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أما بعد: فيا أيها الناس، اتقوا اهلل؛ فبتقوى اهلل عز وجل يصل العبد إىل منازل األبرار، 
 وبتقوى اهلل عز وجل ينجو العبد من ادلهالك ويبتعد عن مسالك الشر واألشرار.

لقد بعث اهلل حممًدا  باذلدى ودين احلق ليخرج الناس من الظلمات إىل  أمة اإلسالم: 
ثو اهلل لتحقيق عبادة اهلل عز وجل، وذلك بتمام النور بإذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد، بع

الذل واخلضوع لو تبارك وتعاىل بامتثال أوامره واجتناب نواىيو وتقدمي ذلك على ىوى 
النفس وشهواهتا، وبعثو اهلل متمًما دلكارم األخالق داعًيا إليها بكل وسيلة، فجاءت شريعتو   

يلها أو تنظيمها ألهنا من لدن حكيم كاملة من مجيع الوجوه ال حتتاج إىل خملوق يف تكم
 خبري عليم مبا يصلح عباده رحيم هبم.

ه رسول اهلل   وإن من مكارم األخالق اليت بُِعَث هبا رسولُنا حممٌد  ُخُلَق احلياِء الذي عدَّ
من اإلديان وشعبة من شعبو، وإنَّ من احلياء اْحِتَشاَم ادلرأِة وََتَلَُّقَها باألخالق الكردية 

لة اليت تبعدىا عن مواقع الفنت ومواضع الرَِّيِب، وأكرب احتشام تفعلو وتتحلى بو الفاض
ويصون عرضها وحيفظ ذلا كرامتها ويبعدىا عن الفتنة ىو احلجاب الشرعي وتغطية وجهها 
وكفيها عن األجانب فضاًل عما ىو فوق ذلك دما ىو معلوٌم حترمُي ِإْبَدائِِو وإظهارِه لغري 

 احملارم.
كان الناس يف ىذه البالد ادلباركة إال ما ندر على الطريق الصحيح يف لقد  عباد اهلل: 

معاشر أمر احلجاب، ونرى بوادر طيبة لألخذ باألمر الواجب حنو النساء يف أمر احلجاب، 
ادلؤمنني، ال خيفى على اجلميع أن ىذه البالد اليت ننعم فيها ىي منبع اإلديان وىي أسو 
ومأرزه، وال زالت كذلك وهلل احلمد، فال يعرف بلد مثلها يف ىذا الزمان، وىي قبلة 



ادلسلمني وقدوهتم وقلوهبم تتشوف دلقدساهتا، والعامل كلو مسلمو وكافره حيًتم ىذه البقعة 
 ا ادلكانة العالية اليت فرضتها لنفسها بتمسكها بشعائر دينها.ويكن ذل

تربج إن دما يدور يف اجملتمع اآلن وحياول أعداء الدين لو ظفروا بو ىو و أيها ادلؤمنون، 
، وىي قضية كثر اجلدل فيها برغم الفتاوى اليت قيلت حوذلا ادلرأة وتركها لتسًتىا وحشمتها

 قاصدىا وقد بينوا احلكم الشرعي ذلذا األمر.من كبار علمائنا الذين فهموا الشريعة وفقهوا م
أيها الناس، إن موقف المسلم تجاه ىذه ىذه القضية وكل قضية تعترضو في 

يعلم و أن يتعامل معها بالعقل واحلكمة  وأىم ىذه ادلراحل: أوالو  حياتو ىي على مراحل:
حكمها شرعا ويأخذه من أىلو، ثانيا: أن يعرف أضرارىا من مجيع اجلوانب، ثالثا: أن يعلم 

 و دورا يف تفعيل القضية من إمخاذلا، وأن تصرفو فيها يزيد يف نسبة وقوعها من عدمو.أن ل
 ىو حكم تغطية ادلرأة لوجهها ..يعرفو ادلؤمن ىنا  جيب أن وذلذا فأول وأىم ما

 ن تغطية وجو ادلرأة عبادٌة هللأاحلق الذي ال ريب فيو، والقول الذي تدل عليو األدلة 
 .كما يزعم من ال علم عنده  وشريعٌة ماضية، وليست سنًة حادثًة قائمة على التقاليد

دل على وجوب تغطية ادلرأة الكتاب والسنة واإلمجاع العملي والعقل والنظر تف
 ..لوجهها

 ومن ذلك:
َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر " قال تعاىل:  -1

، وىذا نص صريح يف وجوب احلجاب، ودلا كان ذلك كذلك اّدعى  "لُِقُلوِبُكْم َوقُ ُلوهِبِنَّ 
ليل عليو، بل ىو دليل من األدلة على ادلخالفون أنو خاّص بأمهات ادلؤمنني، وىو زعم ال د

وجوب التغطية، فكيف يؤمر الطاىرات ادلطّهرات أمهات ادلؤمنني بتغطية الوجو مث يؤذن 
لسواىن؟! بل القياس يقول: إذا كان أمهات ادلؤمنني رضوان اهلل عليهن قد أمرن باحلجاب 

" ل ىذا احلكم بقولو: مع براءهتن وانتفاء الرّيب عنهن فسواىن من باب أوىل. ىذا وقد علّ 
، وال يزعم أحد أّن سائر النساء لسن يف حاجة إىل طهارة "َذِلُكْم َأْطَهُر لُِقُلوِبُكْم َوقُ ُلوهِبِنَّ 

 القلب. 



يَا أَي َُّها النَِِّبُّ ُقْل أَلْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي " : قولو تعاىلومن األدلة  -2
وقد فسر ابن عباس رضي اهلل عنو اآلية بقولو: )أمر اهلل  "،ِبِهنَّ يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِي

نساء ادلؤمنني إذا خرجن من بيوهتن يف حاجة أن يغّطني وجوىهن من فوق رؤوسهن 
 باجلالبيب، ويبدين عينا واحدة(، ومثلو عن عبيدة السلماين.

َها َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ َوال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظهَ " : تعاىل . وقال3 َر ِمن ْ
َها : )الثياب(، أي: العباءة أو اجللباب، "، قال ابن مسعود يف تفسري قولو: ِإالَّ َما َظَهَر ِمن ْ

 فال ديكن سًته، فمعفو عنو، وكذا إذا ما حرّكت الريح العباءة فظهر منها شيء دون قصد.
: َواْلَقَواِعُد ِمْن النَِّساِء الالَِّت ال يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا فَ َلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأْن  . وقال تعاىل4

ٌر ذَلُنَّ  َر ُمَتبَ رَِّجاٍت ِبزِيَنٍة َوَأْن َيْستَ ْعِفْفَن َخي ْ ، قال اجلصاص: "أباح ذلا  َيَضْعَن ثَِيابَ ُهنَّ َغي ْ
، أما غري القواعد فمحّرم، وىذه اآلية من األدلة كشف وجهها ويدىا ألهنا ال تشتهى"

 احملرجة لدعاة التغريب. 
: ))إن ادلرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان((  عليو الصالة والسالم . وقال5

 رواه الًتمذي، وىذا نص صريح يف وجوب سًت سائر البدن من غري استثناء. 
" ل، دلا أنزل اهلل: . قالت عائشة رضي اهلل عنها: )يرحم اهلل نساء ادلهاجرات األو 6

شققن مروطهن فاختمرن هبا( أخرجو البخاري، قال ابن  َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ 
 حجر: " قولو: )فاختمرن( أي: غّطني وجوىهن"، ويقال: مخر اإلناء إذا غطى وجهو.

وغريىا من األدلة، وىي تدل مبجموعها على أن الشريعة تؤصل لتغطية وجو ادلرأة 
محاية ذلا ودرًءا للفتنة، فإذا جاءت أدلة أخرى ظاىرىا معارضة ىذا األصل فإهنا حتَمل على 

كشف الوجو إال وفيو من االحتماالت ما   ما يوافقو، وال يوجد دليل يظهر منو تسويغ
 ُيضعفو عن نقض ىذا األصل الثابت يف الشريعة.

معاشر ادلسلمني، ولقد كان احلجاب ادلغطي لوجو ادلرأة ىو السائد يف عصور 
ادلسلمني، وعليو مضى الناس قرنا بعد قرن، قال أبو حامد الغزايل وقد عاش يف القرن 

ّر الزمان مكشويف الوجوه، والنساء خيرجن منتقبات"، اخلامس: "مل يزل الرجال على دم



وحكى اإلمام النووي يف روضة الطالبني وقد عاش يف القرن السابع اتفاَق ادلسلمني على 
منع النساء من اخلروج سافرات، وقال ابن حجر وقد عاش يف القرن التاسع: "العمل على 

نتّقبات لئال يراُىّن الرجال"، وعلى جواز خروج النساء إىل ادلساجد واألسواق واألسفار م
ذلك كان النساء ثالثة عشر قرنًا حىت بدايات القرن الرابع عشر اذلجري، حيث بدأت دول 
الغرب تتكالب على دولة اخلالفة حىت إذا سقطت تقامستها، وكان أوُل شيء قامت بو 

ية نزع احلجاب تعطيَل الشريعة ونزَع احلجاب ابتداء بغطاء الوجو، فغطاء الوجو ىو بدا
الكامل. فليتنبو دلثل ىذا، فلم تعد القضية فقهية تبحث يف كتب الفقو فحسب، بل 
القضية أكرب من ذلك، إهنا قضية مصري ألّمة حمافظة على حجاهبا، يراد ىتك حجاهبا، 

 وكشف الوجو ىو البداية، قد اَتذ من اختالف العلماء فيو وسيلة لتدنيس طهارة األمة.
 بد أن ينتبو لها المؤمن وىي من الضرورة بمكان ..ر ال وىاىنا أمو 

أواًل: من أجاز الكشف أجازه مستندا إىل الدليل الشرعي بغّض النظر عن صواب 
قولو أو خطئو، أما دعاة السفور فإمنا يّتبعون أىواءىم وشهواهتم، فمصدر التلقي عند 

فًا جذريًا وكّلًيا، ىذا يتلقى من الكتاب والسنة، وذاك يتلقى عن الفريقني خمتلف اختال
 اذلوى والفكر الغريب. 

ثانًيا: من أجاز الكشف يرى أن التغطيَة أفضل، وأهنا مستحبة، وال جيادل يف ىذا 
بينما دعاة السفور يرون أن الحجاب تخّلف، وأن الكاشفَة ىي المتحّضرة، أحد، 

، ولهذا يرمون من يقول وجهها المرأةوجعلوا من الخالف الفقهي سلمًا لكشف 
وليس  حب العلم، وغير ذلك من األوصاف؟!!م بالوجوب بالتخلف، والتشدد، وعد

يريدون من ادلرأة أن تكشف شعرىا وتزين وجهها وَتالط  كشف الوجو فحسب، بل
 الرجال، وىذا أمر تفّردوا بو ومل جيزه أحد من أىل العلم.

ثالثًا: من أجاز الكشف يرى وجوَب التغطية يف حال الفتنة، وىذا أمر حياول دعاة 
التغريب  التغريب إخفاءه وعدَم ذكره يف كالمهم، فالعلماء يبتعدون عن الفتنة، وأما دعاة

فإهنم يرومون الفتنة، ويبحثون عنها، نقول ىذا   أيها ادلسلمون   ألّن ادلستغربني دعاَة 



السفور يسَعون جاىدين إىل التلبيس واإلفساد عن طريق االلتصاق بالعلماء، والعلماء منهم 
 براٌء كرباءة الذئب من دِم يوسف.

 بارك اهلل يل ولكم يف الوحيني ونفعنا وإياكم مبا فيهما من اآليات واذلدى..


