رسائل األفراح
فضيلة الشيخ
عبد اهلل بن جار اهلل آل جار اهلل

مقدمة
احلمد هلل الذي شرع النكاح ملا فيه من الفوائد املتنوعة ،ويف مقدمتها السكن النفسي والروحي واجلسمي
وحصول املودة والرمحة بني الزوجني كما قال اهلل تعاىلَ { :و ِمنْ آيَاتِهِ أَنْ خََلقَ لَكُم ِمنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ َج َعلَ بَيْنَكُم مَ َودَةً وَرَحْمَةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ِلقَ ْومٍ يََتفَ َكرُونَ} [الروم.]12 :
ومن ذلك غض البصر وحتصني الفرج عن احلرام ،كما قال عليه الصالة والسالم" :يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء"
رواه البخاري ومسلم.،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله القائل" :لكين أصلي وأنام،
وأصوم وأفطر ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنيت فليس مين" متفق عليه.
أما بعد :فإنه يشرع للمسلم القادر على النكاح مادياً ومعنوياً أن يبادر إليه ليحصل على الفوائد املرتبة عليه
ومن ال يستطيع ذلك فليستعفف وليصرب وليستعن بالصوم الذي حيد من الشهوة حىت يغنيه اهلل من فضله
كما قال اهلل تعاىل{ :وَلْيَسَْت ْعفِفِ الَذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى ُيغْنِيَهُمُ اللَهُ مِن َفضْلِهِ} [النور.]33 :
وبعد :فهذه هي الرسالة الثانية من رسائل األفراح.
وقد اشتملت على :احلقوق الزوجية ،حق الزوج على زوجته بالطاعة واخلدمة واألحترام ،وحق الزوجة على
زوجها بالطعام والشراب والكسوة واملبيت ،والعدل بينهما وبني زوجاته األخر فيما ذكر -إذا كان له أكثر
من زوجة -قال اهلل تعاىلَ { :وعَا ِشرُو ُهنَ بِالْ َم ْعرُوفِ } [النساء .]21 :وقال تعاىل{ :وَلَ ُهنَ مِْثلُ الَذِي
عَلَيْ ِهنَ بِالْ َم ْعرُوفِ} [البقرة.]112 :
كما اشتملت هذه الرسالة على :بعض آداب خروج املرأة من البيت ،وما ينبغي أن حيذره املسلم واملسلمة
مما خيالف شرع اهلل ،وفضل املرأة املطيعة هلل ولرسوله ولزوجها وحسن عاقبتهما ،ونصيحة لألولياء على
املبادرة بتزويج مولياهتم ولتسهيل أمور الزواج ،وهني النساء عن قص شعورهن إال يف حج أو عمرة بقدر
األمنلة وهي رأس األصبع وذلك أن طول شعر رأس املرأة من ظاهر مجاهلما .كما اشتملت هذه الرسالة على
حترمي اللباس الضيق والقصري والشفاف الذي يربز مفاتنها وتقاطيع جسمها أو تظهر معه ذراعيها وساقيها
وهي عورة وفتنة للناظرين ،وقد أمر كل من الرجال والنساء بالغض من أبصارهم وحفظ فروجهم قال اهلل
ح َفظُوا ُفرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَ ْزكَى لَهُمْ إِنَ اللَهَ خَِبريٌ بِمَا َيصَْنعُونَ}
تعاىل{ :قُل لِلْمُ ْؤمِِننيَ َي ُغضُوا ِمنْ أَْبصَا ِرهِمْ وََي ْ

[سورة النور آية .]33 :ويف احلديث "النظر سهم مسموم من سهام إبليس من تركه هلل أورثه اهلل إمياناً جيد
حالوته يف قلبه " [رواه الطرباين واحلاكم] من حديث حذيفة وقال صحيح االسناد.
وكل احلوادث مبدؤها من النظر.
كما اشتملت على :النهي عن التربج والسفور املثري للفتنة وعلى بيان حماذير الكوافريات ،وأحكام ختتص
بالتزين اجلسمي للمرأة .وحكم اخلضاب للنساء وصبغ الشعر .وشرعية احتجاب القواعد من النساء باخلمار
عن األجانب ،وعلى رسالة خاصة خبروج املرأة إىل األسواق ،وبيان أحكام حتفظ للمرأة كرامتها وتصون
عفتها ،وحكم جمالت عرض األزياء يف امليزان الشرعي ،وعلى زهرات توجيهية ،وقصيدة بعنوان (أفيقي
أخية) وحكم تصرف الويل يف مهر املرأة ،وفتوى يف بيان حكم إخراج النساء أكفهن وسواعدهن أمام
الرجال األجانب.
وهي مستفادة من كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وكالم احملققني من أهل العلم .أسأل
اهلل تعاىل أن ينفع هبا من حتبها أو قرأها أو مسعها فعمل هبا ،وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي ومن أسباب
الفوز لديه جبنات النعيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل العلى العظيم ،كما أسأله تعاىل
بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يستر على نساء وبنات املسلمني وأن يوفقهن للتستر واحلجاب الشرعي
والقرار يف البيوت ،وأن جينبهن التربج والسفور واألختالط بالرجال األجانب الذين ليسوا من حمارمهن .وأن
يوفق كال من أوالد املسلمني وبناهتم للتحصن بالزواج املبكر قبل أن يتجاوز سن الواحد منهم عشرين سنة
طاعة هلل ورسوله وحمافظة على غض أبصارهم وحفظ فروجهم إنه تعاىل ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهلل
وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

حقوق الزوج على زوجته
للزوج على زوجته حقوق ثابتة لقول اهلل تعاىل{وَلَ ُهنَ مِْثلُ الَذِي عَلَيْ ِهنَ بِالْ َم ْعرُوفِ} [البقرة،]112 :
ولقوله صلى اهلل عليه وسلم " :إن لكم على نسائكم حقاً" وهذه احلقوق هي:
أوالً :طاعته يف املعروف فتطيعه يف غري معصية اهلل تعاىل ،وباملعروف فال تطيعه فيما ال تقدر عليه أو يشق
عليها لقوله تعاىل{ :فَإِنْ أَ َطعْنَكُمْ فَالَ تَْبغُواْ عَلَيْ ِهنَ سَبِيالً} [النساء.]33 :
ثانياً :صيانة عرض الزوج واحملافظة على شرفها ورعاية ماله وسائر شؤون مزنله لقوله تعاىل( :قاملئاخبالت
فاجنتاث خاجنظاث تفغيب بفا خفظ الفة! أ النساء ،33 :وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم( :واملرأة راعية
يف بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها) متفق عليه.
ثالثاً :تلزم بيت زوجها فال خترج منه إال بإذنه ورضاه لقوله تعاىلَ { :وَقرْنَ فِي بُيُوتِ ُكنَ} [األحزاب.]31 :
رابعاً :السفر معه إذا شاء ذلك ولومل تكن قد اشترطت عليه يف عقدها عدم السفر هبا؛ إذ سفرها معه من
طاعته الواجبة عليها.
خامساً :تسليم نفسها له مىت طلبها لالستمتاع هبا لقوله صلى اهلل عليه وسلم ":إذا دعا الرجل امرأته إىل
فراشه فلم تأت فبات غضباناً عليها لعنتها املالئكة حىت يصبح " متفق عليه.
سادساً :استئذانه يف صوم التطوع إذا كان حاضراً غري مسافر لقوله صلى اهلل عليه وسلم ":ال حيل للمرأة أن
تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته إال بإذنه" متفق عليه.
سابعاً :أن حتسن القيام على تربية أوالدها منه يف صرب فال تغضب على أوالدها أمامه وال تدعوا عليهم وال
تسبهم فإن ذلك قد يؤذيه منها ،ولرمبا استجاب اهلل دعاءها عليهم فيكون مصاهبا بذلك عظيم لقوله صلى
اهلل عليه وسلم" :ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا على
أوالدكم وال تدعوا على أموالكم ال توافقوا من اهلل ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم" رواه مسلم.
ثامناً :ال تضيعي فراغك سدى وال تشغليه باللهو بل عليك -بالقرآن وتالوة آياته وباألخص سورة النور ملا
فيهما من اآلداب الواجب إحاطة علم كل فتاة هبا وتالوة سورة األحزاب ،وبسرية الرسول صلى اهلل عليه
وسلم وصحابته لقول اهلل تعاىل{ :وَا ْذ ُكرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِ ُكنَ ِمنْ آيَاتِ اللَهِ وَاْلحِكْمَةِ إِنَ اللَهَ كَانَ َلطِيفًا
خَِبريًا} [سورة األحزاب ،آية ]33 :وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

حقوق الزوجة على زوجها
جيب للزوجة على زوجها حقوق كثرية ثبت هلما بقول اهلل تعاىل {وَلَ ُهنَ مِْثلُ الَذِي عَلَيْ ِهنَ بِالْ َم ْعرُوفِ
وَلِلرِجَالِ عَلَيْ ِهنَ دَرَجَةٌ } [البقرة ]112 :ولقوله صلى اهلل عليه وسلم" :إن لكم على نسائكم حقاً
ولنسائكم عليكم حقاً" رواه الترمذي وصححه ومن هذه احلقوق:
أوالً :نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن باملعروف ،وأن يكون ذلك حالالً ال إمث فيه وال شبهة؛ فال
جيوز أن يهدم دينه ويهلك نفسه باإلنفاق عليها من املال اخلبيث والكسب احلرام كما ثبت عن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم قال" :كل حلم نبت من حرام فالنار أوىل به" فعلى الزوج أن يطعم نفسه وأهله وأوالده
حالالً ،حىت يؤجر على ذلك لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ":إذا أنفق الرجل فهي له صدقة" متفق
عليه .ومعىن حيتسبها أي يقصد هبا وجه اهلل والتقرب إليه وهذا هو أهم ما جيب على الزوج.
ثانياً :أن يعلمها الضروري من أمور دينها إن كانت ال تعلم ذلك ،أو يأذن هلا أن حتضر جمالس العلم لتتعلم
ذلك وحيرم عليه منعها إال أن يسأل هو وخيربها لقول اهلل تعاىل يف سورة التحرمي{ :يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا
أَنفُسَكُمْ َوَأهْلِيكُمْ نَارًا} [التحرمي .]6 :ولقوله صلى اهلل عليه وسلم" :أال استوصوا بالنساء خرياً فإمنا هن
عوان [أي أسريات] عندكم" متفق عليه.
ثالثاً :أن يلزمها بتعاليم اإلسالم وآدابه فيمنعها أن تتربج ،وحيول بينها وبني االختالط بغري حمارمها من
الرجال ،ويأمرها بإطالة مالبسها إذا كانت قصرية ويأمرها بتوسيعها إن كانت ضيقة ويبني هلا ما قاله
الرسول صلى اهلل عليه وسلم صنفان من أهل النار مل أرمها ...كذا وكذا".
رابعاً :العدل فيجب على الزوج أن يعدل بني أزواجه فإن اهلل تعاىل أباح للرجل الزيادة على الواحدة ،قيد
ذلك بالعدل لقوله تعاىل ! :إن اللة يأفر بإفغذيل ؤاإلخم!نان ! أل احيل ،1 :وو! ولقوله !:فاخيخوا فا طاب
كم قني اجتتاء قتىن ؤئالثآ ؤرباغ فإن خيفئئم أأل شدفوا فؤاحذة! ر افساء ،3 :ويكون العدل يف أموركثرية
أذكر منها الطعام والشراب والكسوة والسكن واملبيت ،وقد سأل رجل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا
رسول اهلل ما حق زوجة أحدنا عليه قال " :أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وال تضرب
الوجه وال تقبح وال هتجر إال يف البيت" حديث حسن [رواه أبو داود] ،وقال معىن ال تقبح أي ال تقل
قبحك اهلل .كما ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما
جاء يوم القيامة أحد شقيه ساقطاً أو مائالً" .

خامساً :أن ال يفشي سرها وأن ال يذكر عيباً فيها؛ إذ هو األمني عليها واملطالب برعايتها لقوله صلى اهلل
عليه وسلم ":إن من شر الناس عند اهلل مزنلة يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته وتفضي إليه مث ينشر سرها"
رواه مسلم.
سادساً :أن يأمر أهله وأوالده وسائر من يف رعايته بالصالة واحملافظة عليها؛ لقول اهلل تعاىلَ { :وْأ ُمرْ َأهْلَكَ
صطَِبرْ عَلَيْهَا} [طه ]231 :ولقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم" :مروا أوالدكم بالصالة لسبع
بِالصَلَاةِ وَا ْ
سنني واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنني وفرقوا بينهم يف املضاجع" حديث حسن [رواه أبو داود]
بإسناد حسن.
سابعاً :أن يسمح هلا باخلروج إذا احتاجت إليه كزيارة أهلها وأقارهبا وجرياهنا وكذلك إذا استأذنته باخلروج
إىل صالة اجلماعة وكان خروجها شرعياً حبيث ال متس طيباً وال خترج بزينة تفنت هبا الرجال فمن السنة أن
يأذن هلا ولكنه ينبغي أن ينصحها بأن صالهتا يف بيتها أفضل هلا.
ثامناً :على الزوج أن يتحمل أذى زوجته ويتغافل عن كثري مما يبدر منها رمحة هبا وشفقة عليها وقد أمر اهلل
تعاىل مبعاشرة النساء باملعروف كما أمر مبصاحبة الوالدين فقال تعاىل يف الوالدين{ :وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا
َم ْعرُوفًا} [لقمان .]21 :وقال تعاىلَ { :وعَا ِشرُو ُهنَ بِالْ َم ْعرُوفِ } [النساء.]21 :
تاسعاً :أن ال يسمح هلا أن تشتري جمالت خليعة أو تقرأ القصص الفاسقة وأن ال يسمح لزوجته باالختالط
بالنساء ذوات السمعة السيئة إذ هو الراعي املسؤول عنهما املكلف حبفظها وصيانتها لقوله تعاىل{ :الرِجَالُ
قَوَامُونَ عَلَى النِسَاء } [النساء ]33:وقوله صلى اهلل عليه وسلم" :الرجل راع يف أهله وهو مسؤول عن
رعيته" متفق عليه.
عاشراً :على الزوج أن ال يسهر خارج املزنل إىل ساعة متأخره من الليل ملا صح عن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم أنه قال :أليب الدرداء ملا بلغ قيام الليل وصيام النهار وإمهال أهله قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم " :إن ألهلك عليك حقا" كذلك يف الرجال من ال حيفظ حق زوجته إال ما دام راغباً فيها ومتعلقاً هبا
فإذا كربت أو مرضت أو افتقرت طلقها وأعرض عنها ونسي ما كان بينهما!! أمل يسمع قول اهلل تعاىل:
صريٌ} [البقرة]132 :
ضلَ بَيْنَكُمْ إِنَ اللّهَ بِمَا َتعْمَلُونَ َب ِ
{ َوالَ تَنسَوُاْ اْل َف ْ

بعض آداب خروج املرأة من البيت
احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد:
األصل للمرأة أن جتلس يف البيت قال اهلل تعاىلَ { :وَقرْنَ فِي بُيُوتِ ُكنَ وَلَا تََبرَ ْجنَ تََب ُرجَ اْلجَاهِلِيَةِ الْأُولَى َوَأقِ ْمنَ
الصَلَاةَ وَآِتنيَ ال َزكَاةَ َوأَ ِط ْعنَ اللَهَ وَرَسُولَهُ} [األحزاب ]33 :وقال اهلل تعاىلَ { :وِإذَا سَأَلْتُمُو ُهنَ مَتَاعًا
فَاسْأَلُو ُهنَ مِن وَرَاء ِحجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْ َهرُ ِلقُلُوبِكُمْ َوقُلُوبِ ِهنَ} [األحزاب .]13 :يف هذه اآلية الكرمية نص
واضح على حتجب النساء عن الرجال وتسترهن وقد أوضح اهلل سبحانه يف هذه اآلية أن التحجب أطهر
لقلوب الرجال والنساء ،وأبعد عن الفاحشة وأسباهبا وأشار سبحانه إىل أن السفور وعدم التحجب خبيث
وجناسة ،وأن التحجب طهارة وسالمة ،وقد حدد اإلسالم خلروج املرأة من البيت للحاجة املاسة شروطاً
منها:
 -2اخلروج للحاجة ال للهو وإضاعة األوقات كما صح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :أذن لكن
يف اخلروج حلاجتكن".
 -1اخلروج بإذن الزوج أو الويل من األب أو األم أو األخ أو العم.
 -3أن تطيل املسلمة لباسهما إىل أن تستر قدميها وأن تسبل مخارها على رأسها فتستر عنقها وحنرها
وصدرها ووجهها ألن الوجه جممع احملاسن ،وأن ال يكون حجاهبا خفيفا وال ضيقاً وال
قصرياً بل يكون مسيكاً ،وأن يكون خالياً من األلوان املغرية والزينة الظاهرة وال متعطرة ،وال تلبس مالبس
الرجال وال غريه مما هو خاص هبم ،وقد ورد يف األحاديث الصحيحة اللعن للمتشبهني من الرجال بالنساء
واملتشبهات من النساء بالرجال وقال تعاىل{:يَا أَيُهَا النَبِيُ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُ ْؤمِِننيَ يُدِْننيَ
عَلَيْ ِهنَ مِن جَلَابِيبِ ِهنَ ذَلِكَ َأدْنَى أَن ُي ْع َر ْفنَ فَلَا يُ ْؤذَْينَ َوكَانَ اللَهُ َغفُورًا رَحِيمًا} [األحزاب ]11:وقوله
ضرِْبنَ ِبخُ ُم ِر ِهنَ عَلَى جُيُوبِ ِهنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَ ُهنَ إِلَا لُِبعُولَتِ ِهنَ} [النور ]32 :إىل آخراآلية الكرمية.
تعاىل{:وَلَْي ْ
 -3وأن تغض نظرها يف سريها فال تنظر هنا وهناك بغري حاجة ،وإذا احتاجت إىل حمادثة الرجال تتحدث
إليهم بعادي الكالم ،فال تلني بصوهتا وال ختضع به؛ لئال يطمع فيهن من يف قلبه مرض ،قال اهلل تعاىل{ :فَلَا
ض ْعنَ بِاْلقَ ْولِ فََيطْمَعَ الَذِي فِي قَلْبِهِ َمرَضٌ َوقُ ْلنَ قَوْلًا َم ْعرُوفًا} [األحزاب ]31 :وقوله تعاىلَ { :وقُل
خَ
َت ْ
ح َف ْظنَ ُفرُوجَ ُهنَ} [النور.]32 :
ضنَ ِمنْ أَْبصَا ِر ِهنَ وََي ْ
ض ْ
لِلْمُ ْؤمِنَاتِ َي ْغ ُ

 -1ترك التعطر واستعمال أدوات الزينة؛ فال خترج من البيت وجيد الناس رائحة العطر منها كما ثبت عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :أميا امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا منها رحيها فهي زانية" .
 -6متشي متواضعة يف أدب وحياء ،وال تتخذ خالخل وال حذاء يضرب على األرض بقوة فيسمع قرع
خ ِفنيَ مِن زِينَتِ ِهنَ } [النور:
ضرِْبنَ بِأَرْجُلِ ِهنَ لُِيعْلَمَ مَا ُي ْ
حذائها؛ فرمبا وقعت يف الفتنة ،قال اهلل تعاىل{ :وَلَا َي ْ
.]32
 -2ال ترفع النقاب عن وجهها يف الطريق واألسواق وجمامع الرجال إال أن تضطرها إىل ذلك احلاجة وعلى
قدر تلك احلاجة.
 -2وإذا دخلت على صديقة تزورها فال تضع ثياهبا ،فقد يكون يف البيت رجل يتلصص أو يكون يف اجمللس
امرأة سوء فتصفها ملن يرغب فيها وال ريب أنه حيرم على املرأة أن تصف امرأة أجنبية لزوجها فقد يدعو
ذلك إىل األمث كما صح عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ":ال تباشر املرأة املرأة فتنعتها لزوجها كأنه
ينظر إليها" أي ال تصف لزوجها ما رأت من حسن املرأة.
 -1وال تسافر املرأة سفر يوم وليلة إال مع ذي حمرم هلا لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ":ال حيل المرأة
أن تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم عليها " وهو زوجها أو من حترم عليه متفق عليه .وقال رجل" :
يا رسول اهلل إن امرأخ  خرجت حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا ،قال فانطلق فحج مع امرأتك "،
وقد كانت الزوجة من السلف الصاحل تقول لزوجها إذا خرج إىل عمله اتق اهلل وإياك والكسب احلرام إنا
نصرب على اجلوع والضر وال نصرب على النار.

حترمي اللباس الضيق والشفاف والقصري على النساء
احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني وبعد:
فإن من مجلة ما أخرب به النيب صلى اهلل عليه وسلم من املعجزات ،أنه حذر من لبس الثياب القصرية والشفافة
والضيقة جماراة ومشاهبة ألعداء اإلسالم ،وسبباً للفتنة والفساد ألهل اإلجرام والعقول الضعيفة ،وامتحاناً
لشرف املرأة وكرامتها ويف ذلك الوعيد الشديد.
وهو ما رواه مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":صنفان من أهل النار مل أرمها
بعد :قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس ،ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن
كأسنمة البخث املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا".
وعن أسامة بن زيد قال " :كساين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبطية كانت مما أهداها دحية الكليب
فكسوهتا امرأخ  " فقال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :ما لك مل تلبس القبطية؟! قلت :يا رسول اهلل
كسوهتا امرأخ  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :مرها فلتجعل حتتها غاللة إين أخاف أن تصف حجم
عظامها" رواه أمحد والبيهقي والطرباين وابن أيب شيبة ،قال يف املصباح :القبطي بضم القاف ثوب كتان
رقيق يعمل مبصر نسبة إىل القبط ،والغاللة قال يف التهذيب :الثوب الذي يلبس حتت الثياب.
وعن ابن عمر قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :بعثت بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهلل
وحده ال شريك له وجعل رزقي حتت ظل رحمي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم
فهو منهم" [رواه أمحد وأبو داود والطرباين] وإسناده حسن ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية إسناده قوي.
فدلت هذه األحاديث على حترمي الثياب الضيقة ،اليت تبني مقاطع ،وحجم أعضاء املرأة وحماسنها من الثديني
ودقة اخلصر وحنو ذلك ،وعلى حترمي اللباس الذي يصف لون البشرة من بياض ومحرة وسواد ،وعلى حترمي
التشبه بغري املسلمني من اليهود والنصارى واملشركني وامللحدين ،وأن هذه الثياب حمرمة سواء كانت للبيت
أو خارجه إلطالق األحاديث يف ذلك ،ودلت أيضأ على الوعيد الشديد يف ذلك ،وأن الواجب على املرأة
املسلمة تقوى اهلل سبحانه ،وأن ال تعرض نفسها للفتنة هبا وانتهاك عرضها وشرفها يف الدنيا والعذاب يف
اآلخرة؛ فإهنا ال تطيقه وال تتحمله ،وأن على املسؤولني منع املدرسات والطالبات من هذه األلبسة الدخيلة
على االسالم واملسلمني املختلفة األمساء واملتفقة يف معارضة هذه األحاديث الثابتة عن النيب صلى اهلل عليه
وسلم وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ختتص بالتزين اجلسمي للمرأة
يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما خيتص هبا ويليق هبا من قص األظافر وتعاهدها؛ ألن تقليم األظافر
سنة بإمجاع أهل العلم؛ ألنه من خصال الفطرة الواردة يف احلديث؛ وملا يف إزالتها من النظافة واحلسن ،وما
يف بقائها طويلة من التشويه والتشبه بالسباع ،وتراكم األوساخ حتتها ،ومنع وصول ماء الوضوء إىل ما
حتتها ،وبعض املسلمات قد ابتلني بتطويل األظافر تقليداً للكافرات وجهالً بالسنة .ويسن للمرأة إزالة شعر
اإلبطني والعانة عمالً باحلديث الوارد يف ذلك وملا فيه من التجمل ،واألحسن أن يكون ذلك كل أسبوع وال
يترك أكثر من أربعني يوماً.

ما يطلب منها وما متنع منه يف شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم
اخلضاب وصبغ الشعر
أ -يطلب من املسلمة توفري شعر رأسها وحيرم عليها حلقه إال من ضرورة.
قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت الديار السعودية رمحه اهلل :وأما شعر رؤوس النساء فال جيوز
حلقه ملا رواه النسائي يف سننه بسنده عن علي -رضي اهلل عنه ،-ورواه البزار بسنده عن عثمان -رضي اهلل
عنه ،-ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة -رضي اهلل عنه -قالوا ":هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن
حتلق املرأة رأسها " والنهي إذا جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فإنه يقتضي التحرمي مامل يرد له معارض،
قال مال علي قاري يف املرقاة شرح املشكاة :قوله ":أن حتلق املرأة رأسها " وذلك ألن الذوائب للنساء
كاللحى للرجال يف اهليئة واجلمال انتهى ،وأما قص املرأة شعر رأسها فإن كان حلاجة غري الزينة كأن تعجز
عن مؤنته أو يطول كثرياً ويشق عليها فال بأس بقصه بقدر احلاجة؛ كما كان بعض أزواج النيب صلى اهلل
عليه وسلم يفعلنه بعد وفاته لتركهن التزين بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلم واستغنائهن عن تطويل الشعر.
وأما إن كان قصد املرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات ،والفاسقات ،أو التشبه بالرجال فهذا حمرم
بالشك للنهي عن التشبه بالكفار عموماً ،وعن تشبه املرأة بالرجال ،وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر
يل أنه ال جيوز ،قال شيخنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل يف أضواء البيان( :إن العرف الذي صار
جارياً يف كثري من البالد بقطع املرأة شعر رأسها إىل قرب أصوله سنة إفرجنية خمالفة ملا كان عليه نساء

املسلمني ونساء العرب قبل اإلسالم ،فهو من مجلة اإلحنرافات اليت عمت البلوى هبا يف الدين واخللق
والسمت وغري ذلك ،مث أجاب عن حديث :أن أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حىت
تكون كالوفرة ،بأن أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا قصرن رؤوسهن بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلم
ألهنن كن يتجملن يف حياته ومن أمجل زينتهن شعورهن ،أما بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلم فلهن حكم
خاص هبن ال تشاركن فيه امرأة واحدة من نساء مجيع أهل األرض وهو انقطاع أملهن انقطاعاً كلياً من
التزويج ويأسهن منه اليأس الذي ال ميكن أن خيالطه طمع؛ فهن كاملعتدات احملبوسات بسببه صلى اهلل عليه
وسلم إىل املوت قال تعاىل { َومَا كَانَ لَكُمْ أَن تُ ْؤذُوا رَسُولَ اللَهِ وَلَا أَن تَن ِكحُوا أَزْوَاجَهُ مِن َبعْدِهِ أَبَدًا إِنَ
ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَهِ َعظِيمًا} [األحزاب ]13 :واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سبباً للترخيص يف
اإلخالل بأشياء من الزينة ال حتل لغري ذلك السبب .انتهى.
فعلى املرأة أن حتتفظ بشعر رأسها وتعتين به وجتعله ضفائر ،وال جيوز هلا مجعه فوق الرأس أو من ناحية القفا،
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( :)231 /11كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها
ضفرياً واحداً مسدوالً بني الكتفني ،وقال الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت الديار السعودية :وأما ما يفعله بعض
نساء املسلمني يف هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب ومجعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما
تفعله نساء اإلفرنج فهذا ال جيوز ملا فيه من التشبه بنساء الكفار ،وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه يف حديث
طويل قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :صنفان من أهل النار مل أرمها بعد :قوم معهم سياط
كأذناب البقر يضربون الناس ،ونساء كاسيات عاريات ،مائالت مميالت ،وؤوسهن كأسنمة البخت
العجاف ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا " رواه مسلم .وقد فسر
بعض العلماء قوله( :مائالت مميالت) بأهنن يتمشطن املشطة امليال ،وهي مشطة البغايا وميشطن غريهن تلك
املشطة ،وهذه مشطة نساء اإلفرنج ومن حيذو حذوهن من نساء املسلمني.
وكما متنع املرأة املسلمة من حلق شعر رأسها أو قصه من غري حاجة فإهنا متنع من وصله والزيادة عليه
بشعرآخر؛ ملا يف الصحيحني" :لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الواصلة واملستوصلة" والواصلة :هي اليت
تصل شعرها بشعر غريها ،واملستوصلة :هي اليت يعمل هبا ذلك -ملا يف ذلك من التزوير -ومن الوصل احملرم
لبس الباروكة املعروفة يف هذا الزمان .روى البخاري ومسلم وغريمها :أن معاوية رضي اهلل عنه خطب ملا
قدم املدينة وأخرج كبة من شعر ،أو قصة من شعر فقال :ما بال نسائكم جيعلن يف رؤوسهن مثل هذا،
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول" :ما من امرأة جتعل يف رأسها شعراً من شعر غريها إال كان

زوراً " والباروكة شعر صناعي يشبه شعر الرأس ويف لبسها تزوير .أخرجه البخاري يف اللباس ()23 :2
ومسلم يف اللباس ( )31 :23كما يف التحفة.
ب -وكحرم على املرأة املسلمة إزالة احلاجبني أو إزالة بعضه بأي وسيلة من احللق أو القص ،أو استعمال
املادة املزيلة له ،أو لبعضه .ألن هذا هو النمص الذي لعن النيب صلى اهلل عليه وسلم من فعلته فقد لعن صلى
اهلل عليه وسلم النامصة واملتنمصة -والنامصة هي :اليت تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة يف زعمها،
واملتنمصة :اليت يفعل هبا ذلك -وهذا من تغيري خلق اهلل الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بين آدم حيث قال
كما حكاه اهلل عنه { :وَآل ُمرَنَهُمْ فَلَُيغَِيرُنَ خَ ْلقَ اللّهِ } ( )221سورة النساء ويف الصحيح عن ابن مسعود
رضي اهلل عنه أنه قال " :لعن اهلل الوامشات واملستومشات والنامصات واملتتمصات واملتفلجات للحسن
املغريات خللق اهلل عز وجل " .مث قال :أال ألعن من لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يف كتاب اهلل
عز وجل؟! يعين قولهَ { :ومَا آتَاكُمُ الرَسُولُ َفخُذُوهُ َومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [احلشر .]2 :ذكر ذلك ابن
كثري يف تفسريه ( )311 /1طبعة دار األندلس.
وقد ابتلي هبذه اآلفة اخلطرية اليت هي كبرية من كبائر الذنوب كثري من النساء اليوم حىت أصبح النمص كأنه
من الضروريات اليومية ،وال جيوز هلا أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك ألنه معصية.
ج -وحيرم على املرأة املسلمة تفليج أسناهنا للحسن بأن تربدها باملربد حىت حتدث بينها فرجاً يسرية رغبة يف
التحسني ،أما إذا كانت األسنان فيها تشويه وحتتاج إىل عملية تعديل الزالة هذا التشويه ،أو فيها تسوس
واحتاجت إىل إصالحها من أجل إزالة ذلك فال بأس ،ألن هذا من باب العالج وإزالة التشويه ويكون ذلك
على يد طبيبة خمتصة.
د -وحيرم على املرأة عمل الوشم يف جسمها؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم لعن الوامشة واملستومشة،
والوامشة هي اليت تغرز اليد أو الوجه باإلبر مث حتشو ذلك املكان بالكحل أو املدد ،واملستومشة هي اليت يفعل
هبا ذلك ،وهذا عمل حمرم وكبرية من كبائر الذنوب؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم لعن من فعلته أو فعل
هبا ،واللعن ال يكون إال على كبرية من الكبائر.
هـ -حكم اخلضاب للنساء وصبغ الشعر:
 -2اخلضاب :قال اإلمام النووي يف اجملموع ( :)313/2أما خضاب اليدين والرجلني باحلناء فمستحب
للمتزوجة من النساء لألحاديث املشهورة فيه ،انتهى .يشري إىل ما رواه أبو داود :أن امرأة سألت عائشة-
رضي اهلل عنها -عن خضاب احلناء فقالت " :ال بأس به ،ولكين أكرهه فإن حيب رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم كان يكره رحيه " رواه النسائي ،وعنها -رضي اهلل عنها -قالت :أومأت امرأة من وراء ستر بيدها
كتاباً إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقبض النيب صلى اهلل عليه وسلم يده وقال " :ما أدري أيد رجل
أم يد امرأة؟! " قالت بل يد امرأة .قال " :لو كنت امرأة لغريت أظفارك ،يعين باحلناء .أخرجه أبو داود
والنسائي ،لكن ال تصبغ أظفارها مبا يتجمد عليها ومينع الطهارة.
وأما صبغ املرأة شعر رأسها فإن كان شيباً فإهنا تصبغه بغري السواد لعموم هنيه صلى اهلل عليه وسلم عن
الصبغ بالسواد.
قال اإلمام النووي يف رياض الصاحلني صفحة  616باب هني الرجل واملرأة عن اخلضاب بالسواد ،وقال يف
اجملموع ( )313 /2وال فرق بني املنع من اخلضاب بالسواد بني الرجل واملرأة ،وهذا مذهبنا ،انتهى.
وأما صبغ املرأة لشعر رأسها األسود ليتحول إىل لون آخر فالذي أراه أن هذا ال جيوز ألنه ال داعي يف ذلك
لترك التشثه بالكافرات.
ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة مبا جرت به العادة وهذا بإمجاع العلماء ،ولكن ال جيوز هلا أن
تظهر حليها للرجال غري احملارم بل تستره خصوصاً عند اخلروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها ألن
ذلك فتنة؛ وقد هنيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي يف رجلها حتت الثياب فكيف باحللي الظاهر.

حماذير الكوافريات
فتوى الشيخ /حممد بن صاحل العثيمني
فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وبعد :انتشر يف اآلوانة األخرية
ذهاب بعض الفتيات إىل الكوافرية وهي اليت تصفف الشعر على موضات خمتلفة منها ما اشتهر عند الفتيات
ب(قصة كاريه) وهي قصة أخذت من جملة األزياء التايلندية املنتشرة يف األسواق ،ومنها جتعيد الشعر أي
ختشينه على املوضة األمريكية ،وال خيفى عليكم أن ذلك تشبهاً بالكافرات.
ومما تقوم به الكوافرية وضع املساحيق على الوجه ،وإزالة شعر احلاجبني ،وإزالة الشعور الداخلية ،وكل
ذلك يستغرق الساعات الطويلة واملبالغ الطائلة مما يصل إىل حد اإلسراف والتبذير.
نرجو بيان حكم ذلك بالتفصيل النتشاره بني أكثر الفتيات ،لعل اهلل ينقذ بفتواكم هذه بعض فتياتنا الالخ 
اخندعن وجرين وراء املوضة الغربية ونسني أو تناسني أهنن مسلمات يرجون اجلنة وخيفن من النار ،وجزاكم
اهلل خرياً.
فأجاب فضيلته قائالً:
احلمد هلل رب العاملني وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ،أما بعد :فإنه جيب أن
يعرف اإلنسان قبل اإلجابة على هذا السؤال أن أعداء املسلمني يكيدون لإلسالم من كل وجه ويف كل
زمان ،وال خيفى علينا مجيعاً أن الكفار استعمروا كثرياً من بالد االسالم بقوة السالح ،وملا أخرجهم اهلل
تعاىل منها أرادوا أن يغزوها بفساد األفكار واألخالق ،واهلل عر وجل قد بني يف كتابه ،ورسوله صلى اهلل
عليه وسلم قد بني يف سنته ما فيه التحذير من موافقة هؤالء الكفار يف أعماهلم مما خيتص هبم قال اهلل عز
وجلَ { :والَ تَتَِبعُواْ َأهْوَاء قَ ْومٍ قَدْ ضَلُواْ مِن قَْبلُ َوأَضَلُواْ كَِثريًا وَضَلُواْ عَن سَوَاء السَبِيلِ} [املائدة ]22 :وقال
اهلل عز وجل{ :يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تََتخِذُوا عَدُوِي َوعَدُ َوكُمْ أَوْلِيَاء تُ ْلقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَ َودَةِ َوقَدْ َك َفرُوا بِمَا
حقِ } ( )2سورة املمتحنة ،وقال تعاىل {يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ الَ تََتخِذُواْ الْيَهُودَ وَالَنصَارَى أَوْلِيَاء
جَاءكُم ِمنَ اْل َ
َب ْعضُهُمْ أَوْلِيَاء َب ْعضٍ َومَن يَتَوَلَهُم مِنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَ اللّهَ الَ يَهْدِي اْلقَ ْومَ الظَالِ ِمنيَ} [املائدة.]12:
وأنا أسوق هاتني اآليتني ال ألن هؤالء يتخذون اليهود والنصارى أولياء ويتخذون أعداء اهلل أولياء ولكن
تشبههم هبم فيما هم عليه من اللباس واهليئة يفضي إىل أن يتخذوهم أولياء حيبوهنم ويعظموهنم ويتخطون
خطاهم حيثما كانوا وهلذا حذر النيب صلى اهلل عليه وسلم من هذا األمر وقال" :من تشبه بقوم فهو منهم ".

فعلى املسلمني -وخصوصاً الرجال ذوات األلباب والعقول عليهم -أن يتقوا اهلل عز وجل يف هؤالء النساء
الالخ  وصفهن النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله " :ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل
احلازم من إحداكن " يعين النساء.
فعلى الرجال أن مينعوا هؤالء النساء من السري وراء هذه املوضات احلادثة اليت أراد هبا حمدثوها وجالبوها إلينا
أن ننسى اهلل عز وجل ،وأن ننسى ما خلقنا له وأن ال يكون مهنا إال التشبث هبذه األشياء ،واالفتتان هبذه
األزياء اليت ال جتر إلينا إال البالء والشر وكون االنسان ال يهمه يف هذه احلياة إال أن يشبع رغبته من شهوة
فرجه وبطنه.
وأرى أن يف هذه الكوافريات فيها عدة حماذير:
* احملذور األول :ما تفعله الكوافريات من التحلية حبلي الكفار يف الشعر وغريه ،ومن املعلوم أن ذلك حمرم ملا
فيه من التشبه هبم ومن تشبه بقوم فهو منهم ،كما ثبت فيه احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
* احملذور الثاين :أن عملهن كما ذكر السائل يكون فيه النمص ،والنمص قد لعن النيب صلى اهلل عليه وسلم
فاعله ،فلعن النامصة واملتنمصة ،واللعن هو :الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل ،وال أعتقد أن مؤمناً أو مؤمنة
يرضى أن يفعل فعالً يكون سبباً لطرده وابعاده من رمحة اهلل عز وجل.
* احملذوو الثالث :أن يف ذلك إضاعة ملال كثري بدون فائدة:
بل إضاعة ملال كثري ملا فيه مضرة ،فاملرأة املصفصفة للشعر احملولة لشعور املؤمنات إىل مثل شعور الكافرات
أو الفاجرات تأخذ منا أمواالً كثرية طائلة ،وال جنين منها مثرة سوى التحول إىل موضات قد تكون مدمرة.
* احملذور الرابع :أن يف ذلك تنمية ألفكار النساء أن يتخذن مثل هذه احللي اليت يتمتع هبا نساء الكافرين،
حىت متيل املرأة بعد ذلك إىل ما هو أعظم من هذا األمر من حتلل وفساد يف األخالق.
* احملذور اخلامس :أنه كما ذكر السائل يفعلن من هتك العورات ما ال حاجة إليه فإن هذه الكوافرية متر ما
يسمونه باحلالوة على أفخاذ املرأة وعلى ما حول قبلها حىت تطلع عليه بدون حاجة ،ومن املعلوم أن النيب
صلى اهلل عليه وسلم هنى أن تنظر املرأة إىل عورة املرأة ،إال إذا كان هناك حاجة تدعو إىل النظر ،وهذا ليس
حباجة.
مث ما الفائدة من أن جنعل املرأة كأهنا صورة من مطاط ليس فيها شيء من الشعر ،وما يدرينا لعل يف إزالة
الشعر الذي أنبته اهلل حبكمته مضرة على اجللد ولو على املدى البعيد.

مث ما يدرينا لعل الصواب قول من يقول :إن إزالة الشعر من الساقني والفخذين والبطن ال جتوز؛ ألن هذا
الشعر من خلق اهلل عز وجل وإزالته من تغيري خلق اهلل ،وقد أخرب اهلل عز وجل أن تغيري خلق اهلل من اتباع
أوامر الشيطان ،ومل يأمر اهلل تعالن وال رسوله بإزالة هذا الشعر ،فاألصل أنه حمرم ال يزال ،هكذا ذهب إليه
بعض أهل العلم ،والذين قالوا باجلواز ال يقولون إن إزالته وإبقاءه على حد سواء بل الورع واألوىل أال يزال
هذا الشعر ،وإن كان ليس حبرام ألن دليل حترميه ليس بذاك القوي .وإنين أؤكد النصيحة على الرجال وعلى
النساء أال ينخدعوا يف هذه األمور ،وأرى أنه جتب مقاطعة هذه الكوافريات ،وأن تقتصر النساء على
التجمل مبا ال يكون مضراً يف الدين موقعاً يف احلرام بالتشبه بالكفار.
وإذا أراد اهلل سبحانه وتعاىل احملبة بني الزوجني فإهنا ال حتصل مبعاصي اهلل ،وإمنا حتصل بطاعة اهلل ،والتزام ما
فيه احلياء واحلشمة.
وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن حيمي شعبنا من كيد أعدائنا ،وأن يردنا إىل ما كان عليه سلفنا الصاحل من
احلشمة واحلياء ،إنه جواد كرمي واهلل املوفق.

شرعية احتجاب القواعد
من النساء باخلمار عن األجانب
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نيب الرمحة واهلدى وعلى آله وأصحابه أمجعني وبعد يقول اهلل
ض ْعنَ ثِيَابَ ُهنَ غَْيرَ مُتََبرِجَاتٍ
تعاىل{ :وَاْلقَوَاعِدُ ِمنَ النِسَاء اللَاتِي لَا َيرْجُونَ نِكَاحًا فَلَْيسَ عَلَيْ ِهنَ جُنَاحٌ أَن َي َ
ِبزِينَةٍ َوأَن يَسَْت ْع ِف ْفنَ خَْيرٌ لَ ُهنَ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [سورة النور ،آية .]6،وقد فسر الصحابة -رضي اهلل عنهم
الذين شاهدوا الوحي والتزنيل وهم أعلم الناس بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم -اآلية بأن
املرأة اليت بلغت سن االياس فارتفع حيضها لكربها وطابت نفسها من الزواج ،وذهب مجاهلا أن ختفف من
لباسها لعدم الرغبة فيها يف الغالب ،فتترك اجللباب كالعباءة أو الرداء وتقتصر على تغطية وجهها مع سعة
ثياهبا وطوهلا ،أما أن تكشف وجهها وتترك احلجاب فهذا مل يرد فعله يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم
وعهد خلفائه والسلف الصاحل ولو جاز ذلك لكان قسم كبري من الصحابيات والتابعيات يكشفن
وجوههن ،وإليك اآلثار عن الصحابة يف تفسري اآلية الكرمية ،فعن ابن عباس قال :املرأة ال جناح عليها أن
جتلس يف بيتها بدرع ومخار وتضع عنها اجللباب ما مل تتربج ملا يكرهه اهلل [ .رواه ابن املنذر وابن أيب حامت
ض ْعنَ ثِيَابَ ُهنَ} قال :اجللباب أو الرداء [رواه
والبيهقي] ،وعن ابن مسعود يف قوله {فَلَْيسَ عَلَيْ ِهنَ جُنَاحٌ أَن َي َ
ابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين والبيهقي] ،وعن جماهد يف قوله { َوأَن يَسَْت ْع ِف ْفنَ خَْيرٌ لَ ُهنَ} قال :يلبسن
جالبيبهن [رواه ابن املنذر وابن أيب حامت ] ،قال ابن كثري :رمحه اهلل -وكذلك روي عن عن ابن عباس
وابن عمر وجماهد وسعيد بن جبري وأيب الشعثاء وإبراهيم النخعي واحلسن وقتادة والزهري واألوزاعي
وغريهم وقال أبو صاحل :تضع اجللباب وتقوم بني يدي الرجل يف الدرع واخلمار ،وقال ابن اجلوزي قوله:
ض ْعنَ ثِيَابَ ُهنَ} أي عند الرجال ويعين بالثياب اجللباب والرداء والقناع الذي فوق اخلمار ،وهذا املراد
{أَن َي َ
بالثياب ال مجيع الثياب وإمنا ذكرنا هذا ألن بعض املفتني ساحمهم اهلل يفتون جبواز السفور لكبريات السن مع
خمالفة ذلك لآلثار السابقة املفسرة لآلية الكرمية وفق اهلل اجلميع هلدي كتابه وسنة رسوله صلى اهلل عليه
وسلم واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
أمحد بن عبد الرمحن القاسم

رسالة خاصة خبروج املرأة إىل األسواق
س  :2ما حكم خروج املرأة إىل األسواق من غري ضرورة؟
ج  :2املرأة مأمورة بالقرار يف بيتها قال اهلل تعاىل { َوَقرْنَ فِي بُيُوتِ ُكنَ وَلَا تََبرَ ْجنَ تََب ُرجَ اْلجَاهِلِيَةِ الْأُولَى}
( )33سورة األحزاب فماذا اضطرت املرأة إىل اخلروج من بيتها لغرض صحيح كان عليها أن تستأذن
زوجها وأن خترج غري متطيبة ،وال متربجة ،وأن تلتزم جانب الطريق ،وتبتعد عن إالنة القول ،واملالحظ
على بعض النساء الالخ  خيرجن إىل األسواق أن كثرياً منهن ال تذهب بصحبة حمرمها وهذا خطأ بني؛
فوجود احملرم مع املرأة مهم جداً لصيانتها وحفظها وقد تقول املرأة :أنا على ثقة من نفسي وحمرمي على ثقة
مين ،وأنا أبارك هذه الثقة ،لكن ليس كل امرأة تدرك ما حييط هبا ،فرمبا كلمة أطلقها على املرأة بعض
مرضى القلوب ،فتسكت املرأة ألهنا ال تعرف معناها فيتجرأ على مضايقتها ظناً منه أهنا راضية بذلك أو أن
فيها ريبة ،فماذا وجد احملرم جبانب املرأة كانت هيبته كبرية ،والواقع شاهد بذلك ،وبعض النساء حينما
خترج إىل السوق مع جارهتا أو قريبتها تأخذ معها يف احلديث ومها سائرتان ،فريتفع صوهتا ،أو تضحك ،أو
حترك بيدها وهي ال تشعر بذلك ،لكن رمبا سبب هلا عملها ذلك مضايقة من أحد الفساق العتقاده أهنا
تقصده بتلك احلركات واهلل أعلم
س  -1بعض النساء تسترسل يف الكالم مع البائع بكالم ال داعي له فما حكم ذلك؟
ج :على املرأة أن ال تزيد أثناء حمادثتها للرجال على ما تقتضيه احلاجة وقد تكون هذه الزيادة يف سبب
إيقاظ الفتنة النائمة ،فصوت املرأة مثرياً للفتنة حىت يف موطن العبادة ،إذا سها االمام وهي يف املسجد
فاملشروع يف حقها التصفيق ،ويف التلبية ختفض صوهتا حىت ال يسمعها الرجال ،وكذا يف قراءة القرآن هذا يف
أماكن العبادة فكيف األسواق اليت هي شر األماكن هذا باالضافة إىل أن االسترسال من اخلضوع بالقول
ض ْعنَ بِاْلقَ ْولِ فََيطْمَعَ
خَ
الذي هنيت عنه املرأة قال تعاىل{ :يَا نِسَاء النَبِيِ لَسُْتنَ كَأَحَدٍ ِمنَ النِسَاء إِنِ اَتقَيُْتنَ فَلَا َت ْ
الَذِي فِي قَلْبِهِ َمرَضٌ َوقُ ْلنَ قَوْلًا َم ْعرُوفًا} [األحزاب ]31 :وعلى الباعة أال يكونوا سبباً يف استرسال النساء
يف الكالم إذا رأى البائع من إحدى النساء استرساالً كان عليه أن ينكر عليها ويكف عن إجابتها { َومَن يََتقِ
سبُ} [الطالق.]3-1 :
خرَجًا * وََيرْ ُزقْهُ ِمنْ حَْيثُ لَا َيحْتَ ِ
جعَل لَهُ َم ْ
اللَهَ َي ْ
س  -3ما حكم خروج املرأة إىل السوق مع السائق وحدها بدون حمرم؟

ج :ال جيوز للمرأة أن تركب مع السائق وحدها يف السيارة إذا كان السائق أجنبياً عنها؛ ألن هذه خلوة
رجل أجنيب بامرأة ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن خلوة الرجل باملرأة األجنبية وقال" :ما خال رجل
بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان" ومن العجب عند بعض النساء أهنا تذهب ألداء سنة لكنها ترتكب حمرماً
كبرياً فتذهب إىل املسجد لتؤدي صالة التراويح لكن تركب مع السائق األجنيب وحدها وهذا خطأ بني
فصالهتا يف بيتها خري هلا لتسلم من اإلمث.
س :3ما هو اللباس الشرعي للمرأة املسلمة؟
ج :اللباس الشرعي للمرأة يشترط أن يكون ساتراً جلميع بدهنا من رأسها حىت أمخص قدميها ويشترط أن
يكون فضفاضاً ال يصف بدهنا وال يشف لشفافيته ،خال مما يلفت األنظار إليها حىت ال تثري فتنة ،فيجب
على املرأة ستر قدميها ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال" :ما أسفل من الكعبني فهو يف النار" فقالت أم
سلمة فكيف تصنع النساء بذيوهلن؟ قال ":يرخني شرباً" قالت :إذاً تنكشف أقدامهن قال " :يرخني ذراعاً"
وال يزدن عليه .
وبعض النساء جتعل ثوهبا حىت كعبيها وهذا أمر ال جيوز ،والبعض منهن يكون حجاهبا فاتناً حبيث تشده على
وجهها حىت يبدي حجم وجهها؛ فتثري فتنة أو تلبس حجاباً مزخر فأتلفت األنظار إليها فيكون سبباً يف
مضايقتها.
س  :1ما حكم أخذ املرأة شيئاً من حواجبها حبجة الزينة وما حكم وضع ما يسمى باملناكري؟
ج :ال جيوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من حواجبها ،ومن تفعل ذلك ومن تفعل هبا ملعونة على لسان رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم حيث قال" :لعن اهلل النامصات واملتنمصات" .وأنه من العجب فعل بعض النساء هلذا
األمر مع شدة الوعيد على ذلك حيث إن اللعن هو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل ،والزينة ال تكون فيما حرم
اهلل ،وأما وضع ما يسمى باملناكري فعلى املرأة أن تزيله عندما تتوضأ للصالة ألنه مينع وصول املاء إىل البشرة
وإذا بقي شيء من البشرة مل يصبه املاء من أعضاء الوضوء فالوضوء غري صحيح وبالتايل فالصالة ال تصح.
س  :6بعض النساء حينما تذهب إىل مناسبة زواج أو غريها وترى النساء ،فحينما تصل إىل بيتها تصف من
رأت من النساء لزوجها فما حكم ذلك؟

ج :هذا العمل ال جيوز فقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :ال تباشر املرأة املرأة
كصفها لزوجها كأنه ينظر إليها " .وهذا سبب من أسباب املشاكل الزوجية فرمبا أن الزوج افتنت
باملوصوفة ،مث بدأ يقارن بينها وبني زوجته؛ فيزدري زوجته ويعيبها مبا فيها ،ومن مث لتعلم تلك املرأة أن
أولياء أمور النساء ال يأذنون ألي امرأة أن تذكر حماسن نسائهم وتصفهن للرجال.
س  :2ما حكم مصافحة املرأة للرجل األجنيب؟
ج :ال جيوز للمرأة أن تصافح رجالً أجنبياً عنها ،وال جيوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه؛ ألن النيب
صلى اهلل عليه وسلم ما مست يده يد امرأة ال حتل له حىت يف البيعة مع أن من مقتضياهتا املصافحة ،ومع
ذلك بايعهن كالماً من غري مصافحة ،حىت ولو وضعت املرأة على يديها ساتراً فاحلكم ال يتغري ،فبعض
النساء تتساهل يف هذا األمر فتصافح أخا زوجها ،أو زوج أختها ،أو عم زوجها ،أو خاله يف املناسبات
وهذا ال جيوز.

بيان أحكام حتفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها
 -2املرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرح ،قال اهلل تعاىل{ :قُل لِلْمُ ْؤمِِننيَ َي ُغضُوا ِمنْ أَْبصَا ِرهِمْ
ضنَ ِمنْ أَْبصَا ِر ِهنَ
ض ْ
ح َفظُوا ُفرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَ ْزكَى لَهُمْ إِنَ اللَهَ خَِبريٌ بِمَا َيصَْنعُونَ * َوقُل لِلْمُ ْؤمِنَاتِ َي ْغ ُ
وََي ْ
ح َف ْظنَ ُفرُوجَ ُهنَ} [النور .]32 -33
وََي ْ
قال شيخنا :الشيخ حممد األمني الشنقيطي -رمحه اهلل -يف تفسريه أضواء البيان :أمر اهلل جل وعال املؤمنني
واملؤمنات بغض البصر ،وحفظ الفرج ،ويدخل يف حفظ الفرج حفظه من الزنا واللواط واملساحقة ،وحفظه
من اإلبداء للناس واالنكشاف هلم ،إىل أن قال :وقد وعد اهلل تعاىل من امتثل أمره يف هذه اآلية ،من الرجال
والنساء ،باملغفرة واألجر العظيم ،إذا عمل معها اخلصال املذكورة يف سورة األحزاب ،وذلك يف قوله تعاىل:
{إِنَ الْمُسْلِ ِمنيَ وَالْمُسْلِمَاتِ} إىل قوله{ :وَاْلحَاِف ِظنيَ ُفرُوجَهُمْ وَاْلحَاِفظَاتِ وَالذَا ِكرِينَ اللَهَ كَِثريًا وَالذَا ِكرَاتِ
َأعَدَ اللَهُ لَهُم َم ْغ ِفرَةً َوأَ ْجرًا َعظِيمًا} انتهى من أضواء البيان ( .) 222-226 /6وقوله :املساحقة ،املساحقة:
هي إتيان املرأة املرأة باملدالكة وذلك جرمية عظيمة تستحق عليها الفاعلتان تأديباً رادعاً ،قال يف املغين (/2
 :)212وإن تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان ملا روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ":إذا
أتت املرأة املرأة فهما زانيتان" وعليهما التعزير ألنه زنا ال حد فيه .انتهى فتحذر املرأة املسلمة خصوصاً
الشابات من فعل هذا املنكر القبيح.
وأما عن غض البصر ،فقد قال عنه العالمة ابن القيم يف اجلواب الكايف ،صفحة  :233-211وأم اللحظات
فهي رائد الشهوة ورسوهلا ،وحفظها أصل حفظ الفرج ،فمن أطلق نظره أورد نفسه موارد اهلالك ،وقد قال
النيب صلى اهلل عليه وسلم " :يا علي النظرة النظرة ،فإمنا لك األوىل" املراد هبا نظرة الفجأة اليت تقع بدون
قصد قال :ويف املسند عنه -صلى اهلل عليه وسلم " :النظر سهم مسموم من سهام إبليس ،إىل أن قال:
والنظر أصل عامة احلوادث اليت تصيب اإلنسان فإن النظرة تولد اخلطرة ،مث تولد اخلطرة فكرة ،مث تولد
الفكرة شهوة ،مث تولد الشهوة إرادة ،مث تقوى فتصري عزمية جازمة ،فيقع الفعل والبد مامل مينع منه مانع،
وهلذا قيل :الصرب على غض البصر أيسر من الصرب على أمل ما بعده .انتهى.
فعليك أيتها األخت املسلمة بغض البصر عن النظر إىل الرجال ،وعدم النظر يف الصور الفاتنة يف بعض
اجملالت ،أو على الشاشات يف التلفاز أو الفيديو تسلمي من سوء العاقبة؛ فكم نظرة جترت على صاحبها
حسرة .والنار من مستصغر الشرر.

 -1ومن أسباب حفظ الفرج االبتعاد عن استماع األغاين واملزامري ،قال اإلمام العالمة ابن القيم يف إغاثة
اللهفان ( :)161 ،163 ،132 ،131 /2ومن مكائد الشيطان اليت كاد هبا من قل نصيبه من العلم والعقل
والدين ،وصاد هبا قلوب اجلاهلني واملبطلني مساع املكاء والتصدية والغناء باآلالت احملرمة الذي يصد القلوب
عن القرآن ،وجيعلها عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان ،واحلجاب الكثيف عن الرمحن ،وهو
رقية اللواط والزنا ،وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية املىن .إىل أن قال :وأما مساعه من املرأة أو
األمرد فمن أعظم احملرمات وأشدها فساداً للدين ،إىل أن قال :وال ريب أن كل غيور جينب أهله مساع
الغناء ،كما جينبهن أسباب الريب .وقال أيضاً :ومن املعلوم عند القوم ،أن املرأة إذا استعصت على الرجل،
اجتهد أن يسمعها صوت الغناء ،فحينئذ تعطي الليان؛ وهذا ألن املرأة سريعة االنفعال لألصوات جداً ،فإذا
كان الصوت بالغناء ،صار انفعاهلا من وجهني ،من جهة الصوت وهن جهة معناه .قال :فأما إذا اجتمع إىل
هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر فلو حبلت املرأة من غناء حلبلت من هذا الغناء .فلعمر
اهلل كم من حرة صارت بالغناء من البغايا .انتهى.
فاتقي اهلل أيتها املرأة املسلمة واحذري هذا املرض اخللقي اخلطري وهو استماع األغاين اليت تروج بني
املسلمني مبختلف الوسائل وأنواع األساليب؛ مما جيعل كثرياً من الفتيات اجلاهالت يطلبنها من مصادرها
ويتهادينها بينهن.
 -3ومن أسباب حفظ الفروج ،منع املرأة أن تسافر إال مع ذي حمرم يصوهنا وحيميها من أطماع العابثني
والفسقة ،فقد جاءت األحاديث الصحيحة متنع سفر املرأة بدون حمرم ،منها ما رواه ابن عمر رضي اهلل
عنهما :قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :ال تسافر املرأة ثالثة أيام إال ومعها ذو حمرم " متفق عليه.
وعن أيب سعيد رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى أن تسافر املرأة مسرية يومني أو ليلتني إال
ومعها زوجها أو ذو حمرم " متفق عليه ،وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم " :ال
حيل المرأة تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم عليها " متفق عليه.
والتقدير يف األ حاديث بثالثة أيام واليومني واليوم والليلة املراد به ما كان على وسائل النقل مما هو معروف
آنذاك من سري األقدام والرواحل ،واختالف األحاديث يف هذا التقدير بثالثة أيام أو يومني أو ليلة وما هو
أقل من ذلك أجاب عنه العلماء بأنه ليس املراد ظاهره وإمنا املراد كل ما يسمى سفراً فاملرأة منهية عنه دون
حمرم.

قال اإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم ( :)233 /1فاحلاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه املرأة بغري
زوج أو حمرم سواء كان ثالثة أيام أو يومني أو يوماً أو بريداً أو غري ذلك لرواية ابن عباس املطلقة وهي آخر
روايات مسلم السابقة " :ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم " وهذا يتناول مجيع ما يسمى سفراً واهلل أعلم.
انتهى.
وأما من أفىت جبواز سفرها مع مجاعة من النساء للحج الواجب فهذا خالف السنة قال االمام اخلطايب يف
معامل السنن ( )122-126 /1مع هتذيب ابن القيم :وقد حظر النيب-صلى اهلل عليه وسلم أن تسافر إال
ومعها رجل ذو حمرم منها ،فإباحة اخلروج هلا يف سفر احلج مع عدم الشريطة اليت أثبتها النيب صلى اهلل عليه
وسلم خالف السنة ،فإذا كان خروجها مع غري ذي حمرم معصية مل جيز إلزامها احلج ،وهو طاعة بأمر يؤدي
إىل معصية .انتهى.
أقول وهم مل يبيحوا للمرأة أن تسافر من دون حمرم مطلقاً وإمنا أباحوا هلا ذلك يف سفر احلج الواجب فقط
يقول اإلمام النووي يف اجملموع ( :)131 /2ال جيوز يف التطوع وسفر التجارة والزيارة وحنومها إال مبحرم.
انتهى.
فالذين يتساهلون يف هذا الزمان يف سفر املرأة بدون حمرم يف كل سفر ،ال يوافقهم عليه أحد من العلماء
الذين يعتد بقوهلم ،وقوهلم :إن حمرمها يركبها يف الطائرة مث يستقبلها حمرمها اآلخر عند وصوهلا إىل البلد
الذي تريده ،ألن الطائرة مأمونة لزعمهم ملا فيها من كثرة الركاب من رجال ونساء ،نقول هلم :كال
فالطائرة أشد خطراً من غريها؛ ألن الركاب خيتلطون فيها ورمبا جتلس إىل جنب رجل ورمبا يعرض للطائرة
ما يصرفها عن اجتاهها إىل مطار آخر فال جتد من يستقبلها فتكون معرضة للخطر ،وماذا تكون املرأة يف بلد
ال تعرفه وال حمرم هلا فيه؟
 -3ومن أسباب حفظ الفروج منع اخللوة بني املرأة والرجل الذي ليس حمرماً هلا قال صلى اهلل عليه وسلم:
"من كان يؤمن باهلل واليوم فال خيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم فإن ثالثهما الشيطان" وعن عامر بن ربيعة
قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :ال خيلون رجل بامرأة ال حتل له ،فإن ثالثهما الشيطان إال حمرم"
قال اجملد يف املنتقى :روامها أمحد وقد سبق معناه البن عباس يف حديث متفق عليه.
قال االمام الشوكاين يف نيل األوطار ( :)213 /6واخللوة باألجنبية جممع على حترميها كما حكى ذلك
احلافظ يف الفتح ،وعلة التحرمي ما يف احلديث من كون الشيطان ثالثهما ،وحضوره يوقعهما يف املعصية ،وأما
مع وجود احملرم فاخللوة باألجنبية جائزة ال متناع وقوع املعصية مع حضوره .انتهى.

وقد يتساهل بعض النساء وأولياؤهن بأنواع من اخللوة وهي:
أ -خلوة املرأة مع قريب زوجها وكشف وجهها عنده وهذه اخللوة أعظم خطراً من غريها قال النيب صلى
اهلل عليه وسلم " :إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من األنصار :يا رسول اهلل أفرأيت احلمو؟ قال:
" احلمو املوت " رواه أمحد والبخاري والترمذي وصححه .وقال :معىن احلمو يقال هو :أخو الزوج ،كأنه
كره أن خيلو هبا .قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( )332 /1قال النووي :اتفق أهل العلم باللغة على
أن األمحاء أقارب زوج املرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه وحنوهم .وقال أيضاً :املراد به يف
احلديث أقارب الزوج -غري آبائه وأبنائه -ألهنم حمارم للزوجة جيوز هلم اخللوة هبا وال يوصفون باملوت،
قال :وجرت العادة بالتساهل فيخلو األخ بامرأة أخيه فشبهه باملوت وهو أوىل باملنع .انتهى.
قال الشوكاين يف نيل األوطار ( :)211 /6قوله ":احلمو املوت" أي اخلوف منه أكثر من غريه ،كما أن
اخلوف من املوت أكثر من اخلوف من غريه .انتهى.
فاتقي اهلل أيتها املسلمة وال تتساهلي يف هذا األمر وإن تساهل به الناس؛ ألن العربة حبكم الشرع ال بعادة
الناس.
ب -تثساهل بعض النساء وأولياؤهن بركوب املرأة وحدها يف السيارة مع سائق غري حمرم هلا مع أن ذلك
خلوة حمرمة ،قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت البالد السعودية رمحه اهلل يف جمموع الفتاوى (/23
 )11واآلن مل يبق شك يف أن ركوب املرأة األجنبية مع صاحب السيارة منفردة ،بدون حمرم يرافقها ،منكر
ظاهر ،وفيه عدة مفاسد ال يستهان هلا سواء كانت املرأة خفرة أو برزة :والرجل الذي يرضى هبذا حملارمه
ضعيف الدين ناقص الرجولة قليل الغرية على حمارمه وقد قال صلى اهلل عليه وسلم " :ما خال رجل بامرأة
إال كان الشيطان ثالثهما " وركوهبا معه السيارة أبلغ من اخللوة هبا يف بيت وحنوه ،ألنه يتمكن من الذهاب
هبا حيث يشاء من البلد أو خارج البلد طوعاً منها أو كرهاً ،ويترتب على ذلك من املفاسد أعظم ما يترتب
على اخللوة اجملردة  .انتهى.
والبد أن يكون الشخص الذي تزول به اخللوة كبرياً فال يكفي وجود الطفل ،وما تظنه بعض النساء أهنا إذا
استصحبت معها طفالً زالت اخللوة ،ظن خاطيء.
قال اإلمام النووي ( :)231 /1وأما إذا خال األجنيب باألجنبية من غري ثالث معهما فهو حرام باتفاق
العلماء ،وكذا لو كان معهما من ال يستحى منه لصغره ال تزول اخللوة احملرمة.

جـ -تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بدخول املرأة على الطبيب حبجة أهنا حباجة إىل العالج .وهذا منكر
عظيم وخطر كبري ال جيوز إقراره والسكوت عليه .قال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل يف جمموع الفتاوى
( :)23 /23وعلى كل حال فاخللوة باملرأة األجنبية حمرمة شرعاً ولو للطبيب الذي يعاجلها حلديث" :ما
خال رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما" فالبد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد حمارمها
الرجال ،فإن مل يتهيأ فمن أقارهبا من النساء فإن مل يوجد ممن ذكر وكان املرض خطراً وال ميكن تأخريه فال
أقل من حضور املمرضة وحنوها تفادياً من اخللوة املنهي عنها .انتهى.
وكذا ال جيوز خلوة الطبيب باملرأة األجنبية منه سواء كانت طبيبة زميلة له ،أو ممرضة وال خلوة املدرس
الكفيف أو غريه بالطالبة ،وال خلوة املرأة املضيفة يف الطائرة مع رجل أجنيب منها ،وهذه األمور قد تساهل
فيها الناس باسم احلضارة الزائفة والتقليد األعمى للكفار ولعدم املباالة باألحكام الشرعية ،فال حول وال قوة
إال باهلل العلي العظيم.
وال جتوز خلوة الرجل باخلادمة اليت ختدم يف بيته وال خلوة املرأة صاحبة البيت باخلادم ،ومشكلة اخلدم
مشكلة خطرية ابتلي هبا كثري من الناس يف هذا الزمان ،بسبب انشغال النساء بالدراسات واألعمال خارج
البيوت ،وذلك مما يوجب على املؤمنني واملؤمنات شدة احلذر وعمل االحتياطات الالزمة ،وأن ال يتجاروا
مع العادات السيئة.
تتمة :حيرم على املرأة أن كصافح وجالً ليس هن حمارمها .قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز الرئيس
العام لالفتاء والدعوة واإلرشاد حفظه اهلل يف جمموع الفتاوى :الذي طبعته مؤسسة الدعوة االسالمية
الصحفية ( :)221 /2ال جتوز مصافحة النساء غري احملارم مطلقاً سواء كن شابات أو عجائز ،سواء كان
املصافح شاباً أو شيخاً كبرياً ،ملا يف ذلك من خطر الفتنة لكل منهما ،وقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم أنه قال :ال ما مست يد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إال بالكالم
" ،وال فرق بني كوهنا تصافحه حبائل أو بدون حائل لعموم األدلة ولسد الذرائع املفضية إىل الفتنة .انتهى.
وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري أضواء البيان ( :)633 -611 /6اعلم أنه ال جيوز
للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه وال جيوز له أن ميس شيء من بدنه شيئاً من
بدهنا .والدليل على ذلك أمور:
األول :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ثبت عنه أنه قال " :إين ال أصافح النساء" احلديث ،واهلل يقول { :لقد
كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة} ،فيلزمنا أال نصافح النساء اقتداء به صلى اهلل عليه وسلم ،واحلديث

املذكور قدمناه موضحاً يف سورة احلج يف الكالم عن النهي عن لبس املعصفر مطلقاً يف اإلحرام وغريه
للرجال ويف سورة األحزاب يف آية احلجاب هذه ،وكونه صلى اهلل عليه وسلم ال يصافح النساء وقت البيعة
دليل واضح على أن الرجل ال يصافح املرأة وال ميس شيء من بدنه شيئاً من بدهنا ،ألن أخف أنواع اللمس
املصافحة ،فإذا امتنع منها صلى اهلل عليه وسلم يف الوقت الذي يقتضيها وهو وقت املبايعة دل ذلك على أهنا
ال جتوز ،وليس ألحد خمالفته صلى اهلل عليه وسلم ألنه هو املشرع ألمته بأقواله وأفعاله وتقريره.
األمر الثاين :هو ما قدمناه من أن املرأة كلها عورة ،جيب عليها أن حتتجب ،وإمنا أمر بغض البصر خوف
الوقوع يف الفتنة وال شك أن مس البدن للبدن أقوى يف إثارة الغريزة وأقوى داعياً إىل الفتنة من النظرة
بالعني وكل منصف يعلم صحة ذلك.
األمر الثالث :أن ذلك ذريعة إىل التلذذ باألجنبية ،لقلة تقوى اهلل يف ذلك الزمان ،وضياع األمانة ،وعدم
التورع عن الريبة ،وقد أخربنا مراراً أن بعض األزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم
ويسمون ذلك التقبيل احملرم باالمجاع ،سالماً فيقولون :سلم عليها " ،يعنون قبلها ،فاحلق الذي ال شك فيه،
التباعد عن مجيع الفنت والريب وأسباهبا ،ومن أكربها ملس الرجل شيئاً من بدن األجنبية ،والذريعة إىل احلرام
جيب سدها .انتهى.
ضنَ ِمنْ أَْبصَا ِر ِهنَ
ض ْ
وختاماً :أيها املؤمنون واملؤمنات أذكركم بوصية اهلل لكم يف قولهَ { :وقُل لِلْمُ ْؤمِنَاتِ َي ْغ ُ
ضرِْبنَ ِبخُ ُم ِر ِهنَ عَلَى جُيُوبِ ِهنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَ ُهنَ إِلَا
ح َف ْظنَ ُفرُوجَ ُهنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَ ُهنَ إِلَا مَا ظَ َهرَ مِنْهَا وَلَْي ْ
وََي ْ
لُِبعُولَتِ ِهنَ أَوْ آبَائِ ِهنَ أَوْ آبَاء ُبعُولَتِ ِهنَ أَوْ أَبْنَائِ ِهنَ أَوْ أَبْنَاء ُبعُولَتِ ِهنَ أَوْ إِخْوَانِ ِهنَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِ ِهنَ أَ ْو بَنِي أَخَوَاتِ ِهنَ
أَوْ نِسَائِ ِهنَ أَوْ مَا مَلَ َكتْ أَيْمَانُ ُهنَ أَوِ التَاِب ِعنيَ غَْيرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ ِمنَ الرِجَالِ أَوِ ال ِط ْفلِ الَذِينَ لَمْ َيظْ َهرُوا عَلَى
ضرِْبنَ بِأَرْجُلِ ِهنَ لُِيعْلَمَ مَا ُيخْ ِفنيَ مِن زِينَتِ ِهنَ وَتُوبُوا إِلَى اللَهِ جَمِيعًا أَيُهَا الْمُ ْؤمِنُونَ َلعَلَكُمْ
عَوْرَاتِ النِسَاء وَلَا َي ْ
ُتفِْلحُونَ} [النور.]32-33 :
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

جمالت عرض األزياء يف امليزان
احلمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهلل
عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني وبعد:
فإن من نعم اهلل على عباده اللباس الذي يستر عوراهتم ويتجملون به يف حياهتم قال اهلل تعاىل{ :يَا بَنِي آ َدمَ
قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا} [األعراف .]16 :والريش ما يتجمل به ،فيجب شكر اهلل
على هذه املالبس ،ومن ذلك أن يقول من لبس ثوباً جديداً ما ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومنه" :
اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه أسألك خريه وخري ما صنع له وأعوذ بك من شره و شر مما صنع له " رواه
أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
كما جيب االقتصاد يف املالبس وعدم اإلسراف يف شرائها أو تفصيلها باألمثان الباهظة ،ألن ذلك يعترب تبذيرا
وإسرافاً واهلل ال حيب املسرفني ،وأخرب أن املبذرين إخوان الشياطني أي أشباههم يف السرف والتبذير،
وسوف يسأل اإلنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ،فليعد هلذا السؤال جواباً صحيحاً عن طريق
حماسبته لنفسه يف اكتساب هذا املال وإنفاقه وهل هو موافق للشرع أو خمالف له ،وقد مدح اهلل املقتصدين
س ِرفُوا وَلَمْ َيقُْترُوا َوكَانَ بَْينَ ذَلِكَ قَوَامًا}
يف إنفاقهم وأثىن عليهم بقوله تعاىل{ :وَالَذِينَ ِإذَا أَن َفقُوا لَمْ يُ ْ
[الفرقان ،]62 :كما أرشد النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل االقتصاد يف األكل والشرب واللباس بقوله ":كل
واشرب والبس وتصدق يف غري إسراف وال خميلة " [رواه أمحد وأبو داود والنساين وصححه احلاكم].
وهو جامع لفضائل تدبري اإلنسان لنفسه ،وفيه دليل على حترمي اإلسراف والكرب .ومن مجلة ما أخرب به النيب
صلى اهلل عليه وسلم من املعجزات وحذر منه لبس الثياب القصرية والضيقة والشفافة بالنسبة للنساء ،جماراة
ألعداء اإلسالم ومشاهبة هلم وسبباً للفتنة والفساد من أهل اإلجرام والعقول الضيقة وضعفاء اإلميان ،واملرأة
عورة وفتنة وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " رواه
البخاري ومسلم.
ولقد شاع عند بعض الناس وهان عليهم أن يلبسوا بناهتم لباساً قصرياً ال يستر الساقني أو لباساً ضيقاً يبني
مقاطع اجلسم أو لباساً خفيفاً يصف اجلسم ،وإن الذي يلبسن بناته مثل هذه األلبسة أو يقرهن عليه فإمنا
يلبسهن لباس أهل النار كما صح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حيث قال " :صنفان من أهل النار مل أرمها
بعد :قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس ونساء كاسيات عاويات مائالت مميالت رؤوسهن

كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن وحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا " رواه مسلم
فكيف يرضى املسلم أن تكون ابتنه أو أخته أو زوجته أو أمه من أهل النار؟ كيف يرضى أن يلبسها لباساً
تتعرى به من احلياء مع أن احلياء من اإلميان؟
وكثري من بناتنا ونسائنا اليوم يقلدن نساء األجانب من اليهود والنصارى واملشركني يف مثل هذه األلبسة
القصرية والضيقة والشفافة ويف قص الشعور وفرقها من جانب الرأس وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم " :
من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أمحد وأبو داود والطرباين وإسناده حسن .فدل هذا احلديث مع احلديث
املتقدم على حترمي الثياب الضيقة اليت تبني مقاطع اجلسم وحجم أعضاء املرأة وحماسنها وعلى حترمي اللباس
الذي يصف لون البشرة من بياض أو محرة أو سواد ،وعلى حترمي التشبه بغري املسلمني من اليهود والنصارى
واملشركني وامللحدين ،وأن هذه الثياب حمرمة سواء كانت يف البيت أو خارجه الطالق األحاديث يف ذلك،
ودلت أيضاً على الوعيد الشديد يف ذلك وأن الواجب على املرأة املسلمة تقوى اهلل سبحانه وأن ال تعرض
نفسها وبناهتا للفتنة هبا وانتهاك عرضها وشرفها يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة فإهنا ال تطيقه وال تتحمله ،وأن
على املسؤولني منع املدرسات والطالبات من هذه األلبسة الدخيلة على اإلسالم واملسلمني املختلفة األمساء
واملتفقة يف معارضة األحاديث الثابتة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وال جيوز التساهل يف ذلك مع البنات
الصغار ألن تربيتهن عليه يفضي إىل اعتيادهن له يف الكرب وكراهتهن لسواه فيقع بذلك الفساد واحملذور
والفتنة املخوفة اليت وقع فيها الكبريات من الفساد هداهن اهلل وستر عليهن وأخذ بنواصيهن إىل احلق.
هذا وجيدر يب أن أذكر القراء الكرام مبا ذكره أهل العلم من شروط احلجاب الشرعي عن طريق االختصار
فأقول:

شروط احلجاب الشرعي
يشترط يف احلجاب الشرعي بعض الشروط الضرورية وهي كاآلخ :
 -2أن يكون احلجاب ساتراً جلميع البدن لقوله تعاىل { :يُدِْننيَ عَلَيْ ِهنَ مِن جَلَابِيبِ ِهنَ} [األحزاب.] 11:
واجللباب هو الثوب السابغ الذي يستر البدن كله ومعىن االدناء هو :االرخاء والسدل فيكون احلجاب
الشرعي ما ستر مجيع البدن.
 -1أن يكون كثيفاً غري رقيق وال شفاف ألن الغرض من احلجاب الستر فإذا مل يكن ساتراًَ ال يسمى
حجاباً ،ألنه ال مينع الرؤية وال حيجب النظر.
 -3أن ال يكون زينة يف نفسه أو مبهرجاً ذا ألوان جذابة يلفت األنظار لقوله تعاىل{ :وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَ ُهنَ إِلَا
مَا ظَ َهرَ مِنْهَا} [النور .]32 :ومعىن (ما ظهر منها) أي ما البد وأن يظهر بدون قصد وال تعمد ،فإذا كان
يف ذاته زينة فال جيوز ارتداؤه وال يسمى حجاباً ألن احلجاب هو الذي مينع ظهور الزينة لألجانب.
أن يكون واسعاً غري ضيق ال يشف عن البدن وال تظهر معه العورة وأماكن الفتنة.
أن ال يكون الثوب معطراً فيه إثارة للرجال لقوله صلى اهلل عليه وسلم" :إن املرأة إذا استعطرت فمرت يف
اجمللس فهي كذا وكذا" يعين زانية [رواه أصحاب السنن] وقال الترمذي حسن صحيح ويف رواية " :إن
املرأة إذا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا رحيها فهي زانية".
أن ال يكون الثوب فيه تشبه بالرجال حلديث أيب هريرة  ":لعن النيب صلى اهلل عليه وسلم الرجل يلبس لبسة
املرأة واملرأة تلبس لبسة الرجل" [رواه أبو داود والنسائي] ،ويف احلديث الصحيح" :لعن اهلل املخنثني من
الرجال واملترجالت من النساء" [رواه البخاري] يعين املتشبهات بالرجال يف أزيائهن وأشكاهلن كبعض
نساء هذا الزمان هداهن اهلل ،واملخنثون من الرجال هم املتشبهون بالنساء يف لبسهم وحديئهم وغري ذلك
نسأل اهلل العافية والسالمة.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

سؤال موجه إىل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني حفظه اهلل ونفعنا بعلمه.
السؤال هو :ما رأي فضيلتكم يف كري من النساء الالخ  خيرجن إىل األسواق لقصد الشراء من أصحاب
احملالت التجارية ،خيرجن كف أيدهن ،والبعض األخر خيرجن الكف مع الساعد وذلك عند غري حمارمهن،
وهذا أكثر املوجود يف األسواق؟
اجلواب :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،ال شك أن إخراج املرأة كفيها وساعديها يف األسواق أمر منكر وسبب
للفتنة ،وال سيما أن بعض هؤالء النساء يكون على أصابعهن خوامت وعلى سواعدهن أسورة وقد قال اهلل
خ ِفنيَ مِن زِينَتِ ِهنَ} وهذا يدل على أن املرأة املؤمنة ال
ضرِْبنَ بِأَرْجُلِ ِهنَ لُِيعْلَمَ مَا ُي ْ
تعاىل للمؤمنات{ :وَلَا َي ْ
تبدي شيئاً من زينتها وأنه ال حيل هلا أن تفعل شيئاً يعلم به ما ختفيه من هذه الزينة فكيف مبن تكشف زينة
يديها لرياها الناس.
إنين أنصح النساء املؤمنات بتقوى اهلل عز وجل وأن ئقذمن اهلدى علئ اهلوى ويعتصمن مبا أمر اهلل به نساء
النيب صلى اهلل عليه وسلم الالخ  هن أمهات املؤمنني وأكمل النساء أدباً وعفة حيث قال هلنَ { :وَقرْنَ فِي
بُيُوتِ ُكنَ وَلَا تََبرَ ْجنَ تََب ُرجَ اْلجَاهِلِيَةِ الْأُولَى َوَأقِ ْمنَ الصَلَاةَ وَآِتنيَ ال َزكَاةَ َوأَ ِط ْعنَ اللَهَ وَرَسُولَهُ إِنَمَا ُيرِيدُ اللَهُ
لِيُ ْذ ِهبَ عَنكُمُ الرِجْسَ َأ ْهلَ الْبَْيتِ وَُيطَ ِه َركُمْ َتطْ ِهريًا} ( )33سورة األحزاب ليكون هلن نصيب من هذه
احلكمة العظيمة {إِنَمَا ُيرِيدُ اللَهُ لِيُ ْذ ِهبَ عَنكُمُ الرِ ْجسَ َأ ْهلَ الْبَْيتِ وَُيطَ ِه َركُمْ َتطْ ِهريًا} [سورة األحزاب:
.]33
وأنصح رجال املؤمنني الذين جعلهم اهلل قوامني على النساء أن يقوموا باألمانة اليت محلوها واسترعاهم اهلل
عليها حنو هؤالء النساء فيقومون بالتوجيه واإلرشاد ،واملنع من أسباب الفتنة فإهنم عن ذلك مسؤولون
ضرًا َومَا عَمَِلتْ مِن سُوَءٍ
حَ
ولرهبم مالقون فلينظروا مباذا جييبون {يَ ْومَ َتجِدُ ُكلُ َن ْفسٍ مَا عَمَِلتْ ِمنْ خَْيرٍ مُ ْ
تَ َودُ لَوْ أَنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ َأمَدًا َبعِيدًا وَُيحَذِ ُركُمُ اللّهُ َنفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِاْلعِبَادِ} [آل عمران.]33 :
واهلل أسأل أن يصلح عامة املسلمني وخاضتهم رجاهلم ونساءهم وصغارهم وكبارهم ،وأن يرد كيد أعدائهم
إنه جواد كرمي واحلمد هلل رب العاملني وصلي اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

فتـوى
سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني :ما حكم شراء جمالت عرض األزياء (الربدة) لالستفادة منها يف بعض
موديالت مالبس النساء اجلديدة واملتنوعة؟ وما حكم اقتنائها بعد االستفادة منها وهي مليئة بصور النساء؟
فأجاب -وفقه اهلل -بقوله :ال شك أن شراء اجملالت اليت ليس هبا إال الصور حمرم ألن اقتناء الصور حرام
لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ":ال تدخل املالئكة بيتاً فيه صورة" [رواه البخاري ومسلم وغريمها]
وألنه عليه الصالة والسالم ملا شاهد الصورة يف النمرقة عند عائشة وقف ومل يدخل وعرفت الكراهية يف
وجهه ،وهذه اجملالت اليت تعرض األزياء جيب النظر فيها فما كل زي يكون حالالً ،وقد يكون هذا الزي
متضمناً لظهور العورة إما لضيقه أو لغري ذلك ،وقد يكون هذا الزي من مالبس الكفار اليت خيتصون هبا
والتشبه بالكفار حمرم لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم " :من تشبه بقوم فهو منهم " [رواه أمحد وأبو
داود وإسناده حسن].
فالذي أنصح به إخواننا املسلمني عامة ونساء املسلمني خاصة أن يتجننب هذه األزياء ألن منها ما يكون
تشبهاً بغري املسلمني ،ومنها ما يكون مشتمالً على ظهور العورة.
مث إن تطلع النساء إىل كل زي جديد يلزم يف الغالب أن تنتقل عادتنا اليت منبعها ديننا إىل عادات أخرى
متلقات من غري املسلمني .
نسأل اهلل تعاىل أن يهدي ويصلح نساء وبنات املسلمني وأن يستر عليهن وأن يوفقهن الرتداء اللباس
واحلجاب الشرعي وأن جينبهن التربج والسفور وأسباب الفتنة إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهلل وسلم
على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

هدييت إليك أخيت املؤمنة

زهرات توجيهية

أيها املسلمة :اعلمي أن الدين اخلالص واالسالم احلق أن تقول املسلمة :مسعت هلل ولرسوله وأطعت بلسان
احلال واملقال وأن ال تتخري يف دين اهلل ما راق هلا أخذته وما خالف هواها نبذته فإن هذه طريقة أهل
الكتاب والنفاق أجارك اهلل منهم.
أيتها املسلمة :لكل إنسان قدوة فلتكن قدوتك عائشة وأم عمارة وحفصة وبنت سرين ،وغريهن من
الطاهرات وإياك وتقليد الكافرات العاهرات الالخ  خجلن سلعاً رخيصة تباع يف مسارح الفن وعلى
صفحات اجملالت وشاشات السينما.
أيتها املسلمة :حافظي على الصالة وحققي الطهارات وصومي الشهر وغضي البصر واحفظي فرجك
وأطيعي بعلك فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول " :إذا صلت املرأة مخسها وصامت شهرها
وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل هلا ادخلي اجلنة من أي األبواب اجلنة شئت ".
أيتها املسلمة :أية كرامة تريدين فوق كرامة اإلسالم وأي عز تبتغني بغري اإلميان ،حسبك أن اإلسالم جعلك
أما جيب برها واجلنة حتت قدمها وال حق أوجب من حقها ،وزوجة جيب حفظ عهدها ورعاية أمرها ،وبنتاً
جيب اإلحسان إليها ،وأختاً جيب وصل رمحها ،فأية كرامة فوق هذه الكرامة.
أيتها املسلمة :تدرعي بتقوى اهلل وحتصين بالعلم النافع على كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم
لتعبدي اهلل على نور وتدعي إليه على بصرية وعليك حبفظ كتاب ربك وتدبره ،والعمل به وسنة رسولك
صلى اهلل عليه وسلم ،وترفعي عن زباالت األفكار اليت تلقى يف كناسات الصحف واجملالت املضللة فوقت
املسلمة أمثن من أن ينفق على مثلها ولن تشعري باخلسارة إال عند معاينة املوت.
أيتها املسلمة :ماذا يريد لك أدعياء مناصرة حقوق املرأة؟! أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوقك
الضائعة كما يزعمون ،واهلل ما أرادوا إال خلع ثوب حيائك وإخراجك عارية يتمتعون بالنظر إليك
واالختالط بك ،واختاذك سلعة زهيدة وسلماً لتحقيق مآرهبم الفاجرة ،هم العدو فاحذريهم قاتلهم اهلل أىن
يؤفكون.

أيتها املسلمة :يا صانعة األبطال يا مهندسة األجيال ،ويا منتجة الرجال أية مهمة أناطها اهلل بك! وأية رسالة
قلدك أياها! فاتقي اهلل يف مثرة القلب وقرة العني واعلمي أن أمتك تنتظر منك أبطاالً فاحتني وعباداً زاهدين،
وعلماء ربانيني ولن يتحقق لك ذلك حىت تكوين على مستوى املربية املسلمة ،ففاقد الشيء ال يعطيه.
وفقك اهلل وحفظك ورعاك وجنبك مهاوي اهلوى ومزالق الردى ووساوس الشياطني ،آمني.

أفيقي أخية
تعالت هتافاهتم...
حرورها...
تعالت هتافاهتم ...أطلقوها...
دعوها...
متارس حق احلياة...
متيط اللثام...
وتلقي احلجاب...
حتطم كل قيود القدمي...
تثور على كل شيء قدمي...
تعالت شعارات...
أهل الفساد...
لكي خيدعوها...
فباسم التقدم...
واسم التحرر...
واسم التمدن...
قالوا دعوها...
دعوها متارس ما تشتهي...
دعوها تعاشر من تشتهي...

دعوها تطالبكم باحلقوق...
دعوها تشارككم يف احلقوق...
دعوها دعوها وال متنوعها...
أفيقي أخية...
وقويل دعوين...
دعوين فإين...
أريد حيائي...
أريد إبائي...
دعوين ...دعوين...
فإين أبية...
أنا لست ألعوبة يف يديكم...
تريدون أن تعبثوا بشبايب...
فألقي حجايب...
وأخرج ألقى قطيع الذئاب...
وبعض الكالب...
فتنهشين فأكون ضحية...
تريدونين أن أكون مطية...
أريد سعادخ  يف مزنيل...
ألحفظ نفسي...
ألسعد زوجي...
ألرعى بناخ ...
وأرعى بنيه ...أفيقي أخية...
يريدون هدم صروح الفضيلة...
يريدون قتل املعاين اجلميلة...
يريدون وأدك والنفس حية...

أنا لست أقبل هذا اهلراء...
وهذا العداء...
فهيا اخرسوا أيها األدعياء...
فأنتم دعاة اهلوى والرذيلة...
لقد جرب الغرب ما تدعون...
فهاهم ملا زرعوا حيصدون...
حصاد اهلشيم...
ترى البنت خترج من بيتها...
قبل البلوغ...
فترجع حتمل يف بطنها...
نتاج اللقاح...
فتجهضه ...لتعيد اللقاء...
وحيناً ...تدعه يالقي احلياة...
فتلقيه ...يف ملجأ أو حضانة...
فيبحث عن أمه أو أبيه...
لكي يطعموه...
لكي مينحوه احلنان الكبري...
لكي يرضعوه...
ولكنه ال يرى ما يريد...
فينشأ حيمل حقداً دفيناً...
لكل الوجود...
فيخرج للكون دون قيود...
يقتل هذا ويسلب هذا...
ويغصب تلك بغري حدود...
أفيقي أخية...

أهذي احلقوق كما تزعمون؟...
فأف لكم وملا تدعون...
أنا لست أقبل هذا اهلراء...
فهيا أخرسوا أيها األدعياء...
أنا لست أقبل غري تعاليم ديين...
ففيها النجاة...
وفيها احلياة...
وفيها السعادة ...حىت املمات...
أفيقي أخية ...أفيقي أخية.

أهم املراجع
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 -1مشكلة غالء املهور للشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ.
 -6خطب الشيخ صاحل الفوزان اجلزء األول.
 -2نصيحة وتنبيه على مسائل يف النكاح خمالفة للشرع للشيخ عبد العزيز بن باز.
 -2زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم.
 -1خطب الشيخ حممد بن صاحل العثيمني.
 -21آداب الزفاف لأللباين.
 -22رسالة (نصائح دينية) تأليف دخيل بن مفرج احلجيلي.
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