
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 األحزاب سورة من 95 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
ْزَواِكَك َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل أِلَ }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،في ىذه الميمة نتحدث عن آية من سورة األحزابف

 {َوَكاَن المَُّو َغُفورًا َرِحيًما َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َكالِبيِبِينَّ َذِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْينَ 
-   ما بين اهلل  وىي ،، ىذه اآلية الحديث عنيا لو اتصال بالحديث عن آية سبقت في ىذه السورة[95األحزاب:]

َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما }فيو ما يحل وما ال يحل من إبداء الزينة لممحارم ولمرجال األجانب،  -تبارك وتعالى
  .، إلى آخر اآلية[13النور:] {َظَيَر ِمْنَيا
المَُّو  ُيْؤُذوَن المََّو َوَرُسوَلُو َلَعَنُيمُ ِإنَّ الَِّذيَن }فييا الحجاب ذكر قبميا قولو:  -عز وجل-التي ذكر اهلل  ىذه اآلية

َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما }، ثم قال: [95األحزاب:] {ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُيْم َعَذاًبا ُمِييًنا
ْثًما  ْزَواِكَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل أِلَ }، ثم قال: [95األحزاب:] {ُمِبيًنااْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُموا ُبْيتَاًنا َواِ 

َلِئْن َلْم َيْنَتِو اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم }، ثم قال بعدىا: [95األحزاب:] {اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َكالِبيِبِينَّ 
َمْمُعوِنيَن َأْيَنَما ثُِقُفوا ُأِخُذوا َوُقتُِّموا * َمَرٌض َواْلُمْرِكُفوَن ِفي اْلَمِديَنِة َلُنْغِرَينََّك ِبِيْم ُثمَّ ال ُيَكاِوُروَنَك ِفيَيا ِإالَّ َقِمياًل 

بيا المؤمنات بالحجاب أن يدنين عميين من  -عز وجل-، ىذه اآلية التي يأمر اهلل [03-06األحزاب:] {َتْقِتياًل 
 {َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا} :عمييا ىذه اآلية -عز وجل-جالبيبين، قدم اهلل 

، فيما ُيسمى [06األحزاب:] {َيْنَتِو اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض َلِئْن َلْم } :بيا بيذه اآلية، وعقّ [95األحزاب:]
ماذا نفيم واآلية واآلية التي بعدىا، ماذا نستنبط؟  ،بعمم المناسبات يعني وجو االرتباط بين اآلية واآلية التي قبميا

  .حينما تقترن ىذه اآلية بيذه اآلية؟
 ،نو عمى أنو نوع من التخمف والجيلو ويصور  ،ويشككون فيو ،الذين يطعنون في الحجابالذي نفيمو أن أولئك 

حجاب، ىؤالء داخمون وأن مقتضى التحضر ىو نبذ ىذا ال ،وأنو من ميراث الجاىمية البائدة ،والرجعية ،والظالمية
اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد  َوالَِّذيَن ُيْؤُذونَ } التي قبميا وفي اآلية التي بعدىا:في اآلية  دخواًل أوليًّا

ْثًما ُمِبيًنا َلِئْن َلْم َيْنَتِو اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي }، وكذلك في اآلية التي بعدىا: [95األحزاب:] {اْحَتَمُموا ُبْيتَاًنا َواِ 
 {َلِئْن َلْم َيْنَتِو اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض } :، لما أمر بالحجاب[06األحزاب:] {ُقُموِبِيْم َمَرٌض 

لمواضع أن المراد بو مرض النفاق إال في موضع واحد وىو ، والمرض إذا ُأطمق في القرآن فغالب ا[06األحزاب:]
، وىو [13األحزاب:] {الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع }في سورة األحزاب:  -تبارك وتعالى-قولو 

جل -وىو قولو  ،أو أىل النفاق ،الميل المحرم لمنساء، وفي موضع آخر يحتمل أن المراد بو ضعفاء اإليمان
من عطف ، فبعض العمماء يقولون: ىذا [95األنفال:] {ِإْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض }: -جاللو

َوالَِّذي * َوالَِّذي َقدََّر َفَيَدى * الَِّذي َخَمَق َفَسوَّى * اْسَم َربَِّك اأَلْعَمى َسبِّحِ }األوصاف عمى موصوف واحد مثل: 



وتارة من غير  ،، ىذا كمو لموصوف واحد، فيي أوصاف متتابعة تارة بالعطف[9-3األعمى:] {َأْخَرَج اْلَمْرَعى
، يحتمل أن يكون المراد بالذين في [06األحزاب:] {َيْنَتِو اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض َلِئْن َلْم }عطف، فينا 

 .قموبيم مرض أنيم أىل النفاق، وأن ىذا من باب تعاطف األوصاف
 ويحتمل أن المراد بالذين في قموبيم مرض أي ضعفاء اإليمان، ىذه فائدة.

ْزَواِكَك َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل أِلَ }قال:  -عز وجل-لكن الشاىد الذي أردت أن أتحدث عنو في ىذه اآلية ىو أن اهلل 
ُتعرف أنيا  ،[95األحزاب:] {َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َكالِبيِبِينَّ َذِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْينَ 

 بو؟ -عز وجل-رة فال يؤذييا ضعفاء النفوس، والذين يتتبعون العورات، ما صفة ىذا اإلدناء الذي أمر اهلل ح
، ىذا قال بو ابن (3)"بدي عينًا واحدةأن تغطي وجييا من فوق رأسيا، وت"صفة ىذا اإلدناء قال بعض السمف: 

  .وابن سيرين ،وابن عون ،عباس، وقال بو من التابعين عبيدة السمماني
ُتسدلو من  تشده عمى وجييا ال ،، تغطي وجييا(3)"، وتتقنع بون تشد جمبابيا عمى جبيتيا"أوبعض السمف قال: 

غطي وجييا بو، وىذا في المعنى يرجع إلى القول ي الوجو، ال، تشده عمى الجبية وتطأعمى الرأس إلى أن يغ
وىو منقول عن  ،-رضي اهلل عنيما-األول باعتبار أن المقصود ىو تغطية الوجو، وىذا مروي عن ابن عباس 

 قتادة من التابعين، ىؤالء أئمة التفسير.
ىذه مسألة خالفية، نحن ال ننكر الخالف في  :ويقولون ،وأشباه العوام ،فالذين يتفمسفون في ىذه األيام من العوام

  .متى جاء ىذا الخالف عندىم؟ ذىذا، لكن من
وال يبحث في الخالف،  ،يفتونيم، فميس لمعامي أن يتخير من األقوال نالعوام مذىبيم مذىب عمماء البمد الذي

نما يستفتي من يثق بدينو و  ال ُيكشف الوجو،  نإذ ،وجو عورةىم يفتونيم أن العممو، والناس تبع لعممائيم، عمماؤ وا 
وى، الذي يفعل ذلك ىو متبع ليواه، ثم انظروا إلى حال ىذه مسألة خالفية، ىذا ى :وال يقبل من العامي أن يقول

أو  ،أو التي ليا أكمام ،إما بيذا النقاب الواسع الفاتن، أو بالعباءات المخصرة ،أولئك الالتي يتالعبن بالحجاب
أو غير  ،أو الغراب األبقع ،أو بالعباءة الفرنسية، أو المزخرفة ،، أو ما ُيسمى بالفراشةالتي توضع عمى الكتف

، نشاىدىا ونستغرب كيف من الناحية الذوقية، كيف مثل ىذه يقبل بيا ك من الصور واألشكال الغريبة جدًّاذل
  .إنسان ويرتضييا؟!

رضي اهلل -، وذكر أبو ىريرة (1)((عارية في اآلخرةرب كاسية في الدنيا )): -صمى اهلل عميو وسمم-يقول النبي 
صمى اهلل عميو -، والنبي (9)"الكاسيات العاريات، الناعمات الشقيات"فقال:  ،منساءلثياب الرقة  -تعالى عنو
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 ،صنفان من أىل النار)): -عميو الصالة والسالم-، يعني: كميا عورة، ويقول (9)((المرأة عورة))يقول:  -وسمم
  .، ما معنى كاسية عارية؟(0)((نساء كاسيات عاريات وذكر أحد ىذين الصنفين وىو: ،لم يرىماوذكر أنو 

العمماء ذكروا في معناىا أشياء كثيرة، والظاىر األقرب؛ ألنيم ما شاىدوا ما يوجد في ىذا العصر ىي البسة 
ثياب أصاًل، أحيانًا مجرد خيوط، ماذا بدي المفاتن، أعظم ممن لم يكن عمييا ا لكنيا في حكم العارية، ثياب تثيابً 

ذا نوقشت قالت كمكم راٍع وكمكم ))، ال أحد يقول بيذاعورة المرأة من السرة إلى الركبة،  :تستر ىذه الخيوط؟! وا 
، إذا جاءت المرأة تخرج إلى الزواج قبل أن تخرج قل ليا: أريني ما تحت العباءة، ال (5)((ول عن رعيتومسئ

وتنتظرىا حتى تركب معك، عامة النساء في صالة األفراح يمبسن العاري حتى في الشتاء، مع تجمس في السيارة 
ن ما ىي دكم لباسًا ساترًا، والنساء يسألوألجسا ،نرجو ألطفالكم نومًا ىادئاً  :التأكيد والنصح والكتابة عمى البطاقات

ذا نوقشت ، ومع ذلك إ؟العبارات غير الجارحة الرقيقة التي نكبتيا في البطاقة قالت: صرار عمى ىذا التعري، وا 
 عورة المرأة من السرة إلى الركبة.

عميين ثياب رقاق، ما ىي مثل األلبسة التي يمبسيا  -رضي اهلل عنيا-دخل نسوة من بني تميم عمى عائشة 
ن"رقيقة، فقالت:  لكن النساء اليوم، ال، ثياب ساترة كنتن غير  إن كنتن مؤمنات فميس ىذا بمباس المؤمنات، وا 

ه األلبسة المرأة المترجمة، ىذ ،، المالبس الضيقة التي تحجز المرأة وتبين الصدر، البنطال(5)"مؤمنات فتمتعن بو
فإنو ليس من  شبو أحيانًا المطاط، ىذا ال يجوز لممرأة أن تمبسيا إال عند زوجيا فقط، عدا البنطالالالصقة التي ت

وعمييا خمار قبطي معصفر، مصبوغ  -رضي اهلل عنيا-لبس النساء أصاًل، ُأدخمت امرأة عروس عمى عائشة 
 .، ىذه امرأة عروس ُأدخمت عمى عائشة(5)"لم تؤمن بسورة النور امرأة تمبس ىذا"صفر فمما رأتيا قالت: بالع

ما ": -رضي اهلل عنو-أن ينظر إلييا، يقول عمر  انظر إلى لبس العرائس اليوم، ماذا تمبس؟ يستحي اإلنسان
أو أطمار جارتيا مستخفية ال يعمم بيا أحد حتى  ،يمنع المرأة المسممة إذا كانت ليا حاجة أن تخرج في أطمارىا

 ، ما معنى في أطمارىا أو أطمار جارتيا؟ (36)"ترجع إلى بيتيا
بدو فييا المرأة أنيا تِمقة، في عباءة ليست جذابة، ليست من رفيع المباس، ليست أنيقة، ال يعني: في ثياب خَ 

 أو الُحسن أو نحو ذلك، ىذا ىو المقصود. ،أو األناقة ،وأنيا فييا شيء من الجاذبية ،مفت األنظارت
مار، تتغطى بو الرداء الذي يكون فوق الخباب ىو فالجم ،[95األحزاب:] {ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َكالِبيِبِينَّ }فالحاصل 

 :ترثيو لكمبذي انوب أخت عمرو المرأة، كما قالت الجَ 
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 الجالبيبُ  *** مشي العذارى عميينّ  وىي الىيةٌ  إليو تمشي النسورُ 
، فإذا [95األحزاب:] {ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َكالِبيِبِينَّ }يعني: حتى في الجاىمية كانوا يمبسون الجمباب والُحرة تستتر، 

 .غطي بو وجييايعني تدني عمييا بعض جمبابيا فت ةتبعيضي "نمِ "إن  :قمنا
فتمبس شيئًا دون  ،وال مرتبة ،ة التي ال شرف ليانوالمقصود أن الحرة ال تكون متبذلة في درع وخمار كاألمة الماى

، بعضيم يقول: أن {ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َكالِبيِبِينَّ }تمبس جمبابًا فوق الثياب، و ،رة تمبس عباءةلباس الحرة، فالح
ي رة، والتالتي تتغطى ح لتتقنع بو حتى تتميز من األمة، ُيعرف أن ؛وفضمو عمى وجييا ،رخي المرأة جمبابيات

ِنَساَء النَِّبيِّ َيا }: في تربية أميات المؤمنين -عز وجل-شترى، شرفيا أقل، وليذا قال اهلل كاشفة ىذه أمة تباع وت
أنكن أفضل، فإذا كنتن أفضل  ،المساواة يقتضي التشريف والتفضيل ، فنفيُ [13األحزاب:] {النَِّساءِ  َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمنَ 

، إلى آخره، البيوت [13األحزاب:] {َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض } :فأىل المراتب العالية
 الشريفة ال يصمح ليا التبذل والخضوع والتكشف والتيتك.

ياكم بالقرآن العظيم -تبارك وتعالى-سأل اهلل أف ياكم ىداة ميتدينأن ينفعني وا   ، وأن يجعمنا وا 


