
 اإلمام الشهيد البوطي  العارياتالكاسيات 

 www.naseemalsham.com                                                                           موقع نسيم الشام 1 

 الكاسيات العاريات
 اإلمام الشهيد البوطي

 عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
البقر يضربون هبا الناس، ونساء كاسيات  )صنفان من أهل النار مل أرمها، قوم معهم سياط كأذناب

عاريات مميالت مائالت، رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية  
 كذا وكذا( رواه مسلم وأمحد، واللفظ ملسلم. 

 ينص هذا احلديث على أن صنفني من الناس حقَّ عليهما العذاب يف نار جهنم يوم القيامة.
أحدمها فاحلديث عنه مكرر معاد، وهو صنف معروف يشري بذاته إىل نفسه.. صنف من الظلمة أما 

يرمز إىل ظلمهم سياطهم اليت يف أيديهم، وعلمهم الذي يذهبون وجييئون به إىل الناس. وليس لنا غرض 
 يف احلديث عنهم يف هذا املقام. 

مل يرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولكنه أخرب  وأما الصنف اآلخر، فنساء من نوع عجيب!..
هبم وأوحي إليه بشأهنم. إن لبسن الثياب فليزيد ذلك كشفاً عن دقائق الفتنة يف أجسامهن، فلسن عاريات 
ألهنن يتجملن بالثياب، ولسن كاسيات ألن كسوهتن أبلغ تعبري مثري عن العري الذي ال تتمتع به 

 العاريات!.. 
ة منهن إىل الرجل بفنها لتميله إليها بأنوثتها وعريها!.. وقد أقمن من الشعر املتجمع فوق متيل الواحد

 صلى اهلل عليه يقول رسول اهللرؤوسهن سنمًا مثل سنام البعري يتأملن به مزيدًا من الفتنة أو التنبيه!..  
 ا وكذا!( وسلم عنهن: )ال يدخلن اجلنة، وال جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذ

أما إعجاز احلديث، وكشفه عن هذه اخلارقة  الغيبية اليت وصفها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل 
أربعة عشر قرنًا من حدوثها، كما حدثت فعالً،  فليس جمال حديثنا فيه. وقد فرغ الباحثون مجيعًا من 

ا كان ينظر هلل عليه وسلم، وأنه إمنالبحث يف عظمة هذا احلديث ومدى داللته على نبوة رسول اهلل صلى ا
 من شكاة النبوة إىل كل ما حيدث أو يتطور من الزمن. 

 وأما احلكمة من هذا الوعيد الشديد، فتلك هي جمال حبثنا املختصر يف عرض هذا احلديث. 
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قناع إلاحلكمة من هذا الوعيد، أن اليت خترج من بيتها على هذا احلال، إمنا تبذل مجيع ما يف وسعها 
خري وأوىل من زوجة البيت، وأهنا أمت منها متعة وأفضل منها  1من يروهنا من الرجال بأن )زوجة الشارع(

 زوجة!
فلئن كانت )زوجة الشارع( هذه إمنا تربز مفاتنها، وتكشف عن معامل املتعة من جسدها جملرد العرض 

إنه ألخطر مع زوجته أو شاب مع نفسه، و  واإلثارة، فإنه السم بذاته تصبه نافعاً يف حياة كل رجل متزوج
 مظهر من مظاهر الكبت الذي حيذر منه املربون والنقاد االجتماعيون. 

ولئن كانت ال تردُّ يد المس يبغي االستمتاع هبا، فإهنا النار اليت تذيب قوالب األسرة وتتلف معاملها، 
 .و التفاخر بالكرامة والعرضوال معىن بعدها للحديث عما يسمى بالشرف، أو التباهي بالنسب أ

 فهما احتماالن، ال ثالث هلما، وأحالمها بالء هائج مرير! 
وملا كانت شريعة اهلل عز وجل، تريد لإلنسان حياة هانئة تتوفر هلا فيها طمأنينة قلبه وسكينة نفسه 

لى القانون عوسعادة عيشه، يف غري مداجاة وال تصنع وال نفاق، فقد كانت قائمة يف هذا األمر اخلطري 
)يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن اإلهلي القائل: 

 أال يعرفن فال يؤذين وكان اهلل غفوراً رحيماً( }األحزاب{. 
ع من اإلهلي العظيم، مث تقتحم اجملتومن أجل ذلك كانت املرأة أو الفتاة اليت تعرض عن هذا القانو 

قودها الناس و لتحاربه بسالح من اإلثارة والفتنة والتعري، إمنا هتيئ نفسها القتحام نار هادئة خالقها بأن )
 !(واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

 فيا أيتها األخت الرشيدة!
إن كنت تؤمنني بوجود اخلالق الذي يلزم عباده هبذا القانون، وبالنيب الذي أخرب عن هذا الصنف  -

من النساء _بأهنن ال يدخن اجلنة وال جيدن رحيها_؛ فاحذري معاندة اخلالق يف القانون الذي 
ني مألزمك به، وال ينزعن بك اجلمال املوقوت والشهوة الرعناء إىل اقتحام مهلكة سرعان ما تند

 على اقتحامها، ولن يغنيك الندم إذ ذاك شيئاً. 
 .لنارسيذهب اجلمال ويرتك لك من آثاره شيئاً واحداً: غالً ثقيالً تقادين فيه إىل ا

                                                           

ان زوجها، ومترَّغت على طول شارعها، كما تتمرغ الزوجة يف أحض )زوجة الشارع( تعبري أطلقناه على تلك املرأة اليت إذا خرجت إىل الشارع تعرَّت وازَّينت1 
  .فإذا عادت إىل البيت طوت زينتها وأمهلت زخرفها وجلست فيه شعثاء ألهنا يف البيت.. وما يف حدا غريب
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أعيذك أن تغضيب رب األرباب وخالق اجلنة والنار، يف سبيل أن تشبعي شهوة زائلة أو ختضعي لذة 
 فانية.

ري مزلقًا تنزلق منه أخالق الرجال ويضيع فيه رشدهم، أعيذك أن جتعلي من جسدك اهلائج العا
ويقعون منه يف وادي الغواية والضالل، وإذا أنت بعد قليل حتملني على ظهرك بني يدي اهلل عز 
وجل أوزار جيل من الناس كانوا سعداء باتباع مرضاة اهلل، فانقلبوا بسببك أشقياء مبا سلكوا من 

 سبيل سخط اهلل.
مجل نعمة من اهلل هبا عليك، إىل سالح تضعينه يف يد أعداء دين اهلل تعاىل كي أعيذك أن حتيلي أ

يسلكوا به أقرب طريق إىل اقتناص خلق اإلسالم يف شباب املسلمني، وإذا هبم صرح هائل هتاوى 
 وسور غليظ حتطم.

 مأعيذك أن تنخدعي لوسواس جنوين كاذب هو: أن الفتاة اجلميلة ال تعثر على الزوج الذي حتل
 به إال على املسرح الذي تتعرى فيه !.
 كذب واهلل من قال لك هذا الكالم. 

وإذا شئت الدليل فانظري إىل الواقع الذي ترين، انظري؛ جتدين الفتاة املتحصنة بسرت اإلسالم 
وخلقه أسرع إىل الزواج من سرعة السيل إىل منحدره مبقدار ما جتدين األخرى أقرب إىل الضياع 

 البوار. أو الشقاء أو
 هذا كله إذا كنت تؤمنني باخلالق الذي ألزمك بقانون السرت واالحتشام.

أما إذا كنت ال تؤمنني، فإين أنصحك نصيحة أخ ال يبغي لك إال اخلري الذي يبغيه لنفسه: عليك 
أن تسرعي فتعيدي النظر إىل ما تعتقدين ببحث موضوعي متحرر نزيه، فإن خادعاُ ما قد خدعك 

 س عليك يف أمره وشأنه. عن احلق ولب
أسرعي لتنتبهي إىل احلق الذي خدعوك عنه، قبل أن يسرع ما ينبهك إليه بعد فوات األوان، وزوال 

 الفائدة من التنبه واالعتقاد واإلميان.      
 أحباث يف القمة }من أسرار املنهج الرباني{: ر املصد


