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النرمح النر،يم احلمند هلل بب العناملو لالصنالا لالسنالى علن

أشرف املرسلو سيدان حممد لعل آله لصحبه لم تبعهم إب،ساا إىل يوى الدي أما بعد:
هلذا شرع

احلجاب

لو يف يوى م األايى شوفتوين جاين سنلك رهنرابو لببننط الننرف األلل مننه علن سنلك الابهنرابو بنرا أل يف الابينك
اللننيف يف ضنهر املسننجد لبعنند رنندف النننرف التناين سننيبته حمنننوى علن األب

لوننو مابيننوف إيننه اللننيف حيابن

صن

أظ حتص رابثة حتص مصيبة.
لننو يف يننوى من األايى ،ثنرتك من ال معلنق مرل،ننة معلننق أج ،اجنة رهرابئيننة يف البيننط أل لجنة ،ثنرتك من ال بتعمن
ابملابنسة لالسلك بتاع املابنسة بدأ اجلزو الليف وو البالستيك الليف برا دف بدأ يتابيف رندف لبندأ السنلك احلقيقنيف من
جوا الليف وو املعدا دف بدأ يظهر لعند ،ثنرتك ألدد صنيني حيابن ،ثنرتك يف ينوى من األايى تسني السنلك دف
ميابوف هبذف الصوبا أمال وتعم إيه بسرعة وتحط عليه شابرتوا لتدابيه علياا ما يؤذيش ،د صح ردف
هلذا شرع

-عز لج  -احلجاب ببنا -سبحانه لتعاىل -ملا شرع للمرأا احلجناب شنرع احلجناب عيناا دف عليناا

لو يف يوى م األايى اتابيفط بقط رابثة.
ختي ن معننااي النهننابدف ببنننا -سننبحانه لتعنناىل -ملننا قلننق األب جع ن ،ننوالو األب

ننناو يينيهننا اليننناو دف اللننيف وننو

اليالف اجلوج الليف وو األل لا اللنيف ببننا -سنبحانه لتعناىل -جعلنه ،جناب ،نوالو األب

ملنا اتابينف جنزو مننه أل

اتعرى جزو منه بتابوا النتيجة إا األشعة بق الثابا لاألشعة مش عنابف إينه لاألشنعة إينه تننزل األب تثنيع الندنيا
علياا ردف من بمحنة ببننا -سنبحانه لتعناىل -لمن ،ابمنة ببننا إننه قلن األب حماطنة ااجنة رندف تتينن بيهنا؛ إلا لنو
اتابيفط وتبق رابثة.
ببنا -سبحانه لتعاىل -ملا قلق اإلنساا نظر إىل أعظم األشياو الليف موجنودا عنند اإلنسناا أعظنم شنيفو موجنود عنند
يف جسننمك رلننه ،لبننك لأعظننم شننيفو موجننود يف جسننمك رلننه عقلننك لنظننرا إلا احلاجنناد دج مننؤثرا جنندا يف ،ينناا
اإلنساا ببنا -سنبحانه لتعناىل -ناونا لعمن هلنا نناو؛ ،فاظنا هلنا منش تثنييقا عليهنا ،فاظنا هلنا قلن املن ،والينه
جننزو عظمننيف شننديد جنندا اللننيف وننو عظنم اإليننه اجلمجمننة لقلن ،ننوالو القلن يف ،جنناب ،ن إ،نننا بنسننميه اإليننه
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القفننا الصنندبج؛ علينناا مننيف أج ضننرب مننش عينناا أج ،نند بنننك قبن نة يتعبننك يثننيعك؛ إلا القل ن لالعق ن
أ ل ،اجة عند .
ختي يف ينوى من األايى
اجلف لم
هلذا شرع

-عنز لجن  -قلنق العنو من

نن اجلفن دف ختين يف ينوى من األايى ببننا قلنق العنو من

نن

ن الرموش دج الليف ويف تعترب ،جاب للعو علياا حتميها م أج شيفو يثر أل أج شيفو يؤذج.
احلجاب

-سنبحانه لتعناىل -جعن وننا مين فننرج بنو الرجن لبنو املنرأا لاإلنسناا ببننا -سنبحانه

لتعنناىل -لضننع فيننه م ن العق ن لاحلابم نة لاإلمينناا مننا ينبع ندف متامننا ع ن وننذا املي ن إد طبعننا يف احلننالل فربنننا -سننبحانه
لتعاىل -جع دبد إا تابوا يف ،واجز بو دف لبو دف؛ علياا ما تبقاش فيه رابثة.
رانط النتيجة النهابدف ملا دج اتعرد ملا دج النهابدف أصبحط روبا ردف بو بجلو أعدائنا يلعبوا بيهنا ريفمنا شناود
أل النهابدف إ،نا عايزي تييليف اجليبة دج لتلبسيف بننلوا أل النهابدف بالش البلو ا الواسعة دج إ،ننا عنايزي بندج د
النهابدف إ،نا مش عايزي اليعر الليف يتين مش عايزي الرأس الليف تينن

أل اجلسنم اللنيف يينن

إ،ننا عنايزي بن

،تة ردف تتين لشوية اليعر بق ان ل م ونا لان ل م ونا ملا تالعبوا هبا -هبذف املرأا -رانط النتيجة إ،نا رن ينوى
بنصاب بابوابث يف اجملتمع بتاعنا.
النيب -صلّ

عليه لسلم، -نال لننا قندلا ابلابنم ج ابلظنبط منا إنتنوا بتقولنوا إا السنلك دف ميننفعش يتعنرى نفن

الابنالى البننط ميننفعش يف ينوى من األايى تتعنرى منا تقنولّيش أدب األدب دف بتاعهنا وننيف للابن قرلجهنا هبنذف الصننوبا

عل اجملتمع رله مصيبة عل اجملتمع رله؛ فربنا -سبحانه لتعاىل -م أج ذلك شرع احلجاب.
السيدا عائية ترى أا احلجاب وو اإلمياا ..وو التصديق
السيدا عائية -بضيف

عنها -ترى إا احلجاب دف إمياا ترى إا احلجاب دف جزو م إمياهننا ج منا املنرأا املسنلمة

النهابدف ترى إا صالهتا إمياا لترى إا أدهبا إميناا السنيدا عائينة تنرى إا احلجناب دف جنزو من إميناا املنرأا مناينفعش
أبدا يف يوى م األايى خترج متجسد عوبا م عوباهتا أل جزو م أجزاو جسمها متجسد شايفة إا اإلميناا إا التصنديق
ابلقرآا إا املرأا تتحج .
ملا نزلط آايد احلجاب ملا ببنا -سبحانه ل تعناىل -ن ّنزل آينة احلجناب السنيدا عائينة بتقنول" :فمنا بأينط ،ومنا أعظنم

إمياان لد أشند تصنديقا من نسناو املهناجري ليف بلاينة من نسناو األنصناب ملنا أمنر

-عنز لجن  -ابحلجناب عندا إىل

بيتوو فيقق مرلطه فاعتجرا هبا" أج اقتمنرا هبنا منا اسنتنتش املنرأا إا الصنبح قنالب بقن السنو النناس وتبندأ
تيتي لالناس تبيع ،ماش ترلح تيرتج ،ماش لبعد ردف تفص أل ويف بجعنط البينط رجنرد منا آعنط آينة احلجناب
،نعط البننلوا بتاعها لفصلط البننلوا ،جاب هلا املسألة انتهط.
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فهيف بتقول اي مجاعة أان ،اسة إا وو دف اإلمياا ل،اسة إا وو دف التصديق منش ج نظنرا بناتننا النهنابدف إا اإلميناا
إا أان مؤدبننة أل التصننديق إا أان مؤدبننة وننيف بتقننول اإلمينناا لالتصننديق إا أان أرننوا رنندف إا أان ألتننزى مننر النننيب يف
اللب

ج بتناع -لالعيناذ ابهلل -بنناد الينياطو دد
ج أمهاد املؤمنو مش يف ال ّنز ّ
ضيق يف ّ

الواسع ما يبقاش اللب

أبدا.

،ياو أى املؤمنو عائية م عمر ب م أنه ميط
عنهننا -رانننط تننرى إا احلجنناب ،ينناو السننيدا أى املننؤمنو عائيننة تننرى إا احلجنناب ،ينناو

السننيدا عائيننة -بضننيف

إ اج بتقول رما بلى اإلماى أمحد يف مسندف "رنط أدقن بينا النذج فينه بسنول
ثويب لأ،ول إّنا وو لجيف لأيب "..ب ياب شفافة ب،ا

صنل اي علينه لسنلم لأيب فأضنع

ثياب البيط جنزو من القندى ابين جنزو من الثنهر ابين ثيناب

البيط بتاع املنرأا ،النط" :فلمنا دفن عمنر معهنم فنو منا دقلتنه إد لأان ميندلداع علنيف ثينايب ،يناو من عمنر بضنيف

عنه" بجاله بجال الصحيح أص عمر اندف .

اي أى املننؤمنو عمننر ميننط! اي أى املننؤمنو عمننر يف ابطن األب ! أل اي مجاعنة وننيف املسننألة عننندوا مننش مسننألة لننب
لب

ل ننن

املسألة مسألة ويف شايفة إا دف ،ياو أمال أى املنؤمنو عائينة ملنا بتقنول إا عمنر مينط لمندفوا أان ،اسنة إا دف

،يناو أمنال لنو عمنر رناا ،اعند يف الينقة أل يف البينط أل معن ّدج رناا ويبقن لضنعها إينه إذا رناا لضنعها رندف لعمنر

ميط يف ابط األب مدفوا أمال لضعها راا مع الرجال إيه اي مجاعة دف راا ،ياووم.
،ياو السيدا فاطمة بضيف
السيدا فاطمة -بضيف

عنها
علينه لسنلم -تنرى نفن

النظنرا شنايفة نفن

عنهنا -السنيدا فاطمنة بننط الننيب -صنلّ

الرؤي نة ابلثننبط إا احلجنناب دف ،ينناو لمنناينفعش يف يننوى م ن األايى لا،نندا تبق ن قابج نة لاللننب

ويتفرتننك م ن عل ن

جسمها رانط د ترى ذلك أبدا.
السيدا فاطمة يف يوى ،اعدا مع أآاو بنط عمي

الليف ويف لجة سيدان أبو بابر -بضنيف

عننه -فبتقنول" :اي أآناو

إنننق ،نند اسننتقبحط مننا يصنننع ابلنسنناو يف وننذف األايى" إيننه اللننيف بيصنننع ابلنسنناو اي فاطمننة اي بنننط النننيب -صنلّ

عليننه

لسننلم -اي اللننيف ات نربيا يف بيننط األدب لاحلينناو إيننه اللننيف إنننط شننايفاف ل ،نش ،الننط" :إا امل نرأا إذا ماتننط ف رفنننط
لمحلط عل أعنا بجال بدد عوبهتا"..
لد عل ،د اجلسم ضيق فبتقول أان مش عابفة أان وتينال إ اج ملنا أمنود
ما ويف املرأا ملا بتتابف الابف بيبق لاسع ّ

عل أرتاف الناس لأان اهلدلى بتاعا الليف وو الابف بتاعيف يبق ضيق عليف ردف ينرب ،دب اللحم.
اي فاطمة ايبنط النيب -صل

علينه لسنلم -املو،نف دف مو،نف عظنة املو،نف دف مو،نف عنربا املو،نف دف منا ،ن ّدش

بيفابننر قننالا نظننرا شننهوا أل بيفابنر تفابننن شننهوا دلو،ننط دف رن الصننحابة رننانوا ملننا بيننذررلا املننود رنناا ..مننا ،نندش
ويبصلك بصة ردف لد ردف..
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تقول هلم أل أان استقبحط املنظر دف فقالط هلا :أد أبيك شيئا بأيته ب احلبية فجاود جبريدتو بطبتنو فحنتهمنا
جابط جريدا بطبة ردف لجريدا بطبة النا،ينة ال انينة ف ألقنط عليهنا ثنواب ملنا دف يتعمن منع املنرأا ،اجنة املنرأا من حتنط
دف حياب شيفو منها يظهر
فاستحسنط ذلك لرانط ألل م سنط للمسلماد إا املنرأا إذا بفعنط علن أرتناف الرجنال ينتحط دف عليهنا عليناا
يابوا رام السرتا هلا دف ،ياؤوا رانط شايفة إا اللب

الواسع دف وو احليناو شنايفه إا ابدج لإسنرتتش دف د ونو

شرعا شايفة إا عباية تابوا ماسابة ردف عل اجلسم دد مش ،ياو مش ،ياو البنط املسلمة لد املرأا املسلمة.
أى قالد د تتخل ع ،جاهبا  ،يف أصع املوا،ف
عند اإلماى أيب داللد يف سننه أا امرأا يقال هلنا أى قنالد مناد للندوا يف نزلا أ،ند النناس طلعنط جنرج لقبننوا علن
البنناب اي أى قننالد احلقننيف ابنننك منناد مو،ننف ج دف -أسننأل

أد يابتبننه علن أ،نند أبنندا -ختين يف يننوى من ال لا،نند

بيخبط عل البيط احلق احلنق ابننك عربينة قبنناف علن ألل الينابع بيفابنر ونو دبن

إينه ل

ج منا ونو رندف بيننزل

جرج دف ابنه عربية قبناف..
أى قننالد بيقولننوا هلننا احلقننيف ابنننك منناد يف أ ،ند ،الننط فأقننذد ثياهبننا راملننة لبسننط الننزج الواسننع بتاعهننا لونندلمها
الواسعة أقذد ثياهبا راملنة لانتقبنط فقنالوا هلنا :لتنتقبنو إننط عنند ل،نط تلبسنيف وندلى لتلبسنيف النقناب لتنلعنيف
لتنتقبو أيثا فقالط:
"إا أب أ يف للنندج "..الن ّنر و رعننا املصننبية "إا أب أ يف للنندج د أب أ يف ،يننائيف" إنننط عننند احلينناو اللننيف إنننط ات نربيا
عليه هلذا احلند! إننط تقنو أان أحتمن مصنيبا يف إبنق بن

منا أحتملنش يف ينوى من األايى إا جنزو من جسنميف يتابينف

،داى الناس.
ب م أا مرضها ييفع هلا للابنه احلياو
وننو دف احلينناو اللننيف عننايزي نيرسننه يف ،لننوب بناتنننا يف صننحيح البخننابج م ن ،نندي عبنند

ب ن عبنناس -بضننيف

عنهمنا، -ننال" :وننذف املنرأا السنوداو أتننط النننيب صنل

عليننه لسننلم فقالنط :إين أصننرع لإين أتابينف فننادع

،ال :إا شنئط صنربد للنك اجلننة لإا شنئط دعنود

أا يعافينك فقالنط :أصنرب فقالنط :إين أتابينف فنادع

أا د أتابيف فدعا هلا" صحيح البخابج.
رانط امرأا سوداو يف م النيب -صلّ

عليه لسلم -تصرع امنرأا بتصنرع شنوفوا ،يناووم رناا لاصن ألج دبجنة!

إا ماينفعش جسميف ،اجة تفصنله أل جنزو من جسنميف يبناا با نة للننيب عنندوا صنرع با نة تينتابيف لنه ايبسنول

إنق امرأا أصنرع لأتابينف أان امنرأا أصنرع عنندج صنرع لملنا بتجيلنيف نوبنة الصنرع حيابن يف ينوى من األايى بجلنيف تبناا
إيد تباا أعم إيه ادع

..
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هلنا إبينه أد تتابيننف فقنال هلنا النننيب -صنلّ

لختييف اجلنة لإا شنئط دعنود
مش مهم املر ب
جنة إيه د اي بسول

علينه لسننلم :-إا شنئط صنربد للننك اجلننة حيابن تصننربج

لنك ،النط :د اي بسنول بن أصنرب ل اجلننة اجلننة أصنرب آف أصنرب علن مرضنيف

أوم ،اجه اجلنة..
للابق أتابيف لالليف أنساوا اجلنة إا يف جنزو من جسنمها إينه يتابينف تقولنه د اي بسنول

للابق أتابيف.
أان وسألابم سنؤال :امنرأا سنوداو حيابن تفنن البنا أل امنرأا جناد هلنا ،النة صنرع لجنزو من جسنمها يبناا حيابن ،ند
ا هلا بصة ردف لد ردف أظن أل امنرأا مريثنة هبنذف احلالنة ونيف عليهنا ،نرج إا يف ينوى من األايى جنزو من جسنمها
يب ّ

يبنناا ماعليهنناش ،ننرج لنني

علن املنري

،ننرج املسننألة منتهينة للابن أان عننايز آقند دبس ،ن ّد إيننه املنرأا دج رانننط

،يينة منناينفعش جسننميف يبقن يف اليننابع متفصن ،نداى الننناس رنندف لمننا ينننفعش يف يننوى من األايى ملننا يلننيف ،ن ،الننة
الصرع إا جزو م جسميف يباا ماينفعش.
،ياو أى املؤمنو أى سلمة بضيف
النيب -صل

عنها

عليه لسلم -يف يوى ،اعد منع عبند

ردف بتسمع م النيب -صل

بن عمنر لالابنالى دف السنيدا أى سنلمة ،اعندا يف ضنهر اجلنداب

عليه لسلم -فسمعط بسول

-صلّ

عليه لسلم:-
صنل

علينه

نيم ،نال فنقرأونا بسنول
"ثالثةع د يابلّمهم يوى القيامة لد ينظر إليهم لد ينزّريهم لهلم ع ع
نذاب أل ع
لسلم ثالث مراب، .ال أبو ذ ّب :قابوا لقسرلا .م وم اي بسنول ،نال :المسنب  "..املسنب اللنيف ودلمنه مدلدلنة يف
األب ردف " ..لاملناا لاملنفق سلعته ابحللف الاباذب" صحيح مسلم.

يبق إذا النيب ،نال إا اهلندلى منا تننزلش حتنط رعن الرجن اللنيف ونو إ،ننا بنسنميه بنز الرجن اهلندلى منا تننزلش حتتهنا
فالسننيدا أى سننلمة ،الننط اي بسننول

لالنسنناو طن لالنسنناو تعمن إيننه دا مصننيبة لننو أان أميننيف يف اليننابع لال ينناب

بتاعا لاصلة هلنا دف مصيبة جزو م بجليف ردف يباا!
فقال النيب -صلّ

عليه لسنلم -د بن تنرقيننه شنربا ،النط اي بسنول

ال ياب شرب تقول له د اي بسول
تزيديش بعد ردف.

تنابيف األ،نداى فقنال الننيب -صنلّ

تنابينف األ،نداى إينه دف أرن ّ أان ونن ّول

علينه لسنلم -يديننه ذباعنا لد ايدا منا

وابذا و أا تابوا الفتاا
أونو دف احلينناو ونو دف احلينناو اللننيف د ى يابنوا موجننود يف البنننط اللنيف ببنننا -سنبحانه لتعنناىل -ذرنرف يف شنأا البنننط ملننا
با،ط تابلم موس -عليه الصالا لالسالى" -فجاوته إ،داُها متييف عل استحياو" القصا.25:
مييتها ،ياو يّها ،ياو بتابلمه اياو ر ،اجة عندوا ،ياو وو دف احلياو الليف د ى يابوا ميرلس جوا بناتنا.
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ا،ذبج أا تابوين منه ..
إّنننا النهننابدف إا بناتنننا يبقننوا دبسننو ضننيق لبننديهاد لإسرتتينناد يف اليننوابع رنندف دأل مننش وننو دف احلينناو اللننيف إ،نننا
بنرجوف لد وو دف احلياو املنلوب ب ويف أتف د ى بناتنا يفهمنوا رنوي

علينه لسنلم، -نال:

جندا إا الننيب -صنل

عابايد "..صحيح مسلم احلافظ بن عبند النرب -
راسياد
ع
ع
"صنفاا م أو الناب مل أبُها "..الصنف األلل.." :لنساوع

بمحة

عليه، -ال :راسياد عنابايد هلنا معننو املعنا األلل إا لبسنها ضنيق ألج فمب ّنو عوبهتنا سسند عوبهتنا أل إا

ويف دبسة ثياب شفافة.

شوفوا الابالى النيب بيقول صنفاا م أو الناب أان ما شنفتهمش؛ إلهننم منا رنانوش موجنودي يف من الننيب -صنلّ

عليه لسلم.-

افهم قنوبا القثية
د ى نفهم روي

جدا إا النيب -صلّ

عليه لسلم -جيّش جيش رامن لينه عليناا سنرى يهنودج يف ينوى من األايى

ط الينورة
ريف بج امرأا عابفو ،صة يهود بنو ،ينقاع ملا املنرأا بتينرتج من التناجر اليهنودج جناب شنورة رندف ،ن ّ

يف طننرف اامنناب بنننرف اجلالبيننة رنندف فلمننا ،امننط انابيننفط ،ندى املنرأا النننيب -صنلّ

عليننه لسننلم -جننيش جننيش

رام علياا ،اجة ج ردف.

التنع ّرج ..ألل فتنة اوتم هبا الييناا

أ،بننايب ألل فتنننة اوننتم بيهننا اليننيناا علينناا اإلفسنناد يف األب وننيف التنعن ّرج ،ننال " :ينننزع عننهمننا لباسننهما لنينهمننا
سننوواهتما" األعنراف 27:لببنننا بيقننول لننك قند ابلننك بقن اي ابن آدى مننا ،ننالش اي أيهننا الننناس لد ،ننال اي أيهننا الننذي
آمنوا لإّنا ،ال" :اي بق آدى" ليه ما تنساش عدالته القدمية بق

ما تنساش عدالتنه منع أبنو منا تنسناش اللنيف عملنه

م ننع أب ننو ألل م ننرا "اي ب ننق آدى د ينفتنن نننابم الي ننيناا رم ننا أق ننرج أبن ننويابم ّمن ن اجلن ننة ين ننزع عننهم ننا لباس ننهما لنينهم ننا
سوواهتما".
أ،بايب ،ياو البنط معناف ابقتصاب ،جاب مينيف اجلسد ،جاب لاسع.
إا شاو
شاو
لصل

ونتابلم بابرا ع شرلطه الليف موجودا عندان يف ديننا لقنوبا عدى لبسه إبذا

تباب لتعناىل أرتفنيف إا

هبذا القدب.
عل نبينا حممد لعل آله لصحبه لسلم.

مت امد
شاودلا الدبس للنير عل النط يف ،سم تفريغ الدبلس يف منتدايد النريق إىل

لتفثلوا ونا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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