
 



  

  ٥اء واملوضة واألزياءسنال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة الدكتور صاحل بن غامن السدالن

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسـول اهللا، وعلـى آلـه    
  :أما بعد... وصحبه ومن اسنت بسنته واهتدى هبداه 

خالد بن عبد الرمحن الشايع بعرض حبثه : فقد قام األخ يف اهللا
فألفيته حبثًـا قيًمـا    »ءالنساء واملوضة واألزيا«علي، واملوسوم بـ 

يعاجل قضايا الساعة بأسلوب سلس ومفهوم، وبعبارات أدبية خمتارة، 
إىل جانب أنه جيمع بني ذكر الداء ووصف الدواء، ويالمس الواقع 
الذي تعيشه املرأة يف دول منطقة اخلليج، وهو أشبه ما يكون ببحث 

مل وختلـي  ميداين تطبيقي على الواقع الذي سببه االنفتاح على العا
كثرية من الناس عن أخالقهم اإلسالمية والتقليدية مما جعلنا أحوج 
ما نكون إىل نشر مثل هذا البحث الذي ينزل إىل مستوى تعامـل  
املرأة املسلمة، فلعل أن يكون فيه انتشاالً ملـن وقعـت يف محـأة    

  . املوضات من غري متييز بني النافع منها والضار
اإلخالص يف القول والعمل إنه علـى  واهللا املسؤول أن يرزقنا 

  . كل شيء قدير
  صاحل بن غامن السدالن. د         ٢٨/٤/١٤١٢حرر يف 

  أستاذ الدراسات العليا     من هجرة املصطفي 
  جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية                            

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٦  

  مقدمة املُِعّد

  .ا حممد، وبعداحلمد هللا وحده، وصلى اهللا وسلم على نبين
  : أخيت املسلمة

أيتها األم احلاضنة؛ أنت مربية األجيال، .. أيتها األخت املربية 
أنـِت  : يا مسـلمة .. وأم القادة األبطال، وزوج الصاحلني األبرار 

مفخرة الزمان، وعنوان الطهر والنقاء، أنت طود شامخ حيفظ كيان 
زوًجا، ولك العطـف  اجملتمع ويرعاه، فلِك التقدير واالحترام أما و

واحلنان أخًتا وبنًتا، فالكرمي من أكرمك، واللئيم من أهانك، هـذه  
الفضائل وتلك املفاخر َمب ُحْزِتها؟ جبمالٍ؟ أم مبالٍ؟ أم حبَسـبٍ أو  
شرٍف؟ ليس هبذا، وال بذاك متيزِت عن بنات جنسك من بقية نساء 

حلنيف، ديـن  الدنيا، وإمنا ُحزِت تلك املكارم بانتسابك هلذا الدين ا
اإلسالم، الذي كفل لك طهرك وكرامتك وإنسانيتك، يف حني فقد 

  . ذلك كله نساء الغرب والشرق من الكافرات
 -بعد توفيق اهللا سبحانه-أنت أمل هذه األمة : أخيت الكرمية

فعليك تعلق اآلمال، وترجتى اخلريات، فبصالحك يصـلح اجملتمـع   
 -ال قدر اهللا-، وباحنرافك وتسعد األجيال املتالحقة بإذن اهللا. كله

  .ينهار كيان األمة ويعمها الضالل
ألجل هذا وذاك، دأب املفسدون يف األرض على التخطـيط  

.. بـالتحرر .. إلفسادك، واحنرافك، إهنم يهتفون لك باملوضـات 

 



  

  ٧اء واملوضة واألزياءسنال

باألزياء املتهتكة، بالفن والزينة احملرمة، وبكل ما يغـري أنوثتـك،   
غل فكرك، باألمساء الّرباقـة،  ويستجيش مشاعرك حنو احلرام، ويش

والكلمات املعسولة، وكلها شراك خبيثة، ومصائد مسمومة، تفتُك 
بعفّتك، وختدش حياءك، وتدنِّس عرضك، وتزعزع عقيـدتك، مث  
تذبح إنسانيتك، وبعد ذلك يلقـى بـك يف أوحـال الرذيلـة،     

  . ومستنقعات اجلرمية وهوة الدمار
ذر، فال خيـدعنك  وكوين على ح -أخيت املسلمة-فاستيقظي 

زيف تلك األلقاب اجلوفاء واألمساء امللمعة، والشهرة املصطنعة، فقد 
  . تندمني يف ساعة ال ينفع فيها الندم

وملا رأيت تلك البوابة الواسعة اليت وجل منها أعداء املـرأة يف  
واألزياء احملرمة، ورأيت عظـيم   »املوضات«كل مكان؛ أال وهي 

عزمـت   -املتهورات يف ركبـهم  خبثهم ومكرهم، وانسياق بعض
على تسطري هذه الكلمات؛ للبيان والتحذير، وللنصيحة واإلعـذار  

  . غرية على أعراض املسلمني، وحرماهتم
إن األمل ليحدوين أن يتسع صدُرِك إىل آخـر  : أخيت الكرمية

واألزيـاء   »املوضـة «كلمة تقرأينها عرب هذه الصفحات حـول  
تقيمني احلكم بنفسـِك علـى   وتوجهات النساء، وأنِت بعد ذلك 

واقعك، وواقع بنات جنسك، مث تنظرين موضع اخلري فتتـوجهني  
لتطبيقه، وما كان من خطأ ستسعني فصالحه يف واقعك ومظهرك، 
وتصرفاتك، وأنِت أهل لذلك؛ كيف ال وأنت احلـرة الرشـيدة   

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٨  

صاحبة الفكر القومي، والرأي احلصيف مبا حباِك اهللا مـن سـالمة   
َسـِمْعَنا  : األخالق، والقبول ملا جاء عن اهللا تعاىلالفطرة، وحسن 

  ]. ٢٨٥: البقرة[ َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك الَْمِصُري

 



  

  ٩اء واملوضة واألزياءسنال

  ال بد جلنس النساء من الزينة واحللي

أن املرأة ال تنفـك عـن    -رعاك اهللا-أخيت املسلمة، اعلمي 
ا منذ الصـغر،  حاجتها للزينة، ومالزمتها للحلي يف مراحل عمره

أََوَمْن ُيَنشَّأُ : فهذه جبلة خلقتها وأساس فطرهتا، يقول اهللا عز وجل
  ]. ١٨: الزخرف[ ِفي الِْحلَْيِة

املقصود بذلك النساء، فإن الواحدة منهن تتـرىب  : قال العلماء
على تكميل نقصها باحللي والزينة منذ طفولتها، فتنشأ على ذلـك  

  . حة الزينة للمرأة مبا أحل اهللاواآلية دليل على إبا. وتترىب
  : )١(ويف هذا يقول الشاعر 

يتمم من حسن إذا احلسن قصـرا   وما احللي إال زينة مـن نقيصـة  
كحسنك مل حيـتج إىل أن ُيـزورا    وأما إذا كـان اجلمـال مـوقرا   

إن هلذه الزينة ضوابط وحدوًدا يلزم أن  -أخيت الكرمية-ولكن 
من ما أحله اهللا، وأباحه، وسيأتيك تراعى حبيث تكون منضبطة ض

  . بيان ذلك عرب هذه الوريقات اليت بني يديك
  : ولكن قبل بيان هذا األمر، هنا سؤال مهم وصريح

                              
  . ، ط درا السالم)٤/١٣٠( »تفسري ابن كثري«: ينظر )١(

 



  
النساء واملوضة واألزياء ١٠  

  ملاذا وملن تتجمل املرأة؟

ال ريب أن املرأة قد جبلت على حب التزين، وهذا األمـر يف  
وإرضاء حد ذاته ال مؤاخذة عليه أو عتاب، إذ إنه مسايرة لفطرهتا، 

ألنوثتها، وإضافة لذلك فقد ثبت بعد الدراسـة النفسـية للمـرأة    
ومزاجها أهنا ال تتزين من أجل نفسها، ومن أجل جذب زوجهـا  
حنوها فقط، وإمنا هي تتجمل وتتزين أيًضا بسبب نزعـة نفسـية   
دافعها حب الظهور يف أفخر األزياء وأحدثها؛ لكي تباهي وتفاخر 

النساء؛ إذ إن لدى املرأة دافًعـا قويـا    بني صديقاهتا ومعارفها من
النتزاع عبارات اإلطراء من أفواه غريها من النساء، عندما تكـون  
وسطهن، وحتس بتلك النظرات اليت يرمقنها هبا، وهـي مشـوبة   

  .بالغرية ورمبا احلسد
وامرأة تصرف كل جهدها ووقتها وماهلا واهتمامها يف مطلب 

السذاجة وإحساًسـا بـالنقص    كهذا، ال شك أن لديها نوًعا من
والتبعية، على أن هذه النزعة ختتلف من امرأة إىل أخرى، فالنسـاء  
لسن سواء، وأيًضا هناك أمور أخرى هلا تأثريها يف مسلك املـرأة،  
يف طريقة اختيارها ملالبسها وظهورها أمام الناس ويف مقدمة هـذه  

ات الدين تراعـي  العوامل املؤثرة مراقبة املرأة لرهبا وخشيتها له، فذ
رضا اهللا يف كل تصرفاهتا، فهي بعيدة عن لبس ما ال يرضي اهللا، أو 

  . أن تتزين مبا جاءت الشريعة بالنهي عنه

 



  

  ١١اء واملوضة واألزياءسنال

فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت ِللَْغْيبِ بَِمـا  : قال اهللا تعاىل
  ]. ٣٤: النساء[ َحِفظَ اللَُّه

نب الثقافـة والتعلـيم،   ومن العوامل املؤثرة أيًضا يف هذا اجلا
فاملرأة املتعلمة املثقفة ذات العقل الرزين أقـل اهتماًمـا باألزيـاء    
اجلديدة، واملوضة احلديثة، وآخر الصيحات اليت تظهر يف طريقـة  
تسريح الشعر، ووضع املكياج وحنو ذلك؛ ألهنا تـدرك أن هنـاك   
صفات أخرى كثرية أهم من مظاهر تلك املوضات، وهي أيًضـا  

ن يف احلياة أشياء كثرية أخرى، أهم بكثري يف أعني بنـات  تدرك أ
جنسها من جمرد التطلع إيل مالبسها ومجاهلا؛ فمدى حرصها علـى  
التعبد لرهبا وكذا أخالقها، أهم لدى كل عاقل من ذلك كله، ولذا 

ملاهلـا، وحلسـبها،   : تنكح املرأة ألربـع «: قال معلم البشرية 
  . )١( »الدين تربت يداك وجلماهلا، ولدينها؛ فاظفر بذات

فذات الدين قد مجعت كل خلق َسوي وكل صفة كرميـة،  
وإليها يطمئن الرجل يف غيبته وحضوره، بل هـي قـرة العـني،    

الدنيا متاع، وخـري  «: قال . ومسكن الروح بصالحها وهداها
  . )٢( »متاعها املرأة الصاحلة

                              
  ). ٢٤٦٦(، ومسلم )٩/١٣٢(خاري متفق عليه، الب )١(
  ). ١٤٦٧(رواه مسلم  )٢(

 



  
النساء واملوضة واألزياء ١٢  

إال إذا  ولكن هذا ال يعين أن املرأة ال تكون صاحلة وال عاقلة
عزفت عن مظاهر الزينة، كال بل إن املرأة احلصيفة تأخذ حظها من 
الزينة واحللي، ولكن كل ذلك على هدى من دينـها، مث صـائب   
رأيها، فذات الدين حترص كل احلرص على أن يكون مجاهلا وزينتها 
قد بلغا الذروة أمام زوجها، كما جاء وصف الزوجة يف احلـديث  

، وإذا ما كانت يف مشهد »ا نظر إليها سرتهإذ«الصحيح أن الزوج 
من النساء فإهنا تتجمل بقدر معقول، ويضـفي وقارهـا وأدهبـا    

  . ومنطقها عليها حلل اجلمال احلقيقية
وأما تلك اليت تتزين وتظهر هذه الزينة وذلك التجمل، إىل من 
ال حيل له أن يطلع عليه من الرجال؛ فقد أشاعت ما أسخطت بـه  

ترها، وخيشى على امرأٍة كتلك أن جيعل اهللا حياهتا رهبا، وهتكت س
  . بئيسة كئيبة، وإن مأل الناس أذنيها بعبارات اإلطراء واإلعجاب

صنفان مـن  «: أنه قال عن النيب  )١( »صحيح مسلم«ويف 
نسـاء كاسـيات    -ذكر منـهما -أهل النار من أميت مل آرمها 

ائلـة، ال  عاريات، مميالت مائالت، رءوسهن كأسنمة البخت امل
يدخلن اجلنة، وال جيدن رجيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا 

  . »وكذا

                              
  ). ٢١٢٨(رقم  )١(

 



  

  ١٣اء واملوضة واألزياءسنال

  ما اهلدف من ترويج مفهوم املوضات واألزياء؟

أخيت املسلمة العفيفة، لقد استطعِت بفضل من اهللا أن تغيظي 
علـى   -وال زالت حبمـد اهللا -أعداء اإلسالم وأذناهبم؛ فحافظت 
ملسلمني من التدنس بوحل املدنيـة  شرفِك وعرضِك، وعلى أجيال ا

الزائفة، فصرت غصة يف حلوقهم، وال إخالك إال مـرددة تلـك   
: األبيات اليت تكتب مبداد من ذهب، وقد سطرهتا امرأة فاضلة هي

  : فقالت »عاشة التيمورية«
وبعصميت أعلـو علـى أتـرايب  بيد العفاف أصون عـز حجـايب  
ـ    وبفكــرة وقــادة وقرحيــة   ت آدايبنقــادة قــد كملـ
ــاب  ما ضرين أديب وحسـن تعلمـي   ــرة األلب ــوين زه إال بك
ســدل اخلمــار بلمــيت ونقــايب  ما عاقين خجلي عـن العليـا وال  

واقرأي ما فعله بنات جنسك من حنينهن ملا فطرهن اهللا عليه؛ 
من حب احلشمة والستر، فقد قامت فرنسا من أجل القضاء علـى  

أوجده حب القرآن والسنة يف قلـوب   اإلميان والعفة واحلياء الذي
قامت بتجربة عملية، فتم انتقـاء   -املسلمني واملسلمات يف اجلزائر 

عشر فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن احلكومـة الفرنسـية يف   
املدارس الفرنسية، ولقنتهن الثقافة الفرنسـية، وعلمتـهن اللغـة    

اًما مـن  الفرنسية؛ فأصبحن كالفرنسيات متاًما، وبعد أحد عشر ع
اجلهود هيأت هلن حفلة خترج مرتب هلا، ُدعـي إليهـا الـوزراء    

 



  
النساء واملوضة واألزياء ١٤  

واملفكرون والصحافيون، وملا ابتدأت احلفلة فوجئ اجلميع بالفتيات 
اجلزائريات يدخلن بلباسهن اإلسالمي احملتشـم، فثـارت ثـائرة    

ماذا فعلت فرنسا يف اجلزائـر إذن  «: الصحف الفرنسية، وتساءلت
وزيـر   »الكوسـت «أجاب  »!ية عشر عاًما؟بعد مرور مائة ومثان
وماذا أصنع إذا كان القرآن أقـوى مـن   «: املستعمرات الفرنسي

  . )١( »!فرنسا؟
أنت بإميانك أقوى من كل أولئك،  -أيتها األمل-أجل أختاه 

ومن حذا حذوهم، وذهب يتجرع صديد أفكار الغرب، مث رجـع  
  . ليقيئه بيننا

عداء اإلسـالم أن إفسـادك   لقد أيقن أ: أيتها األخت الكرمية
أفضل وسيلة يتوصلون هبا إلفساد اجملتمع املسلم، فهـذه إحـدى   

اكسـبوا  «: عباراهتم اليت تبني ختطيطهم لك ولبنات جنسك، قالوا
ليس هنـاك  «: ، وتقول إحدى الكافرات»النساء أوالً والبقية تتلو

ة طريق أقصر مسافة هلدم اإلسالم من إبعاد املرأة املسـلمة، والفتـا  
  . »املسلمة، عن آداب اإلسالم وشرائعه

لقد علم أعداؤنا أن من املستحيل أن يتوصلوا ملا يصبون إليه؛ 
من إفساد املرأة املسلمة خالل أشهر، أو سنوات معدودة، فعمـدوا  
إىل أسلوب ماكر وخبيث، يقوم يف أساسه على التدرج، والتخطيط 

                              
عن معركة السفور ): ١٩٦٢كانون األول  ٦(تاريخ ) ٧٧٨٠(جريدة األيام عدد  )١(

  ). ١٠٥ص(واحلجاب 

 



  

  ١٥اء واملوضة واألزياءسنال

اء املرأة وتنفريهـا  للمدى البعيد من الزمن، وارتكازه على إزالة حي
من دينها، مع مالحظة التدرج يف كل ذلك، وعـدم التصـريح أو   
العرض املباشر، وإليك أمثلة ملا يصدر عن أعدائك، وأعداء املـرأة  

  : )١(على وجه العموم، فقد قالوا 
انتقي منها .. إذا أردت الرشاقة وخفة احلركة فعليك باألزياء 

بغي أن تكوين جذابة فهكـذا  ين.. ما يناسبك، وما يظهر رشاقتك 
  .. تكون املرأة املتحضرة

فاملمثلة املشهورة تلبس كذا، وفالنة .. تابعي صيحات املوضة
أبرزي نفسك بقدر ما .. تصفف شعرها وتقصه على تلك الطريقة

تستطيعني؛ لتحوزي على إعجاب غريك، لينجذب إليك كل أحد 
  .. لينجذب إليك فىت أحالمك، وشريك حياتك.. 

كيف حتافظني على حمبـة  : تلبسوا بلبوس األخالق، فقالوامث 
: وهكذا، مث صـرحوا فقـالوا  .. زوجك؟ البسي كذا وافعلي كذا

مفـاتن  «هـذا فسـتان يكشـف    .. كيف جتذبني انتباه الرجل؟ 
مفـاتن  «، وهذا يكشف »مفاتن الظهر«، وهذا يكشف »الصدر
  . »الساقني

لسوق باجملالت وقد كان اخلبث أعظم واملكر أكرب؛ فأغرقوا ا
النسائية، اليت تعرض صور املوديالت الشرقية والغربية، وكذلك ما 

                              
  . لألستاذ حممد قطب »قضية حترير املرأة«: انظري )١(

 



  
النساء واملوضة واألزياء ١٦  

ابتلي به املسلمون واملسلمات من بث الفضائيات ملشاهد الفحـش  
والعري، ومنها برامج األزياء، اليت أعدت إعداًدا ماكًرا ألمرٍ يراد، 

تلـك   فتأيت تلك املسلمة املقلدة لتدفع للخياط باملوديل الذي تلبسه
الكافرة، أو األخرى الفاسقة، من اللوايت يتاجرن بأعراضهن حتقيقًا 
ألهداف الصهيونية العاملية، وتريد املسلمة املسكينة أن تلبس مثله، 

ن التقليد والتشـبه  فإن سلمت من املوديل املتربج، مل تسلم غالًبا م
  .بتلك الكافرة

: املائـدة [ فَإِنَُّه ِمـْنُهمْ  َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم:  قال اهللا تعاىل
  . )١( »من تشبه بقوم فهو منهم«: ، ويقول الرسول ]٥١

وهذه البلية كثر من يقع فيها من نساء املسلمني، حىت بعـض  
  . املتمسكات بالدين منهن، وال حول وال قوة إال باهللا

كيف أن املوديالت واألزيـاء   –أخيت املسلمة  –وأنت ترين 
التوسع لدى النساء، ويدل على ذلك الكم اهلائل  املتهتكة أخذت يف

من جمالت األزياء الشرقية والغربية، يف األقمشة، وطرق لبسـها،  
  . إخل... وتفصيلها، ويف العطور وقصات الشعر

وهكذا ما تعرضه القنوات الفضائية املفسدة من مناظر منحطة 
  . حتت مسمى املوضة

                              
  . م ابن تيمية، وجود إسناده شيخ اإلسال)٤٠٣١(رواه أبو داود  )١(

 



  

  ١٧اء واملوضة واألزياءسنال

  مظاهر احلرب على احلجاب

  :م نرى اخلطوات األوىل لسياسة تكسري املوجةويف هذه األيا
فالعباءة وهي اجلزء األهم يف حجاب املرأة املسلمة، ألهنـا  * 

تستر اجلسم وتغطيه، فكان من الالزم أن تكون ضافية ساترة، بـال  
تلوين أو تزيني، تكسو املرأة من أعلى رأسها إىل أمخص قـدميها،  

طيع جسـدها، هـذه   غري مبدية ألي جزء من جسم املرأة، أو تقا
فجعل يف أطرافها .. العباءة؛ طرأ عليها ما طرأ من صراعات املوضة

التطريز خبيوط سوداء، مث توالت النقوش على أطرافها بألوان خمتلفة، 
وهكذا صارت العباءة تقصـر   »الشك«وهو ما يعرفه النساء باسم 

  : يوًما بعد يوم كما قال الشاعر
!ي هنــر تعربينــا؟ بربــك أ  حلــد الــركبتني تشــمرينا  
ــا   كأن الثـوب ظـل يف صـباحٍ    ــا فحين ــا حينًً ــد تقلًص يزي
ــال شــعور ألنـــك رمبـــا ال تشـــعرينا  تظــنني الرجــال ب

وقد يعمد بعض النساء ألن تضع العباءة على كتفها ولـيس  
على رأسها، فصار احلجاب سفوًرا، مث رجع بعض النساء إىل موضة 

العربية يف الشام، وهي لبس ما  قدمية، ورمبا أخذت عن بعض البالد
الذي يسفر عن تقاطيع جسد املـرأة، وحيجـم    »الكاب«يسمى 

وال يستهوينك شـياطني   –أخيت املسلمة  –أعضاءها، فاتقي اهللا 
اإلنس واجلن، واعلمي أن من النساء من تلبس يوم القيامة ثياًبا من 

 



  
النساء واملوضة واألزياء ١٨  

  . لهقطران، وتغشى وجهها النار، إذا كانت من احملادين هللا ورسو
الذي طاملا اعتز به النساء العفيفـات، فلقـد   : أما اخلمار* 

تعرض ملسخ املوضة، اخلمار الذي هو عني ستر املرأة، حـىت قـال   
النابغة واصفًا ذلك املوقف الذي رآه من زوجة النعمان، ملا سـقط  

  : اخلمار عن رأسها، ومالت لألرض تلتقطه فقال
واتقتنـــا باليـــد فتناولتـــه  سقط النصيف ومل تـرد إسـقاطه  

طرأ على اخلمار ما طرأ من مظاهر املوضة املضللة، فتجـدين  
إحداهن تضعه حيًنا على رأسها، ولكن قد قصرته حىت بدا حنرهـا  
ورقبتها وأسفل وجهها، ومن الواجب أن يستر اخلمار كـل مـا   
هنالك، وتضعه حيًنا على رأسها، ولكن بطريقة تظهر هبا شـعرها،  

لألسف الشديد، على عدم تعقل مـن تفعلـه،   وهذا الفعل يدل، و
  . وعلى عدم وقارها

وأسوأ من هذه تلك اليت تلبس الربقع املتربج، أو اليت تبـدي  
  . عينيها مكحلتني وجزًءا من وجهها، وقد مجلته باملساحيق

ومن مظاهر فتنة هذا اللباس أنه يبدي املرأة الدميمة القبيحـة  
  . ليها بدونه لظهرت دمامتهاكما لو كانت مجيلة، بينما لو نظر إ

وبكل حال فهذا العمل ال يقترفه إال من ضعف إمياهنا وقـل  
  . -أصلح اهللا نساء املسلمني  –حياؤها 

وأسوأ من هذه وتلك؛ تلك اليت كشفت عن وجهها متاًمـا،  
لتحوز على رضا دعاة السفور وتدمري املرأة، ولتبوء بسخط من اهللا 

 



  

  ١٩اء واملوضة واألزياءسنال

 ْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَـى ُجُيـوبِهِنَّ  َولَْي: قال اهللا تعاىل. وغضب
َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيَتَعـدَّ ُحـُدوَدُه   : ، وقال]٣١: النور[

  ]. ١٤: النساء[ ... ُيْدِخلُْه َناًرا
فيا من كشفت عن وجهك من ينصرك مـن اهللا إن عصـيته   

فالزمي احلجـاب الشـرعي، تنجـي،    ! وأنت ال تطيقني عذابه؟
  . تسعديو

وبدورها، فامللبوسات قد أضفت عليها املوضات واألزيـاء،  
الصبغة الشهوانية، اليت هدف أصحاهبا وغايتهم هو تعريـة املـرأة،   
ولتسقط املسلمة يف شراكهم كما سقطت املرأة الغربية، وعمـوم  

فكل موضة تتناول جانًبا معيًنا، .. املنحرفات، هكذا أرادوا باملرأة 
وضة بتقصري الثوب، ويوًما جبعل الفتحة يف الثوب من فيوًما تكون امل

اجلانب أو من أمام أو من خلف إىل حد الركبة، ويوًما فتحـة يف  
أيتـها   –الصدر، وفتحة من قبل الظهر، وهكذا حىت يصلوا بـك  

إىل ما وصلوا إليه بنساء الغرب ومثيالهتن من املنحرفات،  –املسلمة 
املخرج وال خمرج، إال أن يشاء  الاليت جترعن مرارة سفههن، وأردن

إن شاء اهللا  –اهللا، فدفعن مثن ذلك باهظًا، وسأسوق لك بعد قليل 
  .مناذج من عبارات ندمهن –

وهذا جزاء كل من أعرض عن ربه، واتبع شـياطني اإلنـس   
 ... لَُهْم َعذَاٌب ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َولََعذَاُب الَْآِخَرِة أََشـقُّ : واجلن

  . قبل أن تزل قدمك –أخيت الكرمية  –فاحذري ]. ٣٤: الرعد[

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٢٠  

... وأما يف جمال العطورات ومستحضـرات التجميـل  * 
  .. فحدثي وال حرج

  . قلب كل املوازين... عطر 
  . تعبري املرأة عن اإلبداع... عطر 
  . عطر األنوثة واخليال... عطر 
  . خطوة على طريق األناقة... عطر 
  . عطر األنغام... عطر 

تأجيج للشهوات، وإهـدار لألوقـات، وتبـذير    ...  ماذا مث
  .لألموال

أمام هذه الكلمات املعسولة، استهويت املرأة؛ فأسلمت عقلها 
ألولئك التجار، مسايرة للموضة، وتقليًدا لغريها، ولو مل يكن أهالً 

وال يعين ذلك أهنا حمرمة، ولكن احملذور هو املبالغة فيه حلد . للتقليد
  . اإلسراف
للزوج مثالً، بل إن كـثًريا  .. يا ليت تعطرها ألمر مشروع و

من النساء تتعطر لغري زوجها، ولرمبا خرجت للسـوق أو مـرت   
: مبجامع الرجال، وروائح العطر تفوح منها، وقد قال رسول اهللا 

أميا امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجـدوا رحيهـا فهـي    «
  . )١(»زانية

                              
  . ، وهو حديث حسن)٨/١٥٣(رواه النسائي  )١(

 



  

  ٢١اء واملوضة واألزياءسنال

بكن تلك اإلحصائية الـيت  وأما مستحضرات التجميل، فحس
أوردهتا مصلحة اإلحصاء، عن إمجايل قيمة الواردات للمملكة عام 

م من مستحضرات التجميل، مبا يف ذلك املـواد  ١٩٨٩/ ه١٤٠٩
  . )١(!! مليون ريال) ٨٠٠(العطرية، حيث وصلت إىل أكثر من 

وأما يف جمال األحذية، فذاك عامل آخر، قد تفنن أرباب دور * 
ومما يؤسف له أن كثًريا من ... خداع النساء من خالله  األزياء يف

يلبسن احلذاء ذي الكعب املرتفع الذي  –هداهن اهللا  –املسلمات 
فيه الداللة الواضحة على سفور املرأة، فإذا مشت فكأمنا متشي على 

، حينمـا تضـرب   »الكعب«وأيًضا صوت !.. أطباق من البيض
وممـا  ... انظروا وشاهدوا : برجلها األرض، فكأمنا تقول للرجال

حيزن أن هناك نساء من املعدودات يف سلك النسـاء املتمسـكات   
. بدينهن، ال يتحرجن من لبس األحذية املبدية للصوت حني مشيهن

َولَا َيْضرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمـْن  : أمل يقل اهللا عز وجل
  ]. ٣١: النور[ زِيَنِتهِنَّ

: عند تفسري هذه اآليـة  –رمحه اهللا  –افظ ابن كثري قال احل
كانت املرأة يف اجلاهلية إذا كانت متشي يف الطريق ويف رجلـها  «

خلخال صاِمٍت ال ُيْعلَُم صوُته ضربت برجلـها األرض، فيسـمع   
الرجال طنينه، فنهى اهللا املؤمنات عن مثل ذلك، وكذلك إذا كان 

                              
  ). ١٠ص(ه ١٣/١١/١٤١١االثنني ) ٨٣٧٢(جريدة الرياض عدد  )١(

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٢٢  

ة لتظهر ما هو َخِفيٌّ َدَخلَ شيء من زينتها مستوًرا فتحركت حبرك
إىل آخره، ... َولَا َيْضرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ: يف هذا النَّْهي؛ لقوله تعاىل

ومن ذلك أهنا تنهى عن التعطر والتَّطَيُّبِ عند خروجها من بيتـها  
  .)١( »فيشم الرجال ِطيَبها

                              
  . ، ط دار السالم)٣/٣١٤( »تفسري ابن كثري«: ينظر )١(

 



  

  ٢٣اء واملوضة واألزياءسنال

  )١(الزينة املشروعة، والزينة املمنوعة للمرأة 

فهي كل ما يعتـرب   –أي املباحة للمرأة  –شروعةُ أما الزينةُ امل
مجاالً للمرأة، وزينة هلا مما أباحه اهللا، سواء كان ثياًبا أو حلًيـا أو  
ِطيًبا، أو َتَخضًُّبا باحلناء يف اليدين، أو الرجلني، أو كحالً، أو كرًميا 

  . للوجه أو اليدين، أو صبًغا للشعر بلون غري األسود
فيمـا حيـل    –أخيت املسلمة  –يك ولكي يكون الضابط لد

  : وحيرم من الزينة واضًحا، فإليك بيان ما جاء الشرع مبنعه
  : على ثالثة أنواع: فالزينة املمنوعة
وقد  :ما ُيْمَنُع وُيَحرَُّم ألنَّ فيه َتْغيًريا خلَلْقِ اهللا: النوع األول

َنصَّ عليه إبليس ضمن عهده على نفسه بإضالل بين آدم، فقال اهللا 
: النسـاء [ َولََآُمَرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اللَّـهِ : تعاىل حكاية لقوله

١١٩ .[  
بعَض أنواعِ هذا التَّْغيري، وَبيََّنه؛ فعن  ولقد َعيََّن رسولُ اِهللا 

لعن اهللا الوامشات واملسـتومشات  «: ابن مسعود رضي اهللا عنه قال
ن، املغريات خللق ، واملتفلجات للحس]واملنامصات[واملتنمصات 

ومايل ال ألعن من لعنه رسول : ؛ فقالت له امرأة يف ذلك، فقال»اهللا
  .)٢(... اهللا 

                              
  ). بتصرف) (٢٢٩ص(السلوك االجتماعي يف اإلسالم، حلسن أيوب  )١(
   ).٢١٢٥(، مسلم )١٠/٣٧٢(البخاري  )٢(

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٢٤  

لعـن   وعن ابن عمر، رضي اهللا عنهما، أن رسـول اهللا  
  . )١(الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة 

  : تشمل -وهي الطرد عن رمحة اهللا -فاللعنة
يف اجللد، وتنثر ما يشبه النيل أو  وهي اليت تغرز اإلبر :الوامشة

  . الكحل عليه؛ ليميل لونه إىل الزُّْرقَة
  . وهي اليت تطلب من الوامشة أن تفعل هبا الوشم :واملستومشة
وهي اليت تنتف الشعر يف وجههـا، وبـاألخص    :واملتنمصة

  . ترقيق أو إزالة شعر احلاجبني
وجه مـن  وهي اليت تفعل النمص؛ أي إزالة شعر ال :والنامصة

  . غريها
وهن اللوايت يربدن ما بني األسنان ليتباعد بعضها  :واملتفلجات
  . عن بعض قليالً
وهي اليت تصل شعر رأسها بشعر آخر مستعار من  :والواصلة

  . وحنوها »الباروكة«آدمي أو غريه؛ مثل 
  . )٢(وهي اليت تأمر من يفعل هبا ذلك  :واملستوصلة

احذري َسَخطَ اهللا ولعنته أن تفعلي و –يا أمة اهللا  –فاتقي اهللا 
مثل هذه األعمال احملرمة، وإن ابتليت بشيء منها، فبادري بالتوبة؛ 

  . فما متاع الدنيا إال قليل، وإن الزََّوالَ عنها لقريٌب
                              

  ). ٢١٢٤(، مسلم )١٠/٣٧٤(البخاري  )١(
  ). ٥/١٩٢(راجعي النهاية  )٢(

 



  

  ٢٥اء واملوضة واألزياءسنال

والذين  :أن تتزين املرأة ملن حيرم أن يرى زينتها: النوع الثاين
ى من زوجته ما شاء، الزوج وله أن ير: جيوز هلم أن يروا زينتها هم

ومن حيرم عليها أن تتزوج منهم حترًميا أبدًيا مثل أبيهـا، وأخيهـا،   
إخل؛ فهؤالء هلم أن يروا مـا  ... وابنها، وابن ابنها، ووالد زوجها 

جرت عادة أمثاهلم برؤيته مثل الوجه والشعر والنحر والذراعني مع 
  . احلرص على احلياء من اجلميع
تبدي زينتها يف حمضر النسـاء، مـع   وكذلك جيوز للمرأة أن 

التزامها يف كل ذلك باحلياء؛ فإنه ال يأيت إال خبري، واألصل يف ذلك 
َولَا ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا َما ظََهَر ِمْنَها َولَْيْضـرِْبَن  : قول اهللا عز وجل

أَْو  )١( ُعـولَِتهِنَّ بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجُيوبِهِنَّ َولَا ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّـا ِلبُ 
َآَباِئهِنَّ أَْو َآَباِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو أَْبَناِئهِنَّ أَْو أَْبَناِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو إِْخـَوانِهِنَّ  

أَْو َمـا َملَكَـْت    )٢( أَْو َبنِي إِْخَوانِهِنَّ أَْو َبنِي أََخَواِتهِنَّ أَْو نَِساِئهِنَّ
 أَوِ الطِّفْلِ )٤( بِِعَني غَْيرِ أُوِلي الْإِْرَبِة ِمَن الرَِّجالِأَوِ التَّا )٣( أَْيَماُنُهنَّ

  ]. ٣١: النور[ الَِّذيَن لَْم َيظَْهُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء )٥(
واملرأة بعينها يف نظر الرجال زينة  –فإن ظهرت املرأة بزينتها 

                              
  . أزواجهن، والبعل هو الزوج: املراد )١(
  . بنات جنسها من النساء: أي )٢(
  . هم األرقاء اململوكون، ويكادون أال يوجدوا اآلن )٣(
  . هم الذين اشتهر عنهم عدم رغبتهم يف النساء )٤(
  . حيتلم أو يراهق وال يعرف عن اجلنس شيئًاهو الطفل الذي مل  )٥(
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ا، إن ظهرت أمام غري هؤالء فإهنا ترتكب معاصي بعدد من يراه –
وتتجدد املعصية بتجدد الزمن؛ ألهنا مطالبة يف كل وقـت بتـرك   
: املعاصي، وقد جاء التحذير من ذلك يف القرآن والسنة، فقال تعاىل

َولَا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج الَْجاِهِليَِّة الْأُولَى ]٣٣: األحزاب.[  
ى قَْومٍ أَيُّما اْمَرأٍة اْسَتْعطََرْت فََمرَّْت َعلَ«: وقال رسول اهللا 

، واملراد أهنا داعيةٌ إىل الزنا؛ فهي )١( »....ِلَيجُِدوا رَحيَها فَهَِي َزانَِيةٌ
ال َيقَْبـلُ اهللا مـن   « :فاسقة عاصية بفعلها هذا، وجاء يف احلديث

امرأة صالةً، َخَرَجت إىل املسجد، ورُحيها َتْعِصُف حتَّـى َتْرجِـَع   
إىل املسجد؛ فما بالكم مبـن  ، هذا بالنسبة ملن تذهب )٢( »فََتْغَتِسلَ

تذهب متربجة متعطرة إىل األمـاكن العامـة واألسـواق، أو إىل    
  !!مدرستها أو كليتها، وأماكن تواجد الرجال

  : النوع الثالث من الزينة املمنوعة يف حق النساء
إذا كان اللباس أو احللي والتزين فيه تشـبه بالكفـار، أو   * 

يث أن ال يعتاد النساء لـبس  بالرجال، أو كان شهرة بني الناس حب
  . مثله

أما إن كان فيه َتَشبًُّها بالرجال، فمن فعلت ذلـك فهـي   * 
؛ فعن ابن عباس رضي اهللا عنـهما  ملعونة على لسان رسول اهللا 

املتشـبهني مـن الرجـال بالنسـاء،      لعن رسول اهللا «: قال
                              

  ). موارد – ١٤٧٤(، وابن حبان )٣/٩١(، وابن خزمية )٨/١٥٣(رواه النسائي  )١(
  ). ٣/٩٢(صحيح ابن خزمية  )٢(

 



  

  ٢٧اء واملوضة واألزياءسنال

ِه؛ ، وهذا عام يف منع التَّشـبُّ )١( »واملتشبهات من النساء بالرجال
  .مشي، أو طريقة الكالم، وحنو ذلكسواًء بلباس، أو زينة، أو 

: وجاء النص على اللباس، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال 
الرجل يلبس لبسة املرأة، واملرأة تلبس لبسـة   لعن رسول اهللا «

  . )٢(»الرجل
: أما ما كان التشبه فيه بالكفار؛ فقد قال رسـول اهللا  * 

  . )٣( »و منهممن تشبه بقوم فه«
وهذا احلديث أقل أحواله أنـه  «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

يقضي حترمي التََّشبُِّه هبم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه هبم؛ 
] ٥١: املائدة[ َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهْم: كما يف قوله تعاىل

  . ها )٤(
ن تأخذين طريقة لبسك عـن نسـاء   فانتبهي يا أََمةَ اهللا، يا م

الغرب والشرق الكافرات، يا من تقلدين املمثالت، أو غريهن مـن  
الفاجرات، يا من تقلبني صفحات الربدة، وجمالت األزياء؛ لتأخذي 
وتقلدي عن الكافرة زيها، تنبهي هلذا األمر واحذري عقوبة اهللا إن 

  . قلدت الكافرات وتشبهت هبن
الزينة سبَب شهرة بني الناس متيزه ومل أما إن كان اللباس و* 

                              
  ). ١٠/٣٣٢(رواه البخاري  )١(
  ). ٤٠٩٨(رواه أبو داود  )٢(
  ). ٤٠٣١(رواه أبو داود  )٣(
  ). ٢٣٧/ ١(ة أصحاب اجلحيم البن تيمية اقتضاء الصراط املستقيم ملخالف )٤(

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٢٨  

يعتد النساء على لبس مثله فهذا حمرٌَّم على املرأة أيًضا؛ فقد جاء يف 
من لبس ثـوب شـهرة   «: أنه قال احلديث الصحيح عن النيب 

  . )١( »...ألبسه اهللا إياه يوم القيامة مث أهلب يف النار
يعمد إليه ومما يدخل يف هذا، وكذلك يف التشبه بالرجال، ما 

بعض النساء من لبس البنطلون أو املالبس الرياضية، والظهور به يف 
  . اجملامع العامة كاألسواق واحلفالت

من التََّشبُِّه والتقليد األعمى ومـن   –أخيت املسلمة  –فحذار 
الدعايات املضللة؛ فإن فعلت فإين أخشـى عليـك عـذاب اهللا    

ُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلْـُه َنـاًرا   َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَ: وسخطه
  ]. ١٤: النساء[ َخاِلًدا ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمهٌِني

ومن هنا كان من الالزم على كل مسلمة أن تكون على وعي 
  . مبا حيل وحيرم من اللباس؛ لتسلك سبيل احلالل، وجتتنب احلرام

فيما يلبسن  وحيث أن من أسباب َتَوسُّعِ املسلمات وتساُهلُهنَّ
عدم معرفتهن بالضوابط اليت تشترط يف حجاهبن؛ فإليـك أخـيت   

  : املسلمة بيان ذلك

                              
  ). ٤٠٢٩(رواه أبو داود  )١(

 



  

  ٢٩اء واملوضة واألزياءسنال

  شروط حجاب املرأة املسلمة

مبا يف ذلك الوجه  أن يكون بدن املرأة مستوًرا بأكمله: أوالً
والكفان، والعجب من بعض النساء أهنن مع سترهن ألعلى البـدن  

القصري إىل الكعبني أو فوقهمـا،   إال أن الواحدة منهن رمبا لبست
فرمبا انكشفت ساق إحداهن، أو قدمها عند املشـي، أو صـعود   

، وهذا ال ينبغي؛ فالواجـب أن  )١(الدرجات، أو ركوب السيارة 
يكون الثوب سابًغا إيل أْخمص القدم، مالمًسا لألرض على أقـل  
تقدير، وزيادة يف احليطة تلبس اجلوارب على رجيلها مـن النـوع   

  . ذي ال يظهر لون البشرةال
ذا  أن ال يكون احلجاب يف نفسه زينـة أو مزركًشـا  : ثانًيا

  . ألوان جذابة يلفت األنظار
حبيث ال يظهـر   أن يكون كثيفًا غري رقيق وال شفاف: ثالثًا

  . من خلفه شيء من بشرهتا
حبيث ال جيسم العورة وال  أن يكون واسًعا غري َضيِّق؛: رابًعا

نة يف اجلسم، والعجب أيًضا من بعض النساء الاليت يظهر أماكن الفت
يلبسن ثياًبا ضيقة تصف هنودهن أو خصورهن أو إلياهتن وغري ذلك 

                              
أن بعض املسلمات الاليت يعملن يف اجملاالت الطبية ما  –أيًضا  –ومما يثري العجب  )١(

أن تلتحق بالوظيفة حىت تشمر الواحدة منهن عن ساقيها، وجتوب املمرات على حالتها 
  . ورداء الستر، أصلح اهللا قلوبنا وقلوهبناملنكرة تلك، وقد خلعت جلباب احلياء 

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٣٠  

من أعضائهن؛ فتجدين الواحدة من أولئك ال ختجل من أن تظهـر  
بتلك املالبس أمام أخيها أو أبيها وحنومها، واألسوأ من هذه مـن  

واق، ومتر هبا أمـام جمـامع   خترج بذلك النوع من املالبس إىل األس
وتويب إليه، واتركي تلك  –أخيت املسلمة  –الرجال؛ فاستغفري اهللا 

  . املالبس إن كنت كذلك، وانصحي من ارتكبت هذه املعصية
إن املـرأة  «: ؛ قال أن ال يكون ُمَعطًَّرا أو ُمَبخًَّرا: خامًسا

، )١(؛ يعين زانيـة  »إذا استعطرت فمرت باجمللس فهي كذا وكذا
  . وهذا شامل ملن كان عطرها على جسدها أيًضا

  . أن ال يكون فيه شبه بثياب الرجال ومالبسهم: سادًسا
  . أن ال يكون فيه شبه بثيات بالكافرات ومالبسهن: سابًعا
  . أن ال تقصد به الشهرة بني الناس: ثامًنا

ولكل شرط من هذه الشروط دليله من الشرع، ومل أذكرهـا  
  : بذا االطالع على الرسائل التاليةخشية اإلطالة؛ وح

  . شروط حجاب املرأة املسلمة؛ نشر دار ابن املبارك -١
  !. احلجاب ملاذا؟: وكذلك -٢
  . وأخيت املسلمة من أمرك باحلجاب؛ نشر دار طيبة -٣
  . نشر دار طيبة. عودة احلجاب -٤
  . رسائل يف التربج والسفور للشيخ عبد العزيز بن باز -٥

                              
  . وتقدم. رواه أصحاب السنن )١(
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  م املتعلقة بالزينة واألزياءبعض األحكا

  ما حكم ختفيف الشعر الزائد من احلاجب؟ : ١س
ما حكم تطويل األظافر ووضع مناكري عليهـا مـع   : ٢س

  ساعة مث أزيله؟  ٢٤العلم بأنين أتوضأ قبل وضعه وجيلس 
هل جيوز للمرأة أن تتحجب مـن دون أن تغطـي   : ٣س

   وجهها إذا سافرت للخارج؟
  : د العزيز بن بازفأجاب مساحة الشيخ عب

ال جيوز أخذ شعر احلاجبني وال التخفيف منهما ملا ثبت  :١ج
وقد َبيََّن أهلُ العلم أن . »أنه لعن النامصة واملتنمصة«: عن النيب 

  . أخذ شعر احلاجبني من النََّمص
أنه  تطويل األظافر ِخالُف السُّنَّة، وقد ثبت عن النيب  :٢ج

االستحداد وقص الشارب ونتـف  اخلتان و: الفطرة مخس«: قال
، وال جيوز أن ُتْتَرَك أكثر من أربعني ليلة؛ ملا »اإلبط وقلم األظفار

يف قَصِّ  َوقََّت لنا رسول اهللا «: ثبت عن أنس رضي اهللا عنه قال
الشارب وقَلْمِ الظفر ونتف اإلبط وحلق العانة أن ال نترك شيئًا من 

ها فيه تشبه بالبهائم وبعض ، وألن تطويل»ذلك أكثر من أربعني ليلة
الكفرة، أما املناكري فََتْركُها أَْولَى، وجيب إزالتها عند الوضوء؛ ألهنا 

  . )١(متنع وصول املاء إىل الظفر 
                              

طالء األظافر إذا  »املناكري«إن هناك مفهوًما منتشًرا بني النساء، وهو أن : أقول )١(
= 
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جيب على املرأة أن تتَحجََّب عن األجانب يف الـداخل   :٣ج
ِمـْن   َوإِذَا َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَلُوُهنَّ: واخلارج؛ لقوله سبحانه

، ]٥٣: األحزاب[ َوَراِء ِحَجابٍ ذَِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ
وهذه اآلية الكرمية تعم الوجه وغريه، والوجه هو عنـوان املـرأة   

َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلأَْزَواجَِك َوَبَناِتـَك  : وأعظم زينتها، وقال تعاىل
َني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ ذَِلَك أَْدَنى أَنْ ُيْعَرفَْن َونَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيْدنِ

، وقـال  ]٥٩: األحـزاب [ فَلَا ُيْؤذَْيَن َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما
َولَا ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا ِلُبُعـولَِتهِنَّ أَْو َآَبـاِئهِنَّ أَْو َآَبـاِء    : سبحانه
  ]. ٣١: النور[ ُبُعولَِتهِنَّ

وهذه اآليات تدل على وجوب احلجاب يف الداخل واخلارج، 
وعن املسلمني والكفار، وال جيوز ألي امرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر 
أن تتساهل يف هذا األمر؛ ملا يف ذلك من املعصية هللا ولرسوله، وألن 

  . )١(ذلك يفضي إىل الفتنة هبا يف الداخل واخلارج 
  لبس احلذاء بالكعب العايل؟  ما حكم اإلسالم يف: س

  . فأجاب مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز
  :أَقَلُّ أَْحَواِلِه الكراهة؛ ألن فيه :ج

=                                
وضع على األظفار واملرأة متطهرة صح هلا أن تتوضأ مرة أخرى من غري أن تزيله، وهي 

، ولكن هذا املفهوم خاطئ، ومن فعلت ذلك »رابالش«تقيس بذلك على املسح على 
  . لكل وضوء جديد »املناكري«فوضوؤها غري صحيح، والواجب إزالة 

  ). ٢/٨٦(فتاوى املرأة، مجع حممد املسند  )١(
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  .تدليًسا؛ حيث تبدو املرأة طويلة وهي ليست كذلك: أوالً
ضارٌّ صـحِّيا  : فيه خطر على املرأة من السقوط، وثالثًا: وثانًيا

  . )١(كما قرر ذلك األطباء 
وز للمرأة لبس الثوب الضيق؟ وهل جيوز هلا لبس هل جي: س

  الثوب األبيض؟ 
  : فأجابت اللجنة الدائمة لإلفتاء

ال جيوز للمرأة أن تظهر أمـام األجانـب أو ختـرج إىل     :ج
الشوارع واألسواق وهي البسة لباًسا ضيقًا حيدد جسمها ويصـفه  

يكون سبب ملن يراها؛ ألن ذلك جيعلها مبنزلة العارية ويثري الفتنة، و
شر خطري، وال جيوز هلا أن تلبس لباًسا أبيًضا إذا كانت املالبـس  
البيضاء يف بالدها من سيما الرجال وشعارهم؛ ملا يف ذلـك مـن   

  . املتشبهات من النساء بالرجال تشبهها بالرجال، وقد لعن النيب 
أرجو إفاديت عن تقصري شعر رأسي من األمام وهو مـا  : س
ليت أحياًنا تصل إىل فـوق احلاجـب للمـرأة    ا »احلفَّة«يسمونه 

  . املسلمة هل هو جائز أم ال؟ جزاكم اهللا خًريا
  : فأجاب مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

قَصُّ شعر املرأة ال نعلم فيه شيئًا؛ املنهيُّ عنه احلَلُْق؛ فليس  :ج
لك أن حتلقي شعر رأسك؛ لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته 

                              
  ). ٢/٨٧(فتاوى املرأة  )١(

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٣٤  

 نعلم فيه بأًسا؛ لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة احلسـنة  فال
اليت ترضينها أنت وزوجك؛ حبيث تتفقني معه عليها من غـري أن  
يكون يف القص تشبه بامرأة كافرة، وألن يف بقائه طويالً فيه كلفة 
بالغسل واملشط، فإذا كان كثًريا وقصت منه املرأة بعـض الشـيء   

ر ذلك، أو ألن يف قص بعضه مجاالً ترضاه لطوله أو لكثرته فال يض
هي ويرضاه زوجها، فال نعلم فيه شيئًا؛ أما َحلْقُه بالكلية فال جيوز 

  . )١(إال من ِعلٍَّة ومرض 
ما حكم لبس املرأة ما يسمى بالباروكة لتتـزين هبـا   : س

  لزوجها؟ 
  : فأجابت اللجنة الدائمة لإلفتاء

خر مبا حيبُِّبه فيـه  ينبغي لكل من الزوجني أن يتجمل لآل :ج
ويقوي العالقة بينهما؛ لكن يف حدود ما أباحته شـريعة اإلسـالم   
دون ما حرمته، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ يف غري املسـلمات  
واشتهرن بلبسه والتزين به، حىت صار من سيمتهن؛ فلـبس املـرأة   
ى املسلمة إياها وتزينها هبا ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد هن

، وألنـه يف  »َمْن َتَشبََّه بِقَْومٍ فَُهَو ِمْنُهم«: عن ذلك بقوله النيب 
عن ذلك ولعن  حكم وصل الشعر، بل أشد منه، وقد هنى النيب 

  . )٢(فاعله 
                              

  ). ٢/٨٥(فتاوى املرأة  )١(
  ). ٢/٨٥(فتاوى املرأة  )٢(

 



  

  ٣٥اء واملوضة واألزياءسنال

يف اآلونة األخرية انتشرت ظاهرة بني أوساط النسـاء  : س
بشكل ملفت للنظر، وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب يف هـذه  

س لبس النقاب، إمنا طريقة لبس النقاب لدى النساء، الظاهرة لي
ففي بداية األمر كان ال يظهر من الوجه إال العينان فقط، مث بدأ 
النقاب باالتساع شيئًا فشيئًا، فأصبح مع العينني جزء من الوجه 
مما جيلب الفتنة وال سيما أن كثًريا من النساء يكتحلن عند لبسه، 

يف هذا األمر احـتججن بـأن    إذا نوقشن -أي النساء -وهن
فضيلتكم قد أفىت بأن األصل فيه اجلواز، فنرجو توضيح هـذه  

  . وجزاكم اهللا خًريا. املسألة بشكل ُمفَصَّلٍ
  : فأجاب فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني

، وأن ال َشكَّ أنَّ النقاَب كان معروفًا يف عهد الـنيب   :ج
ال «: يف املرأة إذا أحرمت  - النساء كن يفعلنه؛ كما يفيده قوله 

فإن هذا يدل على أن ِمْن عاَدِتهِنَّ لبَس النقاب، ولكن يف . »تنتقب
وقتنا هذا ال نفيت جبوازه؛ بل نرى منعه؛ وذلك ألنـه ذريعـة إىل   
التََّوسُّع فيما ال جيوز، وهذا أمر كما قال السائل مشاهد، وهلـذا مل  

دة جبواز النقاب يف أوقاتنـا  نفت امرأةً من النساء ال قريبة وال بعي
هذه؛ بل نرى أن مينع منًعا باتا، وأن على املرأة أن تتقي رهبا يف هذا 
األمر، وأن ال تنتقب؛ ألن ذلك يفتح باب شر ال ميكن إغالقه فيما 

  . ها. )١(بعد 
                              

  ). ٧٤ – ٧٣ص (البن عثيمني  ألفاظ ومفاهيم يف ميزان الشريعة )١(

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٣٦  

  )١(إطاللة على أزياء األفراح واألعراس 

أفكار اجلنسني، حلم يراوُِد .. الزواج َمطْلٌَب لكل رجل وامرأة 
َوِمْن َآَياِتِه أَنْ َخلََق : فهو نعمة اْمَتنَّ اهللا هبا على عباده، وآيةٌ من آياِتِه

، إال أن هذه النعمـة قـد   ]٢١: الروم[ لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا
أحاطها كثري من الناس بالنِّقَمِ، ويصاحبها يف الغالب ما ال حيبـه اهللا  

أخـيت   –روج عن املشروع إىل غريه، وإليـك  ويرضاه؛ وذلك باخل
  . بعض التحوالت يف عامل املوضات لألفراح –املسلمة 
نعم هي مهمة للدعوة وإبـالغ النـاس،    :بطاقات الدعوة* 

واملبالغ اخلياليـة يف  .. ولكن أن تصل هلذا احلد الذي وصلت إليه 
د وأعظم من ذلك أن يكون املنكر مصاحًبا هلا؛ من وجو.. طباعتها

التصاوير عليها، وهذا إن حبثت عن سببه فإمنا هو مسايرة املوضـة  
  . والتقليد األعمى وحب املباهاة

هكـذا  !] بنيت أقل من بنت فالنة أم مـاذا؟ [ :مقر احلفل* 
يتحجج بعض األمهات يف إصرارهن على التقليد ومسايرة املوضـة  

ـ  در وحتمية إقامة العرس يف فندق ومشهور أيًضا، وال تسأيل عن ق
املبالغ اليت يتكلفها إقامة مثل هذا احلفل، بل رمبا كانت َدْيًنا علـى  

  . األسرة
                              

الكوشة «حتقيق ه ٥/٢/١٤١٢، )١٣٠٣(لالستزادة، راجعي جملة الدعوة عدد  )١(
  . »...والزقة

 



  

  ٣٧اء واملوضة واألزياءسنال

وهذا األمر عالوة على حترميه فإن عاقبته وخيمـة،   :التصوير* 
َولَكَمِ اطَّلََع الرِّجالُ على عورات النساء بواسطة التصوير يف األفراح، 

فراح مـا دار بـني   وهناك من األشرطة اليت ُصوَِّر فيها النساء يف األ
أيدي الرجال، ورمبا مسع بعض األزواج من أصحابه رأيهم يف مجال 
امرأته أو دمامتها، فكان مصريمها الطالق بسبب هذا الفيلم املصـور  

وقاطعي كلَّ ُعْرسٍ فيه أمثال هذه  –يا أَُخيَّة  –يف العرس، فاتقي اهللا 
  . ساملنكرات، أو اطالع على العورات، أو انصحي أهل العر

لْبَسةٌ واحدةٌ هي ُمدَّةُ صالحية فستان  :مالبس احلاضرات* 
املرأة عند الكثريات؛ فََيْنُدر أن حتضر به أكثر من ُعْرسٍ واحد، وال 
تسأيل عن التجاوزات احملرمة يف تلك املالبس؛ بل رمبا حضر بعض 
النساء الاليت ُنزَِع ِمْنُهنَّ احلياء بالبنطلونات، متحججات أهنن عنـد  

  . لنساء، وهذا عني اجلهل واحنطاط التقليد للكافراتا
أما هذه فبدعها كثرية وصرعاهتا متعـددة؛   :َزفَّةُ العروس* 

فرمبا نصبت العروس وزوجها على منصة أمام احلاضرات؛ بل وقد 
يوجد أقارُب الزَّْوَجْينِ ِمَن الرَِّجالِ؛ ليطلعوا على النساء وهـن يف  

مرفوعة عنهم يف تلـك السـاعة،    كامل زينتهن، وكأن التكاليف
ويزداد املنكر حترًميا بتصوير ذلك املشهد، وملا ُسِئلَ أحـُد األزواج  

كنت : كيف انطباعه وهو على املنصة مع زوجته فقال: بعد زفافه
أقلب ناظري يف النساء الاليت أمامي أيهن أمجل، بل وفيهن من هي 

كيف : ا قيل لهأمجل من زوجيت، فعلمت أين سيئُ احلظِّ معها، ومل
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املهمُّ مـن  : فقال! تفعل ذلك وأنت ستستغين بزوجتك عن احلرام؟
وقد يعمد بعُضهم إىل أنـواع  !! أمامي، وزوجيت يف حكم احلاصل

؛ مثل إطفاء أنوار القاعة، واستماع املوسيقى، »الزَّفَّات«أخرى من 
وقد يصاحب ذلك الورود املتناثرة، والدخان املنبعث من أرجـاء  

، واألصوات املخيفة، واحلمام األبيض، وكأنك يف جـوف  القاعة
  . كهف خميف

ولقد ُحدِّثُْت عن َزفٍَّة يف أحد األعراس حيث أُطفئت األنـوار  
إيذانا بزفة العروسني مث أضيئت، وإذا بالعروس وعروسـته علـى   

الزوج يساعد زوجته على الركوب فـوق  ...!! املنصة ولكن ماذا
  . الغرض ظهر حصان أدخل للقاعة هلذا

أما الثوب فبتلك القيمة، وذلك الشـكل   :مظهر العروس* 
العجيب، والذَّْيلُ ِمْن خلفها وكأنه ذيل طاووس، حيملـه النسـاء   
واألطفال من خلفها، وما سبق ذلك من إعداد العروس من كوافري 

إخل؛ خصوًصا أنَّ ِمَن النِّساء َمـْن َتـذَْهُب إىل بعـض    .. وماكيري
ل اخلياطة اليت جتاوزت حدودها، وما ُصرَِّح هلا األماكن؛ مثل مشاغ

به من ختييط املالبس فقط، فأوجدت قسًما إلعداد العروسات وفيه 
من التجاوزات الشيء الكثري؛ حيث يوجد نساٌء َيقُْمَن بـاالطِّالعِ  

ُحبجَِّة َنْزعِ الشَّْعرِ غريِ املرغوب  )١(على عورة العروس حىت سوءهتا 
                              

ولو  –أنه حيرم على املرأة أن تكشف عورهتا لغري وجها : -رعاك اهللا  –اعلمي  )١(
ات، مع ولتستر املرأة ما بني ركبتيها وسرهتا عن نظر النساء األخري –المرأة مثلها 

حرصها على التحشم مع من جتالسهن؛ إذ ال يعين ذلك أن املرأة تستر ما بني السرة 
والركبة وتكشف ما سوى ذلك، كال، وإمنا املقصود أنه ال حرج يف كشفه عند 
= 

 



  

  ٣٩اء واملوضة واألزياءسنال

ها؛ فأيُّ ُجْرمٍ اشترك فيه هؤالء؟ وأَيُّ ذنب يقع فيه، وإعدادها لزوج
وخصوًصا العروس اليت قد صارت يف ليلة زفافها وهي ! فيه أولئك؟

صارت مبارِزةً هللا بالعصـيان،   -أحوج ما تكون لرضا رهبا وتوفيقه
فَعرََّضت حياَتها الزَّْوجِيَّةَ للفشل واخلذالن، ولكم َسِمْعنا بانتكـاس  

فتشنا لوجدنا كثًريا من التجاوزات، فاحذري  بعض الزواجات، ولو
  .أمثال هذه احملرمات؛ لتحوزي رضا اهللا وتوفيقه –أخيت املسلمة  –

الـاليت يبـارزن اهللا بالعصـيان،     :واملَغنِّيات »الطَّقَّاقات«*
ويتسبنب يف إمث احلاضرات، والواجب عليهن ترك هذا العمل احملرم، 

ثالُهن من املغنيات واملغنيني ومن حيضر والتوبة إىل اهللا منه، وُهنَّ وأم
عندهم جاء فيهم الوعيد باملَْسخِ؛ حيث يقلب اهللا صـور أولئـك   
النساء املغنيات أو الطقاقات ومن يستمع إليهن إىل صور القـرود  

، حيث واخلنازير، وإليك ما يؤكد ذلك من كالم رسولنا حممد 
ون اِحلر واحلرير واخلمـر  لََيكُوَننَّ من أميت أقواٌم َيْسَتِحلُّ«: يقول

واملعازف، َولََيْنزِلَنَّ أقوام إىل جنب علم يروح عليهم بسارحة هلم 
ارجع إلينا غًدا، فيبيتهم اهللا تعاىل، ويضع : يأتيهم حلاجة، فيقولوا

  . )١( »العلم، وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة
  . )٢(ه وقد نص العالمة ابن القيم على هذا املعىن وأكََّد

=                                
احلاجة، مع أنه ينبغي هلا االلتزام باحلشمة وأال تكشف عند النساء إال ما جرت العادة 

  . الساعدين والقدمني وحنو ذلكالشعر والنحر و: بكشفه مثل
  ). ١٠/٥١(، وعلقه البخاري )٤٠٣٩(رواه أبو داود  )١(
  ). ١/٣٩٣(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن القيم : راجعي )٢(
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  املرأة يف جمالت املرأة

إنَّ جمالِت املرأِة العربيَِّة بعامَِّتها تنظر إىل املرأة النظرة الغربيـة  
التقليدية، وتتعامل معها من خالل هذه النظرة؛ وذلك باعتبار املرأة 
جسًدا بال روح، واختاِذها سلعة ومتاًعا، وال يستثىن منها إال عـدد  

جملة األسرة : ها على إصابة اخلري؛ مثلحمدود، حرص القائمون علي
والشقائق، وفيما يلي سنسرد جانًبا من اهتمامات اجملالت النسائية 

  . اهلابطة؛ لنبيَِّن َعَواَرها وُخْبثَ مقاِصِدها وأهدافها
لقد أرادت اجملالت النسائية من املرأة املسلمة أن خترج عن * 

وتـزيني   –حانه سـب  –شرع رهبا؛ وذلك بدعوهتا ملخالفة أوامره 
الباطل هلا؛ فتجدين العناوين البارزة يف دعوة املرأة للعمل املختلط، 
وعدة من مظاهر احلضارة، وجتدين كـذلك فيهـا التحقيقـات    

احلـب  «: الصحفية اليت حتمل يف طياهتا الدعوة ملمارسة الفواحش
هذا أحبـه وهـذا   « »املرأة تذوب عشقًا« »على الطريقة العصرية

؛ هذه بعـض حتقيقـات تلـك    »ئع حب غري معلنوقا« »أتزوجه
اجملالت، وظاهر لكل عاقل وعاقلة ما فيها مـن دعـوة للفسـاد    

  . والتحلل
ولقد دأبت تلك اجملالت النسائية على عـرض النمـاذج   * 

املنحرفة َمثَلًا أعلى للفتيات؛ فتفرد لذلك الصـفحات واألعمـدة   
من املنحـرفني   املخصصة، واملقابالت املطولة، مع حثالة اجملتمعات

 



  

  ٤١اء واملوضة واألزياءسنال

واملنحرفات، والاليت بِْعَن أعراَضهن، ورمبا ماَرْسَن الفواحش َعلًَنـا  
أخبـار  : التلفزيونية، مث يقولون »الشاشات«من خالل عرضها عرب 

  !النجوم
وقد أعلنت تلك اجملالت النسائية حرًبا ال هوادة فيها علـى  * 

ِف والرَّْجِعيَّـِة؛  األصول والقيم اإلسالمية، وَعدَّها من مظاهر التََّخلُّ
فللفتاة أن خترج مع صديقها مىت شاءت، وحيثمـا أرادت، فهـذه   
حريتها، هكذا يزعمون، وأما احلجاب فهو معدود لدى حمـرري  
تلك اجملالت َمظَْهُر َتَخلٍُّف يف اجملتمع، ولذا أمجعت تلك اجملـالت  

  . لترسيخ هذا املفهوم »فتاة الغالف«النسائية على نشر صورة 
ِلذَرِّ الرََّماِد يف العيون فقد َخصََّصْت تلك اجملَلَّات صـفحةً  َو* 

للفتاوى، ولكن انظري ألسئلتهم املعروضة، فهي ختدم منـهجهم،  
  . والعجب كل العجب ممن يفتيهم ويغفل عن منهجهم املنحرف

أما امليوعة املفْرِطَةُ فهي مسةٌ ظاهرة لتلك اجملالت النسـائية،  * 
األكل يف الشارع «: وين األخبار واملوضوعاتوإليك طرفًا من عنا

اجلينـز جيتـاح   « »املرأة مريضة بالرجل« »الشواء يف اهلواء« »ألذ
  . »احلب ال يعرف القيود« »البحث عن رجل« »العامل

وهلدم احلياة الزوجية اهتمام بالغ لدى اجملـالت النسـائية،   * 
 دليل ذلك من واقـع حتقيقـات تلـك    –أخيت املسلمة  –وإليك 

اضريب زوجك «: ، و»كيف تنكدين على زوجك«: اجملالت ومنها
، وكذلك ما تنشره تلك اجملالت من أفعال فردية هلا »حىت يستقيم

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٤٢  

حكم الشذوذ؛ كَقَْتلِ األزواج ِمْن ِقَبلِ زوجاهتم عنـد اخلـالف،   
  . وكأنَّها ُتَحرُِّض على هذا النهج

غه لـدى  ويبلغ اخلبث مبل.. فحدثي وال حرج.. أما األزياء* 
بعض الناشرين لريكز األزياء واملوضات بطريقة تقضي على البقيـة  
الباقية من حجاب املرأة املسلمة، وقد َحَوْت يف ِضـْمنِها َعـْرَض   
َجَسِد املرأة بطريقة شهوانية مسعورة، مث تزعم تلك اجملالت النسائية 

وما أبعد سيدة احلجـاب  ! »أزياء سيدة احلجاب«بأن هذه األزياء 
يفة عن تلك البهيمة املنَحطَّة، وتتنافس تلك اجملالت يف عـرض  العف

األزياء ومستحضرات التجميل والعطورات، وُتِعدُّ ذلـك سـبقًا   
بيـوت األزيـاء   «صحفًيا، وَيْعظُُم هذا السبق حني تضاف عبارة 

، وُتكَرُِّس اجملالت النسائية جهودها إلقناع املرأة املسـلمة  »العاملية
مالحقة األزياء؛ وإن كانت متربجةً داعيةً للَخَنا باالنسياق يف ركب 

  . »إخل.. األناقة والشياكة والتناسق«والفجور؛ فتصف ذلك بـ 
يف رد تلك الترهات أن تعلم أن  –الغيورة  –ويكفي املسلمة 

  . عارضة األزياء تلك من الاليت خلعن لباس اإلميان واحلياء
رفة، فقـد عقـد   وخلطورة دور تلك اجملالت النسائية املنح* 

املفكرون والباحثون عدة دراسات حوهلا، وحول تأثرياهتا، ومـن  
تقول ضمن كالمها عن : فوزية العطية. دراسة تقدمت هبا د: ذلك

ويقصر طرحها على شرائح اجتماعية بعينـها،  ... «: تلك اجملالت
ت وكثًريا ما حتمل الطابع األورويب املبهر يف طَيَّاهتا، وُتقَدَُّم احلسناوا

 



  

  ٤٣اء واملوضة واألزياءسنال

والشقراوات كنماذج ُتْحَتذَى، وإذا ما حاولَْت معاجلة مشـكالت  
  . »املرأة العربية، تعمد يف أغلب األحيان إىل استعارة النموذج الغريب

: عواطف عبد الـرمحن . ويف دراسة علمية أخرى تقول د* 
إن التركيز يف هذه اجملالت ُمْنَصـبٌّ علـى   .....«: وهي من مصر

،كما أن هذا النوع مـن  »)١( ة ومجاهلا وأناقتهااالهتمام بأنوثة املرأ
اجملالت يركز على النماذج الغربية للمرأة وُيَروِّج القيم االستهالكية 
الغربية من خالل املواد اإلعالمية واإلعالنات اليت تقـدمها عـن   

  . )٢( »األزياء واملكياج والعطور
ما قاله الشيخ حممد بـن صـاحل    –أخيت املسلمة  –وإليك 

قد «: ثيمني عضو هيئة كبار العلماء عن هذه اجملالت؛ حيث قالالع
كنت أمسع كثًريا عن جمالت معيَّنة، ال أذكرها بامسها، ألن احلصـر  
قد يفهم منه بعض الناس أن ما سواه فهو طيب، ولكـنين أقوهلـا   

إهنا جمالت تنشر اخلالعة، والبذاءة والسفول، كنت أقـدم  : بالصفة
عن إضاعة الوقت يف النظـر يف مثـل هـذه      رجالً وأُأَخُِّر أخرى

اجملالت، حىت أَلَحَّ عليَّ بعض الطيبني أن أنظر ولو بلمحـة عبـارة   
سريعة إىل بعض هذه اجملالت، وبعث إيلَّ بشيء منها ألمتكن مـن  
احلكم عليها مبا تقتضيه حاهلا؛ إذ ال ميكن اتقاء الشر واحلكم عليـه  

وأقسم باهللا يف  –جدهتا واهللا و –إال مبعرفته، فوجدت هذه اجملالت 
                              

  !!فأين دينها وأخالقها أيها الناشرون )١(
  . م١٩٨٨يوليو  ١٤) ٤٨١٣(جريدة الوطن الكويتية العدد  )٢(

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٤٤  

هذا املكان، وأنتم تشهدون، واهللا فوقنا شهيد على ما نقول، وعلى 
ما تسمعون، وجدت هذه اجملالت هدامة لألخالق، مفسدة لألمة، 
ال يشك عاقل فاحص ماذا يريد مروجوها مبجتمع إسالمي حمافظ؛ 

ابية، وجدت املنظر شًرا من املسمع، وجدت أقواالً ساقطة ماجنة ن
ميجُّها كل ذي خلق فاضل ودين مستقيم، رأيت صوًرا للنساء على 
أغلفة تلك اجملالت ويف باطنها صوًرا فاتنة يف أزياء ُمْنَحطَّة بعيـدة  

  .  »إخل.. عن احلياة والفضيلة، حترك من ال شهوة له 

 



  

  ٤٥اء واملوضة واألزياءسنال

  صنف من النساء من أهل النار

 :قـال رسـول اهللا   : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال 
قوم معهم سياط كأذناب البقـر  : صنفان من أهل النار مل أرمها«

يضربون هبا الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميالت مـائالت،  
رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، 

  .»وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا
   .»العنوهن فإهنن ملعونات«: ويف رواية

يف هذا الصنف من النساء،  قَت نبوةُ رسول اهللا ولقد حتقَّ* 
ووجد نساء كاسيات عاريات؛ مبعىن أن بعض اجلسـد مكسـوٌّ   
واآلخُر عريان، نعم لبست الثياب ولكنه مشقوٌق إىل َحدِّ الركبـة،  
أو نصف الساق، أو أن تكون ثياًبا رقيقة تشف عما حتتها من غري 

ضيقة تفصل جسم املرأة  أن يكون حتته بطانة، أو أن تكون الثياب
أو أجزاءه، ويدخل يف هذا الوصف أن تكون املرأة قد لبست العباءة 

مع  »املدجبة بالفصوص وأنواع الزينة«، أو »املطرزة«املزركشة، أو 
عدم الستر، وهكذا أن تلبس الربقع أو اللثام وقد أبـدت كامـل   

  . عينيها وما حوهلما، وخديها، وأطراف وجهها
اءة وقد رفعت إىل منتصف ظهرهـا، فأبـدت   وجتدين العب* 

أجزاء جسدها وفتنت الناس؛ فهي وإن كانت كاسية ولكنـها يف  
احلقيقة أقرب إىل العري؛ فهي وإن كانت كاسية من نعم اهللا ولكن 

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٤٦  

فتجدينـها يف   »مميلة مائلـة «تعرت من شكرها، وبذلك صارت 
ا، مشيتها تتمايل مينة ويسرة بأكتافها وأعطافها وأجـزاء جسـده  

متبخترة بنفسها زيادة يف التربج واالحنالل، أو ألهنا لبست احلذاء ذا 
الكعب العايل، مسمعة صوت حذائها من كان بعيًدا عنها بأمتـار،  
وهكذا صارت بعملها هذا مميلة للناس عن احلشمة والعفاف، مائلة 

  . نعوذ باهللا. يف نفسها عن اهلدى إىل التربج والضالل
ء نعم اهللا عليهن كثرية، ولكنـهن ال  وهذا الصنف من النسا

يشكرهنا، ولذلك عرَّْضَن أنفسهن لعذاب اهللا، وقد َصحَّ عن الـنيب  
 رواه  »ُربَّ كاِسَيٍة يف الـدُّنيا عاريـة يف اآلخـرة   «: أنه قال

  . البخاري
 »رؤوسهن كأسنمة البخـت املائلـة  «: وزاد يف وصفهن* 

شبه رأسها سنام الـبعري،  والبْخُت نوٌع من اإلبل، فترين املرأة وقد أ
حيث مجعت شعر رأسها بطريقة ملفتة، ورمبا ذهبت إىل الكـوافري  
لُيْعَملَ هبا ذلك، ولذا كان جزاؤهن من اهللا أن ال يدخلن اجلنة وال 
يقربن منها، ولشدة وفظاعة خطر هذا النوع من النساء على األمة 

  . بلعنهن أمر الرسول 
د األكيد والتهديد الشـديد  فاحذري يا أمة اهللا هذا الوعي* 

والزمي أمر ربك واحتشمي يف مظهرك، وال تكوين سـبب فتنـة   
للمسلمني؛ فلباسك يلزم أن يكون ساتًرا وحاجًبا لك عن األنظار، 
ال أن يكون ملفًتا فاتًنا، فتتعرضي لغضب ربك وازدراء الناس لك 

 



  

  ٤٧اء واملوضة واألزياءسنال

من حولك، واستخفافهم بأخالقك وقيمك وصيانتك من التََّبـذُّلِ  
ملمقوِت؛ حىت ال تكوين سلعة بائرة ينادى عليها يف مدارج الطرق ا

  . واألسواق

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٤٨  

  األزياء اخلليعة يف نظر بعض نساء الغرب

امرأة أملانية حتمل راية الدفاع عن احلقوق  »أليس شفاوزر«* 
اإلنسانية للمرأة يف مواجهة استغالهلا يف جتارة اخلالعة، واقترحـت  
قانوًنا ملكافحة اخلالعة قُدَِّم للربملان األملاين، فهـذه واحـدة مـن    
احلركات يف الغرب اليت يسعى النساء من خالهلا لتحرير املرأة مـن  

  . )١(ي وجعل املرأة وسيلة للمتعة االمتهان واالستغالل اجلنس
 »أنـدريا دوراكـن  «وكتبت عاملة اجتماع أمريكية تدعى * 

بدافع اللذة يربطوننا وكأننا قطع حلـم،  «: »خالعة«حتت عنوان 
ويعلقوننا على األشجار، ويصورون االغتصـاب ويعرضـونه يف   

  . )٢( »السينما وينشرونه يف اجملالت
إن اجملتمـع  «: »لني ستانربيهي«وتقول الكاتبة األمريكية * 

املسلم جمتمع كامل وسليم، ومن اخلليق هبذا اجملتمـع أن يتمسـك   
وهلذا أنصـح بـأن   «: ، مث تقول»بتقاليده اليت تقيد الشاب والفتاة

تتمسكوا بتقاليدكم وأخالقكم، وامنعوا االختالط وقيِّدوا حريـةَ  
باحيـة  الفتاة؛ بل ارجعوا إىل عصر احلجاب، فهذا خري لكم من اإل

  . )٣( »واالنطالق وجمون أوروبا وأمريكا
                              

  ). ٥/١٩(حملمد العويد  رسالة إيل حواء )١(
  ). ٥/١٩(رسالة إيل حواء  )٢(
  ). ٢٩ص (عبد الودود شليب، . يف حمكمة التاريخ، د )٣(

 



  

  ٤٩اء واملوضة واألزياءسنال

فتاة يف .. وهذا اعتراف وهتاف من عارضة أزياء مشهورة * 
فهي من عامل العطور والفراء ودنيـا  .. الثامنة والعشرين من عمرها

إن بيوت األزياء جعلت مين جمرد صنم : واألزياء تقول »املوضات«
قد تعلمت كيف أكون ف.. متحرك، مهمته العبث بالقلوب والعقول
ال أكون سـوى إطـار   .. باردة قاسية مغرورة فارغة من الداخل 

يرتدي املالبس، فكنت مجاًدا يتحرك ويبتسم، ولكنه ال يشعر، ومل 
أكن وحدي املطالََبةَ بذلك، فكلما تألقت العارضة يف جتردها مـن  
 بشريتها وآدميتها زاد قدرها يف هذا العامل القاسي البارد، أمـا إذا 
خالَفَْت أيا من تعاليم األزياء فُتَعرِّض نفَسها أللوان العقوبات الـيت  

  .يدخل فيها األذى النفسي واجلسماين أيًضا
عشت أجتول يف العامل عارضة ألحدث خطـوط  «: مث تضيف

املوضة، بكل ما فيها من تربج وغرور، وجماراة لرغبات الشيطان يف 
مل أكن أشـعر  «: وتقول »إبراز مفاتن املرأة دون خجل وال حياء

جبمال األزياء فوق جسدي املفرغ إال من اهلواء والقسـوة، بينمـا   
كنت أشعر مبهانة النظرات واحتقارهم يل شخصًيا واحترامهم ملـا  

  . »أرتديه
عارضة األزياء الفرنسية الشابة البالغـة   »فابيان«هذا ما قالته 

فرارهـا مـن   من العمر مثانية وعشرين عاًما، وذلك بعد إسالمها و
ذلك اجلحيم الذي ال يطاق، وتوجهها إيل احلدود األفغانية لتعيش 
ما تبقى من حياهتا وسط األسر املسلمة وهو كالم واضح ال حيتاج 

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٥٠  

  . )١(إىل تعليق 
كنت غارقة يف «: »برجيت باردو«: وتقول املمثلة املشهورة

لنـاس  الفساد الذي أصحبُت يف وقت رمًزا له؛ لكنَّ املفاَرقَـةَ أن ا 
أحبوين عارية ورمجوين عندما تبت، عندما أشاهد اآلن أحد أفالمي 
السابقة فإنين أبصق على نفسي وأقفل اجلهاز فوًرا، كـم كنـت   

إذا رأيت امرأة مع رجـل  .. قمة السعادة لإلنسان الزواج.. سافلة
ملاذا أنا حمرومة من مثل هـذه  : ومعهما أوالدمها أتساءل يف سري

  . )٢(النعمة 
هذه مقتطفات خمتصرة من مئات بل  –أخيت القارئة  –وبعد 

ضد تعرية .. ضد األزياء املتهتكة .. من آالف اهلتافات ضد اخلالعة
هذه اآلهات يف معظمها من العاقالت .. اجلسد وتسعري الشهوات 

  !أو اجملرِّبات من بنات جِْنِسك فهل تعتربين؟

                              
  ). ٤٥ص( »اعترافات متأخرة«عن ) ٢٣٨(جريدة املسلمون، العدد  )١(
  ). ٥٨ص(ناصر العمر، . فتياتنا بني التغريب والعفاف، د )٢(

 



  

  ٥١اء واملوضة واألزياءسنال

  أَيَُّتها األمل... أختاه 

مة عليها طابع النفس اجلميلة، تنثـر يف  واملسل.. أنت مسلمة 
كل موضع َجوَّ َنفِْسها العالية؛ فلو صارت احلياة غيًما ورعًدا وبرقًا 

بإميانك وعفافك، ولو صـارت  .. لكنت أنت فيها الشمس الطالعة
.. احلياة قيظا وحرورا واختناقًا لكنت أنت فيها النسـيم يتخطـر   

فإذا اخندعت .. تنخدع  بإميانك وحشمتك، فيا كُلَّ الشرف ما مل
  . ما مل يدركها عفو اهللا... فليس فيها إال كلّ العار

  . احذري متدن أوروبا؛ أن جيعل فضيلتك ثوًبا يوسع ويضيق
أنوثـة  .. احذري تلك الكلمات املعسولة، والعبارات املنمقة

إخل، إن غاية ذلك ... تسرحية شعرها ... أزياؤها .. مجاهلا.. املرأة 
  . إىل الفضيحة ...كله إىل 

احذري وأنت النجم الذي أضاء منذ النبوة أن ُتقَلِّدي تلـك  
  . املرأة الغربية... الشمعة اليت أضاءت منذ قليل 

  : أختاه أيتها األمل
وبـني  ... إن املرأة أشد افتقاًرا إىل الشرف منها إىل احليـاة 

  . الشرف ومتابعة األزياء املتربجة كبعد ما بني املشرقني
إن سقوط املرأة هلولـه   –أخيت املسلمة  –لسقوط احذري ا

  : وشدته ثالث مصائب يف مصيبة
وسـقوط مـن   .. وسقوط من أوجدها ...  سقوطها هي 

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٥٢  

  ...!  )١(توجدهم 
  . وإن األزياء املاجنة أوسع بوابة حنو السقوط

إن نوائب األسرة ومصائبها كلها قد يسترها البيت إال : أختاه
وإن  -املنحرفـة  »واملوضـات «ل األزياء وه.. إال عار املرأة .. 

  !!إال دركات تؤدي حنو العار -صغرت
أسـرها  .. إن املرأة املنخدعة بتلك الدعايات للعري أسـرية 

أرباب بيوت األزياء، وإن تناءت بينها وبينهم الديار؛ أجـل لقـد   
لقد أصبحت ِدْمَيةً يلبسـوهنا مـىت شـاؤوا،    .. أسروها وكَبَّلُوها 
وهي تستجيب هلم ... ادوا، وُيلَوِّنوهنا كيفما شاؤواويعروهنا مىت أر

لقد أصبحت املرأة تقاس جبماهلا؛ فهو املؤهـل  .. بال قيد أو شرط 
فأصبحوا ال يرون إال جسًدا خمططًـا، أو  .. الوحيد للحياة عندهم 

مزخرفًا؛ فال قيمة تقدمها إال جسدها، هكذا أرادوا وهكذا أجاب 
  !!النساء

والقنوات الفضـائية   »اهلابطة«ت النسائية إن اجملال..  أختاه
املاجنة حتاربك وجتعل منك جسًدا فقط، ومتأل فكرك بأخبار تافهة، 
ومواضيع جانبية، وتقدم لك مناذج رخيصة لتقتدي هبـا، وتلـك   

منـاذج سـافرة ال   .. النماذج ال قيمة هلا يف عامل القيم واألخالق 
  . يربطها باحلياء أي رباط

                              
العار الذي يلحق أهلها وذريتها، إن هي ومراده . بتصرف(وحي القلم للرافعي  )١(

  . أخلت بشرفها

 



  

  ٥٣اء واملوضة واألزياءسنال

تلك األفكار البالية، والتزمي أمر ربـك  دعي عنك .. أختاه
.. وحجابك، حجاب الطُّْهرِ والَعفَاف، التزمي احلجاب الشـرعي 

فليس احلجـاب إال كـالرمز ملـا وراءه مـن     .. وافخري بذلك 
 –األخالق، واملعاين السامية، وهو كالصدفة ال حيجـب اللؤلـؤة   

ء احلجاب ولكن ُتَربِّيها يف احلجاب تربية لؤلؤية، فورا –وهي أنت 
  . الشرعي الصحيح معاين اهلدوء والسمو واالستقرار

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٥٤  

  لألزياء املتهتكة... للتربج ... الثمرة املرة للسفور 

أخيت املسلمة؛ إن األزياء والسفور قرينان ال يفترقان، كما أن 
والكالم عن األزياء ... األزياء املتهتكة واحلشمة ضدان ال جيتمعان

  . وف عنها وعن صرعاهتاهو باملفهوم السائد واملعر
 –ومن هنا أخيت املسلمة اعلمي أن ملا تقرأينه بني يديك اآلن 

له من يعارضه ويريد ِضدَّه ُمْغَترا حبضارة الغرب وهبارجهـا؛ بـل   
من املسلمات؛ خصوًصا  –ولألسف الشديد  –وبعض النساء أيًضا 

أولئك الالئي سافَْرنَ لبالد الغرب، وهـتكن أسـتارهن، ونـزعن    
ملاذا احلجر على املرأة والتضييق : حلجاب، ورمبا قال قائل أو قائلةا

إن املـرأة الشـريفة   : عليها يف ملبسها ويف طريقة حياهتا؟ ويقولون
تستطيع أن تعيش بني الرجال بشرفها يف حصن حصني إذا أرادت 
ذلك، ويستدلون هلذه الدعوى بواقع الغرب وأن الواحد منهم يرى 

  . عارية فال حترِّك مشاعره أبًدااملرأة تسري أمامه 
وحىت ال نطيل يف الرد على مزاعم أولئك القوم، يكفـي أن  
حنيلهم على من يريدون االحتذاء به يف هذا اجلانب، وهم الغـرب،  
فاالختالط عندهم يف املدارس، يف اجلامعات، يف كل مكان، واملرأة 

كشف عندهم خترج كما تشاء، وتلبس ما تشاء، تستر ما تشاء، وت
  . ما تشاء، وال حماسب هلا يف ذلك

وهذا ما يريده أن يكون منتشًرا يف بالد اإلسالم أولئك الذين 

 



  

  ٥٥اء واملوضة واألزياءسنال

حنيل هؤالء إيل النتائج اليت توصـل   –أقول  -يرتسمون خطاهم، 
  : إليها الغرب عرب بعض اإلحصاءات التالية

يوجد أكثر مـن نصـف    :يف الواليات املتحدة األمريكية* 
عاصمة اجلرميـة  «: صاب سنوًيا، ويف لوس أجنلوسمليون عملية اغت

سنة أن كل واحدة مـن   ١٤يوجد بني فتيات سن  »واالغتصاب
ثالث معرضة لالغتصاب، ويف عام واحد أدخل إىل غرف الطوارئ 

ضحية اغتصاب؛ أي عشر حوادث ) ٣٦٤٦(يف مستشفيات املدينة 
  . اغتصاب يف كل يوم يف مدينة واحدة

عدد النساء املغتصبات أكثر من مائة  :ايف فرنس: يف أوروبا* 
ألف امرأة، واملغتصبون ليسوا دائًما من الشواذ أو اجلرمني، بل من 

  . أناس عاديني
  . )١(تغتصب امرأة كل ربع ساعة  :ويف أملانيا* 

هذا هو االغتصاب يف الغرب إحدى الثمار املرة خلروج املرأة 
عية لنفسها باألزيـاء  من بيتها سافرة متربجة، يراها كل الرجال دا

املغرية باحلرام؛ فازدادوا شرًها وفحًشا ال هناية له، فتطلبـوا إرواء  
  . غرائزهم بأنواع من الشذوذ واالجترام

فرفقًا بالقوارير يا دعاة السفور، ودونكم حـال اجملتمعـات   
املنحرفة وما آل إليه أمرها، وَتَبيَّنوا دعواهتم املعلنـة علـى ألسـن    

  !!ة إىل منع االختالط والتربجعقالئهم الداعي
                              

  ). ٥/٧٦(رسالة إيل حواء  )١(

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٥٦  

  األزياء املتربجة سنة إبليسيَّة وطريقة يهودية

مـع إبلـيس    –عليهما السالم  –إن قصة أبوينا آدم وحواء 
تكشف لنا مدى حرص عدو اهللا إبليس على كشـف العـورات،   
وهتك األستار، وإشاعة الفاحشة، وإن التهتك والتـربج هـدف   

َيا َبنِي َآَدَم لَا َيفِْتَننَّكُُم الشَّـْيطَانُ  : أساسي له، قال اهللا عز وجل
كََما أَْخَرَج أََبَوْيكُْم ِمَن الَْجنَِّة َيْنزُِع َعْنُهَمـا ِلَباَسـُهَما ِلُيرَِيُهَمـا    

؛ فإبليس إذن هو مؤسس دعوة التربج ]٢٧: األعراف[ َسْوَآِتهَِما
جمال  والتكشف، ولو باسم األزياء واملوضات، ولليهود باع كبري يف

حتطيم األمم عن طريق املرأة، وكان التربج من أمضى أسـلحتهم،  
ومن ضمنها بيوت األزياء اليت ميلكون أشهرها وأكربهـا يف دول  

وهم أصحاب خربة قدمية يف هذا اجملال، فقـد  ! العامل، وكيف ال؟
كان حال نسائهم التربج والتزين وهن كذلك اليوم؛ ففي اإلصحاح 

أن اهللا سيعاقب بنـات صـهيون علـى    « :الثالث من سفر أشعيا
تربجهن، واملباهات برنني خالخيلهن بأن ينزع عنهن زينة اخلالخيل 

هـذا   )١( »والضفائر واألهلة واحللق واألساور والرباقع والعصائب
  . على ما يف كتبهم من حتريف وتبديل

بتلك اليهودية من قدمي الدهر  –أخيت املسلمة  –أََوَما َسِمْعِت 
إن الدنيا خضرة «: دعت تلك املوضة اخلبيثة؛ يقول النيب وقد ابت

، مث ذكر نسوة ثالثًا من بين إسرائيل »حلوة فاتقوها واتقوا النساء
                              

  . حملمد إمساعيل »احلجاب ملاذا؟«راجعي رسالة  )١(

 



  

  ٥٧اء واملوضة واألزياءسنال

امرأتني طويلتني تعرفان، وامرأة قصرية ال تعرف، فاختذت رجلـني  
من خشب، وصاغت خامتًا، فحشته من أطيب الطيب، املسـك،  

أو باجمللس قامت به ففتحته ففاح  وجعلت له غلفًا فإذا مرت باملأل
إن أول ما هلـك بنـو   «: ويف رواية البن خزمية قال  )١(رحيه 

أو  –إسرائيل أن امرأة الفقري كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ 
  . )٢( »احلديث... ما تكلفه امرأة الغين  –قال الصيغة 

وقد يوجد من املسلمات من صارت حتفظ أمسـاء جمـالت   
أحسن من حفظها ألمسـاء سـور    »املوديالت«مََّيات األزياء ومس

القرآن الكرمي، بل إن بعضهن حتفـظ ٍأمسـاء عشـرات املمـثلني     
واملمثالت، وال ميكنها أن تعدد أمساء قدواهتا احلقيقيات، أال وهـن  

ورضي اهللا عنهن، ومن ثَمَّ فإنَّ قَلَْبها َميَّـالٌ   زوجات رسول اهللا 
أخـيت   –عارضات األزياء، فلتكـوين  لتقليد أولئك املمثالت، أو 

معتدلةً يف زينتك وأزيائك، من غري إفراط وال تفـريط،   –الكرمية 
حريصة على إميانك وأخالقك، حذرة مـن التشـبه بالكـافرات    

  . والفاسقات

                              
 »سلسلة األحاديث الصحيحة«، وهو حديث صحيح )٤٠/ ٣(رواه اإلمام أمحد  )١(

  ). ٧٩٧/ ١(لأللباين 
  . د هراسحمم/ حتقيق) ٣٢٠ص(التوحيد البن خزمية  )٢(

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٥٨  

  آراء االختصاصيني واألطباء يف املوضات واألزياء

ةً يف جلد لقد أثبت علم التشريح أن أََشدَّ املناطق رِقَّةً وحساسيَّ
اإلنسان هي منطقة الوجنتني والشفتني ورؤوس األنامل، وأعظمها 
حساسية وشفافية غشاء القرنية وباطن األجفان، فماذا تصنع املرأة 
هلذه املناطق؟ وما هي اآلثار املترتبة عن ذلك؟ بيان ذلك يف األسطر 

  : التالية
 »الكـرمي «فتصب املرأة عليهمـا أنـواع    :أما الوجنتان* 

لدهون واملساحيق واملكياج؛ وهي معاجني زيتية ُيـذَاُب فيهـا   وا
مركباُت معادن ثقيلة، مثل الّرصاص، والزئبق، وتدخل يف تركيباهتا 
أكسيدات املشتقات البترولية، وكل هذه ضارة باجللد؛ ألهنا متتص 
عن طريقة، وحتدث االلتهابات واحلساسية؛ أما لو استمر استخدام 

ن هلا تأثًريا على األنسجة املكوِّنة للدم والكبد ، فإ»املكياجات«هذه 
والكلى؛ حيث أن تلك املواد هلا خاصية التََّرسُّبِ الكامـل؛ فـال   

  . )١(يتخلص اجلسم منها بسرعة 
فما فتئـت املـرأة تسـتر عينيهـا بأصـبغة       :أما العينان* 

، وأنواع الطالءات، ومن مركباهتا مواد تسبب التسمم »املاسكارا«
وينـتج   »فينيلني ثنائي المني«، و»هيكزات كلورفني«مثل املزمن، 

                              
كتاب التحديات يف وجه املرأة  –كلية طب اإلسكندرية  –وهبة أمحد حسن / د )١(
  ). ٦٦ص(

 



  

  ٥٩اء واملوضة واألزياءسنال

عن ذلك التقرحات يف القرنية، واالنتانـات يف العيـنني بسـبب    
األجسام غري املعقمة، وحتوي املايكروبـات، ومـن مث تتسـاقط    
رموشها، ويضطرها للرموش املستعارة لتغطية هذا النقص، لتلـهث  

  . خلف املوضة رغما عنها
 »اإليتيكيـت «فإن التََّمدُّنَ وأصـولَ   :تانأما الفم والشف* 

َيفْرُِض عليها أصباغًا ملونة؛ فلون للربيع، ولـون للنـهار، ولـون    
إخل، وهذه امللونات على الشفاة هي مركبات منحلـة يف  .. للسهرة

وكلـها   »الكلوروفورم«و »رابع كلور الفحم«حماليل عضوية مثل 
من، أو السََّرطان، وهـذا  التسمُّم املز: حتمل بني طياهتا أحد خطرين

ما أعلنته هيئة الصحة العاملية طبقًا لتقارير خربائها، وأن أمحر الشفاة 
، وزيادة على ذلك القيود )١(قد يسبب اإلصابة بالسرطان  »الرُّوج«

القسرية يف الكالم واألكل؛ فال جيوز هلا أن تشرب أو تزيـد مـن   
  . )٢(َيْخِدُش ُصَوَر التِّْمثَالفتحة ثغرها، فكل ذلك ُيَشوُِّه الدِّيكوَر، و

وهـو   »السِّْشـَوار «فيكاد ألَّا َيْخلُو بيٌت ِمَن  وأمَّا الشَّْعُر* 
والصبغة للشعر دون مناسبة َعُدوٌّ لَُدوٌد للشَّْعرِ؛ هذا باإلضافة إىل ما 
ثبت لدى األطباء واخلرباء من أن تعريض أجزاء من جسـد املـرأة   

  . )٣(َرطان يف تلك املواضع للشمس قد يسبب اإلصابة بالسَّ
                              

 –) ٦٤ – ٦٢ص(املوضة يف التصور اإلسالمي للزهراء فاطمة بنت عبد اهللا  )١(
  . -)باختصار(
  . -يتصرف  –) ٦١ – ٦٠ص (فاطمة صديق جنوم / زينة املرأة، د )٢(
  . )باختصار) (٦٤ – ٦٢ص (سالمي للزهراء فاطمة بنت عبد اهللا املوضة يف التصور اإل )٣(

 



  
النساء واملوضة واألزياء ٦٠  

كما أنَّ انتعالَ األحذية ذات الكعب املرتفـع يـؤدي إىل   * 
إرهاق القدمني، وإىل آالم الظهر، وقرر بعض األطبـاء أن انتعـال   
ذلك النوع من األحذية سبٌب من أسباب انقالب الرَِّحمِ؛ مما يَؤدِّي 

  . )١(إىل إسقاط احلمل 
مستحضرات التجميل، ولكـن   وال أقصد مبا تقدم حترمي مجيع

أردت بيان بعض أضرارها، وهذا خيتلف من نوع إىل آخر، ومـن  
امرأة إىل أخرى، ولكن مىت ثبت ضرر شيء من ذلك فذلك ممنوع 

  . شرًعا وال ينبغي تعاطيه
وينبغي للمسلمة أن تعتدل يف اسـتخدام تلـك املسـاحيق    

هبا ضرًرا، أو  واملستحضرات، مع العناية مبا يناسبها دون أن ُيلِْحَق
ترتكب حمظوًرا، وتاج اجلمال هو اإلميان ومسـو األدب، وحسـن   

  . اخللق، وطيب التعامل

                              
  . املرجع السابق )١(

 



  

  ٦١اء واملوضة واألزياءسنال

  )١(ملاذا تتربج املرأة وتنساق مع األزياء املاجنة 

إنَّ َتَبرَُّج املرأة وسفورها داء َوبيلٌ، ومرٌض خطٌري، ُعرَِف من 
ـ .. قدمي الزمان، وقد أقر بذلك العقالء يف كـل زمـن   لمهم مس

وكافرهم غربيهم وشرقيهم، وقد أدى ذلك التـربج إىل انتشـار   
الفساد بني الرجال والنساء، وهذا ما َخطَّطَ له اليهـود؛ جـاء يف   

ولقـد  «: الربوتوكول التاسع يف بروتوكوالت حكماء صـهيون 
وجعلناه فاسًدا متعفًنا ) غري اليهود(خدعنا اجليل الناشئ من األميني 

ونظريات، معروف لدينا زيفها التام، ولكـن   مبا علمناه من مبادئ
  . »حنن أنفسنا امللقنون هلا

وميكن أن ترجع أسباب تربج كثري من النساء وشدة ولعهـن  
  : باألزياء املتربجة إىل األمور التالية

فاملرأة إذا مل يكن  :ضعف اإلميان وعدم اخلوف من اهللا -١
طريـق العـري   لديها هذا الضابط فإهنا تصبح مهيئة للتمادي يف 

احلسي واملعنوي، واملرأة إذا نسيت عقاب اهللا هلا ملخالفة أمره فإنه 
تفعل ما تشاء لتَمكُّنِ الشيطان منها ورقة قلبها وانسياقه مع شهوات 

: النفس األمارة بالسوء، وتزيني شياطني اإلنس واجلن، ولذا قال 
  . )٢( »اطَّلَْعُت يف النار فرأيُت أكثَر أَْهِلها النِّساء«

                              
: رسالة ماجستري للشيخ »التربج واالحتساب عليه«للتوسع يف املبحث راجعي  )١(

  . عبيد السلمي
  ). ٢٧٣٧(، ومسلم )٩/٢٩٨(رواه البخاري  )٢(
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لقد َحلَّ باملسلمني الضَّـْعُف بعـد    :سوء فهم اإلسالم -٢
قُوَِّتهم، واهلوان بعد ِعزَِّتهم، وقد نال ذلك مجيع جوانب حيـاهتم،  
ورأوا الكفار وما هم عليه من قوة، مع تفسخهم مـن األخـالق   
والدين، فرد السفهاء والعلمانيون ضعفهم ملا هم عليه مـن بقيَّـة   

اصة أوضاع املرأة، وظنوا أهنـا مـن قبيـل    قيمهم وأخالقهم، وخب
العادات، مثل احلجاب، وتعدد الزوجات، فبدأ حتللهم مـن هـذه   

  . القيم ونبذها وراءهم واستبدلوا هبا عادات الكفرة وطرائقهم
وال َرْيَب أنَّ مصَري اجملتمعـات مـرهتٌن    :فساد التربية -٣

شـأ األجيـال   باملعتقدات اليت يتمسك هبا أفرادها، وخباصة اليت ين
عليها؛ فالتربية توجيٌه عمليٌّ وتنشئةٌ على املعتقدات واألخالق، فإذا 
أمهلت األسرة تنشئةَ أفرادها على اخلري سارت يف ُسُبلِ الضَّـالل،  
فينشأ األطفال ويتربون على ما قد لُقُِّنوه، وعلـى مـا رأواه مـن    

ها متربِّجةً، أو ُمَربِّيهم؛ فالفتاة تترىب وتأخذ عن أهلها، فإذا رأت أمَّ
َتَبرََّجِت الفتاة بنفسها ومل ُتْنَه عن ذلك َتفَسََّخت شيئًا فشيئًَا وَشـقَّ  

  . تقوُميها بعد ذلك
هذا مع اعتقاد البعض أن التربَج حريةٌ وَتطَوٌُّر، فيقرونه لو رأوا 

هي شـريفة  : ويقولون! ُحرِّيَّتها الشخصية: بنتهم متربجة ويقولون
أمل يأمر اهللا ! إخل، وهذه بداية اهلاوية! .. رضهاوال ميكن أن ختل بع

  : بَِسْترِ نسائه ونساِء املؤمنني فقال تعاىل نبيَّه وأشرَف َخلِْقِه 
  َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلأَْزَواجَِك َوَبَناِتَك َونَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيـْدنَِني

 



  

  ٦٣اء واملوضة واألزياءسنال

أَنْ ُيْعَرفَْن فَلَا ُيْؤذَْيَن َوكَانَ اللَّـُه  َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ ذَِلَك أَْدَنى 
  ]. ٥٩: األحزاب[ غَفُوًرا َرِحيًما

وليست املدرسةُ بأَقَلَّ شأًنا ِمَن البيِت يف التربية؛ بل رمبا كانت 
أشدَّ تأثًريا؛ فالفتاة تأخذ عن معلمتها كل شيء حىت سلوكها، كما 

املعلِّمات فإنَّ الطالبات أهنا تقلد زميالهتا وتنافسهن؛ فمىت َصلََحِت 
َيِصْرنَ أقرَب إىل اخلري، وهكذا الزميالت، فللصُّْحَبِة تأثُريها؛ فكـم  
من طالبة َجرَّت صاحبَتها للفساد، وكم من طالبة جعلت زميلتـها  
العفاف ميشي على األرض، وما أشد تقليد الفتيـات لبعضـهن يف   

رس البنات، أو بعض مدا –أمور املالبس، ورمبا رأيت أخيت القارئة 
الكليات، وكأهنا معاهد لألزياء، هذا مع وجود التعليمـات مبنـع   

وأما بعض املعلمات فلرمبا ! التوسع يف املالبس والزينة بني الطالبات
قضت الليل كله تزين نفسها للذهاب للمدرسة، وكأمنا هي ليلـة  

فرسخ يف قلوب طالباهتا أنواع موضاهتا قبـل املقـررات   ! زفافها
  ! يةالدراس
فمع َتَنوُّعِ وسائل اإلعـالم احلديثـة،    :وسائل اإلعالم -٤

واتساع انتشارها، صارت يف متناول اجلميع؛ فقد عمـد أعـداء   
الفضيلة لتسخريها يف مآرهبم، ومن أهم ذلـك إخـراُج اللؤلـؤة    
املكنونة، وإلقاؤها يف مستنقعات الرذيلة؛ فعمدوا إىل تغريب املـرأة  

ة حمكمة، وهي وإن كانت بطيئة نسبيا، املسلمة على مبادئ مدروس
ولكنها أكيدةُ املفعول؛ وذلك عرب اإلذاعة، والتلفزيون، والفيـديو،  
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والقنوات الفضائية، واجملالت، ومن خالهلا َحرَُّضوا املرأة املسـلمة  
على اخلروج عن اآلداب اليت حتافظ على شرفها وكرامتها؛ لتتساهل 

سـاهل يف كشـف يـديها    يف أن يسمع صوَتها الرجـال؛ مث تت 
ومن النسـاء مـن   ! وهكذا حىت تكشف عن عورهتا.. وساعديها

  . تكون مولعة بالتقليد واجلري وراء كل جديد فيسهل وقوعها
وهو ظاهرة اجتماعية نابعة من دوافع نفسـية،   :التقليد -٥

ولذا رمبا كان التقليد يف الطيب، ورمبا يف اخلبيث، ويف عصرنا هذا 
غريات والفنت أولع بعض النساء بالتقليد إىل َحدِّ الذي كثرت فيه امل

اجلنون، وخباصة تقليد املْنَحلَّات يف أخالقهن من نساء الغـرب، أو  
املمثالت الاليت ال َهمَّ هلنَّ إال إبراز حماسن اجلسـم دون مراعـاة   
لألخالق والفضيلة، فتأيت املسلمة لتقلدها يف زيها املتربج، وأخالقها 

  . السافلة
قليد لدى املرأة عظيٌم وكبٌري بالنَّظَرِ إىل طبيعتها الفطريـة  والت

والنفسية؛ فالبنت ُتقَلُِّد أمَّها، والتلميذة معلمتها، والطبقات املتوسطة 
وهكذا، ولذا فإن الاليت يسافرن إىل بالد الغرب، .. للطبقات العالية

أو بالٍد ال يلتزم فيها النساء باحلجاب؛ وهن يلـزمن احلجـاب يف   
وهذا مـن  ! الدهن؛ فإهنن ينزعن احلجاب ويتربجن يف تلك البالدب

  . دالئل االهنزامية النفسية، وضعف اإلميان، واالغترار بالدنيا
ومما يؤسف له أيًضا أن بعض من ينظَّمون يف سلك املـثقفني  
يفخرون هبذا السفر مع نسائهم وهن متربجات، وهو عني الـنقص  
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لك املرأة اليت تأخذ أنواع وطـرق  لو كانوا يعلمون، وهكذا أيًضا ت
لبسها عن الغرب والشرق؛ فَِلَجْهِلها َعِمَدْت إىل التقليد ولو كـان  

  . مهنًيا
لََتتَّبُِعنَّ َسـَنَن  «: حينما قال وصدق معلم البشرية وهاديها 

من كان قبلكم شًربا بشرب وذراًعا بذراع حىت لو دخلوا جحـر  
: اليهود والنصارى؟ قـال ! يا رسول اهللا: فقيل. »َضبٍّ لتبعتموهم

، تتشبهون باليهود والنصارى ولو يف سافل األمـور؛  )١( »!فمن؟«
حىت إن كان فيهم من أتـى أمـة يكـون    «: ولذا جاء يف رواية

   .)٢( »...فيكم
فإن التََّشبَُّه ُجْزٌء من احملبة؛ إذ إن َتَشـبَّهك   –أخية  –أفيقي 
ك احملبةَ هلُـنَّ، وهـذا   ُيوجُِد يف قلب -ولو يف لبسهن -بالكافرات

ُمشاَهٌد ملموس، فاحذري أن يكون مآلك معهن يف دار واحدة يوم 
القيامة، فإن املرء حيشر يوم القيامة مع من أحب كما دل على ذلك 

  . حديث رسول اهللا 

                              
  ). ٢٦٦٩(، ومسلم )١٣/٣٠٠(رواه البخاري  )١(
  ). ١٠/٣٤(ألصول، البن األثري جامع ا )٢(
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  أضرار التربج وصراعات األزياء املاجنة

  : وسأوردها على سبيل اإلجياز
  : على املرأة: أوالً
رأة مستعبدة لسفورها؛ فُتْسَتَغلَّ من أجل هـذا،  كون امل -١

وتصبح سلعةً رخيصةً، وال أََدلَّ علـى ذلـك مـن الـّدعايات     
واإلعالنات التجارية؛ فاملرأة عنصرها األساسي، ولو كانت البضاعة 

  . غذاء قطط، أو إطارات للسيارات
  !؟. تربجها وسفورها والنهاية إىل أنه جيعل املرأة تتمادى يف - ٢
... انصرافها عن الواجبات املنزلية ووظائفها الطبيعية إىل  -٣

  . فتتضرر أسرهتا بذلك وأوالدها أيًضا! إىل عرض مفاتنها
تعرض املتربجـة ألمـراض السـفور ومستحضـرات      -٤
  . )١(التجميل
زوال حياء املرأة وانعدامه؛ وهو سر أنوثة املرأة وسـبب   -٥

  . ميل الرجل إليها
هي عاصـية هللا، معرضـة لسـخطه    وقبل ذلك وبعده ف -٦

  . وعقابه يف كل حلظة
  

                              
آراء االختصاصيني واألطباء يف املوضات «من هذه الرسالة ) ٥٣ص : (ينظر )١(

  . »األزياء
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  : أضرار ذلك على الرجل: ثانًيا
انشغالُُه عن واجباِتِه ومهامه؛ بسبب العري الذي يراه يف  -١

  . إخل... الشارع والسيارة والسوق
تعرضه الرتكاب اجلرمية، اليت يدان هبا وحياسب عليهـا،   -٢

  . تربجة للفسادبسبب دعوة غري صرحية توجه إليه من امل
  . يفتح الباب أمامهم للتََّخنُِّث والتََّميُّعِ ِللَفِْت َنظَرِ النساء -٣
تشويه مسعة الرجل إن كانت املتربجة زوجته أو قريبتـه،   -٤

  . وحيتقر من قبل الناس، وإذا خرج معها فاحلكم أشد لرضاه
زيادة على سخط اهللا إن هو أطلق نظره علـى مفـاتن    -٥
  . النساء
  : أضرار ذلك على اجملتمع: لثًاثا
ملن يتعرض لتلك املناظر، وبذلك شلل  :التهييج اجلنسي -١

  . العقل والفكر السليم
بسبب كثرة تلك اللقاءات، واكتفـاء   :الربود اجلنسي -٢

اجلميع بالنظرات وحنوها حىت مع زوجته، وهذا مرض خطري يسعى 
   .املصابون به إىل األطباء لطلب التوجيه والعالج

إذ التربج مـن أكـرب    :ظهور الزنا وانتشاره يف اجملتمع -٣
دواعيه ومسبباته؛ فيتحلل اجملتمع بأسره، فتحل العقوبـة والنقمـة   
باجلميع، وتنتشر األمراض واألوبئة اجلنسية، كما هي احلال يف بالد 

  . السفور
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حيث تفتر املشاعر الزوجية بني الزوجني  :َتفَكُُّك اُألَسرِ -٤
نسي بينهما بسبب مناظر التََّبرُّجِ، ورمبا مال الزوج عـن  للربود اجل

زوجته بسبب نظرة نظرها ملتربجة فأعجبته، وحينئٍذ تقع املشكالت 
واملصاعب، مما يؤثر على سلوك األوالد، ورمبا آل األمر إىل الطالق 

  . فتتفرق األسر بعد اجتماعها، ولذلك رصيد من الواقع
  : ألموروذلك  :اإلعراض عن الزواج -٥
أن يشك اخلاطب يف عامة النساء، وأن تكون اليت يريـد   -أ

خطبتها من املتربجات ممن يرى والاليت ال يبالني بنظـر الرجـال   
  . األجانب إليهن

عدم تقييد نفسه بامرأٍة واحدة، فاأللوان أمامه متعـددة   -ب
  ..!ومغرية فلينصب شراكه وليصد

تلك املتربجـة يف  أن يكابر يف مجال خطيبته، لتكون مثل  -ج
  . يف مجاهلا املزيف.. ديكورها 
حيث ُتْصَرُف األموالُ على الزينة واألزياء  :اهنيار االقتصاد - ٦

وبيوهتا يف االسترياد والتصنيع وشغل الطاقات يف أمور ال تسـمن وال  
تغين من جوع، وخصوًصا عند األزمات، وكذلك بسـبب تكـرار   

  . ومصاريفه »ستانهف«احلفالت ومباهاة النساء فلكل حفل 
ألن املتربجة تسبب مشكالت متنوعة  :اإلخالل باألمن -٧

لنفسها ولغريها إن ركبت يف سيارة أو سارت يف الشارع؛ بسبب 
تعريضها نفسها للمعاكسة، أو اخلطف واالغتصاب، ورمبا القتـل  

  . وهذا عني اإلخالل باألمن
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  األزياء واحلياء

سالم، ورواها من معني اإلميان يا درَّة صاهنا اإل: أخيت املسلمة
الصايف، وألبسها ثوب العفاف، ورفعهـا إىل مرتبـة الكواكـب    

! هل ترضني لنفسك أن تكوين هنًبا لقوم ال خالق هلـم؟ : الدراري
هل ترضني لنفسك أن ختلعي ثوب احلياء، وتبدي للرجال ما أمرك 

  .!ربك بستره؟
ـ : أختاه ر، ولكـن  إن احلياء حلة رائعة يتحلى هبا مجيع البش

هباءها على املرأة أمسى وأفضل؛ بل إن املرأة تفقد أنوثتها وإنسانيتها 
احلياء واإلميان «: حني تفقد حياءها، وقد جاء يف احلديث قوله 

، وتأملي مقدار حياء )١( »قرنا مجيًعا؛ فإذا رفع أحُدمها ُرِفَع اآلخر
ل كنت أدخ«: حيث تقول –رضي اهللا عنها  –أم املؤمنني عائشة 

وأيب رضي اهللا عنـه، واضـعةً    البيت الذي دفن فيه رسول اهللا 
إمنا هو زوجي وأيب، فلما دفن عمر رضي اهللا عنـه،  : ثويب، وأقول

واهللا ما دخلته إال مشدودة عليَّ ثيايب؛ حياء من عمـر رضـي اهللا   
  . »عنه

والزمي حياءك، ودعي عنك تلك األزياء  –أخييت  –فتنبهي 
  . من هتك العوارات، وَتطَلُّعٍ إىل احملَرَّمات العاهرة، وما يتبعها

                              
  ). ١/٢٢(رواه احلاكم  )١(
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ما هو احلجاب إال حفظ روحانية املرأة للمـرأة، وإغـالء   «
سعرها يف االجتماع، وصوهنا من التََّبذُّلِ املْمقُوت، واالرتفاع هبـا  
: عن أن تكون سلعة بائرة ينادى عليها يف مدارج الطُُّرق واألسواق

ية، الشفاة الياقوتية، الثغور اللؤلؤية، العيون الكحيلة، اخلدود الورد
أََولَـيس النسـاء   ... ال ... ال ... واألعطاف املرجتة، والنـهود  

املنَحلَّات ِمْن أمثال املمثِّالت ونساء الغرب، قد انتهني هلذه الغايـة  
من الكساد بعد نبذ احلياء واحلجاب، وأصبحن إن مل ينادين علـى  

ن ال يظهرن يف الطرق إال لتنـادي  أنفسهن مبثل هذه العبارات، فإهن
  . )١( »أجسامهن مبثل هذا

فهذه هي احلرية، وذلك هو نبذ احلياء، أوهلا ما شئت مـن  «
أوصاف وأمساء، ولكن آخرها دائًما إما ضياع املرأة، وإما فسـاد  

  . ، فتنبهي يا مسلمة)٢(»املرأة

                              
  . بتصرف يسري) ١/١٩٥(وحي القلم للرافعي  )١(
  . بتصرف يسري) ٢/٢٩٥(وحي القلم للرافعي  )٢(
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  صورة منزلية ملهتمة باملوضة واألزياء

أعلنت حالة االستنفار، وفرضت قانون إهنا يف داخل بيتها قد 
الطوارئ؛ حيث غَطَّْت َوْجَهَها باَألقْنَِعِة التجميلية اليت تعاجل اجللد، 
وبعضها مستورد من الصيدلية، وبعضها من التصنيع احمللـي مـن   
البيض والزبادي واخلمرية، فالذي يشاهدها يضحك مرة، وخيـاف  

ائح املزعجة اليت تنبعث ، ناهيك عن الرو»ورحم اهللا أطفاهلا«مرات 
  . منها

وبعض األقنعة يلزمها باالستلقاء حىت ال تسقط عن وجههـا؛  
كاألقنعة املصنوعة من شرائح اخليار والطماطم؛ فرياهـا زوجهـا   

  !وكأنه ينظر إىل حملٍّ لبيع اخلضار
وهناك من الزيوت اليت يدهن هبا الشـعر لتقويتـه وذلـك    

؛ »يـوم احلنـاء  «أو  »يتمحام الز«بكميات غزيرة، وهذه تسمى 
حيث ختصص لذلك مالبس غاية يف الـننت والقـذارة وتوسـيخ    
األماكن، مثل املَخدَّات وحنوها، ومن أهم الزيوت املستخدمة ممـا  
فرضته املوضة زيت اخلروع، وزيت جوز اهلند وزيـت اخلـس،   
وزيت الزيتون، وقد ختلط هذه األصناف مع بعضها ويضاف إليها 

  . ا متعددةالبيض فتسبب أضراًر
فتصبح تلك املتربجة يف بيتها مصدًرا إلزعاج املعدة، وإثـارة  

  . القيء؛ بينما تفوح رائحتها يف الشارع بالعطر املثري
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ومن ضمن اخلطوات أن تلف شـعرها باللفافـات املسـماة    
؛ حىت تعطيـه  »البنس«، أو تلفه بالدبابيس اخلاصة بالشعر »رولر«

ا هو نصيب زوجهـا املسـكني   الشكل املالئم عند اخلروج، وهذ
إال إذا وافقها عند اخلروج ليحظى برؤية زينتـها بصـورة   ... منها

  . بينه وبني الرجال اآلخرين »اشتراكية«
هذا فضالً عن أهنا تبدو يف البيت مرهقة من أثر انتعاهلا للحذاء 

وترينها وقد .. ذي الكعب املرتفع عند اخلروج فترينها متأففة ثائرة
من املساحيق وكأنه وجُه مريض؛ حيث يصري ذلك غسلت وجهها 

الوجه املشوب باحلمرة خارج البيت، وقد ذبـل وصـار شـاحًبا    
  . مرهقًا

والغريب يف األمر أن غالبية املتزوجات يقنعن بإعجاب رجال 
الشارع هبن، وال يهمهن كثًريا إعجاب الزوج؛ فهي تظن أنه حيبها 

وجهها مقنًعـا بـالبيض   مهما كانت احلال، وأهنا تفتنه ولو كان 
  !واخلمرية، والشعر ينضح بزيت اخلروع

حيكى أن زوًجا خاطب زوجته أن تتجمل له وهتتم به مثلمـا  
أأنت غريب عـين  : تفعل إذا أرادت اخلروج، فردت عليه مندهشة

  !؟)١(أيُّها الرجل 

                              
  ). ١٢٨ص (املوضة يف التصور اإلسالمي  )١(
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  مشاهد وآثار تلفت األنظار

 ال ينقضي العجب من حال بعض النساء الاليت لو سـألت * 
إحداهن عن آخر عطر نزل يف السوق ألجابتك وبالتفصيل، ولـو  
سألتها عن آخر موضة يف األقمشة وامللبوسات، لكانت دقيقـة يف  
جواهبا، ولكن لو سألتها عن بعض أحكام دينها، لكانت غري عارفة 
مبا جتيب، أو لو سألتها عن بعض األحكام املختصة بالنسـاء، ملـا   

الستحاضة مثالً، وخذي مثـاالً علـى   عَرفَِت الفرق بني احليض وا
لو طهرت املرأة من احليض قبل غروب الشمس، وملَّا تطهرت : ذلك

فما احلكم؟ هل تقضي العصر فقط، أم الظهر : دخل وقت املغرب
والعصر، أم ال يلزمها قضاء؟ ستجدين غالب النسـاء ال تعـرف   

فهي مضيعة ألحكام دينـها، عاملـة بأحـدث    ! اجلواب الصحيح
األزياء، وكأهنا خلقت ألجل هذا، أو كأهنا ستسـأل يف   تطورات

قبل فـوات   –أخيت  –قربها عن أنواع املوضات واألزياء؛ فتنبهي 
  . األوان

من يسري يف أحد الشوارع والطرقات يرى من بعض النساء * 
الاليت يركنب مع أزواجهن، أو السائقني، وقد كشفت إحداهن عن 

أو مزرقًا باألصـباغ، وزوجهـا   وجهها، ورمبا كان الوجه حممًرا 
جبانبها ال حيرك ساكًنا، والنظرات اجلائعة تتبعها، ولسـان حاهلـا   

  !!انظروا إىل أصباغ وجهي وإىل عدم غرية زوجي: يقول
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بعض النساء ال متانع إطالقًا يف جتاذب أطراف احلديث مع * 
الباعة يف احملالت التجارية، بل رمبا تـوىل باعـة األزيـاء وأدوات    

جميل االختيار للنساء، بناء على رأيه يف لون بشرة تلك املـرأة،  الت
إخل، وخيتار أصباغ الشفتني .. فيختار املكياج املناسب للجفن وللخد

وبعض النساء ال ! أيًضا حبسب خربته، وطبيعة شفاة املرأة اليت أمامه
تتردد يف مد يدها مكشوفة إىل عضدها؛ ليأخذ هلا بـائع الـذهب   

ب، ولكنها تتردد أن يقوم أخوها بذلك، وكـم هـو   املقاس املناس
خطري أن ختسر املرأة شرفها بسبب أمثال هذه التصرفات الطائشة، 
فيا أخيت احذري هذه التصرفات احملرمة وما شاهبها، َولَْتكـوين يف  

  . السوق ويف كل مكان حمافظةً على حشمتك ووقارك
صـرية أو  بعض األمهات تعتاد أن ُتلبس بناهتا املالبـس الق * 
وحنوها من املالبس احملرمة، ولو أنكـرت   »البنطلونات«الضيقة و

ولو أنكرت عليها ! عمرها عشر سنني.. صغرية: عليها ذلك لقالت
هذا احلال بعد مخس سنني لكان اجلواب نفسه ال يضرها صـغرية،  
إن هذه األم قد وضعت اللمسات األوىل هلدم ما تبقى من كيـان  

ستعتاد على املالبس املتهتكة  –بزعمها  – األخالق؛ فهذه الصغرية
ولو يف شيخوختها؛ فيصعب تقوميها بعد ذلك، وتلك األم تكون قد 
أعدت بنتها لتكون مضيعة لشرفها وعرضها، فلتتنبه كل أم هلـذا  
اجلانب ولتغرس يف نفوس بناهتا ُحبَّ االحتشـام والعفـاف منـذ    

  . الصغر؛ ليبارك اهللا هلا حياهتا وذريتها
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افد كثري من النساء يف رمضان على بيوت اهللا لصـالة  يتو* 
التراويح، وهذا دليل خري وصالح فيهن، ولكن يعجب املرء مـن  
عدد كبري منهن يأتني إىل املسجد حبالة غري شرعية؛ حيث تفـوح  
روائح العطر منهن، واآلذان تصمها أصـوات األكعـب العاليـة،    

ان الصارخة، فيا أََمةَ اهللا واألنظار تفتنت باملالبس املتربجة ذات األلو
ال ختلطي العمل الصاحل بالسيِّئ وجتنيب إيذاء املسلمني بكف مشاهد 

  . التربج من قبلك
من ينظر إىل العدد اهلائل للمشـاغل النسـائية واألعـداد    * 

املتكاثرة من النساء املرتادات هلذه املشاغل يتبيَّن له أنَّ اهلَـمَّ اَألوَّلَ  
ن النساء هو ماذا وكيف تلبس؟ ومـا هـي   والوحيد لدى كثري م

املوضة؟ هذا مع وجود الضوابط املنظِّمة هلذه املشاغل؛ إال أهنا رمبا 
جتاوزت حدوَدها من العناية مبا على اجلسد من مالبس، إىل اجلسد 

  .......و..... نفسه من مساج و
من أمثـال هـذه التجـاوزات     –أخيت الكرمية  –فاحذري 

تساهل املرأة مبثل هذه القضية جير عليها أنواًعا املمنوعة واعلمي أن 
أَيُّما امرأة نزعت ثياهبا يف غري بيتها خرق «: من الباليا؛ يقول 

  . )١( »اهللا عز وجل عنها ستره
تعرضت إحدى النساء للنظرات املتعجبة من زميالهتا عندما * 

جاءت إليهن، وقد لبست ثوًبا بكمٍّ واحد، فلما سألنها عن الكـم  
                              

  ). ٤/٢٨٩(، واحلاكم )٦/٣٠١(رواه أمحد  )١(
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خر، ولعل الثوب مل تكتمل خياطته بعد، إذا هبا ختربهن بأن هذه اآل
  ! إحدى آخر املوضات يف بلد أورويب؟

بعض النساء يتَّبِْعَن أُُسَس املوضة ومستحدثاهتا أكثـر مـن   * 
التزامها بأوامر رهبا وشرائعه، ومما يثبت ذلك أن أكثر النساء ال ختلو 

واألدهان  »املكياج«أنواع أدراج إحداهن من األعداد املتزايدة من 
؛ حلفظ البشرة وترطيبـها، وتغذيتـها، وتنظيفهـا،    »الكرميات«

إخل، وما يتبع ذلك من أنواع الصـابون، وعشـرات   ... وتبييضها
األنواع واأللوان من أمحر الشفاة وظالل العيون، وطالء األظفـار،  

إخل، وأصبحت الغرفة وكأهنا خمتـرب أو  .. والشامبو، وأصباغ الشعر
يدلية، ولكن تعاىل واحبثي عن املصحف، أو عن كتاب علمـي  ص

تستفيد منه يف دينها، وَتَتبَِّعي واقَعها يف العبادة والصالة والتقـوى،  
  . فستجدين عدم مباالة هبذا األمر

كل فصل من فصول العام يلزم املرأة بنوع من املوضة الـيت  * 
املوضة على ال تتكرر إال بعد مخسني سنة على األقل، هكذا فرضت 

النساء، وكذلك أن يكون احلذاء، واحلقيبة، والفستان، واحللي، هلا 
خط موضٍة واحٍد جيمع بينها، وهذا يلزم املرأة بتعدد تلك األشـياء  

رفقا بزوجك، وبنفسك : وإنفاق األموال الباهظة لذلك؛ فيا مسلمة
  . أوالً، فأنت مسؤولة عن مصدر ذلك املال، وعن مكان إنفاقه

هناك من تعليل ملا يفعله بعض النسـاء مـن تقصـري    ليس * 
مالبسهن حىت تظهر أطراف سوقهن، إال أهنن فهمن أن اإلسـبال  
حمرم على الرجال والنساء، ولذا فإين أسوق احلديث تاًمـا لـيعلم   
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أولئك النساء أن اإلسبالَ حمرم على الرجال فقط، وأمـا النسـاء   
رَّ ثَْوَبه ُخَيالء مل ينظر َمْن َج«: فالواجب عليهن إطالة الثوب قال 

فكيـف يصـنع النسـاء    : فقالت أمُّ َسلََمة. »اهللا إليه يوم القيامة
إذا تنكشـف  : ، فقالت أم سـلمة »يرخني شًربا«: بذيوهلن؟ قال
  . )١( »فريخني ذراًعا ال يزدن عليه«: أقدامهن، قال

أقيمت يف الواليات املتحدة األمريكية مسابقة ملكة مجـال  * 
واشترك فيها عدد من النساء كل واحدة منـهن حتـاول    للقمامة،

التفوق على األخرى باملالبس املصنوعة من النفايات جبميع أنواعها، 
وقد التفت إحداهن برداء مصنوع من رؤوس األمساك امليتة، بينمـا  
لبست األخرى رداًء من األزهار الذابلة، وارتدت أخريات أثواًبـا  

ٍت إحداهن على رأسها تاًجا من من علب الصفيح الفارغة، ووضع
بيجـي  (الفئران امليتة، بقي أن تعريف أن الفائزة يف هذه املسابقة هي 

  !!لثوهبا اجلذاب املصنوع من بقايا األمساك) كورج
من مستحدثات املوضة األخرية لدى فئة من النساء تركيب * 

العدسات امللونة؛ وذلك لتغيري ألوان أعينهن؛ رمبا لكي تتناسق مـع  
ومن هنا فإنين أقترح على تلك الفئة ! لون الفستان واحلقيبة واحلذاء

قبل تركيب تلك العدسات السؤال عن أضرارها الصـحية علـى   
العني، وعلى قوة اإلبصار، وعن احلكم الشرعي يف تركيب تلـك  

  . العدسات امللونة لتغيري لون العينني

                              
  ). ٨/٢٠٩(، والنسائي )١٧٣١(رواه الترمذي  )١(
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  احللول والبدائل

  : أخيت املسلمة
بض حبب احلشمة والعفاف، وأن رضا اهللا ال أشك أن قلبك ين

تعاىل عنك هو غاية سعيك يف احلياة الـدنيا، وحيـث إن الفتنـة    
باملوضات واألزياء املنحرفة وباٌء خطري، وشرٌّ مستطري؛ فإنك قـد  
تتساءلني معتذرة عن بعض األخطاء والزلل منك، أو مـن بنـات   

ل؟ ما املخرج وما احلل ومـا هـو البـدي    –تتساءلني  –جنسك 
خصوًصا أن تلك األزياء قد حازت على جانب كبري من اهتمامات 
النساء وتطلعاهتن؛ وإن طلب املخرج من ذلك وإجياد البديل هـو  
أوىل اخلطوات يف سبيل معاجلة هذا الوضع املتأزم، ومن هذا املنطلق 
فإين أتقدم برأيي املتواضع عرب بعض النقاط، إلجياد احلل والبديل ملا 

نفوس كثري من النساء حول املوضات واألزياء، ومن قد ترسخ يف 
  : اهللا أستمد العون والتسديد

تدرجي يف التخلص من املبالغة يف املوضـات واألزيـاء    -١
  : ومتابعتها عرب اخلطوات التالية

قللي من خروجك للسوق، واقتصـري علـى اخلـروج     -أ
  . الضروري فقط مع زوجك أو أحد حمارمك فقط

البسك بنفسك، أو إحدى أخواتك، أو حاويل خياطة م -ب
قريباتك، وإن تعسر ذلك إال عند املشاغل النسائية فليكن ذهابـك  
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مع زوجك، أو أحد حمارمك، ليتوىل هو بنفسه املفامهة مع اخليـاط  
مطلوبك بعد أن توضحي ذلك برسم النموذج من قبلك أنت، وإن 

هن طلب كان املْشَغلُ يديره نساء فيجب أن ال يتجاوز تعاملك مع
اخلياطة، كما صرح هلا من قبل اجلهات املعنية، واحذري أن ختلعي 
مالبسك هناك ألجل القياس أو غري ذلك، واعلمي أنك يف حمـل  

  . جتاري ولست يف بيتك
جيب أن تنظري إىل عرضات األزيـاء وحنـوهن مـن     -ج

املمثالت على أهنن حملٌّ للسخرية واإلهانة؛ حيـث إهنـن منـاذج    
اخللق والفضيلة، وأهنن حثالة اجملتمعات، ال يرتقني  رخيصة يف عامل

ألن تسمع العفيفة أصواهتن، وأن ترى أشكاهلن، فضالً عن تقليدهن 
  . يف ملبس وحنوه

، وجمالت األزياء، اليت حتوي صور »الربدة«قاطعي جمالت  -د
على جمـالت   –مبدئًيا  –البغايا، أو جمالت املرأة العفنة واقتصري 

فقط من غري صور، وقد اطلعت مؤخًرا  »املوديل «تربز األزياء اليت 
، وقد روعي فيها التزام السـتر وجمانبـة   »احلشمة«على جملة أزياء 

  . التربج وهي خطوة مشكورة
احرصي أن يكون حذاؤك غري مرتفع، ومن نـوعٍ غـري    -ه

مظهر للصوت عند املشي؛ فهذا أدعى للحشمة والوقار، وقد أدرك 
لغرب؛ فلم يعد هناك منهن من تلبس مثل تلك هذه احلقيقة نساء ا

األحذية العالية، أو املظهرة للصوت، وذلـك لضـررها الصـحي    
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  . واألخالقي، فياليت نساءنا يدركن هذه احلقيقة
جتنيب كشف وجهك، أو إظهار شيء من زينتك ملـن ال   -و

حيل له ذلك، فإن فعلت فإنك ستصبحني حريصة مرة من بعد مرة 
ئك بدافع اهلوى والشيطان، وهذا يقـودك للـهيام   على التزين ألول

 –بتلك األزياء املاجنة، إلغراء أولئك الرجال حىت تقعي يف الفـخ  
  . سلََّمك اهللا 

سائلي نفسك إن كان دافعك إلبداء زينتك على وجـه   -٢
حمرم هو حيازة مدح الناس، فأعلميها بعظيم سخط اهللا، مث أعلميها 

قيسون هبا مدى تعقل املرأة ووعيها أن هناك أولويات لدى الناس ي
واتزاهنا، مثل مدى التزامها بإسالمها وعلو أخالقها وحسن تعاملها، 
وقد بينت دراسة علمية على عدد مـن النسـاء، أن املتحجبـات    

  . )١(احملتشمات متميزات هبدوئهن النفسي، ووعيهن الكامل 
كرري حماسبة نفسك، وخصوًصا يف الليل عند نومـك،   -٣
ي تلك الليلة آخر ساعات حياتك، واعزمي بعد ذلك علـى  واعترب

فعل ما ّيُسرُِّك يوم القيامة أن تلقيه، وسلي نفسك هل أنت ملتزمة 
بأوامر اهللا، وما هي األخطاء الشرعية يف حياتك وواقعك؟ فتعزمني 

  . على تغيريه إىل األفضل
قللي من استخدام مستحضرات التجميل، وخباصة ما قد  -٤

الضرر، واقتصري على املأمون منها من الناحية الطبيـة،   يكون فيه
مع استبداهلا باملستحضرات الطبيعية، مثل احلناء وحنـو ذلـك إن   

                              
  . »٥/٦٤رسالة إيل حواء «رسالة علمية لنيل درجة املاجستري جبامعة عني مشس  )١(

 



  

  ٨١اء واملوضة واألزياءسنال

  . أمكن
أكثري من شغل أوقات الفراغ لديك مبا يفيدك، وخاصة  -٥

قراءة الكتب النافعة، واالستماع للتسـجيالت اإلسـالمية عـرب    
  . لكرمياألشرطة املسجلة أو إذاعة القرآن ا

احرصي على مصاحبة صديقات تتومسني فـيهن اخلـري    -٦
  . والصالح، واسترشدي بتوجيهاهتن

جيب أن يعلمن أن حسن معاشـرة  : بالنسبة للمتزوجات -٧
الواحدة منهن لزوجها، وطيب املعاملة، ورقة األلفاظ، واألخـالق  
احلسنة، أفضل عند الزوج بكثري من حتمري الوجه أو تضييق الثوب، 

و ذلك من تقليعات املوضة؛ ولكن باإلضافة لذلك يكون لديها وحن
  . القدر املعتدل من الزينة املشروعة؛ فإن اجلمال حمبب للنفس

ال داعي مطلقًا لتعـدد املالبـس والفسـاتني بتكـرار      -٨
املناسبات، فقبل إقدامك على تفصيل فستان جيد، أو شراء قماش 

أم ال؟ تذكري أنـك  أأنت حمتاجة له : آخر حديث اسأيل نفَسك
ستسألني يوم القيامة عن قيمة ذلك الفستان؛ من أين أتيـت هبـا؟   

وتذكري ! وفيَم أنفقتها؟ فإياك إياك أن يكون جوابك مؤملة نتيجته
أن هناك من املسلمني من ال جيدون ما يكسون به أجسادهم، بـل  
رمبا ما يسترون به عوراهتم، فوزاين بني هذا املسـلك، وبـني أن   

بذلك املبلغ على أولئك وأمثاهلم؛ لعل اهللا أن يكسـوك يف   تتصدقي
  . أرض احملشر حيث حتشرين وحيشر الناس وهم عراة يوم القيامة
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أن من الناس من قد حيرمون الطيبات  –أخيت  –تذكري  -٩
أَذَْهْبـُتْم  : يف اآلخرة، ألهنم استنفذوها يف الدنيا، يقـول تعـاىل  

الدُّْنَيا َواْسَتْمَتْعُتْم بَِها فَالَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب  طَيَِّباِتكُْم ِفي َحَياِتكُُم
، فلهم اإلهانة، واخلزي واآلالم املوجعة، ]٢٠: األحقاف[ الُْهوِن

واحلسرات املتتابعة، ولذا كان الفاروق عمر يترك كثًريا من الطيبات 
  . )١(ويتنزه عنها؛ خشية أن يكون من هؤالء 

من تصبحني ومتسني يف رغيد العـيش،  يا  –أختاه  –فانتبهي 
واعلمي أنك اليوم تلبسني الثياب، وغًدا تلبسني األكفان، فاعلمي 

  . ملا يرضي ربك الرمحن
فهذه بعض اخلطوات العملية، واملواعظ اإلميانية، فاحرصـي  
على تطبيق ما علمت، وأحيي قلبك مبثل تلك املواعظ؛ فإن فيهـا  

  . العظة والعربة لكل عاقل وعاقلة

                              
 »من أحوال الناس بعد املوت«: وحبذا مراجعة كتاب). ٤/١٦٠(تفسري ابن كثري  )١(

  . غفر اهللا لهلكاتب هذه األسطر 
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  وبعد أخيت املسلمة

هذه هي املوضة، وتلك هي األزياء املنحرفة، ومقابلها يف أفق 
  . السماء احلشمة واحلياء

  ... ولكن احرصي على مخسة أثواب هي أهم أثواب تلبسينها
وأمهيتها لكوهنا ملناسبة فريدة وعظيمة، ال تتكرر أبًدا، ولتكن 

ة بالعمل الصاحل، أجل معطرة باإلميان، ومطيب.. ثيابك تلك معطرة
  . وهنيئًا لك حينئٍذ سعادة الدنيا واآلخرة بإذن اهللا

  : أخيت املسلمة* 
مخسة أثواب هي كفن املرأة إذا ماتت، ولكن هـذه الكفـن   
بالرغم ِمن أنَّ َمْن ُتَغسِّلُك بعد موتك ُتطَيُِّبه وجسَدِك مـن املـاء   

إذا كانـت  بالسِّدر والكافور، إال أن ذلك ليس ُمبْغنٍ عنك شـيئًا  
أعضاؤك وحواسُِّك ملطَّخةً بعصيان اهللا تعاىل ومسـاِخِطه، وقـد   
تكون العاقبة أن يلهب ذلك القرب ناًرا تتلظى به تلك املرأة، أجنـاك  

  . اهللا وسلمك
  : أختاه* 

تذكري أنك سُتْمَتَحنني يف قربك، وسُتْسأَلني يوم القيامة عـن  
لعمـل الصـاحل،   كل صغرية وكبرية، وال مؤنس لك يف قربك إال ا

تذكري البعث والنشور، وهول القيامة، وافتراق الناس إىل جنة أو 
نار، وال َتْدرِيَن عن نفسك يف أيِّ الفريقني تكونني؟ هذا اجلسـد  
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الناعم الذي طاملا عنيت به وحرصت على جتميله ستحرقه النار ما 
 تذكري عند لبسك الثوب الَضيَِّق –أختاه  –مل تقيه بالعمل الصاحل 

  . ِضيَق القَرب وَضمََّته
  : أختاه* 

.. ال تظين السعادة يف مال، أو مجال، أو ثناء، أو شهوة عابرة
  . وإمنا هي بطاعة اهللا، والتزام أوامره

فحافظي على صلواتك، وعلى أخالقك وعرضك واحلجـاب  
الشرعي، وغري ذلك مما أمر اهللا به، وجتنيب مساخط اهللا من التـربج  

ت احملرمة، والزميالت املنحرفـات، واجملـالت   والسُّفور والصدقا
  . املاجنة، واألفالم الداعرة، وغري ذلك مما حرم اهللا

  : أختاه* 
مل َيْبَق يل بعد أن قرأت الصفحات السابقة، إال أن أوصـيك  
بتقوى اهللا، والتزام دينه؛ ولك الفوز والسعادة يف الدنيا واآلخـرة،  

تك، وإهداء هذه الرسـالة  بإذن اهللا، واحرصي على النصيحة ألخوا
  . هلن بعد سعيك لالستفادة مما علمت وعرفت
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  .. وبعد 
فأسأل اهللا أن حيفظك يف دينك ودنياك، وأن يسعدك يف الدنيا 
واآلخرة، وأن يرزقك الذرية الصاحلة، والعيش الكرمي، إنه سبحانه 
خري مسؤول، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصـحبه  

   .والتابعني
  .. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أبو عبد الرمحن: وكتبه           
  خالد بن عبد الرمحن بن محد الشايع            

  ه١٥/٣/١٤١٢            
  ١١٥٧٤: الرمز ٥٧٢٤٢ص ب  –الرياض                

  

 


