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حمّمٍد وعلى آلِه وصحبِه  احلمُد هلل والّصالة والّسالم على رسول هللا نبيّنا ،بسم هللا الرمحن الرحيم القارئ:
 :"ِحراسُة الفضيلة"يف كتابِه  -َرمِحَنا هللا وإّّيه-بد هللا أبو زيد الشيخ بكر بن ع قال، أمجعني

 /دائمِة للبحوِث العلمية واإلفتاءصادٌر ِمَن اللجنِة ال ،بياٌن يف لِباِس املرأِة ِعنَد ََمارِمها وِنسائها/ملحق: 
 وبعد:  ،َمم ٍد وعلى آلِه وصحبِه وأمجعنيوالص الة والس الم على نبي نا  ،احلمُد هلل ربِ  العاملني

بربكِة  ،غايَة يف الطهِر والِعف ِة واحلياِء واحلشمةبلغَن ال كانت ِنساُء املؤمننَي يف َصدِر اإلسالِم قد  لقد
وال  ،بسَن الثياَب الساترةوات باِع القرآِن والسن ة، وكانِت النساُء يف ذلَك العهِد يَل ،اإلمياِن ابهلل ورسولهِ 

 هنَّ التكش ف.يُعرُف َعن
حىت َّنى النيب عليه الّصالة  ،َخلفها ِمنهلا َذيل  ،ِجهِة أّّنا ضافية ِمن ،ِجهات الثياُب الّساترة ِمن الشيخ:

فرّخَص يف  ،قداُمنا وسوقنا! فقاَل: ِذراعا (كشُف أ: تَنَفقالت ،لها إّّل ِشربا  ُتطيَل املرأُة َذي )أن: والّسالم َعن
عةانحية أيضا   وِمن ،ذلك، ولذيِل املرأِة أحكام يف الفقِه اإلسالمي وكنَّ يُرِدَن أكثَر ِمن ،الذراع وأنُّه  ، السِّ

يف ِدرع  ،ّل، َتكوُن َفضفاضة ،حجِم األعضاِء ويربز كذا ِشف َعنَيك ما هو ضّيق ُُيكن أن ،فاضَفض
 ،هذه املقّومات ،انحية أنُّه صفيق ّل يكوُن َشفافا   رته، وِمنيكوُن لُه ضايف َيس وتَلبس َفوقُه ثواب ،َفضفاض

 .ِمَن املتشّبهات بنساِء الغربِ  ،ن واملستغرابتحارهبا املستغربو  وكل هذه النواحي قد
سيما يف حَمضن الّدعوة وما هذه البالد وّل كيِد األعداء_ كانت  هذه البالد _َحفظها هللا و وقاها ِمن وكانت
 ،ُنشبههنَّ ابلعهِد األول، وِعنَد حَمارمهنَّ هلنَّ حال كانت نساؤهم ُُيكن أن  ،كانت ِنساؤها هكذا  ،حوهلا
طلق كما تشاء، يعين ما تكون تَن ،وقدر ِمَن احلياء ،عنَد حَمارمهم يكون ِعندهنَّ َقدر ِمَن اّلحتشام حىت

)كاسياٌت نَّ قولُه صّلى هللا عليه وسلم: دُق عليهوكذلَك مع الَنساء يف حدود، أّما اآلن فالعريُّ َيص
السوق واألذرع  ،ون ممكن يكون ُمعظُم اجلسمِ تك ،يف اجملامع ،فنسبة كبرية ِمَن النساء يف احملافل( عارّيت

 .الصدر وّل أدري ُُيكن أعلى ،والعضدان والرأس والشعر والعنق
 ،نسبيا   ثوب ضاه اأو َقميص كنَّ يَلبسَن ثيااب  ،احملاكاة يَعين ملّا بدأت ،وكان مرَّ على هذه البالد َمرحلة

يكوُن لُه َسّحاب حىت  بل ،تَلبسُه عادّي   تطيُع أنَة ّل َتسملوَن على َتضييِق أعالُه حىّت أنَّ املرألكّنهم يَع
حتت َفضفاض ِِبيث تبني  ويكوُن ِمن ،مثَّ جترُّ الّسحاب فيبقى الثوُب ّلصق جبلدها ،تحُه وتلبسَتف

فنون يعين  ،هذا الزي الذي يُقاُل لُه يف البداّيت أّما بعد ّل، فنون ،والبطن وهكذا ،والثدّين ،الكتفان
وَجهلُة الَفسقة ِمَن الرجاِل  ،وَجلبها َفسَقُة املسلمني ،وَجلبوها إلينا ،نَ ُعها أرابُب الشهواِت يف الغربصيَ 
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هل مسعت به  يَعين نوع ِمَن النسيج ُيسّمونُه "نفَّاش". ،والنساء، حىت أنُّه كان هناك شيء َيكرُب أسفَل املرأة
 أبو عبد الوهاب؟

 !ّل ما مسعت به :البط
 ،مهاَعِجَزِِتا أسفَل ِجس ،ِبيث يعين ليكربِّ كذا ،َتِفخيعين خشن كذا، يكون ُمن ،أجل امسع الشيخ:
 .ل ُصنَّاُع األزّيِء وعارضاُت األزّيِء ّل تنسون، اآلن يف عارضاُت األزّيِء وُصنّاُع األزّيءيَز  ومل ،وهكذا

 
هنَّ التكش ُف والتبذ ل ِعنَد وال يُعرُف َعن ،الثياَب الس اترةبسَن القارئ: وكانِت النساُء يف ذلَك العهِد يَل

 .اجتماعهنَّ بِبعِضهنَّ أو ِِبحارمهن
 وّل يعرف ،ِتماِعهنَّ مَع النساءِضهّن يعين اجبَِبع الشيخ:

 ..ِمهنِضهنَّ أو ِبَحارِ ِتماِعهنَّ بَِبعهنَّ التكش ُف والتبذ ُل ِعنَد اجالقارئ: وال يُعرُف َعن
 ِبح كعرّينوُتص ،لع الثيابما تَ  الشيخ:

إىل عهٍد قريٍب  ،اًن بعَد َقرنٍ َقر  ،القارئ: وعلى هذه السن ة الَقومية َجرى َعَمُل ِنساِء األم ة وهلِل احلمد
 .َفَدخَل يف كثرٍي ِمَن النساء.

حىت  ،كلُّ الشرِّ هذا ِمَن الّنصارى  ،رىأمجلوُه وّفقهم هللا، إىل عهِد استيالِء الّنصا ،إىل عهٍد قريب الشيخ:
 .بالِد املسلمني استوىل الّنصارى على أكثِر أو على كثرٍي ِمن

ألسباٍب عديدة ليَس هذا  ،فساٍد يف اللباِس واألخالقِ  القارئ: َفدخَل يف كثرٍي ِمَن النساِء ما دخَل ِمن
 طها.ِضُع َبسَمو 

ُحدوِد َنظِر املرأة  اردِة إىل اللجنِة الدائمِة للبحوِث العلميِة واإلفتاء، َعنونظرًا ِلَكثرِة االستفتاءاِت الو 
ُ لعموِم ِنساِء املسلمنَي أن ُه ََيُب على املرأِة أنإىل املرأِة وما يَل تَتخل ق  َزُمها ِمَن اللباس، فإنَّ اللجنة تُبني 

 .ِبُلِق احلياِء الذي َجَعلُه النيب صل ى هللا عليه وسل م.
طول  ،بِنت مخس سنني وهي راحية جاية يومّيا   ِمن ،مَع أّّنا ِمنُذ طُفولِتها ،قى احلياءُيشي ما يَب الشيخ:

 ،تُريُد عمل ،رحهب َتسمثَّ َتذ ،مثَّ بعدها ،مثَّ يف بعدها ،مثَّ يف اّلبتدائي ،يف التمهيدي أو يف الروضة ،عمرها
كثرٌي ِمَن النساِء اّلختالَط ابلرجال،   َرتَتمواس ،إىل اّلختالطِ  اعونوهلذا دعا الد قى ِمَن احلياء!وإيش يَب

هكذا، أّما اآلن أفيكوُن احلياُء عنَد  ،ر ِمَن احلياِء مَع النساءوَقد ،احلياُء ِمَن الرجالِ  ،احلياُء املقصود
أفيكوُن احلياُء ِعنَد  ،م حياء أبدا  َدهما ِعن !؟يكوُن احلياُء ِعنَد املذيعاتاملضيفات!! _الّشغاّلت يقولون_ أف

 !خالص ،ما يف حياء ؟ِعنَد املمّرضاِت للرجال! ،السكريتريات
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وِمَن احلياِء املأموِر بِه َشرعاً ، ُشَعِبه القارئ: الذي َجعلُه النيب صل ى هللا عليه وسل م ِمَن اإلمياِن وُشعبٍة ِمن
 .ِتشاُمها.وُعرفاً َتسُّتر املرأِة واح

 قف على هذا.    الشيخ:
 

 


