
 
 

 ناويإ ةلسلس
)٣( 

 باجحلا تايآل ريجشت
 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب                                                                             
 

 :دعب امأ ،نيهاربلا تاحضاوو ،ةيعطقلا لئالدلاب مهنيد سانلل اونيبيل ،نيدلا ءاملع مهدعب نم ضيقو ،نيفلكملا ىلإ لسرلا ثعب يذلا ،نيملاعلا بر هلل دمحلا     
 يرجه ۱٤۳۹ / ٥ /۲۸ خيرات يف ناويإ ةعومجم اهتقلطأ يتلا :)رمق( ةردابم عم انمازتم ءاج دقو ؛ةيثحبلا ناويإ ةلسلس نمض ،باجحلا تايآل ريجشت اذهف
 م۲۰۱۹ / ۲ / ۱٤ قفاوملا
 :يتآلا جهنملا هيف انعبتا دقو
 .باجحلا مكح يف تلزن يتلا تايآلا ركذ -۱
 .دجو نإ -باجحلا ةيضرفب قلعتملا- لوزنلا ببس ركذ -۲
 . -نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر -نيعباتلاو ةباحصلا نع روثأملاب تايآلا ريسفت -۳
  .- هدنس حص امم – نهيلع هللا ناوضر-تايعباتلاو تايباحصلا لعفب ريسفتلا طبر -٤
 .باجحلاب ةقلعتملا ريسفتلا ةمئأ تاطابنتسا ركذ -٥
 .هب عفني نأ هللا لأسن                                                                                      

	م۲۰۱۹ / ٤ / ۱٥ :قفاوملا ،يرجه ۱٤٤۰ نابعش ۱۰ :نينثألا



قمر؛ اقتفي األثر 
آيات الحجاب

الجمع بني القولني: 
في األثر اآلخر عن ابن عباس أن الكشف عن الوجه والكفني متعلق بالزينة التي 

تبديها ملحارمها، كما ثبت في تتمته عند ابن جرير الطبري؛ فقد قال: (الزينة 
الظاهرة الوجه والكفان وكحل العينني، فهذا تظهره في بيتها ملن دخل عليها، ثم ال 

يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آباءئهن). (٢٣) 
 

يقول ابن تيمية: (تفسير ابن مسعود كان آلخر األمرين في الحجاب، وأما ابن 
عباس فكان ألول األمرين).  (٢٤)

قال ابن حجر: قوله (فاختمرن) أي غطني وجوههن؛ وصفة ذلك أن تضع 
الخمار على رأسها وترميه من الجانب األيمن على العاتق األيسر وهو التقنع 
قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل املرأة خمارها من ورائها وتكشف ما 

قدامها فأمرن باالستتار . (٢٧)

أسباب نزول الحجاب متعددة وآخرها قصة زينب -رضي اهلل عنها- لنص 
القرآن عليها. • ابن حجر  (٨)

قال ابن مسعود: (كالرداء والثياب). أي: مما ال يمكن اخفاؤه •ابن كثير 
(٢٠)

الدرع: قميص املرأة الذي يغطي بدنها ورجلها •الشوكاني(٣١)

بعد نزول آية الحجاب، قصد عمر بن الخطاب-رضي اهلل عنه-  أن ال تبدي 
زوجات النبي-صلى اهلل عليه وسلم - أشخاصهن أصال ولو كن مستترات، 

فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة ورفعاً 
للحرج. • ابن حجر(١٤)

قال ابن عباس: (الوجه والكفني)•البيهقي(٢١) 
وورد عن ابن عباس القول بستر الوجه فيما بعد، فقال:(أمر اهلل نساء 
املؤمنني إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطني وجوههن من فوق 

رؤوسهن بالجالبيب ويبدين عيناً واحدة)•ابن جرير (٢٢)

الخمار: ما تخمر به املرأة رأسها •ابن حجر (٣٢)

لباب الذي يكون فوق الخمار •ابن جرير (٣٣)
الثوب: هو الج

قال سعيد بن جبير: فال بأس أن يضعن الجلباب عند غريب أو غيره بعد 
أن يكون عليها خمار صفيق•ابن كثير (٢٩)

قال الضحاك: (وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد فال يضرها 
أن ال تجلبب فوق الخمار) •ابن جرير (٢٨)

أجمع العلماء على أنه ال يجوز  للعجوز كشف شعرها لألجانب عنها. 
•ابن حزم (٣٥)

عن ابن عباس قال: (تغطي وجهها من فوق رأسها بالجلباب، وتبدي 
عيناً واحدة) •ابن جرير (١٦)

١/ نهى سبحانه عن الخضوع بالقول إشارة إلى التحذير مما هو زائد 
على املعتاد في كالم النساء من الرقة وذلك ترخيم الصوت، أي ليكن 

كالمكن جزال.•ابن عاشور(٣)

قال عمر -رضي اهلل عنه-: ( قلت يا رسول اهلل: يدخل عليك البر 
والفاجر، فلو أمرت أمهات املؤمنني بالحجاب؛ فأنزل اهلل آية الحجاب) 

•البخاري (٩)

قال ابن عباس: ال ترخصن بالقول، وال تخضعن بالكالم.•ابن 
جرير(١)

قال ابن عباس: وهي املرأة ال جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع 
وخمار، وتضع عنها الجلباب ما لم تتبّرج ملا يكره اهلل •ابن جرير (٣٠)

كانت عائشة-رضي اهلل عنها- تقرأ: {وقرن في بيوتكن} 
[األحزاب: ٣٣] فتبكي حتى تبل خمارها. "•أحمد(٦)

عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال : ملا تزوج رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم زينب بنت جحش دعا القوم، فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو 
كأنه يتهيأ للقيام، فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، 

وقعد ثالثة نفر، فجاء النبي صلى اهلل عليه وسلم ليدخل فإذا القوم 
جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت، فجئت، فأخبرت النبي صلى اهلل عليه 
وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، فألقى الحجاب 
بيني وبينه، فأنزل اهلل : { يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي } 

اآلية. •البخاري(٧)

عن قتادة قال: بلغنا أنهن أمرن بالحجاب عند ذلك. •ابن 
جرير(١٠)

عن عاصم األحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعلت 
الجلباب هكذا، وتنقبت به فنقول لها: رحمك اهلل قال اهلل تعالى: {والقواعد 
من النساء الالتي ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن 
غير متبرجات بزينة} هو الجلباب، قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ 

فنقول: {وأن يستعففن خير لهن} فتقول: " هو إثبات الجلباب "•البيهقي 
(٣٦)

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت : خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب 
لحاجتها وكانت امرأة جسيمة، ال تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن 

الخطاب، فقال : يا سودة، أما واهلل ما تخفني علينا فانظري كيف 
تخرجني. قالت : فانكفأت راجعة ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في 

بيتي وإنه ليتعشى، وفي يده عرق. فدخلت، فقالت : يا رسول اهلل، إني 
خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت : فأوحى اهلل إليه، 
ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال : " إنه قد أذن لكن أن 

تخرجن لحاجتكن "•البخاري (١٣)

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: " يرحم اهلل نساء املهاجرات األول، ملا 
أنزل اهلل: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: ٣١] شققن 

مروطهن فاختمرن بها "•البخاري (٢٦)

عن عائشة-رضي اهلل عنها- قالت في حادثة اإلفك: (فخمرت وجهي 
بجلبابي) •البخاري (١٨)

روي عن ابن عباس تفسير الجلباب بقوله: هو الذي يستر من فوق إلى 
أسفل. فهو كل ما تستتر به املرأة من كساء أو غيره  •األلوسي (١٥)

قال البيضاوي: وال يبدين زينتهن: كالحلي والثياب واألصباغ فضال 
عن مواضعها ملن ال يحل أن تبدى له. (٢٥)

عن سالم -مولى عائشة رضي اهلل عنها- قال: كنت آتيها- أي عائشة- 
مكاتبا ما تختفي مني، فتجلس بني يدي، وتتحدث معي، حتى جئتها 

ذات يوم، فقلت : ادعي لي بالبركة يا أم املؤمنني. قالت : وما ذاك ؟ قلت 
: أعتقني اهلل. قالت : بارك اهلل لك. وأرخت الحجاب دوني، فلم أرها بعد 

ذلك اليوم. •النسائي (١٢)

٢/وأمرهن بلزوم البيوت للتخلية عن الشوائب، وأرشدهن إلى التحلية 
بالرغائب من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة.•البقاعي(٤)

عن أم سلمة- رضي اهلل عنها-قالت: (ملا نزلت هذه اآلية: (يدنني 
عليهن من جالبيبهن) خرج نساء األنصار كأن على رؤوسهن الغربان 

من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها) •عبدالرزاق (١٩)

٣/ وفي استعارة الرجس للمعصية، والطهر للطاعة؛ ترغيبا 
ألصحاب الطباع السليمة والعقول املستقيمة، في الطاعة، وتنفيرا 

لهم عن املعصية.•الشربيني(٥)

  قال القرطبي: إنما خص القواعد بذلك النصراف األنفس عنهن، 
فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن، وأزيل عنهن كلفة التحفظ املتعب لهن، 
وهي -الكبيرة- كالشابة في التستر، إال أن الكبيرة تضع الجلباب 
الذي يكون فوق الدرع والخمار، قاله ابن مسعود وابن جبير. (٣٤)

تفسير: (إال ما ظهر منها):

أثر الصحابية

في اآلية دليل على دخول سائر النساء في حكم الحجاب؛ قال 
السيوطي: "هذه آية الحجاب في حقِّ سائر النساء".(١٧)

آثار الصحابيات

أثر التابعية

• قال ابن كثير: هذه آداب أمر اهلل بها نساء النبي-صلى اهلل عليه 
وسلم- ونساء األمة تبع لهن في ذلك(٢)

تفسير قوله: (فال تخضعن بالقول)

تفسير: (القواعد) :

أثر الصحابية

تفسير قوله: (فاسألوهن من وراء حجاب) :

آثار الصحابيات

عنها- .
السبب األول: زواج أم املؤمنني زينب بنت جحش -رضي اهلل 

قال القرطبي: في هذه اآلية دليل على أن اهلل تعالى أذن في 
مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتني 

فيها ويدخل في ذلك جميع النساء باملعنى.(١١)

تفسير: (غير متبرجات بزينة):

السبب الثاني: رغبة عمر -رضي اهلل عنه-. وهو من املوافقات التي وافق فيها القرآن.

تفسير الجلباب:

تفسير: (ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن):

تفسير اإلدناء:

التفسير باملأثور

التفسير باملأثور التفسير باملأثور

سبب النزول

االستنباط

التفسير باملأثور

االستنباط

التفسير باملأثور

االستنباط

االستنباط

االستنباط

التطبيق

التطبيق

التطبيق

التطبيق

التطبيق

املوضع الثاني

املوضع الثالث

املوضع الرابع

املوضع الخامس
املوضع األول



:عجارملا  
 

  )۲٥۸ /۲۰( يربطلا ريسفت )۱(
 )٦/۳٦۳( ةيملعلا ط ريثك نبا ريسفت )۲( 

 )۲۲/۹( ريونتلاو ريرحتلا )۳(

 )۱٥/۳٤٥( يعاقبلل  رردلا مظن )٤(
 )۳/۲٤٥( ينيبرشلل رينملا جارسلا )٥(
  )۹۱۱( دهزلا يف دمحأ هاور )٦(
 )٤۷۹۱( ،)۱۱۸ /٦( يراخبلا هاور )۷(
 )۲٤۹ /۱( رجح نبال يرابلا حتف )۸(
 )٤۷۹۰( ،)۱۱۸ /٦( يراخبلا هاور )۹(
 )۳۱۳ /۲۰( يربطلا ريسفت )۱۰(
 )۲۲۷ /۱٤( يبطرقلا ريسفت )۱۱(
 )۱۰۰( ،)۷۲ /۱( يئاسنلا هاور )۱۲(

 )٤۷٥۹( ،)۱۲۰ /٦( يراخبلا هاور )۱۳(
 )٥۳۱ /۸( رجح نبال يرابلا حتف )۱٤(
 )۲٦٤ /۱۱(  يسولألا ريسفت )۱٥(
 )۳۲٤ /۲۰( يربطلا ريسفت )۱٦(
 )۲۱٤ ( ليزنتلا طابنتسا يف ليلكإلا )۱۷(
 )٤۷٥۰( ،)۱۰۱ /٦( يراخبلا  هاور )۱۸(
 )۲۳۷۷( ،)٥۲ /۳( قازرلا دبع هاور )۱۹(
 )٤۱ /٦( ةيملعلا ط ريثك نبا ريسفت )۲۰(
 )۱۳۷ /۷( يقهيبلا هاور  )۲۱(
 )۳۲٤ /۲۰(  يربطلا ريسفت )۲۲(
 )۱٥۷ /۱۹( يربطلا ريسفت )۲۳(
 )۱۱۱ /۲۲( ىواتفلا عومجم )۲٤(
 )۱۰٤ /٤(  يواضيبلا ريسفت )۲٥(

 )٤۷٥۸( ،)۱۰۹ /٦( يراخبلا هاور )۲٦(
 )٤۹۰ /۸( رجح نبال يرابلا حتف )۲۷(
 )۲۱٦ /۱۹(  يربطلا ريسفت )۲۸(
 )۷۷ /٦( ةيملعلا ط ريثك نبا ريسفت )۲۹(
 )۲۱٦ /۱۹( يربطلا ريسفت )۳۰(
 )۸۲ /۲( راطوألا لين  )۳۱(
 )۲۹۷ /۱۰( رجح نبال يرابلا حتف )۳۲(
 )۲۱٦ /۱۹(  يربطلا ريسفت  )۳۳(
 )۳۰۹ /۱۲( يبطرقلا ريسفت )۳٤(
 )۱٦٤ /۹( راثآلاب ىلحملا )۳٥(
 )۱۳٥۳٤( ،)۱٥۰ /۷(  يقهيبلا  هاور )۳٦(

 
 


