موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

التبرج
ممخص الخطبة

سد أبواب الفساد -2 .أمر النساء بالحجاب -3 .تحريم التبرج -4 .شروط الحجاب الشرعي.
ّ -1
 -5تحذير النساء من دعاة الفساد.
-------------------------

الخطبة األولى

سد كل باب يفضي إلى الفتنة في
جماعة المسممين ،اعمموا ـ رحمني اهلل واياكم ـ أن اإلسالم قد ّ
المجتمع وبين الناس ،فحرم اهلل عز وجل الفواحش ما ظير منيا وما بطن ،فقال تعالىُ :ق ْل ِإنَّ َما َح َّرَم
ِ
ِ
ط َن و ِ
اإلثْ َم واْل َب ْغي بِ َغ ْي ِر اْل َح ِّ
ق َوأَن تُ ْش ِرُكوْا بِالمّ ِو َما لَ ْم يَُن ِّز ْل بِ ِو
ِّي اْلفَ َواح َش َما ظَيَ َر م ْنيَا َو َما َب َ َ
َ َ
َرب َ
ون .وقد استعاذ نبينا من الفتن في الدنيا فقال(( :المَّيُ َّم ِإِّني
ط ًانا َوأَن تَقُولُوْا َعَمى المّ ِو َما َ
ُسْم َ
ال تَ ْعَم ُم َ
ِ
ك ِم ْن ِفتَْن ِة ُّ
ك ِم ْن
َعوُذ ِب َ
َعوُذ ِب َ
الد ْن َياَ ،وأ ُ
َن أ َُرَّد ِإلَى أ َْرَذ ِل اْل ُع ُم ِرَ ،وأ ُ
َعوُذ بِ َك أ ْ
َعوُذ بِ َك م َن اْل ُج ْب ِنَ ،وأ ُ
أُ

َع َذ ِ
الَ :ق َ ِ
وم
اب اْل َق ْب ِر)) .وأخبر بظيور الفتن قبل قيام الساعةَ ،ع ْن أَ ِبي ُى َرْي َرةَ َق َ
ال النَّب ُّي (( :ال تَقُ ُ
ب َّ
ض اْل ِعْم ُم وتَ ْكثَُر َّ
الز ِ
ظيَ َر اْلِفتَ ُن َوَي ْكثَُر اْليَ ْرُج ـ َو ُى َو اْل َق ْت ُل ـ َحتَّى
ان َوتَ ْ
الز ُل َوَيتَ َق َار َ
َّاعةُ َحتَّى يُ ْق َب َ
الس َ
الزَم ُ
َ
ِ
ِ
يض)) رواه البخاري .كما حذر من كثير من الفتن بعينيا ،ومن ذلك فتنة النساء،
َي ْكثَُر في ُك ُم اْل َما ُل فَ َيف َ
ال(( :ما تَرْك ُ ِ ِ
َّ
ٍ ِ
الرَج ِ
ال ِم َن
َض َّر َعَمى ِّ
يما َع ِن النَّبِ ِّي َق َ
ت َب ْعدي فتَْن ًة أ َ
فع ْن أ َ
َ
َ َ
ام َة ْب ِن َزْيد َرضي المو َع ْن َ
ُس َ
النس ِ
اء)).
ِّ َ

ولسد ىذه الفتنة ومنعيا أمر اهلل النساء بالحجاب الشرعي ،ونياىن عن التبرج صيانة لممرأة وحفظا
ِ
ِ
النبِ ُّي ُقل أل َْزو ِ
ليا ولممجتمع من بعدىا ،فقال تعالىَ :يا أَيُّيَا َّ
ين َعمَ ْي ِي َّن
اج َك َوَب َناتِ َ
ين ُي ْدن َ
ك َونِ َساء اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
ِمن جالبِيبِ ِي َّن َذِل َك أ َْد َنى أَن يعرْفن فَال يؤَذ ْين و َكان المَّو َغفُ ا ِ
يما .فأمر اهلل نبيو أن يأمر النساء
َ
ُ َْ َ
ُْ َ َ َ ُ ً
ور َّرح ً
عموما ويبدأ بزوجاتو وبناتو ألنين آكد من غيرىن أن يدنين عميين من جالبيبين ،والجمباب ىو ما

تمتحف بو المرأة فوق ثيابيا ،وىو يستعمل عادة إذا خرجت المرأة من دارىا.

ثم حرم اإلسالم عمى المرأة التبرج ،وىو إظيار الزينة ،قال تعالىَ :وَق ْرَن ِفي ُبيُوتِ ُك َّن َوال تََب َّر ْج َن
ومن ّ
َطعن المَّو ورسولَو ِإَّنما ي ِر ُ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ين َّ
ب َعن ُك ُم
يد الموُ ل ُي ْذى َ
الزَكاةَ َوأ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ
تََب ُّرَج اْل َجاىميَّة األُولَى َوأَق ْم َن الصَّالةَ َوآت َ
ير .فالتبرج ـ وىو أن تبدي المرأة من زينتيا وما يجب عمييا ستره ـ
ط ِي ًا
ِّ
َى َل اْل َب ْي ِت َويُطَيَِّرُك ْم تَ ْ
الر ْج َس أ ْ
مما تستدعي بو شيوة الرجل.

ولقد بالغ اإلسالم في التحذير من التبرج إلى درجة أنو قرنو بالشرك والزنا والسرقة وغيرىا من
شع ْي ٍب عن أَبِ ِ
ت رَق ْي َق َة ِإَلى رس ِ
ول المَّ ِو
يو َع ْن َج ِّد ِه َق َ
اء ْ
َْ
َُ
الَ :ج َ
فع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُ َ
المحرماتَ ،
ُم ْي َمةُ بِ ْن ُ ُ
ت أَ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

ِ
اإلس ِ
َن ال تُ ْش ِرِكي بِالمَّ ِو َش ْيًئا َوال تَ ْس ِرِقي َوال تَْزنِي َوال تَ ْقتُِمي َولَ َد ِك
الم َف َق َ
ال(( :أ َُبايِ ُعك َعمَى أ ْ
تَُبايِ ُعوُ َعمَى ِ ْ
اىِمي ِ
وحي وال تَب َّرِجي تَب ُّرج اْلج ِ
ان تَ ْفتَِر َينو ب ْين ي َد ْي ِك وِر ْجمَ ْي ِك وال تَنُ ِ
َوال تَأْتِي بِبُ ْيتَ ٍ
َّة األُولَى)).
َ َ َ
َ َ
َُ َ َ
َ
َ

فحرم اإلسالم التبرج ،ووضع شروطا لمحجاب ،وأوجب عمى كل امراة منين أن تمتزم بيا ،ومن ذلك
ك َونِ َساء
أن يكون الحجاب شامال لجسم المرأة كمّو ،قال تعالىَ :يا أَيُّيَا النَّبِ ُّي ُقل أل َْزَوا ِج َك َوَب َناتِ َ
اْلمؤ ِمنِين ي ْدنِين عَم ْي ِي َّن ِمن جالبِيبِ ِي َّن َذِل َك أ َْد َنى أَن يعرْفن َفال يؤَذ ْين و َكان المَّو َغفُ ا ِ
يما .فالواجب
َ
ُْ َ ُ َ َ
ُ َْ َ
ُْ َ َ َ ُ ً
ور َّرح ً
عمى المرأة أن تستر جميع بدنيا إذا أرادت الخروج ،وال يظير من زينتيا شيء لمرجال الجانب.

والشرط الثاني :أن ال يكون لباس المرأة زينةً في نفسو ،عميو من األلوان والزخارف واألشكال ما يمفت

أنظار الرجال.

ال
والشرط الثالث :أن يكون غميظا ال
ال :قَ َ
يشف ما تحتو من جسد المرأة ،وفي ذلك َع ْن أَبِي ُى َرْي َرةَ قَ َ
ّ
رسو ُل المَّ ِو ِ (( :
ان ِم ْن أ ْ ِ
الن ِار َلم أَرُىماَ :قوم م َعيم ِس َياطٌ َكأَ ْذ َن ِ
ص ْن َف ِ
ون بِيَا َّ
اس،
اب اْل َب َق ِر َي ْ
ض ِرُب َ
الن َ
َُ
َىل َّ ْ َ َ ْ ٌ َ ُ ْ
ونِساء َك ِ
َسنِ َم ِة اْل ُب ْخ ِت اْل َمائِمَ ِة ،ال َي ْد ُخْم َن اْل َجنَّةَ َوال َي ِج ْد َن
يالت َمائِ ٌ
ات ُم ِم ٌ
ات َع ِارَي ٌ
اس َي ٌ
َ َ ٌ
ؤوسيُ َّن َكأ ْ
الت ُر ُ
وج ُد ِم ْن م ِس َ ِ
يرة َك َذا َو َك َذا)).
يحيَا َل ُي َ
يحيَاَ ،وِا َّن ِر َ
ِر َ
َ
فالمرأة تمبس ثيابا ولكنيا في الحقيقة ىي عارية؛ ألنيا تبين شيئا من جسدىا وشعرىا وساقييا ،فيذا
الصنف من النساء مع كونيا البسة لمثياب إال إنيا عارية ممعونة لعنيا النبي وطردىا من رحمة اهلل.

فيبين أعضاء جسم المرأة؛ ألن الغرض من
ضيق ّ
الشرط الرابع :أن يكون حجاب المرأة وسيعا غير ّ
لون
الثوب إنما ىو رفع الفتنة ،وال يحصل ذلك إال بالفضفاض الواسع ،وأما
ّ
الضيق فإنو وان ستر َ
ام َة ْب ِن َزْيٍد أ َّ
الَ :ك َس ِاني َر ُسو ُل المَّ ِو
ام َة َق َ
َن أ ََباهُ أ َ
البشرة فإنو يصف حجم جسم المرأةَ ،ع ِن ْاب ِن أ َ
ُس َ
ُس َ
َى َد َ ِ
ال ِلي َر ُسو ُل المَّ ِو َ (( :ما َل َك َل ْم َتْم َب ِ
س
ام َأرَتِيَ ،ف َق َ
قُْب ِطَّي ًة َكثِ َ
يف ًة َك َان ْ
ت ِم َّما أ ْ
اىا د ْح َيةُ اْل َكْمبِ ُّيَ ،ف َك َس ْوتُيَا ْ
ت :يا رس َ َّ ِ
ِ
ام َأرَتِي ،فَقَا َل ِلي َر ُسو ُل المَّ ِو ُ (( :م ْرَىا َفْمتَ ْج َع ْل تَ ْحتَيَا ِغاللَةً؛
اْلقُْبطَّيةَ؟)) ُقْم ُ َ َ ُ
ول الموَ ،ك َس ْوتُيَا ْ
ظِ
اف أَن تَ ِ
اميَا)).
ف َح ْج َم ِع َ
ص َ
ِإِّني أ َ
َخ ُ ْ
الشرط الخامس :أن ال يكون َّ
مبخ ار معطرا ،وذلك ألحاديث كثيرة وردت عن النبي تنيى النساء عن
ِّ
ت عَمى َقوٍم ِلي ِج ُدوا ِمن ِر ِ
ال رسو ُل المَّ ِو (( :أَيُّما ٍ
يحيَا فَ ِي َي
استَ ْع َ
ط َر ْ
ْ
ْ َ
ت َف َم َّر ْ َ
ام َأرَة ْ
الخروج متعطراتَ ،ق َ َ ُ
َ ْ
َزانِ َيةٌ)) ،وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن امرأة مرت بو تعصف ريحيا ،فقال :يا أمة الجبار،
تطي ِ
بت؟ قالت :نعم ،قال :فارجعي فاغتسمي ،فإني سمعت
المسجد تريدين؟ قالت :نعم ،قال :ولو ّ

رسول اهلل يقول(( :ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحيا فيقبل اهلل منيا صالة حتى ترجع
إلى بيتيا فتغتسل)).

الر ُج َل
الَ :ل َع َن َر ُسو ُل المَّ ِو َّ
فع ْن أَبِي ُى َرْي َرةَ قَ َ
الشرط السادس :أن ال يشبو لباس المرأة لباس الرجلَ ،
ِ
يْمب ِ
ي
س ِل ْب َسةَ َّ
ي المرأة مشابيا لز ّ
الر ُج ِل .فيعمم بذلك أنو ال يجوز أن يكون ز ّ
س ل ْب َسةَ اْل َم ْأرَة َواْل َم ْأرَةَ َتْم َب ُ
ََُ
الرجل ،فال يحل ليا أن تمبس رداءه وال إ ازره وال ما يمبسو الرجال مطمقا واال دخمت في لعن النبي .
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تقرر في الشرع أنو ال يجوز لممسممين
الشرط السابع :أن ال يشبو لباس المرأة لباس الكافرات ،لما ّ
التشبو بالكفار ،سواء في عباداتيم أو أعيادىم أو أزيائيم الخاصة بيمَ ،ع ِن ْاب ِن ُع َم َر
رجاال ونساء
ّ
ت بِالس َّْي ِ
ت ِظ ِّل ُرْم ِحي،
ف َحتَّى يُ ْع َب َد المَّوُ ال َش ِر َ
الَ :ق َ
َق َ
يك َلوَُ ،و ُج ِع َل ِرْزِقي تَ ْح َ
سو ُل المَّ ِو (( :بُ ِعثْ ُ
ال َر ُ
و ُج ِع َل ِّ
َّو بِقَ ْوٍم فَيَُو ِم ْنيُ ْم)) .فال يجوز لمنساء
َّغ ُار َعمَى َم ْن َخالَ َ
الذلَّةُ َوالص َ
َم ِريَ ،و َم ْن تَ َشب َ
ف أْ
َ
يمبسن ما يعرض في دور األزياء الغر ّبية من العبايات والفساتين والثياب التي يمبسيا
المسممات أن
َ

الكفار.

لباس شيرة ،وىو ك ّل ثوب يقصد بو االشتيار بين الناس وىو غير
الشرط الثامن :أن ال يكون َ
َّ ِ
ب ُش ْي َ ٍرة ِفي ُّ
الَ :ق َ
معروف لدييمَ ،ع ْن َع ْبِد المَّ ِو ْب ِن ُع َم َر قَ َ
الد ْن َيا أَْل َب َسوُ
ال َر ُسو ُل الموَ (( :م ْن لَبِ َس ثَْو َ
المَّو ثَوب م َذلَّ ٍة يوم اْلِقيام ِة ثَُّم أَْليب ِف ِ
ار)).
يو َن ًا
ََ
ُ ْ َ َ َْ َ َ َ

فالواجب عمى كل مسمم أن يحقّق كل ىذه الشروط في لباس زوجتو وبناتو لقولو (( :كمكم راع ،وكمكم
َِّ
ود َىا َّ
اس
َىِمي ُك ْم َن ًا
ار َوقُ ُ
آم ُنوا قُوا أَنفُ َس ُك ْم َوأ ْ
مسؤول عن رعيتو)) ،وقول اهلل تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
الن ُ
ين َ
َّ
ون.
َواْل ِح َج َارةُ َعَم ْييَا َم َالئِ َكةٌ ِغالَظٌ ِش َد ٌ
ون َما يُ ْؤ َم ُر َ
َم َرُى ْم َوَي ْف َعمُ َ
ص َ
اد ال َي ْع ُ
ون الم َو َما أ َ
-------------------------

الخطبة الثانية
النس ِ
ط ٍر ِإَلى اْلم َّ
اء
َع ْن أَبِي َس ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِر ِّ
َض َحى أ َْو ِف ْ
ي َق َ
الَ :خ َرَج َر ُسو ُل المَّ ِو ِفي أ ْ
صمىَ ،ف َم َّر َعَمى ِّ َ
ُ َ
ال(( :يا مع َشر ِّ ِ
َى ِل َّ
ال:
ول المَّ ِو؟! َق َ
الن ِار))َ ،ف ُقْم َنَ :وبِ َم َيا َر ُس َ
ص َّد ْق َن؛ َفِإِّني أ ُِريتُ ُك َّن أَ ْكثََر أ ْ
الن َساء ،تَ َ
َف َق َ َ َ ْ َ
((تُ ْكثِ ْرَن المَّ ْع َن َوتَ ْكفُ ْرَن اْل َع ِش َير)).

بد أن يتّقين اهلل عز وجل في دينين ،ولكن
فإذا عممت النساء أنين أكثر أىل النار يوم القيامة فال ّ
وتزمتا،
قيدا
ّ
تيتم بأمور الدين ،بل َي َرين الحجاب ً
وتشد ًدا ّ
نجد أن غالب النساء في ىذا الوقت ال ّ

يشاىدنو من خالل الفضائيات من صور الممثالت ومن حياة
ووقعن فريسة لمغزو المنح ّل الذي
َ
يدس
الغرب الكافر ،وما يسمعنو من دعاة الضالل الذين يتحدثون باسم اإلسالم عن الحجاب ثم ىو ّ
السم في العسل ،فيغري النساء بحجاب ىو أقرب إلى لباس الفاسقات ،ثم يطمقون عميو الحجاب

عي ،والسبب في ذلك بُعد الرجال والنساء عن تعمم شرع اهلل ،وضعف قوامة الرجل المسمم عمى
الشر ّ
أىمو؛ حيث صار األمر والنيي بيد النساء ال بيد الرجل ،فاهلل المستعان عمى تغير الفطر.

يوميا وربما مرات عديدة وىي تعمم أو ال تعمم أن ما تفعمو مخالف
وىناك مخالفات تقع فييا النساء ّ
لمشرع ،ومن ذلك خروج النساء متعطِّرات وبكامل زينتيا إلى خارج المنزل ،سواء لمزيارات العائمية أو

فتشده رائحة العطر وشكل الزينة فينتو لممرأة ،وربما
األسواق ،وىذا من دواعي نشر الفتنة بين الناسّ ،
يقع ما ال يحمد عقباه ،وربما تساىمت المرأة بالخروج متعطرة أو بزينتيا أو قد رمت بشيء من
حجابيا أمام ابن عميا أو ابن خاليا أو أخ زوجيا ،وزجت أختيا بحجة أنيم من العائمة ،وىذا ال
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ِ
ين ِز َينتَيُ َّن ِإالّ ِلبُ ُعولَتِ ِي َّن أ َْو َآبائِ ِي َّن أ َْو َآباء بُ ُعولَتِ ِي َّن أ َْو أ َْب َنائِ ِي َّن أ َْو أ َْب َناء
يجوز أبدا ،قال تعالىَ :وال ُي ْبد َ
ِ
ين
ُب ُعولَتِ ِي َّن أ َْو ِإ ْخ َوانِ ِي َّن أ َْو َبنِي إِ ْخ َوانِ ِي َّن أ َْو َبنِي أ َ
َخ َواتِ ِي َّن أ َْو نِ َسائِ ِي َّن أ َْو َما َممَ َك ْ
ت أ َْي َمانُيُ َّن أ َِو التَّابِع َ
النساء ،وعن ع ْقبةَ ْب ِن ع ِ
ِ
ِّ َِّ
الر َج ِ
َغ ْي ِر أُوِلي ِ
ام ٍر أ َّ
َن
اإل ْرَب ِة ِم َن ِّ
ين َل ْم َي ْ
َ
َْ ُ َ
ال أ َِو الط ْف ِل الذ َ
ظيَُروا َعَمى َع ْوَرات ِّ َ
ْ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ُّ
ول َعمَى ِّ
ت
ص ِارَ :يا َر ُس َ
الن َساء)) ،فَقَ َ
ال(( :إيَّا ُك ْم َوالد ُخ َ
ول المو قَ َ
َر ُس َ
ول المو ،أَفَ َأرَْي َ
ال َر ُج ٌل م َن األ َْن َ

ت)).
اْل َح ْم َو؟ َق َ
ال(( :اْل َح ْم ُو اْل َم ْو ُ
وربما ـ عباد اهلل ـ أن الزوجة تيمل في التزّين لزوجيا في بيتيا ،وتكثر من الزينة لمخروج من المنزل،
محرم ،فالزينة كما وردت في اآليات ىي باألصل لمزوج وليس لغيره ،كما أن كثي ار من النساء
وىذا ّ
إذا ذىبن لزيارة أقاربين من النساء فقبل الخروج والذىاب يقوم أىل البيت بتبخير وتعطير الضيوف

من النساء ،وىذا منكر عظيم.

