
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة )سلسلة

 "فمهً"( الفٌسبون على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 !األمة عن الحرة ٌمٌز أنه وكٌف وإرخاؤه الجلباب

 Mohamed Abou Youssef إلى

 :السؤال

 ،السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،هللا حفظه ةالّرشت أبو عطاء الجلٌل شٌخنا

 ٌغّطً حتى أسفل إلى مرخٌا ٌكون أن الجلباب فً وٌشترط": ٌلً ما 49 صفحة االجتماعً النظام كتاب فً جاء

ٌِْهن   ٌُْدنٌِن  ﴿: اآلٌة فً ٌمول هللا ألنّ  المدمٌن، بٌِبِِهن   ِمن ع ل  ال   بل بعٌضللت لٌست هنا )من( ألنّ  جالبٌبهن ٌرخٌن أي. ﴾ج 

 .النمل انتهى "أسفل إلى والملحفة المالءة ٌرخٌن أي للبٌان،

ا ٌ ا﴿ :تعالى هللا ٌمول ٌلً، كما هً بتمامها اآلٌة إنّ  ُّه  ًُّ  أٌ  اِجك   قُل الن بِ ب ن اتِك   أّلِ ْزو  نِس اء و  ٌِْهن   ٌُْدنٌِن   اْلُمْؤِمنٌِن   و   ع ل 

بٌِبِِهن   ِمن ال  ْفن  ٌُعْ  أ ن أ ْدن ى ذ ِلك   ج  ٌْن   ف ال   ر  ك ان   ٌُْؤذ  ُ  و  ِحٌما   غ فُورا   ّللا  ، باإلرخاء اإلدناء فُّسر فإذا ،[59 :األحزاب] ﴾ر 

ْفن   أ ن أ ْدن ى ذ ِلك  ﴿: تعالى لوله فً عندي مفهوم غٌر المعنى تمام ٌكون، أعاله مبٌّن هو كما ٌْن   ف ال   ٌُْعر   ٌستمٌم فال. ﴾ٌُْؤذ 

 عاللة وما ٌؤذٌن، فال ٌعرفن لكً سبٌل ذلن ألنّ  أسفل إلى الجالبٌب إرخاء النساء من طلبٌُ  عندما ذهنً فً المعنى

 بالنسبة هو لإلدناء التفسٌر كتبفً  الموجودة والمعانً اإلٌذاء، من سالمتهنّ  وبالتّالً بمعرفتهنّ  أسفل إلى اإلرخاء

ْفن   أ ن أ ْدن ى ذ ِلك  ﴿ الحكم تعلٌل وٌكون الرأس، لغطاء ٌْن   ال  ف   ٌُْعر   الحّرة بخصوص النّزول أسباب فً مبٌّن هو كما ﴾ٌُْؤذ 

 .آخره مع ا  منسجم اآلٌة أّول معنى فٌكون، واألمة

 .هللا ورحمة علٌكم والّسالم. اللبس هذا عنً وأزٌلوا هللا ٌرحمكم أفٌدونا

 

 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 ولبل... األمة عن الحرة ٌمٌز أنه وكٌف وإرخائه للجلباب بالنسبة اعًاالجتم النظام فً جاء عما هو سؤالن إن

 حول االجتماعً النظام من علٌن أعٌد ذلن لبل ذهنً"، فً المعنى ٌستمٌم "فال السؤال فً لولن عن أجٌبن أن

 :70-68 ص الموضوع

ٌِْهن   ٌُْدنٌِن  ﴿: تعالى لوله وهً الثانٌة اآلٌة )وأما بٌِبِِهن   ِمن ع ل  ال   من بحال الوجه تغطٌة على تدل ال فإنها ﴾ج 

 على الجملة، فً وجوده من وال مفردا ، ال ذلن، على ٌدل لفظ أي فٌها ٌوجد وال مفهوما ، وال منطولا   ال األحوال،

ٌِْهن   ٌُْدنٌِن  ﴿ تمول فاآلٌة. النـزول سبب صحة فرض بٌِبِِهن   ِمن ع ل  ال   )من(و جالبٌبهن، من علٌهن ٌرخٌن ومعناها ﴾ج 

 أرخاه، الثوب وأدنى أرخاه،: الستر أدنى ومعنى. جالبٌبهن علٌهن ٌرخٌن أي للبٌان هً وإنما للتبعٌض لٌست هنا

. الجسم جمٌع ٌغطً الذي الثوب هو أو. وغٌره كساء من به ٌستر ما وكل الملحفة، هو والجلباب. ٌرخٌن ٌدنٌن ومعنى

 به تغطً ما أو الملحفة دون للمرأة واسع وثوب القمٌص: نماروكس كسرداب )والجلباب: المحٌط الماموس فً لال

 بمعنى الجلباب: الحدٌث فً ورد ولد ،المالءة( وقٌل الملحفة )الجلباب: الصحاح فً الجوهري ولال كالملحفة( ثٌابها

نا»: لالت عنها هللا رضً عطٌة أُم فعن. ثٌابها فوق المرأة بها تلتحف التً المالءة ر  ُهن   أن  هللاِ  رسولُ  أم   فً نُْخِرج 

ْدن   الصالة   فٌ  ْعت ِزْلن   الُحٌ ضُ  فأما الخدوِر، وذوات   والُحٌ ض   العواتق   واألضحى، الِفْطرِ  ، وٌْشه  . المسلمٌن ودعوة   الخٌر 

 ثوب لها لٌس هومعنا مسلم، أخرجه «ِجلبابِها من أختُها ِلتُلِبْسها: قال. جلباب   لها ٌكونُ  ال إحدانا هللِا، رسول   ٌا: قلت

 هللا إن: هو اآلٌة معنى فٌكون الثٌاب، فوق تلبس التً ثٌابها من أختها تعٌرها بأن فأمر فٌه، لتخرج ثٌابها فوق تلبسه

 أسفل، إلى الثٌاب فوق تلبس التً ثٌابهن علٌهن ٌرخٌن أن المؤمنٌن ونساء وبناته ألزواجه ٌمول أن الرسول من طلب

 - الجلباب إرخـاء على تدل فاآلٌة. أسـفل إلى فوق من ٌسـتر الرداء الجلباب: لال نهأ عباس ابن عن روي ما بدلٌل
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 الحدٌث فً أسفل إلى الثوب إرخاء فً المعنى هذا ورد ولد... ذلن غٌر على تدل وال أسفل، إلى - الواسع الثوب وهو

نْ »:  هللا رسول لال: لال عمر ابن فعن الشرٌف، ر   م  ُ  ٌ ْنُظرِ  ل مْ  ُخٌ ال ء   ث ْوب هُ  ج  ٌْهِ  ّللا  ةِ  ٌ ْوم   إِل  ة   أُمُّ  ف ق ال تْ  اْلِقٌ ام   س ل م 

ٌْف   ا ٌُْرِخٌن   ق ال   بِذٌُُوِلِهن   النِّس اءُ  ٌ ْصن ْعن   ف ك  ُْرِخٌن هُ  ق ال   أ ْقد اُمُهن   ت ْنك ِشفُ  إِذ ا ف ق ال تْ  ِشْبر  اع ا فٌ  ٌْهِ  ٌ ِزْدن   ال   ِذر   أخرجه «ع ل 

 إرخاؤه هو إدناءه وإن أسفل، إلى فوق من الواسع الثوب هو فالجلباب. انتهى (.صحٌح حسن حدٌث هذا لالو الترمذي

 .أسفل إلى

 بعض وكان الجلباب، علٌهن ٌفرض لم فاإلماء اإلماء، عن الحرائر لتتمٌز كان فمد اآلٌة نزول سبب أما: ثانٌا

 فعندما كالحرائر، لٌست خفٌفة اإلماء مغازلة على العموبة أن ٌرى وهو سواء غٌر على بكالم لإلماء ٌتعرض المنافمٌن

ها   ذلن منه ٌُسَمعُ   تمطع الكرٌمة اآلٌة فنزلت... العموبة عنه تُخفَّف حتى أمة أظنها كنت ٌمول للمضاء وٌُرفع للحرة موجَّ

 ومن المدمٌن أسفل ىإل فترخٌه الجلباب بلبس اإلماء عن ٌتمٌزن أن الحرائر المؤمنات على ففرضت العذر هذا علٌهم

 الطبمات فً سعد ابن أخرج... لهم حجة ال ألنه العموبة عنهم تخفف فال أمة نظنها كنا ٌمولوا أن أولئن ٌستطٌع ال ثم

 ذلن فمٌل فٌؤذٌَن لهن ٌتعرضون المنافمٌن من ناس وكان لحاجتهن باللٌل ٌخرجن  النبً نساء كان لال مالن أبً عن

ا ٌ ا﴿ اآلٌة هذه فنزلت باإلماء علهنف إنما فمالوا للمنافمٌن ُّه  ًُّ  أٌ  اِجك   قُلْ  الن بِ ب ن اتِك   أِل ْزو  نِس اءِ  و  ٌِْهن   ٌُْدنٌِن   اْلُمْؤِمنٌِن   و   ع ل 

بٌِبِِهن   ِمنْ  ال  ْفن   أ نْ  أ ْدن ى ذ ِلك   ج  ٌْن   ف ال   ٌُْعر   لتمٌٌز أسفل إلى اإلرخاء داللة معرفة عدم فً الحٌرة فأٌن وعلٌه ،﴾ٌُْؤذ 

 فً عندي مفهوم غٌر المعنى تمام ٌكون أعاله، مبٌّن هو كما باإلرخاء، اإلدناء فُّسر فإذا): تمول إنن األمة؟ عن الحرة

ْفن   أ نْ  أ ْدن ى ذ ِلك  ﴿: تعالى لوله ٌْن   ف ال   ٌُْعر   الجالبٌب إرخاء النساء من ٌُطلب عندما ذهنً فً المعنى ٌستمٌم فال. ﴾ٌُْؤذ 

 اإلٌذاء، من سالمتهنّ  وبالتّالً بمعرفتهنّ  أسفل إلى اإلرخاء عاللة وما ٌؤذٌن، فال ٌعرفن لكً سبٌل ذلن ألنّ  أسفل إلى

 فهذا عندن؟ مفهوما المعنى ٌكون ال فكٌف (...الرأس لغطاء بالنسبة هو لإلدناء التفسٌر كتب فً الموجودة والمعانً

 ٌستحمها التً العموبة ٌعالب وال المرأة ٌتعرض أن المنافك ٌعٌستط فال األمة عن الحرة لتتمٌز اإلرخاء وهذا اللباس

 الجلباب علٌها ٌفرض لم فاألمة األمة عن ٌمٌزها لألسفل المرخً للجلباب الحرة لباس ألن! أمة أظنها كنت ٌمول بأن

 صمٌم فً فهو األمة، عن ٌمٌزها للحرة بالنسبة لألسفل المرخً الجلباب فلبس... المدمٌن حتى كله جسمها تستر فال

ْفن   أ نْ  أ ْدن ى ذ ِلك  ﴿ اآلٌة معنى ٌْن   ف ال   ٌُْعر   .﴾ٌُْؤذ 

ْفن   أ نْ  أ ْدن ى ذ ِلك  ﴿ المعرفة لهذه هو الجلباب وإرخاء األمة، من الحرة معرفة هو اآلٌة معنى فإن وعلٌه  ف ال   ٌُْعر 

ٌْن   ْفن   أ نْ  أ ْدن ى ذ ِلك  ﴿: تَعَالَى )لَْولُهُ : (244 /14) المرطبً تفسٌر فً جاء فالنة، أنها لتعرف لٌس أي... ﴾ٌُْؤذ   ف ال   ٌُْعر 

ٌْن   َماءِ  ٌَْختَِلْطنَ  الَ  َحتَّى اْلَحَرائُِر، أَيِ  ﴾ٌُْؤذ  ٌْسَ . َعْنُهنَّ  اأْلَْطَماعُ  فَتَْنمَِطعُ ... بِاإْلِ ُ  تُْعَرفَ  أَنْ  اْلَمْعنَى َولَ  َمنْ  تُْعلَمَ  َحتَّى اْلَمْرأَة

) ًَ  .ِه

 ٌستمٌم "فال: رسالتن فً ذكرته ما ٌزول ثم ومن ذهنن فً المعنى ٌستمٌم ألن ٌكفً ما هذا فً ٌكون أن آمل

 ."ذهنً فً المعنى

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ1439 محرم 07

 م17/09/2018 الموافك

 :الفٌسبوك علىهللا(  )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/91471

 type=3&theater؟/3135392425

 على غوغل بلس:)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/10043175635700751765

3/posts/NiChNkMw1Yk 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/914713135392425/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/914713135392425/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/NiChNkMw1Yk
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/NiChNkMw1Yk

