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 جامعة األنبار               
 كلية العلوم اإلسالمية                    

 والتحقيق واإلفتاء             اإلسالمية وحدة الدراسات 
 

 

 
 إليــِك أيتــها

 المسلمة
 

 

 بقلم     

 د. محمد نبهان ابراهيم الهيتيأ.م.    

 التدريسي في كلية العلوم اإلسالمية 
 
 

 لرحيمبسم هللا الرحمن ا
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا     
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 جمعين.أمحمد وعلى آله وصحبه 
 وبعد:

ت في مجتمعنا كثير من السلبيات انتشر فقد    
 أصحاب الدعوة واإلصالحوالمخالفات التي يجب على 

محاربتها والتصدي لها قبل أن تستفحل وتصبح شيئا 
 مألوفا فيصعب بعدئذ معلجتها.

ولندخل مباشرة إلى موضوع رسالتنا هذه فأوجه    
أن تقرأ هذه الصفحات  دعوتي إلى كل إنسانة مسلمة

 دينها تخاف على وأن تتمعن فيها جيدا إذا كانت فعال
الوقوع في مزالق  كي تتجنب ،نفسها وأهلها وذويهاو 

أسرة  مراحل بناء تصل إلىالرذيلة والفحش والخطيئة، و 
 ة  متمثلئس الشيطان وأعوانه، ساعن د ة  يدبع فاضلة  

َن مكارم ب مجتمعا تسود  بعد ذلكاإلسالم وأخالقه، ل ُنَكو  
 .فيه الحشمة والغيرة والفضيلة

 للمرأة المسلمة: فأقول
تبتغين مرضاة هللا وتتطلعين إلى مستقبل  إذا كنت    

تنتبهي أوال إلى ما  أنزاهر ومستقر لك وألسرتك عليك 
فقد أتت جحافل  ،من خاللك يحاك ضد ديننا اإلسالمي

بين صفوف بناتنا ونسائنا  جَ و   رَ تُ الماسونية واإللحادية ل  
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كل ما يفسد عقولهن لتخرج المرأة المسلمة من ربقة 
الدين وتنبذ أحكامه بأفعالها وأقوالها وتصرفاتها من 

 حيث ال تشعر.
 لغايتهم  ولألسف الشديد وجد هؤالء اإللحاديون    
عض من بناتنا فأخذن يطبقن ما في آذان الب دا  َص 

على أحكام ديننا االسالمي،  أن تعرضهيسمعن من غير 
يحاولن التشبه بنساء الغرب  طفقنمنهن  ا  فنرى كثير 

شخص المرأة هناك في لبسها وفعلها وقولها ويتقمصن 
ن الحرية أ وكل حركاتها وسكناتها، معللة ما تقوم به

خص منعها، ما وال يمكن ألي ش ،الفردية تكفل لها ذلك
 دام هناك من ينثر الورود في طريق تحررها وفلتانها.

أيتها المسلمة أن اإلنجراف وراء ما يروجه  واعلمي   
ونحن المسلمين ُأم رنا أن  دعاة التحرر يعد تشبها بهم

، فرسول هللا النتشبه بقوم ال يحكمون شرع هللا عز وجل
ؤالء ينهانا عن التشبه بمثل ه صلى هللا عليه وسلم

/  4( سنن أبي داود من َتَشبََّه ب َقْوٍم َفُهَو منهم) ويقول:
 (.4031، باب لبس الشهرة: رقم الحديث ) 44

ن نلقي كل اللوم على المرأة في ونحن ال نريد أ   
مجتمعنا، فمثل ما يقع عليها من التوبيخ واللوم يقع 
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التحرر واالنفالت  في طريقأيضا على كل من يساعدها 
يدنا العربية األصيلة وتعاليم ديننا االسالمي؛ من تقال

أو من كانت  ألنه لم ينهر ابنته أو أخته أو زوجته
بل ربما َيُعدُّ  ،تحت واليته عن ارتكاب مثل هذه الرذائل

ذلك نوعا من الحرية التي من المستحسن أن تتمتع 
ممن يروجون ويسوقون إلهانة  -بها، إن هذا وأمثاله 

عليه قسط كبير من  -باسم الحرية المرأة وابتذالها 
ا، أما في اآلخرة ي، هذا في الدنالزجر والتوبيخ والمالمة

 .قبل أن تحاسب من تفعل هذه األعمال سيعاقبفإنه 
ونظرة منا ياأختي المسلمة في صفحات التاريخ    

ُدك    العصور واألزمانالمجتمعات وعبر  في جميع -َنج 
من اإلختراق األمان لحماية المجتمع  صمامَ  -

ُدك  وَ  ،واإلجتماعي ومن ثم السياسي ،األخالقي في  َنج 
 لباب الشر واإلختراق في كافة ا  نفس الوقت مفتاح

 .المجاالت
فبفساد امرأة وال أجد نفسي مبالغا في هذا الكالم،     

تكون المرأة ل : واحدة يفسد أبناؤها وأبناء األبناء وهكذا
وتنخر  لمجتمعالفاسدة خلية سرطانية تدمر في ا

في  خير ةَ نَ ب  ، بينما تكون المرأة الصالحة لَ جسده
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يشع ضياؤه في األجيال من  هداية المجتمع ومصباحَ 
 .بعدها

هللا عليه وسلم يجعل  وها هو سيدنا رسول هللا صلى   
المجتمع هي فتنة النساء،  فتنة يجابهها أكبر وأعظم

ي ف ْتَنة  َأَضرَّ ) فيقول: على الر  َجال  من  ما َتَرْكُت َبْعد 
رقم الحديث ، 1959/  5صحيح البخاري :  (الن  َساء  

(4808.) 
فعليك  أيتها المسلمة أن تكوني فاتحة خير ومفتاحا     

لسد أبواب الفتنة بكل أشكالها وألوانها وهي كثيرة 
 ومتعددة.

ويأسفني أن أقولها وبمرارة أن المرأة في مجتمعنا    
ما تدعو إليه أحكام ديننا هذه األيام أخذت تجانب 

االسالمي من الحشمة والوقار والستر، فأصبحنا نشاهد 
يخلعن ثوب  طرقات واألحياء قسما من البناتفي ال

الحشمة عن أجسادهن، ويرتدين ما يصف جسمها 
ويشف عن مالمحها، بل هناك من النساء من أصبح 

ومألوف أن تخرج إلى الشارع  طبيعي   عندهن شيء  
بأبهى صور الزينة والبهرجة، فتضع  وهي متزينة

المساحيق على وجهها وتجمل عينيها لتبرزها 
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 وتعطر نفسها بأجود أنواع العطور وأزكاها، للناظرين،
 ،وتلبس الضيق من األلبسة وتتبختر في مشيتها

وكأنها عروس زفت إلى عريسها، واألدهى واألمر من 
عمدون هذا وذاك أننا أصبحنا نشاهد كثيرا من البنات يت

فعل ما تشمئز منه النفوس من لباس كان قبل عقود 
 – القريبة مكروها على الرجال لبسه وهو البنط

بل قال عنه بعض العلماء أنه ال يجوز  –البنطرون 
لباس اليهود والنصارى ونحن  من لبسه للرجال، إذ ُيَعدُّ 

مأمورون بمخالفتهم، هذا بالنسبة للرجال، فكيف الحال 
 ساء ؟ إذا لبسته الن

أختي المسلمة: إن الواجب أن تكون مالبسك    
 ف وال تشف، وأن تتجنبي لبس البنطالفضفاضة ال تص

إال إذا كان فوقه ما يغطيه، بحيث ال   -البنطرون  –
يظهر أي شيء منه، وأن يكون ما فوقه واسعا غير 
ضيق وال شفاف، حتى ال تكوني ممن يشمله حديث 

لم الذي أخرجه اإلمام رسول هللا صلى هللا عليه وس
قال رسول َّللاَّ  صلى  :عن أبي ُهَرْيَرَة قال: ) فقال مسلم

ْنَفان  من َأْهل  النَّار  لم َأَرُهَما :هللا عليه وسلم  َقْوم   ،ص 
َياط  َكَأْذَناب  اْلَبَقر  َيْضر ُبوَن بها الناس َساء   ،َمَعُهْم س  َون 
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ي َيات  ُمم  َيات  َعار  ة مت  رؤوسهن كأسنالت  َمائ  الَكاس 
يَحَها َوإ نَّ  الاْلُبْخت  اْلَمائ َلة   ْدَن ر  َيْدُخْلَن اْلَجنََّة وال َيج 

يَرة  َكَذا َوَكَذا يَحَها َلُيوَجُد من َمس  /  3( صحيح مسلم : ر 
ئالت النساء الكاسيات العاريات الما :، باب1680

 (.2128المميالت :رقم الحديث )
قوله صلى وهو يبين النووي رحمه هللا  اإلمام يقول   

 : فيه تأويالن( : الجنة لنَ دخُ ال يَ هللا عليه وسلم : )
أحدهما : أنه محمول على من استحلت حراما من    

ذلك، مع علمها بتحريمه، فتكون كافرة مخلدة فى النار 
 ال تدخل الجنة أبدا.

والثانى : يحمل على أنها ال تدخلها أول األمر مع    
 /17:   مسلمالنووي على صحيح   شرح . : فائزينال

191. 
من  ولقد أفتى بعض العلماء المعاصرين بقولهم :    

استحل منهن ذلك اللباس فهن كافرات مخلدات في النار 
على ذلك، ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها،  تنَ إذا مُ 

ذلك اللباس مع اعتقادهن تحريمه فقد  سنَ ب  وإن لَ 
ن كبائر الذنوب، لكن ال يخرجن بها من ارتكبن كبيرة م

ملة اإلسالم، وهن تحت مشيئة هللا : إن شاء هللا غفر 
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لهن، وإن شاء عذبهن مما ارتكبن من السيئات، فال 
. يدخلن الجنة وال يجدن ريحها إال بعد سابقة عذاب

 وهللا أعلم .
 -البنطرون  –وإضافة إلى حرمة لبس البنطال    

يه شبهة كبيرة يجب االبتعاد ئا فيوحده فإن هناك ش
فقد تفنن أصحاب شركات الخياطة في تصميم   ،عنه

دينها النساء منقوشة عليها نوع من الجبب التي يرت
و أحرف أو مناظر أو أن تكون الجبة لماعة رسوم أ

الناظر وتؤثر في أصحاب النفوس الضعيفة  بُ جذ  تَ 
لتجعلهم يطيلون النظر ويفتشون عن كل منفذ غير 

يجدونه في لباس المرأة لُيشب عوا غريزة التمتع  الئق
 بمفاتنها.

مدعاة لتفسيق كثير من  فال تكوني أختي المسلمة   
وتحميلهم إثم النظر والسيرفي طريق الرذائل، الشباب 

 - الطرد من رحمة هللا -لعنة هللا  بل عليك أن تتجنبي
هللا صلى هللا عليه  اذا ما َلب ست  هذا اللباس، فرسول

 ها هللاُ نُ لعَ يَ وَ  ةُ كَ الئ  ها المَ نُ لعَ تَ  ةُ رأَ المَ  زالُ ال تَ )سلم يقول : و 
ي عاص  ن مَ ت م  كَ هَ ما نَ  ذاب  العَ وَ  ة  حمَ الرَّ  انُ ز  وخُ  هُ تُ كَ الئ  مَ وَ 

: باب ترهيبات  167/  16: ( كنز العماليئا  شَ  هللا  



 - 9 - 

 (.45107تص بالنساء : رقم الحديث )تخ
باللعنة والطرد من وهذا حديث آخر يتوعد النساء    

ْعَنا َعْبَد َّللاَّ  بن َعْمٍرو يقولرحمة هللا فيقول  : )  :َسم 
يقول َسَيُكوُن   :سمعت َرُسوَل َّللاَّ   صلى هللا عليه وسلم

ُروٍج َكَأْشَباه   ر  أمتي ر َجال  َيْرَكُبوَن على السُّ في آخ 
َيات  ن َساُؤُهْم  ،الر  َجال  َيْنز ُلوَن على َأْبَواب  المسجد َكاس 

َيات    ،على رؤوسهم َكَأْسن َمة  اْلُبْخت  اْلع َجاف   ،َعار 
ْلَعُنوُهنَّ َفإ نَُّهنَّ َمْلُعوَنات  لو كانت ورائكم ُأمَّة  م َن اأُلَمم  إ  

َساَءُهْم كما َيْخُدْمَنكُ  َساُء اأُلَمم  َقْبَلُكمْ َلَخَدْمَن ن َساُؤُكْم ن  ( ْم ن 
 رقم الحديث ،   223/  2مسند اإلمام احمد : 

(7083.) 
 الشريف لبس الشفاف من الثياب، وقد حرم الشرع    

عن لبسه إال  االبتعادعلى المرأة روت لنا اآلثار أن ف
عن علقمة بن أبي علقمة في بيت الزوجية، فقد روي 

َدَخَلْت َحْفَصُة ب ْنُت عبد الرحمن ) :عن أمه أنها قالت
 عليه وسلم  َوَعَلى على َعائ َشَة َزْوج  النبي  صلى هللا

ْتُه َعائ َشةُ  َمار  َرق يق  َفَشقَّ اَحْفَصَة خ  َمار ا َكث يف  (   َوَكَسْتَها خ 
ه لبسه من : باب ما يكر  913/  2موطأ مالك : 

 (.1625النساء : رقم الحديث )
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وها هو رسول هللا عليه الصالة والسالم يعلمنا أن    
منها إال أصابع ر المرأة عند بلوغها ال يجوز أن يظه

عن َعائ َشَة رضي هللا عنها َأنَّ َأْسَماَء يديها ووجها: )
ب ْنَت أبي َبْكٍر َدَخَلْت على رسول َّللاَّ   صلى هللا عليه 

وسلم  َوَعَلْيَها ث َياب  ر َقاق  َفَأْعَرَض عنها رسول َّللاَّ   
صلى هللا عليه وسلم  وقال يا َأْسَماُء إ نَّ اْلَمْرَأَة إذا 

يَض لم َتْصُلْح َأْن يري منها إال هذا َوَهَذا بَ  َلَغْت اْلَمح 
ْيه   ه  َوَكفَّ :  62/  4داود :  ( سنن أبيَوَأَشاَر إلى َوْجه 

  (.4104رقم الحديث ) :باب ما تبدي المرأة من زينتها
ة يحرم كما يعلمنا عليه الصالة والسالم أن المرأ   

َحمَّد  بن عن مُ عليها لبس الثوب الخفيف الشفاف: )
ُأَساَمَة بن َزْيٍد عن أبيه قال كساني رسول َّللاَّ   صلى 
ْحَيُة  هللا عليه وسلم  قبطي َكث يَفة  م مَّا َأْهَداَها له د 

يََّة قلت  كَ الكلبي َفَكَسْوُتَها امرأتي فقال مالَ  لم َتْلَبس  اْلُقْبط 
اَلَلة  فإني َكَسْوُتَها امرأتي فقال ُمْرَها َفْلَتْجَعْل َتْحَتَها غ  

َهاَأخَ  َظام  َف َحْجَم ع  : مسند أحمد بن حنبل( اُف ان َتص 
 .(21836رقم الحديث ):  205/  5

، الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء :القبطيةو    
 قميص يغطي الجسم كله بدون أكمامهي والغاللة: 
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 خاصة. يلبس تحت الثوب للبدن

أن تكوني معوال  أيتها البنت واألخت والزوجة  ك  رُ ذ   حَ أُ   
بيد األعداء يهدمون به مكارم األخالق التي تربى عليها 

 أبناء المسلمين.

أيتها البنت واألخت والزوجة أن تصبحي  ك  رُ ذ   حَ أُ   
لحاديين تتكسر بضرباته قواعد المكارم  بيد اإل فأسا  

  وأركان الفضيلة والحشمة.
 أعداؤنا يتربصون بأمة محمد صلى هللا عليه وسلمو    

الدوائر عن طريق هدم األخالق الحسنة والصفات 
 الحميدة التي دعا إليها ديننا الحنيف.

 :  المسلمةأيتها  فتجنبي
 إال إذا كان –البنطرون  –لبس البنطال  -

 فوقه ما يغطيه.   

لبس الضيق من الثياب إال داخل البيت مع   -

 زوجك.  

     تصف  ( التيلبس ما يسمى بالجبة )الضيقة  -

 جسم.  ال

                                                                     و جبة  لبس التنورة وحدها دون عباءة أ  -

 فضفاضة.   

 لبس النقاب الذي يبرز العينين فقط.  -



 - 12 - 

 وضع المساحيق التجميلية التي تبرز   -

 مفاتنك إال لزوجك.   

 المطيبات  التطيب والتعطير بأي نوع من أنواع -

   أوالعطور عند الخروج من البيت.          

 للولوج إلى مدعاة وسببوكل ذلك إذا فعلتيه 

   الزنى أعاذَِك هللاُ منه.

 ....... وهللا الهادي إلى سواء السبيل                 


