


5فتنـة النسـاء .. املوضة واألزياء

بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

احلمد هلل اهلادي إىل سواء السبيل، وصلى هللا وسلم و بارك علىى 
البشري النذير وعلى آله وأصحابه إىل يوم الدين أما بعد:

علىىى ريريىىر ا ىىرأم ا سىىلمه وإ سىىاد ا لقــد ل ــد ءلــداء ا  ــ   
تمبشىىىىىىا الوسىىىىىىالل والسأىىىىىىبل ولعلمتىىىىىىم أ  ا ىىىىىىرأم مىىىىىىا  ا ىىىىىى    صىىىىىى 

مىىىن ا هلىىىا طريىىىر نتتىىىاام ورن يىىىذ مىىى امراام الىىى  ر سىىىد  اسىىىعتاع 
األاىىىىى ض وال،ىىىىىمالر، ورىىىىىروو لليرالىىىىى  والشىىىىىتوا ، ورىىىىىدعو إىل العىىىىىري 

 واالاع ط وادم اجملعمعا  والشعوب واألمم.
ااىى أ أعىداء امسىى م  ملىىرم ا ولىه، ودالىىوا  ىىا مـن ءلــد :لــ   

،  لم رلبث أ  رعد  احلدود على ا رأم من باب حبتا للجمال وال ينه
الشىىىىرعيه لل ينىىىىه، وو عىىىى   يمىىىىا حرمىىىىه هللا عىىىى  و ىىىىل عليتىىىىا مىىىىن العىىىى و 

والعتعك وامغراء، والعشبه بأعداء األمه من الملا رين والملا را .
ا ولىىه وابىىع ء   ىىري مىىن النسىىاء  ىىر ونظــر ا ورــوذا اــرا األمــر  

صىىىراه رىىىذير مىىىن  يبًىىىا صىىىيريًا، يملىىو    ابىىىهوارباعتىىا، رأينىىىا أ   ،ىىى   ع
ا وله و نوهنا، مبينني  يه حقيقه ا ولىه وألىرار ا، وأسىباب ارباعتىا، 
والعىىى و الشىىىرعل للىىىعنله مىىىن  عنعتىىىا، وهللا مىىىن وراء الق ىىىد. وآاىىىر 

دعوا ا أ  احلمد هلل رب العا ني.

الناشر
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 ما اي املوضة؟

ومعنا ىىىىا:  Modishأو ا ىىىىودم  لمىىىىه أ نبيىىىىه أصىىىىلتا املوضــــة  
راز احلىىىىىديث    ىىىىىل يفىىىىىلء وألاصىىىىىه   ا  بىىىىى  واألزيىىىىىاء، اربىىىىىاأ التىىىىى

 أي ع ري  ديد. Modernويوصف معب  ا وله بأ ه 
أ  ا ولىىه  ملىىرم أ نبيىىه مسىىعحدهله، لىىي  هلىىا ويتضــم مــن :لــ   

أصل عنىد العىرب وا سىلمني بىل إهنىا مىن اى ل رعري تىا ر ىادم يفىريعه 
يفىىىىروط  امسىىىى م ورنىىىىا ، أحملامىىىىه، سلىىىىك أ  اللبىىىىا    امسىىىى م لىىىىه

حمىىىددم، ال  ىىىوز ألي أحىىىد لاوز ىىىا والععىىىدي عليتىىىا أمىىىا ا ولىىىه  ععىىى  
ارباأ اجلديد ولو  ا  نالً ا لملل الشروط امسى ميه، بىل لملىل يفىروط  

 احلياء والع ه واحلشمه ا قررم   سالر الشرال  ا ن له.
 اللباس يف ا    

م مىىىىنتك معملامىىىىل   اللبىىىىا  وال ينىىىىه  ىىىىدر بملىىىىل مسىىىىلا  ــــ    
ومسلمه ارباعه، وعدم نال عه   أي   ليىه مىن   ليارىه، إس إ  نال ىه 
مىىنتك امسىى م   اللبىىا  يعىى  ااىىروو عىىن ال تىىرم واحليىىاء والع ىىه الىى  

َاْلَنــا أراد هللا رعىىاىل أ  يعحلىىى  ىىا عبىىادا  ىىال رعىىاىل:  يَــا بَــَد ََ َ   َــْد ءَنـْ
ــا يـْــَواَذآ َ ــْوَََْمْم َوذَ  ــر  َ:لَــَ  َلَلــْيْمْم لََبا   ــا َولََبــاْس التَـْقــَوك َ:لَــَ  َذيـْ يش 

[   ىل  ىذا اةيىه: امى  62]األعىرا::  َمْن َيَاَت هللَا َلَعَلْهْم يَـرَََّْرو َ 
هللا رعىىىاىل علىىىى عبىىىادا  ىىىا يسىىىر هلىىىم مىىىن اللبىىىا  ال،ىىىروري، الىىىذي بىىىه 
يس و  عوراام، وحي ظو  أبداهنم من احلر وال د. و ىذا يىدل علىى أ  

    امسىىىى م يتىىىىد: إىل السىىىى  واحلشىىىىمه، والبعىىىىد عىىىىن الععىىىىري اللبىىىىا
 و شف العورا .
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 ا ىى  ا ولىىه  ىىالف امسىى م و ىىرو علىىى أحملامىىه  ومــن انــا  
أل  ا ولىىه اىىد: إىل الععىىري و شىىف العورا ،وإهلىىارم اليرالىى ، والبعىىد 
عىىن السىى   و احلشىىمه، وسبىىو احليىىاء والع ىىه، و عنىىه  ىىل  ىىن  واجلىىن  

نىىىىىه الر ىىىىىال بالر ىىىىىال، والنسىىىىىاء بالنسىىىىىاء، حىىىىىا رنعشىىىىىر اةاىىىىىر، بىىىىىل  ع
ال احشه والشذوس اجلنسل، ور ور اليرال  ويعىم ال سىاد، وي ىبو النىا  

 عبيًدا لشتواام وغرال  م.
 تىىل   ىىري مىىن ا سىىلمني اتىىورم  اربىىاأ ا ولىىه علىىى ال ىىرد ولقــد 

واجملعمىىى  واألمىىىه بأسىىىر ا وهىىىن   ىىىري مىىىنتم أ  اربىىىاأ ا ولىىىه مىىىن األمىىىور 
باحىىىه الىىى  ال  ىىىالف يفىىىريعه امسىىى م، والىىى  رىىىدال لىىىمن اجلمىىىال ا 

 الذي حيبه هللا رعاىل. و ذا  تل بدين هللا وا  اء على هللا ع  و ل.
ال يملىىىىىىو  بعقليىىىىىىد أعىىىىىىداء هللا عىىىىىى  و ىىىىىىل مىىىىىىن اليتىىىىىىود فاجل ــــــا   

والن ىىار ، وغىىري م   م بسىىتم وأزيىىالتم، و  ىىا  يفىىعور م، وإ الىىه 
مـــن »يقىىىول:   م الىىىت هللا رعىىىاىل. والنىىى  أهىىىا ر م، و نىىى تم ورييىىىري 
 .( 1)«َشبه بقو  فهو منهم

يلىىب  الر ىىال مىىا حىىرم هللا عىى  و ىىل، ك يقىىال إ  سلىىك مىىن َّيــ  
ــ  اجلمىىال الىىذي حيبىىه هللا   ــوَ  َلَل ــْرْمْر بَاْلَشْاَشــاَء َءَـَْقوْل ــْد َنَ  هللَا َ  َي  ْ

 [.62]األعرا::  هللَا َما َ  َـَْعَلْ و َ 
لىىب  النسىىاء مىىا حىىرم هللا عىى  و ىىل ك يقىىال إ  سلىىك ال روَّيــ   

 خيالف يفريعه هللا 

                              
 رواا أمحد وصححه األلباين. (1)
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أمىىر النىى  ر ا ىىرأم إسا ار ىى  مىىن بيعتىىا أال  ىىرو   هليىىاب لقــد 

  متنعــــوا نمــــاء هللا املســــالد  ولمــــن »ال ينىىىىه والبتر ىىىىه،  قىىىىال ر: 
 ىىىىو ريىىىىري الرالحىىىىه. . والتشــــد يف الل ــــة ( 1)«ليخــــرلن واــــن َشــــ ت

 غري معتيبا  وال معجم   وال مع  ا  ب ينه.وا عىن: لينر ن 
 أ   أيعتا ا رأم من  ذا احلديث الشريف فرين 

رىىىىدعني الع امىىىىك بامسىىىى م، وعىىىىدم نال عىىىىك لىىىىه، وأ ىىىى  َّيــــ   
ربىىىدين مىىىا أمىىىر هللا ب ا الىىىه مىىىن ال ينىىىه واجلمىىىال باسىىىم ا ولىىىه والعقىىىدم 

، والشىىىباب والع ىىىريه  ارقىىىل هللا يىىىا أمىىىه هللا، واعلمىىىل أ  اجلمىىىال زالىىىل
زالىىىل، وال ىىىحه زاللىىىه، ولىىىن يبقىىىى لىىىك بعىىىد سلىىىك إال العمىىىل ال ىىىا ، 
 ىىىىىارر ل أاعىىىىىاا ا ولىىىىىه وراء هتىىىىىرك، وطسىىىىىملل  جابىىىىىك الشىىىىىرعل، و 
ا عىىدي  ىىدي القىىرآ  والسىىنه، وا عمىىل  عىىاك األمىىور وارر ىىل س سىىا تا 

    ك مربيه األ يال، وصا عه األبتال،  تل يليت بك  ذا احملال 
 ةحقيقة املوض

  حقيقتىىا  ىىل العىى و الىىذي هنىىى هللا عنىىه، وإ   ىىوا ن  املوضــة  
بيري ا ه،  ملىل مسىملر ،ىر، و ىل  عأىري رى و وإ   ىالوا عنىه: مولىه، 

 أو رتور، أو ع ريه أو غري سلك من األ اء.
تىىا وحماسىىنتا مىىا  ىىر عليتىىا عأ  ربىىدي ا ىىرأم مىىن زين  والتــ ه اــو

 س ا مما رسعدعل به يفتوم الر ال.
َوْلَيْضــرَْبَن هنىىى عىىن العىى و وإبىىداء ال ينىىه  قىىال:  لــا ولــد  وهللا

                              
 أبو داود وصححه األلباين.رواا أمحد و  (1)
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 [.11]النور:  ِبْْ رََاَن َلَل  ْلْيوَِبََن َوَ  يـْْبَديَن زَيَنتَـْهنَ 
َوَ  َيْضــرَْبَن بَــَرْذْلَلَهَن لَــيْـْعَلَم َمــا   هنايىىه اةيىىه: و ــا   ــباانه  

يع ـا ءَيـهَهـا اْلْ ْمَمنْـوَ  َلَعَلْمـْم َـْْشَلْاـو َ ُْيَْشنَي َمْن زَينَـَتَهَن َوَْوبْـوا نَ   ََل هللَا َجََ
 [.11]النور: 

أمىىىىر هللا النسىىىىاء باحلجىىىىاب وعىىىىدم إبىىىىداء ال ينىىىىه فشــــي اــــر  ا يــــة 
َوْلَيْضــرَْبَن ِبْْ ــرََاَن َلَلــ  للر ىىال األ ا ىىر، وحىىدد صىى ه سلىىك بقولىىه: 

  و ما ييتل الرأ  والو ه. واو اذ  ْلْيوَِبَنَ 
أ  يملىىو  اامىىار سىىاررًا فالوالــ    ىىو  عحىىه ال ىىدر. واجليــ   

 لرأ  ا رأم وصدر ا.
 ىاء  ا ولىه و الى  للمىرأم: لىعل عباءرىك علىى  ع يىك فإ:ا  

م ىىىىل الر ىىىىال،  ىىىىا  علىىىىى ا ىىىىرأم ا سىىىىلمه أ  رقىىىىول: سىىىىحًقا لىىىىك أيعتىىىىا 
ا وله، لقد أمىر هللا عى  و ىل أ  يملىو  اامىار سىاررًا للىرأ  وال ىدر، 

 رأمري   نال ه أمر هللا ! مليف 
ال رنسىىاض وراء  ىىل صىىيحه، وال رعبىى   ىىل امــرا املــرءا املســل ة  

، ومىا يأمر ىا بىه أ ىل العلىم  اعت، وإمنا رعب   عاب ر ىا وسىنه  بيتىا 
 ال قا  مما ال خيالف الملعاب والسنه.

 تىل  ىل مىا ي،ىى ل حسىًنا و جىه ودىااًل و ىد أمىىر هللا ءمـا الاينـة  
ينىىعتن، وال يقع ىىر سلىىك علىىى ال ينىىه ااار يىىه  قىى ، ممىىا النسىىاء بسىى  ز 

رعحلىىىى بىىىه ا ىىىرأم مىىىن احلألىىىل وال يىىىاب واجلىىىوا ر واألصىىىبا  الىىى  رسىىىمى 
بىىىل إ  سلىىىك يشىىىمل زينىىىه البىىىد    سىىىه،  ىىىأ م ال ينىىىه الىىى  « املاَّيـــاه»

 ر على ا رأم أ  رس  ا عن األعني  و  سمتا وم ارنتا،     وز 
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مىىىن بىىىىدهنا  ىىىن لىىىىي  مىىىن حمارمتىىىىا مىىىىن  للمىىىرأم أ  رملشىىىىف عىىىن يفىىىىلء

الر ىال، وال  ىىوز هلىىا أ  رلىىب  مىا ي  ىىل أو حيىىدد أو  سىىم أع،ىىاء ا 
مىىىن ا  بىىى  ال،ىىىيقه أو الشىىى ا ه الىىى  رسىىى  العيىىىوب ورظتىىىر احملاسىىىن 

 واجلمال.
 َ ه اجلاالية ما او؟

بَـــــرهَه اجْلَاَاَليَــــةَ  ا يًىىىىا عىىىىن العىىىى و يقــــو   ــــباانه   بَـــــَرْلَن َـَ  َوَ  َـَ
 [.11]األح اب:  اأْلْوََل 

 أا  ا سلمه ما  و ر و اجلا ليه األوىل ءَدذين  
 ا ىىى  ا ىىىرأم  ىىىرو طشىىىل بىىىني يىىىدي الر ىىىال  ىىىذلك  ـــا  دااـــد  

 ر و اجلا ليه.
ــَة اأْلْوََل و ــا   تــا ا   ــرهَه اجْلَاَاَلَي ــَرْلَن َـَبَـ بَـ يقىىول:  ا ىى   َوَ  َـَ

 عاىل عن سلك.هلن مشيه ورملسر ورينك  نتى هللا ر
العىى و أ  رلقىىل اامىىار عىىن رأسىىتا، وال و ــا  مقاَــد بــن حيــا   

رشدا،  يواري   لد ا، و ر تا وعنقتا، ويبدو سلك  له منتا، وسلك 
 الع و، س ر اممام ابن   ري  ذا األ وال ال  هله   ر سريا.

أ  رى و اجلا ليىه األوىل  ىو  ىرد أ  ءذءيت ءيتهـا األذـت املممنـة 
ا ىىرأم وسىى  الر ىىال علىىى  ىىول اممىىام  ا ىىد، أو أ  رعملسىىر   طشىىل 

مشيعتا ورعمايل على  ول اممام  عادم، أو أ  رلقل اامار عن رأسىتا 
 وال رشدا،  يبدو منتا  ر تا وحنر ا، على  ول اممام مقارل.

 بقنىىا سلىىك    وا ىى    ىىري مىىن معبعىىا  ا ولىىه اليىىوم و ىىد  فــإ:ا 
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 ا ليه األوىل على دي  األ وال.أهنن  د و عن   ر و اجل
ال حيلىىىىو هلىىىىن ا شىىىىل إال وسىىىى  الر ىىىىال و  فمثــــ  مــــن النســــاء  

األمىىىىا ن ا  دمحىىىىه بالر ىىىىال، و ىىىىد رسىىىىر إحىىىىدا ن بسىىىىماأ  ىىىى م اليىىىى ل 
 واليرام.

يلبسىىتن ألحذيىىه الملعىىر العىىاك ال  شىىني إال وَّثــ  مــن النســاء 
 مشيه العمايل والعملسر.
،عن العباءم على الملع ني و ىل عبىاءم ال يت يوَّث  من النساء  

ا ولىىىىىه، ربىىىىىدو حنىىىىىور ن وزينىىىىىعتن  أل   رحىىىىىه الىىىىىرأ    ىىىىىريم ال رسىىىىى  
يَا ءَيـهَها الَنِبه ْ ْد أَلَْزَواَلَ  َوبـََناََـَ  النحر. وهللا رعاىل يقول    عابه: 

َءْ ََن َءْ  يـْْعــَرْفَن فَــَ   َوَنَســاَء اْلْ ــْمَمَننَي يْــْدَننَي َلَلــْيَهَن َمــْن َلَ بَيــَبَهَن َ:لَــ َ 
ا  .يـْْمَ:ْيَن وَََّاَ  هللاْ َغْشوذ ا ذََحي  

أمىىىر هللا رعىىىاىل:    ىىىذا اةيىىىه ديىىى  النسىىىاء أ  يىىىد ني علىىىيتن مىىىن 
  بيبتن، أي ييتني بال يىاب ااار يىه و ىو تن وصىدور ن، ك س ىر 

ــــْمَ:ْينَ حملمىىىىه سلىىىىك  قىىىىال:  ــــَ  َءْ ََن َءْ  يـْْعــــَرْفَن َفــــَ  يـْ أل  الىىىى   َ:َل
 ىىىىىالف يفىىىىىروط احلجىىىىىاب امسىىىىى مل عرلىىىىىه ل يىىىىىذاء والظىىىىىن السىىىىىلء 

 ولذلك  ا  احلجاب  ا ًعا  تام  التامعني ورغبا  احلا دين.
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 شروط احلجاب الشرلي

لي   ل من رلب  العباءم رملو  ملع مىه باحلجىاب ءذيت املسل ة 
اءم، الشىىرعل ا تلىىوب منتىىا، بىىل إ   نىىاك   ىىريًا مىىن النسىىاء يلبسىىن العبىى

ومىىى  سلىىىك  ىىى هنن ب يعنل ىىىن بعىىىد مىىىن العىىى و، وسلىىىك لعىىىدم العىىى امتن 
 بشروط احلجاب الشرعل و ل:

 ىىا   سلىىك الو ىىه ( ء  يســتول  َجيــن بــد  املــرءا برَّ لــه  1)
 .( 1)«املرءا لوذا: »والمل ا  والقدما  لقول الن  

َوَ  يـْْبـــــَديَن لقىىىىىول هللا رعىىىىىاىل: ( ء  يمـــــو  زينـــــة يف نشســـــه  1)
ـــتَـْهنَ زَ  [  ىىىال الشىىىيا األلبىىىاين رمحىىىه هللا: وا ق ىىىود مىىىن 11]النىىىور:  يَن

األمىىىر باجللبىىىاب إمنىىىا  ىىىو سىىى  زينىىىه ا ىىىرأم،  ىىى  يعقىىىل حين ىىىذ أ  يملىىىو  
 اجللباب   سه زينه.

أل  الش ا: يظتىر بشىرم ( ء  يمو  صشيق ا َّثيش ا   يش ؛ 3)
صــنشا  مــن » ا ىىرأم وي يىىد ا دىىااًل و عنىىه، والىىدليل علىىى سلىىك  ولىىه 

ــات مــاو ت  ــي ت  ذءو ــهن   ءمــيت أ ءذ:ــا  نســاء َّا ــيات لاذي
 .( 1)«َّر ن ة البخت املاولة    يدذلن اجلنة و  جيد  ذحيها

يىىىدال  يىىىه ا  بىىى  الشىىى ا ه  « َّا ـــيات لاذيـــات: »و ولىىىه 
أل  ا ىىىىرأم رظىىىىن و ىىىىد لبسىىىى   ىىىىذا ا  بىىىى  أهنىىىىا  اسىىىىيه، غىىىىري أهنىىىىا   

 اا ربدو للناهرين.احلقيقه عاريه  أل  بشر 
                              

 رواا ال مذي وصححه األلباين. (1)
 رواا مسلم. (6)
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ــا غــ  ضــي  4)  ي ىىف يفىىيً ا مىىن  سىىمتا: ( ء  يمــو  فضشاض 
 ىىىال وب الواسىىى   ىىىو الىىىذي يسىىى  العىىىورم، وخي ىىىل اجلمىىىال وال ينىىىه، أمىىىا 
ال،ىىىىيت مىىىىن ال يىىىىاب وإ   ىىىىا  صىىىى يًقا ال يشىىىىف،    ىىىىه ي ىىىىف حجىىىىم 

 ح ل ال عنه.عاجلسد، أو بع، أع،اله  
حاديىىث   ىىريم منتىىا و  سلىىك أ( ء  يمــو  مبــرذ ا ءو معرــر ا  5)
ءميا امرءا ا تعررت ف رت لل   و  ليجدوا ذحيها فهـي »:  وله 
 .( 1)«زانية

ءميــا امــرءا ءصــابت ِبــوذ ا فــ  َشــهد معنــا العشــاء   »و ولــه 
 .(1)«ا ذرا
لــيم منــا مــن : » قىىد  ىىال النىى  ( ء  يشــبه لبــاس الرلــد 6)

 .( 3)«رلا َشبه بالرلا  من النساء  و  من َشبه بالنساء من ال
الرلــد يلــبم لبســة املــرءا واملــرءا َلــبم  ولعــن ذ ــو  هللا »

 .( 4)«لبسة الرلد
 .( 5)ا نن ني من الر ال وا ر    من النساء  ولعن الن  

َوَ  ََْمونْـوا ََّالَـَريَن لقوله رعىاىل: ( ء  يشبه لباس المافرات 7)
 [.11]احلشر:  َ  ْاْم اْلَشاَ ْقو َ َنْسوا هللَا فَرَْنَساْاْم ءَنـْْشَسْهْم ْءولَئَ 

                              
 رواا أمحد والنسالل وحسنه األلباين. (1)
 رواا مسلم. (6)
 أار ه أمحد وصححه األلباين. (1)
 رواا أبو داود وصححه احلا م وأ را الذ  . (4)
 رواا البناري. (5)
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 .( 1)«من َشبه بقو  فهو منهم: »و ال 

و ىىىىال عبىىىىد هللا بىىىىن عمىىىىرو بىىىىن  العىىىىار: رلىىىىل هللا عنتمىىىىا: رأ  
ن  ار  من ثياب المشـاذ »رسول هللا ر علل هلوبني مع  رين  قال:

ولبىىا  الشىىترم  ىىو  ىىل ( ء  يمــو  لبــاس شــهرا 8)( 1)«فــ  َلبســها
يفىىعتار بىىني النىىا ،  ينعىىال علىىى النىىا  بىىه ويعملىى ، هلىىوب يق ىىد بىىه اال

و ىىذب بىىه أ ظىىار النىىا ،  ري عىىو  إليىىه أب ىىار م رعجبًىىا. و  العحىىذير 
من لبم ثوب شهرا يف الدنيا  ءلبسه هللا ثـوب : »من سلك  ال 

 .( 3)« مرلة يو  القيامة  مث ءهل  فيه ناذ ا
 طهاذا ولشة و رت
عيه للحجىىاب امسىىى مل، أاىى  ا سىىلمه  ىىذا  ىىىل الشىىروط الشىىر 

و ل  ما رىرين رىا ع علىى ا ىرأم، ور ظتىا مىن أعىني الىذلاب، وأيىدي 
ا ا رين، و عبىث العىاب ني،  احلجىاب امسى مل،  اعىه هلل عى  و ىل، 
وعبىىىىىىادم لىىىىىىه، والعبىىىىىىادم ال ر ىىىىىىو إال بىىىىىىاما ر وا عابعىىىىىىه  مىىىىىىا  ىىىىىىال 

ــْدوا هللَا ْ ْلَ سىىبحا ه:  ــْروا َنَ  لَيَـْعْب ــا ْءَم ينَ َوَم ــدَ  ــْه ال [ 5]البينىىه:  َصــنَي َل
َوَما ََّاَ  َلْ ـْمَمن  َوَ  ْمْمَمنَـة  َنَ:ا َ َضـ  هللاْ َوَذْ ـولْْه َءْمـر ا و ال ع  و ل: 

ــرََامْ  ــْن َءْم ــَرْا َم ْــْم اْوَيَـ [.  ىىأي ر ىىر:   12]األحىى اب:  َءْ  َيْمــوَ  هَل
هللا عىى   احلجىىاب  ىىا خير ىىه عىىن حىىدودا الشىىرعيه يععىى  ا عتاً ىىا حلىىدود

يَـا ءَيـهَهـا الَـَريَن بىني يىدي هللا ورسىوله، وهللا رعىاىل يقىول: و ل ورقىدًما 
                              

 اين.أار ه أمحد أبو داود وصححه األلب (1)
 أار ه مسلم. (6)
 أار ه أبو داود وابن ما ه وحسنه األلباين. (1)
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ْموا بـَـــــنْيَ يَـــــَدَآ هللَا َوَذْ ـــــوَلهَ  [ ويقىىىىىول 1]احلجىىىىىرا :  ََمنْـــــوا َ  َـَْقـــــدَ 
ـــ ْ سىىىبحا ه:  ـــَ  َوْاـــَو اللَريـــْ  اْوََب ـــْن َذَل ـــْم َم [ 14]ا لىىىك:  َءَ  يـَْعَل

رم لقلوب الر ال والنساء،  ما  ال سبحا ه: واحلجاب امس مل  تا
 َوَنَ:ا َ ـــــرَْلْتْ وْاَن َمَتال ـــــا فَاْ ـــــرَْلوْاَن َمـــــْن َوذَاَء َحَجـــــاب  َ:َلْمـــــْم َءْطَهـــــْر

 [.51]األح اب:  َلْقْلوَبْمْم َو ـْْلوَِبَنَ 
ع ه واسعع ء على الشتوا  احملرمه، و ما واحلجاب ا   مي  
يسىىاعد الشىىاب الىىذي ال  ىىد  ملاًحىىا  علىىى  أ ىىه ع ىىه     سىىه  تىىو ممىىا

َوْلَيْســــتَـْعَشَ  الَــــَريَن َ  سىىىىلوك سىىىىبيل الع ىىىىه عمىىىىً  بقولىىىىه عىىىى  و ىىىىل: 
ا َحََّت يـْْ َنيَـْهْم هللاْ َمْن َفْضَلهَ   [.11]النور:  جيََْدوَ  َنَماح 

س  وحشمه: و ذا مما ار ق  الشرال  على واحلجاب ا   مي 
لعىىى م  ىىىذا الشىىىروط وينتبىىىت عليىىىه  ىىىذا مدحىىىه،  تىىىل حجىىىاب ا ولىىىه ي

 ال ،الل   ذا ما سنعرض له   ال  حا  العاليه.
 املوضة ءو الت ه املقنن

لقىىىد  ىىىىال أعىىىىداء امسىىىى م: مىىىىا يرو ىىىىه    ىىىىذا الىىىىب د مىىىىن أل ىىىىا  
النسىىىىاء علىىىىى حجىىىىا ن وحشىىىىمعتن، و ىىىىد آ تىىىىم سلىىىىك   ىىىىريًا  ىىىىرأوا أ  

  سلىك سياسىه ااتىوم  يععاملوا م   ذا الظا رم  ىذر يفىديد، واربعىوا
اتوم، حا وصلوا اليوم إىل مىا ب يملو ىوا يع ىورو ه منىذ ب،ى  سىنني، 

 و م يتمعو    أ  ر من سلك وعلينا أ   ملو  حذرين.
 ل  ذا ا  بى  واألزيىاء والعبىاءا  الى   ىرو  ىا والسما  او  

ا ىىرأم إىل الشىىارأ ورظتىىر  ىىا أمىىام الر ىىال األ ا ىىر،  ىىل  ىىل مسىىعو يه 
 شروط الشرعيه لل
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أهنىىىىىا إسا  ا ىىىىى  مسىىىىىعو يه للشىىىىىروط الشىىىىىرعيه ب يملىىىىىن واجلـــــواب  

للمولىىه، إس   يمىىه   ىىل ديننىىا مىىا ييىى  عنتىىا، وإسا  لىى  ال ىىبا  أغىىىن 
 عن ا  با .

أما إسا  ا ى  ا ولىه  ىالف  ىذا الشىروط الشىرعيه، و ىل  ىذلك 
 الوا ىىىىىىر أ   عمسىىىىىىك بىىىىىىديننا وأ   ىىىىىىدو  علىىىىىىى ا ولىىىىىىه واتو تىىىىىىا 

 .بأ دامنا
 ىد أ ىه مىن العى و الوالىو الىذي   املترمد يف حجاب املوضة  ن

ال خي ىىىى علىىىى مىىىن عنىىىدا أدا ب ىىىريم أو أهلىىىارم مىىىن علىىىم،  تىىىو نىىىالف 
جلميىى  الشىىروط الشىىرعيه للحجىىاب امسىى مل، ممىىا يىىدل علىىى أ  األمىىر 
لىىىي  وليىىىد ا  ىىىاد ه، ويىىىدل  ىىىذلك علىىىى أ  م ىىىممل رلىىىك ا  بىىى  

ا سىىلمه عىىن حجا ىىا الشىىرعل، وإيقاعتىىا والعبىىاءا   ىىد رعمىىدوا إاىىراو 
د ا، و علتا و وإبداء ال ينه، و عنعتا وإ سا يما حرم هللا عليتا من الع  

حىىىذري أاعىىىاا مىىىن ادميىىىه حيملمىىىو    ر ملري ىىىا وحير وهنىىىا  ي مىىىا أرادوا 
اال سىىىياض وراء رلىىىك ال ىىىيحا  اااسىىىرم، وإيىىىاك والععلىىىت  ىىىذا األزيىىىاء 

ىن من ورالتا إال   احلسرم والندم.ال  ال  أ
أ ىىك حىىني  ىىال ني ا ولىىه واألزيىىاء رملىىو ني  ىىد امع لىى  والل ــي 

ال ني  ىىذا ااىىالت العظىىيم أل ىىل  ىىألمىىر اىىالت األرض والسىىماء.  تىىل 
 يفتوم رذ ر لذاا وربقى ربععتا 

رلك األيادي اابي ه والعقول ا ا رم على   أ و ىار اد َسالدين 
 حلياء احلشمه ورم  الع ا:، وعنوا  التتر وا

أ ىىك ال رع ىىورين سلىىك، ولملنتىىا  ىىل احلقيقىىه الىى   ارعىىك. ءللــم 
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ا ظري إىل م بسك الى  طشىني  ىا   الشىوارأ واألسىواض لىدين أ ىك 
 ىىد بأعىىد   ىىل البعىىد عىىن حجىىاب امسىى م بسىىبر  عنعىىك ومعابععىىك 

 وا قيادك للموله واتو تا.
 حما:ير حجاب املوضة

 يه:إ  حجاب ا وله  م  احملاسير العال
 ى سا  ( حجاب املوضة يمش  العـوذات ام ـن للـ  هرميهـا 1)

 ىىا  يشىى ط   احلجىىاب امسىى مل أ  يملىىو  سىىاررًا للبىىد   لىىه،  ىى   
حجاب ا وله لي   ىذلك،  العبىاءم الى  رعمايفىى مى  ا ولىه إمىا أ  
رملو    ىريم،  عملشىف عىن القىدمني وبعى، السىا ني، وإمىا أ  رولى  

إما أ  رملىو  واسىعه األ مىام  عملشىف على الملعف  عملشف العنت، و 
 الذراعني إىل امبتني، و  اليالر أهنا رشعمل على سلك  له.

 قىىاب ا ولىىه،  تىىو ال يسىى  الو ىىه، أل ىىه يظتىىر العينىىني ومىىا ءمــا 
 اورمها، و د رعس   عحعاا لعظتر   ًءا  بريًا من اادين،  ا يك  عن 

دوا  واسىىىىىععني لميىىىىىل العينىىىىىني با سىىىىىاحيت والملحىىىىىل وغىىىىىريا، حىىىىىا ربىىىىى
 ديلعني.
و ىىذا أيً،ىىا حمىىرم  أل  هللا ( حجــاب املوضــة زينــة يف نشســه  1)

رعىىىاىل مىىىا أمىىىر باحلجىىىاب إال ما ىىىاء ال ينىىىه وحنىىىن  ىىىد  ىىىذا العبىىىاءا  
الع ىىىريه  ىىىد امىىىع   بىىىأ واأ النقىىىوت وال ينىىىه، و ىىىد رىىىدك منتىىىا اايىىىوط 
، ا  ر شىىىىه، و ىىىىل بىىىىذلك رىىىىدعو إىل ال عنىىىىه ورسىىىىعجلر أ ظىىىىار الر ىىىىال

 ور سد  لو م، ور،رب الت احلياء والع ه   صميم القلر.
و ىىىىد رأينىىىىا   ىىىىريًا مىىىىن العبىىىىاءا  ( حجــــاب املوضــــة شــــشا   3)
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الشىىى ا ه، الىىى   رظتىىىر مىىىا رعتىىىا مىىىن م بىىى    ىىىريم أو لىىىيقه،  عبىىىدو 
بىىىذلك العىىىورا  الىىى  ال  ىىىوز  شىىى تا، و نىىىاك بعىىى، أ ىىىواأ العبىىىاءا  

ا يفىىى ا ًا علىىىى  ىىى ء  بىىىري مىىىن رملىىىو  غىىىري يفىىى ا ه إال أهنىىىا لعىىىل  مايًفىىى
 الملمني  يظتر بذلك ساعًدا ا رأم و ذا أيً،ا حمرم.

و ىىد ا عشىىر  العبىىاءم ( حجـاب املوضــة ضــي  يصــ  العــوذا  4)
ال،يقه ب ورم  بريم    ذا األيام،  ع ف حجم عظام ا رأم وموال  
اللحىىم منتىىا. و ىىد رملىىو  العبىىاءم واسىىعه إال أ  ا ىىرأم  رلىىب  رعتىىا هليابًىىا 

 ليقه رظتر ا من ا ل  عو العباءم، و ذا أيً،ا حمرم ال  وز.
ــــرذ  5)  مل ىىىىري مىىىىن النسىىىىاء ال ( حجــــاب املوضــــة معرــــر ءو مب

يملع ني ب عنه الر ال ورأهليمتم عن  ريىت النظىر، وإمنىا يععمىدو   لىر 
أ ظار م ول ى  ا عبىا م عىن  ريىت حاسىه الشىم، و ىد س ر ىا مىا وصىف 

  الر ىىىال مععتىىىرم  يمشىىىوا رالحعتىىىا ا ىىىرأم الىىى   ىىىرو وسىىى بىىىه النىىى  
ولملىىىىن  ىىىى الء النسىىىىوم ال يبىىىىالني بىىىىذلك،  ىىىىا تم أ  يشىىىىعر  بلىىىىذم  ظىىىىر 
الر ال ورشو تم إليتن، و ذا دليل على س اب احلياء ولعف العىدين 

 وطملن اهلو  من الن و .
 قىد صىر  علماا ىا ( حجاب املوضـة يشـبه م بـم الرلـا   6)

  النسىىاء للعبىاءم علىىى الملعىىف  أل ىىه    ىذا الىىب د ا بار ىىه بعحىر  ولىى
مىىن العشىىبه بالر ىىال، ومىىن العشىىبه بالر ىىال  ىىذلك لىىب  البنتىىال الىىذي 

 رععمد بع، النساء لبسه وإهتارا    ل مملا   رو إليه.
و ىىذا والىىو ال ( حجــاب املوضــة يشــبه م بــم المــافرات  7)

يىه  ىا حيعاو إىل رأمل، و د س ر ا أ وال أ ل العلم   رى و  سىاء اجلا ل
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ييىى  عىىن إعادرىىه  نىىا، و ىىذلك    ىىه لىىه يفىىبه   بىى  الملىىا را     ىىذا 
 ال ما  إس إ ه يملشف عن   ري من العورا  ال  أمر هللا بس  ا.

شــاذر  8) و ىىذا أيً،ىىا والىىو،  مىىد ( حجــاب املوضــة شــهرا َو
 ىى   الىى  رلىىب  الق ىىري ال رريىىد إال الشىىترم، وإ  الىى   –هللا عىى  و ىىل 

ذي يملىىىىىاد خينقتىىىىىا و نعتىىىىىا مىىىىىن احلر ىىىىىه، ال رريىىىىىد إال رلىىىىىب  ال،ىىىىىيت الىىىىى
الشىىىىترم، وإ  الىىىى  رلىىىىب  الشىىىى ا: وا شىىىىقوض واحمللىىىىى بىىىىأ واأ ال ر شىىىىه 
والنقىىىوت وال ينىىىه ال رريىىىد إال الشىىىترم والع ىىىاار والعميىىى  علىىىى عبىىىاد هللا! 
وبذلك يع،و أ  حجاب ا وله وعباءم ا وله نال ه جلمي  الشروط 

ل.  تىىىىل بعىىىىد سلىىىىك  ىىىى م أيعتىىىىا ا عبعىىىىه الشىىىىرعيه للحجىىىىاب امسىىىى م
 للموله !

 الشرق بني الاينة واملوضة
علىىى حىىر ال ينىىه واجلمىىال، و ىىذا يفىىلء مر ىىوز لقــد ْلبلــت املــرءا 

ْر    تراا  ما  ال سبحا ه  َءَوَمْن يـَْنَشرْ يف احْلَْلَيَة َوْاَو يف اوََْصاَ  َغيـْ
ــــــني   ر ينتىىىىىىا ل و تىىىىىىا  [ بىىىىىىل إ  ا ىىىىىىرأم ر ىىىىىىاب علىىىىىىى12]ال اىىىىىىر::  ْمَب

وإسىىعادا، حىىا إسا  ظىىر إليتىىا سىىرره، و علعىىه   غىىىن عىىن النظىىر احملىىرم 
 إىل  غري ا.

يفىلء وإربىاأ ا ولىه   العى ين يفىلء آاىر، وال ىرض ن  ء  التاين  
بينتمىىىىا أ  العىىىى ين يملىىىىو    حىىىىدود الععقىىىىل واالععىىىىدال وعىىىىدم نال ىىىىه 

ارم الىىى  ال يفىىىريعه امسىىى م   أي يفىىىلء، ويقع،ىىىل لنىىىر ال  يىىىه  ال،ىىى
 يسع يد منتا إال أعداء األمه وأرباب الشر وال ساد.

   ىه يعى  صىر: معظىم األو ىا    رر ىر  ىل ءما اَباع املوضة  
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 ديىىد مىىن األزيىىاء وا  بىى  وا ا يىىاو وارباعىىه، وإ   ىىا  نالً ىىا حلىىدود 

 امس م ورعاليم الشريعه.
أمىىىىا معبعىىىىه رعىىىى ين مرلىىىىاء زو تىىىىا و ذبىىىىه إليتىىىىا واملــــرءا املممنــــة  

ا وله   هنا ال ر عل سلك ل و تا، وإمنا ر عل سلك إرلاء ليىرزم حىر 
الظتور لديتا،  تل رريد أ  رسعجلر أ ظار النىا ، و ىل رىر ا ىد  
وام راء، و ل ر اار غري ا  ا اسعتاع  أ  رقععنيه من أزياء  ديىدم 
ومودي   حدي ه، و ل دالًما ربحىث عىن اجلديىد وا ل ى      ىا  

 لشعر و ريقه ا ا ياو حا رملو  معمي م عن بنا   نستا.ا
إ ىى  أيفىىعر  عىىً  با ىىذاب  بىىري َقــو  نحــدك لاذضــات األزيــاء  

لملىىىل رقليعىىىه  ىىىرو عىىىن ا ىىىألو: حىىىا ولىىىو  ىىىا   يتىىىا و ىىىه مىىىن و ىىىوا 
اليرابىىىه، ااصىىىىه إسا رعلىىىت األمىىىىر باللبىىىىا  أو العسىىىرحيه أو لىىىىو  الشىىىىعر، 

ليعا   أ ا ال أ يت أ  أيفبه أحًدا، أو و ذا اال د اأ م  حنو  ذا العق
ظتىىري، و ىىذا مملىىو  أساسىىل أحىىد يشىىبت    لباسىىل، أو يفىىمللل أو م

 .(1)، وي داد ررسًنا وال أملك له ر سريًا   يفن ي 
 املوضة نَل ءين؟

رعبعتىىا ورا يتىىا م ىىممو األزيىىاء املــرءا املتمشــشة ء ــ ا املوضــة 
و    ا  الشعر ي ىوروهنا ير و  موله العام، وا رأم رلب  ما ي مم

  باري  ولنىد ، لعنعشىر   أحنىاء العىاب عى  م ىا  اجملى   النسىاليه، 
 لعقه النساء يفعور ن م لتا.

 وللقرو  موضة!!
                              

  له اجلميله. (1)
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م بينمىىا  ىىا  أحىىد 1121  عىىام امسعــي يــا ءذتنــا اــر  احلقيقــة  
ملوك ا ا يىاو يعنى ا مى  صىديت لىه   حديقىه احليوا ىا ، رأ  ال ىديت 

 أيفىىار إىل القىىرد  ألىىوا  دالريىىه.. أا،ىىر ورمىىادي وبىى عنقىىه   ىىرًدا حىىول
وهىىل ي،ىىحك،  نظىىر إليىىه ملىىك ا ا يىىاو و ىىال لىىه: مىىا رأيىىك لىىو  علنىىا 

م  ىىىىذا ال ىىىىورم   قىىىىال ال ىىىىديت:  ىىىىذا يفىىىىلء غىىىىري 1191ا ىىىىرأم سىىىىنه 
ممملىىىىىن..  مىىىىىن مىىىىىن النسىىىىىاء رقبىىىىىل  ىىىىىذا ا نظىىىىىر ا ،ىىىىىحك  رد ملىىىىىك 

راء  ىىذا الشىىملل.. و ىىا  ر ىىا  ا ا يىىاو: أ ىىا أملىىك أ  أ علتىىا رلتىىث و 
 بينتما.

م حىىىا  ا ىىى  ا ىىىرأم ا قلىىىدم ر،ىىى  حىىىول  1191وب يىىىنق، عىىىام 
 .(1)عينيتا ألوا   و     ، و سر ملك ا ا ياو الر ا  

 ثوب بمم واحد؟
إحىىد  النسىىاء للنظىىرا  ا ععجبىىه مىىن زمي اىىا، عنىىدما َعرضــت  

ن الملىىىم  ىىىاء  إلىىىيتن و ىىىد لبسىىى  هلوبًىىىا بملىىىم واحىىىد،  لمىىىا سىىىألنتا عىىى
اةاىىر، لعىىل ال ىىوب ب رملعمىىل ايا عىىه بعىىد، إسا  ىىا  ىى  ن بىىأ   ىىذا 

 إحد  آار ا ولا    بلد أوريب.
 وحراء مشمد

إحد  النساء و ىل رلىب  حىذاء غريبًىا  قىدمتا اليمىىن بىه ذرلت 
،  سىارع  إليتىا إحىد  رحذاء أا،ر، و دمتا اليسىر  بىه حىذاء أمحى
و الى  هلىا: إهنمىا حىذاء واحىد النساء لعنبيتتا،  لما  لمعتا لىحمل  

                              
 رساله إىل حواء. (1)
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 ولملنتا آار صيحا  ا وله !

 ذحلة العباءا
أ  العباءم  د دال  مرحله  ديدم من مراحل رويلتىا مىن يبدو 

أدام سىىىى  إىل أدام إغىىىىراء، حىىىىا يىىىىعم إزالعتىىىىا   و ىىىى  الحىىىىت.  ىىىىالقوم 
يقولو : إهنا مسأله و  . آاىر رلىك ا راحىل: رلىك العبىاءم الى  رمىل 

 االوس ،  بعد أ  ا ر  العبىاءم لع ىبو  ال سىعا ، ب رر ىو ح اًما   
عيوهنم من ا ر ا رأم   ادوا رديًدا، سى اك السىاسو: مىاسا بعىد احلى ام 

 .(1)يا أصحاب الشأ . أم ا سأله مسأله و    أا و ا  ل  سععد 
 ءذضر* ءذضر
 لع  إحد  النساء على يف نحدك صا ت األفراح النساوية  

رلىىب  هلوبًىىا أا،ىىر، وحىىذاء أا،ىىر، وأمسىىمل  بيىىد ا  احلالىىرا  و ىىل
حقيقىىىىىه ا،ىىىىىراء،  وولىىىىىع    عينيتىىىىىا ما ياً ىىىىىا أا،ىىىىىر، وصىىىىىبي  
يف عيتا باللو  األا،ر،  سألعتا إحد  النساء الملبريا : يا بن   ىل 

 د ن   سمك باللو  األا،ر أم ال   ،حمل  احلالرا !
 العد ات امللونة

ـــدذلت املوضـــة  ه رىىىرض معبعىىىه ا ولىىى حىىىا   لىىىو  العينىىىني، وبَ
اىل، والىذي  علىه مناسىًبا للىو  بشىراا، بلو  عينيتا الذي القىه هللا رعى

 أاىىىذ   رشىىى ي العدسىىىا  ا لو ىىىه ور،ىىىعتا   عينيتىىىا بق ىىىد ال ينىىىه 
لع ىىبو زر ىىاء أو ا،ىىراء، و ىىذا مىى  رر ىىه    ىىه ال يناسىىبتا، ويعلىىم  ىىل 

                              
  له الشقالت. (1)
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 من ينظر إليتا أهنا زينه م ورم.
 لو ا نَل اونشساء

إ  اانىىا   أو احلشىىرا  سداسىىيه األر ىىل، رشىىملل   اوــ   و قــي
منىىىىىىاسو داليىىىىىىه  ىىىىىىا  م، اسىىىىىىعلتمتا العديىىىىىىد مىىىىىىن ال نىىىىىىا ني وا بىىىىىىدعني، 
وم ممل األزيىاء واجملىو را    أعمىاهلم دومنىا حا ىه ل سىععا ه بقىدر  
 بري من اايال، أل  الوا   ا لو  للننا   ي وض أي ايىال حمعمىل!! 

(1). 
ـــــــر                                    ولىىىىىىىه  شىىىىىىىا ه احلشىىىىىىىرا ، والسىىىىىىىري   ر ىىىىىىىاب معبعىىىىىىىه افلتهن
 اانا   !!

 موضة َّل   يانا
مىىن مملو ىىا  دىىال ا ىىرأم العربيىىه الشىىعر بي اررىىه وسىىوادا لــر  ء  

و وله إىل عتد  رير، أما اليوم  قىد بقىل رأ  وعليىه يفىعريا ، و لمىا 
ا،  ىى   للمىىرأم   ار ىى    ىىه  ديىىدم أسىىرع  ا ىىرأم إىل  ىىه يفىىعر 

السىىنه الواحىىدم   ىىا  عىىدم، والعجيىىر   مسىىلمه رقىىه يفىىعر ا   ىىه 
باسىىىم  ىىىا رم سىىىا ته، يمل ىىىل االسىىىم.  ىىىذا   ىىىه  ر سىىىيه. ورلىىىك   ىىىه  

  لر ديا ا.
يمل ل  ىبو ا تىا، إهنىا رسىرحيه اليتوديىه و ىل إ ى ال وءَت َسرحية 

ولىه ا لعني من عند األس ، و ل  ريقه  بار اليتود، ولملن معبعه ا 
ا شته ا الله، و ل أ  يملو  الشعر   أحد اجلا بني  اال رعلم يفيً ا أم

                              
  له ز رم االيك. (1)
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أ  ر من اةار و ل اى : السىنه، بىل إهنىا يفىعار البيايىا   اجلا ليىه 
وآار الق ا :   ه الولد، و يتا العشبه بالر ىال.. و  ىه.. و  ىه.. 

 .(1)َوَرع  ا سلمه م  اهلمل 
 ضوابط ا تخدا  املاَّياه

أ  رعىىى ين ل و تىىىا بىىىأ واأ ال ينىىىه القد ىىىه واحلدي ىىىه مىىىن رءا جيـــوز لل ـــ
األصىىىىىىىبا  وا سىىىىىىىاحيت، و ىىىىىىىوز هلىىىىىىىا  ىىىىىىىذلك أ  رظتىىىىىىىر علىىىىىىىى  سىىىىىىىالتا 
وصىىىىىىىديقااا   زينعتىىىىىىىا ا ععىىىىىىىادم الىىىىىىى  ال يق ىىىىىىىد  ىىىىىىىا امغىىىىىىىراء، إال أ  
اسعندام أ واأ ال ينه ال  ىوز متلًقىا، بىل  نىاك لىواب  يفىرعيه جلواز ىا 

 و ل:
ا عنتا   يفرعنا  ا واد ال  يدال  يتا د ىن منتيً ء  َمو   -1
 اان ير.
  يتا رشبه بالمل ار.ء  يمو    -6
  يتا رشبه بالر ال.ء  يمو   -3
  يتا رييري الت هللا رعاىل.ء  يمو   -4
  يتا لرر على اجلسم.ء  يمو   -5
وصىىىىىول ا ىىىىىاء إىل البشىىىىىرم أو الشىىىىىعر ااصىىىىىه ليىىىىىىري ء  متنـــــن  -6

 احلال، والن ساء.
  يتا إسرا: وإلاعه مال.ء  يمو    -7

                              
 بااع ار من ا رأم األس نجيه. (1)

Buzzframe.com : تحميل المزيد من الكتب من هنا 



 

 15 فتنـة النسـاء .. املوضة واألزياء
 

 يتىىا إ ىدار ل و ىىا   يىث رملىىو   ىل  ىىم ا ىىرأم ء  يمـو    -8
 الشاغل.
اسىىىىععماهلا إىل الملىىىى  واليىىىىرور وااىىىىي ء و الععىىىىاك ء  يــــم آ  -9

 على اةارين.
  يتا نال ه لل ترم.ء  يمو    -11
نسىىاء  يتىىا عنىىد اسىىععماهلا  شىىف للعىىورم أمىىام الء  يمــو   -11
 أو الر ال.
 إىل ر،يي   رض من ال روض.ء  َم آ  -11
 .(1)هلابعه مد  احليام. ء  َمو    -13

                              
 ا ظر: زينه ا رأم حملمد ا سند. (1)

Buzzframe.com : تحميل المزيد من الكتب من هنا 



 
 فتنـة النسـاء .. املوضة واألزياء

 
16 

 
 ذءآ الر 

أ    ىىريًا مىىن أدوا  العجميىىل هلىىا لىىرر  بىىري علىىى لقــد ثبــت طبي ــا 
 اجلسم ومن سلك:

أ  ا ا يىىاو بشىىا أ واعىىه لىىه رىىأهلريا ال،ىىار علىىى ( ثبــت طبي ــا  1)
اد  هلقيلىىىىه  الرصىىىىار وال لبىىىىت، رىىىىذاب   اجللىىىىد  أل ىىىىه يعملىىىىو  مىىىىن معىىىى

مر بىىا  د نيىىه م ىىل زيىى  الملا ىىاو،  مىىا أ  بعىى، ا ىىواد ا لو ىىه رىىدال 
 يتىىىا بعىىى، ا شىىىعقا  الب وليىىىه، و لتىىىا أ سىىىيدا  ر،ىىىر باجللىىىد، وأ  
امع ار ا سام اجللديه هلذا ا واد حيدث العتابا  وحساسىيه، أمىا لىو 

ر دي إىل امصىابه بسىر ا   اسعمر اسعندام  ذا ا ا يا ا    هنا  د
 اجللد.

 اد َصد ني
إ  األ نىىىىه َّتــــ  نحــــدك الصــــاشيات اليوغســــ فيات َقــــو   

البشىىىىىىىريه احليىىىىىىىىه رسىىىىىىىععمل   إ ىىىىىىىىراء العجىىىىىىىارب العلميىىىىىىىىه و  ر،ىىىىىىىىري 
 مسعح،را  العجميل!!

ا عن  ىىىىىىىه   إ عىىىىىىىاو نحـــــــدك الشـــــــرَّات اهلنديـــــــة  تالرتفـــــــ
ا ه ال ورىىني مسعح،ىىرا  العجميىىل باسىىععماهلا ل راصىىري متحو ىىه ملىى

 .(1)إىل  ر ا  الو ه!! 
ـــت طبي ـــا  1) أ   ر ىىىا  الو ىىىه رىىى دي إىل العتابىىىا  البشىىىرم ( ثب

 ورسبر زيادم حر الشباب.
                              

 (.1412) زينه ا رأم  قً  عن  ريدم الرياض العدد (1)
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مسعح،ىىىىىىرا  العجميىىىىىىىل   امصىىىىىىابه بشىىىىىىىينواه ( َتســــــب  3)
اجللىىىد، وا ىىىرأم إمنىىىا رلجىىىأ إىل  ىىىذا ا سعح،ىىىرا  لعظتىىىر ديلىىىه صىىىيريم 

رظتىر عليىه العجاعيىد وع مىا   السن،  ى سا  ىا لىد أ  و تتىا بىدأ 
المل    غري أواهنا،  عملو   مىا  ىال القالىل:  ىر مىن ا ىو  و  ا ىو  

 و  .
بع،  ر ا  ر عيو البشرم إىل ا عشار البق  السوداء ( َم آ  4)

 والبنيه على اجللد.
)أمحىىىىىىىىر الشىىىىىىىى اا( مىىىىىىىىادم  چلىىىىىىىمن مملو ىىىىىىىىا  الىىىىىىىىرو ( يــــــــدذد 5)

العا يه لمن ا ىواد ا سىر نه الى  المللور وم، ال  أدالعتا  ي ه ال حه 
 رسبر العسمم ا  من والسر ا .

أ   نىىىاك أ واًعىىىا ردي ىىىه مىىىن العدسىىىا  ال صىىىقه ( ثبتـــت طبي ـــا 6)
ر،ىىر إلىىرارًا باليًىىا بشىىبمله العىىني ممىىا  ىىد يىى دي إىل لىىعف النظىىر وعىىدم 

 ولو  الرايه.
مىىىن اسىىىعندام السيشىىىوار ل ىىىرد الشىىىعر يىىى دي إىل ( ن  ا َّثـــاذ 7)

 شعر واح ا ه ورآ له.رق ف ال
 قىىد ربتىى  إحىىد  الدراسىىا  التبيىىه ( ءمــا صــب ات الشــعر  8)

 بينتا وبني امصابه بسر ا  اجللد  ألهنا ردمر ب ي   الشعر.
مىىا يسىىمى بىىا ي  يىى دي إىل رآ ىىل الشىىعر ورق ىى ه ( ثبــت ء  9)

 وحدوث الشير ا بملر.
ديدم   ء األها ر با نا ري و ل مواد  يماليىه يفى( ثبت ء  11)
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األ سىىىىىدم يعىىىىى ل اهلىىىىىواء عىىىىىن األهىىىىىا ر،  ع ىىىىىاب األهىىىىىا ر باألصىىىىى رار، 
ور ىىىبو  شىىىه سىىىتله الملسىىىر،  مىىىا أ  اجللىىىد احملىىىي  باألهىىىا ر ي ىىىاب 

 بام   ا واحلمله.
 ءذتا   شي!

أاعىىاا أ  مىىن سىىنن ال تىىرم رقلىىيم األهىىا ر وعىىدم إ العتىىا الل ــي 
الشرـــــــرا اــــــم  اوتـــــــا   »أ ىىىىىىه  ىىىىىىال:  و ىىىىىىد هلبىىىىىى  عىىىىىىن النىىىىىىى  

 .(1)« تادا   و ص الشاذب  ونت  ا بط  و لم األظافروا 
  ـــــــــــد للج يلـــــــــــة ءذ ـــــــــــلت ءظشاذاـــــــــــا

 
 

 نين وــــــــــــو  َّــــــــــــدت ءمضــــــــــــي ااذب ــــــــــــا 
ــــــــــــــــ  للوحــــــــــــــــو   اهلــــــــــــــــا   ن  املخال

 
 

 ف ــــــــــــــــــَّت ذءينــــــــــــــــــا للظبــــــــــــــــــاء  الب ــــــــــــــــــا 
ــــة  ــــت  صصــــت شــــعر  غيل ــــاألمم ءن  ب

 
 

 و لــــــــت لــــــــن وضــــــــن الربيعــــــــة حالب ــــــــا 
ا نـــــــــرا  نقلـــــــــت     ـــــــــر  للقشـــــــــاثوغـــــــــد 

 
 

 حـــــــت ءنشـــــــ  ذغـــــــم ءنشـــــــ  لانب ـــــــا!!وءز  
 مـــــــــــــن للـــــــــــــم احلســـــــــــــناء ء  َجاهلـــــــــــــا 

 
 

 يف ء   ــــــــــــــــال  ذلقهــــــــــــــــا و انب ــــــــــــــــا؟! 
احلوا ىىىر بالوسىىىالل ا نعل ىىىه ك اسىىىعندام ( ن  ءزالـــة شـــعر 11) 

أ ىىى م احلوا ىىىر وغري ىىىا مىىىن ما يىىىاو اجللىىىد يىىى دي إىل األلىىىرار باجللىىىد 
                              

 مع ت عليه. (1)
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ال  يتىىىىا وإصىىىىابعه باحلساسىىىىيه والعتىىىىيك ا سىىىىعمر  أل   ىىىىذا ا ىىىىواد يىىىىد
 ال ر يا وال لبت وغريا من ا واد ال،ارم.
 و شة!

القىىىىىىه مىىىىىىن يفىىىىىىعر احلوا ىىىىىىر وال حلقىىىىىىه، وال  ع ىىىىىىه وال   جيــــــوز 
، (1)أ ىىه لعىىن النام ىىه وا عنم ىىه العن يىىف منىىه  ىىا هلبىى  عىىن النىى  

 و د بني أ ل العلم أ  أاذ يفعر احلا بني من النمه.
عينيتىا مىا  ىل إال أ  األلوا  الى  ر،ىعتا ا ىرأم حىول ( ثبت 11)

الملربىىىىو  األسىىىىود، وأ سىىىىيد احلديىىىىد األسىىىىود،، و لتىىىىا مىىىىواد رىىىى دي إىل 
 رقرحا  القر يه وسقوط الرموت وإ عا ا  العني.

الرمىىىوت االصىىىتناعيه مىىىن أمىىى   النيملىىىل  عسىىىبر ( َصـــنن 13)
 العتابا  اجل و  ورسا   الرموت.

مىىىى ي   العىىىىرض رعمىىىىل علىىىىى ر،ىىىىييت مسىىىىاما  ثبــــت ء   -14
دي إىل احنبىىىىا  العىىىىرض دااىىىىل  نىىىىوا  اليىىىىدد العر يىىىىه مملو ًىىىىا اجللىىىىد، يىىىى  

 حوي    ماليه وب راً صديديه.
 ما البديد؟

 ا سبت س را من مساحيت العجميل ال،ىارم  ىو العى ين ن  البديد 
بال ينىىه ا باحىىه وا سىىعحبه، الىى  ال لىىرر منتىىا علىىى ديىىن ا ىىرأم أو علىىى 

 بدهنا ومن سلك:

                              
 مع ت عليه. (1)
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 ا لتاا  بسنن الشررا -1

لشــر مــن الشرــرا   ــص الشــاذب ونلشــاء : »قىىد  ىىال النىى   
اللاية  والسوا  وا تنشاق املاء  و ص األظافر  وغسد ال الم  

و سىل الىراوي العايفىرم إال « ونت  ا بط  وحل  العانة وانتقاص املاء
 .( 1)أ  رملو  ا ،م،ه 

وا عقىىىار ا ىىىاء  ىىىو االسىىىعنجاء  علىىىى ا ىىىرأم االلعىىى ام  ىىىا يل متىىىا مىىىن 
 ذا السنن. 

 النظافة الداو ة -1
ديىن النظا ىه،  علىى ا ىرأم ا سىلمه أ  رلعى م بنظا ىه بىدهنا فا     

ولباستا وبيعتا، وآ يعتا  ى   سلىك دليىل علىى داهلىا و تاراىا و ماهلىا، 
عبعىىىىىا  ا ولىىىىه ر،ىىىىى  علىىىىى و تتىىىىىا  بقىىىىا  مىىىىىن مو نىىىىاك   ىىىىىري مىىىىن 

شن ىىيه !! أو  ظا ىىه األصىىبا  واأللىىوا ، بينمىىا  ىىل ال اىىعم بنظا عتىىا ال
 بيعتا!!

 ا تخدا  الماد الربيعي -3
علىى  اسىعندامه  قىال  زينه ودال، و د حىث النى  والماد 

« :(1)«اَّتالوا با مثد فإنه جيلو البصر وينبت الشعر. 

 ىىو حجىىر الملحىىل األسىىود ا عىىرو:،  ىىال ابىىن القىىيم: و  وا مثــد 
وجلىاء هلىا، ورلتيىف الملحل ح ع ل حه العني، ورقويه للنور الباصىر، 

                              
 رواا مسلم. (1)
 رواا ال مذي و و صحيو بشوا دا. (6)
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 للمادم الردي ه،، واسنراو هلا م  ال ينه   بع، أ واعه.
 اوضاب باحلناء -4

أ   ع،ىىىر باحلنىىىاء   يىىىديتا ور ليتىىىا ورأسىىىتا، وهلىىىا أ  فلل ـــرءا 
ريىىىري بىىىه يفىىىير رأسىىىتا، واحلنىىىاء يعمىىىل علىىىى رنقيىىىه  ىىىروم الىىىرأ ، وي بىىى  

  ر أيً،ا.الشعر ويقويه وحيسنه  ما أ ه يسعندم     ء األها
 ا تخدا  منتجات التج يد الربيعية -5

التبيعيىىه  ا  العجميىىل احلدي ىىه رسىىعندم ا ىىوادبعىى، منعجىىانــا   
واألعشىىىاب التبيىىىه، و ىىىذا ا نعجىىىا  لىىىي  مىىىن وراء اسىىىندامتا لىىىرر، 
ومىىىن سلىىىك ا نعجىىىا  الىىى  رعىىىوي علىىىى الليمىىىو   قىىىد هلبىىى  أ   شىىىور 

لىىىىد، ورعىىىىا  البشىىىىرم الليمىىىىو  رقىىىىل بىىىى س  هللا مىىىىن امصىىىىابه بسىىىىر ا  اجل
الد نيىىىه، و ىىىذلك ا نعجىىىا  الىىى  رعىىىوي علىىىى النعنىىىاأ التبيعىىىل الىىىذي 
ي يد    ليه اجللد من ا واد ال،ارم وينظ ه، وير ر البشىرم، وي يىد 
الشىىىعر و ىىىروم الىىىرأ ، ويسىىىاعد علىىىى رتتىىىري  اجلىىىرو  والب ىىىور،  مىىىا أ  

 اسععمال زي  النعناأ التبيعل ي يد   ع و ال داأ.
منعجىىا  أاىر  رعىىوي علىى العسىىل وزيى  ال يعىىو  البىىي، ا  وانـ

وال ىىىىبار وال  ىىىىولني وغىىىىري سلىىىىك مىىىىن ا ىىىىواد التبيعيىىىىه النا عىىىىه،  ىىىىيمملن 
اسىىعندامتا بشىىرط العأ ىىد مىىن سىى معتا مىىن اليىى  العجىىاري واحعوالتىىا 

  عً  على  ذا ا واد التبيعيه.
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 ءضراذ اَباع املوضة

 ضراذ الدينية ءو    األ
 ي دي إىل العشبه بالمل ار.ملوضة  اَباع ا -1
 ي دي إىل العشبه بالر ال و و حمرم.اَباع املوضة  -1
يىىى دي إىل لىىىياأ األو ىىىا  ويلتىىىل عىىىن س ىىىر اَبـــاع املوضـــة   -3
 هللا.

 ي دي إىل المل  واليرور والشترم.اَباع املوضة   -4
يىى دي إىل حمبىىه المل ىىار وا يىىل إلىىيتم واألاىىذ اَبــاع املوضــة   -5

 م.من  بالعت
ـــاع املوضـــة   -6 يىىى دي إىل العىىى و و شىىىف العىىىورا  وإهتىىىار اَب

 ال  يه للر ال األ ا ر، و ل سلك من احملرما .
يىىى دي إىل الععىىىرض لسىىىن  هللا وعقابىىىه  ىىىل اَبـــاع املوضـــة   -7
 حلظه.
 ي دي إىل س اب الت احلياء.ابتاع املوضة  -8
 مهاهلا.ي دي إىل اال شيال عن ال رال، وإاَباع املوضة   -9
يىى دي إىل نال ىىه سىىنن ال تىىرم واربىىاأ سىىنن اَبــاع املوضــة   -11

 ا ي،وب عليتم وال،الني.
 ثاني ا األضراذ ا لت الية 

 ي دي إىل العحاسد والعباغ،.اَباع املوضة   -1
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يىى دي إىل ا  ىىرا: ا ىىرأم عىىن وا بااىىا ا ن ليىىه اَبــاع املوضــة   -1
 ووهال تا لاا زو تا وأبنالتا.

 ي دي إىل ال عنه بني الر ال والنساء.ضة  اَباع املو  -3
يىى دي إىل النىى اأ الىىدالم بىىني الىى و ني وألاصىىه اَبــاع املوضــة   -4

 إسا  ا  ال وو  قريًا ال يسعتي  رلبيه متالر زو عه العجميليه.
يىى دي إىل إمهىىال الر ىىل ل و عىىه وأبنالىىه  لمىىا اَبــاع املوضــة   -5

 رأ  امرأم أ  ر ارباًعا للموله.
يىى دي إىل المل ىىري مىىن العقىىد الن سىىيه إسا رأ  املوضــة   ابتــاع -6

 ا رأم عج  ا عن  ارام غري ا من النساء.
 ثالث ا  األضراذ الصاية 

وسىىىىىالل العجميىىىىىل احلدي ىىىىىه  اسىىىىىعندام س ر ىىىىىا  يمىىىىىا سىىىىىبت أ  -1
ا  ىىنعه مىىن ا ىىواد المليماليىىه رىى دي إىل   ىىري مىىن األمىىراض والعشىىو ا  

 اجللديه.
األحذيىىه سا  الملعىىر العىىاك يىى دي إىل    لىىب هلبىى   بيًىىا أ -6

ر ىىىىىلر ع،ىىىىى   السىىىىىا ني، ورشىىىىىوا العمىىىىىود ال قىىىىىري وحىىىىىدوث دواك 
 القدمني وآالم الظتر.

أ  ا  بىى  ال،ىىيقه  ىىًدا رىى دي إىل ارر ىىاأ لىىي  الىىدم   هلبىى -1
 وحدوث العقم لد  النساء.
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 و شة من ل ليات التج يد

 من ءنواع ل ليات التج يد 
 بع يريا ورييري يفملله. عمليه لميل األ ف -أ
 عمليه لميل الذ ن. -ب
ملبريمهىا رعمليه لميىل ال ىديني بع ىيريمها إسا  ا ىا  بىريين، أو  -و

 إسا  ا ا صيريين.
عمليه لميل البتن بشد  لداا وإزالىه القسىم ال الىد بسىحبه  -5

 من ر  اجللد  راحًيا.
 عمليه لميل الو ه بشد لاعيدا. - ى
 ردا: واذير حجمتا.عمليه لميل األ -و
عمليىىىىىىىه لميىىىىىىىل احلوا ىىىىىىىر وسلىىىىىىىك بسىىىىىىىحر ا ىىىىىىىادم ا و بىىىىىىىه  -ز

 ال ع ااتا.
ر دي   اليالر إىل ألرار صحيه   ريم، وحا فهر  الع ليات  

لىىىو هلبىىى   ىىىدوا ا    ىىىه ال  ىىىوز إ ىىىراء م ىىىل  ىىىذا العمليىىىا ، أل   ىىىذا 
النىىوأ مىىن اجلراحىىه ال يشىىعمل علىىى دوا ىى  لىىروريه وال حا يىىه بىىل غايىىه 

ا  يه رييري القه هللا رعاىل والعبث  ا حسىر أ ىواء النىا  ويفىتواام م
ــَ  و ىىد  ىىال رعىىاىل حا يًىىا عىىن إبلىىي  لعنىىه هللا  َْ  َذْل َليْـَ ــ َ  ــَرنـَْهْم فـَ َوَ ْم

لعــــــن هللا الواملــــــات واملســــــتوملات والنامصــــــات : »و ىىىىىىال  هللاَ 
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 .( 1)«واملتن صات  واملتشلجات للاسن  امل  ات ذل  هللا
 رابًعا: األلرار اال ع اديه:

يىى دي إىل إ ىىدار أمىىوال األمىىه  يمىىا ي،ىىر وال اَبــاع املوضــة   -1
 ي يد.
   رقويىه أعىداء األمىىه الىذين ي ىىدرو يىى دي إىلاَبـاع املوضـة   -1

 إلينا  ل  ديد.
يىى دي إىل رعتيىىل  ا ىىا  اجملعمىى  مىىن يفىىباب اَبــاع املوضــة   -3

 و عيا  وا  را تم عن معاك األمور.
يىىىى دي إىل لىىىىرب ال ىىىىناعه الو نيىىىىه، وعىىىىدم بــــاع املوضــــة  اَ -4

 اال عناأ إال بالملليشه األ نبيه.
يرسا مبدأ العبعيىه لملىل مىا  ىو أ نى ، وعىدم اَباع املوضة   -5

 ال قه بالن   والقدرم على االبعملار.
 نلي  يا فتاا ا    

إ  أعداء امس م أينما  ا وا يريىدو  أ  ي ىر وك ءذيت املسل ة  
تمعىىك الشىىري ه، و تىىودك ا ني ىىه   ادمىىه الىىدين وبنىىاء األمىىه، عىىن م

 نىىىرا م يقىىىدمو  لىىىك امغىىىراءا  الد يويىىىه ا  ىىىريم وال اىىىار: ال ا يىىىه مىىىن 
معارض للحلل واجملو را ! ومودي    ذابه  ذابه ! ومنىاسو  الىحه 
 ادحىىىىىه  لىىىىىه مىىىىىن صىىىىىن  المل ىىىىىرم ور ىىىىىميماام ك صىىىىىرعا  ال رنعتىىىىىل، 

                              
 مع ت عليه. ا ظر العمليا  العجميليه ألسامه صبا . (1)
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شب ، وزينىه  دامىه، ورنىا    عىا ، و أ ىك ويفتوا  ر  ك وبتو  ال ر

ب  لقل إال هلذا الع ا ىا  الى  رشىم   منتىا الن ىو  ال  يىه،  ىذا  لىه 
 حماط بالدعوم إىل العبذير واحلسد والعبا ل والعقليد.

أال رنظىىىىرين إىل بنىىىىا   نسىىىىك ممىىىىن سىىىىلنن هلىىىىوب الع ىىىىه ءذتــــا ! 
ا يىىىىىرورين  واحليىىىىىام، وا تلقىىىىىن وراء الشىىىىىتوا  والنىىىىى وا ، ورىىىىىبعن أ ىىىىىواء

ال،ىىالني! مىىاسا  ا ىى  النعيجىىه  ومىىا  ىىل ال مىىرم  أاعىىاا! اععىى ي بىىدينك 
 تىىىىو  ىىىىدك و ىىىىد آبالىىىىك وأسىىىى  ك السىىىىابقني، و ىىىىوين  ىىىىدوم صىىىىاحله 
ألبنالىىىىك وبنارىىىىك وإاوا ىىىىك وأاىىىىواك وأ لىىىىك و ريا ىىىىك، وأال ىىىىل   
ا عمالك ألمعك اجمليدم، واعلمل أ  الع ه يفر: عند  ىل سوي اهلمىم، 

ه عنىىد صىىاحلل األمىىم وإ   ىىاا ال اعمىىو  أ ىىاء زال ىىه م ىىل والعبىىذل رسيلىى
 .( 1)احلر واحلريه وا ساوام وا وله. 

 ء باب اَباع املوضة
 الرباأ ا وله ورلقل  ل  ديد وا د بالرلا.

 والقبول والعسليم أسباب   ريم منتا:
 ضع  ا ميا   -ء

 ام ىىىىىىىىا   ىىىىىىىىو الىىىىىىىىذي حيىىىىىىىىرك ام سىىىىىىىىا ، ويد عىىىىىىىىه إىل ال ىىىىىىىى   
اب ا ىىىرء لملىىىل مىىىا  نىىىاك إ ىىىا   ىىىوي اسىىىعج ،  ىىى سا ب يملىىىن وامصىىى 

خيىىالف ال تىىرم وينىىا ، احليىىاء مىىن صىىراا  العىىري، والعتعىىك احلسىىل 
 وا عنوي.

                              
  لما  إىل األا  ا سلمه. (1)

Buzzframe.com : تحميل المزيد من الكتب من هنا 



 

 37 فتنـة النسـاء .. املوضة واألزياء
 

 َايني الشيرا   -1
 الشىىيتا  عىىدو ام سىىا  الىىذي ال يي ىىل عىىن إلىىرارا واميقىىاأ بىىه،  

 [.11]احلجر:  ْم َءَْجََعنيَ أَلْزَي ََنَن هَلْْم يف اأْلَْذَض َوأَلْْغَويـَنَـهْ  ما  ال: 
 اَباع اهلوك والنشم األماذا بالسوء  -3

إ      ام سا  ال  بني  نبيه  ل أعد  أعداله، ولىذلك   هنىا 
َنَ  الـنَـْشَم أَلََمـاذَا  رأمرا بالسوء ورى ين لىه ا عاصىل  مىا  ىال سىبحا ه: 

َفَرَوَلـْت لَـْه حا ه: [ و ىال سىب51]يوسف:  بَالسهوَء َنَ  َما ذََحَم َذبَ  
ــهْ  َقتَـَل ــَد َءَذيــَه فـَ ْت [ وإسا  ىىاوأ العبىىد   سىىه اربىى  11]ا الىىدم:  نـَْشْســْه  ـَ

 ىىىواا، ور ىىىر ا عاصىىىل، و  ىىىر مىىىن الع ىىىه واحليىىىاء، والتتىىىارم، ومىىىال إىل 
العىىىىىري واجملىىىىىو  واالاىىىىىع ط، وأصىىىىىبو  ىىىىىواا إهلىىىىىه ومعبىىىىىودا  مىىىىىا  ىىىىىال 

[ ومىن  عىىل إهلىىه 61]اجلاهليىىه:  ْه َاــَوا ْ َءذَءَيْــَت َمــَن اَ َـَر َنهَلـَـسىبحا ه: 
 ىىىىواا    ىىىىه يسىىىىق    أوحىىىىال الرسيلىىىىه، ويتىىىىو    مسىىىىعنقعا  العىىىىري 

 واجملو .
 التقليد األل     -4

وسلىىك  ىىارك عىىن لىىعف الشن ىىيه وعىىدم ال قىىه بىىالن  ، واجلتىىل 
بعظمه امس م و و رشريعاره،  ا رأم ال  لعل  دواا وم اهلا احملعىذي 

رأم العاريىىىىىه ا ا نىىىىىه الىىىىى  ربيىىىىى   سىىىىىد ا  ىىىىىل يىىىىىوم   نىىىىىه مىىىىىن رلىىىىىك ا ىىىىى
الىىىدوالرا ،  ىىىل   احلقيقىىىه امىىىرأم ال يعحقىىىت العشىىىر:  ىىىذا الىىىدين أو 

 اال عساب إليه.
  ا  الشالر  
 فيا ذيـــــــه ءميـــــــر للـــــــ  احليـــــــا

 
ويهـــــــوك الشاـــــــ  ءو ليـــــــ   

 الم ب!!
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ليىىىد المل ىىىار والعشىىىبه  ىىىم    يىىىآام قمىىىن ر حىىىذر النىىى  ولقـــد 
 .( 1)«من َشبه بقو  فهو منهم: »تم وأعياد م  قال وم بس

لتتــبعن  ــنن مــن َّــا   ــبلمم شــ  ا بشــ   و:ذال ــا »  و ــا  
 قيىىل يىىا رسىىول هللا! « بــرذاع حــَّت لــو  ذلــو لاــر ضــ  لتبعت ــوام

 .( 1)اليتود والن ار    ال:  من  
  وء الرتبية  -5

الىىىىىدين مهىىىىىا أي يفن ىىىىىيه، وإ  الو إ  لل بيىىىىىه دورًا رليسىىىىىًيا   بنىىىىىاء 
وال  األوال  عىىن صىى   األبنىىاء أو  سىىاد م، ولىىذلك  ىىال النىى  ا سىى  
« : ــــه ءو ــــد للــــ  الشرــــرا  فــــربوا  يهو ان مــــا مــــن مولــــو  ن  يول

 .( 3)«ينصرانه ءو ميجسانه
ولذلك أمىر هللا رعىاىل ا ى منني باحل ىا  علىى أبنىالتم والعمىل علىى 

ْشَسـْمْم َوَءْاَلـيْمْم  يَا ءَيـهَها الَـَرينَ إص حتم  قال سبحا ه:  ََمنْـوا  ْـو ءَنـْ
ــــاذَاْ  ــــاْس َواحلََْج ــــا الَن ــــاذ ا َوْ وْ َا [  ىىىىال علىىىىل: علمىىىىو م 2]العحىىىىر :  َن

 وأدبو م.

                              
 رواا أمحد وأبو داود وصححه األلباين. (1)
 مع ت عليه. (6)
 مع ت عليه. (1)
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 َنبيه وهرير!
  ري من اةبىاء واألمتىا  يعىودو  بنىاام الى   ىاربن العشىر انا  

ا سنوا  أو  اوزهنىا علىى ا  بى  الق ىريم وال،ىيقه  جىه أ  البنى  مى
زال  صيريم و م بذلك ي رعو     لر  ذا البن  لبنىه العى و وحىر 
الععري والععلت با وله، و د ي عر علىى  ىذا البنى  بعىد سلىك لىب  
ا  بىىى  السىىىاررم، ألهنىىىا ب رععىىىود عليتىىىا منىىىذ صىىىير ا و  سلىىىك يقىىىول 

 الشاعر:
ـــــا  وينشـــــا ناشـــــم الشتيـــــا  من

 
 للـــــ  مـــــا َّـــــا  لـــــو   ءبـــــو  

 ولمــن ومــا  ا  الشــَّت  جــي 
 

ـــــــــــو   ـــــــــــدين ء رب  يعـــــــــــو   الت
 و اود ا ل    -6 

و ىىل ديًعىىا مىىن مرليىىه ومسىىموعه ومقىىروءم ررسىىا     ىىو  النسىىاء 
 حر ا وله، والبحث عن  ل  ديد.

زاد التني بلىه    ىذا الع ىر ا عشىار القنىوا  ال ،ىاليه، الى  و د 
  ،  على البقيه البا يه من احلياء لد    ري من النساء،  أصىبحن ال

ا ام أ ل المل ر وال، ل.   م هلن إال  أحر ال،ّر وحمأ
 د ت األزياء  -7

و عنىىه  ىىذا اجملىى    بىىريم  ىىًدا، إس إهنىىا رىىدعو إىل العىىري والرسيلىىه، 
ورنشر صور النساء ال ارنا  و ن يرردين أحدث مودي   األزيىاء ممىا 

 يملو  سبًبا    عنه النساء ورعلقتن  ذا األزياء العاريه.
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 ااد األزواه َس -8

و ىىىىذا أيً،ىىىىا مىىىىن األسىىىىباب الىىىى  رىىىى دي إىل اربىىىىاأ ا ىىىىرأم للمولىىىىه، 
 ال و ىىىىىه   اليالىىىىىر رسىىىىىم  ل و تىىىىىا ورتيعىىىىىه، و ىىىىىل رىىىىىاول إرلىىىىىاءا 
بارباعتا لملل  ديد   سا و د  من ال وو رو يًتا و  ًحا  قد رعىدل 
عىىن سلىىك ورعىىود إىل ال ىىواب، أمىىا إسا و ىىد  رسىىا ً  ور ىىا رشىىجيًعا 

رعمىىىاد    غيتىىىا وسىىىري ا وراء يفىىىيا ني ا ولىىىه و راصىىىنه   هنىىىا سىىىو: 
 العجميل.

 ذ الة نَل لاشقة الر ء
رى عم عايفىقه التى ء »لباح ه الباديه  عبى  رقىول: يف مقا  بدين 

أ  البيىىىاض حليىىىه..  ىىى .. إ   ىىىذا األبىىىي، الىىىذي رععمىىىدا ولعتىىىد   
 رنميقىىه ال يلبىىث أ  يىى رض،  ي ىىري و تتىىا بن سىىجًيا !!  تىىل  عىى   
أيفىىىىىىىعار ا عيىىىىىىى لني، وا عشسىىىىىىىببني أ  الو ىىىىىىىه البن سىىىىىىىجل مىىىىىىىن أمتىىىىىىىا  

 «.اجلمال 
إسا ل ىىىو احلىىىر الو ىىىه ا ىىىد و ..  سىىىال عليىىىه العىىىرضأ خيتىىى  واـــد 

 ىىىداوَل وغىىىدرا ًا.. وينقىىىل مىىىن  حىىىل احملىىىا ر إىل صىىى حا  ااىىىدود.. 
 ينىىعل  األسىىود واألمحىىر.  ىىل يأىىر  سلىىك الو ىىه مشىىو ًا  ىىذابًا.. و ىىذا 

 ريًا من الّسمرم  أال رعساو    سااا األلوا  رعد الشقرم ا
السىىىيدا  يقلىىىد ، ولملىىىن رنق أىىىتن َملمَلىىىه الىىىذوض    ء  اـــم ء  

  ىىري ممىىا يعملىىن..  ىى   الو ىىوا الشىىديدم البيىىاض واحلمىىرم، يملىىو   يتىىا 
دالًمىىىىىا عينىىىىىا  زر ىىىىىاوا ، وحا بىىىىىا  أاتبىىىىىا .. ويملسىىىىىو رأسىىىىىتا يفىىىىىعر 

 أيفقر..  ع لم بع،تا بعً،ا.
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 هنن بينمىىىىا ي ىىىىبين حىىىىوا بتن السىىىىواد ال ىىىىاحم إىل  ىىىىءمــــا نســــا نا 
  ىىىف األ ىىىف.. وأعيىىىنتن يملىىىاد  أحلتىىىا  عىىىل هلىىىا حىىىا بني آاىىىرين.. 

 ررا ن بعد سلك ي بين و و تن بالشقرم!!
 الذوض احلسن من  ذا ال  ي  الشالت فرين 
التىىىى ء م،ىىىىي  لمل ىىىىري مىىىىن معىىىىاين اجلمىىىىال احلقيقىىىىل ا عنىىىىوي اــــرا 

جللىىىىد ويسىىىىد مسىىىىامه و تىىىىد ع،ىىىى   واحلسىىىىل أيً،ىىىىا..    ىىىىه يسىىىىمم ا
 الو ه.

رشجي  الر ال النساء   غرور ن  ا طادين  يه،     بع، ولو  
الر ال يش و  بأ  ستم علر ا سحو ا ، وأ واأ احملسنا  لنسالتم 
وبع،تم يعملدر عندما ير  امرأره بو تتا األصلل و ي عتىا البسىيته.. 

 .( 1)مهأال يا  ساء ا.. ارر ن  ذا العادم الذمي
 ل ه اَباع املوضة

 إليك يا من و ع    يفباك ا وله واألزياء. 
 يا من سقت    ح،ي، العشبه بأعداء هللا!نلي  
 يا من و ع  أسريم ل و ام واألح م!نلي  
يىىا مىىن لىىحك عليىىك الىىد الو  وا عربىىدو  مىىن ع ىىابا  نليــ  

 ر ن ال ناء.األزياء و راصنه العجميل!ادعو ا بقوهلم حسنا واليواين يي
و ع    يفباك   الء واداعتم.. وما عليك إال أ  رنقىذي لقد 

                              
  ر:.النساليا  بع (1)
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  سىىىىك.. و ر يتىىىىا مىىىىن  ىىىىذا الوسىىىى  ا وبىىىىوء، واجلىىىىو ااىىىىا ت بىىىىداا  

 ا ع يه القارل.
ال زال  أمامك.. وإ  أبواب العوبه مشروعه للعالبني ن  الشرصة  

 العالدين..  من أدمن  رض األبواب يويفك أ  ي عو له!
 نىاك بعى، احللىول  ىن أراد  الىعنله مىن  عنىه سل ة  ءذيت امل

 ا وله و نو  األزياء و ل:
دينًيا ود يويًا وصحًيا وا عماعًيا ( معرفة ءضراذ اَباع املوضة  1)

 وا ع اديًا و  سًيا وغري سلك.
 ىىى   اجلتىىىل  ىىىذا ( معرفـــة احلـــدو  الشـــرلية للاينـــة املباحـــة  1)

 ء  ل  ديد من صيحا  ا وله.احلدود الشرعيه ي دي إىل اجلري ورا
( معرفـــة ء  املســـتشيد األو  مـــن اَبـــاع املوضـــة اـــم ءلـــداء 3)
 الذي يمليدو  للمرأم واألسرم واجملعم  ا سلم   الليل والنتار.األمة 
والعحلىىىل بعقىىىو  هللا عىىى  و ىىىل الع ـــد للـــ  زيـــا ا ا ميـــا    -4

ل  ىىىىذا ومرا بعىىىىه، وام ىىىىا  يىىىى داد ب عىىىىل التاعىىىىا  ورىىىىرك ا عاصىىىىل، وأو 
التاعا   ل ال رال، ال   رلتا هللا علىى العبىد، ك ي  ىى العبىد بعىد 
سلك باحلرر على النوا ل، ومن األمور الى  يى داد  ىا ام ىا : ال ى م 
رىىى وم القىىىرآ ، س ىىىر هللا الىىىدعاء رعلىىىم العلىىىم الشىىىرعل، ال ىىىيام، ال  ىىىام 

 وال د ه. وغري سلك من التاعا .
    ال ىرا  إسا ب يشىيل في ا يشيد  ( ا ت    ءو ات الشراغ 5)

 ىىا ي يىىد، حىىرر يفىىيا ني ام ىى  واجلىىن علىىى يفىىيله  ىىا ي،ىىر ا ىىرء   
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 د ياا وأاراا.
( مقاطعــــة األزيــــاء الــــيت   َتنا ــــ  مــــن  ي نــــا ا  ــــ مية 6)

 و ذلك مقا عه     األزياء ا عن  ه    شر ال ساد والعري.
أم علىىى رقىىو  هللا  ىى هنن اىىري معىىني للمىىر ( صــابة الصــاحلات  7)

 رعاىل و اععه.
 إال   حاال  ال،رورم.( التقليد من اوروه لأل واق  8)
وإ ىىدار األمىىوال   يفىىراء ا  بىى  ( َــر  ا  ــرا  والتبــرير  9)

واألزيىىىىىىاء ومسعح،ىىىىىىرا  العجميىىىىىىل، واال ع ىىىىىىار   سلىىىىىىك علىىىىىىى  ىىىىىىدر 
 احلا ه.
مىىىن إبىىىداء ال ينىىىه و شىىىف الو ىىىه، ولىىىب  ( التوبـــة  ـــا  ـــل  11)

 لنقاب ا ع و، والعباءم ا بتر ه وغري سلك.ا
 ( حما بة النشم لل  التبص  والعا  لل  َداذ  الشاذط.11)

 يىىىىام الوالىىىىدين بوا ىىىىر الن ىىىىو ألبنىىىىالتم وإ  عتىىىىم علىىىىى  -16
 اتورم ارباأ ا وله.

ـــا  األزواه بوالـــ  النصـــم لاولـــا م 13) ورىىىذير ن مىىىن (  ي
 عوا ر ارباأ ا وله.

  االحعساب على ا ع  ىا  حلسبة بوالبهم (  يا  ءاد ا14)
 بدعو  ا وله واألزياء.

ودعىىوان إىل (  يــا  املعل ــات بــوالبهن بنصــم الرالبــات 15)
 الع ه واحلشمه واحلياء.
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و ىىت هللا اجلميىى   ىىا حيىىر ويرلىىى وآاىىر دعوا ىىا أ  احلمىىد هلل رب 

 العا ني. 
  

 




