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  .ةِ قَض ادَ  ـاياُت جِ  -79

 .اخلطبة إوىل

ؾفؿ ظذ كثٍر ممـ خؾَؼ  م بـل آدَم ذكَرهؿ وأكثاهؿ، وفضَّ احلؿُد هلل الذي كرَّ

اريـ شعادََتؿ،  ورفَعفؿ، فرشَع هلؿ مـ الرشائِع ما يصقهنؿ وحيػُظفؿ وحيؼُؼ يف الدَّ

أصؽُره ظذ ظظقِؿ فضؾِف وشابِغ كِعِؿف، وأصفُد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحَده ٓ أمحُده تعاىل و

ـِ الرشائِع وأكؿِؾفا، فبؾَّغ  ذيَؽ لف، وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقلف، أرشؾف اهللُ بلحس

الرشالَة وأدَّى إماكة وكصح إمة، وجاهد يف اهلل حؼ جفاده، حتك أتاه القؼنُي وهق 

 ظذ شائِر ظباِد اهللِ الصاحلني. ظؾقف وظذ آلف وأصحابف واهللُصذ  ف ،ظذ ذلؽ

 أما بعد.  

 .فقا أهيا الـاس

ـقن بف  ،اتؼقا اهللَ حؼَّ تؼاتِف َـّ ظؾقؽؿ بؾِباَشنِي َظظِقؿنِي: لباٍس تزيِّ واظؾؿقا أن اهللَ م

ؾقن بف طقاهَركؿ وتسُسون بف ظقراتِؽؿ،  بقاضـَؽؿ، وهق لباُس التؼقى، ولباٍس جتؿِّ

﴿َيا َبـِل آَدَم َقْد َأْكَزْلـَا َظَؾْقُؽْؿ لثقاِب وغِرها، قال اهلل تعاىل:وهق لباُس الظاهِر مـ ا

ـْ آَياِت اهللَِّ َلَعؾَُّفْؿ  لَِباشًا ُيَقاِري َشْقآتُِؽْؿ َوِريشًا َولَِباُس التَّْؼَقى َذلَِؽ َخْرٌ َذلَِؽ ِم

ُروَن﴾ كَّ َيذَّ
(1)

لؼؾِب ويزيـُف، ولباُس الظاهِر يسس فؾباُس التؼقى يسس ظقراِت ا 

 مـف
ِ
ُؾف، فعـ تؼقى اهللِ تعاىل واحلقاء يـبثُؼ الشعقُر باشتؼباح  ،ظقراِت اجلسِؿ وجيؿِّ
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ف أن يتعرى وأن يدظق  ،التعريِّ والتؽشِػ، فؿـ ٓ يستحل مـ اهللِ وٓ يتِؼقف ٓ هُيؿُّ

 إىل العري. 

ر اهللُ شبحاكف بـل آدم ذكَرهؿ وأكثا باِع خطقاِت الشقطاِن  ،هؿوقد حذَّ مـ اتِّ

 
ِ
ْرِي والتفتُِّؽ الـاِس وأخالِقفؿ، وتدظق إىل العٌ وأظقاكِف، التل تسعك إىل حتطقِؿ حقاء

اقِة،  عاراِت الزَّ ِم وادقضِة وغر ذلؽ مـ الشِّ يـِة واحلضارِة والتؼدُّ ِػ باشِؿ الزِّ والتؽشُّ

ـَ اجْلَـَِّة َيـِْزُع َظـُْفََم قال اهلل تعاىل: ﴿َيا َبـِل آَدَم ٓ َيْػتِـَـَّ  ْقَطاُن َكََم َأْخَرَج َأَبَقْيُؽْؿ ِم ُؽُؿ الشَّ

هَيََُم َشْقآَِتََِم﴾
لَِباَشُفََم لُِرِ

(1)

، وما هذا إٓ وشقؾٌة إلصاظِة الػساِد وادعايص والرذائِؾ، 

ُؾ يف واقِع الـاِس الققمَ  كايا واخلطايا، وادتلمِّ وخاصًة الـساُء  والتؾطُِّخ بلْوضاِر الدَّ

ِـّ شعْقا بُِؽؾِّ وشقؾٍة، وأخذوا بؽؾِّ  ـُ بصدِق ما ذكركا، فنن صقاضنَي اإلكِس واجل يمم

 ادسؾؿني،
ِ
ي والتفتُِّؽ بني كساء َػ أكاقًة والعُ  شبٍب لـرِش التعرِّ ْقا التؽشُّ  رَي فسؿَّ

سُد إدياَن حضارًة، وبـقا هلؿ صـًَم جعؾقه قبؾَتفؿ شؿقه ادقضَة التل هل أكُز ما يػ

فاشتـزفقا  ،وهيدُم البـقاَن، فاشتباحقا هبذه ادقضِة ادحرماِت واشتحؾقا ادقبؼاِت 

وضقعقا إهداَف والغاياِت، حتك صارت ادقضُة  ،إمقاَل واشتفؾؽقا إوقاِت 

هؿَّ كثٍر مـ كساِئـا وصغَؾفا إوحَد، يالِحْؼـَفا ويتابْعـَفا هـا وهـاك، وقد جاءْتـا هذه 

زايا التل طفرت يف ألبسِة كثٍر مـ كساِئـا، فنكا هلل  الػتـُة الؽزى بللقاٍن مـ الباليا والرِّ

 وإكا إلقف راجعقن. 

َي  ،أن هذه ادقضَة التل تعظُِّؿفا كثٌر مـ كساِئـا :فؿـ ذلؽ َـّ التعرِّ أباحْت هل
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، فاكترش بني بـاتِـا وكساِئـا لبُس إ ـِ َػ وإطفاَر ادػات  والثقاِب التل تظفُر والتؽشُّ
ِ
زياء

 وغَر ذلؽ مـ ادػاتـ. ،الصدوَر والبطقَن والظفقرَ 

ي أكثَر الساقنيوصاَع بنَي كثٍر مـ كساِئـا وأخقاتِـا لبُس ال وقد  ،ؼصِر الذي يعرِّ

ُؾ  ُؿ اجلسَؿ ويػصِّ قِؼ الذي حيجِّ يبدي ما فقَق الركبتني، وفشا بني كساِئـا لبُس الضَّ

 ظِفُر مػاتـَف، كالبـطؾقكاِت وغِرها مـ إلبسِة الضقؼِة. مؼاضَع البدِن وي

وطفَر ظـد كثٍر مـ كساِئـا لبُس اخلػقِػ الذي ٓ يسُس ما خؾَػف، فقـؽشُػ ما حتَت 

 التل تؽُثُر فقفا الػتحاُت مـ 
ِ
الثقاِب، ودَرَج كثٌر مـ كساِئـا ظذ لبِس الثقاِب وإزياء

 ا إلقف راجعقن. إماِم واخلؾِػ، فنكا هلل وإك

 أهيا ادممـقن.

، ٓ ظـَد الرجاِل وٓ بنَي 
ِ
اظؾؿقا أن كؾَّ هذه إلبسِة حمرمٌة ٓ جيقُز لبُسفا لؾـساء

، بؾ إن ٓبَِسَتفا مؾعقكٌة فعـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف قال: قال رشقل اهلل 
ِ
صذ  الـساء

معهم سواط  كيذىاِب البقِر  ِصنفاِن من أهِل الناِر مل أَرمها: قوم  »: وشؾؿ  اهلل ظؾقف

يرِضبون هبا الناَس، وىساء  كاسوات  عاريات  مموالت  مائالت  رؤوسهن كيسنمِة 

الُبْخت ادائلِة، ال يدخلن اجلنَة، والجيدن رحَيها، وإن رحَيها لووجُد من مسرِة كذا 

«وكذا
(1)

 . 

الصقِر التل يـطبُؼ ظذ مجقِع  "كاسوات عاريات":وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  فؼقلف 

فَشت وصاَظت واكترَشت يف ألبسِة كثٍر مـ كساِئـا، فالقيُؾ القيُؾ دـ ظىص اهللَ 
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ى حدوَده.   وتعدَّ

َغت لؽثٍر مـ كساِئـا  :ومـ باليا هذه الػتـِة العظؿك التل يسؿقهنا ادقضةَ  أن شقَّ

 مالبَس الرجاِل، ك
ِ
البـطؾقكاِت وبـاتِـا التشبَُّف بالرجاِل، فؾبست كثٌر مـ الـساء

اِت  ت بعُض كساِئـا صعقَرهـ ظذ هقئِة قصَّ الضقؼِة أو القاشعِة وغِرها، وقصَّ

الرجاِل، وهمٓء ادتشبفاُت بالرجاِل مؾعقكاٌت، فعـ ابـ ظباس ريض اهلل ظـفَم قال: 

ادتشبهني من الرجال بالنساء وادتشبهات من  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  رسول اهلل لعـ »

«الالنساء بالرج
(1)

 . 

ُجَل  وسلم  اهلل علوهصذ  لعن رسوُل اهلل »وظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف قال:  الرَّ

«يلبُِس لبسَة ادرأِة وادرأَة تلبُِس لبسَة الرجلِ 
(6)

 . 

تشبُّف كثٍر مـ كساِئـا بالؽافراِت الػاجرات  :ومـ رزايا متابعِة ادقضة وآفتتاِن هبا

 وادقديالِت ويف إلبسِة والؼصاِت. ،أو بالػاشؼات مـ ادسؾَمِت 
ِ
 يف إزياء

مـ تؾبُس لباشًا فاضحًا قبقحًا وحتتجُّ بادقضِة،  ،حتك رأيـا مـ بعِض كساِئـا

 ادػتقكاِت بادقضِة مـ تؼصُّ صعَرها حتك قد تبدو فروُة 
ِ
وشؿعـا ظـ بعِض الـساء

ـِ والعؼِؾ مـتفاها رأِشفا، أو تؼصُّ قصًة يسؿقهنا الػركسقَة، وتبؾغ السػاهُة و ي ُة الدِّ ِقؾَّ

، يريدون قِرهـ قصًة تسؿك قصَة كؾِب فالكةظـد بعِض كسائـا فقستِسْغـ قصَّ صع

                                 

 (. 5225( أخرجف البخاري )  )
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 إحدى الؽافرات!!

 ادسؾؿني 
ِ
 الغربقُة أو الرشققُة يتؾؼػفا بعُض كساء

ِ
فؽؾ رصظٍة ُتصدرها دوُر إزياء

، بؾ حاهل ـٍ  ـ كَم قال إول: بال تردٍد وٓ تػؽٍر وٓمراجعِة ققٍؿ وٓدي

قوها إذا قالت حذامِ   ()فإن القوَل ما قالت حذامِ                            فصدِّ

 وٓ صؽَّ أن التشبَف بالؽػاِر أمٌر خطر ظظقٌؿ قد يقِصُؾ إىل الؽػِر باهللِ، قال الـبلُّ 

 فقَم أخرجف أمحد وأبق داود بسـد جقد ظـ ابـ ظؿر ريض اهلل وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ 

(من تشبَّه بقوٍم فهو منهمظـفَم: )
(6)

 . 

ـّ  ،  ،وقد تعتذُر بعُض ادتشبِّفاِت بالؽافراِت يف لباِشف يِّ بلهنا ٓ تؼصد هبذا الزِّ

وهبذا الؾباِس التشبَُّف بالؽػاِر، فاجلقاُب ظـ هذه الشبفِة ما قالف صقُخ اإلشالم ابـ 

يُعؿُّ ماإذا َقَصدت  -الؽػاِر أي  -ما هِنَل ظـف مـ مشاهبتِفؿ "تقؿقة رمحف اهلل: 

"مشاهبَتفؿ أو مل تؼصدْ 
(3)

. 

 فاحلذَر احلذَر مـ التشبُِّف هبؿ وتؼؾقِدهؿ. 

ومـ ويالِت ادقضِة وبالئفا: أن جعؾت بعَض كساِئـا يؾفُث وراَء آصتفاِر بني 

ظبِد فعـ  ،صٍة غريبٍة مؾػتٍة، وقد ورد التحذيُر ظـ هذا الػعؾِ الـاِس بؾباٍس ممقز أو بؼَ 

                                 

 .1/389( ادستؼىص يف أمثال العرب )

( مـ حديث ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفَم، واحلديث صححف 8931(، وأبق داود )5973رجف أمحد )( أخ)

 . 1/612العراقل يف ختريج اإلحقاء 

 . 1/869( اقتضاء الرصاط ادستؼقؿ )
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ـِ ظؿَر ريض اهلل ظـفَم قال: قال رشقل اهلل  من لبَِس : )وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  اهلل ب

(ألبَسه اهللُ ثوَب مذلٍَّة يوَم القوامِة، ثم أهَلَب فوه ىارا   ؛ثوَب شهرٍة يف الدىوا
(1)

، وادراُد 

، بحقث بؾباِس الشفرِة ما يتؿقُز بف ٓبُسف ظـ ألبسِة الـاس بؾقٍن أو بشؽٍؾ أو هبقئةٍ 

 جيذُب اكتباَه الـاِس ويرِسُق أكظاَرهؿ إىل اختقاِل ٓبِسف وُظجبِف ظذ الـاس. 

، ولؽــا كدظق إىل ضبِط ! أهيا ادممـقن ـِ َؾ أو كـفك ظـ التزيُّ إكـا ٓ كحارُب التجؿُّ

ـِ بضابِط الرشِع، فنن اهللَ مجقٌؾ حيِبُّ اجلَمَل، ولؽـ صتَّان بني التَّجؿُّ  ِؾ التجؿِؾ والتزي

ي والتفتِؽ.  ِػ والتعرِّ ، وبني التؽشُّ ـِ  والتَّزيُّ

    *  *  * 

 

                                 

( وحسـف ادـذري، وإلباين يف صحقح السغقب 3299( وابـ ماجف )8967( أخرجف أبق داود ))

 (. 6927والسهقب )
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 اخلطبة الثاكقة

  أما بعد.

فؼد شؿعـا صقئًا مما َجـَْتف ادقضُة ظذ كساِئـا، وٓ صؽَّ أهيا ادممـقن أن هذا إمَر 

اِضف خطٌر داهٌؿ، جيب أن كتعاوَن مجقعًا ظذ شدِّ مـافِذه وإغالِق أبقابِف وظالِج أظر

وقؿِع ُدظاتِف، وإٓ فنن دائرتف شتتسُع وتعؿُّ البؾقى بف، وهذا هيدد بػساِد ادجتؿِع 

وخرابِف؛ إذ أن ادستفدَف إوَل يف هذه الػتـِة هؿ كساُؤكا وبـاُتـا وأخقاُتـا، وهمٓء 

هـ ادصـُع إشاد لؾرجاِل وإجقاِل، فنذا فسَد همٓء فسدْت إََُسُ ويتؾقها 

 إمِة وظؿالِئفؿ بنفساِد  ،دجتؿعفساُد ا
ِ
وهذا هق الرسُّ وراَء اهتَمِم كثٍر مـ أظداء

، فؼال: وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ادرأِة، وقد حذر الـبل 
ِ
فاتقوا الدىوا )مـ فساِد الـساء

(واتقوا النساَء، فإن أوَل فتنِة بني إرسائوَل كاىت يف النساءِ 
(1)

 . 

 الرجاِل بذلؽ. وقد جاء يف بعِض أثار أن فتـت
ِ
ـِ وإغقاء  فـ كاكت ادبالغُة يف التزيُّ

 .أهيا ادممـقن

، التل أفسدت إن مـ حؼقق كسائـا ظؾقـا أن كصقهنـ مـ ذور آفتتان بادقضة

ـَ  ِذي َا الَّ ، فنن هذا مـ حؼقِقفـ ظذ أولقاِئفـ، قال اهللُ تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ
ِ
كثرًا مـ الـساء

َجاَرُة َظَؾْقَفا َمالِئَؽٌة ِغالٌظ ِصَداٌد آَمـُقا ُققا َأْكُػَسؽُ  ْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكارًا َوُققُدَها الـَّاُس َواحْلِ

                                 

 ( مـ حديث أيب شعقد اخلدري ريض اهلل ظـف. 6986جف مسؾؿ )( أخر)
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ٓ َيْعُصقَن اهللََّ َما َأَمَرُهْؿ َوَيْػَعُؾقَن َما ُيْمَمُروَن﴾
(1)

 . 

قطُع أشباِب الػتـِة  :ومـ رضورياِت الؼقاِم بقاجِب الققايِة واحلَميِة لـساِئـا وبـاتِـا

 لػساِد التل تغري بالقققِع يف الرذائِؾ واخلطايا وادقبؼاِت.وا

ومـ أبرِز هذه إشباِب: ما تبثُّف بعُض وشائِؾ اإلظالِم وقـقاُت البِث ادباِذ التل 

 تـرُشُ صقَر الـساء ادتزجاِت مـ الؽافراِت أو الػاشؼاِت.

ر صػحاَِتا صق : ادجالُت التل تتصدَّ
ِ
 الػاتـاِت أو ومـ أشباِب هذا البالء

ِ
ُر الـساء

 الرشققِة مـفا أو الغربقِة، فعذ أولقاء 
ِ
الػاشؼاِت، وخاصة ما ُيسؿك بؿجالِت إزياء

 إمقر أن يؿـعقا ذوهيؿ مـ هذه ادجالِت، ومـ تؾؽ الزامِج. 

ومـ أشباب هذه الػتـِة أيضًا: بعُض ادحالِت التجاريِة وحمالِت اخلقاضِة التل 

آخِر التؼؾقعاِت وأحدِث ادقضاِت، دون أن يراقبقا اهللَ تعاىل فقَم تتسابُؼ يف ظرِض 

حيِؾُّ مـ هذه ادعروضاِت وما حيرُم، فعذ همٓء أن يتؼقا اهللَ، ولقعؾؿقا أن فعَؾفؿ هذا 

بُّقَن َأْن َتِشقَع 
ـَ حُيِ ِذي مـ إصاظِة الػاحشِة بني ادممـني، وقد قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

ِخَرِة َواهللَُّ َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ ٓ  اْلَػاِحَشةُ  ْٔ ْكَقا َوا ـَ آَمـُقا هَلُْؿ َظَذاٌب َألِقٌؿ يِف الدُّ ِذي يِف الَّ

َتْعَؾُؿقَن﴾
(6)

. 

 إمقِر أن يؿـعقا كساَءهؿ مـ التعاُمِؾ مع همٓء، ولقُ  
ِ
َـّ وظذ أولقاء بلنَّ  ذكروه

ضف اهللُ خرًا مـف، وظذ ا جلفاِت ادسمولِة أن تلخَذ ظذ أيدي مـ ترَك هللِ صقئًا ظقَّ

                                 

 . 2( شقرة التحريؿ: )

 . 17( شقرة الـقر: )
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اِر محايًة لؾؿجتؿع مـ أخطاِرهؿ وذوِرهؿ، ومـ واجب أولقاء إمقر   التُّجَّ
ِ
همٓء

ُدهؿ يف البققِت وظـد اخلروِج،  :جتاَه أبـاِئفؿ وبـاَِتؿ  وتػؼُّ
ِ
تـبقُففؿ ظذ إخطاء

ما ما يػعؾف كثٌر مـا فقؿـعقا كساَءهؿ وأهؾقفؿ ظـ كؾ ما خيالُػ احلشؿَة واحلقاَء، أ

ولألشػ مـ ظدِم ادبآِة بؿالبِس كساِئفؿ، ولق كان ظؾقف مالحظاٌت، فنن هذا مـ 

د الـبل  مـ فعَؾ ذلؽ بحرماِن  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  التػريِط والغشِّ هلؿ، وقد تقظَّ

 اجلـِة، كعقذ باهلل مـ اخلذٓن.

 وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ل اهلل قال: شؿعت رشق ريض اهلل ظـف  فعـ معؼِؾ بـ يساٍر 

م »يؼقل: ، يموُت يوَم يموُت وهو غاشٍّ لرعوَّتِه، إال حرَّ ما من عبٍد يسرتعوه اهللُ رعوة 

«اهللُ علوه اجلنةَ 
(1)

 . ()« فلم حيِْطها مل جيْد رائحَة اجلنة»ويف رواية لؾبخاري: 

 فاتؼقا اهلل أهيا ادممـقن.

حافظِة ظذ بـاتِؽؿ وكساِئؽؿ وأهؾقؽؿ، فنكؽؿ مـ اد ،وققمقا بَم أوجَب اهلل ظؾقؽؿ

ـَ  غدًا بني يَدي اهللِ تعاىل مقققفقن، وظـ هذه إماكِة مسمولقن، واظؾؿقا أن ُحس

 جاِة مـ الـاِر، فعـ ظائشة ريض اهلل ظـفا قالت: قال رشقل اهلل تربقِة البـاِت شبٌب لؾـَّ 

ُكنَّ له سرتا  من  ؛ٍء فيحَسَن إلوهنَّ من ابُتيل من هذه البناِت بم»:وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ 

«النار
(3)

 . 

                                 

 (. 186(، ومسؾؿ )9151( أخرجف البخاري ))

 (.9159( صحقح البخاري ))

 (. 6267(، ومسؾؿ )1812(أخرجف البخاري ))
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،  :وأظظُؿ آحساِن إلقفـ ـِ ي  واحلشؿِة والدِّ
ِ
تربقُتفـ ظذ الطُّفِر والعػاِف واحلقاء

 أظاكـا اهلل وإياكؿ ظذ الؼقام هبذه إماكة. 

 


