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 الشؤال:

وٓ شسة وتؼرأ عؾقه الؼرآن ويؼول وٓ جدار رجل يدرس الـساء دم مسجد بدون حجاب 

 ِمنْ  َفاْشَلُلوُهن   َمَتاًعا َشَلْلُتُؿوُهن   َوإَِذا﴿يؽػي، وأكه هو ادعـي بؼوله:  هإن حجاهبا التي ترتدي

 [35:  إحزاب] ﴾ِحَجاٍب  َوَراءِ 

ويؼول إن الـبي صذ اهلل عؾقه وعذ آله وشؾم كان خيطب ويدرس دم ادسجد وهن يـظرن 

 مجقعًا؟دم ادسجد إلقه، وكذلك الـساء والرجال 

 اجلواب:

الـساء قال الـبي صذ اهلل عؾقه  شـة الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم هو فصل الرجال عندم  الذي

 "ساء آخرها ورشها أوهلاوف الـ  ػُ ُص وخر  خرهاآورشها أوهلا جال ػوف الر  ُص  ْر َخ "وشؾم: 

صػوف الرجال إلقفن، بل جعل الـبي صذ اهلل عؾقه صل تالـساء دم ممخرة ادسجد ٓ وكان 

من هذا  أحدلؾـساء .كام دم شـن أيب داود عن ابن عؿر قال ٓ يدخل  وشؾم بابًا مـػصلً 

دم ،  وجعؾه خاصًا بالـساء حتى ٓ حيصل آلتؼاء هبن ودم حديث عؼبة بن عامر الباب

 "ياكم والدخول عذ الـساء قال يا رشول اهلل أرأيت احلؿو قال احلؿو ادوتإ"الصحقحني: 

                فتوى حول تدريص النشاء بدون حجاب وال جدار
                     لشيخنا الفاضل                                                                                                                

              البعدانيالفضلي أبي عبد اهلل محمد بن حزام 
 حفظه اهلل ورعاه

 إب -مسجد الفاروق 
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جيب عذ هذا الرجل أن يسك  !،هذه فتـة عظقؿة وس مع ادرأة تؼرأ عؾقه وهي بجوارهفاجلؾ

ماذا ، اء جسؿفاجتؾس بجواره يسؿع صوهتا ويرى أجز سؿة أمامهمتج افؽقػ يراه ،ذلك

 بعد هذه الػتـة العظقؿة؟

ه ، كقػ يرىض هبذا احلال؟؟!! ؾزين له شوء عؿ ، يعتز تؾبقسًا من الشقطان عذ صاحبفاو

َضْعنَ  َفَل ﴿ :قد قال اهلل عز وجلوؼرأ الؼرآن ويسؿع صوهتا تَ   َقْؾبِهِ  دِم  ال ِذي َفَقْطَؿعَ  بِاْلَؼْولِ  ََتْ

 [53:  إحزاب] ﴾َمَرٌض 

وهي أمام وجفه بجواره أعوذ ، فؽقػ بام هو أصد من ذلك؟ تؼرأ عؾقه الؼرآن وهو يستؿع 

  .هذه فتـة عظقؿة، باهلل 

وما يلمن عذ كػسه من مثل هذا احلال إٓ رجل دم قؾبه يشء، عؾقه أن يتؼي اهلل شبحاكه وتعاىل 

 وأن يسك هذا العؿل.

اصة هبن دم ادمخرة اخلدم اجلفة دم ادسجد  يدرس الـساء من وراء احلجاب ويؽنّ عؾقه أن 

 .ويدرشفن عز مؽز الصوت ،من وراء شس أو جدار

 وأما أن النيب صلى اهلل عليى وسله كان خيطب النشاء: 

حتجبًا رشعقًا ٓ يرى مـفن، ما يرى دم مثل هذه إيام من الـساء أوًٓ: كن كؾفن متحجبات 

ظفر يدهيا يظفر بعض وجففا والتي تُ والتي فا والتي تؽتحل وتتزين، فشػ وجؽالتي ت

من هذا إمر كؾه فاجلؾوس معفا فتـة عظقؿة جيب  ، وإذا خلوالتي تليت متعطرة إىل ادسجد

 السك.

  النيب صلى اهلل عليى وسله خطب النشاءأنَّ وأما ما جاء: 

بؿـزلة الوالد وهو عؾقه الصلة والسلم معصوم، وأما مة ألالـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم لف

 كحن فل كلمن عذ أكػسـا من الػتـة.
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 ا وأ ، حيتؿل أكثر أهل الـار ما لـايا رشول اهلل  :قالتػعاء اخلدين شأن امرأة ما جاء م 

أو لسـة الرابعة كزول احلجاب تلخر إىل إن  ،قبل كزول احلجابيؽون هذا  أن

 أن تؽون من الؼواعد أو  من اجلواري.وحيتؿل ، مسةاخلا

  ودم حجة الوداع الػضل بن عباس رأى امرأة فرصف الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم

 أو اجلؾوس؟عن بعد أهيام أصد جمرد الـظر ، وجفه عن الـظر، فؽقػ باجلؾوس 

ؾباب اجلترتدي  ي، جيؾس معفا وهًا من الـظر من ُبعدأعظم رضراجلؾوس مع ادرأة 

 فتن عظقؿة.، اجلؿقل كعوذ باهلل 

فــصح هذا الشخص أن يتؼي اهلل شبحاكه وتعاىل وأن يسك هذا العؿل، الـبي صذ اهلل عؾقه 

رواه السمذي عن عبد اهلل بن  "فنذا خرجت اشترشففا الشقطانادرأة عورة "وشؾم يؼول: 

 .ريض اهلل تعاىل عـهمسعود 

 [35:  األحزاب] ﴾ِحَجاٍب َوَراِء ِمِن َفاِسَأُلوُهنَّ َمَتاّعا َسَأِلُتُنوُهنَّ َوِإَذا﴿ ى:وأما قول 

واضٌح أن ادؼصود حجاب خارجي، وقد كان الصحابة يدخؾون عذ أم ادممـني عائشة 

 حديث عبد اهلل بن معـى أكه كان هـاك شس بقـفا وبقـفم، ودم ،ويؽؾؿوهنا من وراء احلجاب

زبر من الدخل ابن  عؾقفا فدخؾوا مجقعًا فؾام دخؾوا هيدخؾوك كاسبلشػع جرته اشتالزبر دا ه

 الـاس.من شس تستس به هـاك كان  فؿعـاه أكهوارء حجاب 

جيب عذ هذا ، من ادرأة وهي حتسن صوهتاشامع الصوت والتلوة  ما تؼدم وإضافة إىل

 ادستعان.وأن يسك هذا العؿل واهلل شبحاكه الرجل أن يتؼي اهلل 

لقس  «َٓ َيْدُخَؾن  َرُجٌل َبْعَد َيْوِمى َهَذا َعَذ ُمِغقَبٍة إِٓ  َوَمَعُه َرُجٌل َأِو اْثـَاِن » وأما حديث 

ادؼصود مـه أهنم يروهنا بدون حجاب وإكام ادؼصود إذا وجدت حاجة لؾدخول إلقفا 

تى ٓ حتصل الػتـة وإذا خلدمتفا أو كحو ذلك فقؽون معه الرجل أو الرجلن الصاحلان ح

 جرى مـه يشء رآه أخوه وهذا الرجل يؼرئفا الؼرآن ولقس معه أحد إكام معه الشقطان.
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 بدعة؟يفصل الرجال من النشاء فوو  بعضوه يقول إذا بين جدار 

لو عؾم رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم ما "هذا لقس بصحقح، قالت عائشة ريض اهلل عـفا 

عل اجلدار جكثر فوكثرت  والرش ، يعـي الػتن حصؾت "دساجدالـساء دـعفن ا ثأحد

  هٓ يـؽروكجائز، وقد ُفعل وعؾامؤكا ، أحسن، لقس فقه يشء   فاصلً 

ريض اهلل عـه أراد أن يدخل قال فلرخى السس بقـي وبقـفا  اً دم شبب كزول أية أن أكسو

 [35:  إحزاب﴾ ] ِحَجاٍب  َوَراءِ  ِمنْ  َفاْشَلُلوُهن   َمَتاًعا َشَلْلُتُؿوُهن   َوإَِذا﴿وكزلت 

رجل جيؾس الػتـة فقفا معروفة عـد مجقع العؾامء، كقػ ، عذ كٍل مثل هذا إمر فقه واضح 

 .مع ادرأة وادرأة أمامه؟ كعوذ باهلل

إلثم ما حاك دم كػسك ا ،ولو كاكت متحجبة يـؽره الؼؾب وهذا العؿل ، العامي كػسه يـؽر

إدلة فضًل عن  هيؽػقك هذ "الـاس، والز ما اضؿئـت إلقه الـػس عؾقهوكرهت أن يطؾع 

 اصؾة دم ذلك.احلالػتـة 

وا لِْؾُؿْمِمـنِيَ  ُقْل ﴿ َػُظوا َأْبَصاِرِهمْ  ِمنْ  َيُغضُّ مْ  َأْزَكى َذلَِك  ُفُروَجُفمْ  َوحَيْ  باَِم  َخبِرٌ  اهلل َ إِن   هَلُ

  [53:  الـور﴾ ]َيْصـَُعونَ 

: واهلل عز وجل يؼول  !!؟وحماشـه فا وتـظر إىل ملحمهئؼرادرأة تـظر إىل الرجل وهو يُ  وأيضاً 

َػْظنَ  َأْبَصاِرِهن   ِمنْ  َيْغُضْضنَ  لِْؾُؿْمِمـَاِت  َوُقْل ﴿  [53:  الـور﴾ ]ُفُروَجُفن   َوحَيْ

 من زيغ قؾبه هذا الرجل كخشى عؾقهتـظر إلقه وربام يرهيا خمارج احلروف دم فؿه ودم لساكه، 

 .واهلل ادستعان

 

 إب -مسجد الفاروق 


