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 وجوب احلذر من الّتلبيس ولبس احلّق ابلباطل

 :احلمد هلل، أما بعد 

فإّن ِمن أخالق اليهود اليت ذّمهم هللُا هبا يف القرآن: لبس احلّق ابلباطل، قال هللا تعاىل يف خطابه ألهل الكتاب 
 (42سورة البقرة:) َواَل تَ ْلِبُسوْا احْلَقَّ اِبْلَباِطِل َوَتْكُتُموْا احْلَقَّ َوَأنُتْم تَ ْعَلُمونَ  :اليهود

 (71سورة آل عمران:) ََي َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَ تَ ْلِبُسوَن احْلَقَّ اِبْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن احْلَقَّ َوَأنُتْم تَ ْعَلُمونَ  :وقال

ُه به لريوج الباطُل ويُقبل، ألنَّ يف ذلك تلبيساً على اجلّهال ممّن ال بصرية له وال فرقان، وقد ولبس احلّق ابلباطل: خلط
 .وقع ِمن كثري ِمن الُكّتاب والصحفيني مشاهب ة اليهود والنصارى يف ذلك

عم ودعوة وِمن أسوأ ما نشر يف بعض صحفنا احمللّية، مما يتضّمن هذا املسلك الّتضليلي: اإلعالن الذي يتضّمن د
شركة اململكة الّشاابت الّسعودَّيت، الاليت يرغنب أن يكّن "كابنت طيار"، وفق تعاليم شريعتنا اإلسالمية الغّراء: على 

 :وقد تضّمن اإلعالن عدداً من املنكرات !حّد قوهلم

مشهٌد  نشر صورة املرأة: سافرًة حاسرًة عن رأسها، وهي تصافح مديرًا لشركة حبضور والديها، وهذا -1
 .منكٌر ابتّفاق أهل العلم

ونسبة ذلك االختيار إىل ُحسن تربية والديها، واعتبار ذلك  اإلشادة ابلعمل الذي اختارته "كابنت طيار" -2
  .ِمن آاثر تربيتها تربيًة إسالمية صاحلة

لماء، فهل ويف هذا ِمن الّتلبيس واالفرتاء على اإلسالم ما ال خيفى على عوام املؤمنني، فضاًل عن الع
مع ما يصاحب هذا العمل ِمن تربّج واختالط، ومصافحة  يدعو اإلسالم إىل أن تعمل املرأة "كابنت طيار"

  .للرجال، وسفر بغري ُُمرم

والّصورة يف اإلعالن شاهدة على أّن ذكَر اإلسالم زوٌر وتلبيٌس، هذا ِمن اجلهة الّشرعية، وأّما ِمن جهة العقل: كيف 
ن طبعها الّضعف وسرعُة االهنيار عند األزمات واألخطار؟! كيف تُقّدم على الّشباب الّرجال؟! الذين تُقّدم امرأة مِ 

جعل هللا ِمن طبعه م القّوة والّشجاعة، والقدرة على التصرف يف املواقف احلرجة، وألجل ذلك كان عمُل املرأة "كابنت 
 .ليل يف حاالٍت اندرةطيار" عمالً شاّذاً، ال يُقدُم عليه ِمن الّنساء إال الق

تصديره آبيٍة وحديث، إشارة إىل شرعّية عمل املرأة يف مجيع اجملاالت اليت يعمل فيها  وِمن مناذج الّتلبيس يف اإلعالن:
 ."الّرجال، ولإلمعان يف الّتلبيس أتيت العبارة املألوفة: "وفَق تعاليم الّشريعة اإلسالمّية
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ة إىل هللا ِمن مجيع املنكرات واجملاهرة هبا، والّتلبيس على الّناس بزخرفة الباطل ويف اخلتام: ندعو اجلميع إىل الّتوب
 .إبظهاره بصورة احلّق املشروع

نسأل هللا تعاىل الّتوفيق للتوبة الّنصوح، والعصمة ِمن ُمضاّلت الفنت ما ظهَر منها وما بطن، إنَُّه هو الّتواب الرحيم، 
 .وصّلى هللاُ وسّلم على نبّينا ُمّمد وآله وصحبه أمجعني قيم.واملّنان ابهلداية إىل صراطه املست

 

 :أماله
 عبدالّرمحن بن انصر الربّاك

 


