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:ناوي ئامادةكاران
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 ِعيتسنو هدمحِهللا ن دذُِإنَّ احلَموعنو هِفرغتسنو هن    ِمـنا وفُـِسنِر أَنوـرِباِهللا ِمن ش
              لَه اِديِللْ فَال هضي نمو ِضلَّ لَهِدِه اُهللا فَال مهي نا ماِلنمئَاِت أَعيأَنْ  ... س دهأَشو

 لَه كِريال ش هدحِإالّ اُهللا و ال ِإلَه ... ولُهسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو.
     ُتم وُتنَّ ِإآل َوَأن ِھ َوآل َتُم قَّ ُتَقاِت َھ َح وْا الّل وْا اتَُّق ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی

] .١٠٢: آل عمران [ ُموَنمُّْسِل 
َق             َیا َدٍة َوَخَل ٍس َواِح ن نَّْف م مِّ ِذي َخَلَقُك ُم الَّ وْا َربَُّك َأیَُّھا النَّاُس اتَُّق

ِذي    َھ الَّ ـوْا الّل َساء َواتَُّق ـًرا َوِنـ ـاًال َكثـِی ا ِرَج ثَّ ِمْنُھَم ا َوَب ا َزْوَجَھ ِمْنَھ
. ]١: النساء [ اَتَساَءُلـوَن ِبــِھ َواآلْرَحـاَم ِإنَّ الّلَھ َكاَن َعَلْیـُكْم َرِقیًب 

       اَلُكْم ْم َأْعَم ْصِلْح َلُك ِدیًدا ُی َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُقوُلوا َقْوًلا َس
ا         ْوًزا َعِظیًم اَز َف ْد َف وَلُھ َفَق َھ َوَرُس ْع اللَّ ن ُیِط وَبُكْم َوَم ْم ُذُن ْر َلُك [ َوَیْغِف

] .٧١ـ ٧٠: األحزاب 

فَِإنَّ أَصدق احلَِديِث ِكتاب اِهللا وخير اهلَدِي هـدي محمـٍد  : بعد أَما  
h       َّكُـلـاللَةٌ وٍة ضعكُلَّ ِبدةٌ وعثٍَة ِبددحكُلَّ ما وهثَاتدحِر مواُألم رشو

.ضاللٍَة ِفي الناِر 
:أما بعد   
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َأِن اْلَحْمُد ِلّلِھ َربِّ اْلَعاَلِمیَنناَوآِخُر َدْعَوا

.وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
 

ك١٤٢٩/ =/١٠ 
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    الَِّتـي ـارقُواْ النفَـات
)٢٤: سورة البقرة وقُودها الناس والِْحجارةُ  








     












 ا تموقُواْ ياتونَ ِفيِه وعجر
:سورة البقـرة ( ِإلَى اللِّه ثُم توفَّى كُلُّ نفٍْس ما كَسبت وهم الَ يظْلَمونَ          

٢٨١(





 
 

 



     

B
   ـاهـا أَيي

ساء الْمؤِمِنني يدِنني علَيِهن ِمن جلَـاِبيِبِهن       النِبي قُل لِّأَزواِجك وبناِتك وِن    
)  ٥٩: سورة األحـزاب( d




  جربت نجربلَا تِة الْأُولَى  واِهِليالْج
ــزاب( ــورة األح )٣٣: س




B
 َا أي     اِجـكوقُـل لِّأَز ِبيا النهي

        لَاِبيِبِهنِمن ج ِهنلَيع ِننيدي ِمِننيؤاء الْمِنسو اِتكنبو    فْنرعى أَن ينأَد ذَِلك
 نذَيؤافَلَا يِحيما رغَفُور كَانَ اللَّهو)٥٩: سورة األحزاب(

d







     

B



        ضـرالَِّذي ِفي قَلِْبِه م عطْمِل فَيِبالْقَو نعضخفَلَا ت

)٣٢: سورة األحزاب (








B

d
d

               يا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل يصلح أن يرى منها شيء إال هذا
)١(وأشار إىل وجهه وكفيه-وهذا 

.)٧٨٧٤(: حسنه األلباين يف صحيح اجلامع ، برقم )١(



     







)١٢١: سورة طـه (فَبدت لَهما سوآتهما  


B


dفَاِنِصن
ِلِمناِرأَهالنالَممهاٌء...أَرِنسواتكَاِسياتاِريعِميالَتم ـاِئالَتم

نهُءوسِةكَرِنمِتأَسخاِئلَِةالْبالْم






 أرادd   النـساء اللـوايت

.رواه مسلم )٢(



     

               يلبسن من الثياب الشيء اخلفيف ، الذي يـصف وال يـستر ، فهـن
١كاسيات باإلسم ، عاريات يف احلقيقة 

d





B
  


،   نـساؤهم

العنوهن فإن  كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف        
.)٢(... ملعونات




.١٢٧: جلباب املرأة املسلمة )١(
الترغيـب  صـحيح ، ويف ٢٦٨٣: صححه العالمة األلباين يف السلسلة الصحيحة ، برقم     )٢(

).٢٠٤٤: والترهيب ، برقم 



     

 

B


dفَاِنِصنِلِمنـارِ أَهالن لَـم

كَأَسـِنمةِ رُءوسهنماِئالَتمِميالَتعاِرياتكَاِسياتوِنساٌء... أَرهما
ِمـن لَيوجدِرحيهاوِإنَِّرحيهايِجدنَوالَالْجنةَيدخلْنالَالْماِئلَِةالْبخِت
١وكَـذَا كَذَامِسريِة








B


 ًكَاِملَة مهارزِملُواْ أَوحِلي

.رواه مسلم )١(



     

أَالَ ساء ما يـِزرونَ     وِمن أَوزاِر الَِّذين يِضلُّونهم ِبغيِر ِعلٍْم     يوم الِْقيامةِ   
.)٢٥: سورة النحل(





B


d وشـر

إالمنهناجلنةيدخلال،  املنافقاتوهن،  املتخيالتاملتربجاتنسائكم
)١(األعـصم الغرابمثل 












).١٨٤٩:( الصحيحة ، برقم : صححه العالمة األلباين يف )١(



     





  لَـىفُوا عرأَس الَِّذين اِديا ِعبقُلْ ي

               ـوه ـها ِإنِميعج وبالذُّن ِفرغي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحطُوا ِمن رقْنلَا ت أَنفُِسِهم
 ِحيمالر فُورالْغ )  ٥٣: سورة الزمـر(  ،











َوآِخُر َدْعَواُھْم َأِن اْلَحْمُد ِلّلِھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن



     

 
 




 
 
 

 



 



     

       َك ل لَِّأْزَواِج يُّ ُق ا النَِّب ا َأیَُّھ َی
ى َأن      َك َأْدَن اِبیِبِھنَّ َذِل ن َجَل ْیِھنَّ ِم ْدِنیَن َعَل ْؤِمِنیَن ُی َساء اْلُم َك َوِن َوَبَناِت

)١(اَن اللَُّھ َغُفوًرا رَِّحیًماُیْعَرْفَن َفَلا ُیْؤَذْیَن َوَك
h


















)٥٩:سورة األحزاب ( )١(



     


h


)١(





h






بةآلم سةبارةت بة ثَیكانى ئافرةت بةھةمان شَیوة بة عةورةت دةذمَیردرَین ،      )١(
ا       ة ، ب ةس نىی ؤرةوةى ب ة ط شیان ب رَین ، داثؤشینی ستة دابثؤش و ثَیوی
ین    طورةویةكانیش ئةستور بن ، ضونكة قةبارةى ثَیكان دةردةخةن ، بؤیة دةبین

وا  ةرى خ ة ثَیغةمب ة  hك ةبارةت ب را س َى ك یارى ل دمى  ثرس ة ، و ثاَل دامَین
أم سلمةبا بستَیك شؤِرى بكةنةوة ،: واتة  يرخني شرباً ئافرةتان ؟ فةرمووى    

       ةرمووى ت ـ ف َى بَی واى ل ةوَیت ؟ : ـ ِرةزاى خ ان دةر دةك ة ثَیكانی ! كةوات
ةرمووى     ة  فريخينه ذراعاً ، ال يزدن عليـه     (:ئةویش ف ةوة     : وات ذى بكةن ك درَی ا باَلَی ، و ب

) .١٨٦٤: سلسلة األحاديث الصحيحة ( لةوةش زیاترى نةكةنةوة



     





h "
من لَِبس ثَوب شهرٍة يف الدنيا ، ألبسه اُهللا ثوب مذلٍَّة يـوم القيامـة ، مث    

.)١("أُهلب ِفيه ناراً 








h "         على ر ، عاريات سيكونُ يف آخِر أميت نساٌء كاسيات  ؤوسـهن
.)٢("كأسِنمِة البخت ، العنوهن فإن ملعونات 

، و ) ٣٦٠٧: ، بـرقم  ١١٩٢/ ٢: صحيح سنن ابن ماجه : ( حسنه العالمة األلباين يف  )١(
: جلباب املـرأة املـسلمة   :(،) ٢٠٨٩: ، برقم  ٢: صحيح الترغيب والترهيب    ( 

٢١٣. (
،  ) ٢٦٨٣: ، بـرقم     ٤١١: ٦السلسلة الـصحيحة    : ( أللباين يف   صححه العالمة ا  )٢(

 ) ١٢٥: جلباب املرأة املسلمة(.



     






النساء اللوايت يلبسن من الثياب الشيء       hأراد  : (( ال العلماء   ق

اخلفيف ، الذي يصف وال يستر ، فهن كاسيات باإلسم ، عاريـات يف              
.)١()) احلقيقة 

h






٢٣




.)١٢٧: جلباب املرأة املسلمة ( )١(
)٢( :)العراق () مـرو (
) كوفة(
)٣(:)قوهستان ()راسانخ (



     







١





h٢


h "       مالك مل تلبس القبطيـة ؟


 " رهــام
)٤("، فإين أخاف أن تصف حجم عظامها         )٣(فلتجعل حتتها غاللة    

.)١٠٧: جلباب املرأة املسلمة : ( صححه العالمة األلباين يف )١(
)٢(:
)٣( :





     





h " أميا امرأة

.)١("استعطرت ، فمرت على قوم ، ليجدوا من رحيها ، فهي زانية 






ch

 "    لعن رسول اهللاh     الرجل يلبس لبـسة
.)٢("املرأة واملرأة تلبس لبسة الرجل 

احلديث إسناده حسن : ، وقال )١٣١: جلباب املرأة املسلمة ( : حسنه العالمة األلباين يف )٤(
.، وهو من روياة أسامة بن زيد ، وأخرجه أمحد والبيهقي 

صـحيح وضـعيف   ( ، و   ) ٥١٢٦: صحيح سنن النسائي    : ( حسنه العالمة األلباين يف      )١(
: جلباب املرأة املسلمة ( ) ٢٠١٩: صحيح الترغيب والترهيب ( ، و  ) ٢٧٠١: مع  اجلا

١٣٧. (

صحيح الترغيب ( ، و ) ٤٠٩٨: صحيح سنن أيب داود : ( صححه العالمة األلباين يف )٢(
) .١٤١: جلباب املرأة املسلمة : ( ) ٢٠٦٩: والترهيب 



     

h


١



h

 "     ٣("إن هذه من ثياب الكفار فال تلبسها(




     ََّتُھن ِدیَن ِزیَن ا ُیْب َوَل

)١(






)٢( :   فَرـصع
.

.)٢٧، و ٢٠٧٧: مسلم ( )٣(



     
١

  ُي ب ْرَن ِف رَُّج    َوَق رَّْجَن َتَب ا َتَب وِتُكنَّ َوَل ُی
ُأوَلى  ِة اْل ٢اْلَجاِھِلیَّ




h
 "   ـ وامـرأة  : ... ثالثة ال تسأل عنهم ـ وذكر منهم 

.)٣(... "غاب عنها زوجها ، قد كفاها مؤونة الدنيا ، فتربجت بعده 








.)٣١: سورة النور ( )١(
.)٣٣: ب سورة األحزا( )٢(
.)٥٤٢: برقم : الصحيحة ( :صححه العالمة األلباين يف )٣(



     

h
 "         وشر نسائكم املتربجـات املتخـيالت ، وهـن

.)١(" نافقات ، ال يدخل اجلنة منهن إال مثل الغراب األعصم امل



















.)١٨٤٩: الصحيحة ، برقم ( :صححه العالمة األلباين يف )١(



     













َن       َو َصاِرِھنَّ َوَیْحَفْظ ُقل لِّْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن َأْب
ا     َر ِمْنَھ ا َظَھ ا َم َتُھنَّ ِإلَّ ِدیَن ِزیَن ا ُیْب ُروَجُھنَّ َوَل )١(ُف





َأِن اْلَحْمُد ِلّلِھ َربِّ اْلَعاَلِمیَنناَوآِخُر َدْعَوا
نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلموصلى اهللا على


.)٣١: سورة النور ( )١(
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s

s




















     







    ا ا َأیَُّھ َی
ن   ْیِھنَّ ِم ْدِنیَن َعَل ْؤِمِنیَن ُی َساء اْلُم َك َوِن َك َوَبَناِت ل لَِّأْزَواِج يُّ ُق النَِّب
وًرا         ُھ َغُف اَن اللَّ ْؤَذْیَن َوَك ا ُی َرْفَن َفَل ى َأن ُیْع َك َأْدَن اِبیِبِھنَّ َذِل َجَل

.)٥٩:سورة األحزاب (رَِّحیًما
s











ابنكثري )  يقـول اهللا _

تسليماً أنْ يأمر النساء املؤمنـات ـ خاصـة    sآمراً رسوله _ تعالـى 



     

بيبهن ليتميـزن عـن   أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأنْ يدنني عليهن من جال 
مسات نساء الـجاهلية ومسات اإلماء ، والـجلباب هـو الـرداء فـوق             
الـخمار، قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والـحسن البصري وسعيد بـن      

.)١() جبري وإبراهيم النخعي وعطاء اخلراسانـي
s

 
 


جلباب


   ابن مسعود وعبيدة وقتادة واحلـسن

البصري وسعيد بن جبري وإبراهيم النخعي وعطاء اخلراسانـي 
  القرطبــي

جالبيب)وهو ثوب  : ع جلباب   مج
أنه الرداء ، وقـد     : أكرب من الـخمار، وروي عن ابن عباس وابن مسعود        

إنه القناع ، والصحيح أنه الثوب الذي يستر مجيع البـدن وفــي             : قيل

) . ١٥١٠/ ٣: ( تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ١(



     

إحدانا ال يكون    sيا رسول اهللا    : عن أم عطية قلت      )١(" صحيح مسلم "
.)٢() لتلبسها أختها من جلبابـها: لـها جلباب ؟ قال 

  جلباب
ابن عباس

ابن مسعودv جلباب :


عقنا(


"  صحيح مـسلم"
 أم عطية

s


 )  حممـد
ثُم إنَّ اهللا تعاىل    ناصرالدين األلبانـي 

 ... ـ ـ يف اآلية األخرى 


.)٨٩٠: (وصحيح مسلم رقم ) ٣٢٤: (صحيح البخاري رقم )١(
/ ٤: (للشوكانـي " فتح القدير: "، ) ٢٤٣/  ١٤: (تفسري القرطبـي  )٢(

٣٠٤. (



     

َساء                :وهي قوله تعـاىل      َك َوِن َك َوَبَناِت ل لَِّأْزَواِج يُّ ُق ا النَِّب ا َأیَُّھ َی
ا    َرْفَن َفَل ى َأن ُیْع َك َأْدَن اِبیِبِھنَّ َذِل ن َجَل ْیِھنَّ ِم ْدِنیَن َعَل ْؤِمِنیَن ُی اْلُم

ا    ُیْؤ ...)٥٩: سورة األحزاب (َذْیَن َوَكاَن اللَُّھ َغُفوًرا رَِّحیًم
 وهو

يستعمل يف الغالب إذا خرجت من دارها كما روى الشيخان و غريمها عن             
خنـرجهن يف    أن sأمرنا رسـول اهللا     " :أم عطية رضي اهللا عنها قالت       

العواتق والـحيض وذوات الـخدور فأما الــحيض       : الفطر واألضحى 
يـا رسـول اهللا     : قلت  . فيعتزلن الصالة ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني       

.)١("لتلبسها أختها من جلباا : إحدانا ال يكون لـها جلباب ؟ قال 
ا تعليق) ٣٨٨/ ١) ( فيض الباري   ( قال الشيخ أنور الكشمريي يف      

( :على هذا احلديث    
.

(
 

 


وصحيح سنن أيب داود رقم ) ٨٩٠: (وصحيح مسلم رقم ) ٩٧٤: (صحيح البخاري رقم )١(
) .٥٣٧: (وصحيح سنن الترمذي رقم ) ١١٢٤: (

) .٨٤ـ ٨٢: (جلباب املرأة املسلمة )١(



     


   ا ا َأیَُّھ َی

ْؤِمِنیَن  َساء اْلُم َك َوِن َك َوَبَناِت ل لَِّأْزَواِج يُّ ُق ن النَِّب ْیِھنَّ ِم ْدِنیَن َعَل ُی
وًرا         ُھ َغُف اَن اللَّ ْؤَذْیَن َوَك ا ُی َرْفَن َفَل ى َأن ُیْع َك َأْدَن اِبیِبِھنَّ َذِل َجَل

رَِّحیًما 





)ــسلم ــاري و م البخ
أم عطية 

s



 حـيض


s


   فـيض البـاري٣٨٨/ ١





     


 

 


   والـجلباب ما يوضع علـى
الذي تغطي به النساء الرأس والوجـه  الرأس والبدن فوق الثياب ، وهو    

...والبدن كله  
 هو الرداء فوق : والـجلباب

)الـخمار بـمنـزلة العباءة 


 
      ومن أدلة السنة أن النيبs   ملا أمر بـإخراج

يا رسول اهللا إحدانا ال يكون لـها جلباب ؟     : النساء إىل مصلى العيد قلن      
رواه البخـاري  " (لتلبسها أختها مـن جلبابــها    : " sالنيب  : فقال  

.)١()ومسلم

أسئلة وأجوبة بعد حماضـرة  (فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز ، السؤال السابع ضمن         ) ٦()١(
") .عمل الـمسلم"
) .االختالط والسفور: (فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز ، ضمن رسالة ) ٧()٢(
) .٨٩٠: (وصحيح مسلم رقم ) ٣٢٤: (صحيح البخاري رقم )١(



     

أالَّ خترج   فهذا الـحديث يدل على أن الـمعتاد عند نساء الصحابة        
)الـمرأة إالَّ بـجلباب 


s

s






 
  لباس تضعه املـرأة فـوق      : والـجلباب

. مجيع بدا فوق ثياا العادية ملزيد الستر والبعد عن الفتنـة             رأسها وعلى 
هكذا ينبغي للمرأة سواء كانت بدوية أو حضرية ، الواجـب عليهـا أن              

...)تتمسك حبكم اإلسالم وأن جتتهد يف ستر عورا  




.فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز )٢(
.فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز )١(



     








      الذي يقتضيه العمل بـما يف آيتـي النـور ٢(فالـحق(

أنَّ الـمرأة جيب عليها إذا خرجت من دارها أن ختتمـر           : )١(واألحزاب
وتلبس اجللباب على اخلمار ألنه كما قلنا سابقا أستر هلا وأبعـد عـن أن               

. )٢()رأسها وأكتافها وهذا أمر يطلبه الشارعيصف حجم 

)٢( :       لَاو نهوجفُر فَظْنحيو اِرِهنصأَب ِمن نضضغاِت يِمنؤقُل لِّلْمو
ن ِزينتهن ِإلَّا ِلبعولَِتِهن أَو يبِدين ِزينتهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنها ولْيضِربن ِبخمِرِهن علَى جيوِبِهن ولَا يبِدي

 اِتِهنوِني أَخب أَو اِنِهنوِني ِإخب أَو اِنِهنوِإخ أَو ولَِتِهنعاء بنأَب أَو اِئِهننأَب أَو ولَِتِهنعاء بآب أَو اِئِهنآب
ِو التاِبِعني غَيِر أُوِلي الِْإربِة ِمن الرجاِل أَِو الطِّفِْل الَّـِذين لَـم   أَو ِنساِئِهن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَ     

يظْهروا علَى عوراِت النساء ولَا يضِربن ِبأَرجِلِهن ِليعلَم ما يخِفني ِمن ِزينِتِهن وتوبوا ِإلَى اللَّـِه                
ِمنؤا الْمها أَيِميعونَجفِْلحت لَّكُمونَ لَع)٣١: سورة النــور. (

)١( :        ِننيـدي ِمِننيـؤاء الْمِنسو اِتكنبو اِجكوقُل لِّأَز ِبيا النها أَيي
سورة األحزاب اللَّه غَفُورا رِحيماعلَيِهن ِمن جلَاِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ  

 :٥٩. (
) .٨٥: (جلباب الـمرأة الـمسلمة ص )٢(



     

 )   األحـزاب   ( و  ) النـور(







)      اجللبـاب مـن    واعلم أن هذا اجلمع بني اخلمار و

املرأة إذا خرجت قد أخل به مجاهري النساء املسلمات فإن الواقع منهن إمـا   
اجللباب وحده على رؤوسهن أو اخلمار وقد يكون غري سابغ يف بعـضهن             

ـ    حبيث ينكشف منهن بعض ما حـرم       ) اإلشارب  ( كالذي يسمى اليوم ب
)قبة مثالاهللا عليهن أن يظهرن من زينتهن الباطنة كشعر الناصية أو الر 








ــارب اإلش

) .٨٥: (جلباب الـمرأة الـمسلمة ص )٣(



     





 


 ــشمريي ــور الك أن

    إنَّ قوله ال مفهوم لـه إذ  ) واجلالبيب عند اخلروج    : ( ثُم
األجانب فسواء خرجت إليهم أو دخلـوا       إن اجللباب لستر زينة املرأة عن       

عليها فال بد على كل حال من أن تتجلبب ويؤيد هذا ما قاله قيس بن زيد             
فجاء رسول  ... طلق حفصة بنت عمر      sإنَّ رسول اهللا    ) (صحيح  : ( 
إن جربيل أتانـي   : " sفدخل عليها فتجلببت فقال رسول اهللا        sاهللا  

     ـة ، وهي زوجتك فـي      فقال لـي أرجع حفصة فإنـها صوامـة قوام
.)١(" )الـجنة  





: ص  " جلباب الــمرأة الـمـسلمة    "و  ) ٢٠٠٧: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم     ()١(
)٨٧. (



     




 قيسزيد
s

s
s




 
 
 

 


٢١٣٥٢٩/٣/١٤٢١


عبدالعزيز بن عبداهللا بن الشيخ (، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء)١(
الـشيخ  (، و ) صاحل بن فوزان الفوزانالشيخ (،) حممد آل الشيخ  

) .دأبو زيبكر بن عبداهللا الشيخ (، و ) الغدياننعبد الرمحعبداهللا بن 



     


s

      اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (
  عبد العزيز الدهام

 اللجنة
٩٣٤هيئة كبار العلماء  ـمن األمانة العامة ل   

١٢/٢/١٤٢١











)١(









     





الـجلباب




            ها ـأن تكون مسيكة ال تظهر ما حتتها ، وال يكـون لـ

خاصية االلتصاق   



   جسم ، واسـعة ال تبـدي       ـجميع ال ـأن تكون ساترة ل

تقاطيعه


 أن تكون مفتوحة من األمام فقط ، وتكون فتحة األكمام
ضيقة





     

       أالّ يكون فيها زينة تلفت إليها األنظار ، وعليه فال بد أن
ختلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعالمات     





  هة للباس الكافرات أو الرجال    ـأالّ تكون مشاب




      أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداًء












 َوَال



     

اِب        ِدیُد اْلِعَق َھ َش َھ ِإنَّ الّل وْا الّل ْدَواِن َواتَُّق ِم َواْلُع ى اِإلْث اَوُنوْا َعَل َتَع
.)٢: الـمائدة (







s


 
وسلم وآلھ وصحبھوصلى اهللا على نبینا محمد 
 
 

 
      أو أكمامها قيطـان     ما حكم لبس العباءة اليت يف أطرافها ،

أو غريه ؟    


) .٤٥٢٧: (موسوعة الفتاوى اإلسالمية ، رقم الفتوى )١(



     

 أنه يؤدي إىل الفتنـة     حمرم حيث


















s


s
"            اتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فـإنَّ أول فتنـة بنــي



     

)١(" إسرائيل كانت يف النساء   







" َّأن

)٢(" من ترك شيئاً هللا عوضه اهللا خرياً منـه        





) .٢٧٤٢: (صحيح مسلم رقم )١(
إنك لن تدع شيئاً هللا عز وجل ، إالَّ بدلك اُهللا به ما هو خري             : "صح هذا الـحديث بلفظ     )٢(

، ) ٣٦٣/ ٥: (، وعنـه أمحـد      ) ٢/ ٦٨/ ٢" : (الزهـد "أخرجه وكيع فـي    " لك منه 
وسنده صحيح علـى شرط مسلم قاله      ) ١١٣٥: (رقم  " مسند الشهاب " والقضاعـي فـي   

" : سلسلة األحاديث الضعيفة  " الشيخ الـمحدثُ العالَّمـة اإلمام األلبانـي رمحه اهللا فـي         
ن العثيمني رمحـه اهللا فـرغم  ، أمـا اللفظ الذي ذكره الشيخ العالَّمـة اب) ٦٢ـ  ٦١/ ١(

اشتهارِه علـى ألسنة كثري من الدعاة والـخطباء وغريهم فلـم أقف عليِه فـي الـمصادر             
: التـي حبثت فيها عنه رغم أنَّ الشيخ األلبانـي رمحه اهللا قد ذكره فــي كتابـه الفريـد         

.واهللا أعلم رواه أحـمد بسنٍد صحيح ، : وقال ) ٤٧: (ص " جلباب الـمرأة الـمسلمة"



     







 
 

 
 
 
 

 



     

 












بسم اهللا الرحمن الرحیم
والسالم على عبده ورسوله نبينـا حممـد        احلمد هللا وحده والصالة   

.واله وصحبه





     




























     











s

















     


)  أشهد أن ال إلـه إال أهللا

)وأشهد أن حممداً رسـول اهللا     









s


s




   َا كَـانمِإن
وا سِمعنا  قَولَ الْمؤِمِنني ِإذَا دعوا ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه ِليحكُم بينهم أَنْ يقُولُ          

)٥١: النور(وأَطَعنا وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ



     


s










 ْقُل
)٨١: التوبة(نار جهنم أَشد حرا لَو كَانوا يفْقَهونَ

s













     




        ا ِإلَّاابرلَا شا ودرا بذُوقُونَ ِفيهلَا ي
)٢٥ـ٢٤: النبأ(حِميما وغَساقًا














s
)١()ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق(




).٧٥٢٠: صحيح اجلامع الصغري، رقم) (١(



     


   وا اللَّهدباعا     وانـسِن ِإحياِلدِبالْوئًا ويِركُوا ِبِه ششلَا تو

)٣٦: النساء(



 داهِإنْ جلى  وع اك

.)١٥: لقمان(أَنْ تشِرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم فَلَا تِطعهما


















     














َونلَمعلَا ت متلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنأَلُوا أَهفَاس)٤٣: النحل(.








       ِمـن قْهزريا وجرخم لْ لَهعجي ِق اللَّهتي نمو

ِسبتحثُ لَا ييح)٣-٢: الطالق(



     








نهتِزين ِدينبلَا يو)٣١: النور(.











  ِاللَّـه دِعن كُممِإنَّ أَكْر
قَاكُمأَت)١٣: احلجرات(






     

)   حممد بن صاحل العثيمني(






   اِء اللَّاِتيسالن ِمن اِعدالْقَوو     ِهنلَيع سا فَلَيونَ ِنكَاحجرلَا ي

.)٦٠: النور(جناح أَنْ يضعن ِثيابهن غَير متبرجاٍت ِبِزينٍة
















).٧ص: توجيهات وفتاوى مهمة لنساء األمة()١(



     






s "أحب األعمال إىل اهللا أدومه وإن قل".












 هأَن لَوظُونَ ِبـِه    ووعا يلُوا مفَع م

.)٦٦: النساء(لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثِْبيتا



     























َِّذكِْري فَِإن نع ضرأَع نمو لَه
.)١٢٤: طه(مِعيشةً ضنكًا ونحشره يوم الِْقيامِة أَعمى



     



















  ـاأَمو
)١١: الـضحى (ِبِنعمِة ربـك فَحـدثْ    








     




s


 اِإلَّا م نهتِزين ِدينبلَا يو
.)٣١: النور(ظَهر ِمنها



 لَيع ِننيدي  لَـاِبيِبِهنج ِمن ِهن

)٥٩: األحزاب(





-
s






     


















  ِقيمتساطَ الْمرا الصِدناه)٦: الفاحتة(  










     

      ِإلَّـا ـقالْح ـدعاذَا بفَم
)٣٢: يونس(الضلَالُ










)  ملـك املـوت(





        َونقِْدمتـسلَا يةً واعونَ سأِْخرتسلَا ي ملُهاَء أَجفَِإذَا ج
.)٣٤: األعراف(









     





)ملك املوت(








   ٍة ِمـنِفـرغاِبقُوا ِإلَى مس
.)٢١: احلديد(ربكُم وجنٍة عرضها كَعرِض السماِء والْأَرِض











     









 َوناِسـرالْخ مطَاِن هيالش بأَلَا ِإنَّ ِحز

.)١٩: اادلة(


















     














         ـِذيرن ـهِمن ي لَكُـموا ِإلَى اللَِّه ِإنفَِفر
ِبنيم) ٥٠: الذاريات(


s











     

 
 













سبحانك اللهم وحبمدك
.أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

 
www.iman1.com


imanonekurd@yahoo.com


