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 هي السببباملعاصي  اةصجماهرة الع
 حمب عبد 

َا َفذَكِّر  }: قول اهلل تعاىلل متثليل أن أ واامسح أيها األحبة الكرام...  . 11الغاشية{ ُمذَكِّر   أَنتَ  ِإَّنم
  يف انقشاع هذه الفتنة واحملنة اليت تطوف بنا. وأن نساهم معا  

َمُعونَ  َوأَنُتم   َعن هُ  تَ َولمو ا َولَ  َوَرُسوَلهُ  الّلهَ  َأِطيُعوا   آَمُنوا   المِذينَ  أَي َُّها يَا} بقول اهلل تعاىل: مأذكرك  َولَ   *َتس 
َمُعونَ  لَ  َوُهم   مسَِع َنا قَاُلوا َكالمِذينَ  َتُكونُوا    .12 ،11األنفال{َيس 

َتِجيُبوا   آَمُنوا   المِذينَ  أَي َُّها يَا}وبقوله تعاىل:   الّلهَ  َأنم  َواع َلُموا   ُُي ِييُكم   ِلَما َدَعاُكم ِإَذا َولِلرمُسولِ  لِّلهِ  اس 
َ  َُيُولُ   .12األنفال{ُُت َشُرونَ  إِلَي هِ  َوأَنمهُ  َوقَ ل ِبهِ  ال َمر ءِ  بَ ي 

َز َواِجكَ  ُقل النمِبُّ  أَي َُّها يَا} وبقوله تعاىل: ِنيَ  ال ُمؤ ِمِنيَ  َوِنَساء َوبَ َناِتكَ  ألِّ  َجََلبِيِبِهنم  ِمن َعَلي ِهنم  يُد 
 .95األحزاب {رمِحيما   َغُفورا   اللمهُ  وََكانَ  يُ ؤ َذي نَ  َفََل  يُ ع َرف نَ  َأن أَد نَ  َذِلكَ 

ِليُكم   أَنُفَسُكم   ُقوا آَمُنوا المِذينَ  أَي َُّها يَا)وبقوله تعاىل:  َجاَرةُ  النماسُ  َوُقوُدَها نَارا   َوَأه   .(َواْلِ 
َوانِ  اإِلث ِ  َعَلى تَ َعاَونُوا   َولَ  َوالت مق َوى ال بِّ  َعَلى َوتَ َعاَونُوا  )وبقوله تعاىل:   .(َوال ُعد 

 .أمام األجانب من الرجال اأن ُيجب مفاتنه ،حجابا  كي يسمى  املرأة، معلوم أنه ينبغي ْلجاب
 ،أمام األجانب من الرجاليف الشارع أو  والقمصان الضيقةأو للكنزات للبنطال  املرأةولبس 

 املفاتن. كافةل ساترا   سابغا   يتناقض حبدة مع شرعة اْلجاب الذي ينبغي أن يكون فضفاضا  
يف   ذكرف ،البنطال املرأة حكم لبس ،رمحه اهلل رمضان البوطي سعيدحممد الشيخ الشهيد ولقد بي 

 :أنه كتابه مشورات وفتاوى
زل حيرم لبس املرأة البنطال خارج املنزل ألنه حيكي حجم اجلسم ال سيما الفخذين، أما إن لبسته داخل املن

خيطر يف باهلا قصد  لقصد التشبه، وأما إن لبسته داخل املنزل دون أن بقصد التشبه بالرجال فيحرم لبسه

 التشبه فجائز بشرط أمن الفتنة حتى من احملارم. 
حكم لبس مانطو قصري يصل  بينوا ،(ركن املرأة   نسيم الشام)اإللكرتوين وقع املوبي الفقهاء يف 

 .)منتصف الساق( ة رجل املرأةإىل منتصف بطّ 
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إذ ينبغي لكي يسمى جلبابا  ،)جالبيبهن( آليةلتطبيقا  رجل املرأة جيب سرتها لونا وشكالأن بطة ِب وأفتوا

أو اجلورب  أن يسرت اجلسم من الكتف إىل الكاحل ال إىل منتصف بطة الرجل، وبالتايل ال يكفي ارتداء البنطال

 .، بل ينبغي أن يكون املانطو طويالً يصل إىل الكاحل، أو التنورة القصريةحتت املانطو القصري ولو مسيكا
 ؟أن ختشع قلوهبم لذكر اهلل وما نزل من اْلقأمل يئن للذين آمنوا 
كل منهم تسبب   أو يف أي مكان وقد يف الطريق الناس عندما تلتقي لتقيتأما آن األوان لكي 

 ؟وانشراح الصدر طَلقة الوجه تسوده لطيف بلقاء  
 أي عبد غيور على أمر اهلل عيستطي ل يف الشارع أو أمام األجانب، بادية املفاتن رأةامل تبدوعندما 

  نزعج.يأن  وحق له ،متعاضال بل يهيمن عليه ،هاف  على طَلقة وجهُيأن 
تفشت فيها املنكرات، كانت قد أمر بإهَلك قرية   د ورد يف اْلديث أن اهلل تعاىلوقكيف ل 
ملاذا  :وهو أعلم منهم: يارب إن فيها فَلن العبد الصاحل، فقال تعاىل به فابدؤوا، قالوا ،فقالت املَلئكة

 أو كما قال. .ر لرؤية منكريارب؟ قال: مل يكن وجهه يتمعّ 
رَائِيلَ  َبِن  ِمن َكَفُروا   المِذينَ  لُِعنَ }قال تعاىل: كيف ل وقد   َمر يََ  اب نِ  َوِعيَسى َداُوودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإس 

َعُلونَ  َكانُوا   َما لَِبئ سَ  فَ َعُلوهُ  مُّنَكر   َعن يَ تَ َناَهو نَ  لَ  َكانُوا  *  يَ ع َتُدونَ  ومَكانُوا   َعَصوا ِبَا َذِلكَ   87املائدة{يَ ف 
85. 

ولطفا  إشفاقا  عليهم  عنها ينهاهمو  لناسبي ليا َّنإ ،فالعبد عندما ينهى عن املنكرات واملعاصي
، ومن املؤسف أن جيد من العصاة من يتذمر من هنيه بدل  عن ونقتّ ي همولعل إىل رهبم معذرة  و  هبم،

 شكره وامتنانه له. 
ر وجهه تنفيذا من الذي يتسبب حبدوث النزعاج وتنغيص العيش؟ أهو من يتمعّ  أتساءل: إنني

ْلديث املذكور عند رؤية اجملاهرة باملعاصي وينهى عن املنكرات؟ أم هو من جياهر هبذه ضمون امل
 ؟املنكراتهذه املكلفي بالنهي عن  املعاصي ول يبايل ل بأمر اهلل ول باآلخرين

 نعلم مجيعا  أن اجملاهرين باملعاصي هم السبب.ل شك أننا 
مرهون بالتوبة والستغفار كما  إلينا ورغد العيش عودة نعمة األمن والطمأنينةيف أن  إننا على يقي

تَ غ ِفُروا   َوَأنِ }قال تعاىل:   ِذي ُكلم  َويُ ؤ تِ  مَُّسمًّى َأَجل   ِإىَل  َحَسنا   ممَتاعا   ُُيَت ِّع ُكم إِلَي هِ  ُتوبُوا   ُثم  َربمُكم   اس 
َلهُ  َفض ل    .3هود{ َكِبري   يَ و م   َعَذابَ  َعَلي ُكم   َأَخافُ  فَِإينَِّ  تَ َولمو ا   َوِإن َفض 

 .....بِأَن  ُفِسِهم   َما يُ َغي ُِّروا   َحّتم  ِبَقو م   َما يُ َغي ِّرُ  لَ  الّلهَ  ِإنم وكما قال تعاىل: 
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، واهلل من اهلل فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أَّنا يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى  
 ؟ل يهدي القوم الفاسقي

 إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
 إن يف هذا لبَلغا  لقوم عابدين.


