 63)

". امظر: فتح ِلَما َرَفْعَن ِمْن َضَفاِئِر ُشُعوِرِهنَّ َسَل  َأْوَساِط ُرُءوِسِهنَّ َتْزِييًنا َوَتَ نًُّعاق َوَقْد َيْفَعْلَن َذِلَك ِبمَ  ا ُيْكِثْرَن ِبِه ُشُعوَرُهنَّ
(ق المؤلف: أبو الفضل عياض 2/223(ق بت رفق ومشارق األموار سل  صحاح اآلثارق )10/375بن حجرق )الباري ال

 بن موس  اليح اليق المكتبة العتيقةق ودار التراث ]د: قطقت[.
المســـند ، تأليف: أبي سالد هللا أحمد بن حنالل الشـــيبامي، إشـــرف  سل  إسدادها : سالد هللا بن سالد المحســـن التركي،   (64)
(ق 11/654 .ق )1999هـ المواف  1420قي : شعيب األرماؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة بيروت لالنان، الطبعة األول تح

(ق 5753(ق برقم: )13/64(ق وصــــــــــحيح ابن حبانق )156(ق برقم: )13/63(ق والمعجم الكاليرق للطالراميق )7083برقم: )
هللا الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة  المستدركق سل  ال حيحين تأليف: أبي سالد هللا محمد بن سالد

ــــــــــــ المواف  1411األول ، سا   (ق وقال الحاكم: 8346(ق برقم: )4/483 ، تحقي : م طف  سالد القادر سطاق )1990هـ
 "هذا حديث صحيح سل  شرط الشيخين، ولم يخرجاه". 

 (ق كتاب اللباس والزميةق باب النساء الكاسيات العاريات.2128(ق برقم: )3/1680) صحيح مسلمق(  65)
 (.14/110(  شرح النووي سل  مسلمق )66)



222 

 

 

 222 

 اإلسالم –النصرانية  -يف األديان الثالثة: اليهودية ...  نزع الحجاب عواقب
 د.أسماء عبد المجيد الزنداني                                                        ]دراسة مقارنة[

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)38العدد)

 

ISSN : 2410-1818 

 

 التربج سبب يف اهلالك عند عدم سكوت الناس عنه وعدم نهيهم عن املنكر: -3

النيب صلى اهلل عليه من الوقوع يف أسباب اهلالك اليت وقعت فيها األمم قبلنا، ومنها  ناحذر لقد

 رضي اهلل عنهما بن عباسمن ذلك ما وراه اوتربج النساء الذي كان سببًا يف هالك بعض تلك األمم، 

وتهلك نساء  ,إمنا هلكت نساء بين إسرائيل من قبل أرجلهن» :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

َوَخاِطَراٍت ِفي ] إشارة إىل ما سبق ذكره مما جاء يف التوراة:هذا ولعل . (67)«هذه األمة من قبل رؤوسهن

                    .[..ُيَعرِّي الرَّبُّ َعْوَرَتُهنََّو، ِصْهَيْوَنُيْصِلُع السَّيُِّد َهاَمَة َبَناِت  17َمْشِيِهنَّ، َوُيَخْشِخْشَن ِبَأْرُجِلِهنَّ  
كاَنِت اْمَرَأٌة ِمن َبِني » :قائال ؛النساء املسلمات من هذا الفعل رًاصلى اهلل عليه وسلم حمذِّ قالوقد 

ُمْطَبٌق، إْسراِئيَل َقِصرَيٌة َتْمِشي مع اْمَرَأَتْيِن َطِويَلَتْيِن، فاتََّخَذْت ِرْجَلْيِن ِمن َخَشٍب، وخاَتًما ِمن َذَهٍب ُمْغَلٌق 

وَنَفَض  ,ُثمَّ َحَشْتُه ِمْسًكا، وهو أْطَيُب الطِّيِب، َفَمرَّْت بْيَن امَلْرَأَتْيِن، َفَلْم َيْعِرُفوها، فقاَلْت بَيِدها َهَكذا

بأن قصدت  شرعيًا صحيحًا ان قصدت به مقصودًاقال النووي يف شرح هذا احلديث:  .(68)ُشْعَبُة َيَدُه"

أو حنو ذلك فال بأس به وإن قصدت به التعاظم أو التشبه سرت نفسها لئال تعرف فتقصد باألذى 

النيب صلى اهلل عليه وسلم على أمته من  وخلوف.(69)على الرجال وغريهم فهو حرام بالكامالت تزويرًا

، سرائيل من اهلالك بسبب وقوعهم يف املعاصيإما أصاب بين  لئال يصيبنا ؛حذرهم من  أسبابه ,اهلالك

 .ومنها التربج

ألنه نوع من على الرأس،  (الباروكات)وضع الشعر املصطنع من صلى اهلل عليه وسلم كما حذر  

  ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمِن صحيح البخاري َعنْ ُحَمْيد إظهار الزينة من املرأة واليت واجبها السرت واحلشمة، فقد روى

ى امِلْنَبِر، َفَتَناَوَل ُقصًَّة ِمْن َشَعٍر، َوَكاَنْت ِفي َيَدْي َحَرِسيٍّ، َأنَُّه َسِمَع ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِبي ُسْفَياَن َعاَم َحجَّ َعَل

 ِل َهِذِه؟ َوَيُقوُل :َفَقاَل: َيا َأْهَل امَلِديَنِة، َأْيَن ُعَلَماُؤُكْم؟ َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْنَهى َعْن ِمْث
                                                                    .(70)«ِإْسَراِئيَل ِحنَي اتََّخَذَها ِنَساُؤُهْمِإنََّما َهَلَكْت َبُنو »

فلما فعلوه كان سببا هلالكهم مع  ،عليهم إشعار بأن ذلك كان حرامًا هذا احلديث يف قال ابن حجر:

                                                             

(ق المؤلف: سالد الرزاق بن هما  ال ـــــــــــنعاميق 20609(ق برقم: )11/305) (  م ـــــــــــنف سالد الرزاق ال ـــــــــــنعاميق67)
ــــــــــــــــــ. واألثر رجاله رجال 1403، 2بيروتق الطبعة  –المحق : حاليب الرحمن األسظميق الناشــــــر: المكتب اإلســــــ مي  هـ

 ال حيح؛ وفيه امقطاع بين سالد الكريم وابن عباس.
اظ من األدب وغيرهاق باب استعمال المسك وأمه أطيب (ق كتاب األلف2252(ق برقم: )4/1765صحيح مسلمق )( 68)

 الطيب.
 (.9 /15شرح النووي سل  مسلم )(69)
 (ق كتاب أحاديث األمالياءق باب حديث الغار.3468(ق برقم: )4/173(  صحيح البخاريق )70)
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فارتكنب احلرام وأقروا وقال ابن امللقن: . (71)ما انضم إىل ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من املناهي

، (72).عليه فاستوجب الكل العقوبة بذلك ملا آرتكبوه من العظائم، وفيه: معاقبة العامة بظهور املنكر
أن هذا تضح باف. (73)عالمة ال تكاد تظهر إال يف أهل الفسوق واملعاصيقال ابن عبد الرب: فكأن هذا 

وما ذكره اهلل لنا من وقوع اهلالك على بين إسرائيل بسبب التربج إال تربج النساء من أسباب اهلالك، 

                                                                          .(74)﴾لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴿ قال تعاىل: ,ونعترب بذلك ظلنتع
تسلط  برتك شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واليت يرتتب عليهاوسبب هذه العقوبة مرتبط 

أو ليسلِّطنَّ  ,لتأمُرنَّ باملعروِف، ولتنهُونَّ عنِ املنَكِر» قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :األشرار علينا؛ 

                                                   .(75)«اللَُّه عليُكم شراَرُكم، فيدعو خياُرُكم فال ُيستجاُب َلُهم
 املنكر, عن ونهيكم باملعروف األمر منكم ليكن إما: كائن؛ األمرين أحد إن واهلل قال املناوي: "أي:

 وأن اإلنكار, لتارك بليغ تهديد الدعاء، وفيه يف اخليبة ذلك بعد ثم اهلل, عند من عظيم عذاب إنزال أو:

 .         (76)"اللبيب يزجر ما ذلك من أدنى ويف يسمع, ال ودعاءه يدفع, ال عذابه

ومن ذلك النهي عن التربج،  ؛والنهي عن املنكر ,القيام باألمر باملعروف وهذا يعين أن على املسلم

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ؛العقوبة مجيع املسلمني ّمُعقبل أن َت ,لنتدارك ما بقي من أمن وسالم
                                                                                .(77)«إنَّ النَّاَس إذا رَأُوا امُلنَكَر ومْل ُيَغيِّروه، َأوَشَك اهلُل أْن َيُعمَُّهم بِعقاِبه»

                                                             

 (.516 /6فتح الباري البن حجر )  (71)

التوضــيح لشــرح الجامع ال ــحيح، المؤلف: ابن الملقن ســراج الدين أبو حفص سمر بن سلي بن أحمد الشــافعي،  ( 72)
 -هــــــــ  1429سوريا، الطبعة: األول ،  –المحق : دار الف ح للبحث العلمي وتحقي  التراث الناشر: دار النوادر، دمش  

2008 (  19/ 637.) 

ي واألساميد، المؤلف: أبو سمر يوسف بن سالد الالر بن ساصم القرطالي، الناشر: التمهيد لما في الموطأ من المعام  (73)
 (.217 /7هـ ) 1387المغرب، سا  النشر:  –وزارة سمو  األوقاف والشؤون اإلس مية 

 .111(  سورة يوسف: 74)
هللا وآخرون، مكتبة  (  مسند الالزار، المؤلف: أبو بكر أحمد بن سمرو المعروف بالالزارق المحق : محفوظ الرحمن زين75)

(ق والحديث رمز السيوطي 188(ق برقم: )1/292 ( )2009 - 1988المدينة المنورةق الطبعة األول ، ) -العلو  والحكم 
(ق المؤلف: زين الدين محمد المناويق 5/261لحسنه كما في الجامع ال غير. امظر: فيض القدير شرح الجامع ال غيرق )

 هـ.1356م رق الطبعة األول ،  –المكتبة التجارية الكالرى 
 (.5/261(  بت رف من: فيض القديرق للمناوي )76)
تأليف: أبي  (. والسنن الكالرىق304(ق برقم: )1/539(. وصحيح ابن حبانق )29(ق برقم: )1/208(  مسند أحمدق )77)

ـــــــ، تحقي : محمد سالد القادر سطاق  1414بكر أحمد بن الحسين بن سلي الاليهقي، مكتبة دار الباز مكة المكرمة، سا   هـ
 (. 20246(ق برقم: )10/91)
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بسبب الفساد، ومنه   أخربنا نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم عما حيل باألمة من عقاب آخر الزمانوقد 

َلَيْشَرَبنَّ ناٌس من » قال صلى اهلل عليه وسلم :ما يكون من جهة النساء بالتربج والسفور نزع احلجاب،  

 ,َيْخِسُف اهلُل بهُم األرَض ؛ُأمَِّتي اخلمَر ُيَسمُّوَنها بغرِي امِسها، ُيْعَزُف على رُؤوِسِهم باملعاِزِف واْلُمَغنَِّياِت

عادة املغنيات التشويق واهلوى وقد ذكر النووي أن سبب املنع أن من  .(78)«َرَدًة َوَخَناِزيَروجيعُل منهم ِق

 .(79)والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل اجلمال وما حيرك النفوس ويبعث اهلوى والغزل

فكيف مبا يقع يف زمننا من هذا وما زاد عليه من التربج وإلقاء احلجاب وكشف املفاتن يف  

دور كبري يف إيقاف  املرأة؟ وبهذا يتبني أن استتار املرأة وحمافظتها على حجابها وابتعادها عن التربج له

 وتنشئة األجيال عليه. ,بالتمسك بتعاليم ديننا ,العقاب على هذه األمة

 

 الثاني: آثار التربج السيئة يف واقعنا املعاصر:املبحث 

 :مطالبوفيه ثالثة 

 :ثالثة فروعوفيه املطلب األول: آثار التربج على املرأة: 

 :املرأةله أضرار صحية على التربج  الفرع األول:

لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ  وَجَعَلَ  ﴿ تعاىل: إن اهلل قد امنت علينا مبا خلقه من اللباس اليت تسرت البشر، قال

يعين: القمص، واحدها  ؛﴾وجعل لكم سرابيل تقيكم احلرّ ﴿قوله تعاىل: "قال القرطيب يف تفسريه: . (80)﴾الْحَرَّ

وجه واملعلوم أن الثياب ُتكسب اجلسد دفئا وحرارة ، فكيف تدفع عنه احلر ؟! هذا هو   .(81)"سربال

 .(82)"تدفع عنكم ضرر احلر :﴾احلرّ تقيكم ﴿" اإلعجاز. قال الشوكاني:

                                                             

(ق كتاب الفتنق باب 4020(ق برقم: )1333 /2(. وســـــــنن ابن ماجه )22900(ق برقم: )37/534(  مســـــــند أحمدق )78)
(ق المؤلف: أحمد بن الحســـــــــــين الاليهقيق حققه: د. سالد العلي سالد 5227(ق برقم )7/421يمانق )العقوبات. وشـــــــــــعب اإل
هـــ. والحديث صحح إسناده 1423، 1بالرياضق بالتعاون مع الدار السلفية بالومباي الهندق الطبعة  –الحميدق مكتبة الرشد 

محمـــد أشــــــــــــرف بن أمير العظيم آبـــادي  (ق المؤلف:13/185ابن القيم. امظر: سون المعالود وحـــاشــــــــــــيـــة ابن القيمق )
 هـ. 1415بيروتق الطبعة الثامية،  –هـ(ق الناشر: دار الكتب العلمية 1329)ت:

  (.183 /6شرح النووي سل  مسلم )  (79)

 .81(  سورة النحل:80)
الناشر: ه(ق 671تأليف: أبي سالد هللا محمد بن أحمد األم اري القرطالي )ت: (ق10/60(  الجامع ألحكا  القرآن )81)

  .1935 -ه 1353دار الكتب الم ريةق الطبعة الثاميةق 
هـ(ق الناشر: 1250(ق المؤلف: محمد بن سلي بن محمد بن سالد هللا الشوكامي اليمني )ت:3/221(  فتح القديرق )82)

 هـ.1414الطبعة األول ق  - ، بيروتدمش -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 
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الطبيبة والباحثة باهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن  ,مراد يقامت الدكتورة مسيحة علوقد 

"أن األطباء  :فيهذكرت فببحث قدمته يف املؤمتر التاسع لإلعجاز العلمي يف دولة الكويت،  والسنة

إن اجللد املكشوف ألشعة الشمس قد يتعرض إىل احلرق واإلصابة بسرطان اجللد، وذلك عند  :يقولون

ومع انتشار اإلصابة . (83)"تعرض اجللد ألشعة الشمس فوق البنفسجية مبقدار يفوق قوته الدفاعية ضدها

 اجللد:بعض الصور لسرطان ، وهذه نصح األطباء باجتناب التعرض للشمس ,بسرطان اجللد بني النساء

اجللدية  ياستشار -الدكتور أكمل سعد حسنكما أن من نتائج التربج أو التعري ما ذكره 

حيث تزيد  ,: "تتأثر البشرة بأشعة الشمس بطريقة كبرية، حيث قالوالتجميل بالليزر جبامعة القاهرة

وهناك , .الوجه.. وتزيد من حبوب البشرة وحب الشباب يف ,وتظهر بقع مشسية ,من نشاط صبغة اجللد

وظهور التجاعيد،  ,وهى جفاف البشرة ,ألشعة الشمس نمشكالت عامة تظهر على مجيع من يتعرضو

 .(84)"يمشس وحتدث هذه املشكالت نتيجة عدم استخدام واٍق
اهلل القميزي يف جريدة اجلزيرة  كتب محد بن عبدومن نتائجه فقدان الشعر لنعومته، فقد 

تؤدي إىل فقدان الشعر نعومته،  ,"أثبتت البحوث الطبية أن تيارات اهلواء وأشعة الشمس املباشرة :قائاًل

ليس له أي  ,، وأن اهلواء اخلارجي )األكسجني( وتهوية الشعروشحوب لونه، فيصبح الشعر خشنًا باهتًا

 اهلل ال تأتي إال خبري.وكل أوامر  ندرك رمحة اهلل بأمر املرأة باحلجاب، وبهذا .(85)دور يف تغذية الشعر

 الفرع الثاني: التربج سبب رئيسي للتحرش:

والرجال  للرجال، أمر اهلل عز وجل الرجال والنساء بغض البصر، مع أن النساء أقل اجنذابًالقد 

وهنا يتضح حتقيق  ،ومقتضى العدل: التسويُة بني املتماثلني، والتفريُق بني املختلفني ,للنساء أشد اجنذابًا

بعد أن غطت املرأة  ,وهي امليل إىل بعضهما البعض ,لعدل بعد أن يتقارب الرجل واملرأة يف العلةذلك ا

منها إال هيئتها اخلارجية من الطول  يبقى ظاهرًا مجيع مفاتنها؛ فيخفف ذلك من افتتان الرجل بها، فال

زُيِّنَ لِلنَّاسِ  ﴿ :تعاىلقال  ،ولكن بدرجة أقل بكثري ؛جيذب نظر الرجل إىل املرأة أيضًا وذلكواحلجم، 

                                                             

الطاليبة والباحثة بالهيئة العالمية لإلسجاز العلمي في القرآن  -(  تلخيص بحث قدمته الدكتوره سميحة سلي مراد83)
والسنةق في المؤتمر التاسع لإلسجاز العلمي في دولة الكويت/ موقع الهيئة العالمية للكتاب والسنة : 

https://www.eajaz.org.] 
 - 2016مايو  16اإلثنين،  -النسخة اإللكترومية –(  أمنية فايد: صحفية بجريدة اليو  السابع84)

www.youm7.com.] 
العدد:  –  20/12/2007 -هـ 1428ذي الحجة  11 -صحيفة الجزيرة السعودية -(  حمد بن سالدهللا القميزي 85)

12866. 

https://www.eajaz.org/
http://www.youm7.com/
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وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  الذَّهَبِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَننِيَ وَالْقَنَاطرِيِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ 

 .(86)﴾الدُّنْيَا

.(87)"بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن ,﴾حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ﴿: قوله تعاىل"ى: بقال القرط
لذلك شرع اهلل احلجاب  وهلذا كان من أبرز أضرار تربج املرأة زيادة التحرش بها وتطلع السفهاء إليذائها،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِننِيَ ﴿: وإبعاد األذى عنها ما أمكن، قال اهلل تعاىل ,حلماية املرأة

 ومانعًا حاجزًا يعتربفاحلجاب . (88)﴾يُدْننِيَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَ لِكَ أَدْنَى  أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

 .حتى تسلم املرأة من حترش الفساق بهاإثارة الرجل؛ من 

أن الرجل األجنيب يعتاد على ، والرجل يف الغرب ال يلتفت للمرأة املتربجةهناك من يزعم أن  شبهة ورد:

 تثريه على اإلطالق.م تعد فل ,املتربجات

أكثر جيعل املسلمة ينبغي أن  املستمرأذية املرأة الغربية وصراخها إن ف وهذه الشبهة داحضة الرد:

غريزة كاجلوع  اإلثارةبل ال تزيل إثارة الرجل،  وكثرة االعتياد على رؤية التربجحبجابها،  متسكًا

تتجدد، فاستمرار أكل الطعام ال جيعل هرمونات اجلوع تقلل من إفرازها، وكذلك اهلرمونات املسؤولة 

تعاني ويالت  ًاملتحضرة مادّياجملتمعات ايف  ، واملرأةعن اإلثارة، وإال النقرض اجلنس البشري منذ زمن

 ,CNNرا يف قناتي ِكعتداء عليها، وسأذكر على سبيل املثال تقريرين فقط عن معاناة املرأة الغربية ُذاال

 .BBCوقناة 

إن البنتاغون "عن التحرش داخل اجليش األمريكي، وقالت:  خربًا األمريكيةCNN ذكرت قناة الـ  -1

وأنه قد ازداد يف عام  ,باالعتداء اجلنسي ( بالغًا5061) م2013بأنه تلقى يف عام  ,أشار يف تقرير له

 . (89)"%50بنسبة م2014

 4أن حنو  ؛"أظهرت نتائج مسح حديث يف فرنسا تقول فيه: تقريرًا  BBCويف فرنسا ذكرت قناة  -2

تعرضن لالغتصاب مرة واحدة على األقل  -يف املئة من النساء يف البلد  12أي ما يعادل  -ماليني امرأة 

                                                             

 .14(  سورة آل سمران: 86)
 (.٢٩ص/٤(  تفسير القرطاليق )ج87)
 .59(  سورة األحزاب: 88)
 ./https://www.bbc.com/arabic/worldnews -  2014مايو/أيار  3األمريكية: يو  السالت  CNN(  قناة الـ89)
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للمس أجسادهن ضد  %43من النساء إىل طلبات مزعجة، يف حني تعرضت  %58عرضت  ,يف حياتهن...

 .(90)"تعرضت معظم النساء ملثل هذه املواقف عدة مرات يف حياتهن :رغبتهن. وحبسب املسح

يعرضها لألذى والسوء من قبل السفهاء، وها حنن نرى شكوى خروج املرأة متربجة متزينة ف

هيئة اإلذاعة الربيطانية )بي بي سي( يف  ذكرتاليت يتعرضن هلا، وقد  النساء يف العامل من هذه اإلهانة

كان أحد أكثر  ,الذي أطلقته ناشطة أمريكية (Me Too  ) إن هاشتاج: نسختها اإلجنليزية:

 ,أن أكثر الشاكيات يف هذه احلملة من أمريكا :ويالحظ.(91)" يف الواليات املتحدة اهلاشتاجات رواجًا

 !وهي أكثر الدول حتضرًا

بني التحرش الذي تتعرض له  مقارنة ؛فيديو لتجربة قامت بها شابة يف دولة أجنبية شاهدتوقد 

ثم سارت يف نفس الشوارع متحجبة،  ,فقامت بالسري يف عدة شوارع متربجة ,املتحجبة وغري املتحجبة

وتعرضت لعدة حترشات  -حسب الفيديو-فكانت النتيجة أنها مل تتعرض ألي حترش وهي متحجبة 

املرأة، و ،ويدفعه ملطاردتها ,إن زينة املرأة ومجاهلا جيذب الرجل حنوها وخالصة القول:. (92)وهي سافرة

 !لذين يف قلوبهم مرض، وما أكثرهم يف عصرناعليها من اعتداء الرجال ا خوفًا ؛من سرتها بّد ال

         الفرع الثالث: أثر التربج على الزوجات وضياع احلياء:
ومقارنة مجال زوجته بكثري  ,من تزاحم النساء اجلميالت يف خميلة زوجها بعض الزوجاتتعاني         

مما يؤدي إىل التسابق احملموم لدى الزوجات يف شراء أدوات الزينة، واملبالغة  ؛من اجلميالت املتربجات

يف اململكة العربية السعودية  :يف ذلك، بل وجلوء البعض إلجراء عمليات جتميل، فعلى سبيل املثال

ة ن جمموع العمليات التجميلية اجلراحية منها وغري اجلراحيإ" قالت فيه: أوردت قناة العربية تقريرًا

فقط، أما  م2010( ألف عملية يف عام 141) عامًا، بلغ 30والـ 19الـللشابات السعوديات بني سن 

                                                                                            .(93)مليون عملية جتميل 19عامليًا، فقد مت إجراء حوالي 
 هملتزمات باحلجاب؛ لكانت الزوجة العادية أمجل امرأة يف نظر زوجها؛ ألنفلو كانت مجيع النساء 

  ليس يف خميلة الرجل من اجلميالت إال حجابهن السميك الفضفاض.

كما أن التربج يضيع احلياء الذي تقتضيه الفطرة، فأصبحت بعض الشابات املتربجات هن من 

كثري من األخالق؛ ألن احلياء من أقوى  يعاكسن الرجال، وبسقوط احلياء وانتكاس الفطرة تسقط

                                                             

 .https://www.bbc.com/arabic/world -  2018فالراير/ شباط  23:  يو  BBC(  قناة 90)
( وهو هاشتاج يتحدث سن التحرش الذي وقع للمرأة في الغرب من قالل الرجال. امظر: سامر محمد :صحيفة تواصل 91)

  .2017ديسمالر/  27 -اإللكترومية 

 [. https://www.youtube.com/watch?v=rwJgQPRVtW0( وهذا رابط الفيديو: ] 92)
 .https://www.alarabiya.net  /2013مايو  13قناة العربية  في   ق(  رشا خياط93)

https://www.alarabiya.net/
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البواعث على الفضائل، فينتج عن ذلك عزوف الرجل عن الزواج مبثل هؤالء ولو مل يكن متدينًا، 

َشرُّ ِنساِئُكُم امُلَتَبرَِّجاُت » :فيؤدي إىل زيادة الفساد والشر، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .(95)"(94)«الُغَراِب اأَلْعَصِم ُت، ال يدخُل اجلنَة ِمْنُهنَّ إلَّا مثلامُلَتَخِيالُت، وُهنَّ امُلناِفَقا

املعجبات املتكربات  :)املتخيالت( َأيو جانبَأي املظهرات زينتهن لألقال املناوي: املتربجات:  

وقد نهى اهلل  ،املظهرات الزينة لألجانبوقال الصنعاني: املتربجات: . (96)يشبهنهن :)َوهن املنافقات( َأي

 .(97)عن ذلك وعده من أفعال اجلاهلية
 :فرعانوفيه  املطلب الثاني: آثار التربج على الرجل:

 الفرع األول : التربج يؤثر يف دين الرجل ونفسيته:

قال الطربي: .  (98)﴾وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ  قُل لِّلْمُؤْمِننِيَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴿ يقول اهلل عز وجل:

وقال القرطيب: غض البصر وحفظ الفرج أطهر يف الدين ، (99)أطهر هلم عند اهلل وأفضلذلك أزكى هلم: 

وجاء يف التفسري الوسيط: والبصر: هو الباب املوصل إىل القلب، وأشد ، (100)وأبعد من دنس اآلثام

بريد الزنى ورائد  تنبيها له، وعن طريقه غالًبا يكثر السقوط واالنغماس يف َأوحال الفتنة، فهواحلواس 

 .(101)الفجور

                                                             

(  الغراب األس ـــــــــــم: "هو األبيض الجناحين، وقيل: األبيض الرجلين، أراد قلة من يدخل الجنة من النســـــــــــاء، وهذا 94)
(ق المؤلف: مجد الدين أبو 3/249في غريب الحديث واألثرق )الوصـــــــــف في الغربان سزيز ال يكاد يوجد". امظر: النهاية 

محمود محمـد  -الســــــــــــعـادات المبـارك بن محمـد بن محمـد الشــــــــــــيبـامي الجزري ابن األثيرق تحقي : طاهر أحمـد الزاوى 
  .1979 -هـ 1399بيروت،  -الطناحيق الناشر: المكتبة العلمية 

 (.13608(، برقم:) 7/82(  السنن الكالرى، للاليهقيق )95)
 (.532 /1(  التيسير بشرح الجامع ال غير )96)
  (.27 /6(  التنوير شرح الجامع ال غير )97)
 .30(  سورة النور: 98)

 (.154 /19(  تفسير الطالري )99)

  (.226 /12(  تفسير القرطالي )100)

اإلس مية باألزهر، الناشر: ( التفسير الوسيط للقرآن الكريم، المؤلف: مجموسة من العلماء بإشراف مجمع البحوث 101)
ــــــــــ    1393الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، الطبعة: األول ، ) ــــــــــ    1414) - (  1973هـ  /6 ( . ) 1993هـ

1400)  
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؟! كيف للرجل أن يغض بصره وقد تهيأت املرأة وأبرزت مفاتنها أمام الرجل يف كل مكانو

يف  (,طبيب الغدد)األستاذ الدكتور مصباح سيد  والنظر للمتربجة له تأثري يف نفسية الرجل، وقد قال

"أثبتت دراسة نشاط املخ أثناء مراحل  حبثه الذي قدمه يف مؤمتر اإلعجاز العلمي جبامعة املنصورة مبصر:

بالذات  ؛بعد التعرض للمؤثرات اخلارجية يوجود مخس مناطق تنشط على التوال ,اإلثارة اجلنسية

التغريات اهلرمونية املصاحبة "ول: .ثم يق"البصر، وكل مرحلة من املراحل هلا منطقة حمددة فى املخ

إذا  ؛وتؤدى اىل شحن اجلسم بطاقة ,حتدث تغريات نفسية وبدنية واسعة املدى ,لإلثارة عن طريق النظر

 :يف بيان هذا  وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .(102)"مل يتم تفريغها تؤدى اىل أضرار حمققة
 .(103)«الرجاِل من النساِءما تركت بعدي فتنًة، هي أضرُّ على »

 وعزوفه عن الزواج:الرجل  فسادالثاني : التربج يؤدي إىل  الفرع

إن تكليف املرأة باحلجاب هو من الوظائف اإلسالمية اهلامة اليت كلف اهلل بها املرأة؛ كي 

اإلسالمية، لى كسر الوازع الديين، وحتطيم القيم واملبادئ عفالتربج يشجع الشباب , تغمد سالح فتنتها

بعد أن فتح ما يلي  والسقوط يف منزلقات ال قرار هلا من االحنالل األخالقي.  وها هو املعز الفاطمي

حتى جاءته األنباء متواترة عن استهتار  ؛متهيبًا أخذ يرنو إىل غزو مصر وامجًا ,إفريقية من البحر احمليط

وقال: "اليوم فتحت مصر، اآلن ال يصدنا  ,لفتح مصر نساء اإلخشيد، فتحرك للعمل وأرسل قائده جوهرًا

 . (104)عنها شيء"، فكان األمر وفق ما قال

أصبحت  ,م2010"أنه يف عام  : BBCنشرت قناةوأما أثر التربج يف عزوف الرجال عن الزواج فقد 

وهذه الظاهرة بدأت بالزحف إىل اجملتمعات  .(105)"فقط% 51 نسبة املتزوجني من األمريكيني البالغني

ما يؤدي إىل كسر الوازع الديين، وحتطيم القيم واملبادئ اإلسالمية، والسقوط يف منزلقات  ,اإلسالمية

 ال قرار هلا من االحنالل األخالقي.

 

                                                             

أســــــتاذ في كلية الطب جامعة المنياق  -األســــــتاذ الدكتور/ م ــــــباح ســــــيد كامل -(  غض الب ــــــر دالئل إسجازية102)
ؤتمر العالمي الثامن لإلسجاز العلمي في القرآن والســــــــنةق والذي سقد في دولة الكويت تم إلقائه في الم-اخت ــــــــاص غدد

  .2006سا  
(ق 4/2097(ق كتاب النكاحق باب ما يتق  من شؤ  المرأة. وصحيح مسلمق )5096(ق برقم: )7/8( صحيح البخاري )103)

 اُء َوَأْكَثُر َأْهِل النَّاِر النِ َساُء َوَبَياِن اْلِفْتَنِة ِبالنِ َساِء.(ق كتاب الرقاقق باب َأْكَثُر أَْهِل اْلَجنَِّة اْلُفَقرَ 2740برقم: )
ــــــــــــــــ(ق 1364(ق المؤلف: سالد هللا بن سفيفي الباجوري )المتوف : 3/63(  المرأة العربية في جاهليتها وإســــ مهاق )104) هـ

  .1932 -هـ 1350الثامية،  الطبعة -المملكة العربية السعودية  -الناشر: مكتبة الثقافة، المدينة المنورة 
  ؛ وفقًا )لمركز بيو( لألبحاث.2012يناير/  9بتاريخ:  BBC(  قناة105)
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 :فرعانوفيه  :آثار التربج على اجملتمع: الثالث املطلب
 األول : انتشار الزنا يف اجملتمع. الفرع

من الربيطانيني اعرتفوا  %42 دولة أظهرت أن: 14دراسة أجريت على  (BBC) لقد نشرت قناة:

من األمريكيني يقيمون عالقات غري % 50بينما  ,بإقامة عالقة مع أكثر من شخص يف نفس الوقت

  .(106)."٪ 36ويف فرنسا  ٪, 38وكانت النسبة يف إيطاليا  ,(  شرعية )أي مع غري أزواجهم

، باءهمآاألبناء الذين ال يعرفون  ووالدة فستظهر يف اجملتمع مشكلةوإذا نتج عن هذا الزنا محل 

 املتحدة الواليات يف األمهات من ٪47إن  :"قالت دراسة أمريكية يقول الباحث عطية مرجان:ويف هذا 

 28وحبسب الدراسة، فإن  ,...شرعية غري عالقات من أبنائهن أجننب وقد متزوجات، غري األمريكية

عامًا هن أمهات، يف حني ترتفع النسبة لدى من  17و 15ألف ترتاوح أعمارهن بني فتاة من بني كل 

 .(107)"من بني كل ألف فتاة تقريبًا 79عامًا إىل  19و 18ترتاوح أعمارهن بني 

من األمهات نسبة كبرية بأن  سابقًا ُتذكرومن عواقب وقوع هذا الزنا اختالط األنساب، وقد 

وهذا يعين , األمريكية غري متزوجات، وقد أجننب أبنائهن من عالقات غري شرعيةيف الواليات املتحدة 

أو  ,أو عمته ,أو بنت أخيه ,أو بنت أخته ,أو أخته ,فينتج عنه أن يتزوج الرجل بابنته ,اختالط األنساب

وإجياب  وقد شرع اهلل تعاىل ملنع اختالط األنساب عدة تشريعات، ومنها منع التربج وحتريم الزنا خالته،

أن أستاذ التحاليل الطبية  (:املصريون)الروسية وفقًا لصحيفة  TRنشرت صحيفة العدة وحنو ذلك، وقد 

صرح بأن  ؛الدكتور عبد الباسط حممد السيد -باملركز القومي يف مصر، استشاري الطب التكميلي

"العامل )روبرت غيلهم(، زعيم اليهود يف معهد ألربت آينشتاين، واملختص يف علم األجنة، أعلن إسالمه 

 ؛أشهر 3يف سبب حتديد عّدة الطالق للمرأة، مبدة  ,وإعجاز القرآن ,مبجرد معرفته للحقيقة العلمية

األدلة اىل أن معاشرة الرجل لزوجته  اقتنع بواسطة األدلة العلمية. وتشري هذه (غيلهم)مضيفًا أن السيد 

من  %30و %25يؤدي ألن يرتك بصمته اخلاصة فيها، وأن مرور شهر واحد يسمح بالقضاء على ما بني 

حبسب الصحيفة، األمر الذي جيعل املرأة مؤهلة  ؛أشهر 3هذه البصمة، مما يعين زواهلا بالكامل بعد 

ام بتجربته اخلاصة، فتوجه إىل أحد أحياء املدن لتلقي بصمة رجل آخر. وقرر )روبرت غيلهم( القي

حيث يقطن مسلمون، وأجرى أحباثه، فخلص إىل أن كل مسلمة متزوجة حتمل بصمة  ,األمريكية

                                                             

(106 [  )BBC  1998سالتمالر/22بتاريخ]  
-للباحث في إسجاز القرآن سطية مرجان ابو زر -( موقع المرجان في هدى القرآن107)

tps://sites.google.com/site/kamaljouda3/2/1/home/1-1/nsbte-7] 
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جتربته على نساء متحررات خارج حي املسلمني، فاكتشف أن كاًل منهن  (غيلهم)واحدة فقط. وكرر 

 .(108)"ن أقمن عالقات جنسية مع شركاء كثرحتمل أكثر من بصمة، مما دفعه إىل االستنتاج أنه

 :: استحقاق العقوبة العامةالثاني الفرع

مليون شخص حول  35ال خيفى على أحد اليوم مدى انتشار مرض اإليدز القاتل الذي يعاني منه 

وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  .(109)(CNN)حبسب قناة  ؛مليون آخرين 39العامل، وأودى حبياة 

فهذه سنة إهلية ال تتخلف بني البشر  .(110)«..إال ُسلِّط عليهم املوُتوال ظهرِت الفاحشُة يف قوٍم  » وسلم:

 وهذا مشاهد يف تسلط مرض اإليدز على اجلميع. ,سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني

وأن هذا ، وتذكر التوراة أن الطاعون أصاب بين إسرائيل، وقتل منهم أربعة وعشرين شخصًا

 جاء يف سفر العدد:، حيث بفعل الفاحشة نيوامرأة متلبس ارتفع مبجرد أن أقاموا احلد بقتل رجٍل الوباء
ُكلِّ َجَماَعِة َبِني َوِإَذا َرُجٌل ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َجاَء َوَقدََّم ِإَلى ِإْخَوِتِه ْلِمْدَياِنيََّة، َأَماَم َعْيَنْي ُموَسى َوَأْعُيِن  6]

َفَلمَّا َرَأى ذِلَك ِفيْنَحاُس ْبنُ َأِلَعاَزاَر ْبِن َهاُرونَ اْلَكاِهِن،  7ْم َباُكوَن َلَدى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع.ِإْسَراِئيَل، َوُه

ِكَلْيِهَما، َوَطَعَن  َوَدَخَل َوَراَء الرَُّجِل اإِلْسَراِئيِليِّ ِإَلى اْلُقبَِّة 8َوَأَخَذ ُرْمًحا ِبَيِدِه،  َقاَم ِمْن َوَسِط اْلَجَماَعِة

َوَكاَن الَِّذيَن َماُتوا ِباْلَوَبِإ َأْرَبَعًة  9الرَُّجَل اإِلْسَراِئيِليَّ َواْلَمْرَأَة ِفي َبْطِنَها. َفاْمَتَنَع اْلَوَبُأ َعْن َبِني ِإْسَراِئيَل.

 .(111)[َوِعْشِريَن َأْلًفا

 املبحث الثالث: أدلة احلجاب يف اليهودية والنصرانية واإلسالم: 

 مطالب:وفيه ثالثة 

 األول: أدلة احلجاب من التوراة. املطلب

وسبق  وقداحلجاب منذ عهد إبراهيم عليه السلم وعلى مر العصور، وجود التوراة  لقد ذكرت

الدالة على  بعض النصوصنذكر وفيما يلي  باحلجاب,التهاون ذكر بعض نصوص التوراة يف عقوبة 

 :احلجاب

َوَقاَلْت ِلْلَعْبِد: َمْن هَذا  65]:جاء يف سفر التكوين :السالم تغطي وجههازوجة النيب إسحاق عليه 

.(112)َفَأَخَذِت اْلُبْرُقَع َوَتَغطَّْت[ الرَُّجُل اْلَماِشي ِفي اْلَحْقِل ِلِلَقاِئَنا؟ َفَقاَل اْلَعْبُد: ُهَو َسيِِّدي.

                                                             

 .https://arabic.rt.com/news/593008-  2012 -8 -23-بالعربي  اإللكترومية  TR(  صحيفة 108)
  [.2015يوليو/  26بتاريخ   CNN(  ]قناة 109)
 (.6489(ق برقم: )3/346(ق والسنن الكالرى للاليهقيق )2592(ق برقم: )2/126( المستدرك للحاكمق )110)
 [.9-25/6(  ]سفر العدد 111)
 .[65: 24]سفر التكوين  ( 112)
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 .(113)[َوَتَغطَّْت ِبُبْرُقٍع َوَتَلفََّفْت، ِثَياَب َتَرمُِّلَهاَفَخَلَعْت َعْنَها : ]أرملة حفيد النيب يعقوب عليه السالم

َفَأَمَر هَذاِن  32 َوَكاَنْت ُسوَسنَُّة َتِرَفًة ِجدًّا َوَجِميَلَة اْلَمْنَظِر. 31: ]سوسنة زوجة يوايقيم ترتدي النقاب

 .(114)[ِلَيْشَبَعا ِمْن َجَماِلَها َوَكاَنْت ُمَبْرَقَعًة ,اْلَفاِجَراِن َأْن ُيْكَشَف َوْجُهَها

جاء يف سفر نشيد  :أشعار الغزل اليت كتبها النيب سليمان كما يزعمون تتحدث عن النقاب

 .(116)[َْحَت َنَقاِبِكت ُرمَّاَنٍة] يف نفس السفر: وجاء أيضًا .(115)[َنَقاِبِك ِمْن َتْحِت َعْيَناِك َحَماَمَتاِن] اإلنشاد:

ففي هذه النصوص ما يدل على أن احلجاب كان معروفًا عندهم، وتلبسه نساؤهم، وتسترت به 

 عن رؤية اآلخرين هلا.

  

                                                             

 [.38:14(  ]سفر التكوين 113)
 [.32-31/ 13(  ]سفر هوشع 114)
 [.1: 4(  ] سفر مشيد األمشاد 115)
 [.3: 4(  ]سفر مشيد األمشاد 116)
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 :احلجاب من اإلجنيل وتعاليم احلوارينيأدلة  الثاني: املطلب

, مل يأت املسيح عليه السالم بشريعة جديدة ألتباعه، وإمنا حكم بشريعة موسى عليه السالم

حيكمون بشريعة  عليهما السالم مبا فيهم داود وسليمان وكان األنبياء بعد موسى عليه السالم مجيعًا

 الَّذِينَ  النَّبِيُّونَ  بِهَا يَحْكُمُ  وَنُورٌ  هُدًى فِيهَا التَّوْرَاةَ  أَنزَلْنَا إِنَّا﴿ :موسى عليه السالم، وقد أخربنا اهلل تعاىل بذلك قائاًل

ذلك كما املسيح عليه السالم وقد بني . (117)﴾اللَّهِ  كِتَابِ  مِن اسْتُحْفِظُوا بِمَا وَالْأَحْبَارُ  وَالرَّبَّانِيُّونَ  هَادُوا لِلَّذِينَ  أَسْلَمُوا

َبْل  ,َما ِجْئُت أَلْنُقَض ؛َأنِّي ِجْئُت أَلْنُقَض النَّاُموَس َأِو اأَلْنِبَياَء اَل َتُظنُّوا] قال:أنه يف إجنيل متى جاء 

جاء يف إجنيل  فقدأمرهم باتباع تعاليم التوراة كما يتلوها عليهم علماء بين إسرائيل، و .(118)[أُلَكمَِّل

 ُكْرِسيِّ ُموَسى َجَلسَ اْلَكَتَبةُ َواْلَفرِّيِسيُّوَن،َعَلى  َقاِئاًل: 2 ,ِحيَنِئذٍ َخاَطبَ َيُسوعُ اْلُجُموعَ َوَتاَلِميَذُه 1] متى:
َولِكْن َحَسَب َأْعَماِلِهْم اَل َتْعَمُلوا، أَلنَُّهْم َيُقوُلوَن  ؛َفاْحَفُظوُه َواْفَعُلوُه ,َأْن َتْحَفُظوُه َفُكلُّ َما َقاُلوا َلُكْم 3

 .(119)[َواَل َيْفَعُلوَن

النَِّساَء ُيَزيِّنَّ َذَواِتِهنَّ ِبِلَباِس اْلِحْشَمِة، َمَع َوَرٍع َوَكذِلَك َأنَّ  9 ] تيموثاوس:جاء يف رسالة بولس األوىل إىل و

َبْل َكَما َيِليُق ِبِنَساٍء ُمَتَعاِهَداٍت ِبَتْقَوى 10  ْو َماَلِبَس َكِثرَيِة الثََّمِن،اَل ِبَضَفاِئَر َأْو َذَهٍب َأْو آلِلَئ َأ، َوَتَعقُّل

 .(120)[اهلِل ِبَأْعَمال َصاِلَحٍة

وأنت مطرقة مغطاة  ,سفلأيكون مْشيك ووجهك ينظر إىل ] :(121)الدسقوليةويف تعاليم احلواريني يف  

 .(122)[واذا غطت وجهها فتغطيه بفزع من نظر رجال غرباء, من كل ناحية...

فهذه النصوص تذكر أن احلجاب كان شريعة لليهود والنصارى، وبعضها يدل على أن النساء جيب 

 عليهن لبسه وتغطية اجلسم والوجه من نظر الرجال األجانب.

                                                             

 .44(  سورة المائدة: 117)
 [.5/17(  ]إمجيل مت  118)
 [ .3-1 /23(  ]إمجيل مت  119)
 [.2(  ]رسالة بولس الرسول األول  إل  تيموثاوس 120)
(ق ومعناها: تعاليم، وهو مجموسة تعاليم القديســـــين Didaskalia( الدســـــقولية: كلمة تنشـــــ  من األصـــــل اليومامي )121)

مكتبة )الحواريين( سن بعض أمظمة الكنيسة وواجبات خدامها وشعالها. امظر: كتاب الدسقوليةق تعريب القس مرقس داودق 
 (.7طبع بشركة هارمومي للطباسة)ص: -المحبة
 (.27تعريب: القس مرقص داودق )ص: –(  كتاب الدسقولية 122)

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=64&chapter=2&vmin=9&vmax=9
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=64&chapter=2&vmin=9&vmax=9
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=64&chapter=2&vmin=10&vmax=10
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=64&chapter=2&vmin=10&vmax=10
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 :أدلة احلجاب من القرآن والسنة الثالث: املطلب
هناك عشرات األحباث والكتب و كثرية جدًا،احلجاب وجوب األدلة من القرآن والسنة على  إن

، وسنذكر بعض هذه األدلة كما وتفنيد أدلتهم ,والرد على املخالفني ,املبسوطة حول فرضية احلجاب

  يلي:

 :األول: األدلة من القرآن الفرع
 .(123)﴾ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّأَطْهَرُ  ذَ لِكُمْ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ  ﴿ قال اهلل تعاىل: الدليل األول:

" تعليله  يقول الشيخ الشنقيطي رمحه اهلل:، احلديث مع النساء من وراء حجابويف هذه اآلية األمر ب

تعاىل هلذا احلكم الذي هو إجياب احلجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة يف قوله 

ومسلك العلة الذي دلَّ على , قرينة واضحة على إرادة تعميم احلكم... ,﴾وَقُلُوبِهِنَّ لِقُلُوبِكُمْ  أَطْهَرُ ذَ لِكُمْ  ﴿: تعاىل

  .(124)﴾حِجَابٍ  وَرَاءِ  مِن فَاسْأَلُوهُنَّ ﴿: هو علة قوله تعاىل ،﴾أطهر لقلوبكم وقلوهبن ذَ لِكُمْ  ﴿: أن قوله تعاىل

 ذَ لِكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِننِيَ يُدْننِيَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ  ﴿ :قال اهلل عز وجل الدليل الثاني:

 .(125)﴾رَّحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ  وَكَانَ فَلَا يُؤْذَيْنَ   يُعْرَفْنَ  أَن أَدْنَى  

بناته ونساء املؤمنني أن يأمر أزواجه وصلى اهلل عليه وسلم  نبيهأمر اهلل عز وجل ويف هذه اآلية ي

 تدني املرأة جزءًاف، (126)اليت َتشَتِمُل بها، واملالءة بإدناء اجلالبيب؛ واجللباب غطاء واسع فوق املالبس

عندما وجدها  ,منه على وجهها، كما جاء يف فعل السيدة عائشة رضي اهلل عنها يف حديث حادثة اإلفك

يف احلديث  رضي اهلل عنها عائشة أم املؤمننيتقول  ؛اهلل عنه، وقد كانت فقدت القافلة صفوان رضي

فرأى سواَد إنساٍن نائٍم، فأتاني فعرفين حني رآني، وكان يراني قبَل احلجاِب، فاستيقظُت » :الطويل

أي: غطت وجهها جبزء من جلبابها الذي ترتديه فوق . (127)«عرفين، فخمرُت وجهي جبلبايب باسرتجاِعه حني

                                                             

 .53( سورة األحزاب: 123)
(ق محمــد األمين بن محمــد بن المختــار الجنكي 243-6/242(  أضــــــــــــواء الاليــان في إيضــــــــــــــاح القرآن بــالقرآن )124)

  .1995 -هـ 1415 -الشنقيطيق  دار الفكر
 .59سورة النور:  ( 125)

(ق المؤلف: أبو من ــــــــــــور محمد بن أحمد األزهريق تحقي : محمد سوض مرسبق دار 11/64تهذيب اللغةق )  (126)
  .2001الطبعة األول ق  -بيروت  -إحياء التراث العربي 

(ق 4/2131) (ق كتاب المغازيق باب حديث اإلفك. صـــــحيح مســـــلمق4141(ق برقم: )5/117(  صـــــحيح البخاري )127)
 (ق كتاب التوبةق باب في حديث اإلفك وقالول توبة القاذف. 2770برقم: )
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وقد قال ابن عباس يف تفسري هذه  واألمر باحلجاب يف اآلية عند اخلروج عام جلميع النساء.، مالبسها

أمر اهلل نساء املؤمنني إذا خرجن من بيوتهن يف حاجة أن يغطني وجوههن من فوق رؤوسهن :"اآلية

 .(128)"واحدة ويبدين عينًا ,باجلالبيب

 بِمَا خَبرِيٌ  اللَّهَ  إِنَّ  لَهُمْ  أَزْكَى   ذَ لِكَ قُل لِّلْمُؤْمِننِيَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴿ قال اهلل تعاىل: الدليل الثالث:

 عَلَى   بِخُمُرِهِنَّ  وَلْيَضْرِبْنَ نَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  أَبْصَارِهِ  مِنْ  يَغْضُضْنَ  لِّلْمُؤْمِنَاتِ  يَصْنَعُونَ وَقُل

 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي وْ أَ  أَبْنَائِهِنَّ  أَوْ  بُعُولَتِهِنَّ  آبَاءِ  أَوْ  آبَائِهِنَّ  أَوْ  لِبُعُولَتِهِنَّ  إِلَّا زِينَتَهُنَّ  يُبْدِينَ  وَلَا  جُيُوبِهِنَّ 

ى  عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعنِيَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ 

  .(129)﴾وا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَتُوبُ   زِينَتِهِنَّ  مِن يُخْفنِيَ  مَا لِيُعْلَمَ  بِأَرْجُلِهِنَّ  يَضْرِبْنَ  وَلَا

                :هاتني اآليتني عدد من األوامر حلفظ اجملتمع املسلم من االنزالق يف حبائل الشيطان يفو
 .                     غض البصراألمر ب األول:

 .                                                  عدم إظهار الزينةاألمر ب الثاني: 

 .﴾إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴿ :الظاهرة بقوله استثناء الزينة :الثالث 

وهو قول احلسن وغريه, واستدل  .(130)«الثياُبهي » قال ابن مسعود رضي اهلل عنه: وما يظهر من الزينة:

 .(131)﴾مَسْجِدٍ كُلِّ  عِنْدَ  زِينَتَكُمْ  خُذُوا﴿: قال أنه ترى له أبو أسحاق السبيعي قال: "أال

                                                             

 (.20/324(  تفسير الطالريق )128)
 . 31-30(  سورة النور: 129)
(ق وم ـــــنف 3520(ق برقم: )2/397(ق المســـــتدرك للحاكمق )9115(ق برقم: )9/228(  المعجم الكالير للطالراميق )130)

(ق المؤلف: أبو بكر بن أبي شــيبة، سالد هللا بن محمد العبســيق المحق : كمال 17282) (ق برقم:9/280ابن أبي شــيبةق )
ـــ. قال ابن حجر: إسناده قوي. امظر: الدراية 1409الطبعة األول ،   -الرياض –الناشر: مكتبة الرشد  -يوسف الحوت هـ

أحمد بن حجر العســـــــــــق ميق  (ق المؤلف: أبو الفضـــــــــــل أحمد بن سلي بن محمد بن2/225في تخريج أحاديث الهدايةق )
 بيروت ]د:طقت[.  –المحق  : سالد هللا هاشم اليمامي المدميق دار المعرفة 

  (.19/156(  تفسير الطالريق )131)
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وَلَا ﴿ فتكون هي الزينة املقصودة يف قوله تعاىل: أن الزينة يف هذه اآلية هي الثياب اتفاقًا, ووجه الداللة: 

الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب، »يف رواية أخرى عن ابن مسعود قال: و .﴾يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

 . (132)«وما خفي: اخَلْلَخاالن والقرطان والسواران

الزِّينُة الظاهرُة: الوجُه، وُكحل العني، وِخضاب الكفِّ، »وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما: 

نساء إال لومل يؤذن بالدخول على ا .(133)« واخلامت؛ فهذه َتظَهُر يف بيِتها ِلَمن دَخل ِمن الناس عليها

ولَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ ﴿ وهم املذكورون يف قوله تعاىل: ,حمارمهن من الرجال

رضي اهلل  قال ابن عباس. (134)﴾...اآلية إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ وْ أأَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ 

ُقرطاها وِقالدتها وِسوارها، فأمَّا َخْلَخاَلاها وِمْعَضداَها, وَنْحُرها،  الزِّينُة اليت ُتبديها هلؤالء: :عنهما

 .(135)وَشعُرها؛ فإنَّه ال ُتبديه إلَّا لَزوِجها

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ﴿ تعاىل:ويؤيد هذا يف معنى الزينة قول اهلل 

للعجوز قال القاضي أبو يعلى: ويف هذه اآلية داللة على أنه ُيباح . (136)﴾أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

 .(137).كشف وجهها ويديها بني يدي الرجال، وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشاّبة

ال شبهة أنه تعاىل مل يأذن يف أن يضعن ثيابهن أمجع ملا فيه من كشف كل عورة، وقال الرازي:  

وقد ذكر . (138)فلذلك قال املفسرون: املراد بالثياب هاهنا اجللباب والربد والقناع الذي فوق اخلمار

ح للقواعد كشفه بشرط ِمُس فالذي، (139)كانت صالتها فاسدةإن صلت مكشوفة الرأس العلماء أنها 

 . واليدين فقط عدم وضع الزينة هو الوجه

                                                             

 (. 19/155(   تفسير الطالريق )132)
 (.17/259(  الم در مفسهق )133)
 .31(  سورة النور: 134)
 (.17/264(  تفسير الطالريق )135)
 .60(  سورة النور: 136)
 (.306 /3زاد المسير في سلم التفسير )  (137)
 (.420 /24(  تفسير الرازي )138)
 (593 /7( تفسير الماتريدي )139)
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بأن ترخي لمرأة ل ويف هذه اآلية أمر .(140) ﴾وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى  جُيُوبِهِنَّ﴿ قال اهلل تعاىل: الدليل الرابع:

موضع واجليب:  ،(141)ما تغطي به املرأة رأسها وصدرها، واخلمار: ل على وجهها ورقبتهامخارها لينز

ز أن يراد وجيو، (142)وهو فتحته اليت تدخل منها الرقبة, واجلمع ُجُيوٌب ،القطع من الدرع والقميص

                                                                       .(143)باجليوب الصدور تسمية هلا باسم ما يليها ويالبسها
كانت جيوبهن و، (144).وهيئة ذلك أن تضرب املرأة خبمارها على جيبها لتسرت صدرهاقال القرطيب: 

أم سلمة رضي اهلل  قالتوقد فأمرن بسرت ذلك. . (145)واسعة تبدو منها حنورهن وصدورهن وما حواليه

خرَج نساُء األنصاِر كأنَّ عَلى رؤوِسِهنَّ الِغرباَن مَن  ,﴾يُدْننِيَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴿ملَّا نزلت:  عنها:

 .فال تشبَّه النساء بالغربان إال والسواد يكسوها كاماًل ,(146)اأَلْكِسَيِة

ِإنَّ لنساِء قريٍش َلَفْضًلا، وِإنَّي واهلِل ما رأيُت أفضَل ِمْن نساِء : عائشة رضي اللَّه عنها وقالت 

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى ﴿ :األنصاِر، وأشدَّ تصديًقا لكتاِب اهلِل، وَلا إمياًنا بالتنزيِل، فقْد ُأنِزَلْت سورُة النوِر

 ,ويتُلو الرجُل عَلى امرأِتِه وابنِتِه وأخِتِه رجاُلُهنَّ إليهنَّ يتلوَن عليِهنَّ ما َأنَزَل اهلُل فيها،فانقَلَب ، ﴾جُيُوبِهِنَّ

                                                             

 .31(  سورة النور: 140)

(ق المؤلف: أبو الحســن سلي بن أحمد الواحديق تحقي : الشــيخ سادل 3/316الوســيط في تفســير القرآن المجيدق ) (141)
ــــــــــ 1415لالنانق الطبعة األول ،  –علمية، بيروت أحمد سالد الموجود، وآخرينق دار الكتب ال  . ولسان العربق 1994 -هـ

 (.4/254البن منظورق  )
 (.28 /4(  فتح القدير للشوكامي )142)
 (.616 /2( السراج المنير في اإلسامة سل  معرفة بعض معامي ك   ربنا الحكيم الخالير )143)
 (.230 /12(  تفسير القرطالي )144)
(  الكشـــاف سن حقائ  التنزيل وسيون األقاويل في وجوه التأويل، تأليف: أبي القاســـم محمود بن سمر الزمخشـــري، 145)

 (.231 /3دار إحياء التراث العربي  بيروت، تحقي : سالد الرزاق المهدي، ب  )
ـــدمين 4101(، برقم: )4/104( ســــــــــــنن أبي داود، )146) ـــاب في قول هللا تعـــال :  ي ـــاسق ب ـــاب اللب سليهن من (ق كت

 (.4101ج بيالهن﴾، وصححه اإلما  األلبامي، امظر: صحيح أبي داودق برقم: )
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تصديًقا  ؛(149)فاْعَتَجَرْت ِبِه، (148)اْلُمَرحَِّل (147)قراَبٍة، فما منُهنَّ امرأٌة إلَّا قاَمْت إىل ِمْرِطهاوعَلى ُكلِّ ِذي 

 ,وإمياًنا مبا أنزلَ اهلُل من كتاِبِه، فأصَبْحَن وراَء رسوِل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَ يصلنَي الصبَح مْعِتجراٍت

أخذن أزرهن فشققنها من قبل احلواشي، فاختمرن ويف رواية.(150)«كأنَّ عَلى رؤوِسِهنَّ الِغْرباَن

هو  ,اعتجار الرأسو على الرأس والوجه، اخلمار أو العمامةلفُّ الكساء أو هو  :واالعتجار  .(151)بها

 .(152)تغطية الوجه عدا العينني

 :األدلة من السنة الثاني: الفرع

ال  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال رضي اهلل عنهما, حديث عبد اهلل بن عمر األول: الدليل

 رضي اهلل عنها,اهلل العدوية  معاذة بنت عبدومثله حديث . (153)الُقفَّاَزيِنَتْنَتِقْب املرأةُ امُلْحِرَمُة، وال َتْلَبسْ 

إلَّا ثوًبا مسَُّه ورٌس، أو  ,احملرمُة تلبُس مَن الثِّياِب ما شاءت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:

النهي أن ووجه الداللة فيهما . (154)وتسدُل الثَّوَب على وْجِهها إن شاءت ,وال تتربقُع، وال تلثَُّم ,زعفراٌن

                                                             

(  الِمْرُط: بكسر الميم وإسكان الراء وهو كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز قال الخطابي 147)
، ومعالم الســنن شــرح ســنن (57 /14هو كســاء يؤتزربه، قد يكون من صــوف ومن خز. امظر: شــرح النووي سل  مســلم )
ـــــــــــــــ(،  الناشـــر: المطبعة العلمية 388أبي داود، المؤلف: أبو ســـليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي )المتوف :   –هـ

 (.189 /4 . ) 1932 -هـ  1351حلب، الطبعة: األول  
ُل: يروى بالحاء وبالجيم، وهو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة هذا هو 148) ال واب الذي رواه الجمهور وضبطه (  الُمَرحَّ

 /14المتقنون. ومعناه: معلم، و هو الذي فيه خطوط، أو سليه ت ــــاوير غير الحيوان. امظر: شــــرح النووي سل  مســــلم )
 (.189 /4(، ومعالم السنن )57
حيح البخاريق (  االستجار في األصل: ُهَو لف اْلِعَماَمة سل  الرَّْأس من غير تحنيك:امظر:  سمدة القاري شرح ص149)

 -هـــ(ق الناشر: دار إحياء التراث العربي 855المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد الغيتاب  الحنف  بدر الدين العين  )ت:
 (.158 /17بيروت ]د:طقت[. )

(، ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه، كما في الدر المنثورق امظر: الدر 4100(ق برقم: )4/356(  سنن أبي داودق )150)
هـــ(ق الناشر: 911(ق المؤلف: سالد الرحمن بن أبي بكر، ج ل الدين السيوطيق )ت:5/42منثور في التفسير بالمأثورق )ال

 بيروت ]د:طقت[. –دار الفكر 
 (ق كتاب تفسير القرآنق باب  وليضربن بخمرهن سل  جيوبهن﴾.4759(ق برقم: )6/109(  صحيح البخاريق )151)
(، وسمدة القاري شرح صحيح البخاريق 304 /6الساري لشرح صحيح البخاري )(  امظر في ذلك بت رف: إرشاد 152)
(17/ 158.) 
 (ق كتاب جزاء ال يدق باب ما ينه  من الطيب للمحر  والمحرمة.1838(ق برقم: )3/15(  صحيح البخاري )153)
(ق كتــاب 9140(ق برقم: )5/47(ق والســــــــــــنن الكالرى للاليهقيق )459(ق برقم: )1/163البن الجــارودق ) ( المنتق ق154)

(ق بمعناه موقوفًا 13022(ق برقم: )8/73الحج، باب المرأة ال تتنقب في إحرامها بهذا اللفظ. وم ــــــنف ابن أبي شــــــيبةق )
وتشــــدد وتع ــــب وألز  المرأة أن تســــتر وجهها  مخت ــــرًا، وصــــححه األلبامي، امظر: الرد المفحم سل  من خالف العلماء
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، وقد ذكر شراح منتقبةيف غري هذه اإلحرام الربقع واللثام للمحرمة يدل على أن املرأة وعن النقاب 

، وليس فيه حرمه السرت النقاب وحنوهك ل على قدرهباملفصَّالوجه  احلديث أن هذا إمنا يفيد حرمة سرت

  جلباب وثوب وحنوه، كما يدل عليه حديث معاذة.فال حيرم سرته مبا يسدل عليه من ، (155)بأي شيء

كان الرُّكباُن َيُمرُّون  :قالت ,حديث عائشة رضي اهلل عنها يف تغطية وجه احملرمات الثاني: الدليل

َأسَدَلْت إحدانا ِجْلباَبها من رأِسها  فإذا حاُذوا بنا ,بنا وحنن مع رسوِل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلَّم ُمْحِرماٌت

إال أنه يباح هلا تغطية وجهها بالسدل  حال اإلحرام, فمع أن املرأة نهيت عن النقاب. (156)على وجِهها

، وقد كما فعلت عائشة رضي اهلل عنها ومن معها من النساءوكما يف حديث معاذة السابق،  ,اخلفيف

أمساَء بنِت أِبي  ويدل على هذا قول، (157)أن املرأة حتتاج إىل سرت وجههاذكر الشوكاني أن سبب ذلك 

. (158)وكنا منشُط قبل ذلك يف اإلحراِم ,كنا ُنغطِّي وجوَهنا من الرجاِل :,بكٍر رضَي اهلُل عنُهما
قال ابن القيم: " ، النقاببغري  أنهن كن يغطني وجوههن وهن حمرماتأخربت  أمساء رضَي اهلُل عنهاف

والربقع وال حيرم عليها سرته باملقنعة واجللباب حيرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب 

  .(159)"وحنوهما

ال  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ,حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه :الثالث الدليل  

 كّن أن النساءيدل على  فهذا حديث واضح .(160)تباِشُر املرأُة املرأَة، فتنعُتها لزوِجها كأنَّه ينظُر إليها

ال يستطيع الرجال معرفتهن؛ لذا حذر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم النساء من أن تصف  ,متحجبات

فإن احلكمة يف هذا النهي خشية أن ، وذكر ابن حجر أن هذا من سد الذرائع، إحداهن املرأة لزوجها

وهلذا وجب ، (161)ةيعجب الزوج الوصف املذكور فيفضي ذلك إىل تطليق الواصفة أو االفتتان باملوصوف

  احلجاب، ألن االفتتان حيصل بكشف الوجه وعدم السرت أكثر من حصوله بالوصف والنعت.

                                                             

ـــــــ(،  الناشر: 1420وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم: إمه سنة ومستحبة، المؤلف: محمد ماصر الدين األلبامي )المتوف :  هـ
 (.37، برقم: ) 1421 -األردن، الطبعة: األول   –سمان  -المكتبة اإلس مية 

  (198 /5(  سون المعالود وحاشية ابن القيم )155)
 (.1833(ق برقم: )2/167(. وسنن أبي داود )24021(ق برقم: )40/22(  مسند أحمدق )156)
ــــــــــــــــ( تحقي : 1250(  ميل األوطار، المؤلف: محمد بن سلي بن محمد بن سالد هللا الشــــوكامي اليمني )المتوف : 157) هـ

 (.9 /5 . )1993 -هـ 1413س ا  الدين ال بابطي، الناشر: دار الحديث، م ر، الطبعة: األول ، 
(ق برقم: 1/624(. المســــــــــــتدرك سل  ال ــــــــــــحيحينق للحاكمق )2690(ق برقم: )4/203(  صــــــــــــحيح ابن خزيمة )158)
 (ق وقال: هذا حديث صحيح سل  شرط الشيخين، ولم يخرجاه.1668)
 (.198 /5(  سون المعالود وحاشية ابن القيم )159)
 باب اَل تَُباِشِر الَمْرَأُة الَمْرَأَة َفَتْنَعَتَها ِلَزْوِجَها. (ق كتاب النكاحق5240(ق برقم: )38 /7(  صحيح البخاري )160)

  (338 /9(  فتح الباري البن حجر )161)
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 صلى اهلل عليه وسلم: فقاَل النَّيبُّ ,أنَُّه خطَب امرأًة :رضي اهلل عنهحديث املغرية بن شعبة  :الدليل الرابع

 ,صلى اهلل عليه وسلم فأَتى أبَويها فأخرَبهما بَقوِل رسوِل اللَِّه ,فإنَُّه أحَرى أن ُيؤَدَم بيَنُكما ؛انُظر إليها
فقاَلت: إن كاَن رسوُل اللَِّه أمَرَك أن َتنُظَر  ,فسِمَعت ذِلَك املرأُة َوهي يف ِخدِرها ,َفَكأنَّهما كِرها ذِلَك

أحرج عليك إن كان رسول اهلل : ويف وراية أنها قالت. (162)قاَل امُلغريُة: فَنَظرُت إليها فتزوَّجُتها ,فانُظْر

صلى اهلل عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي ملا نظرت، وإن كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يأمرك 

فلو كانت النساء تكشف وجوههن لرآها املغرية يف الشارع، وملا كره . (163)أن تنظر إلي، فال تنظر

 ها طلب املغرية رؤيتها. اأبو

إذا كاَن  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ,حديث أم سلمة رضي اهلل عنها :اخلامس الدليل

 ,فلَتحَتِجب قال الشوكاني: قوله:. (164)فلَتحَتِجب منُه ,َوكاَن عنَدُه ما يؤدِّي ,إلحداكنَّ ُمكاِتبًا
 ألنه قد صار حرًاظاهر األمر الوجوب إذا كان مع املكاتب من املال ما يفي مبا عليه من مال الكتابة 

  وملا كان كذلك كان حرًا أجنبيًا جيب أن حتتجب منه.، (165)وإن مل يكن قد سلمه إىل موالته
وكان االستعمار، تأثري  كان بسبب الدول اإلسالمية اليت وقع فيها التربجمعظم أما اليوم فإن و

وقد كانت ، مل تفعله املرأة يف اجلاهلية قبل اإلسالم , وهو مااالستعمار نزع حجاب املرأةمن أولويات 

الدول اليت مل تستعمر غطاء كاماًل, ومجيع النساء  تتغطى فيها مجيع البلدان اإلسالمية قبل االستعمار

كما كان يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  ,مبا فيه وجهها ,ساترة مجيع بدنها فيها بقيت املرأة

                                                             

(ق وهو حديث صــحيح إن 1866(ق برقم: )1/600(ق ســنن ابن ماجهق )18137(ق برقم: )30/66(  مســند أحمدق )162)
ه ابن معين، وأثالته الدارقطني في العلل الواردة في صــــح ســــماع بكر بن سالد هللا المزمي من المغيرة، فقد مف  ســــماسه من

ـــــــــــ(، تحقي  وتخريج: محفوظ 385األحاديث النالوية، المؤلف: أبو الحسن سلي بن سمر بن أحمد الدارقطني )المتوف :  هـ
 (.7/139الرحمن زين هللا السلفي. )

 . (136 /7(  السنن الكالرى للاليهقي )163)

(ق كتاب العت ، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. 3928(ق برقم: )4/32) (  ســـنن أبي داودق164)
(ق أبواب الاليوع سن رســـول هللا صـــل  هللا سليه وســـلم، باب ما جاء 1261(ق برقم: )2/539بهذا اللفظ. وســـنن الترمذيق )

ق أبواب العت ، باب المكاتب. والســـــنن (2520(ق برقم: )3/562في المكاتب إذا كان سنده ما يؤدي. وســـــنن ابن ماجهق )
(. قال اإلما  العيني: إسناده صحيحق امظر: مخب األفكار في تنقيح مبامي 21701(ق برقم: )10/327الكالرى للاليهقيق )

األخبار في شرح معامي اآلثار، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد العين ، المحق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الناشر: 
 (.14/206  ) 2008 -هـ  1429قطر، الطبعة: األول ،  –األوقاف والشؤون اإلس مية  وزارة

 (.112 /6(  ميل األوطار )165)
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الشافعي والزيدي،  نيوتتبع املذهب ,ومذهبها حنبلي، واليمن ,تستعمر هي: السعوديةوالدول اليت مل 

 .متسرتة متحجبةفجميع الدول مبختلف املذاهب كانت املرأة فيها متغطية  ،ومذهبها حنفي, وأفغانستان

دليل صحيح صريح لكنه منسوخ بآيات  ة أحوال؛ثالث أدلته ال ختلو كشف الوجه ومن قال جبواز

ال تثبت داللته أمام األدلة القطعية الداللة من فدليل صحيح لكنه غري صريح،  أو فرض احلجاب.

 .(166)دليل صريح ولكنه غري صحيحأو الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفني. 

 

 :اخلامتة

 النتائج والتوصيات فيما يلي:بعم متام هذا البحث بعون اهلل وتوفيقه سأقوم بذكر أبرز 

  النتائج:أواًل: 

 إن أبرز النتائج اليت توصل إليها الباحث ما يلي: 

إن اهلل امنت على آدم عليه السالم بأن جعله يف دار األمن والسرت، وقدر اهلل عليه اخلروج  -

 من اجلنة، فامنت اهلل عليه وعلى بنيه من البشر بأن خلق هلم فيها ما يسرتهم.
ما يدل على عقوبة املرأة اليت تنزع حجابها وتتربج بأن  جاء يف نصوص التوراة واإلجنيللقد  -

تؤسر وتربط باحلبال وُتباع وُيحلق شعرها، وجاء يف النصوص اإلسالمية ما يدل على أن من 

عواقب التربج حصول الفتنة، واستحقاق اللعن والطرد من رمحة اهلل، وهالك اجملتمعات 

 اد.وسقوطها يف الفس
نزع احلجاب وانتشار التربج له آثار سيئة على املرأة يف إغراء السفهاء بها، وذهاب احلياء  -

 واحلشمة، وله آثار على الرجل يف إفساده وتعريضه للفتنة.
التربج ونزع احلجاب له آثار على اجملتمع تتمثل يف انتشار السفور والزنا، وقد ينتج عن ذلك   -

 د ال يعرفون آباءهم.اختالط لألنساب وظهور موالي
هناك الكثري من نصوص التورة واإلجنيل تدل على وجوب تغطية املرأة ملفاتنها، وتدل على  -

 حرمة التربج والسفور.
لقد جاء يف القرآن والسنة كثري من النصوص الشرعية اليت تفيد وجوب احلجاب، وتغطية  -

 جسد املرأة.
 

                                                             

(ق المؤلف: بكر بن سالد هللا أبو زيد بن محمد بن سالد هللا بن بكر بن سثمان 69 – 68(  ِحَراَسُة اْلَفِضيَلِةق )ص:166)
الطبعة الحادية سشرة،  -: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياضهـ(ق الناشر1429بن يحي  بن غيهب بن محمد )ت:

  .2005 -هـ 1426
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 :لتوصياتثانيًا: ا

، وميكن هنا ذكر بعض وعدم هرولتهن لتقليد الكافرات ,توصي الباحثة نساء املسلمني بتقوى اهلل

 التوصيات كما يلي:

تنظيم ندوات ودورات نسائية ورجالية توضح للناس واجب األسرة واجملتمع يف احملافظة على   -1

احلجاب يف دين اإلنسان احلجاب، وتنشئة األسر على السرت واحلشمة، وبيان اآلثار السيئة لنزع 

 وأخالقه.

عقد ندوات مشرتكة مع املعتدلني من النصارى لبيان عظمة التعاليم السماوية يف حتريم  التربج،   -2

وبيان أضراره على الرجل واملرأة 

واجملتمع.

  
حث اجلهات اإلعالمية وجهات التعليم العاملي بتضمني املواد اإلعالمية واملناهج التعليمية ما حيث   -3

لناس على األخالق، واحملافظة على اآلداب الشرعية اليت جاء بها اإلسالم فيما يتعلق بصيانة املرأة ا

 ومحايتها وسرتها.
 واحلمد هلل أواًل وآخرًا, وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 املصادر واملراجع: سفهر

 أواًل: الكتب:

 القرآن الكريم .1

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، املؤلف: أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن  .2

 بريوت. –( الناشر: دار إحياء الرتاث العربي هـ982مصطفى )املتوفى: 

 هـ1399أساس البالغة، تأليف: أبي القاسم حممود بن عمر بن حممد الزخمشري، دار الفكر ) .3

 ( .م1979الموافق

ــواء  .4 (, حممد األمني بن حممد بن املختار 243-6/242البيان يف إيضــــــــــــاح القرآن بالقرآن )أضــــــــــ

 .م1995 - هـ1415 -اجلنكي الشنقيطي,  دار الفكر

أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، املؤلف: قاسم بن عبد اهلل بن أمري علي  .5

-م2004د، الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: القونوي الرومي احلنفي،  احملقق: حييى حسن مرا

 .هـ1424

، تأليف: أبي الفيض حممد بن حممد احلسيين الزبيدي الشهري تاج العروس من جواهر القاموس  .6

 .م1994املوافق  هـ1414مبرتضى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  
( هـ333تأويالت أهل السنة املؤلف: حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي )املتوفى:  .7

 1426بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل،  -احملقق: د. جمدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م. 2005 -هـ 

د الرحيم حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، تأليف: أبي العال حممد عبد الرمحن بن عب .8

 املباركفوري، دار الكتب العلمية بريوت .
(, املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ثم 5/320تفسري القرآن العظيم ) .9

(, احملقق: حممد حسني مشس الدين, الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات هـ774الدمشقي )ت:

 .هـ1419 بريوت الطبعة األوىل, -حممد علي بيضون 

التفســري الكبري أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشــافعي،   .10

 . م2000املوافق  هـ1421دار الكتب العلمية  بريوت،  الطبعة األوىل، عام 

التفسري الوسيط للقرآن الكريم، املؤلف: جمموعة من العلماء بإشراف جممع البحوث  .11

هـ =  1393الطبعة: األوىل، )، الناشر: اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية ،اإلسالمية باألزهر

 . م( 1993هـ =  1414) -م(  1973

(, املؤلف: حممد بن فتوح بن عبد اهلل 364تفســري غريب ما يف الصــحيحني البخاري ومســلم, )ص: .12

(, احملقق: هـ        488احَلِميدي, أبو عبد اهلل ابن أبي نصــــــر )ت: بن فتوح بن محيد األزدي امليورقي
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القاهرة, الطبعة األوىل،  -الدكتوره: زبيدة حممد ســـــعيد عبد العزيز, الناشـــــر: مكتبة الســـــنة 

 . م1995 – هـ1415
ــانيد .13 ــم ، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألســـــ املؤلف: أبو عمر يوســـــــف بن عبد الرب بن عاصـــــ

 .هـ 1387عام النشر: ، املغرب –ر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية الناش، القرطيب

التنوير شرح اجلامع الصغري، املؤلف: حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين،  .14

الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه باألمري )املتوفى: 

: د. حممَّد إسحاق حممَّد إبراهيم، الناشر: مكتبة دار السالم، الرياض، (،  احملققهـ1182

 م. 2011 -هـ  1432الطبعة: األوىل، 

ــور حممد بن أمحد األزهري, حتقيق: حممد عوض 11/64تهذيب اللغة, ) .15 (, املؤلف: أبو منصـــــــــــــــ

 .م2001الطبعة األوىل,  -بريوت  -مرعب, دار إحياء الرتاث العربي 

ــرح ا  .16 ــيح لشــ ــراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن  التوضــ ــحيح، املؤلف: ابن امللقن ســ جلامع الصــ

( احملقق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث هـ       804أمحد الشـــــافعي املصـــــري )املتوفى: 

 م . 2008 -هـ  1429سوريا، الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار النوادر، دمشق 

ن الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن التيسري بشرح اجلامع الصغري املؤلف: زي .17

(، الناشر: مكتبة اإلمام هـ1031علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )املتوفى: 

 .م1988 - هـ1408الرياض، الطبعة: الثالثة،  –الشافعي 

تأليف: أبي عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، دار ابن كثري  اجلامع الصحيح ، .18

 ، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا .م1987هـ  املوافق  1407اليمامة بريوت، الطبعة الثالثة، عام 

، تأليف: أبي عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، دار إحياء الرتاث العربي بريوت، حتقيق: السنن .19

 أمحد شاكر.

(, تأليف: أبي عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب 10/60حكام القرآن )اجلامع أل .20

 .م1935 - ه1353, الثانية الطبعة, املصرية الكتب دار: الناشر(, ه671)ت:

(, املؤلف: بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر 69 – 68ِحَراَسةُ اْلَفِضيَلِة, )ص: .21

(, الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، هـ1429غيهب بن حممد )ت:بن عثمان بن حييى بن 

 .م2005 - هـ1426الطبعة احلادية عشرة،  -الرياض

(, املؤلف: عبد الرمحن بن أبي بكر، جالل الدين 5/42الدر املنثور يف التفســـــــــــــــــــــــري باملأثور, ) .22

 بريوت ]د:ط,ت[. –(, الناشر: دار الفكر هـ911السيوطي, )ت:

(, املؤلف: أبو الفضـــــــــــــــل أمحد بن علي بن حممد بن  2/225ختريج أحاديث اهلداية, )الدراية يف  .23

(, احملقق : السيد عبد اهلل هاشم اليماني املدني, الناشر : هـ    852أمحد بن حجر العسقالني, )ت:

 بريوت  –دار املعرفة 
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دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، املؤلف: حممد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم  .24

( اعتنى بها: خليل مأمون شيحا، الناشر: دار هـ1057البكري الصديقي الشافعي )املتوفى: 

 م . 2004 -هـ  1425لبنان، الطبعة: الرابعة،  –املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

(, املؤلف: أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي, احملقق: 164ذم اهلوى )ص: .25

 .م1998 – هـ1418الطبعة األوىل,  -خالد عبد اللطيف السبع العلمي, الناشر: دار الكتاب العربي

الرد املفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم املرأة أن تسرت وجهها وكفيها وأوجب  .26

(،  هـ1420بقوهلم: إنه سنة ومستحبة، املؤلف: حممد ناصر الدين األلباني )املتوفى: ومل يقنع 

 . 1421 -األردن، الطبعة: األوىل  –عمان  -الناشر: املكتبة اإلسالمية 

زاد املسري يف علم التفسري، تأليف: أبي الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، املكتب  .27

 .ج هـ1404الثة، عام اإلسالمي بريوت، الطبعة الث
السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا احلكيم اخلبري، املؤلف: مشس  .28

(،  الناشر: مطبعة بوالق هـ977الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوفى: 

 .هـ 1285القاهرة،  –)األمريية( 

تأليف: أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي، دار الفكر حتقيق: حممد  السنن ، .29

 حميي الدين عبد احلميد، بال .
السنن الكربى، تأليف: أبي بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي، مكتبة دار  .30

 ، حتقيق: حممد عبد القادر عطا .م1994هـ املوافق  1414الباز مكة املكرمة، عام 

القزويين، دار الفكر بريوت، حتقيق:  هالسنن، تأليف: أبي عبد اهلل حممد بن يزيد ابن ماج .31

 حممد فؤاد عبد الباقي .

ــلم, ) .32 (, املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حييى بن شـــــرف النووي 14/110شـــــرح النووي على مســـ

. وفتح الباري, هـ     1392بريوت, الطبعة الثانية،  –(, الناشر: دار إحياء الرتاث العربي هـ     676)ت:

 (.10/375البن حجر, )

(, املؤلف: أمحد بن احلســـــــــــني بن علي بن موســـــــــــى  5227(, برقم )7/421شـــــــــــعب اإلميان, ) .33

ــَْرْوِجردي اخلراســـاني، أبو بكر البيهقي )ت:   (, حققه: د. عبد العلي عبد احلميد هـ       458اخُلسـ

اهلند, الطبعة  -لفية ببومباي بالرياض, بالتعاون مع الدار الســــ –حامد, الناشــــر: مكتبة الرشــــد  

 . م2003 - هـ1423األوىل، 

برتتيب ابن بلبان، تأليف: أبي حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت،   صحيح ابن حبان  .34

 ، حتقيق: شعيب األرنؤوط.م1993املوافق  هـ1414مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة الثانية، عام 

مد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري، املكتب صحيح ابن خزمية، تأليف: أبي بكر حم .35

 ، حتقيق: د: حممد مصطفى األعظمي. م1970هـ املوافق  1390عاماإلسالمي بريوت، 
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ــر الدين األلباني )املتوفى:  .36 ( هـ        1420صـــــــحيح أبي داود, املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد ناصـــــ

 م. 2002 -هـ  1423وىل، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: األ

صحيح مسلم، تأليف: أبي احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، دار إحياء الرتاث  .37

 العربي بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي .

العلل الواردة يف األحاديث النبوية، املؤلف: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن  .38

(، حتقيق وختريج: حمفوظ هـ385مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين )املتوفى: 

 الرمحن زين اهلل السلفي.

املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد بن موســـى بن أمحد بن  عمدة القاري شـــرح صـــحيح البخاري, .39

بريوت  -(, الناشر: دار إحياء الرتاث العربي هـ     855حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )ت:

 ]د:ط,ت[.  

 -(, املؤلف: حممد أمحد إمساعيل املقدم, دار القمة، دار اإلميان3/125عودة احلجاب, ) .40

 .م2004، اإلسكندرية, الطبعة الثانية

 (, املؤلف: حممد أشــــــــرف بن أمري بن علي بن حيدر 13/185عون املعبود وحاشــــــــية ابن القيم, )  .41

 . هـ1415بريوت, الطبعة الثانية،  –(, الناشر: دار الكتب العلمية هـ1329العظيم آبادي )ت:
توفى: العني، املؤلف: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )امل .42

 (،  احملقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اهلالل.هـ170

أستاذ يف كلية الطب  -األستاذ الدكتور/ مصباح سيد كامل -غض البصر دالئل إعجازية .43

مت إلقائه يف املؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز العلمي يف القرآن -جامعة املنيا, اختصاص غدد

 .م2006ة, والذي عقد يف دولة الكويت عام والسن

(, املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني 6/49فتح الباري شرح صحيح البخاري ) .44

بريوت،  -(, , رقم أحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار املعرفة هـ852الشافعي )ت:

 .هـ1379
(, الناشر: هـ1250املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاني اليمين )ت: فتح القدير, .45

 .هـ1414الطبعة األوىل,  -دمشق، بريوت -دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 
( املؤلف: أبو القاسم متام بن حممد بن عبد اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن 2/268فوائد متام ) .46

(, احملقق: محدي عبد اجمليد السلفي, الناشر: هـ414لدمشقي )ت:اجلنيد البجلي الرازي ثم ا

 . هـ1412الرياض, الطبعة األوىل،  –مكتبة الرشد 

ــغري, )  .47 ــرح اجلامع الصـــ (, املؤلف: زين الدين حممد )املدعو بعبد الرؤوف( 5/261فيض القدير شـــ

ــر: هـ       1031ت:ابن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري, ) (, الناشــ

 .هـ1356مصر, الطبعة األوىل،  –املكتبة التجارية الكربى 
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طبع بشـــركة   -, تعريب القس مرقس داود, الناشـــر: مكتبة احملبة -(7كتاب الدســـقولية, )ص:  .48

 هارموني للطباعة.

 الكتاب املقدس ]نسخة األرثوذكس[ .49
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، تأليف: أبي القاسم حممود بن  .50

 عمر الزخمشري، دار إحياء الرتاث العربي  بريوت، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، بال .

(, تأليف: أبي البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي, حتقيق: عدنان 1/268الكليات ) .51

 .م1998 - هـ1419بريوت,   –ي, دار النشر: مؤسسة الرسالة درويش, حممد املصر

لسان العرب, املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري  .52

  .ـه1414 -بريوت, الطبعة الثالثة  –(,. الناشر: دار صادر هـ711الرويفعى اإلفريقى )ت:
لسان العرب: املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري  .53

 هـ. 1414 -الطبعة: الثالثة  -بريوت  -الناشر: دار صادر  -( هـ711الرويفعى اإلفريقى )املتوفى: 

يثمي جممع الزوائد ومنبع الفوائد, املؤلف: أبو احلسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان اهل .54

 .م1994 - هـ1414(, احملقق: حسام الدين القدسي, الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة, هـ807)ت:

احملكم احمليط األعظم، تأليف:أبي احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، دار الكتب  .55

 ( حتقيق: عبد احلميد هنداوي.م2000العلمية بريوت، الطبعة اوألوىل )

زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي  ،خمتار الصحاح .56

 –الدار النموذجية، بريوت  -(, احملقق: يوسف الشيخ حممد, الناشر: املكتبة العصرية هـ666)ت:

 .م1999 - هـ1420الطبعة اخلامسة،  -صيدا

خمتار الصحاح: املؤلف: زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أبي بكر بن عبد القادر احلنفي  .57

الدار  -الناشر: املكتبة العصرية -احملقق: يوسف الشيخ حممد -(هـ666الرازي )املتوفى: 

 .م1999/  هـ1420الطبعة: اخلامسة، -صيدا –النموذجية، بريوت 

(, هـ       1364املؤلف: عبد اهلل بن عفيفي الباجوري )املتوفى:  املرأة العربية يف جاهليتها وإســالمها, .58

 - هـ   1350الطبعة الثانية،  -اململكة العربية السعودية  -الناشر: مكتبة الثقافة، املدينة املنورة 

 .م1932
 .م1981-أمحد عبدالعزيز احلصني, دار االميان للطبع والنشر والتوزيع، املرأة ومكانتها .59

ــتدرك, .60 ــابوري، دار   املسـ ــحيحني تأليف: أبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسـ على الصـ

ــطفى عبد م1990املوافق  هـ        1411الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل، عام  ، حتقيق: مصــــ

 القادر عطا .
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إشرف  على إعدادها : عبد اهلل بن ، املسند ، تأليف: أبي عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباني .61

سن الرتكي، حتقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، عبد احمل

 .م1999املوافق  هـ1420األولىالطبعة 

مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار, املؤلف: أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد  .62

(, احملقق: حمفوظ الرمحن زين اهلل وآخرون، هـ292بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار )ت:

 (.م2009، وانتهت م1988املدينة املنورة, الطبعة األوىل، )بدأت  -الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 

(, املؤلف: أبو الفضــل عياض بن موســى بن عياض بن  2/223مشــارق األنوار على صــحاح اآلثار, )  .63

 عتيقة, ودار الرتاث ]د:م,ط,ت[. (, املكتبة الهـ544عمرون اليحصيب السبيت، )ت:

(, املؤلف: أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن الســــــــــيد 46مشــــــــــكالت موطأ مالك بن أنس, )ص: .64

بريوت,  -(, احملقق: طه بن علي بو سريح التونسي, الناشر: دار ابن حزم      هـ      521البطليوسي )ت: 

  .م2000 - هـ1420الطبعة األوىل، 

كر بن أبي شـــيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم, احملقق:  مصـــنف ابن أبي شـــيبة, املؤلف: أبو ب   .65

 . هـ1409الطبعة األوىل،   -الرياض –الناشر: مكتبة الرشد  -كمال يوسف احلوت

ــنعاني, احملقق: حبيب الرمحن   .66 ــنف, املؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصــــــــ املصــــــــ

بريوت, الطبعة الثانية،  –كتب اإلسالمي  اهلند, يطلب من: امل -األعظمي, الناشر: اجمللس العلمي 

 هـ1403

(, احملقق: هـ510معامل التنزيل, املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )ت: .67

سليمان مسلم احلرش, الناشر: دار طيبة للنشر  -عثمان مجعة ضمريية  -حممد عبد اهلل النمر 

 .م1997 - هـ1417والتوزيع, الطبعة الرابعة، 

معامل السنن ، وهو شرح سنن أبي داود، املؤلف: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن  .68

حلب،  –(،  الناشر: املطبعة العلمية هـ388اخلطاب البسيت املعروف باخلطابي )املتوفى: 

 م. 1932 -هـ  1351الطبعة: األوىل 

(, هـ311إسحاق الزجاج )ت:املؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو  ،معاني القرآن وإعرابه .69

 - هـ1408بريوت, الطبعة األوىل,  –احملقق: عبد اجلليل عبده شليب, الناشر: عامل الكتب 

  .م1988

(, املؤلف: سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباني, احملقق: 2504(, برقم: )3/68املعجم األوسط, ) .70

القاهرة  –يين, الناشر: دار احلرمني طارق بن عوض اهلل بن حممد , عبد احملسن بن إبراهيم احلس

 ]د:ط,ت[.

املعجم الكبري، تأليف: أبي القاســـــــــم ســـــــــليمان بن أمحد بن أيوب الطرباني، مكتبة الزهراء    .71

 ، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي .م1983املوافق  هـ1404املوصل، الطبعة الثانية،عام 
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ات، و حامد عبد القادر، و حممد النجار، املعجم الوسيط تأليف: إبراهيم مصطفى، و أمحد الزي .72

 . دار الدعوة، حتقيق: جممع اللغة العربية
(, املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو 5/415معجم مقاييس اللغة ) .73

 .م1979 - هـ1399احملقق: عبد السالم حممد هارون, الناشر: دار الفكر, ، احلسني

املؤلف: أبو الفتح، ناصــــر بن عبد الســــيد أبى املكارم بن علي، برهان   املغرب يف ترتيب املعرب, .74

 (, الناشر: دار الكتاب العربي ]د:ط,ت[.هـ610الدين اخلوارزمي امُلَطرِِّزّى )ت:

ــابوري اجملاور    .75 ــندة، املؤلف: أبو حممد عبد اهلل بن علي بن اجلارود النيسـ ــنن املسـ املنتقى من السـ

 –ق: عبد اهلل عمر البارودي، الناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية ( احملقهـ      307مبكة )املتوفى: 

 . 1988 - 1408بريوت، الطبعة: األوىل، 

املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج، تأليف: أبو زكريا حييى بن شرف بن مري النووي،  .76

 .هـ1392دار إحياء الرتاث العربي  بريوت، الطبعة الثانية، عام 

 .1ط: –الناشر: دار الشروق  -واليهودية والصهيونية، د. عبد الوهاب املسريي موسوعة اليهود  .77
خنب األفكار يف تنقيح مباني األخبار يف شرح معاني اآلثار، املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد  .78

( احملقق: أبو هـ855بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )املتوفى: 

قطر، الطبعة: األوىل،  –ن إبراهيم، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية متيم ياسر ب

 م. 2008 -هـ  1429
(, املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد 3/249النهاية يف غريب احلديث واألثر, ) .79

اهر (, حتقيق: طهـ606بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباني اجلزري ابن األثري )ت:

 .م1979 - هـ1399بريوت،  -حممود حممد الطناحي, الناشر: املكتبة العلمية  -أمحد الزاوى 

( هـ1250نيل األوطار املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاني اليمين )املتوفى:  .80

 - هـ1413حتقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار احلديث، مصر، الطبعة: األوىل، 

 .م1993

(, املؤلف: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي 3/316الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد, ) .81

(, حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، وآخرين, هـ468الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت:

 . م1994 - هـ1415لبنان, الطبعة األوىل،  –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
 

 الصحف واملواقع:ثانيًا:  .82

 [.www.youm7.com -م2016مايو  16اإلثنني،  -النسخة اإللكرتونية –جريدة اليوم السابع .83

 .https://arabic.rt.com/news/593008-م 2012 -8 -23-بالعربي اإللكرتونية  TRصحيفة  .84

http://www.youm7.com/
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