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اللباب فى الرد علي

شبهات حول النقاب
ويليه
النقاب وتحريم حلق اللحى فى ُكتب
النصارى

بقلم فضيله الشيخ
أبى يحي

سامح بن محمد بن أحمد
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اْلم َد لِلَّ ِه نَستَعِينُه ونَستَ حغ ِفره ونَعوذُ بِاللَّ ِه ِمن ُشروِر أَنح ُفسنَا من يهد اللَّه فَ ََل م ِ
ِ
ض َّل لَهُ َوَم حن
ح ُ َ ح ُُ َ ُ
ُ ُ
إ َّن حَ ح
ح ُ
ي حِ
ِ
ي لَهُ َوأَ حش َه ُد أَ حن ََل إِلَهَ إََِّل اللَّهُ َوأَ حش َه ُد أ َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َعحب ُدهُ َوَر ُسولُهُ.
ُ
ضل حل فَ ََل َهاد َ
َّ ِ
آمنُواْ اتَّ ُقواْ اللّهَ َح َّق تُ َقاتِِه َوالَ تَ ُموتُ َّن إِالَّ َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُمو َن﴾
ين َ
﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
ال عمران201:
﴿يا أَيُّها النَّاس اتَّ ُقواْ ربَّ ُكم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِّمن نَّ ْف ٍ و ِ
اح َد َو َخلَ َق ِم ْن َه ا َجْو َا َه ا َوبَ َّ ِم ْن ُه َم ا ِر َا االك َكيِي كرا
َ َ
َ
ُ
َ ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ام إِ َّن اللّهَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبكا﴾ النساء2:
ساءلُو َن بِه َواأل َْر َح َ
سك
اء َواتَّ ُقواْ اللّهَ الذي تَ َ
َون َ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَغْ ِف ْر لَ ُك ْم نُنُوبَ ُك ْم َوَم ن يُ ِ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا قَ ْوالك َس ِدي كدا*يُ ْ
ين َ
﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
يما﴾
اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َ
اج فَ ْوكجا َعظ ك
[األحزاب02-00 :

يب اِت اب ارِ وَي ر ا حُ حد ِي ه حدي ُُم َّم و
اْل ِد ِ
َ لَّل ارُ َعلَحي ِه َو َعلَ ل لِ ِه
د
َ
َ
َ
َ
َ
أ ََّم ا بَ ْد ُد :فَ َِّ َّن أ ح
ح
َ
ُ
ََ َد َح حَ
ُ
َ َ
و
و
ضَلَلَوة ِِف النَّار.
ضَلَلَةٌ َوُا َّل َ
َو َسلَّ َم َو َشَّر حاأل ُُموِر ُحُم َدثَاتُ َها َوُا َّل ُحُم َدثَة بِ حد َعةٌ َوُا َّل بِ حد َعة َ
ثم أ ََّما بَ ْد ُد

اْلمد ر الذي جعل ِف ال زمان فرتة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل
إيل اُدي ويصربون منهم علي األذى حييون بكتاب ار تعايل املوتل ويبصرون بنور ار
أهل العمل فكم من قتيل إلبليس أحيوه وام من ضال تاه قد هداه ار هبم فما أحسن
أثرهم علي الناس و ما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن اتاب ار حتريف الغالني وانتحال
املبطلني وتأويل اجلاهلني الذين عقدو ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم خمالفون
للكتاب جمموعون علي مفارقة الكتاب يقولون علي ار وِف ذات ار وِف الكتاب بغري علم
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ويتكلمون باملتشابه من الكَلم وخيدعون جهالة الناس مبا يشبهون عليهم فنعوذ بار من
فتنه املضلني.
فإن الغير نوعان :غرية الرب علل عبده وغرية العبد علل ربه
فأما األولى  :غرية الرب علل عبده  :أن يتخذه لنفسه عبدا وال يجدله للناس عبدا
وأما اليانيه  :غرية العبد علل ربه  :أن يغضب لمحارمه إنا انتهكها المنتهكون وأن
يغضب لحقوقه إنا تهاون بها المتهاونون
فهذه رسالة لتثبيت نساء املؤمنني علل الفضيلة ولدحض شبه املبيحني للرذيلة إذ إن حياة
املسلمني املتمسكني بدينهم اليوم حياة ُمفوفة باألَطار من ال جانب جبلب أمراض
الشبهات ىف أسوء خمطط ْلرب اَلسَلم وأسوء مؤامرة علل األمة اإلسَلمية تلك األمة
اجمليدة فصرنا نسمع تصرحيا جبواز نكاح املرأة بغري وىل وهذا زنا وحنن نناظر أهل اَلرض
علل هذا ونسمع برفع سن الزواج إىل  12عاما للنساء وهذا ََلف إمجاع املسلمني
ونسمع عن حترمي َتان اإلناث وهذ اله باطل وشرع ىف الدين مبا  م يأذن به ار .فهل
حرب غوغاء من العلمانني وامللحدين .واملنافقني الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
هم اآللة ال ى تتحر باسم هؤَلء ولكن أقول للمميع موتوا بغيككم فَّن ار غالب علل
أمره ولو اره الكافرون و املنافقون واليوم يريدون نقضا َر لعرى من عرى اَلسَلم أَل
وهو النقاب فصرنا نسمع من يقول إنه بدعة أو عادة جاهلية أو ليس من اإلسَلم ىف
شئ وأقول ُم إن من قال إنه عاده جاهلية فهو أجهل اخللق وأمحقهم ومن قال هو بدعة
فهو املبتدع املخذول املنحرف عن منهج الرسول َلل ار عليه وسلم.
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فَّن العلماء قدميا وحديثا أمجعوا علل قولني ىف النقاب إما أنه فرض أومستحب و م يقل
أحد منهم هذه األقوال الساقطة وسأبني أن القول الذى َل جيوز غريه أنه فرض علل ال
مسلمة بدليل الكتاب والسنة املطهرة مث أعرج علل شبهات املخالفني لنا و أفندها شبهة
شبهة ولن أتر ألحد مقالة ىف هذا الباب وَل حول وَل قوة اَل بار.
******************************
***************
أوال :نكر بدض األدلة على فرضية النقاب  :الدليل من القرآن
ِ
ك وب نَاتِ َ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ين َعلَْي ِه َّن
أوال :قوله تعاىل {يَاأَيُّ َها النَّبِ ُّي قُ ْل ألَ ْجَواا َ َ َ
ين يُ ْدن َ
ك َون َساء ال ُْم ْؤمن َ
ك أَ ْدنَى أَ ْن ي درفْن فَ ََل ي ْؤ َنين وَكا َن اللَّه غَ ُفورا رِ
ِمن ا ََلبِيبِ ِه َّن َنلِ
يما }
ح
َ
ُ
ْ
ْ
ْ َ
ُ
ُ
ك َ ك
َ َ
ََ
[سور األحزاب اآلية ]95

 -1قال ابن عون لبسها عندنا عبيدة فتقنع به فغطل أنفه وعينه اليسرى وأَرج عينه
اليمىن وأدىن ردائه من فوح ح ى جعله قريبا من حاجبه أو علل اْلاجب.أَرجه ابن
جرير الطربى َ 11/33حيح عن عبيدة
فهنا عبيدة اان يبني ُم معىن اإلدناء وهو عريب أعلم بلسان العرب.
ك أَ ْدنَى أَ ْن
 -2قال قتادة اَذ ار عليهن إذا َرجن أن يتقنعن علل اْلواجب " َنلِ َ
نيْن " [سور األحزاب اآلية ]95
يُ ْد َرفْ َن فَ ََل يُ ْؤ َ َ
أَرجه الطربى بسند حسن إىل قتادة11/33..

5

قال الشوكانى رحمه اهلل ..فتح القدير 3/403
اجلوه ِري :حِ
اجل ََلبِيبَ :مجحع ِجحلب و
اب:
ب أَ حابَ ُر ِم َن ح
اخلِ َما ِر .قَ َ
ال حَ ح َ
اب َوُه َو ثَ حو ٌ
اجلحلبَ ُ
َو حَ ُ ُ َ
الح ِمحلح َفةُ وقِيل :الح ِقناع وقِ
ِ ِ
ِ
يح
الص ِح ِ
ت ِِف َّ
يع بَ َدن الح َمحرأَة َا َما ثَبَ َ
يلُ :ه َو ثَ حو ٌ
ب يَ حستُ ُر َمج َ
َ َ َ َُ َ َ
ول اللَّ ِه إِحدانَا ََل ي ُكو ُن َُا ِ
يب أ ُِّم ع ِ
ِمن ح ِد ِ
َّ
ال:
ب
ل
ج
س
ر
ا
ي
:
ت
ل
ا
ق
ا
ه
َن
أ
ة
ي
ط
ح
اب فَ َق َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ح
َ
َ َ ٌ
ح
َ
ح َ
َ
َ َُ
ال الْو ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ني
ي :قَ َ
اح ِد ُّ
ال الح ُم َف ِّسُرو َن :يُغَطِّ َ
«لتُ ْلب ْس َها أُ ْختُ َها م ْن الْبَاب َها» (متفق عليه) قَ َ َ
ورؤوسهن..
وجوههن
ّ
ّ
ك أَ ْدنَى أَ ْن يُ ْد َرفْ َن فَ ََل يُ ْؤ َنيْ َن " أن تعرف الواحده منهن من هل .
" َنلِ َ
 -4قال ابو محمد بن حزم 4/212
واجللباب ىف لغة العرب ال ى َاطبنا هبا رسول ار هو ما غطل امي البدن ال
بدضه.
 -3أن وجوب احتماب زوجات النىب َلل ار عليه وسلم ولبسهن النقاب َل نزاع فيه
بني املسلمني واملخالفني لنا مقرين معنا بذلك فذار األزواج مع نساء املؤمنني فيه دَللة
واضحة االشمس أن نساء املؤمنني يلزمهن اذلك ومن فرح فعليه الدليل وَل دليل.
 -9والذى يوضح هذا حديب عائشه قالت " كان الركبان يمرون بنا ونحن م رسول
اهلل محرمات فإنا حانوا بنا سدلت إحدانا البابها علي واهها فإنا ااوجوا كشفنا "
أبو داود  / 833وأمحد  6/30و البيهقي  5/88حسن لشواهده وحسنه األلباين
 -6أن كشف واه المرأ يسبب لها األني لذلك أمر الشارع بتغ يته .
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 -2ولننكر ماذا قال شيخ األجهر السابق ُممد حسني طنطاوى ىف تفسري اآلية
"والمدنى :ياأيها النبى قل ألجوااك الَلئى فى عصمتك وقل لبناتك الَلئى هن من
نسلك وقل لنساء المؤمنين كافة قل لهن إنا ما خران لقضاء حااتهن فدليهن أن
يسدلن الجَلبيب حتى يسترن أاسامهن سترا تاما من رؤوسهن إلى أقدامهن جياد
فى التستر".تفسري سورتل النور واألحزاب للصف الثاىن الثانوى للعام الدراسل
1020-1002م
َلوه َّن ِم ْن َوَر ِاء ِح َجاب َنلِ ُك ْم
اسأ ُ
الدليل الياني  :قوله تعايل { َوإِ َنا َسأَلْتُ ُم ُ
وه َّن َمتَاعاك فَ ْ
ك ْم َوقُلُوبِ ِه َّن} [سور األحزاب اآلية]53:
أَط َْه ُر لِ ُقلُوبِ ُ
وجه الدَلله من اآلية:
 -1أن هذه اآلية نزلت ِف ذي القعدة سنة مخس من اُمرة وهي تعم بَّطَلقها
حماب مجيع األعضاء بدون استثناء شئ اما هو واضح .
 -2أن هذا املعين هو الذي يشهد ألمهات املؤمنني و  م خيتلف العلماء ِف هذا املعين .
فإن قالوا  :هي َاَة بأزواج النيب (َلي ار عليه و سلم )
الرد علي ذلك الزعم :
 -1قال أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن .
و هذا اْلكم و إن نزل َاَاً ِف أزواج النيب فاملعين عام فيه وِف غريه إذا انا مأمورين
باتباعه و اَلقتداء به .
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 -2أن املتقرر ِف قواعد التفسري " أن الدبر بدموم اللفظ ال بخصوص السبب "
 -4قوله تعايل { َنلِ ُك ْم أَط َْه ُر لِ ُقلُوبِ ُك ْم َوقُلُوبِ ِه َّن}
وإذا اان الصحابة مطالبون هبذا ح ى يكون ذلك أطهر للقلوب وَل يقول عاقل إننا غري
مطالبني بتلك الطهاره للقلب وما أظن أن خمالفينا يقولون إن أزواج النيب خمتصون بطهارة
القلب .
 -3قال الشيخ " حسنين مخلوف " مفتي الديار المصرية السابق كتاب
" صفو البيان لمداني القرآن 2/150
واان نزول ية اْلماب ِف شهر ذي القعدة ِف السنة اخلامسة من اُمرة وحكم نساء
املؤمنني حكم نسائه َلي ار عليه وسلم .
 -9أن أكير أيات القرآن نوات أسباب في نزولها فَّذا حصرنا أحكامها ضمن دائرة
أسباهبا فما هوحكنا إذن وبذلك نكون قد عطلنا يات ار وهل أنزل القر ن ليطبق ِف
عصردون عصر .
 -6القاعدة " التخصيص بالذكر ال يواب التخصيص بالحكم "
 -2القاعدة " أن خ اب الواحد يدم حكم امي األمة حتي يرد دليل علي
التخصيص"
وليس مثة دليل علي ختصيص اْلماب بأمهات املؤمنني .
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 -8أن سياق اآلية هو الدموم و إن كان الوارد خاصا .
 -5وإن سلمنا خصوصها فقد ااءت اآلية التي نكرناها في أول األدلة فدمت
الحكم .

وت النَّبِ ِّي إَِّال أَ ْن يُ ْؤ َن َن لَ ُك ْم }
مث نقول ُم .قوله تعاىل { َال تَ ْد ُخلُوا بُيُ َ

[سورة األحزاب]53 :

بالطبع َل يقول أحد أهنم يدَلون بيوت غري بيوت النىب من غري أن يؤذن ُم.
فتخصيص النىب بالذار إمنا َلجل ما عرض له والسبب ىف نزوُا وَلجل أنه القدوة.
فإن قيل ":لَست َّن َكأَحد ِ
ِّس ِاء "
ن
ال
ن
م
ُْ َ َ َ

[ سورة األحزاب

ية] .31 :

قلنا :هل حمه لنا وحمه عليكم واْلمد ر برهان ذلك ىف األيه نفسها.
قال تعاىل { يانِساء النَّبِي لَست َّن َكأ ِ
ض ْد َن بِالْ َق ْو ِل
ِّس ِاء إِ ِن اتَّ َق ْيتُ َّن فَ ََل تَ ْخ َ
َ َ َ ِّ ْ ُ َ
َحد م َن الن َ
ْن قَ ْوكال َم ْد ُروفكا }[ سورة األحزاب ية] .31 :
فَ يَ َْم َ الَّ ِذي فِي قَ ْلبِ ِه َم َر ٌ
ض َوقُل َ
وبالطبع نساء املؤمنني مطالبون بالتقوى وعدم اخلضوع بالقول واذلك مأمورون بالقول
املعروف وأظن أنه َل يقول عاقل بأن هذا َاص بزوجات النىب َلل ار عليه وسلم .
وىف اآليه أيضا { وقَ ر َن فِي ب يوتِ ُك َّن وَال تَ ب َّران تَ ب ُّرج الْج ِ
اهلِيَّ ِة ْاألُولَى َوأَقِ ْم َن َّ
الص ََل َ
َ َ َْ َ َ َ
ُُ
َ ْ
َّ ِ ِ
ِ
الر ْاٍ أ َْهل الْب ْي ِ
ِ َّ
ين َّ
ت
ب َع ْن ُك ُم ِّ َ َ َ
َوآت َ
الزَكا َ َوأَط ْد َن اللهَ َوَر ُسولَهُ إِنَّ َما يُ ِري ُد اللهُ ليُ ْذه َ
يرا} [ سورة األحزاب ية] .33 :
َويُ َ ِّه َرُك ْم تَ ْ ِه ك
فما هو قول خمالفينا هنا هل عدم التربج والصَلة والزااه وطاعة ار والرسول َاَه
بأزواج النىب بالطبع َل يقوُا أحد.
9

فإن قيل  :فما معىن  ":لَست َّن َكأ ِ
ِّس ِاء "
ُْ َ
َحد م َن الن َ

[ سورة األحزاب

ية] .31 :

قلنا  :بالطبع لسن " َكأَحد ِ
ِّس ِاء" ألن شأهنن أعكم فكفل أهنن أزواج النىب فهن
ن
ال
ن
م
َ َ َ
أوىل باإلسراع إىل امتثال األوامر والبعد عن هذه النواهل.
إذن فاآلية ليست َاَة بزوجات النىب واْلكم عام ُن ولنساء املؤمنني وار املوفق..
الدليل اليال  :قوله تعاىل { وَال ي ْ ِ ِ ِ
ِ
ين ِم ْن ِجينَتِ ِه َّن }
َ َ
ض ِربْ َن بأ َْر ُال ِه َّن ليُ ْدلَ َم َما يُ ْخف َ

[سورة النور ية]32 :

واه الدالله:
إذا ان منهيات عن ضرب األرجل ح ى َل يلتفت أحد إليهن فمن باب أوىل سرت الوجه
والتنبيه لألدىن فيه تنبيه لألعلل .
الدليل الراب  :قوله تعاىل{والْ َقو ِ
ِ
اع ُد ِمن النِّس ِاء َّ ِ
ٍ َعلَْي ِه َّن
الَلتي َال يَ ْر ُاو َن ن َك ك
َ َ
َ َ
احا فَ لَْي َ
ض ْد َن ثِيَابَ ُه َّن غَْي َر ُمتَبَ ِّر َاات بِ ِزينَة َوأَ ْن يَ ْستَ ْد ِف ْف َن َخ ْي ٌر لَ ُه َّن }
اح أَ ْن يَ َ
ُانَ ٌ

[سورة النور ية]60 :

ِ ِ
ِّس ِاء :قال القرطىب رمحه ار
معىن الْ َق َواع ُد م َن الن َ
هن العمز .اللواتل قعدن عن التصرف من السن وقعدن عن الولد واحمليض
وهذا قول أاثر أهل العلم ..وقال ربيعة  :هل ال ى إذا رأيتها تستقذرها من اربها
ض ْد َن ثِيَابَ ُه َّن "
اح أَ ْن يَ َ
ٍ َعلَْي ِه َّن ُانَ ٌ
 -1قال عبد ار بن مسعود ..ىف قوله تعاىل " فَ لَْي َ
[سورة النور ية ]60 :قال اجللباب  ...اَرجه الطربى 28/210
 -4وقال ابن عباس ىف هذه اآلية اجللباب  ..البيهقىي َ 0/23حيح
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 -3عن سفيان بن عيينة عن عاَم قال " انا ندَل علل حفصة بنت سريين وقد
جعلت اجللباب هكذا وتنقبت به فنقول ُا رمحك ار تعاىل
اع ُد ِمن النِّس ِ
قال تعاىل {والْ َقو ِ
الَلتِي َال ي راو َن نِ
َّ
اح أَ ْن
ي
ل
ف
ا
اح
ك
اء
َ
َ
َ
ْ
ٍ َعلَْي ِه َّن ُانَ ٌ
ك
ُ
َ
ْ
َ َ
َ َ
َ
ض ْد َن ثِيَابَ ُه َّن غَْي َر ُمتَبَ ِّر َاات بِ ِزينَة} [سورة النور ية ]60 :هو اجللباب قال :فتقول لنا أى
يَ َ
شلء بعد ذلك  :فنقول " َوأَ ْن يَ ْستَ ْد ِف ْف َن َخ ْي ٌر لَ ُه َّن" فتقول هو إثبات اجللباب ..
رواه البيهقل0/23
واه الداللة:
أن هذه التابعية اجلليلة اان تطبيقها العملل ُذه األية هو أن تنقبت واما ذارنا عن ابن
مسعود وابن عباس قوُم ىف اآلية هل اجللباب وقد عرفنا ما هو اجللباب راا الدليل
األول .
قال شيخ األجهر األسبق "طن اوى" فى تفسري اآلية "وفيها بيان ملكهر التيسري ىف
شريعة اإلسَلم ألن المرأ الدجوج إذا ختففت من بعض ثياهبا ال ى َل يفضل التخفف
منها إىل فتنة أو إىل اشف عورة فَل بأس ىف ذلك ألهنا ىف العادة َل تتطلع النفوس إليها
ونلك بأن تخل القناع الذى يكون فوح اخلمار" نفس املرجع ص280
قلت:مفهوم كَلم شيخ األجهر أن غير القواعد من النساء يلبسن القناع – النقاب-
فنعوذ بار من الزيغ بعد اُدى .
نكتفل هبذه األربع وهنا أدلة أَرى ولكن أرجئها إىل الرد علل شبهاهتم فهم يكنون أهنا
حمه ُم وهل عليهم  .واهلل الموفِّق
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ثانيا :الدليل من السنة :
الدليل األول  :عن عبد ار بن مسعود قال عن النىب َلل ار عليه وسلم

"

ال َْم ْرأَ

َع َور "

رواه الرتمذى رمحه ار  2203وَححه األلباىن رمحه ار

واه الداللة :
 -1أن املفرد املضاف املعرف باأللف والَلم يفيد اَلستغراح فيعم ال جزئية ىف املرأه
فمن أَرج جزءاً دون جزء فعليه الدليل .
 -2أن العورة سوء والسوءة جيب أن تسرت وهذا يشمل الوجه وغريه .
 -4نقل شيخ ااإلسَلم عن ااإلمام أمحد قوله املرأةالها عورة ح ى ظفرها قال شيخ
اإلسَلم وهو قول مالك  " .نقَل عن الصارم املشهور ص26
الدليل اليانى  :عن ابن عمر قال أن النىب قال «ال تَ ْنتَ ِ
ِ
َ
ٍ
ْب
ل
ت
ال
و
،
ة
م
ر
ح
ْم
ل
ا
أ
ر
ْم
ل
ا
ب
ق
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
الْ ُق َّف َاجيْ ِ
ن» رواه البخاري " "81 /8والنسائي " 2 /1و "20والبيهقي " "80-86 /5وأمحد "رقم "6003
واه الداللة :
 -1قال شيخ اإلسَلم بن تيمية الفتاوى 19/420
وهذا مما يدل علل أن النقاب والقفازين اانا معروفني ىف النساء الَلتل  م حيرمن وذلك
يقتضل سرت وجوههن وأيديهن .
قلت  :مبعىن أن غري احملرمة تنتقب وتلبس القفازين والقاعدة "إنا ثبت الحكم
بالوصف انتفى الوصف عما عداه"
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وقال المبتدع الضال صاحب كتاب " تذكير األصحاب بتحريم النقاب "

 استدَلُم مبفهوم املخالفة َل حمة فيه .فمعىن ذلك
قوله تعاىل {يا أَيُّها الَّ ِ
اع َف كة} [سورة ل عمران]30:
ذ
آمنُواْ الَ تَأْ ُكلُواْ ِّ
الربَا أَ ْ
ض َدافكا ُّم َ
ضَ
َ َ
ين َ
َ
هل معىن ذلك مبفهوم
املخالفة الذى قالو به ممكن أن تأال الربا ضعفاً واحداً .
الرد على هذا الجهل والحمق:
بالطبع أيها اجلاهل أنت ما تعلم شيئا عن مفهوم املخالفة وهذا ألنك لو تعلمت لعلمت
أن علماء األَول الذين حيتمون مبفهوم املخالفة يقولون  :مفهوم المخالفة إنا خرج
مخرج الغالب فَل مفهوم له "
ميال حتى تفهم  :قوله تعاىل {فَمن فَ ر ِ
سو َق َوَال
َْ َ َ
ض في ِه َّن ال َ
ْح َّج فَ ََل َرفَ َ َوَال فُ ُ
ِا َد َ ِ
ج } [سورة البقرة  :ية ]220
ْح ِّ
ال في ال َ
فهل معىن ذلك أن ىف غري اْلج نفسق بالطبع َل ولكن الغالب عليهم اان ذلك
فنهاهم أو لشدة هذه األمور ِف هذا املكان جتتنب ْلُرمة املكان
وفيه رد علل من قال أنه َاص بأمهات املؤمنني ألنه َلل ار عليه وسلم  م يقل َل
تنتقب أمهات املؤمنني ىف اإلحرام.
وعلل العموم لسنا حباجة إىل اَلستدَلل مبفهوم املخالفة فاْلديب بني واضح ولكن
أحببت أن أظهر جهل هذا املبتدع وأقول املبتدع ألنه أتل بقول َلف َل يعرف له سلف
ىف ذلك إَل إبليس وأتباعه .والشيخ صالح الفوجان يقول ِف اتاب التوحيد ِف باب الردة
"أن من الردة حترمي ما أباحه "فَّن اان هذا ِف ما أباحه ار فكيف مبا أوجبه ار.
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ول ِ
الدليل اليال  :عن عب ِد ِ
ار َلل
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ار بح ِن عُ َمَر  -رضي ار عنهما  -قَ َ
َ ح َح
ت أ ُُّم
ار عليه وسلمَ " :م ْن َا َّر ثَ ْوبَهُ ُخيَ ََل َء ،لَ ْم يَ ْنظُْر اهللُ إِلَْي ِه يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة " فَ َقالَ ْ
ول ِ
ال" :
ِّساءُ بِ ُذيُولِ ِه َّن ،قَ َ
َسلَ َمةَ  -رضي اهلل عنها  :-يَا َر ُس َ
اهلل  ،فَ َك ْي َ
ف تَ ْ
صنَ ُ الن َ
ِ
اعا َ ،ال يَ ِز ْد َن
ف أَقْ َد ُام ُه َّن ،قَ َ
ت :إِ كنا تَ ْن َك ِش ُ
يُ ْرِخينَهُ ِش ْب كرا "  ،فَ َقالَ ْ
ال " :فَ يُ ْرخينَهُ ِن َر ك
َعلَْي ِه " رواه أبو داود  8220والرتمذى 113/8والنسائل  102/8وَححه العَلمة
األلباىن رمحه ار

واه الداللة :
.1

إذا اان األمر هكذا ىف القدمني فكيف بالوجه الذى هو جمامع اْلسن وأعكم ما

يفتنت به بالرجال .
.2

أنه من املعلوم أن العشق الذى أضىن اثرياً من الناس اان بالنكر إىل وجوه النساء

َل إىل األقدام أو أطراف األيدى فَّذا اان قدمها عورة وجيب سرتها فوجهها أوىل أن
يسرت .
.4

فالتنبه لألدىن فيه تنبيه لألعلل وحكمة الشرع تأىب أنه يوجب سرت ما هو أقل فتنة

ويرَص ىف اشف ما هو أعكم منه فتنة فَّن هذا من التناقض املستحيل علل حكمة ار
والشرع .
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الدليل الراب  :ىف حادثة اإلفك قالت عائشة " ....واان َفوان بن املعطل السلمل من
وراء اجليش فأدجل فأَبح عند منزىل فرأى سواد إنسان نائم فأتاىن فعرفىن حني ر ىن واان
يراىن قبل اْلماب فاستيقكت باسرتجاعه حني عرفىن فخمرت واهى بجلبابى "......
رواه البخارى 851/8
واه الداللة :
.1

قال اْلافظ ىف فتح البارى  " 863/8قولها فخمرت واهى أى غ يت " وذارنا

أنه ليس َاص بزوجات النىب َلل ار عليه وسلم
.2

قولها " فخمرت وجهل جبلباىب " فهو اما ذارنا تفسري اجللباب ىف ية األحزاب

.4

قولها " فخمرت " سيأتل الكَلم عنه ىف ية " وليضربن خبمورهن علل جيوهبن "

وما معىن ضرب اخلمور .
الدليل الخامٍ  :عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أىب بكر قالت " كنا نخمر
واوهنا من الراال ونمتشط قبل االحرام " أَرجه اْلاام رمحه ار  858/2وقال
اْلاام هذا حديب َحيح علل شرط الشيخني و م خيرجاه ووافقه الذهىب .وَححه
اَللباىن رمحه ار.
واه الداللة :
.1

فيه دليل علل أن عمل النساء ىف زمن الصحابة اان هو تغطية الوجوه من الرجال

.2

أنه علل العموم و م ختص زوجات املؤمنني .
15

.4

وهذا اْلديب َححه العَلمة األلباىن رمحه ار وإمنا ذارت ذلك ألن

د /سداد صالح طائرة من الفرح حبديب " يا أمساء إذا بلغت املرأة احمليض فَل يكهر
منها إَل هذا وهذا الوجه والكفني " وَل تكاد الفرحة تسعها أن األلباىن َححه فهل يا
ترى تأَذ هبذا اْلديب أيضاً وهو عن أمساء أيضاً وَححه األلباىن أيضا بالطبع لن
ْح ُّق يَأْتُوا إِلَْي ِه
تأَذه ألن هؤَلء القوم أَحاب هوى اما قال تعاىل { َوإِ ْن يَ ُك ْن لَ ُه ُم ال َ
ِِ
ض }[سورة النور اآلية ]82
ين أَفِي قُلُوبِ ِه ْم َم َر ٌ
ُم ْذعن َ
وأنا أعلم أن الداتورة سعاد َاحل تعرف اْلديب ولكن هكذا أَحاب اُوى يذارون
ماُم وَل يذارون ما عليهم وحنن إن شاء ار سنتعرض ْلديب " يا أمساء إذا بلغت املرأة
 م يكهر منها إَل  " ......ونبني البيان الواضح اهنم َل حمة ُم فيه البتة إن شاء ار
وار املوفق .
.3

وله شاهد من حديب عائشة وقد تقدم ذاره وَل بأس نذاره هنا أيضاً " عن

عائشة قالت اان الرابان ميرون بنا وحنن ُمرمات مع رسول ار َلل ار عليه وسلم فَّذا
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباهبا من رأسها علل وجهها فَّذا جاوزنا اشفنا " رواه أىب
داود  2833حسن لشواهده
-5وهذا أيضاً يرد علل اخلصوَية بزوجات النىب َلل ار عليه وسلم ألن عائشة تتكلم
بصيغة العموم وَل يقول أحد أن زوجاته فقط هن الَلئل ان يعتمرن .
 -6أن الصحايب إذا قال "انا نفعل اذا " فله حكم الرفع إىل عهد النبوة فهو من
املرفوع اْلكمي.
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شبهات المبيحين لكشف الواه
" والرد عليها واإلتيان عليها من القواعد "
الشبهة األولى:
قال أبو داود رمحه ار  8208حدثنا يدقوب بن كدب األن اكى ومؤمل بن فضل الرانى
قاال حدثنا الوليد عن سديد بن بشر عن قتاد عن خالد قال يدقوب بن دريك عن
عائشة رضى اهلل عنها قالت أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول اهلل وقال " يا أسماء إن
المرأ إنا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إال هذا وهذا وأشار إلى واهه
وكفيه " قال أبو داود هذا مرسل  ،خالد بن دريك لم يدرك عائشة
الجواب  :فهذا الحدي ضديف اداك ونلك ألمور :
.2

ما أشار إليه أبو داود ومجع من أهل العلم وهو أن َالد بن دريك  م يدر عائشة

.1

قتادة مدلس وقد عنعن .

.3

سعيد بن بشري ضعيف وَاَة ىف قتادة .

.8

الوليد – وهو بن مسلم – وهو مدلس وقد عنعن .

اجلواب عن الشاهد الذى استشهد به العَلمة األلباىن رمحه ار لتصحيح اْلديب شاهداً
عند البيهقل  86/0من طريق ُممد بن رمح ثنا بن ُيعة عن عياض بن عبد ار أن
إبراهيم بن عبيد بن رفاعة األنصارى خمرب عن أبيه أظنه ان أمساء بنت عميس
...اْلديب.
17

الجواب :
 .2وهذا الشاهد ضعيف ألن ابن ُيعة خمتلط وبعض الذين َححوا حديثه إمنا من
رواية الدبادلة األربدة وليس من رواية بن رمح .
.2

عياض بن عبد اهلل :

قال أبو حامت  :ليٍ بالقوى

قال يحيى بن مدين :

ضديف الحدي

وقال البخارى  :منكر اْلديب وذاره بن حبان ىف " اليقات " ومعلوم تساهل بن حبان
ىف توثيق اجملاهيل راجع القاعدة اخلامسة للعَلمة األلباىن نفسه ىف اتاب متام املنة ص10
.3

وىف اْلديب ظن لبعض الرواة وهذا الكن يوهن اْلديب .

.8

وذار الشيخ األلباىن شاهد َر من مراسيل قتادة ومعروف أهنا من أضعف

املراسيل فيقول علماء املصطلح " فحتى يحسن الحدي أو يصحح لشواهده البد أن
تكون شواهد قوية " وقد علمت أن الشواهد ىف منتهل الوهن والضعف.


ولو سلمنا بصحة اْلديب  -وال نسلم – جدَلً فليس فيه حمة أيضاً ألن علماء
األَول يقولون



" إنا وادت أدلة مبقية على األصل وأدلة ناقلة عن األصل فيقدم الناقل عن
األصل " فيكون حديب أمساء ىف ظهور الوجه والكفني ىف أول األمر ألنه املبقل علل
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األَل وتكون أحاديب تغطية الوجه بعد ذلك فتكون ناقلة عن األَل ومنها حديب
أمساء نفسه " انا نغطل وجهنا " .....
الشبهة اليانية  " :قصة سفداء الخدين "
ول ِ
َعن اابِ ِر بْ ِن َع ْب ِد ِ
ت َم َ ر ُس ِ
ِ
الص ََل َ يَ ْوَم
د
ه
ش
:
ال
ق
اهلل
َ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم َّ
َ
ْ
َ
ُ
ْ َ
َ
يد ،فَ ب َدأَ بِ َّ ِ
ِ
ال ِْد ِ
ام ُمتَ َوِّكئكا َعلَى بِ ََلل ،
الص ََل قَ ْب َل الْ ُخ ْبَة ،بِغَْي ِر أَ َنان َوَال إِقَ َامة ،ثُ َّم قَ َ
َ

فَأَمر بِتَ ْقوى ِ
ضى َحتَّى أَتَى
اعتِ ِهَ ،وَو َع َ
َّاس َونَ َّك َرُه ْم ،ثُ َّم َم َ
اهللَ ،و َح َّ َعلَى طَ َ
ََ َ
ظ الن َ
ال " :تَص َّدقْن ،فَِإ َّن أَ ْكيَ رُك َّن ح َب ا َهنَّم " ،فَ َقام ِ
ت
اء ،فَ َو َعظَ ُه َّن َونَ َّك َرُه َّن ،فَ َق َ
َ
َ َ
ِّس َ
َ َ ُ َ َ
الن َ
ِ ِ ِ
ول ِ
الِ " :ألَنَّ ُك َّن
اهلل؟  ،قَ َ
ت :لِ َم يَا َر ُس َ
ِّس ِاء " َس ْف َداءُ الْ َخ َّديْ ِن " ،فَ َقالَ ْ
ْام َرأَ ٌ م ْن س َة الن َ
ِ ِ
ِ
تُ ْكيِ ْر َن َّ
ين فِي
الش َكا ََ ،وتَ ْك ُف ْر َن ال َْد ِش َير " ،قَ َ
ْن يَتَ َ
ص َّدقْ َن م ْن ُحليِّ ِه َّن ،يُلْق َ
ال :فَ َج َدل َ
ثَ ْو ِ
ب بِ ََلل  .....اْلديب رواه مسلم 530/1

قالوا  :لو اان وجهها مغطل ما اان يعرف أن ىف َديها سعف وهو اللون املتغري إىل
السواد .
والجواب عن نلك:
 نقل القاضل عياض عن حذاح شيوَه أن لفكة  -س ة النساء -غلط ىف َحيح
مسلم والصواب امرأة من  -سفلة النساء -والذى قاله القاضل هو الصحيح وبرهان
ذلك :
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.1

أَرج مسلم اْلديب من طريق عبد ار بن منري عن عبد امللك عن عطار عن جابر

بلفظ " من سطت النساء "
.2

أَرجه النسائل  286/3من طريق حيىي بن سعيد عن عبد امللك عن عطاء عن

جابر بلفظ " امرأة من سفلة النساء"
.4

أَرجه أمحد  328/3من طريق حيىي بن عبد امللك عن عطاء عن جابر بلفظ "

مرأة من سفلة النساء "
.3

أَرجه الدارمل  300/2من طريق يعلل بن عبيد عن عبد امللك عن عطاء عن

جابر بلفظ " امرأة من سفلة النساء "
.9

أَرجه البيهقل  126/3من طريق إسحاح بن يوسف األزرح عن عبد امللك عن

عطاء عن جابر بلفظ " امرأة من سفلة النساء "
.6

أَرجه البيهقل أيضاً  300/3من طريق يزيد بن هارون عن عبد امللك عن عطاء

عن جابر بلفظ " امرأة من سفلة النساء "
.2

أَرجه ابن أىب شيبة " نفس اللفظ "

.8

وىف بعض روايات أىب شيبة " امرأ ليست من علية النساء "

فبهذا يتضح وضوحاً َل شك فيه أن اللفظ هو" امرأ من سفلة النساء" وتؤيدها رواية
"ليست من علية النساء "فَّذا مجعنا األلفاظ امرأة ليست من علية النساء ومن سفلة
النساء وسفعاء اخلدين هذا فيه إشارة قوية أن املرأة اانت من اإلماء وليست من اْلرائر
وعليه فَل دليل عليه ملن استدل به علل جواز اشف الوجه للمرأةومعلوم أن اإلماء ان َل
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يلزمهن اْلماب برهان نلك عن أنس رضل ار عنه قال " أقام النىب َلل ار عليه
وسلم بني َيرب واملدينة ثَلثاً يبىن بصفية بنت حىي فدعوت الناس إىل وليمتها فما اان
فيها َبز وَل ْلم أمر باألنطاع فألقل فيها من التمر واألقط والسمن فكانت وليمته فقال
املسلمون  :إحدى أمهات املؤمنني أو ما ملكت ميينه ؟ فقالوا إن حجبها فهى من
أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه
ومد الحجاب بينها وبين الناس " رواه البخارى  216/2ومسلم  523/3والنسائل
238/6
قلت  :فهذا دليل واضح علل أن اإلماء َل يلزمهن اْلماب الذى يسرت الوجه.
الجواب اليانى  :احتمال أن تكون من القواعد من النساء وَل جيب عليها سرت الوجه اما
ذارنا .
الجواب اليال  :ولو سلمنا أهنا من اْلرائر  -وال نسلم لقو الواه األول – فَل حمة
فيه أيضاً ألن العيد شرع ىف السنة الثانية واْلماب شرع ىف السنة اخلامسة فيكون هذا
مبقل علل األَل قبل التشريع باْلماب .
فإن قيل  :يحتمل أن يكون فى عيد آخر بدد الخامسة قلنا إذن احملتمل َل يلزم اخلصم
فعليك إسقاطه من أدلتك .ومن ُمدتقد أهل السنة رد المتشابه إلى ال ُمحكم.
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الشبهة اليالية " :قصة المرأ الخيدمية "
عن عبد اهلل بن عباس قال أردف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الفضل بن الدباس
يوم النحرخلفه على عجز راحلته وكان الفضل راَلك وضيئاك فوقف النبى صلى اهلل
عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأ من خيدم وضيئة تستفتى رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ف فق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبى صلى اهلل عليه
وسلم والفضل ينظر إليها فأخلق بيده فأخذ بذقن الفضل فددل واهه عن النظر
إليها  :فقالت يا رسول اهلل إن فريضة اهلل فى الحج على عباده أدركت أبى شيخاك
كبيراك ال يست ي أن يستوى على الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنه ؟ قال ندم
رواه البخارى  8/22مسلم 802/3
قالوا  :معىن وضيئة أهنا اانت ااشفة عن وجهها ولو اان اشف الوجه حرام ملا سكت
النىب َلل ار عليه وسلم ألنه َل يقر علل باطل.
الجواب عن نلك:
.1

أن هذا اان ىف موسم اْلج واملرأة احملرمة ليس عليها نقاب اما ذارنا ىف حديب

عبد ار بن عمر " َل تنتقب املرأة احملرمة وَل تلبس القفازين " رواه البخارى
فإن قيل :إنه كان بدد التحلل األول ولوكان واابا للبسته ألن النبى صلى اهلل عليه
وسلم كان فى المنحر.
قلنا :بل إن املرأة سألته غداة مجع – مزدلفة – وبالطبع  م يكن حتللت بعد.
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برهان نلك:
عن ابن عباس أن امرأ من خيدم سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غدا
ام  ...وذار حديثه " رواه أمحد  122/2والنسائل  220/5وأبو يعلل
 101/8والبيهقل  318/8وبن َزمية  381/8وبن ماجة  1202بَّسناد
َحيح
فهذا واضح أن املرأة  م تكن حتللت بعد وَل النىب َلل ار عليه وسلم حتلل ألن ىف
اللسان ماد غدا الغدوة بالضم والبكرة هل ما بني ََلة الغداة – ََلة الفمر –
وطلوع الشمس ومن املعلوم أن النىب َلل ار عليه وسلم إمنا وقف ىف مزدلفة ح ى أسفر
جداً اما ىف صحيح مسلم من حدي اابر مث اجته النىب َلل ار عليه وسلم والفضل
رديفه إىل مىن فلكل يصل من مزدلفة إىل مىن َلبد وأن تكون الشمس قد ارتفعت فيتعني
أن اخلثعمية إمنا سألته ىف الطريق من مزدلفة إىل مىن وَل يعىن قول ابن عباس يوم النحر
أن تكون ىف املنحر فكهر جلياً أن املرأة اانت ُمرمة .
.2

ولو سلمنا لكم أن النىب َلل ار عليه وسلم اان ىف املنحر  -وال نسلم – ملا

اان لكم فيه حمة أيضاً ألنه َل يشرتط أنه إذا اان النىب َلل ار عليه وسلم حتلل
التحلل األول أن تكون املرأة اخلثعمية قد حتللت التحلل األول .
فإن قيل  :وهل عند دليل أهنا ما اانت حتللت بعد.
قلنا  :والسؤال عليكم  -حنن بينا أهنا ما اانت ُمرمة – هل عندام دليل أهنا حتللت .
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إذن فاألَل أهنا ُمرمة فكهر أهنم َل حمة ُم ىف اْلديب .
الشبهة الرابدة  " :قصة الواهبة "
عن سهل بن سدد رضى اهلل عنه قال أن امرأ ااءت إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم فقالت " يا رسول اهلل ائت ألهب لك نفسى فنظر إليها رسول صلى اهلل
عليه وسلم فصدد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه " البخارى 282/2
قالوا  :الواضح أهنا اانت ااشفة وجهها .
قلنا َ -1:ل حمة فيه البتة ألنه مبق علل األَل وتُ َقدم األدلة الناقلة علل األَل  .مثل
حديب أمساء انا نغطل وجوهنا علل عهد النىب َلل ار عليه وسلم .
 -2أنه ال يستلزم من النظر أنها كانت كاشفة الواه فالدليل عليكم .
الشبهة الخامسة :
حدي ابن عباس أنه شهد الديد م النبى صلى اهلل عليه وسلم وفيه أن النبى صلى
اهلل عليه وسلم " صلى ثم خ ب ثم أتى النساء فوعظهن ونكرهن وأمرهن بالصدقة
فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه فى ثوب بَلل ثم أن لق هو وبَلل إلى بيته "
رواه أبو داود  2286والنسائل َ 286/3حيح
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واه الداللة :
قال العَلمة األلباىن رمحه ار نقَلً عن ابن حزم ىف احمللل  120/3فهذا ابن عباس حبضرة
رسول ار َلل ار عليه وسلم رأى أيديهن فصح أن اليد من املرأة والوجه ليسا عورة وما
عداه ففرض سرته .
الجواب عن نلك :
الحدي ال حجة فيه فأين فى الحدي أن اليد كانت مكشوفة فضَل عن الواه الذى
لم يذكر فى الحدي .
الشبهة السادسة :
أن سبيدة بنت الحارث كانت تحت سدد بن خولة فتوفى عنها فى حجة الوداع
فوضدت حملها قبل أن ينقضى أربدة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل حين
تحلت من نفاسها وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت ...
اْلديب رواه اإلمام أمحد 831/6
قال العَلمة األلباىن رحمه اهلل " واْلديب َريح الدَللة علل أن الكفني ليسا من العورة ىف
عرف النساء واذا الوجه أو الدينين "
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الجواب عن نلك :
.1

إمنا اان جتملها للخطاب وأن أبا السنابل تقدم خلطبتها وقال ُا هذا الكَلم علل

إثر رفضها له فرؤية أىب السنابل ُا اان وقت َطبته ُا.
.2

برهان نلك

قالت أم سلمة زوج النىب َلل ار عليه وسلم " أن سبيعة اانت حتت زوجها وتوىف عنها
وهل حبلل فخطبها أبو السنابل فأبت أن تنكحه فقال وار ما يصلح أن تنكحل ح ى
تعتدى أَر األجلني فمكثت قريباً من عشر لياىل مث جاءت النىب َلل ار عليه وسلم
فقال أنكحل " البخارى  862/2مسلم 008/3
.4

عن أىب سلمة بن عبد الرمحن قال  :دَلت علل سبيعة فسألتها عن أمرها فقالت

انت عند سعد بن َولة فتوىف عىن فلم أمكب إَل شهرين ح ى وضعت فخ بنى أبو
السنابل فتهيأت للنكاح  ".....رواه أمحد رمحه ار 831/6
.3

فكَل اْلديثني جيزمان بأن أبا السنابل إمنا ر ها أثناء َطبتها وهو بالطبع جائز

للخاطب
.9

أن اَلاتحال َل يلزم منه اشف الوجه إمنا يرى ىف العني ولذلك جعل الشيخ رمحه

ار اَلحتماَلن و م جيزم بكشف الوجه ىف اْلديب.فانتبه.
فالحدي ال حجة فيه على كشف الواه
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الشبهة السابدة :
ِ
ين ِجينَتَ ُه َّن إَِّال َما ظَ َه َر
قوله تعاىل { َوَال يُ ْبد َ

ِم ْن َها} [ سورة النور ية]32 :

قالوا  :إَل ما ظهر منها الوجه والكفان اما قال ابن عباس .
الرد على نلك :
أثر ابن عباس رواه اإلمام الطربى حدثنا اريب قال ثنا مروان قال ثنا مسلم الَلئى عند
سعيد بن جبري عن بن عباس قال " " .....واجلواب ىف هذا األثر :إسناده ضديف اداك
بل منكر
مسلم الَلئى  :قال الذهىب ىف ترمجته عن الثورى ووايع بن اجلراح بن مليح
قال الفَلس

متروك الحدي .

قال أحمد

ال يكتب حدييه .

قال بن مدين

ال يكتب حدييه .

قال البخارى

يتكلمون فيه

قال النسائى

" وهى من أشد التجريح عند البخارى رحمه اهلل "

متروك الحدي  .وقد صرح النسائى أنه ال يقول على أحد متروك

حتى يتركه الناس .
إذاً فاألثر َل يصح  .وهنا رواية أَرى عند البيهقل مثلها .
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ِ
ين ِجينَتَ ُه َّن "
.1أن اآلية حمة لنا وحمة عليكم  .ألن ار تبار وتعاىل يقول " َوَال يُ ْبد َ

والوجه من أَل الزينة بل هو الزينة فصارت املرأة منهية عن إظهاره ولذلك قال ىف اآلية

ال ى بعدها " وَل يبدين زينتهن إَل لبعولتهن أو بائهن  " .....معىن ذلك أهنا إن أظهرته
 الوجه – لغري احملارم َارت مثة لآلية ألنه أَل أَول الزينة .فإن قيل  :وما معىن " إَِّال َما ظَ َه َر ِم ْن َها "
قلنا :هو حمة لنا أيضاً واْلمد ر فَّن ار تبار وتعاىل حينما هنل النساء عن إبداء الزينة

ِ
ين ِجينَتَ ُه َّن " وحينما استثىن  م يقل " إَِّال َما ظَ َه َر " بل
أسند الفعل إليهن بقوله" َوَال يُ ْبد َ

قال " إَِّال َما ظَ َه َر " فلم يسند الفعل هنا إىل النساء مبعىن إن ظهر منها شلء من الزينة
من غري تعمد لكشفها فهل غري مؤاَذة به اأن ينكشف ُبوب ريح أو أمر اضطرت

إليه بكشف الزينة امثل أن تطلب للشهادة وامثل أن تبحب عن طبيبات وما وجدت
فاضطرت إىل طبيب فاآلية تأتل وتقول َل جناح ىف ذلك فهو أمر اضطرارى.
وقيل  :هو الثياب وهو تفسري ابن مسعود وقد َح عنه .وألن الثياب يسمل زينة قال
تعاىل " ُخ ُذوا ِجينت ُكم ِ
س ِجد "[ .سورة األعراف ية]32 :
م
ل
ك
د
ن
ع
ُ
ِّ
ْ
َ
ََ ْ
َْ
قال الدَلمة ابن الدييمين رمحه ار مؤيداً اَلم ابن مسعود  م يقل " إَِّال َما ظَ َه َر ِم ْن َها "
مث هنل مرة أَرى عن إبداء الزينة إَل ملن استثناهم فدل هذا علل أن الزينة الثانية غري

الزينة األوىل فالزينة األولى هل الكاهر ال ى تكهر لكل أحد  -يقصد الثياب -وَل ميكن
إَفاؤها والزينة اليانية هل الزينة الباطنة ال ى يتزين هبا ولو اانت هذه الزينة جائزة لكل
أحد  م يكن ىف التعميم لألوىل واَلستثناء ىف الثانية فائدة معلومة .
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الشبهة اليامنة :

ض ِربْ َن بِ ُخ ُم ِرِه َّن َعلَى
قوله تعاىل { َولْيَ ْ

ايُوبِ ِه َّن} [سورة النور اآلية] .32 :
ُ

ض ِربْ َن بِ ُخ ُم ِرِه َّن َعلَى
قالوا  :ولو أراد الوجه لقال " َولْيَ ْ

الرد على نلك :
.1

ايُوبِ ِه َّن " [سورة النور اآلية] .32 :
ُ

هذه اآلية حمة لنا وحمة عليكم ألن اآلية ال ى قبلها " وَل يبدين زينتهن " هنت

عن إبداء الزينة والوجه أشدهم فهل تؤمر بتغطية النحر وتكشف وجهها .
.2

أما ملاذا  م يذار الوجه ؟قلناألن الخمار لغة ي لق على تغ ية الواه
اما قال الشاعر
نور الخمار ونور خدك تحته

&&

عجباك لواهك كيف لم يتلهب

***********
قال األلباىن رمحه ار " فقد وصفها بأن خمارها كان على واهها أيضاك "
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قال شيخ اإلسَلم " الخمار التى تغ ى الواه والدنق والجَلبيب التى تسدل من فوق
الرؤوس ".
.4

فَّذا اانت املرأة مأمورة بسدل اخلمار من رأسها علل جيبها لتسرت َدرها فهل

مأمورة ضمناً بسرت ما بني الرأس والصدر ومها الوجه والرقبة .
.3

الذى جيلل هذا قول عائشة ىف حادثة اإلفك " فخمرت واهى ".
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.9

تفسري وتطبيق الصحابة ُذه اآلية :

.6

عن عائشة رضل ار عنها قالت " يرحم ار نساء املهاجرات األُول ملا أنزل ار "

ض ِربْ َن بِ ُخ ُم ِرِه َّن
قال " البخارى " رمحه ار" باب { َولْيَ ْ

ايُوبِ ِه َّن} [سورة النور اآلية] .32 :
َعلَى ُ

وليضربن خبمرهن علل جيوهبن " شققن مروطهن فاختمرن بها "
قال العَلمة العيىن ىف عمدة القارى شرح البخارى  " 21/20قوله فاختمرن بها " أى
غطني وجوههن وذار أيضاً ىف اتاب " األشربة " ىف أثناء تعريف اخلمر ومنه مخار املرأة
ألنه يسرت وجهها .
.2

ونقول ملن قال إن الوجه  م يذار ىف اآلية .والرأس ايضا م تذار ىف اآلية والعنق  م

يذار ىف اآلية فهل تقولون بكشف هذه األعضاء وما أظن عند د /سعاد َاحل ومن علل
درهبا جواب ُذه الصواعق املرسلة.
الشبهة التاسدة :
قوله تعاىل {قُل لِل ِ ِ
ين يَغُ ُّ
ضوا ِم ْن
ْ ُ
ْم ْؤمن َ

صا ِرِه ْم } [سورة النور اآلية] .30 :
أَبْ َ

قالت إمراءة من أَحاب القلوب املريضة:فلو اانت النساء الهن منتقبات فعلل أى شلء
يغضوا من أبصارهم
الرد على هذه االستدالل السفيه:
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.2

وهذه شبهة أثارهتا الداتورة!! سعاد نصر فأظهرت عن عكيم جهلها ولوَل أن

بعض الناس قد تدَل عليهم هذه الشبهة ملا الفت قلمل الكتابة .
.1

فأقول وهل يا داتورة ديار املسلمني ليس فيها إَل مسلمون وأارب رد عليكل

املذيعات الَلتل جتلسل أمامهن وهن ااسيات عاريات وَل تنكرى عليهن وأنكرت علل
النقاب ح ى قل ى " أنا أشمأج من المنتقبات " فمعىن ذلك أنك إذا رأي ى زوجات النىب

تشمئزين منهم وَل أجد ِ
وب
لك إَل قوله تعاىل { َوإِ َنا نُكِ َر اللَّهُ َو ْح َدهُ ا ْش َمأَج ْ
َّت قُلُ ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ين ِم ْن ُدونِِه إِ َنا ُه ْم يَ ْستَْب ِش ُرو َن}
ين الَ يُ ْؤمنُو َن ب ْاآلَخ َر َوإِ َنا نُك َر الذ َ
ال ذ َ

[

سورة الزمر

ية] .85 :

ولو سلمنا أن ديار املسلمني ليس فيها إَل مسلمات فهل الهن طائعات بالطبع سيكون
هنا من يعصني أمر ار وقال تعاىل " وال تجد أكيرهم شاكرين " وقد نبئ النىب َلل
ار عليه وسلم " بالكاسيات العاريات " وار املوفق
الشبهة الداشر :
يك امرأًَة ِمن أَه ِل ح ِ
ال ِىل ابح ُن َعبَّ و
ت بَلَل.
عن َعطَاءُ بح ُن أَِىب َربَ و
ال قَ َ
اح قَ َ
اس أََلَ أُ ِر َ ح َ ح ح
اجلَنَّة قُ حل ُ
قَ َ ِ ِ
السو َداء أَتَ ِ
ُص َرعُ،
ت النَّبِ َّى  -صلى اهلل عليه وسلم  -فَ َقالَ ْ
ت إِنِّى أ ْ
ال َهذه ال َْم ْرأَ ُ َّ ْ ُ
ف فَا ْدع اللَّه لِ
ت صب ر ِ
ك الْجنَّةُ وإِ ْن ِش ْئ ِ
ت ولَ ِ
ال «إِ ْن ِش ْئ ِ
َوإِنِّى أَتَ َك َّ
ت
ق
.
ى
َ
َ
ت َد َع ْو ُ
ش ُ ُ َ
َ
َ َ
َْ َ
اللَّهَ أَ ْن ي دافِي ِ
ف فَا ْدعُ اللَّهَ أَ ْن الَ أَتَ َك َّ
ت إِنِّى أَتَ َك َّ
ف،
ش َ
ش ُ
َصبِ ُر .فَ َقالَ ْ
ك».فَ َقالَ ْ
تأ ْ
َُ َ
عا لَ َها " َحيح البخارى -ا [ )5651( ]83 /22وَحيح مسلم)6036( ]853 /26[ -
فَ َد َ
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قالوا  :وجه الدَللة أن ابن عباس وعطاءً رأى املرأة فلو اانت منتقبة ما عرفوها

الرد على نلك  :هل شبهة مثل بيت العنكبوت لآلتل :
.1

أن عطاء بن أىب رباح هو تلميذ ابن عباس مبعىن أن هذا ىف زمان التابعني .

.2

أن عطاء بن أىب رباح توىف عام  225ه وعمره  88سنة كما نكر الذهبى فى

سير أعَلم النبَلء .
.4

 = 88 – 225فيكون مولد عطاء عام  10ه .

 .3هذه املرأة السوداء امسها " أ َُّم ُجفَ َر " اما عند البخارى عن َعطَاءٌ" :أَنَّهُ َرأَى أ َُّم
اء َعلَى سلم الكدبة".
ُجفَ َر  -تِل َ
ْك ال َْم ْرأَ ُ  -طَ ِويلَةك َس ْو َد َ
وابن عباس يقول جاءت امرأة إىل النىب َلل ار عليه وسلم عرفنا من ذلك أهنا ما
اانت طفلة .
.9

يذار ابن حمر ىف الفتح عن ابن سعد أن هذه املرأة اانت ماشطة خلدجية ومعلوم

أن َدجية توفيت قبل اُمرة بثَلث سنوات .
.6

إذن الفرتة ما بني موت َدجية ومولد عطاء ثَلثون عاماً .

.2

وبالطبع َدجية لن تأتل بطفلة متشط ُا شعرها بل بالطبع ستكون ابرية فلنقدرها

خبمسة عشر عاماً  .إذن سيكون عمرها مخسة وأربعني عاماً حني ولد عطاء .
.8

وَلبد أن يكون عطاء ابرياً ح ى يدنيه ابن عباس منه فلنفرض اان عنده وقتها

عشرون عاماً فيكون وقت ما ر ها اان عندها  65سنة وبالطبع هذه من القواعد من
النساء وَل جيب عليها تغطية الوجه .
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.5

أضف إىل ذلك السن وسوادها فهل قرينة مما تغلب الكن أهنا من اإلماء واما

ذارنا َل جيب عليهن تغطية الوجه ألن اْلرة هل ال ى تغطل وجهها "فما أكير اإلماء فى
جماننا" وما ينبغل معارضة النصوص الواضحة باحملتمَلت اما قال العَلمة ابن باز ِف
القواعد وَل حول وَل قوة إَل بار .
 ##والحمد هلل رب الدالمين ##
وقبل أن أغادر امليدان أهدى إىل النصارى الذين فرحوا بفتوى إَواهنم الذين نافقوا
َّ ِ
ين
بقوُم املمقوت أن النقاب بدعة وليس من اَلسَلم وقال عز وجل {أَلَ ْم تَر إِلَى الذ َ
نَافَ ُقوا ي ُقولُو َن ِِإل ْخوانِ ِهم الَّ ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب } [سورة اْلشر ية]22 :
َ ُ َ ُ ْ
َ
أُهدى إليهم هذه الفقرات ال ى تبني أن النقاب ىف اتاهبم المدعو مقدسا ًً ليعلم
النصارى أهنم جاهلون بكتاهبم وهذا عهدنا هبم.
إشدياء( 2:32واطحين دقيقا واكشفي نقابك مشري الذيل وااشفي الساح واعربي
األهنار)
إشدياء 15:16 - 4وقال الرب"من أجل أن بنات َهيون يتشاخمن و ميشني
ممدودات األعناح وغامزات بعيوهنن وَاطرات ِف مشيهن و يشخشخن بأرجلهن
يصلع السيد هامة بنات َهيون و يعري الرب عوراهتن ينزع السيد ِف ذلك اليوم زينة
اخلَلَيل و الضفائر واألهلة و اْللق و األساور والبراق "
اإلنشاد ( 1:3ها أنت مجيلة يا حبيبيت عينا محامتان من تحت نقابك )
فهذه فقرات من كتابهم فهَل عملوا بها .
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فإن قال قائل :إن هذا ىف العهد القدمي فهو منسوخ .
قلنا:هذا الكَلم باطل ألن يسوع ينفل ذلك م ى "10:20/5ال تظنوا أنى ائت
ألنقض الناموس أو األنبياء ماائت ألنقض بل ألكمل فإنى الحق أقول لكم إلى أن
تزول السماء واالرض ال يزول حرف واحد اونق ة واحد من الناموس حتى يكون
الكل"
فهل بدد نلك يقول أحد أن الدهد القديم منسوخ.
**********
ومع ذلك نأتل إليكم من العهد اجلديد مايسود وجوهكم.
الرسالة كورنييوس "26:25 -22وأما كل امرأ تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغ ى ،
فتشين رأسها ،ألنها والمحلوقة شيئ واحد بدينه  .إن المرأ إنا كنت ال تتغ ى ،
فليقص شدرها وإن كان قبيحا بالمرأ أن تقص أو تحلق فلتتغط .فإن الرال ال
ينبغي أن يغ ي رأسه لكونه صور اهلل ومجده  .وأما المرأ فهي مجد الرال  .ألن
الرال ليٍ من المرأ بل المرأ من الرال  .لهذا ينبغي للمرأ أن يكون لها سل ان
على رأسها من أال المَلئكة  .غير أن الرال ليٍ من دون المرأ والمرأ من دون
الرال  ،هكذا الرال أيضا هو بالمرأ ولكن امي االشياء هي من اهلل ،
احكموا ِف أنفسكم  :هل يليق باملرأة أن تصلي إىل ار وهي غري مغطاة "والنصارى
َليفعلون حرفا من هذااله .فثبت بنص اتاهبم النقاب بل ويحرم حلق اللحى أيضا.
سفر الَلوينَ"5/21لجيعلوا قرعة ىف رؤوسهم وال يحلقوا عوارض لحاهم"
واهلل الوفق .والحمد هلل رب الدالمين
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