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 للمرأة المسلمة ي  الشرع حول الزي                           9102ححذيث هاسس    

 (  :والنواهً األوامر) الشرعٌة األحكام أدلة  تنمسم  : مقدمة 

 (اآلحاد احادٌث=   لمتواترةا غٌر باألحادٌث) الثبوت ةظنٌ.        ( المتواترة األحادٌث أو  بالمرآن)  الثبوت لطعٌة.       الثبوت حٌث من*              

 (تفسٌر من أكثر له  الدلٌل=  ) جماعإ اعلٌه لٌس=  الداللة ةظنٌ .            جماعإ علٌها=  الداللة لطعٌة.    ( الفهم)=  الداللة حٌث من*              

  لها لٌس فمهٌة مسائل لظهور الصحابة عصر فً أبد ، والسنة الكتاب من دلٌل إلى ٌستند ، الشرعٌة األمور من أمر على العصور من عصر فً العلم أهل اتفاق=  اإلجماع           

 .."  ٌلونهم الذٌن ثم لرنً المرون خٌر"  ،" ..  ضاللة على األمة تجتمع ال"  ٌخالفه أن بعدهم من جاء لمن ٌجوز ال ، والسنة الكتاب فً أصل                       

  الخ.. كتابً من المسلمة تزوٌج حرمة – انفردت إذا السدس الجدة تورٌث:  أمثلة                                      

 (بالضرورة الدٌن من معلوم) = :  الداللة لطعٌة األحكام -        

 ( الدٌنٌة الثوابت فً لدح هفٌ المدح – الدٌن هوٌة شكلت   ) امخالفته ٌجوز ال.            علٌها اإلجماع انعمد.                       

 .. أواألحوال األشخاص أو المكان أو الزمان حسب تختلف ال فٌها الفتوى.           فٌها جتهاداال ٌجوز ال.                   

 الخ .. الزنا تحرٌم ، الربا تحرٌم ، اإلٌمان أركان ، الخمسة اإلسالم أركان:  أمثلة                            
 : بعضها:  الداللة ظنٌة األحكام -        

 غٌرحرج من اآلراء بأي األخذ ٌجوز.       فٌها االجتهاد ٌجوز. : (خالفٌة مسائل) علٌها اإلجماع ٌنعمد لم*                

 .. واألحوال شخاصواأل والمكان الزمان حسب تختلف فٌها الفتوى.                                                            

 لخا.. أضرحة بها مساجد فً الصالة ، ةأالمر وجه ، الموسٌمى سماع ، اللحٌة طالقإ:  أمثلة                                

  تفسٌر ( من أكثر ٌحتمل الدلٌل كان لو حتى) جماعباإل الداللة لطعٌة  فصارت علٌها جماعاإل انعمد*                
ت م   إِذَا آَمن وا   الَِّذٌنَ  أٌََُّها ٌَا "  الصالة لبل الوضوء.  : أمثلة                     الةِ  إِلَى ل م  ِسل وا   الصَّ وَهك م   فاغ  ج  ِدٌَك م   و   ٌ وا   ال َمَرافِكِ  إِلَى َوأَ َسح  وِسك م   َوام  ؤ  لَك م   بِر  ج   " ال َكع بٌَنِ  إِلَى َوأَر 

  ( دلٌال لطعٌا ..  ً= جعل الدلٌل الظن لصالةالبل   الوضوءجعل  جماعاإل ، الصالة بعد الوضوء ٌكون أن ٌحتمل=  نص المرآنًال)                                        
ر   ِإنََّما آَمن وا   الَِّذٌنَ  أٌََُّها ٌَا " الخمر تحرٌم.                             ٌ ِسر   ال َخم  َم الَ  َواألَنَصاب   َوال  س   م  َواألَز  ن   ِرج  ٌ َطانِ  َعَملِ  م ِ تَنِب وه   الشَّ ونَ  لَعَلَّك م   فَاج   "   ت ف ِلح 

 ،!!   التحرٌم أو الكراهة أو الندب ٌفٌد لد" فاجتنبوه" األمر+   فمط باالجتناب ورد بل التحرٌم بلفظ ٌرد لم =  المرآنً النص )                                       

 ..( شربها ٌجوز ال حراما الخمر وجعل ، بالتحرٌم لطعً دلٌل  الظنً الدلٌل  حول  اإلجماع                                                             

رِ ۖ   ِمن َها َظَهرَ  َما إِالَّ  ِزٌنَتَه نَّ  ٌ ب ِدٌنَ  َوالَ "  المسلمة للمرأة الشرعً الزي.                             ِرِهنَّ  ب نَ َول ٌَض  م  ٌ وبِِهنَّ  َعلَى   ِبخ   ، " ج 
ًُّ  أٌََُّها ٌا"                                      َواِجنَ  ل ل النَّبِ َز  ِمِنٌنَ  َونَِساءِ  َوبَنَاِتنَ  أل ِ ؤ  نٌِنَ  ال م  ٌ ِهنَّ  ٌ د  نَى   ِلنَ ذَ  ۖ   َجاَلبٌِبِِهنَّ  ِمن َعلَ ٌ نَ  َفاَل  ٌ ع َرف نَ  أَن أَد  ذَ   "  ٌؤ 

 ،.. منها ظهر ما ، نزٌنته ، جالبٌبهن ، ٌدنٌن: تفسٌر فً ختالفاال+  المرأة جسد وستر لجٌبا تغطٌة وجوب= ورد ب المرآنً النص) 

 " (المحٌض" التكلٌف  سن بلغت إذا "األلوال أرجح على" والكفٌن الوجه ماعدا جسدها لسائر المسلمة المرأة تغطٌة بوجوب لطعً دلٌل  الظنً الدلٌل حول اإلجماع

    الثبوت قطعٌة  ماألحكا ومن ، بالضرورة الدٌن من المعلوم من صار"   المسلمة للمرأة الشرعً الزي"  فرضٌة علٌه بناء             

  وثوابته دٌنال هوٌة تشكل  ألنها بغٌرها الفتوى أو فٌها االجتهاد أو ، مخالفتها ٌجوز ال = جماعباإل الداللة قطعٌة ، (بالقرآن)            

 .. العصور مر على تتغٌر ال التً              

 

 المسلمة للمرأة الشرعً الزي ضوابط : 

 .. " للعورة ساترا ٌكون أن"                        

            هتحت ام ٌصف ال=  ٌشف ال.                       اتنمف وٌبرز الجسم أجزاء ٌحدد ضٌما لٌس=   ٌصف ال.  : الساتر*           

  الرجال به ٌختص لباسا:   ٌكون أال.          (األلوال أرجح على) والكفٌن الوجه ماعدا الجسد جمٌع ٌغطً=   ٌكشف ال.                      

 ( للنٌة فٌه ٌرجع ) لألنظار ملفتا = حولنا الناس علٌه اعتاد لما مخالفا=  شهرة لباس . أال ٌكون                     

  .. ! معٌنا( مودٌل) تصمٌما أو معٌنة خامة أو معٌنا لونا الساتر فً ٌشترط ال -:   ٌالحظ           

 ( :الصدر فتحة=  بٌج جمع=  جٌوبهن ، الرأس غطاء=  مارخِ  جمع=  رهنمخ   ، واإلحكام الشدة من=  ٌضربن)"  جٌوبهن على  رهنمبخ   ٌضربن"  -                     

 .. وصدورهن نحورهن ىعل خمرهن فأسدلن اآلٌة فنزلت ، ورائهن من خمرهن ٌدلٌن اآلٌة نزول لبل النساء كانت.                                       

 (تالفخا)!!   تغطٌته وتفٌد الوجه كشف إباحة تفٌد اآلٌة.  (    المالدة موضع)=  والنحر والعنك الشعر ستر تمتضً  ٌةآلا.                                           

 الذراعٌن من السوار وموضع والمدمٌن والكفٌن الوجه:  األربعة غٌر كشف بجواز لول أي ، اآلن وحتى  النبوة عصر منذ ، المسلمٌن عند ٌوجد ال -                     

 عن غٌر لصد بفعل الرٌح مثال ..!! )الوجه والكفٌن عورة( . ظهر منها   الذراعٌن من السوار وموضع والمدمٌن والكفٌن الوجه.  ←ظهر منها" )اختالف(  "إال ما -                    

 ..!! شهرة به ٌمصد لم طالما مباح وهذا ، وزٌنته الثٌاب حسن فً والرغبة ، -محظور وهذا - باللباس الشهرة طلب بٌن الفرق  -                      

 البخج الوائلت ال يذخلي الجٌت ،  ياث هائالث هويالث سءوسهي كأسٌوتصٌفاى هي أهل الٌاس : قىم هعهن سياط كأرًاب البقش يضشبىى بها ، وًساء كاسياث عاس"   -                    

 يجذى سيحها ، وإى سيحها ليىجذ هي هسيشة كزا ، وكزا " وال                           

 ها  لضيقها أو لشقخها أو لكشفها  بعضا هي العىسة ..( إ في السخش حؤدي وظيفخها ) كاسياث عاسياث = ثيابهي ال                                 

 

 !  والتصمٌم والخامة اللون حٌث من المحٌطة البٌئة مع ٌتماشى وأن ، ٌشف أو ٌكشف أو ٌصف أال فٌه ٌشترط العورة ساتر أن أي              
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   إلٌه النظر محر  وٌَ  ، ستره ٌجب ما هً=  شرعا.          ظهر إذا منه ستحىٌ   نمص أو خلل كل=  ةلغ.  : العورة*  

 : (اختالف) وخارجها الصالة داخل :  الرجل عورة*  :  حكمها.               

 ! ( والكفٌن الوجه ماعدا جسمه كل األجنبٌة المرأة مع الرجل عورة: والحنابلة الشافعٌة بعض دعن)(بروالد   بلالم  ) السوأتٌن -    (اختالف  والركبة السرة) والركبة السرة بٌن ما -         

 (اختالف  المدمٌن) والكفٌن الوجه ماعدا البدن جمٌع    الصالة داخل.  : الحرة المرأة عورة*                                 

 (أبوٌوسف) الذراعٌن من ولبضة (حنٌفة أبو) المدمٌن،(الجمهور) والكفٌن الوجه ماعدا البدن جمٌع .   (اختالف) لمحارما غٌر مع -: الصالة خارج.                      

 ( الحنابلة عند والمشهور ٌةالمالك)  والمدمٌن والكفٌن الوجه فٌه بما البدن جمٌع .                                                                                              

 (والحنابلة المالكٌة) والعنك والرأس واألطراف الوجه ماعدا البدن جمٌع.  (   اختالف( )التأبٌد على) المحارم مع -                                         

 (الزوج إال علٌها لعٌط   ال) (واألحناف الشافعٌة) الركبة إلى السرة من .                                                                                 

 (التأبٌد على) المحارم مثل:       المسلمات   النساء مع -                                                     

 ( المحارم غٌر مثل/  المحارم مثل   اختالف) الكتابٌات.  : المسلمات غٌر                                                          

 )اختالف( المحارم غٌر مثل  الوثنٌات .                                                                                                                    

 (   الجمهور) الركبة إلى السرة من الرجل عورة لمث.  : ةم  األ عورة*                              

 (وأبوحنٌفة مالن) واألطراف الرأس ماعدا جسدها كل.               (الظاهرٌة) الحرة مثل.                                                                   

  

َرم.    :   بٌن الفرق  - : ٌالحظ     معه والسفر والخلوة أمامه زٌنتها إبداء ةأللمر وٌجوز ، ةأالمر نكاح له ٌجوز ال من=  الَمح 

حَ .                                   مالم  ِرم.          هترك على وٌثاب ، فعله على ٌعالب ما=  رَّ ح   الحج أو بالعمرة اإلحرام نوى من=  الم 

  الخ.. العمة زوج ، الخالة زوج ، األخت زوج         (! مؤلت التحرٌم سبب) مؤلتة.     : المحارم  -           

 .. األخت ابن ، األخ وابن األخ ، واألخوال األعمام ، نزل وإن بناال ، عال وإن  األب       بالنسب*      التأبٌد على.                              

 الخ..  بنةاال زوج ، بناال زوجة ، األب زوجة ، األم زوج  صاهرةبالم  *                                                    

 " النسب من ٌحرم ما الرضاعة من ٌحرم فإنه" ..  -        (اختالف:  األولٌن الحولٌن فً  رضعات خمس ) الرضعات عدد  بالرضاعة*                                                    

 .. ( الوالدٌن بمنزلة ألنهم النور سورة من 15 اآلٌة فً ذكرهم عدم من بالرغم بالنسب المحارم من واألخوال األعمام عتبرٌ  )                                  

 

 : سالم فً اإل أهمٌة الزي الشرعً للمرأة المسلمة  -          

كابر .. ال جماعآن( لطعً الداللة باإلفرض لطعً الثبوت )بالمر.                     ٌ نكرفرضٌته إال كل معاند م 

 "نَ ٌ  فال ٌ ؤذَ  نَ َرف  العالمٌن " ذلن أدنى أن ٌ ع   . تمٌٌز المرأة المسلمة عن غٌرها من نساء                  

 " الجنة ورق من علٌهما ٌخصفان وطفما" حتشام منذ بدء الخلٌمة السلٌمة التً تدعو إلى الستر واال. ٌتفك مع الفطرة                   

 ! ( جسدي من واحد بسم ٌتمتع أن ٌستحك ال مهري ٌملن ال من –  المكشوفة الحلوى على دائما ٌمف الذباب  –!  المكشوفة من أغلى المغطاة الحلوى ) المسلمة ةأمرلل والصٌانة الكرامة ٌكفل .                  

 نحراف ، ألن اعتٌاد النظر إلى العورات سواء الحمٌمٌة منها أو الموجودة فً وسائل اإلعالم ٌؤدي إما إلى :ٌحمٌه من اال المجتمع. ٌخلك نوعا من التوازن فً                        

 صٌب الرجال والشباب من كثرة حالة من الملل والضجر ت   اإلشباع =على المدى البعٌد كما حدث فً الغرب ) الولوع فً اإلشباع -الولوع فً الحرام      -                          

 النغماس فً العمل والدراسة ،وج من تلن الحالة باإلى العنف فً معاملتهم والتفكٌر فً بدائل للخر الى العورات وممارسة الزنا تجعلهم ٌزهدون فً زوجاتهم وٌمٌلون النظر                                

 الخ الشذوذ الجنسً ) المثلٌة( .. ←شباع فً غٌر النساء فكٌر فً االنتحار ، والبحث عن اإلالخمور والمخدرات ، التوتعاطى                                 

 !( موحد إسالمً زي هنان لٌس) االلتصادي هاومستو الحضاري وموروثه شعب كل بطبٌعة ومرتبط ، واألحوال ، والمكان الزمان حسب ٌختلف العورة ساتر  -            

 !  الفتن شعالإو الغرائز وإثارة لإلغراء وسٌلة تكون أن ًغٌنب ال لكن  ، ةأوالمر للرجل ، والزٌنة الستر فً وظٌفتها للمالبس  -            

 الخ..  والشراء البٌع فً ، المضاء عند ، كالتداوي لضرورة العورة كشف أباح الشرع  -            

 ( شرعا ال حٌاء  )  العرف علٌه جرى وما والثدي كالصدر منه ىستحَ ٌ   ما كشف مثٌالتها مع أو(  التأبٌد على) محارمها عم ةأللمر ٌستحب ال  -            

 (سلمم)"  بصرن اصرف"لال (لصد دون هللا حرم ما على البصر ولوع )= الفجاءة نظرة عن النبً سئل  -..!  األشخاص عن ولٌس العورات عن ٌكون البصر غض  -            

  (أحمد)"  اآلخرة لن ولٌست األولى لن فإنما ، النظرة النظرة تتبع ال"   بصرن  اصرف:  لال ، سهنوورؤ صدورهن ٌكشفن العجم نساء إن للحسن لٌل  -            

 (مسلم)"  ةأالمر عورة إلى ةأالمر تنظر وال ، الرجل عورة إلى الرجل ٌنظر ال"   -            

  ٌجوز فال ، الفتنة خٌف فإن ، الفتنة منأ عند آخر رجل عورة من ٌباح ما إلى الرجل ونظر ، أخرى ةأامر عورة من ٌباح ما إلى ةأالمر نظر ٌجوز  -            

 ! والتلذذ الشهوة النظر على الباعث كان إذا خاصة  للعورة ساتر وجود فً حتى النظر               

  .. ب د مجالسنا من لنا ما : لالوا ..الطرلات فً والجلوس ٌاكمإ " المنكر عن والنهً ، بالمعروف األمر ، السالم رد ، األذى كف ، البصر غض : خمس الطرٌك حك  -            

 " المنكر عن ًوالنه بالمعروف واألمر السالم ورد األذى وكف البصر غض "  لال  ؟ حمه وما:  لالوا ، حمه الطرٌك فأعطوا ، المجلس إال أبٌتم إذا :" فمال ، فٌها نتحدث                   
 !!( البصر غض ولٌس الفاحشة وشٌوع العورات وكشف الزنا كثرة من اإلشباع سببه الغرب فً العورات إلى النظر عدم:  ملحوظة)                      

 ( ماجه ابن)"  منه ٌستحٌا أن أحك هللا:  لال ؟ خالٌا ٌكون الرجل:  لٌل..  زوجتن من إال عورتن احفظ"   -            

 (اختالف) رعاٌتهما على للمائم إال التمٌٌز سن لبل والصغٌرة الصغٌر فً ( بروالد   بلالم  =  السوأتٌن ) المغلظة العورة إلى النظر ٌجوز ال  -            

 العورة ستر على لهم تعوٌدا ..( البصر وغض ، الفخذٌن بستر) والحٌاء حتشامواال بالتستر الدهمأو أمر األمر أولً على ٌنبغً التمٌٌز وبعد ، البلوغ لبل  -            

 غٌرها وإلى نفسها إلى واإلساءة التبرج فً الحك لها لٌس لكن ،"  لعباده أخرج التً هللا زٌنة حرم من لل"  (  الشرعً اإلطار فً)  التزٌن فً الحك ةأللمر  -            

 ( ؟ معاصً ارتكاب مع الشرعً الزي أم معاصً ارتكاب عدم مع الحشمة)                 
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 افتراءات : 

  العرب عادات من عادة مجرد  كان نماإ ، فرضا لٌس المسلمة ةأللمر الشرعً الزي:   فتراءاال *

  ، مخالفته ٌجوز ال) =   باإلجماع الداللة طعًل ،( بالمرآن) الثبوت لطعً فرض المسلمة ةأللمر الشرعً الزي.   الرد                   

 ( (بالضرورة الدٌن من معلوما=  ) الدٌن ثوابت من ثابتا أصبح ألنه بغٌره الفتوى أو فٌه جتهاداال أو                                  

 :   على إما ٌدل العرب عادات من عادة مجرد أنه ادعاء.                          

 المناسب الرد ٌلزمه   الدٌن فً وتشكٌن طعن -         تعلم ٌلزمه ( والنواهً الفرائض) الدٌن بأحكام جهل -                             

 

 الخمسة األركان من لٌس الشرعً الزي:   فتراءاال* 

 !! الخمسة األركان من تلٌس .. الخنزٌر ولحم ، والربا ، والزنا ، الخمر شرب عن النهً  الرد                  

 

 ( والنقاب والخمار الشرعً والزي الحجاب بٌن الفرق)  فقط المؤمنٌن أمهات على فرضا كان الحجاب:  فتراءاال *

   فمط المؤمنٌن أمهات على فرضا وكان ، خلفه من ٌرى ال الذي الحائل أو الساتر=  الحجاب.   الرد                 

 "  حجاب وراء من فاسألوهن متاعا سألتموهن وإذا"                                        

 للعورة ساترا ٌكون أن وٌشترط ، البلوغ عند ترتدٌه أن مسلمة فتاة كل على ٌجب ما=  الشرعً الزي.                            

 الوجه غطاء=  النماب(             .  الخ .. ، العمامة ، الطالٌة ، الطرحة ، اإلٌشارب)   الرأس غطاء=  الخمار.                           

 

 ؟ الشرعً الزي ترتدي أن  المسلمة الفتاة ترٌد ال لماذا:  فتراءاال *

 الساعة تموم حتى اإلسالم بداٌة منذ الدٌن ثوابت من وثابت  ، المسلمة المرأة على فرض أنه  لجهل: .  إما  الرد               

 ! ( ماناأل فً نكون حتى" ) الٌمٌن ٌأتٌن حتى ربن ا عبد"  تعالى لموله ، لتناعاال ثم أوال لتزاماال  التناع لعدم.    أو                         

 " الدٌن فً إكراه ال"  ،" فرفلٌك شاء ومن فلٌؤمن شاء فمن"   أٌضا تعالى ٌمول  لتزاماال ثم أوال لتناعاال بل:  الرد جاء فإذا                       

 (الدعاء) وجل عز هللا سؤال   لدرة لعدم.    أو                         

 

 الشرعً بالزي الدٌن رجال بعض نساء التزام عدم:  فتراءاال *

 وأصحابه هللا رسول إال حجة عمله الدٌن فً أحد ال.   الرد                 

 أنه علموا فمد الدٌن رجال من ولكونهم ، ٌستجٌبوا فلم الشرعً الزي إلى دعوهم لعلهم أدرانا من.                            

  "فلٌكفر شاء ومن فلٌؤمن شاء من"                                

 

 " الدٌن فً كراهإ ال"  نأل الشرعً يالز ارتداء على البلوغ عند بناتهم إجبار( واألمهات اآلباء)األمر ألولً ٌجوز ال:  فتراءاال *

 : فً(  والنواهً الفرائض) الدٌن أحكام من وغٌره الشرعً للزي بالنسبة األمر أولً مسئولٌة تنحصر  الرد                 

 (   والنواهً األوامر) الدٌن أحكام تعلٌم(   . وجل عز هللا رضى) الهدف تحدٌد.     البلوغ لبل -                    

 (الدٌن ألحكام عملً تطبٌك) لألبناء لدوة كونهم.                                         

 ! ( والهداٌة بالفهم) والدعاء( والتهدٌد بألمر ولٌس) النصح    البلوغ بعد  -                   

 ( !! بالهداٌة وألوالدهم ألنفسهم الدعاء إال النصح بعد واألمهات اآلباء ٌملن ال لذا ، وجل عز هللا بٌد ولكنها ، واألمهات اآلباء بٌد لٌست والبنات األبناء هداٌة:  ملحوظة) 
      

 ! المعاصً وارتكاب الشرعً بالزي لتزاماال من أفضل المعاصً ارتكاب عدم مع حتشاماال:  فتراءاال* 

                ارتكاب عدم فرضٌة مع االحتشام أما ، فمط صاحبته معاصً ونهالك ، أفضل المعاصً وارتكاب الشرعً بالزي لتزاماال  الرد                 

 !! إلٌها نظر من كل معاصً( الشرعً بالزي تزاملاال عدم) =  التبرج معصٌة بجانب  تأثم صاحبته فإن( ؟؟) معاصً                   

 

 ةاإلسالمٌ المجتمعات على مستحدثة موضة الشرعً الزي:   فتراءاال *

  إال الشرعً الزي ٌختف ولم ، هذا ٌومنا وحتى النبوة عصر منذ ، فرضا لكونه ، الشرعً بالزي المسلمة المرأة التزمت  الرد                

    وبدأت مٌةاإلسال األمة تخلف زاد حٌن) الماضً المرن سبعٌنات أوائل حتى الماضً المرن عشرٌنات من  فمط عاما خمسٌن من ٌمرب ما               

   الدٌن بعادفً إ الغرب بمحاكاة ٌكون النهوض إلى السبٌل وأن ، بدٌنهم تمسكهم هو المسلمٌن تخلف سبب أن دعتا التً التنوٌر صٌحات               

  من األمة لهذه هللا أرسل ثم.. ! (  المالبس منها وكان المجاالت مختلف فً الغرب وتملٌد ،  فمط  العبادة دور فً وحصره الحٌاة عن              
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 .. المستمٌم الطرٌك إلى وأعادها دٌنها لها جدد              

 

  ٌعرفن أن أدنى ذلك" ٌؤذٌن ال حتى الكافرات عن المسلمات لتمٌٌز  اإلسالم بداٌة فً تكان الشرعً الزي من الحكمةالعلة و :  فتراءاال* 

 لحكم ٌدور مع علته وجودا وعدما ، فبانتهاء العلة ٌنتهً وجود الحكم !!وحٌث أن ا ،" ٌؤذٌن فال                

 : ةهنان فرق بٌن العلة والحكمبالنسبة للزي الشرعً    الرد                

 فً كل األولات ولٌس فً بداٌة اإلسالم فمط الكافرات تمٌٌزهن عنالبلوغ ل هو ًلشرعالزي ا فًالعلة .                  

 . الحكمة من الزي الشرعً ال ٌعلمها إال هللا                 

 .. هلل طاعة إنما ، منها الحكمة فً النظر دون ٌكون( النواهً عن واالمتناع األوامر طاعة) =  اإلسالم فً باألحكام لتزاماال .                 

 

 المحارم أمام الشرعً الزي ارتداء عدم ٌجوز:  فتراءاال* 

 الخ..  العمة وزوج ، الخالة وزوج ، األخت كزوج المؤلتٌن المحارم أمام ولٌس فمط التأبٌد على المحارم أمام ذلن ٌجوز  الرد              

 

 .. !! بعدها خلعه ثم فقط والحج العمرة فً أو رمضان فً الشرعً الزي ارتداء نٌة:  فتراءاال* 

 .. اإلعانة هللا وٌسأل الطاعة على الثبات ٌنوي..   المعصٌة ولٌس لطاعةا اإلنسان ٌنوي أن الطبٌعً  الرد              

 

 الشرعً بالزي لتزاماال ثم أوال بالصالة لتزاماال ٌجب:  فتراءاال* 

 الشرعً الزي وبٌن بٌنها أو ببعض بعضها الخمسة األركان بٌن عاللة هنان لٌس.  الرد              

 بالصالة لتزاماال الشرعً بالزي لتزاماال  شروط نم لٌس.                        

 .." بغتة ٌأتً الموت فإن ، والتسوٌف ٌاكمإ. " ..                        

 

 .." بالنٌات األعمال"  ألن صاحبته تؤجر ال حٌث ، لتزاماال بصعوبة الشعور عند الشرعً الزي ارتداء فً االستمرار ٌجوز ال:  فتراءاال* 

 المشمة لدر على دائما األجر ألن..  وللمجاهدة ، للفرٌضة:  مرتٌن تؤجر بل.   الرد              

 .. ! بأدائها االلتزام عدم ٌبٌح ال( الخ..  المرآن وتالوة ، والصٌام ، كالصالة)  الفرائض أداء بصعوبة الشعور.                         

 : ربه ٌدعو وسلم علٌه هللا صلً كان لذا ، الهٌن باألمر لٌست  عبادته وحسن وجل عز هللا طاعة.                         

 ( والتعب المشمة أي  المعاناة من=  أعنً" )  عبادتن وحسن  وشكرن ذكرن  على أعنً اللهم"                           

 

     القتراف الفواحش .. س الضعٌفة: الزي الشرعً خطر على األمن !! .. فقد ٌتستر وراءه أصحاب النفو فتراءاال* 

 ٌباح .. هل ٌكون سلوكه مبررا إللغاء الزي العسكري . لو ارتدى مدنً )لٌس عسكرٌا( زٌا عسكرٌا واستغله فٌما ال  ←الرد                

 استعمالهٌ ساء  خشٌة أن                             

ل له نفسه استغالل . التصدي فً مثل هذ                            ه الحاالت ٌكون بإصدار الموانٌن الصارمة بتشدٌد العموبة على كل من ت سو 

 الزي الشرعً الرتكاب جرائم ..                            

 الشرعً بارتداء الزي  خالق الحمٌدة لبل أن تأمرهاباأل المرأة المسلمة تأمر ٌة اإلسالم الشرٌعة.                           

 ولباس التموى ذلن خٌر" حتى تصل إلى  لمة الط هر والكمال لبل أن تصل إلى لمة التستر واالحتشام  .. "                            

 

 والتعصب الطائفً والتطرف الدٌنً الزي الشرعً رمز للغلو  فتراء : * اال

عي ليس رمزا   ←الرد               
ي لصاحبهعإدينيا )= . الزي الشر

ي أو الطائف 
ة  النا عن االنتماء الدين  نسوة والضفير

ُ
ل
ُ
 كالصليب للنصارى ، والق

ة من شعائر اإلسالم تلبسه المرأة المسلمة                                 طاعة ألمر رب  ها   لليهود ، والعمامة للسيخ ..الخ( بل شعير

ي ؟ يُيعتير ز لماذا ال  .                             
نسوة عند اليهود رمزا للتعصب الدين 

ُ
ل
ُ
 الراهبات وتعليق الُصلبان عند النصارى ، وارتداء الق

ي   لزامهاإالمرأة المسلمة و محاربة.                               
ي بعض البلدان األوروبية هو رمز للتعصب الدين 

 
عي بقوة القانون ف

 بخلع الزي الشر

ي تنادي بها تلك البلدان الغربية ..                                   
 والتطرف واعتداء عىل الحريات الدينية والشخصية الن 

 

اء : * اال عي رمز لخضوع المرأة المسلمة للرجل المسلم فهو الذي فرضه عليها ليعزلها عن الحياة االجتماعية فتر
 الزي الشر

عي ليس رمزا ديني ←الرد                  
ي "النور ا بل فرض من فرائض الدينالزي الشر

ي سورت 
 
 األحزاب" ، لذا ترتديه "و "جاء واضحا جليا ف

عون ..  ولبس خضوعا  ورسوله  وامتثاال ألمر هللا  طوعا   المرأة المسلمة                 
ّ
 للرجل المسلم كما يد
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اء : *  ي خمارها وزي  ها ااالفتر
 
ي أخالقها وسلوكها وليس ف

 
عي .. عفة المرأة ف

 لشر

ت فجورها  خلف ثيابها !!  . الثياب وحدها ال ←الرد                    تمنح صاحبتها عفة أو استقامة ، فُرب فاجرة سي 

عي عىل المرأة  .                             
ي أخالقها  ، أو ليكون  لم يفرض هللا الزي الشر

 
 فاجرة ..  ترتديه عالنا بأن كل من الإالمسلمة ليخلق العفة ف

ك                                  ي الحفاظبل فرضه محافظة عىل عفة الرجال الذين قد تقع أبصارهم عليها ، وإن كانت تشي 
 
 معهم هي األخرى ف

ي الكثير من األحيان ، إال أن فائدتهم أعظم وأخطر ..                                
 
 عىل عفتها ف

 

اء : الزي الشر   عي فيه كت  للااقة النسسية عد  الرجل والمرأة الذي ق  ؤديي ل ى االففنار ع ى كلل وواي  * االفتر

ج والعري و ع و ا  والة من التشبإ.. فينب اغتصاب وتحرش                  ي المنتمع باعتياي التتر
 
عي حرير المرأة من تف

 الزي الشر

 وتر تقل خاورة  هذا االففنار !!                 

ي حوادث االغتصاب والتحرش  ←الرد                
 
 . لو كان هذا االدعاء صحيحا لكانت دول الغرب أقل الدول ف

ي أمريكا كل  ) هناك جريمة اغتصاب بالقوة "=                             
 
 دقائق !( 6تحت تهديد السالح" ف

ي الرجل والمرأة الستمرار النسل وعمارة الكون أودع هللا الغريزة الجنسية   .                          
 
 ف

ج والعري  .                            ليس من العقل أن ُيطلب من الرجل أن يترصف طبيعيا )= يتجاهل وجود الغريزة( أمام مناظر التير

ج والعري  .                            عي معالجة الكبت الجنسي بإشاعة مناظر التير
ّ
 فإنه يصل إما إىل : من يد

ي الحرام  -              
 
ود الجنسي  -أو            الوقوع ف  الشذوذ الجنسي )المثلية( -أو              تعاطي المخدرات -أو          الير

 

اء :      سالم‘ابت عها التغاية رأس المرأة ب عة   * االفتر

 بعد ظهور المسيحية براهيم إىل ماإجسدها معروف عند اليهود منذ أيام سيدنا  . تغطية رأس المرأة وسي   ←الرد                   

 )العهد القديم ، والعهد الجديد واألناجيل (                                

ي الطرقات                              
 
حّرم عىل المرأة الظهور بالزينة ف

ُ
ي ت
 . كان الرومان يسنون القوانير  الن 

 . تغطية الرأس والوجه بالنقاب مفروض عىل نساء بعض طوائف اليهود )الحريديم( حن  اليوم                             

 . السيدة مريم كانت تضع خمارا عىل رأسها                             

ُمرا عىل رؤ.                              
ُ
 سهن والراهبات المسيحيات يضعن خ

 

 ذا الحرب ع ى خمار المرأة المسلمة فقط  ؟؟ !! فلما

 

                 

             

                                                            . 

                                                          

          

 

 


