
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وال يبدين زينتهن
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من ييده اهلل فال مضل  إن الحمد هلل، نحمده ونستعينو

لو، ومن يضمل فال ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو، صمى 
 اهلل وسمم وبارك عميو، وعمى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد:

 بركاتو.فسالم اهلل عميكم ورحمتو و 
في ىذه السورة الكريمة سورة النور، وىي سورة  -تبارك وتعالى-في ىذه الميمة سنتحدث عن آية من كتاب اهلل ف

في أوليا ما يحصل بو حفظ  -تبارك وتعالى-تدور في مجمميا عمى موضوع الستر والعفاف، وقد قرر اهلل 
تبارك -وذلك بمقارفة الفواحش، كما فرض اهلل  ،األعراض، وذلك بأصل كبير وىو إقامة الحد عمى الجناة عمييا

 الحد عمى من جنى عمييا فأطمق لسانو وخدش األعراض.  -وتعالى
  فييا ما يحصل بو حفظ ىذه األعراض، فأمر بغض األبصار، ولم يكن اهلل  -تبارك وتعالى-وكذلك ذكر اهلل 

لك يترك الفتنة تستعرض أمام أنظار ثم بعد ذ ،ويشرع إقامة الحدود ،ليأمر بغض البصر -تبارك وتعالى-
ظيار المفاتن من قبل النساء، فأمر اهلل  ،الناس تبارك -فيفتنون بما يشاىدون من السفور والتبرج والعري وا 
تبارك -ثم ذكر بعد ذلك آية النور؛ فمن غض بصره فإن اهلل  ،بستر ىذه الزينة، وذكر أحكاميا وفصميا -وتعالى
  صيرة واإليمان في قمبو ما ال يقادر قدره، جزاء وفاقًا؛ فغض البصر عما حرم اهلل يعوضو من نور الب -وتعالى

عز -وتشرق النفس، ويجد العبد لذة في اإليمان يعوضو اهلل  ،يفتح البصيرة ويشرق معو القمب -تبارك وتعالى-
 فييا عما فاتو من تطمب شيوتو ولذتو بالنظر المحرم الذي يورثو حرقة وألمًا وعصرة في قمبو. -وجل

صمى اهلل -أن يجعل ىذا المجمس بركة عمينا؛ فإن النبي  -عز وجل-، وأسأل اهلل في ىذه اآليات التي نتدارسيا
اهلل ويتدارسونو بينيم، إال نزلت يتمون كتاب  ،ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل))أخبرنا أنو  -عميو وسمم

، فيذا مجمس في التذاكر والتفكر (1)((وذكرىم اهلل فيمن عنده ،وحفتيم المالئكة ،وغشيتيم الرحمة ،عمييم السكينة
، وأرجو أييا األحبة أال -تبارك وتعالى-والتدبر والتفسير واالستنباط من المعين الذي ال ينضب؛ من كتاب اهلل 

مميء بالعبر والعظات والحكم واألحكام، ىذا  -تبارك وتعالى-تستطيموا ما يذكر في ىذا المجمس، فإن كتاب اهلل 
وما يجمل وما يحسن، وكيف  ،القرآن ىو المصدر الذي نستقي منو األحكام والتشريعات، ونستقي منو اآلداب

وتكمل بيا مروءاتيم، ويكونون عمى حال  ،ة الئقة تحفظ ليم أعراضيميكون أىل اإليمان عمى حالة سوية مرضي
}َلَقْد َخَمْقَنا اإِلنَساَن ِفي أواًل،  -عز وجل-من الجمال الظاىر والباطن، بحيث يكون الواحد منيم كما خمقو اهلل 

 .[4]التين: َأْحَسِن َتْقِويٍم{
ْضَن ِمْن َأْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما }َوُقْل ِلْمُمْؤِمَناِت َيْغضُ : -تبارك وتعالى-فقولو 

ِِ ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَمى ُجُيوِبِهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَبائِ  ِهنَّ َأْو آَبا
                                                           

 (.9922) برقم الذكر، وعمى القرآن تالوة عمى االجتماع فضل باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب مسمم، أخرجو - 1



ِِ ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساأَ  ِئِهنَّ َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو ْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَنا
ِِ َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِمِهنَّ ِلُيْعَمَم  التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأْوِلي اإِلْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َلمْ  َيْظَهُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّسا

 .[11]النور: َما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى المَِّه َجِميًعا َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحوَن{
قد يشغبون أو يتأثرون، أو يقع ليم نوع اشتباه بسبب ما  ن لربماو الكثير فاآلية عظيمة تضمنت أحكامًا كثيرة، 

 يثار فيما يتصل بيذه القضايا مما يتعمق بالستر والحشمة والحجاب والعفاف.
الذي أرسمو إلينا وأمرنا بطاعتو، وجعل ذلك الزمًا واجبًا  -صمى اهلل عميو وسمم-يأمر نبيو  -تبارك وتعالى-اهلل 

َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا }َفال عمى كل مؤمن، 
 . [96]النساء: َقَضْيَت َوُيَسمُِّموا َتْسِميًما{

. [61]النور: ُكَم َبْيَنُهْم َأْن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا{}ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى المَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيحْ وقال: 
، [19]األحزاب: ْم{}َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى المَُّه َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمرِهِ  وقال:

}َوُقْل ِلْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِهنَّ : -تبارك وتعالى-يأمر نبيو، يقول اهلل  -تبارك وتعالى-فينا ربنا 
}َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر : -جل جاللو-قولو وسيكون حديثنا عن ، [11]النور: {...َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ 

 فما بعده. [11]النور: ِمْنَها{
{}َوال  عن إبداء الزينة إال ما ظير منيا، والزينة اسم يقال لما  -تبارك وتعالى-فيذا نيي من اهلل  ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ

المرأة عمييا، كما يقال ذلك عمى سائر ما  -عز وجل-مق األصمية التي خمق اهلل يقع من المحاسن، محاسن الخ  
 الزائدة، وذلك منحصر في ثالثة أشياء:يتزين بو اإلنسان، وىي الزينة المستعارة، الزينة 

 وما إلى ذلك. ،األول: األصباغ، كالحمرة والحناء
 الثاني: الحمي بجميع أنواعو.

 الثالث: ىي زينة الثياب.
 ترجع إلى ىذه األمور الثالثة. –أعني الزينة المستعارة–فالزينة 

شاماًل ليذه األمور جميعًا؛ فال  ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{ }َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ : -تبارك وتعالى-بعد ذلك يكون قولو 
أو من  ،أو عن أجزاء من جسدىا، كما أنيا ال تظير زينتيا من الحمي ،تكون المرأة متكشفة، تكشف عن شيء

ار بد منو مما ال يمكن إخفاؤه؛ وذلك حجبًا ليا عن أنظيضًا زينتيا من الثياب إال ما الاألصباغ، كما ال تظير أ
 وعن أن يطمع فييا الذي في قمبو مرض. ،الرجال
ال يظيرن شيئًا من الزينة لألجانب إال ما ال يمكن إخفاؤه، كما  :أي }َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{فقولو: 

بمثل ىذا، وبو قال جماعة من  -رضي اهلل تعالى عنو-، وفسره ابن مسعود -رحمو اهلل-يقول الحافظ ابن كثير 
وما يبدو  ،ل  ثيابياجم  نعة التي ت  ق  السمف، قالوا: كالرداء والثياب، يعني عمى ما كان يتعاطاه نساء العرب من الم  

براىيم النخعي ،؛ ألن ىذا ال يمكنيا إخفاؤه، ىذا قال بو ابن مسعودالثياب فال حرج عمييا فيو لمن أساف  ،وا 
 ،وأبو الجوزاء، واختاره جمع من المفسرين كالشيخ محمد األمين الشنقيطي ،وابن سيرين ،والحسن البصري

والشيخ عبد الرحمن السعدي، وىو الذي عميو قول كثير من المحققين، فيكون ذلك بمعنى أنيا تستر جميع البدن 



{أمام الرجال األجانب، فإن المقصود بيذه الزينة  ىذا الموضع: الزينة التي تكون أمام  في }َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ
 .الرجال األجانب، فيناك زينة ظاىرة وىناك زينة باطنة

نعة ق  يعنون بذلك: الم  -ظير شيئًا منيا إال ما ال يمكن ستره كظاىر الثياب فالزينة الظاىرة ال يجوز أن ت  
المباس في أصمو زينة، ولكن ليس معنى ذلك أنيا تمبس عباءة مزينة أنيقة  -عز وجل-جعل اهلل  فقد ،-كالعباءة

وفيو قمب لمقصود الشارع من  ،فإن ىذا نوع فتنة ،ثم تقول: إال ما ظير منيا ،مزركشة ذات أكمام وتطريز
س، الحجاب، الحجاب ال يمكن بحال من األحوال أن يتحول إلى فتنة في نفسو، فيذا من تالعب الشيطان بالنا

نما المرأة إذا خرجت فإنيا تخرج في أطمارىا كما جاء عن عمر   رضي اهلل تعالى -وتزيينو ليم وتسويمو، وا 
فإن سؤاالت كثير من النساء تسأل  ، بمعنى أنيا تخرج في عباءة غير ممفتة، فال تبدو بيا أنيقة، ومن ثم  (9)-عنو

تف، وتارة تسأل عن عباءة مخصرة، وتارة تسأل عن عباءة ذات أكمام، وتارة تسأل عن عباءة توضع عمى الك
 عن عباءة من نوع آخر عباءة فرنسية، أو غير ذلك مما يتعجب منو العاقل وال ينقضي عجبو.

ظاىر العباءة ال يمكن إخفاؤه، وكذلك ما يظير من فىذه الزينة الظاىرة ىي ما ال يمكن إخفاؤه،  نإذ :فأقول
غير قصد، يظير أسفل الثوب من دون العباءة، وقد يكون ذلك أيضًا  أسافل الثياب؛ فإن ذلك قد  يظير من

تبارك -ر شيء من حذائيا الذي تمبسو من غير قصد، وال يكون ذلك مزينًا ممفتًا، فيذا كمو داخل في قولو و بظي
 يبة والفتنة.أعمم، وذلك أبعد عن الر  -تبارك وتعالى-ىذا ىو المراد واهلل  ،}ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{: -وتعالى

ألن األصل في الزينة  ؛ن؛ فإن ىذا خالف الظاىر المتبادروال يمكن أن يفسر ما ظير من الزينة بالوجو والكفي
 -عز وجل-مقة، وكالم اهلل في لغة العرب إذا أطمق ذلك فإنو يتوجو في األصل إلى ما يكون زائدًا عن الخ  

 .إال لدليل يجب الرجوع إليووال يحمل عمى معنى سواه  ،يحمل عمى الظاىر المتبادر
مقة، وليس المراد بو بو ما تتزين بو المرأة مما ىو خارج عن أصل الخ   مرادال }ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{ :وقولف نإذ

بحال من األحوال ما يذكره بعضيم من الوجو والكفين؛ فيذا يحتاج إلى قرينة، كما ذكر ذلك بعض أىل العمم 
، واستدل عمى ذلك باستقراء الشرع، حيث "أضواء البيان"في كتابو  -رحمو اهلل-كالشيخ محمد األمين الشنقيطي 

اب الفتنة، ومعموم أن الوجو والكفين إنما ىما مجمع الحسن والفتنة، بالتباعد عن أسب -تبارك وتعالى-أمر اهلل 
ال فما معنى أن يؤذن لمخاطب أن ينظر إلى وجو المرأة وكفييا، فما الفرق بين الخاطب وغيره؟   وا 

لى كفييا عرف جميع  وقد ذكر أىل العمم كالنووي وغيره من الفقياء أن المرأة إذا نظر الخاطب إلى وجييا وا 
أو  ،طبةاالذي تعرفو الخ نمن الحسن الظاىر والحسن الباط ،(1)الحسن الذي يطمبو الرجال من النساء أنواع
والذي ال تعرفو المرأة من نفسيا، في أخفى األشياء وأخص  ،ال تعرفو، والذي تعرفو المرأة من نفسياالذي 
وقد ذكروا تفاصيل ذلك، فبنظرة إلى الوجو والكفين تعرف أخص  ،ياء يعرف ذلك من وجييا ومن كفييااألش

األوصاف التي ال تعرفيا المرأة نفسيا من نفسيا، فكيف يقال: إنيا تبدي وجييا وتبدي كفييا؟ فماذا يبقى بعد 
 .!ذلك؟

                                                           

 (.645) برقم العيدين، في النساء خروج في باب العيدين، أبواب الترمذي، سنن في كما المبارك ابن عن ىذا روي - 9
 (.2/915) مسمم عمى النووي شرح: انظر - 1



رك تبا-إن الرجل إذا نظر إلى وجييا وكفييا فكأنما ينظر إلى جميع جسدىا ما ظير منو وما بطن، واهلل 
 عميم حكيم. -وتعالى

َذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمتَاًعا َفاْسأَُلوُهنَّ : -صمى اهلل عميو وسمم-في شأن أزواج النبي  -تبارك وتعالى-وقد قال اهلل  }َواِ 
ِِ ِحَجاٍب{ {وعمل ذلك بقولو:  ،[61]األحزاب: ِمْن َورَا ، فيؤالء أزواج [61]األحزاب: }َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُموِبُكْم َوُقُموِبِهنَّ

صمى اهلل -، وىن أميات المؤمنين، ويحرم عمى الرجال أن يتزوجوىن بعد النبي -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
وأكمل  ،وأطير جيل ،، وأولئك الجيل ىم أفضل جيل عرفتو البشرية[9]األحزاب: }َوَأْزَواُجُه ُأمََّهاُتُهْم{، -عميو وسمم

َذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمتَاًعا قول في أميات المؤمنين مخاطبًا لذلك الجيل: جيل عمى اإلطالق، ومع ذلك اهلل ي }َواِ 
} ِِ ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُموِبُكْم َوُقُموِبِهنَّ ، فإذا كان ذلك في أولئك النسوة وأولئك [61]األحزاب: َفاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َورَا

ال سيما في ىذا العصر الذي  ،ء وفيمن بعدىم من الرجالالرجال فماذا عسى أن يقال فيمن بعدىن من النسا
{، فإذا خوطب أولئك بيذا وعمل بقولو: ؟كثرت فيو الفتن والشرور والريب واآلثام  }َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُموِبُكْم َوُقُموِبِهنَّ

وفي غير ذلك  ،-وسممصمى اهلل عميو -طمب من باب أولى في غير أزواج النبي فإن ىذه العمة ت   [61]األحزاب:
الجيل الطاىر، فنحن من باب أولى، وال يمكن ألحد أن يغالط وأن يكابر ويقول: أنا قمبي نظيف، أنا قمبي 

الذي  ،ولكن بنية سميمة؛ ىذا كذب أصمع ،أبيض، فأجتمع مع زوجات إخوتي، وأجتمع مع قريباتي وبنات عمي
  ويغالط ىذه الحقائق. ،يقول ذلك يغالط نفسو

أولئك الذين يريدون أن تخرج المرأة فتخالط الرجال في المكتب، أو أن تكون بائعة، فبداًل من أن يكون  وىكذا
ذلك االختالط عارضًا حينما تريد أو تيم بحاجة من حاجاتيا تشترييا، فإنيم يريدون أن تكون ثابتة يدخل عمييا 

أو في المكتب، وقد زعموا أنيم بذلك يحفظون ماء وجوه النساء حينما  ،كل أحد، ويخالطيا زميميا في المتجر
لئال ينخدش حياؤىن، فجعموا امرأة ثابتة يدخل عمييا كل رجل، وتخالط الرجل  ؛يشترين حوائجين الخاصة

 .وتالزمو في ىذا المتجر، فيذا خالف مقصود الشرع
عميو الصالة -وعمى أصحاب رسول اهلل  -ممصمى اهلل عميو وس-تخوف عمى أزواج النبي إذا كان ذلك ي  ف

 تخوف عمى من بعدىم أشد وأكثر.ما ي   فإن -والسالم
أن ما ظير من الزينة ىو الثياب الظاىرة، فيذا ال جناح عمييا  -رحمو اهلل-وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية 

 .(4)في إبدائيا إذا لم يكن في ذلك محذور آخر
ويؤكده  ،، ومما يدل عمى ىذا المعنى-رحمو اهلل- وىذا ىو المشيور عن اإلمام أحمدبد من ظيوره،  فيذا أمر ال

{: -تبارك وتعالى-ويقويو ما جاء بعده من قولو  ، فما ىذا الذي أمر [11]النور: }َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَمى ُجُيوِبِهنَّ
{}َيْضِرْبَن بالضرب عميو  -تبارك وتعالى-اهلل   .؟ إنو ستر ما بين ذلكِبُخُمرِِهنَّ َعَمى ُجُيوِبِهنَّ

أو ظاىر العباءة غير  ،الثياب ليعني ما ال يمكن إخفاؤه من أساف }ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{والمقصود من قولو: 
وال ممفتة ألنظار الرجال، وأما ما يروى عن بعض السمف كابن  ،وال شفافة ،وال أنيقة، المزينة، ال تكون مزركشة

فيذا فيو  ،(6)أنو الوجو والكفان }ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{من أن المقصود من قولو:  -رضي اهلل تعالى عنو-عباس 
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}َوال قولو:  من -عز وجل-أعمم؛ إذ أنو يحتمل أنو قصد بالوجو والكفين ما ذكره اهلل  -تبارك وتعالى-نظر واهلل 
} يعني:  }َما َظَهَر ِمْنَها{فيكون االستثناء منقطعًا، لكن  }ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{يعني الوجو والكفين،  ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ

}َوال ُيْبِديَن كأسافل الثياب وظاىر الثياب، فيكون قولو: يعني الوجو والكفين، يعني أن ذلك مما نييت عن إبدائو، 
{ِزيَنتَ  تبارك -فسر آية األحزاب وىي قولو  و، ومما يدل عمى ىذا أن}ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{، وليس ذلك لقولو: ُهنَّ

{ :-وتعالى ِِ اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِهنَّ ِمْن َجالِبيِبِهنَّ ، [62]األحزاب: }َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِِلَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَسا
أمر اهلل نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتين في حاجة أن يغطين ": وبقول -رضي اهلل عنيما-ابن عباس  افسرى

، ىذا قول ترجمان القرآن، ويأتي بعضيم عمى قناة (9)"وسين بالجالبيب ويبدين عينًا واحدةءوجوىين من فوق ر 
فأضافوا ذلك  ،من بيئاتيم وعاداتيم وتقاليدىمال أصل ليا، اخترعيا الناس  ،فضائية ويقول: تغطية الوجو بدعة

أن يغطين وجوىين من فوق  ،-رضي اهلل تعالى عنو-إلى دين اهلل زورًا وبيتانًا؛ ىذا قول حبر األمة ابن عباس 
صمى اهلل عميو -وسين بالجالبيب ويبدين عينًا واحدة، فقارن بين ىذا القول ليذا اإلمام من أصحاب رسول اهلل ءر 

وأن يفقيو في  ،أن يعممو اهلل التأويل -صمى اهلل عميو وسمم-وىذا الجبل في التفسير الذي دعا لو النبي  ،-وسمم
قول بعض المفتونين حيث جعموا تغطية الوجو بدعة، والمشكمة أن الكثيرين ال بصر ليم بيذه  وبين، (7)الدين

و أصاًل يعول عميو، وليذا أحببت أن أذكر في األمور، فقد يظنون أن ما يقولو القائمون من ىؤالء المضمين أن ل
ليكون ذلك قطعًا ليذه الشبيات واألىواء والضالالت التي ي ضمَّل بيا فئام من الناس  ؛ىذا المجمس ىذه التفاصيل

  في أيامنا ىذه.
: -تبارك وتعالى-سن في المرأة، وقولو ىذا باإلضافة إلى ما ذكرت من أن الوجو والكفين ىما مجمع الح  

نما قال: }َوْلَيْضِرْبَن{التعبير ىنا بالضرب  }َوْلَيْضِرْبَن{ ، }َوْلَيْضِرْبَن{، ما قال: وليضعن خمرىن عمى جيوبين، وا 
لئال يعرفن  ؛فالتعبير بالضرب مبالغة في اإللقاء والستر، يعني أنيا تبالغ في ذلك، يعني يدنين ويرخين الجالبيب

واألمر لموجوب، وليضربن بماذا؟  }َوْلَيْضِرْبَن{والالم الم األمر  ،نؤذين، من أجل أن يعرفن فال يؤذيوال ي
} رضي اهلل تعالى -الرأس والوجو كما في حديث عائشة  -يعني يغطى بو- ر بوخمَّ ، والخمار ىو ما ي  }ِبُخُمرِِهنَّ

، "وجيي رت  فخم  "، قالت: -رضي اهلل تعالى عنو-في قصة اإلفك لما ذكرت مجيء صفوان بن المعطل  -عنيا
خمرت  ،(4)"ي بجمبابي، وكان رآني قبل الحجابفخمرت وجي"لما جاء وىي نائمة فسمعت استرجاعو، قالت: 
 وجيي، فالذي يغطى بو الوجو يقال لو: خمار.

} والجيوب: جمع جيب، وىو الشق الذي يخرج منو الرأس في القميص، وذلك  }َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَمى ُجُيوِبِهنَّ
أنيا تمقي بخمارىا وتسدلو وترخيو عمى جيبيا لستر العنق والنحر والصدر، وىذا يؤكد وجوب ستر الوجو 
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دل عمى الجيب ستر الوجو، فدل عمى أن الخمار يجب وتغطيتو وتخميره؛ ألن الخمار إذا كان عمى الرأس وس  
 .تبارك وتعالى-ستر الرأس والجيب وما بينيما وىو الوجو، فيذا ظاىر كالم اهلل أن ي

} وقالو غيره،  ،(2)-رحمو اهلل-فيذا لكمال االستتار كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي  }َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِهنَّ
جميع البدن، ال يظير منيا شيء؛ ألن المرأة عورة كما فييا ويدل ذلك عمى أن الزينة التي يحرم إبداؤىا يدخل 

 سيأتي. 
ل، لما أنزل اهلل: و  يرحم اهلل نساء المياجرات األ  " قالت: -هلل تعالى عنياارضي -ويدل لذلك أيضًا حديث عائشة 

}  .رواه البخاري ،(15)"شققن مروطين فاختمرن بيا }َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَمى ُجُيوِبِهنَّ
ني واهلل ما رأيت أفضل من "وفي رواية عنيا:  ،يعني: غطين وجوىين "اختمرن بيا" إن لنساء قريش لفضاًل، وا 

}َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَمى وال إيمانًا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور:  ،نساء األنصار وأشد تصديقًا بكتاب اهلل
} {لما أنزلت سورة النور: "، تقول: (11)"ُجُيوِبِهنَّ انقمب إليين رجالين يتمون  }َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَمى ُجُيوِبِهنَّ

انقمبوا "، -رضي اهلل عنيم-وانظر التسميم الكامل ألولئك الصحابة والصحابيات  ،(19)"عميين ما أنزل إلييم فييا
ابة، فما وعمى كل ذي قر  ،مى امرأتو وابنتو وأختوإلى نساءىم يتمون عميين ما أنزل إلييم فييا، ويتمو الرجل ع

يمانًا بما أنزل اهلل من كتابو، فأصبحن وراء  ىمنين امرأة إال قامت إل مرطيا المرحل فاعتجرت بو تصديقًا وا 
 ".وسين الغربانءمعتجرات كأن عمى ر  - عميو وسممصمى اهلل-رسول اهلل 

شخصية، ىذه المسألة فييا خالف، ما بين نجد إلى األندلس ، ما قالت واحدة: ىذه حرية "ما منين امرأة" 
أطياف ومدارس في الفقو، فحيث الصحراء يأمرون بتغطية الوجو، وحيث النيل ىناك من يرخص بكشف الوجو، 

فك أنيا عمى شيء؛ ىذا قول ىذا يقال في دورات في البرمجة العصبية، فتظن الواحدة حينما تسمع ىذا اإل
 ، وما لون الغراب؟"وسين الغربانءكأن عمى ر "، والحظوا كيف قالت: "ما من امرأة": -عنيارضي اهلل -عائشة 

أسود، فدل ذلك عمى أن لون الحجاب أسود، واليوم يوجد من يقول: ولماذا األسود؟ لماذا ال تمبس األزرق أو 
  .األحمر أو األخضر أو األبيض؟

الغربان، إذا أتيتم بغراب أحمر وآخر أخضر قمنا: إن ىذا يصدق عمى جميع ىذه  وسينءنقول: كأن عمى ر 
 وعن الفتنة كما ىو معموم. ،األلوان، واألسود ىو أبعد األلوان عن الزينة

إن نساء المؤمنين كن  يدنين عميين الجالبيب من فوق "قال:  -من أئمة التابعين-وجاء عن عبيدة السمماني 
العيون فقط وليس ما حول العيون بيذه النقابات  ،(11)"ألجل رؤية الطريق ؛إال عيونين وسين حتى ال يظيرءر 

 تو، فيذا كالميم.الفاتنة التي صارت أشد ضررًا عمى الرجال من كشف الوجو برم  
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{}َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ثانية بعد أن ذكر الزينة الظاىرة:  -تبارك وتعالى-وقولو  إلى آخر  [11]النور: ِلُبُعوَلِتِهنَّ
لما ذكر مطمق الزينة ذكر بعد ذلك ما يتعمق بالزينة الخفية التي ينياىن عن إبدائيا لألجانب؛ تمك  ،ما ذكر

ثم  ،وىذه زينة أمام النساء والمحارم، وبين اهلل أن ىذه الزينة الخفية يجب إخفاؤىا عن الكل ،الزينة أمام األجانب
{استثنى صورًا أو أنواعًا محددة، استثنى اثنتي عشرة صورة، وكرر النيي  ، كرر النيي عن }َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ

}ِإالَّ  :يعني ما ال يمكن إخفاؤه، وىنا }ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها{ :لمتوكيد، ونظرًا لتنوع االستثناء، ىناك ؛إبداء الزينة ثانية
  ما يظير عادة في مينتيا وفي بيتيا كما سيأتي. ا{َما َظَهَر ِمْنهَ 

ِِ ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأبْ ىنا:  -تبارك وتعالى-فقولو  ِِ }َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَبا َنا
{ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإخْ  . -تبارك وتعالى-إلى آخر ما ذكر اهلل  [11]النور: َواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ

{فالبعولة  كل شيء من امرأتو، كما أنو أن يرى ىم األزواج، وليس لذلك حد، فإن الرجل يجوز لو  }ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ
لممرأة أن تنظر إلى كل شيء من جسد يجوز لو أن يرى كل شيء من ممموكتو مما ممكت يمينو، كما يجوز 

كنت أغتسل أنا ورسول اهلل ": -رضي اهلل تعالى عنيا-فميس لذلك حد محدود، ويدل لذلك حديث عائشة  ،زوجيا
 "،دع لي ،تختمف أيدينا فيو فيبادرني حتى أقول: دع لي -واحد- من إناء بيني وبينو -صمى اهلل عميو وسمم-

، يعني يغتسالن من الجنابة، وىكذا بالنسبة لمسيد فإنو يرى من ممموكتو كل شيء، واهلل يقول: (14)نبانوىما ج  
، [9-6]المؤمنون: ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُموِميَن{ * ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ  }َوالَِّذينَ 

بداء الزينة ال يقف عند حد، فت  ذكر أواًل األزواج؛  بدي كل شيء وال حرج عمييا في ذلك، ولكن ما ألن الزينة وا 
واألبناء إلى آخر  ،من المحارم كاآلباء -عز وجل-لألزواج ليس مساويًا لما تبديو لغيرىم ممن ذكرىم اهلل  تبديو
أنيا تبدي ليم زينتيا الخفية أنيم  -وتعالىتبارك -اهلل  ه المذكورات أو ىؤالء الذين ذكركر، فدل عمى أن ىذما ذ  

 إن شاء اهلل تعالى.-وسيأتي تفصيمو  ،أيضًا ليسوا عمى حد سواء، وىذا أمر في غاية األىمية
{قال بعد األزواج:  ن عموا من جية األب ومن جية األم، }َأْو آَباِئِهنَّ ِِ ، فيذا يشمل اآلباء واألجداد وا  }َأْو آَبا

} ن عموا سواء كانوا من اآلباء األدني   ، أوُبُعوَلِتِهنَّ كانوا من أو  ،ن، يعني األب المباشر لمزوجآباء األزواج وا 
ن عموا، جده ألمو وجده ألبيو ال تحتجب عنيم.   األجداد من جية اآلباء أو من جية األميات وا 

} ن نزلوا،  }َأْو َأْبَناِئِهنَّ ِِ يشمل األبناء وأبناء أوالدىن وا  {}َأْو َأْبَنا ن نزلوا،  ُبُعوَلِتِهنَّ }َأْو يشمل أوالد األزواج وا 
} {سواء كانوا أشقاء أو ألب أو ألم،  ِإْخَواِنِهنَّ ن  ،يعني أبناء اإلخوان }َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ وأبناء أوالد اإلخوان وا 

{سواء كانوا إخوة أشقاء أو ألب أو ألم،  ،نزلوا  .ل في بني إخوانينوذلك كما قي }َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ
ظيارىا ليم، لكن من غير تكمف وال تبذل، وقد قال  فيؤالء المذكورون كميم محارم لممرأة يجوز ليا إبداء الزينة وا 

ولكن من  ،يجوز أن تظير عمييم بزينتيا ،كل ىؤالء محارم"وىو من الشافعية:  -رحمو اهلل-الحافظ ابن كثير 
 . (16)"غير تبرج

                                                           

 حالة في واحد إناء في والمرأة الرجل وغسل الجنابة، غسل في الماء من المستحب القدر باب الحيض، كتاب مسمم، أخرجو - 14
 (.191) برقم اآلخر، بفضل أحدىما وغسل واحدة،

 (.47/ 9) كثير ابن تفسير - 16



 تظير بمالبس تبدي أجزاء من الجسد يجب عمييا ال تظير بمالبس الصقة، ال تظير بمالبس شفافة، اليعني 
أو أفخاذىا أو نحو ذلك، ىذا ال يجوز، الحظ  ،أن تخفيو كالبطن والظير والصدر والجنب، وأن تظير سيقانيا

كان في بالد الشام، ما كان في  -رحمو اهلل-وابن كثير  "،ولكن من غير تبرج"عبارة الحافظ ابن كثير الشافعي: 
 صحراء.

}ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباٌس الزينة تتفاوت، فكما ذكرنا أن األزواج تبدي ليم كل شيء، ليس بين الزوجين عورة، 
} ، وأما المحارم فيختمفون في درجة المحرمية، فاألب مثاًل واالبن واألخ أقوى محرمية من ابن [147]البقرة: َلُهنَّ

ى ليم، فيبدى لألب ما ال بد  وتختمف مراتب ما ي  "المالكي:  -رحمو اهلل-الزوج وأبيو وجده، وليذا قال القرطبي 
 ، ىذا كالم القرطبي.(19)"يجوز إبداؤه لولد الزوج

اآلية أن اهلل لم يذكر العم والخال في جممة المحارم، بعض السمف قال: إنيا تحتجب  ثم أيضًا نالحظ في ىذه
ن قال بو بعض السمف إال أنو غير صحيح، ولكني  ن ذلك بسبب أن الواحد منيم يصفيا لولده، وىذا وا  منيم، وا 

من األسماع، ثم يوصم  لربما لم تطرق كثيراً  ،ذكرتو ألبين أن من السمف من قال أقوااًل شدد فييا في ىذا الباب
، بعض السمف يقول: ال تبدي -عز وجل-من قال أقوااًل في غاية االعتدال أنو قد تشدد وضيق ما وسعو اهلل 

ذلك لمخال والعم، فيذا في الواقع غير صحيح؛ فيو قول ضعيف ولكن ذكرتو ليذا المعنى، ولكن يجوز أن تبدي 
جاء عمي من "قالت:  -رضي اهلل عنيا-لك حديث عائشة لمعم والخال ما تبديو لمحارميا، ويدل عمى ذ

صمى -، فجاء رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-الرضاعة فاستأذن عمي  فأبيت أن آذن لو حتى أسأل رسول اهلل 
نما أرضعتني  ،، قالت: فقمت: يا رسول اهلل((إنو عمك فأذني لو))فسألتو عن ذلك، فقال:  -اهلل عميو وسمم وا 

، وىكذا أيضًا (17)((إنو عمك فميمج عميك)): -صمى اهلل عميو وسمم-المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال رسول اهلل 
ر المساوي في البعد عن المرأة، وىو ابن األخ وابن األخت، ك  يمكن أن يكون عدم ذكر العم والخال باعتبار أنو ذ  

و، فيذا من جية األدنى ابن األخ وابن األخت، فمن جية األعمى فابن األخ ىي عمتو وابن األخت ىي خالت
ليدل عمى الجواز، وىكذا أيضًا فإن العم بمنزلة األب،  ؛الدرجة في البعد مساوية، فاكتفى بذكر ىؤالء عن أولئك

، وقد (14)((أما عممت أن عم الرجل صنو أبيو)): -رضي اهلل عنو-لعمر  -صمى اهلل عميو وسمم-قال النبي  قدو 
َِ ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب : -صمى اهلل عميو وسمم-ما ذكر قيل يعقوب لفي القرآن  -عز وجل-قال اهلل  }َأْم ُكنُتْم ُشَهَدا

ْسمَ  َلَه آَباِئَك ِإْبرَاِهيَم َواِ  ْسَحاَق ِإَلًها َواِحًدا اِعيَل َوا ِ اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد ِإَلَهَك َواِ 
  فسماه أبًا، فالعم بمنزلة األب. ،سماعيل عم يعقوبإ، [111]البقرة: َوَنْحُن َلُه ُمْسِمُموَن{

{: -تبارك وتعالى-ثم قال اهلل  {، اآلن النساء }َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُهنَّ  ما المراد؟  }َأْو ِنَساِئِهنَّ
بعض أىل العمم فيم من ىذه اإلضافة مزيد اختصاص، فقالوا: ليس كل النساء تبدي أماميا الزينة التي تبدييا 

وابن عباس ومجاىد  ،-رضي اهلل عنو-أمام المحارم، إذًا من المراد؟ قالوا: المسممات فقط، وىذا قال بو عمر 
                                                           

 (.919/ 19) القرطبي تفسير - 19
 كتاب ومسمم، ،(6912) برقم الرضاع، في النساء إلى والنظر الدخول من يحل ما باب النكاح، كتاب البخاري، أخرجو - 17

 (.1446) برقم الفحل، ماء من الرضاعة تحريم باب الرضاع،
 (.241) برقم ومنعيا، الزكاة تقديم في باب الزكاة، كتاب مسمم، أخرجو - 14



ابن عطية والقرطبي وابن كثير، وليذا قالوا ومكحول وابن جريج وعبادة بن نسي، واختاره جمع من المفسرين ك
ورواية  ،وىو قول لمشافعي ،والمالكية ،بأن عورة المسممة أمام الكافرة كالرجل األجنبي، وىذا نص عميو الحنفية

 عن المرأة الكافرة ىل تبدي المسممة شعرىا عندىا؟ -رحمو اهلل-عند الحنابمة، وسئل اإلمام أحمد 
فقال: ال، وقد صحح ذلك عن الشافعية في مذىبيم البغوي والنووي، بل اختار ذلك النووي ورجحو أنيا تكون 

والقول اآلخر لمشافعي وأبي حنيفة أنيا تكون كالمرأة المسممة، وتوسط شيخ  أمام األجنبية كما تكون أمام الرجل،
تبدي الوجو "، فقال: -المسممة أمام المرأة األجنبيةيعني المرأة -في ىذا الباب  -رحمو اهلل-اإلسالم ابن تيمية 

 .(12)"والكفين أمام الكافرة، وال تبدي ما وراء ذلك من الشعر والنحر وما إلى ذلك
نما ذكرت ىذه تكون أن المرأة المسممة  -واهلل أعمم-والذي يظير  أمام الكافرات كما تكون أمام المسممات، وا 

يعرف الناس كالم أىل العمم في ىذه القضايا، وأنيم قد أكدوا ووثقوا وشددوا  األقوال ليؤالء األئمة من أجل أن
فييا، واحترزوا فييا غاية االحتراز، واليوم يقال عمن يقول بأنو يجب عمى المرأة أن تغطي أفخاذىا وسيقانيا 

ن إ :د، يقولونوصدرىا وظيرىا وبطنيا وأن ال تمبس الضيق أو الشفاف أو تتبذل أمام النساء يقال: ىذا تشد
أو  ،عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، بمعنى أنيا يمكن أن تخرج بسراويل قصيرة من السرة إلى الركبة

تنورة من السرة إلى الركبة وتبدي ما عدا ذلك، وال أعمم أحدًا من أىل العمم قاطبة يقول بأنيا يمكن أن تفصل 
 أبدًا، ولكنيم يتكممون عن شيء آخر كما سيأتي إيضاحو. ،نساءثيابًا بيذه الطريقة وتخرج أمام ال

{قال اهلل تعالى:   ،يعني من الرقيق من الرجال والنساء، فيجوز لين إظيار زينتين أماميم }َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُهنَّ
أن النبي  ،-ورضي اهلل تعالى عن-كما يظيرنيا لمحارمين ونسائين، وعمى ىذا دلت السنة كما في حديث أنس 

ثوب إذا قنعت بو  -رضي اهلل عنيا- أتى فاطمة بعبد قد وىبو ليا، قال: وعمى فاطمة   -صمى اهلل عميو وسمم-
ذا غطت بو رجمييا لم يبمغ رأسيا، فمما رأى النبي  ما تمقى قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-رأسيا لم يبمغ رجمييا، وا 

منو، وكذلك حديث أم سممة  يأن تحتجب ليس عميك   يعني، (95)((بأس، إنما ىو أبوك وغالمك إنو ليس عميك  ))
، وىو العبد الذي (91)((كاتبإذا كان إلحداكن م  ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  ،-رضي اهلل عنيا-

إذا كان إلحداكن مكاتب ))، قال: امن المال عمى أقساط ثم يكون حر   حصل العقد معو عمى أن يدفع قدرًا معيناً 
، معنى ذلك أنو إن لم يكن كذلك فإنيا ال تحتجب منو، وىذا الذي عميو عامة ((وكان لو ما يؤدي فمتحتجب منو

 .أىل العمم
: إن -أعني القائمين بأنيا ال يجوز أن تبدي زينتيا أمام النساء الكافرات بل عمييا أن تحتجب-وبعضيم قال 

{قولو:  الكافرات، يعني يستثنى من نساء الكافرات ما كان من يعني النساء الممموكات لين  }َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُهنَّ
ما كان ممموكًا ليا من النساء الكافرات، فإنيا تكون أمامين كما تكون أمام المحارم، فيكون المعنى  ،بممك اليمين
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} {من الحرائر،  }َأْو ِنَساِئِهنَّ  -رحمو اهلل-اء، ىذا الذي قالو ىؤالء كالقرطبي من اإلم }َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُهنَّ
}َأْو َما أنيا تكون أمام الكافرات كما تكون أمام المسممات، وأن قولو:  -واهلل تعالى أعمم-وغيره، ولكن الراجح 

}  .اممكًا لي وارجال المماليك، إذا كانيعني ال َمَمَكْت َأْيَماُنُهنَّ
ي ذيعني ال }َأِو التَّاِبِعيَن{قيده بقيدين: قال:  التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأْوِلي اإِلْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل{}َأِو قال اهلل تعالى بعد ذلك: 

إنسان  ،من التابعين، يتبع الناس يأكل عندىم، إنسان ضعيف ،العقول وخفاف ،مويتبع الناس في بيوتيم من الب  
تفطنون لمحاسن النساء، فيؤالء يجوز ليا أن تظير أماميم كما يعني الذين ال ي }َغْيِر ُأْوِلي اإِلْرَبِة{ ،مسكين

 تظير أمام المحارم. 
صمى اهلل -كان النبي ": -رضي اهلل عنيا-نساء، ومنو قول عائشة الواإلربة ىي الحاجة، يعني الحاجة إلى 

     يممك إربو كما كان النبي  فأيكم"، وفي رواية: (99)"ل ويباشر وىو صائم، وكان أممككم إلربويقب   -عميو وسمم
 . (91)"؟يممك إربو -صمى اهلل عميو وسمم-

يعني البالغين، بمعنى أن ىذا يكون تابعًا لمناس ويكون ال حاجة لو بالنساء، ليس  }َغْيِر ُأْوِلي اإِلْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل{
وىو أن يكون ىذا -في ىذا الباب لو شيوة، وىناك قيد ثالث يفيم من السنة، ويفيم أيضًا من مقاصد الشريعة 

أال يكون أيضًا ممن يتفطن لمحاسن النساء ولو لم يكن لو شيوة، يدل عمى ذلك  -الرجل من غير أولي اإلربة
يعني أشبو  "،دخل عمييا وعندىا مخنث -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي ": -رضي اهلل عنيا-حديث أم سممة 

رضي اهلل -يعني ألخي أم سممة  "،فكان يقول لعبد اهلل"عفو ورخاوتو، بالمرأة في حركاتو ومشيتو وكالمو وض
إن فتح اهلل عميكم الطائف غدًا فعميك بابنة غيالن، فإنيا تقبل بأربع  ،يا عبد اهلل ابن أبي أمية"، يقول: -عنيا

المطموبة عند ، ىذا يتفطن لمحاسن النساء ويتحدث عنيا أنيا بدينة، وكان ذلك من األوصاف (94)"وتدبر بثمان
 .العرب األولين

مسافط في البطن، تظير إذا كانت مقبمة أربعة مسافط من اليمين واليسار المجموع  "تقبل بأربع وتدبر بثمان"
ذا أدبرت تظير ثمان،  صمى اهلل عميو -عبارة دقيقة بميغة معبرة، فقال النبي  "تقبل بأربع وتدبر بثمان"أربعة، وا 

أمرًا وىو أن ىذا  -صمى اهلل عميو وسمم-تو ذكر ا، وفي بعض رواي((ل عميك ىذاال يدخ))ألم سممة:  -وسمم
ىذا الذي يكون من غير أولي اإلربة يشترط أال يكون لو  نفنيى عن دخولو عمى نسائو، إذ ،يتفطن ليذه األمور

 ،لكبر السن ،لمرض ،شيوة ويشترط أال يتفطن، فبعض الناس قد تنطفئ شيوتو لسبب أو آلخر، لعممية جراحية
ن كان ال يستطيع المعاشرة، فمثل ىذا  ،لمثل ىذه األمور فيتفطن اولكن ال يزال ذىنو وقمبو حاضرً  ويتمنى وا 
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 (.921) برقم اإلزار،
 كتاب ومسمم، ،(6916) برقم المرأة، عمى بالنساء المتشبيين دخول من ينيى ما باب النكاح، كتاب البخاري، أخرجو - 94

 (.9145) برقم األجانب، النساء عمى الدخول من المخنث منع باب السالم،



ولكنو يكون حديد النظر في مثل  ،يحتجب منو، وليذا فإن بعض كبار السن قد ال يكون عنده شيء من اليمة
 ىذه األمور.

{ }َأِو الطِّْفلِ قال اهلل تعالى بعد ذلك:  ِِ }َلْم يعني األطفال،  }َأِو الطِّْفِل{، الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّسا
} ِِ أنيم لم يطيقوا ب، الظيور يحتمل معنيين: الظيور بمعنى الغمبة، ففسره بعضيم َيْظَهُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّسا

يعني غالبين،  [14]الصف: يَن َآَمُنوا َعَمى َعُدوِِّهْم َفَأْصَبُحوا َظاِهِريَن{}َفَأيَّْدَنا الَّذِ ، }َلْم َيْظَهُروا{الجماع لصغرىم 
فيكون بمعنى اإلطاقة والغمبة والقدرة، ىذا قالو بعض أىل العمم؛ قالوا: فمتى كان مطيقًا فإنو يحتجب منو. 

ِإْن َيْظَهُروا َعَمْيُكْم َيْرُجُموُكْم َأْو }ِإنَُّهْم وذلك بمعنى العمم،  :-واهلل تعالى أعمم-والمعنى اآلخر وىو األقرب 
لم يكشفوا عن عورات النساء  ،بعضيم قال: لم يطمعوا ،يظيروا عميكم: يطمعوا [95]الكيف: ُيِعيُدوُكْم ِفي ِممَِّتِهْم{

نما المعنى األقرب: -واهلل أعمم- ،عدلجماعين، فسره باالطالع والعمم، وىذا فيو ب   ات لم يظيروا عمى عور "، وا 
 بمعنى أنيم لم يتفطنوا، ال عمم ليم وال بصر وال فطنة ليذه األمور. "النساء

} ِِ ستحيا من إظياره، ويسوء اإلنسان إطالع والعورة في األصل ىي كل ما ي   }َلْم َيْظَهُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّسا
 اآلخرين عميو.

{ }الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَمى َعْورَاتِ ، األطفال غير البالغين، ىذا قيد }َأِو الطِّْفِل{ ِِ ، بعض أىل العمم نظر إلى النَِّسا
المرأة أمامو بزينتيا، بل تحتجب منو  قالوا: إن الطفل المميز ال تبدو أن التمييز يميز فيو الطفل العورة، ومن ثم

 إن كان أجنبيًا، لماذا؟ 
ر العورة فتحتجب منو، وىذا التمييز بعضيم قيده وربطو قالوا: ألن التمييز يدرك فيو الصغير العورة من غي

قالوا: مظنة التمييز سن معين ىو السابعة، فقالوا: التمييز السابعة، وبعضيم ضبطو بضابط معين،  ،بالمظنة
كقول بعضيم: ىو الذي يفيم الخطاب ويرد الجواب، وعمى ىذا فقد يكون مميزًا ولو أربع سنين أو خمس أو 

رحمو -لسابعة بعد؛ فيؤالء قالوا: إن كان مميزًا فإنيا تحتجب منو، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي ست، لم يبمغ ا
يعني األطفال دون التمييز، يقول: دل عمى أن المميز يستتر عنو؛ ألنو يظير عمى  }َأِو الطِّْفِل{"يقول:  -اهلل

 . (96)"عورات النساء
}َلْم أن يقال في الصغير بأن المقصود بذلك العمة المذكورة في اآلية،  -واهلل تعالى أعمم-والذي أظنو أقرب 

} ِِ ذا كان الطفل ال  ،َيْظَهُروا َعَمى َعْورَاِت النَِّسا فمتى كان الصغير يتفطن لمفاتن النساء فإنو يحتجب منو، وا 
ن الكثير من العامة يمتفت إلى ذلك وال يتفطن لو فإنو ال يحتجب منو، والمسألة أيضًا ليست مربوطة كما يظ

ويقولون: ما بمغ،  ،وتقول: ما بمغ، يدخمونيم عمى النساء ،بالبموغ، ويتساىل الكثيرون فيدخل عمييا المراىق
السيما في مثل ىذه األيام وىي كثرة الشر، فصار الطفل لربما في االبتدائي يطمع عن طريق بعض زمالئو 

ال يعرفيا أبوه وال تعرفيا أمو، يطمع عمى كل شيء، فإذا رأى  وقرناء السوء عمى شريحة صغيرة يرى فييا أشياء
}َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَمى َعْورَاِت امرأة تراءى لو ذلك، مثل ىذا يحتجب منو، فاهلل ىنا قيد بيذا القيد: 

} ِِ ، فيم ال يفيمون أحوال (99)ء لصغرىمال يتفطنون لمفاتن النسا :رحمو اهلل-، وبيذا فسره الحافظ ابن كثير النَِّسا
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النساء وعوراتين من كالمين الرخيم وتعطفين في المشية وحركاتين وسكناتين فال بأس في مثل ىذا أن يدخل 
 عمى النساء؛ ألنو ال يفرق بين الحسناء والشوىاء، وال يفرق في قضايا الفتنة في الجسد والمباس وغير ذلك.

ولبست  ،واحتشمت وظيرت من بيتيا بعباءة تستر جميع الجسد، لبست القفازاتيذه المرأة اآلن استترت ف
تبارك -الجوارب ولم يظير منيا شيء أبدًا، ولكنيا قد تظير بعض الزينة الخفية بطريقة أخرى، فقال اهلل 

{: -وتعالى لخمخال خفي، ال تراه العين، ولكنيا قد ، ىذا ا}َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِمِهنَّ ِلُيْعَمَم َما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنِتِهنَّ
تضرب برجميا وىي تمشي فتتراقص القموب المريضة مع ىذه المشية التي يظير فييا صوت الخمخال، فنياىا 

فإن النفوس قد تتحرك بالنظر إلى المفاتن والتبرج والسفور والعري، وقد  عن ذلك، ومن ثم   -عز وجل-اهلل 
و من الحمي الذي تتعمد المرأة إظياره، ومن ثم ندرك حكمة الشارع في ىذا تتحرك النفوس بالصوت الذي تسمع

وأنو قصد قطع الطريق، طريق الشر والفتنة، وسد ىذا الباب، فأمر بستر الزينة ومحاسن الجسد والثياب،  ،الباب
فإنو يجب عمييا حتى أمام المحارم أن تمبس ثيابًا ساترة فال تخرج بثياب رقيقة أو شفافة، وغير المحارم  ومن ثم  

بعباءة شفافة أو ضيقة تبين حجم عظاميا، وال تخرج عند المحارم بمالبس ضيقة تحدد حجم أماميم ال تخرج 
ألن ذلك يحجميا، بل إنو ليس من  تحجم صدرىا أو تحجم خصرىا أو غير ذلك، وال تمبس بنطااًل؛ ،األعضاء

نما ىو من لباس الرجال فيي مترجمة، وىكذا ال تبدي في ثياب تفصميا تبدي أعضادىا وذراعييا  لباس النساء، وا 
وتبدي سيقانيا وما إلى ذلك، ولكن ذلك قد يظير في مينتيا أو حينما تتوضأ فتحسر عن ثيابيا فيذا ال إشكال 

قد تتحرك وتتشوف لمحرام بحال الشم، وليذا نييت المرأة إذا خرجت أن تتعطر، فيو، وىكذا فإن بعض النفوس 
   فكما أن الضرب بالرجل ليسمع صوت الخمخال يفتن القموب فكذلك الروائح، وقد جاء في حديث أبي موسى 

في  كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  ،-رضي اهلل عنو-
 . (97)يعني زانية ((المجمس فيي كذا وكذا

ولذيميا إعصار، يعني عمييا  ،أنو لقيتو امرأة وجد منيا ريح الطيب -رضي اهلل عنو-وفي حديث أبي ىريرة 
، قالت: ؟ قالت: نعم، قال ليا: ولو تطيبت  من المسجد جئت   ،يا أمة الجبار"عباءة طويمة قد أثارت الغبار، فقال: 
 المسجد، ليذا تطيبت المرأة صالة تقبل ال))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-نعم، قال: إني سمعت رسول اهلل 

 ، وقد صححو الشيخ ناصر الدين األلباني.(94)((الجنابة من غسميا فتغتسل ترجع حتى
والفضيمة، وتحصينًا لممجتمع، فأمر اهلل  ،والعفاف ،وحفظًا لمشرف ،وىكذا جاءت ىذه التشريعات صونًا لألعراض

المرأة عورة، فإذا خرجت )): -صمى اهلل عميو وسمم-ألنيا عورة، كما قال النبي  ؛باالحتراز لممرأة -عز وجل-
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فجعميا في  ((المرأة عورة))ستحيا منو إذا ظير، وفي الحديث: كل ما ي   ىي، والعورة (92)((استشرفيا الشيطان
وليس نقيصة في حقيا، بل كل  ،نفسيا عورة، فالعورة تطمق عمى كل مكمن لمستر، يعني ىذا أمر ال يعيب المرأة

 ويحتاط لو فإنو يقال لو: عورة. ،أمر يحترز إليو ويتحفظ لو
 وىذه العورة أنواع، وىذا في غاية األىمية؛ ألنو يكثر الخمط في ىذا الباب، العورة أنواع:

أحكام،  وعورة متوسطة، ولكل   ،وعورة مغمظة ،عورة في الصالة، وىي عمى ثالثة أنواع أيضًا: عورة مخففةىناك 
 حكم. الممموك أو الطفل، ولكل   وعورة في حكم النظر من قبل األجنبي أو المحرم أو النساء أو ،ىذه في الصالة

، فالرجل يجب عميو [11]األعراف:ُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد{ }ُخُذوا ِزيَنتَ والمقصود بستر العورة في الصالة أخذ الزينة، 
ذا كان لو فضل ثياب فإنو يغطي عاتقيو في الصالة،  }ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ أن يستر ما بين السرة والركبة، وا 

 ، فيذه العورة في الصالة.[11]األعراف: َمْسِجٍد{
الفتنة، فالعمة من ستر العورة في الصالة غير العمة من ستر العورة أمام وأما العورة أمام األجانب فيي لدفع 

األجانب، وىكذا فصل أىل العمم أحكام النظر؛ فعندنا النظر إلى األجنبية، عندنا النظر إلى المخطوبة، عندنا 
عندنا نظر السيد النظر إلى الكبيرة، عندنا النظر إلى بنت تسع سنين التي لم تبمغ، عندنا النظر إلى الصغيرة، 

 -رحمو اهلل-حكم، وقد ذكر ابن قدامة  رجل، نظر المرأة إلى المرأة؛ لكل  ألمتو، نظر الطبيب، نظر المرأة إلى ال
، وقد ذكر (15)والظير ونحوىما ،كالصدر -يعني المحرم–صاحب المغني أنو ليس لو النظر إلى ما يستتر غالبًا 

والنظر إلى العورة شيء آخر، فذكر  ،باب المباس بأن المباس شيء خالصة في -رحمو اهلل-الشيخ ابن عثيمين 
ىذا ىو المشروع، لكن لو  لباس المرأة مع المرأة المشروع فيو أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل،"أن 

، لكن ال تفصل ثوبًا إلى الركبة، تشمر "احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبيا لشغل أو نحوه فميا أن تشمر إلى الركبة
وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإنيا تفعل ذلك "في شغل، تغسل البيت، تتوضأ أمام أىميا، قال: 

 . (11)"بقدر الحاجة فقط
ا جرت مم ،قد دل ظاىر القرآن عمى أن المرأة ال تبدي لممرأة إال ما تبديو لمحارميا"وفي بيان لمجنة الدائمة: 
ذا كان ىذا ىو نص القرآن وىو ما دلت عميو السنة، فإنو ىو ا  وحال المينة، وقالوا: و  ،العادة بكشفو في البيت

ادة بكشفو ونساء الصحابة، قالوا: وما جرت الع -صمى اهلل عميو وسمم-الذي جرى عميو عمل نساء الرسول 
غالبًا في البيت وحال المينة ويشق عمييا التحرز  ىو ما يظير من المرأة -آية النور ىذه-لممذكورين في اآلية 

أن لباس النساء  -رحمو اهلل-، وقد ذكر شيخ االسالم ابن تيمية (19)"منو كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين
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يعني ما بين –ما بين كعب القدم وكف اليد، قال: وكل ىذا  -صمى اهلل عميو وسمم-في بيوتين في عيد النبي 
 ، ىذا كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية.(11)ورمست -ذلك

جازة، ويكثر فييا المناسبات واألفراح، ويكثر فييا العارية، ونحن مقبمون عمى ىذه األفأين ىذا من ىذه األلبسة 
وذكر فيو:  ((صنفان من أىل النار لم أرىما بعد))التبذل من كثير من النساء، وقد جاء في صحيح مسمم: 

 وال يجدن ،خت المائمة، ال يدخمن الجنةوسين أمثال أسنمة الب  ءسيات عاريات مائالت مميالت عمى ر نساء كا))
، نساء كاسيات عاريات، مائالت مميالت، ما معنى كاسية عارية، قيل: تستر بعضو وتظير بعضو، (14)((ريحيا

يرات، يعني أنيا تمبس ألبسة بيذه التفس ،يصف، كل ىذا قال بو شيخ اإلسالم ابن تيمية وأ أو تمبس ما يشف  
تبدي جسدىا، تحجمو، يمصق ذلك فيو، فيذا ال يجوز أمام النساء، أو أن تكون تكشف،  ،الصقة تبدي الصدر

صمى اهلل عميو -أو أن يكون ذلك يشف، وىذا الحديث لم يحدد فيو أنو أمام الرجال، بل حتى في قول النبي 
 صمى اهلل عميو -وأخرج اإلمام أحمد وغيره عن النبي  ،الرجال فقط، ما قال: أمام ((المرأة عورة)): -وسمم
سجد، نساؤىم سيكون في آخر أمتي رجال يركبون عمى السروج كأشباه الرحال، ينزلون عمى أبواب الم)): -وسمم

، ىذا صححو الشيخ (16)((فإنين ممعونات وسين كأسنمة البخت العجاف، العنوىن  ءكاسيات عاريات عمى ر 
: -صمى اهلل عميو وسمم-نساؤىم كاسيات عاريات، وىذا الوصف الذي ذكره النبي  :ين األلباني، الحظناصر الد

   أشبو ما يكون بالسيارات.، ((يركبون عمى السروج كأشباه الرحال))
قبطية كثيفة كانت  -صمى اهلل عميو وسمم-كساني رسول اهلل "قال:  -رضي اهلل عنو-في حديث أسامة بن زيد 

ما لك لم تمبس )): -صمى اهلل عميو وسمم-مما أىداىا دحية الكمبي، فكسوتيا امرأتي، فقال لي رسول اهلل 
مرىا فمتجعل )): -صمى اهلل عميو وسمم-كسوتيا امرأتي، فقال لي رسول اهلل  ،، قمت: يا رسول اهلل((؟القبطية
اللة، إني فمتجعل تحتيا غ  ))يعني مثل البطانة أو ثوب آخر يوضع تحت الثوب الظاىر،  (19)((اللةغ  تحتيا 

أخاف أن تصف يعني: تمصق بيا، فأين الذين يقولون: المرأة أمام المرأة من  ،((أخاف أن تصف حجم عظاميا
وفي صحيح البخاري من طريق الزىري قال: أخبرتني ىند بنت الحارث عن أم سممة قالت:  !،السرة إلى الركبة؟
ال إلو إال اهلل! ماذا أنزل الميمة من الفتنة؟ ماذا ))من الميل وىو يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-استيقظ رسول اهلل 

، قال الزىري: ((وم القيامةأنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية ي
بين  اليا أكمام، ومبالغة في الستر تضع أزرارً  ايعني تمبس ثيابً  ،(17)وكانت ىند ليا أزرار في كمييا بين أصابعيا
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لئال يظير الذراع فضاًل عن العضد، فأين التي تمبس ربع كم أو بال أكمام أو خيوط أو بأكمام واسعة  ؛األصابع
بين األصابع مبالغة في االحتياط لما سمعت ىذا  اتضع أزرارً  هىند ىذ :، الحظ؟!إذا رفعت يدىا ظير كل شيء

ي الدنيا عارية في اآلخرة، يريد كاسية ، قيل: كاسية ف((كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة))الحديث: 
بالثياب الواصفة ألجسامين لغير أزواجين ومن يحرم عميو النظر إلى ذلك منين، وىن عاريات في الحقيقة، 

صمى اهلل عميو -فعرف النبي  ،فربما عوقبت في اآلخرة بالتعري الذي كانت إليو مائمة في الدنيا مباىية بحسنيا
 يعني ليصمين. ((؟من يوقظ صواحب الحجرات))ن شر ذلك، أن الصالة تعصم م -وسمم

 ، ثياب رقيقة تمصق أو تشف. (14)بأنين البسات رقيق الثياب :-رحمو اهلل-وقد فسره اإلمام مالك 
خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين اهلل، وشر نسائكم المتبرجات ))وفي الحديث اآلخر: 

الغراب األعصم أحمر المنقار  ،(12)((وىن المنافقات، ال يدخل الجنة منين إال مثل الغراب األعصم ،المتخيالت
 .والرجمين، وىذا نادر في الغربان، ىذا الحديث ذكره الشيخ ناصر الدين األلباني في السمسمة الصحيحة

بعدما كف بصرىا، امرأة  -عنيارضي اهلل تعالى -وىذا المنذر بن الزبير لما جاء من العراق أرسل إلى أسماء 
، فممستيا بيدىا ثم قالت: أف، ردوا عميو كسوتو، فشق مروكبيرة في السن عمياء، أرسل بكسوة من ثياب من 
، يعني (45)"فيو يصف إن لم يشف  "، قالت: إنو ال يشف   ،ذلك عميو، يعني كيف ردت اليدية؟ وقال: يا أمو  

 يمصق، امرأة كبيرة عمياء!. 
رضي اهلل -من بني تميم، الحظ لباس المرأة أمام المرأة، دخل نسوة من بني تميم عمى عائشة ودخل نسوة 

ن كنتن غير مؤمنات فتمتعن "عميين ثياب رقاق، فقالت:  -عنيا إن كنتن مؤمنات فميس ىذا بمباس المؤمنات، وا 
 ، اآلن ما خرجن في الشارع، أمام النساء. (41)"بو

دخمت وأ   ،(49)"الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات"رقة الثياب لمنساء فقال:  -رضي اهلل عنو-وذكر أبو ىريرة 
لم "وعمييا خمار قبطي معصفر، فمما رأتيا قالت:  -رضي اهلل عنيا-امرأة عروس في ليمة زفافيا عمى عائشة 

 سورة النور تدور عمى موضوع الستر والعفاف. معموم أن ، و (41)"تؤمن بسورة النور امرأة تمبس ىذا
لعن اهلل المتشبيين من الرجال ))ىذا فضاًل عن التشبو ببعض ىذه األلبسة بالرجال، وقد ورد في الحديث: 

 .(44)((بالنساء، والمتشبيات من النساء بالرجال

                                                           

 (.141/  1) القرطبي تفسير: انظر - 14
 (.1115) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(11474) برقم الكبرى، السنن في المفظ بيذا البييقي أخرجو - 12
 (.122/ 4) الكبرى الطبقات في سعد ابن أخرجو - 45
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 .المصدر السابق - 49
 .المصدر السابق - 41
 برقم المسند، في وأحمد ،(6446) برقم بالرجال، والمتشبيات بالنساء، المتشبيون باب المباس، كتاب البخاري، أخرجو - 44
 ".البخاري شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه وقال ،(1161)



والمرأة تمبس لبسة  ،ةلعن الرجل يمبس لبسة المرأ -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي "وفي الحديث اآلخر: 
 .(46)"الرجل

ظير سيقانيا وأفخاذىا أو إلى تثم أين الحياء؟ المرأة ىي محل الحياء، فيذه األلبسة التي تعري أو تمصق أو 
رنا جميعًا، فإذا رفع أحدىما إن الحياء واإليمان ق  ))ركبتيا أو نحو ذلك، أو يظير بطنيا، فقد جاء في الحديث: 

وقد ظيرت سيقانيا وأفخاذىا، أين الحياء؟ أين الحياء  ،عمى رجل رجال واضعةً جالسة لا، ىذه (49)((رفع اآلخر
 من ىذه التي جمست في صالة أفراح ينظر إلييا مئات النساء وقد عرت ظيرىا وصدرىا؟ 

وفي  ،(47)((الحياء من اإليمان، واإليمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار))وفي حديث أبي بكرة: 
أيما امرأة نزعت ثيابيا في غير ))، وفي الحديث: (44)((ير، يحب الحياء والسترإن اهلل حيي ست  ))الحديث اآلخر: 
 .(42)((عنيا ستره -عز وجل-بيتيا خرق اهلل 

 اتعبرين بربك أي نير  ***  اتشمرين الركبتين   لحد  
 .يزيد تقمصًا حينًا فحينا***  في صباح ظل   كأن الثوب  

 ظل الصباح. :مثل
 .اما ال تشعرينألنك رب  ***  بال شعور تظنين الرجال  

ىذا فضاًل عن التشبو بالكافرات، بعض ىذه األلبسة ىي تشبو بالكافرات، ىي من ثياب الكفار، ىذا باإلضافة 
إذا بعض النساء ذلك، فكيف  نإلى سد الذرائع، النساء تتحرك غرائزىن إذا رأين مثل ىذه األلبسة، وقد سمعنا م

 .؟قامت ترقص أمامين في الفرح
نكر، واهلل الزينة حالل لممرأة، تمبية لفطرتيا، وكل أنثى مولعة بأن تكون جميمة، وأن تبدو جميمة، وىذا أمر ال ي  ف
طمبًا  ،المرأة، فيذا فطرة في [14]الزخرف: }َأَوَمْن ُيَنشَُّأ ِفي اْلِحْمَيِة َوُهَو ِفي اْلِخَصاِم َغْيُر ُمِبيٍن{قال:  -عز وجل-
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ويضبطيا ويوجييا  ،لتحصيل الجمال والكمال، واإلسالم ال يغالب وال يرد وال يعارض ىذه الفطرة، ولكنو ينظميا
في وجييا الصحيح، يوجييا إلى االتجاه الصالح، فالمرأة تبدي أحسن الزينة لمزوج شريك الحياة، يطمع منيا عمى 

 .عمى تفاوت -عز وجل-المحارم الذين ذكرىم اهلل  ما ال يطمع عميو غيره، ويشترك في بعض ذلك
تبارك -المؤمنات ىذه التشريعات بقبول عن اهلل  توىكذا المؤمنات يرين من زينتيا الباطنة ما وصفنا، وقد تمق  

ذعان وتسميم، تمق   -وتعالى ين ذلك بقموب مطمئنة مشرقة، وقد سمعتم األحاديث في ذلك، لم يتمكأن في الطاعة وا 
 الرغبة الفطرية في نفوسين. مع وجود

، ىذا التبذل ىو خمق [11]األحزاب:}َوال َتَبرَّْجَن تََبرَُّج اْلَجاِهِميَِّة اُِلوَلى{المرأة في الجاىمية كانت تخرج متبذلة، 
جاىمي، المرأة التي تتبذل وتتكشف فييا من صفات الجاىمية، واهلل حينما أىبط آدم وحواء من الجنة ماذا قال اهلل 

}ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي : ، الشيطان زين ليم األكل من الشجرة، قال اهلل؟عن ذلك األمر الذي وقع -عز وجل-
، فيذا اإلظيار ليذه المفاتن ىو مما يدعو إليو الشيطان، ىو من أخالق [95]األعراف: َعْنُهَما ِمْن َسْوآِتِهَما{

 .[11]األحزاب: اِهِميَِّة اُِلوَلى{}َوال َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلجَ الجاىمية 
، أما ذلك التبذل الحيواني فيذا يتنزه عنو اإلنسان لحقيقيفيذا الستر والعفاف والحشمة رقي وذوق، إنو الجمال ا

المرأة الغربية، في الكريم الشريف، ليس الجمال بكشف الجسد والتعري والتبذل، فيذىب رونق المرأة، كما تشاىد 
المتبذلة، ال يظير عمييا مسحة األنوثة والجمال والرقة، وكأنيا رجل يزىد فييا الرجال من أصحاب الذوق المرأة 
 ويميق بالنظافة والطير. ،الذوق الجمالي الذي يميق باإلنسان ،الرفيع

تحًا عمى أن تكون سبياًل لنيل المنافع والخير، وأن يكون ذلك ف -تبارك وتعالى-أسأل اهلل و ، فيذه تربية القرآن
وأن يخمصيم مما ىم فيو، وأن ينصرىم نصرًا  ،وأن يمطف بإخواننا في بالد الشام ،وأن ينصرىم ،المسممين

 مؤزرًا، وأن يخذل عدوه وعدوىم.
مبتالنا، واجعل آخرتنا خيرًا من دنيانا، واهلل تعالى أعمم، وصمى اهلل  وعاف   ،مرضانا واشف   ،الميم ارحم موتانا

 وعمى آلو وصحبو أجمعين. ،وسمم عمى نبينا محمد
 


