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 احلمُد هلل والّصالة والّسالم على رسول هللا نبّينا حمّمٍد وعلى ،بسم هللا الرمحن الرحيم القارئ:

 :اللجنة الدائمة ِملُة بيانَتك، وآلِه وصحبِه أمجعني
مواقِع  ِعدها َعنِتشاُمها وََتلرقها ابألخالِق اليت تُبَتسّترُ املرأِة واح :موِر بِه َشرعًا وُعرفاً اِء املأوِمَن احلي

 الفتنِة ومواضِع الريبة.
 ،ادة ِبكشفِه يف البيتممّا َجرت الع ،ديِه حملارِمهادي للمرأة إاّل ما تُبوقد دلَّ ظاهُر القرآِن على أنَّ املرأَة ال تُب

 َناِئِهنَّ َأوأَب آاَبِء بُ ُعولَِتِهنَّ َأو آاَبِئِهنَّ َأو ِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإَلَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ َأوَوََل يُب}كما قال تعاىل:   ،وحال املهنة
 [31]النور: {ِنَساِئِهنَّ  َخَواِِتِنَّ َأوَبِِن أَ  َواِِنِنَّ َأوَبِِن ِإخ َواِِنِنَّ َأوِإخ َناِء بُ ُعولَِتِهنَّ َأوأَب

، فإنرُه هو الذي جرى عليِه َعمُل نساِء الرسوِل وهو ما دلرت عليه السنرة ،وإذا كان هذا هو نصُّ القرآنِ 
، وما نساِء األمة إىل عصران هذا اتبعهن إبحساٍن ِمن وَمن ،ونساُء الصحابةِ  ،صلرى هللا وعليه وسلرم

هو ما يظهُر ِمَن املرأِة غالبًا يف البيت وحاَل امِلهنة،  ،كشفِه للمذكوريَن ابآليِة الكرميةجرِت العادُة بِ 
 .رأِس واليديِن والعنِق والقدمنيِكشاِف الكان  ،وَيشقُّ عليها التحررز منهُ 

ع يف التركشف فعالوًة على أنرُه مل هو أيضًا طريٌق ، ِكتابنا وُسنَّة  َيدل على جوازِه دليٌل ِمن وأمرا التوسر
دوٌة سيرئة لغريهنَّ ِمَن وفيِه أيضًا قُ  ،، وهذا موجوٌد بينهنَّ ِسهابناِت ِجن ِمن ،لفتنِة املرأِة واَلفتتاِن ِِبا

ثَ َبَت َعِن النيب صلرى هللا  وقد ،، كما أنَّ يف ذلك َتشبُّه ابلكافراِت والَبغااي املاِجناِت يف لباسهنالنساء
 أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود. (ُهمتشبَّه بقوٍم، فهو ِمن )َمنقال: عليه وسلرم أنرُه 

أى عليه ثوبني ُمعصَفرين عبد هللا بن عمر أنَّ النيب صلرى هللا عليه وسلرم ر  ويف صحيِح ُمسلم، َعن
 .ويف صحيِح مسلم. ،بسها(ثياِب الكفراِر فال تَل )إنَّ هذه ِمنقاَل: ف

 َبسُهما، ثوبني ثوبلتَ فال  الشيخ:
 صحيح القارئ:

أهِل الناِر مِل أَرُُها، قوٌم َمَعُهم  )ِصنفاِن ِمنلنيب صلرى هللا عليه وسلرم قال: ويف صحيِح ُمسلٍم أيضاً، أنَّ ا
ماِئالٌت ُُميالت، رؤوُسهنَّ كأسِنمة  ،بوَن ِِبا الناس، ونساٌء كاسياٌت عارايتٌ ر سياٌط كأذانِب الَبقر، َيض

 (َمسريِة كذا وكذا َن ِرحيها، وإنَّ رحيا لَيوجُد ِمنوَل ََيد ،خلَن اجلنرةَ الُبخِت املائِلة، َل َيد
ِمثُل  ،هي يف احلقيقِة عاريةو  ،ُّتُها، فهي كاسيةٌ َتسي املرأُة ما َل َيسَتك ومعىن كاسياٍت عارايت: هو أن

َمها، أو الثوِب أو الثوب الضيرق الذي يُبدي تَقاطيَع ِجس ،بُس الثوَب الرقيَق الذي َيشفُّ َبشرَِتاتَل َمن
 بعَض أعضائها. ّتُ القصرِي الذي َل َيس
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ُ على ِنساِء املسلمنيِ  ونساُء الصحابِة رضي هللا  ،التزاُم اهلَِدي الذي كان عليِه أُمرهاُت املؤمنني ،فاملُتعنيِر
 ِنساِء هذه األمة، واحِلرُص على التسّتُّ واَلحتشام، فذلَك أبعُد َعن وَمن اتبعهنَّ إبحساٍن ِمن ،عنهم

ا تُثريُه دواع اهلوى املوِقع يف الفواحش وصيانة ،أسباِب الفتنةِ   .للنفِس عمر
ا َحررمُه هللا ورسولُه ِمَن األلبسِة اليت فيها تشبرٌه كما ََيُب على ِنساِء املسلمنَي احلذَر ِمَن الوقوِع فيم

ِعقابِه، كما َِيُب على كلِر ُمسلٍم  وخوفاً ِمن ،ورجاًء لثواِب هللا ،ابلكافراِت والعاهرات، طاعًة هلل ورسولهِ 
ُه ِمَن األلبسِة اخلالعِة كهنَّ يلبسَن ما َحررمُه هللا ورسولفال َيّت  ،ََتَت وَليتِه ِمَن النساءِ  يَتقي هللا يف َمن أن

 رعيِرتِه يوَم القيامة. والكاشفِة والفاتنة، ولِيعَلَم أنرُه راٍع ومسؤوٌل َعن
دينا مجيعًا َسواَء السبيل، إنرُه مسيٌع قريٌب جميب، وصلرى َيه وأن ،ُيصلَح أحواَل املسلمني نسأُل هللا أن

د  وعلى آلِه وصحبه. هللا وسلرم على نبيرنا حممر
ا)ال  ئمُة للبحوِث العلميِة واإلفتاء(لجنُة الدر

 كر أبو زيد، والشيخ صاحل الفوزانالشيخ عبد هللا بن غداين، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ ب
 

الُعجاب إنَّ الشيطان  ال إله إاّل هللا، ِمَن العجبِ  ،هللا املستعان ،أاثََبم على ما بيَّنوا ،جزاهم هللا خريا   الشيخ:
وحنوه. الرجاُل َمالِبسهم تُغّطي كلَّ البدن،  َمكروهٍ  أو ما يقرِّبه إىل ذلَك ِمن ،ن لكلِّ جنٍس ما َحّرمُه هللايُزيِّ 

 كن أنرج ِمَن اإلنساِن إاّل وجهُه وكفَّاه، واملرأُة يف اجملامِع ُُترُج ساقَيها وَعُضديها ورأسها وُعنُ َقها، يُ فال يَ 
 شوف.كظم َبدِِنا مَ يُقال ُمع

يزيُِّن لكلِّ أحٍد و  ،والكشف ،ويُزيُِّن للرجاِل اإلسبال، الشيطان يُزيُِّن للرجاِل اإلسبال، ويُزيُِّن للنساِء التشمري
 وما ُُيّبه هللا ورسولُه. ،ما ُيالُف بِه أمَر هللا وَرسولهِ 

 


