
 

 

 أسئلة عن الحجاب لالذاعه المدرسية

إّن الحجاب من أهِم األمور الدينّية التي يجْب تطبيقها، وفي هذا ندرُج مجموعة من األسئلة الُمتنوعة عن الحجاب لإلذاعة 

 :يةالمدرس

 ما هو مفهوم الحجاب في اإلسالم؟ :السؤال 

 .الحجاُب هو اللباس الواسع الفضفاض الذي يستُر سائر الجسِم عدا الوجه والكفّين :الجواب

 ما هو الحكم الشرعي للحجاب؟ :السؤال 

 .الحجاُب فرض وواجب شرعي على كل مسلمة بالغة عاقلة :الجواب

 يح؟ما هي شروط الحجاب الشرعي الصح :السؤال 

 .أن يكون واسع فضفاض، أال يصْف أو يشف، أال يكون زينة في نفسه، أال يكون ذات رائحة عطرة :الجواب

 لماذا فرض الحجاب على المرأة المسلمة؟ :السؤال 

 .لحفظ جمال المرأة، وحفظ األعراض، ودفع أسباب الفتنة، ولتطهير النفوس وإعمارها بالتقوى :الجواب

 أسئلة دينية عن الحجاب

 :في أهميِة الحجاب، والحكمُة من تشريعُه وفرضه على النساء المسلماِت ندرُج مجموعة من األسئلة الدينية المتنوعة

 هل يجوز للزوجة أن تتحجب عن حموها؟ :السؤال 

يجب على المرأة أن تتحجب على أخ الزوج، وقد شدد الرسول الكريم في ذلك حيث قال: "الحمو : الجواب

 ."[1]الموت

 هل يجوز للمرأة كشف وجهها إن تقدم شاب لخطبتها؟ :السؤال 

 .ال ضرر وال ضرار إن كشفت المرأة وجهها لمن تقدم للخطبِة من غير خلوة شرعّية :الجواب

 هل يجب على المرأة لبس الجوارب؟ :السؤال 

قدميها في الصالة أو في حضرة الرجال  لبس الجوارب ليس فرًضا على المرأة، لكنها يجب أن تستر :الجواب

 .األجانب

 ما هو السن الذي ُتلزم به المرأة على االلتزام بالحجاب وسائر التكاليف الّشرعية؟ :السؤال 

 .على المرأة أن تتلزم بالحجاب وسائر التكاليف الشرعية عند بلوغها :الجواب

 أسئلة مسابقات عن الحجاب

على النساِء المسلماِت، وفي أهميِة الحجاب ندرُج مجموعة من أسئلة المسابقات مع فرض هللا سبحانه وتعالى الحجاب 

 :أجوبتها كاملّة

 الحجاب؟ -جل عاله-لماذا فرض هللا  :السؤال 

 .ألّن الحجاب يحقق الطهارة في قلوب المؤمنين والمؤمنات، ويحقق الستر والتقوى واإليمان والحياء :الجواب

 ب الشرعي للمرأة أن يكون محدًدا لجسمها بحيث يظهر منه حجم جسمها؟هل يجوز في الحجا :السؤال 

 .ال يجوز للحجاب أن يحدد جسم المرأة، فشرط الحجاب الشرعي أن يكون واسع فضفاض :الجواب

 ما هو الدليل الشرعي على تحريم التبرج للمرأة المسلمة؟ :السؤال 

َج الْ : الجواب ْجَن َتَبرُّ ِة اأْلُولَىقال تعالى: }َواَل َتَبرَّ  .{[2]َجاِهلِيَّ

 ما هو مفهوم التبرج؟ :السؤال 

 .التبرج هو أن تظهر المرأة زينتها وجمالها أمام الرجال األجانب عنها :الجواب

 أسئلة عن الحجاب سهلة لالذاعة المدرسية

وعّي والثقافة الدينية في أمر هللا، وما فرضه على نساء مزيًدا من األسئلة عن الحجاب اإلسالمّي ندرجها، بغّية زيادة ال

 :المسلمين



 

 

 ما هو الدليل الشرعي على فرض هللا تعالى للحجاب على المرأة المسلمة؟ :السؤال 

ِزيَنَتُهنَّ إاِلَّ َما  قال هللا تعالى: )َوقُل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِدينَ  :الجواب

 .([3]َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجُيوبِِهنَّ 

 ما هي أهمية الحجاب في اإلسالم؟ :السؤال 

 إن في الحجاب طاعة ألوامر هللا وطاعة له ولرسوله، وهو أطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات، وأجلب :الجواب

 .للعفة أيًضا

 ما هي حدود الحجاب في الشرع؟ :السؤال 

أن تلبسه المرأة إذا خرجت من بيتها، هو ما كان ساتًرا لجميع بدنها عدا وجهها وكفيها، وأال يظهر  :الجواب

 .زينتها

 من هم محارم المرأة التي يجوز عدم لبس الحجاب أمامهم؟ :السؤال 

ج، وأبنائهن وأبناء األزواج، واإلخوة، وأبناء اإلخوة، وأبناء األخوات، األزواج، واآلباء، وآباء األزوا :الجواب

 .واألعمام، واألخوال، واألخوة بالرضاع

 سؤال وجواب عن الحجاب لالذاعة المدرسية

 :ندرُج فيما يأتي مجموعة من األسئلة واألجوبة عن الحجاِب لإلذاعة المدرسية

 ؟متى فرض الحجاب على المرأة المسلمة :السؤال 

 .إلى المدينة المنورة -صلى هللا عليه وسلم-فرض الحجاب بعد هجرة رسول هللا  :الجواب

 ما هي عقوبة المرأة المسلمة التي ال ترتدي الحجاب؟ :السؤال 

 .امرأة عاصية آثمة لكنها ليست خارجة من اإلسالم :لجوابا

 ما هو الفرق بين الحجاب والنقاب؟ :السؤال 

 .النقاب هو لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينيين تنظر المرأة منهما، فمصطلح الحجاب أعم وأشمل :الجواب

 ماذا تغطي المرأة في الصالة؟ :السؤال 

 .الصالة ما عدا الوجه والكفين كامل جسدها في المرأة تغطية يجب على :الجواب

  

 


