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 العرض والشرف   حفظ   بعنوان: اجلمعة القادمة  خطبة  
 م2020  ديسمرب  4  –ه  1442  ربيع اآلخر  19بتاريخ:  

 عناصر الخطبة:
 حفظ العرض والشرف من مقاصد الشريعة اإلسالميةول: العنصر األ
 حفظ العرض والشرف في اإلسالم سياجات :ثانيالعنصر ال

 العنصر الثالث: مسئوليتنا عن العرض والشرف
 وضــــــــــوعـــالم

َنُكْم َمَودًَّة َوَرحَْ }    :القائل يف كتابه الكرمياحلمد هلل   َها َوَجَعَل بَ ي ْ الروم: ){.  ًة  َوِمْن آََيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ
 :أما بعد  . عبده ورسوله  شهد أن حممدا  وأ؛  وحده ال شريك لهإال هللا  وأشهد أن ال إله    .  (21

 حفظ العرض والشرف من مقاصد الشريعة اإلسالمية: ولالعنصر األ
عنهم،   عباد الله: املفاسد  العباد ودفع  لتحقيق مصاحل  السمحة  اإلسالمية  الشريعة  الشاطيب    يقول  لقد جاءت  : » اإلمام 

 ]املوافقات[. .    وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل«
ويقول اإلمام ابن القيم:» إن الشريعة مبناها وأساسها على احِلكم ومصاحل العباد  يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورحة  

الرحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل   العدل إىل اجلور، وعن  كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها،  فكل مسألة خرجت عن 
 ]إعالم املوقعني[. .  من الشريعة، وإن أدخلت فيها ابلتأويل «املفسدة وعن احلكة إىل العبث، فليست  

 العرض . و الدين والنفس واملال والعقل    :وهيهبا قوام البالد والعباد    الضرورات اليتوقد أمران الشارع احلكيم حبفظ  
 وحديثنا اليوم مع حضراتكم عن مقصد حفظ العرض والشرف يف الشريعة الغراء . 

 . (  املعجم الوسيط).    "   به ويذم من اإلنسان، سواء كان يف نفسه، أو سلفه أو من يلزمه أمره  "ما ميدح هو :    والعرض
 : صلى هللا عليه وسلم   هرض بن اثبت، وهو يذب عن عِ   ومنه قول حسان   . والشرف  أي أنه بتعبريان املعاصر: الكرامة والسمعة

 لعرض محمد منكم وقاُء ....................فإن أبي ووالده وعرضي 
 حرمة عظيمة، وصدق من قال:   - عباد هللا -وحرمة األعراض  

 ال بارك الله بعد العرض في الماِل .......... أصـون عرضي بمالي ال أدنسه
النيب  و  أمر  وسلم  قد  عليه  هللا  األعراض صلى  عرفة  ة خطب  يف   حبفظ  يوم  الوداع  دَماءَكْم »    فقال:  حجة  عليُكْم  حرََّم  هللَا  إنَّ 

ُكلُّ وعند مسلم : "    . ) البخاري ومسلم ( .   «   أعَراَضكْم ، َكُحْرَمِة يوِمُكْم هَذا ، يف َشهرُِكم هَذا ، يف بَ َلدِكم هَذاوأمواَلُكْم و 
َذا اْليَ ْوِم ، حلَُْمُه َعَلْيِه َحَراٌم َواْلُمْؤِمُن َحَراٌم َعَلى اْلُمْؤِمِن َكُحْرَمِة هَ   : "ويف رواية  " .   اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضهُ 

ِطَمُه ، َوَدُمُه َعَلْيِه َحَراٌم َأْن َيْسِفَكُه ، َوَمالُُه َعَلْيِه َأْن َيَُْكَلُه اِبْلِغيَبِة يَ ْغَتابُُه ، َوِعْرُضُه َعَلْيِه َحَراٌم َأْن ََيْرَِقُه ، َوَوْجُهُه َعَلْيِه َحَراٌم َأْن يَ لْ 
ًعا  ِلَمُه ، وَأَذاُه َعَلْيِه َحَراٌم ، َوُهَو َعَلْيِه َحَراٌم َأْن يَْدفَ َعهُ َحَراٌم َأْن َيظْ   )املعجم الكبري للطرباين (.   ." َدف ْ

َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد ف شهيداً، أو مبنزلة الشهيد،  عنها  من يُقتل دفاعاً    واألنفس واألموال واألدَين عد اإلسالم   ولشدة حرمة األعراض 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل  سَِ :  قَالَ  َوَمْن قُِتَل ؛  َوَمْن قُِتَل ُدوَن ِديِنِه فَ ُهَو َشِهيٌد  ؛  َمْن قُِتَل ُدوَن َمالِِه فَ ُهَو َشِهيٌد  :"  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

فهذه األحاديث والرواَيت كلها تدل رتمذي وصححه ( .  " . ) أحد وال  َوَمْن قُِتَل ُدوَن َأْهِلِه فَ ُهَو َشِهيدٌ ؛  ُدوَن َدِمِه فَ ُهَو َشِهيٌد  
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املراد هبذا كله: بيان توكيد غلظ حترمي األموال والدماء واألعراض والتحذير من   "   على حرمة األعراض، وضرورة احلفاظ عليها. و 
 ( .   ذلك" )شرح النووي على مسلم 

 ".   الناس  أعراض   عن   الكفِ    يف ولكن   والصيام،  الصالة   يف   ةالعباد يَرون  ال  وهم   الصاحلَ   السلفَ  أدركنا: "السلف  بعضُ   يقول
يجب أن يقوم ابحملافظة على عرضه وحمارمه؛ وهلذا ، فمقاصد الشريعة يف قوام احلياة اإلنسانية  أهم  من  العرض عند اإلنسان  ف

 عنصران التايل:  يف   كما   ؛ وجعل اإلسالم لذلك وسائل وحدودأمر اإلسالم ابحملافظة على العرض وصيانته والدفاع عنه
 اإلسالمحفظ العرض والشرف في  سياجات :ثانيالعنصر ال

 :   والشرف ومن ذلك  حلفظ العرضحصينة  رصينة ووسائل  وضع اإلسالم سياجات متينة وأعمدة  لقد    أيها المسلمون:
ي واملعنوي ؛ قال ملا فيه من السكن واملودة والرحة واالستقرار النفس  ورغب فيه :شرع الزواج وحث عليه  أن اإلسالم

َنُكْم َمَودًَّة َوَرحَْ تعاىل: }   َها َوَجَعَل بَ ي ْ  .   (21الروم:  ){.  ًة  َوِمْن آََيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ
 ، { َسِبياًل  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َكانَ   ِإنَّهُ  الز انَ  تَ ْقَربُوا َوالَ   }قال تعاىل:  :لقرآن والسنة وإجماع علماء األمةالزنا بنص ا وحرم

 وال   :قال  هللا   أن  حظ الملاو   . لألخالق  وفساد  لأُلَسر،   وهدمٌ   احلُُرمات،   على  واعتداءٌ   للنسب،   وضياع   للِعرض،   هتكٌ   فيه   الزانألن  
 كما قال الشاعر :   من النظرة أو االبتسامة أو غريمها  الزان،  إىل  يؤدي   طريق   كل  ليسد  تزنوا !!   وال   يقل   ومل  تقربوا

 َفِلقاُء َفَموِعٌد َكالٌمـــَف ................ َفَسالٌم َفابِتساَمٌة ظَرٌةـَن
 الداُء ِمنُه َيكوُن ِفراٌق َأو ............. َدواٌء فيِه َيكوُن َفِفراٌق

؛ وهو نسان املفضل املكرم  وجعله اإلسالم جرمية منكرة ال تليق ابإل؛  وهو إتيان الرجال من دون النساء    :اللواط كما حرم
ابن عباس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " وأن عقوبته عند مجهور العلماء القتل برواية  هتك للعرض والشرف ؛  

 بسند حسن(.  الرتمذي وابن ماجه   ) تلوا الفاعل واملفعول به " .  من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاق
د اإلسالَم حير ِم َقْذَف احملَصنات الغافالت املؤمنات، ويعتربه كبريًة ِمن الكبائر، وِمن السبِع نجف  : القذفكما حرم اإلسالم 

ْقبَ ُلوا هَلُْم َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثَّ مَلْ َيَْتُوا ِبَِْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ََثَاِننَي َجْلَدًة َواَل ت َ   }:  قال تعاىل  املوبِقات، ويَضع له حدًّا
اْلَفاِسُقوَن   ُهُم  َوُأولَِئَك  أَبًَدا  للمنَكرات، وتفكيٌك 4]النور:    {. َشَهاَدًة  للفواحش، ونشٌر  إشاعٌة  [؛ فقذُف احملَصنات ابلزان فيه 

 .   لأُلَسِر واجملتمعات 
ابلع   كما حرم الشائعات : مروجها  وتوعد  ؛  واجملتمعات  واألسر  األفراد  أعراض  هتك  من  فيها  الدنيا ملا  يف  األليم  ذاب 

نْ َيا َواآْلِخَرةِ واآلخرة . قال تعاىل: }   ُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل   ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ َواَّللَّ
 د . . وما حادثة اإلفك عنا ببعي(19النور:  ){.  تَ ْعَلُموَن  

ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بُ ُيواتً َغرْيَ } :تعاىل  قال   الدخول علي الناس في بيوتهم بدون استئذان: كذلك حرم
 وحرمة  العرض،  وحاية  النظر،  أجل   من   اإلسالم؛  يف   فرضٌ   واالستئذان.  (27)النور:  {.  ا َوُتَسلِ ُموا َعَلى َأْهِلَهابُ ُيوِتُكْم َحَّتَّ َتْسَتْأِنُسو 

)    البصر  أجل   من   االستئذان  ُجِعل   إمنا"  :  وسلم  عليه   هللا  صلى   هللا   رسولُ   قال :  قال  سعدٍ   بن  سهل   فعن   البيت؛  .  البخاري " 
 . ) مسلم ( .    إذهنم ُحل هلم أن يفقئوا عينه“ ”من اطلع يف بيت من غري   أنه قال:  عن النيبعن أيب هريرةو (.  ومسلم

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسأَلَُه رَُجٌل ؛    ميع بال استثناء حَّت األم نفسهاعلى اجلواالستئذان يكون  فَعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر؛ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
؛ َأْسَتْأِذُن َعَلى أُمِ ي؟ فَ َقاَل: نَ َعْم. قَاَل الرَُّجُل: ِإين ِ َمَعَها يف اْلبَ ْيِت. ف َ  َعَلْيِه َوَسلََّم: فَ َقاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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َها  َها أَ   .  اْسَتْأِذْن َعَلي ْ َعَلي ْ َعَلْيِه َوَسلََّم: اْسَتْأِذْن   ُ حتُِبُّ َأْن تَ َراَها ُعْرََينًَة؟! فَ َقاَل الرَُّجُل: ِإين ِ َخاِدُمَها. فَ َقاَل لَُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها.” )مالك والبيهقي مرسالً( .قَاَل: اَل. قَ   اَل: فَاْسَتْأِذْن َعَلي ْ

إال كان عن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " ال َيلون رجل ابمرأة  : فالخلوة بالمرأة األجنبية كما حرم
علة التحرمي ما يف احلديث من  و ؛  واخللوة ابملرأة األجنبية جممع علي حترميها    قال الشوكاين:”.    (  الرتمذي  )اثلثهما الشيطان " .  

 ( .   نيل األوطار  " . )كون الشيطان اثلثهما وحضوره يدفعهما يف املعصية 
 َذِلكَ   فُ ُروَجُهمْ   َوحَيَْفظُوا   أَْبَصارِِهمْ   ِمنْ   يَ ُغضُّوا  لِْلُمْؤِمِننيَ   ُقلْ قال تعاىل: }    : غض البصر علي الرجال والنساء كما أوجب

 َظَهرَ   َما  ِإالَّ   زِينَ تَ ُهنَّ   يُ ْبِدينَ   َواَل   فُ ُروَجُهنَّ   َوحَيَْفْظنَ   أَْبَصارِِهنَّ   ِمنْ   يَ ْغُضْضنَ   لِْلُمْؤِمَناتِ   َوُقلْ *    َيْصنَ ُعونَ   مبَا  َخِبريٌ   اَّللََّ   ِإنَّ   هَلُمْ   َأزَْكى
َها   [.31  ،30:  النور]{ .    ِمن ْ

َع الَِّذي َفال ََتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فَ َيْطمَ   قوله تعاىل: }   فالتربج ابلقول يف   التبرج بالقول أو الفعل وإبداء الزينة:كما حرم 
َمَرٌض   قَ ْلِبِه  .  يف  }0(32)األحزاب:  {  تعاىل:  قوله  يف  ابلفعل  زِيَنِتِهنَّ   والتربج  ِمْن  َُيِْفنَي  َما  لِيُ ْعَلَم  ِبَِْرُجِلِهنَّ  َيْضرِْبَن  .   َوال   }

َهاتعاىل: } ( . والتربج إببداء الزينة يف قوله  31) النور:    ( . 31{ . ) النور:    َوال يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمن ْ
 وإشاعةِ   الفواحش،  نشرِ   على   يساعد   فإنه  جمتمع يف   انتشر   إذا  خطري،   وابءٌ   التربُّجَ   ألن   وقد هنى هللا تعاىل عن التربج جبميع صوره    

 والفعل والزينة .   والقول   اللِ باس  يف   واحلياء  والتسرتُّ   ابلتحجُّب رأةَ امل  اإلسالمُ   َيُمرُ   لذا  الشهوات؛   وأتجُّج  املنَكرات، 
  والرتجُّل  للرجال، التخنُّثِ  عن   ينهى كما األخالق، وضياع  الرذائل، وإشاعة املنَكرات، نشر من  يصَحُبه  ِلما االختالط :كما حرم 

 .  "النساء من  واملرتجِ الت  الرجال، من  املُخنَِّثني   وسلم عليه هللا  صلى  هللا  رسولُ  لَعن  : " قال عنهما  هللا رضي عباس  ابن  فعن للنساء؛
 ( .   البخاري)

ن اإلنسان إذا اغتاب أخاه املسلم فقد انتهك عرضه، أل  :غيبة والنميمة محافظًة على العرضحرم اإلسالم الكما 
فالن قصري على جهة التنقص، أو فالن والغيبة: هي ذكرك أخاك مبا يكره يف غيبته؛ كأن تقول: فالن خبيل، أو فالن طويل، أو  

 يقول كذا، أو فالن ال يفعل كذا. هذا كله من احملرمات، بل جعلها اإلسالم من الكبائر، قال تعاىل: }َواَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعًضا
ًتا َفَكرِْهُتُموُه َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ  وثبت يف حديث املنام أن    .(  12احلجرات:  ).   اَّللََّ تَ وَّاٌب رَِّحيٌم{َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن َيَُْكَل حلََْم َأِخيِه َمي ْ

جربائيل،   -صلى هللا عليه وسلم-مر بقوم َيدشون أجسامهم وَيكلون حلومهم، فسأل النيب  "    -صلى هللا عليه وسلم -النيب  
 ) أبو داود ( . فقال: هؤالء الذين َيكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم"

ُوهم، "  يب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  نصح عن الو  َي َمْعَشَر َمن أسلم بلسانِه ومل يَْدُخِل اإلمياُن قلَبه ال تُ ْؤُذوا املسلمنَي، وال تُ َعريِ 
ابن حبان )    ."ه يَ ْفَضْحُه ولو يف جوِف بيِتهْورَتَ وال تَ تَِّبُعوا َعْوراِِتِم، فإنه َمن تَ َتبَع َعْورََة َأِخيه املسلِم، يَ تَ تَ بَِّع هللاُ َعْورَتَه وَمن يَ تَ تَ بَِّع هللاُ عَ 

َمْن َردَّ َعْن   :"   مصلى هللا عليه وسلفينبغي عليك كمسلم أن ترد عن عرض أخيك يف غيبته ؛ يقول    (.والرتمذي إبسناد صحيح  
 . )الرتمذي وحسنه(  .   "   ِعْرِض َأِخيِه َردَّ هللاُ َعْن َوْجِهِه النَّاَر يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 

ومن ُث   ؛من أهم الوسائل يف حاية اجملتمع من مظاهر الفواحشكلها    والسياجات  املبادئ فهذه  :  وبعد أيها المسلمون
الغراء والرسالة اخلامتة   لق جبلب ما ن غاية أمرها مراعاة مصاحل اخلأإذ  ؛  حاية األعراض اليت هي مقصد من مقاصد الشريعة 

 نتمسك   أن  بنا  فجدير  وشَرفه،  ِعْرَضه  لإلنسان  حتفظ  اليت  الضماانت  هذه  كل   تضع  الماإلس   وشريعةُ ؛    ينفعهم ودفع ما يضرهم
 .   وشريعة   عقيدةً   وُخلًقا، عبادة  وعمالً،   قوالً   ابإلسالم 



  (4  ) 

 العنصر الثالث: مسئوليتنا عن العرض والشرف
أنكم  أحبتي في الله: القيامة؛   وأعراضكممسئولون عن أسركم وأوالدكم وأزواجكم    اعلموا  هل حافظتم عليها ؛ هل   يوم 

َماُم رَاٍع صلى هللا عليه وسلم    اتقيتم هللا يف أعراضكم وأعراض الناس وراءكم؟! قال  :” ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، اإْلِ
؟ حَّت ُيسأَل الرجُل عن ا اسرتعاُه أحفَظ أم ضيَّعَ عم   : ” إنَّ هللَا سائٌل كلَّ راعٍ ” ) متفق عليه( وقال أيضاً ...َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه  

، ففيه ح ما قام عليه ، وما هو حتت نظرهأهِل بيِته “) النسائي وابن حبان( ” قال العلماء: الراعي هو احلافظ املؤمتن امللتزم صال 
 ” )شرح النووي(.اته  صاحله يف دينه ودنياه ومتعلق، والقيام مب ت نظره شيء فهو مطالب ابلعدل فيهأن كل من كان حت 

سعد بن عبادة   ؛ وما غرية والغرية وحفظ العرض والشرف  تنا على احلياء والنخوة والرجولةفعلينا أن نرتىب مجيًعا ونريب أبناءان وبنا
اِبلسَّْيِف َغرْيَ ُمْصَفٍح. فَ بَ َلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ   عنا ببعيد؛ فَعْن اْلُمِغريَة قَاَل قَاَل َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة: َلْو رَأَْيُت رَُجاًل َمَع اْمَرَأِت َلَضَربْ ُتهُ 

ُ أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: َأتَ ْعَجُبوَن ِمْن َغرْيَِة َسْعٍد! َواَّللَِّ أَلَاَن َأْغرَيُ ِمْنُه َواَّللَّ َظَهَر   ْغرَيُ ِمّنِ  َوِمْن َأْجِل َغرْيَِة اَّللَِّ َحرََّم اْلَفَواِحَش َما َصلَّى اَّللَّ
َها َوَما َبَطَن “. )متفق عليه(؛ وَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ” ملا نَ َزَلْت } والذين يرمون احملصنات ُث مل َيتوا ِبربعة شه داء فاجلدوهم ِمن ْ

؟! فقال رسوُل هللِا : أهكذا نَ َزَلْت َي رسوَل هللاِ بُن ُعبادَة وهو سيِ ُد األنصارِ َثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا { قال سعُد  
: َي رسوَل هللِا ال تُلْمُه فإنه رُجٌل َغيوٌر وهللِا ما َن إىل ما يقوُل سيدُُكم!! قالواصلَّى هللاُ عليِه وسلََّم : َي َمعشَر األنصاِر أال تسمعو 

: وهللِا َي رسوَل هللِا من ِشدَِّة َغريَتِه. فقال سعدٌ   هاتزَّوج امرأًة قطُّ إال ِبكًرا ؛ وما طلَّق امرأًة له َقطُّ فاجرتأ رُجٌل ِمنَّا على أْن يتزوجَ 
ال ُأحركه حَّت إين ألعلُم أهنا حقٌّ وأهنا من هللِا تعاىل ولكّنِ  قد تعجبُت أين لو وَجدُت َلَكاٍعا تَ َفخََّذَها رُجٌل مل يكْن يل أن ُأهيَجه و 

 أحد واحلاكم وصححه(. جَته”.) هِبِْم حَّتَّ يَ ْقِضَي حا  آَِت ِبربعِة ُشهداَء فوهللِا ال آِت
ع !! لذلك ُشر قول هذا الكالمأن ي  على عرضه وشرفه  غريتهتشريعه؛ ومع ذلك دعته  إن سعداً يعلم متام العلم أن هذا أمر هللا و 

لعان!! فأين حنن من هذه والرجولة؛ فالقذف يكون بني الناس عامة؛ أما بني الزوجني فشرع ال  اللعان حفاظاً على هذه النخوة
العارَيت ميشني مع أزواجهن على العرض والشرف  والنخوة والغرية   الشهامة النساء والفتيات والبنات الكاسيات  ؛ انظروا إىل 

 ت ستار الرقي والتحضر واملوضة ؟! وآابئهن دون خنوة وال حياء؛ ويفتخر بذلك أهلها وزوجها حت
ُ َعنُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ وما أمجل حياء ُأمُّ َسلَ انظروا إىل حياء أمهاتنا األوائل !!   ُ َعنَها: فَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ َمَة َرِضَي اَّللَّ

ِإلَْيِه يَ ْوَم الِقَياَمِة« فَ َقاَلتْ   ُ يَ ْنظُِر اَّللَّ َعَليِه َوَسلَّم: »َمْن َجرَّ ثَ ْوبَُه ُخَياَلَء، مَلْ   ُ نَ ْعَن النِ َساُء ِبُذيُوهلِِنَّ؟ ُأمُّ َسَلَمَة: َفَكْيَف َيصْ   َصلَّى اَّللَّ
 .    َعَلْيِه« ) النسائي والرتمذي(قَاَل: »يُ ْرِخنَي ِشرْبًا« فَ َقاَلْت: ِإًذا تَ ْنَكِشُف َأْقَداُمُهنَّ! قَاَل: »َفرُيِْخيَنُه ِذرَاًعا، اَل يَزِْدنَ 

ولكنَّها تقول: إن النِ ساء ال تطيق هذا؛ ألنَّ   يقول ألم سلمة: »يرخني شربًا«، صلى هللا عليه وسلم    َي سبحان هللا! الرَّسول    
أقدامهنَّ ستنكشف عند املشي، فلم ترَض أن يرخى الثَّوب شربًا جيرجر يف األرض؛ ولكنَّ فتيات هذا الزَّمان رضني هبذا الشِ رب، 

ن احلياء، فإذا فقدت املرأة حياءها؛ املرأة يف احلقيقة هي قطعة م ف  ولكنَّه ليس شربًا جيرجر يف األرض، لكنَّه شرب فوق الرُّكبتني.
 .   وبطن األرض خري هلا من ظهرها؛  فقدت كلَّ شيٍء، وفعلت كلَّ شيءٍ 

أوالدكم ف إصالح  تعليمهم  عليكم  يف  والتصرب  والصرب  والشرفوتعويدهم    ؛   ؛  العرض  على  واحلفاظ  واحلياء  العفة  ؛ على 
 مانة يف أيديكم وستسألون عنهم فماذا أنتم قائلون؟!!!واحفظوهم من الضياع مع الشباب الفاسد الطائش؛ فأوالدكم أ 

 ؛؛؛؛؛؛ سألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النارن االلهم إن
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