
ُ َمْفُهومُُ#       "    َوالشََّرفُ  اْلعَْرض 

ــُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الصالحين  ولي  سلطانه  فُي  لُه  شريُك ال  وحدُه  للُا  إاُل  إله ال  أُن  وأشهد  العالمين  رُب  لُل  الحمد
  وسالما ُ  صالُة  اللهُم  وحبيبه  خلقُه  مُن  وصفيه  ورسولُه  عبدُه  محمدا ُ  ونبينا  سيدنُا  اُن  وأشهد
   اإلسالم جماعة فيا  بعُد أمُا للُا رسول يا يدُيس اي عليك
 اإلسالم فُي  األعراض وحماية  والشرُف العرُض مفهوم عُن اليوُم إليكُم حديثنا

ْرضُُ   الصيانة  مكان  في ووضعها الحمايةُ،  ومنحها اإلسالمُ، صانها  التي األشياء  من  فالع 
 ،ُلوالعق الدين،":  وهي اإلنسان، لحياة  الخمس  الضروراُت  إحدُى  الع رض  ألن والتعظيمُ؛

ا " والع ْرض والمال، والنفس،   هذُه  لُه  لتحفُظ  السمحة  اإلسالمُُشريعة  جاءت  للمسلم وتكريم 
  الكريُم  القرآُن  فُي  والناظرُُ  .. والعيوب  النقائص  منُُلحمايتها  الضمانات  كُل  وتضعُُالضرورات،

رُة  النبوية  والسنَّة ْرض؛  اإلسالُم  منحه الذُي  االهتمام  قدُر  يرُى  المطهَّ   قرآنيُة  آياُت  ءُتاج  فقُد  للع 
ُن  ويعتبرُه  الزنُا  يحرُم  اإلسالُم فنجُد  وحفظهُ،  حمايتُه علُى  تحض  شريفة  نبوية  وأحاديثُُ  رةكثي   م 
نَا  تَْقَربُوا  َوالَُ"  : الكبائر  أكبر َشة ُ  َكانَُ  إ نَّهُُ  الز     هتكُ   فيُه  فالزنُا(.  32  / اإلسراء")َسب يالُ   َوَساءَُ  فَاح 

رض،  .خالقلأل سادفوُلألَُسر، وهدمُ ُت،الُحُرما علىُواعتداءُ ُللنسب، وضياعُُللع 

ُم  اإلسالمَُ  نجُد  بلُُالزنا،  تحريم  عنُدُُاألمرُُ  يتوقُف  وال ماته؛  كُل  يحر   نُُمقد   ُوَخلوة،  نَظٍر،  م 

ُ  والمسلمات  المسلمين  سبحانُه  الحقُ   أَمُر  فقُدُُوغيره؛ُُوتبرج، ن ينَُ  قُلُْ"   : البصر  بغض     ل ْلُمْؤم 
نُْ  يَغُض وا مُْ  م  ه  َُ  إ نَُّ  لَُهمُْ  أَْزَكى  ذَل كَُ  فُُروَجُهمُْ  َويَْحفَُظوا  أَْبَصار  نَاتُ   َوقُلُْ  يَْصنَعُونَُ  ب َمُا  َخب يرُ   ّللاَّ  ل ْلُمْؤم 

نُْ يَْغُضْضنَُ نَُّ م  ه  ينَُ َوالَُ فُُروَجُهنَُّ َويَْحفَْظنَُ  أَْبَصار  ينَتَُهنَُّ  يُْبد  ْنَها  َظَهرَُ  َمُا إ الَُّ ز   (. 31  ُ،30/ النور")م 

ُج  عُن  نهى  كما  ها،ل  محَرُم  ذُي  مع  إاُل  األجنبية  رأُةلمبا  الرجل  َخلوة  عُن  اإلسالمُُ  ونهى   تبر 
ْجنَُ َوالَُ"  :النساء جَُ تَبَرَّ ل يَّةُ   تَبَر   (.  33  / األحزاب")اأْلُولَى اْلَجاه 



جَُ  ألن   وإشاعةُ   الفواحشُ،  نشرُ   علُى  يساعُد  فإنه  مجتمع  فُي  انتشُر  إذاُُخطير،  وباءُ   التبر 
  الل  باُس  فُي  والحياء  ُروالتست ُ  بحجُ بالت  المرأةَُ  المُُساإل  يأُمرُُ  لذُا  الشهوات؛  وتأج ج  المنَكرات،
كَُ  قُلُْ  النَّب يُ   أَي َهُا  يَُا"  : والقول َْزَواج  ن ينَُ  َون َساءُ   َوبَنَات كَُ  أل  نَُّ  يُْدن ينَُ  اْلُمْؤم  نُْ  َعلَْيه  نَُّ  م    ذَل كَُ  َجاَلب يب ه 
 (. 59:  األحزاب")  يُْؤذَْينَُ فَالَُ  يُْعَرْفنَُ أَنُْ أَْدنَُى

ُي فَيَْطَمعَُ  لُ ب اْلقَوُْ نََُضعُْتَخُْ فَالَُ  :" تعالى وقوله  (. 32  / األحزاب")  َمَرضُ  قَْلب هُ   ف ي  الَّذ 

ا ينهُى اإلسالمَُ نجُد ثم نسين؛ بيُن االختالطُ  عُن أيض    وإشاعُةُالمنَكرات، نشر  من يصَحبُه ل ماُُالج 
ُل  للرجال،  التخن ثُ   عُن  ينهى  كماُُاألخالق،  وضياع  الرذائل،   عباُس  ابُن  فعن  للنساء؛  والترج 
الت  الرجال،  مُن  الُمخنَّث ين  وسلم  عليه  للُا  صلُى  للُا  رسولُُ  نلعَُ"  : قاُل  عنهما  للُا  رضُي   والمترج  
 (. والترمذي البخارُي") النساء من

  علُى يُحضُ  اإلسالمَُ نجُد بلُومقدماته، الزنُا تحريم عنُد اإلسالُم فُي األعراض حمايةُُ تتوقَّفُُ وال
  اقتحامُُ يحقُ  وال تصان، أُن يجب حرمة ُ بيتٍُ لكل ألُن الخاصة؛ يوتالب دخول عنُد االستئذاُن أدبُ 

ينَُ  أَي َها  يَُا"  :صاحبها  إذنُ   دون  البيوت   تَْستَأْن ُسوا  َحتَّى  بُيُوت ُكمُْ  َغْيرَُ  بُيُوت ا  تَْدُخلُوُا  الَُ  آَمنُوا  الَّذ 
ُدوُا  لَمُْ  فَإ نُْ*    ونَُتَذَكَّرُُ  لَعَلَُّكمُْ  لَُكمُْ  َخْيرُ   ذَل ُكمُْ  أَْهل َها  َعلَى  َوتَُسل  ُموا ُاأَحَُ  ف يَها  تَج    َحتَُّى  تَْدُخلُوَها  فَالَُ  د 
عُوا لَُكمُُ ق يلَُ  َوإ نُْ لَُكمُْ يُْؤذَنَُ عُوُا  اْرج  ُُ لَُكمُْ  أَْزَكُى ُهوَُ فَاْرج   (. 28  ُ،27/ النور")َعل يمُ  تَْعَملُونَُ ب َما َوّللاَّ

  للا  صلُى  قاُل  البيت؛  رمةحو  العرض،  وحماية  النظرُ،  أجُل  مُن  اإلسالم؛  فُي  فرضُ   واالستئذان
ُل مُاإن"  : وسلم عليه  (. ومسلم البخارُي")البصُر  أجُل مُن االستئذان ُجع 

ُم  اإلسالمَُ  نجُد  ذلُك  وبعد ُن  كبيرة ُ  ويعتبرُه  المؤمنات،  الغافالت  المحَصنات  قَْذفَُ  يحر     الكبائر،  م 
ن ُا  له  ويَضع  الموب قات،  السبع ُ  وم  ينَُ"  : حدًّ   َداءَُُشهَُ  ب أَْربَعَةُ   وُايَأْتُُ  لَمُْ  ثُمَُّ  اْلُمْحَصنَاتُ   يَْرُمونَُ  َوالَّذ 

ُا َشَهاَدة ُ لَُهمُْ تَْقبَلُوا َوالَُ َجْلَدة ُ ثََمان ينَُ فَاْجل ُدوُهمُْ قُونَُ ُهمُُ َوأُولَئ كَُ  أَبَد   (. 4  / النور")اْلفَاس 



ُللفواحش،  إشاعة ُ  فيُه  بالزنا  المحَصنات  فقذفُُ ُللمنَكرات،  ونشرُ ُ   لألَُسرُ   وتفكيكُ ُ
ينَُ  نَُّإ ُ:"والمجتمعات، يعَُ  أَنُْ  نَُب ويُحُ   الَّذ  َشةُُالُْ  تَش  ينَُ  ف ُي  فَاح  ْنيَُا  ف ُي  أَل يمُ   َعذَابُ   لَُهمُْ  آَمنُوُا  الَّذ    الد 

َرةُ  ُُ َواْْلخ   (. 19/ النوُر")تَْعلَُمونَُ الَُ  َوأَْنتُمُْ يَْعلَمُُ َوّللاَّ

م  اإلسالَُم  نجُد  وكذلك حاق  لواطٍُ  مُن  الجنسي  الشذوُذ  أنواُع  كلَُّ  يحر   رُض  حفظ ُا  -  وغيرُه  وس    لع 
 .زاهتهون  لشَرفُه وحماية ُ م،المسل

  مُا  الفضيلة،  وحراسُة  الكرامة  وصيانُة  العرض  لحفُظ  ومعقُل  حصُن  آخُر  إُن:"   للُا  عباُد:"  الغيرة
  أعراضهُن  على  النساء  غيرُة  األعراض؛  علُى  غيرته  مُن  آدمي  كُل  نفس  فُي  تعالُى  للا  أودعه

  يجرُح  بمُا  تخدُش  أُو  الحرمات  اُلنت  أُن  المؤمنين  وغيرُةُُعليهن،  أوليائهُن  وغيرُة  وشرفهن،
 . فتهاوع كرامتها

  يحُب  مُا  الغيرُة مُن  إن" : قاُل  حيُث  يذمُ؛  ومُا  الغيرُة مُن  يحمُد  مُا  وسلُم  عليه للُا  صلُى  النبُي  وميز
  فُي  فالغيرُة:  وجل  عُز  للُا  يحُب  التُي  الغيرُة  فأما  وجلُ،  عُز  للا  يبغض  مُا  ومنها  وجلُ،  عُز  للا

 (. النسائي")ريبة غيُر فُي فالغيرُة:  لوج عُز للا يبغض  التُي الغيرُة وأماُالريبة،

  فُي  الغيرُة ضعُف  ألُن  ذماُ؛ أشُد  فيهُا  التفريُط  فإن  مذموما ،  الغيرُة  فُي اإلفراط  كاُن  وإذُا  للا،  عباد
  بهيمة  مُن  وأحُط  بُل  اإلسالم،  قبُل  جاهليتهم  في  العرب  مُن  أحُط  يجعله  انعدامها،  أُو  اإلنسان
  أمر  وهذُا  يغارونُ،  دُةوالقر  واإلبُل  والديكُة  تغار،  الماعُز  فذكوُر  بغريزتها؛  تغاُر  التُي  األنعاُم
 . الناس  لدُى مشاهد معلوم

  : القيامة  يوُم  إليهُم  وجُل  عُز  للُا  ينظُر  اُل  ثالثة"   : الحديث  ففُي.  ديوث  فهُو  الرجُل  يغاُر  لُم  وإذُا   
  أهله،  فُي  الفحُش  يقُر  مُن  هو:  والديوث(.النسائي")والديوث  المترجلة،  والمرأة  لوالديه،  العاق"

 . عليهم لُه غيرُة وال



ُى  الدمُ،  أجله  مُن  يُبذَلُُ  جهادا ُ  النساء  علُى  غيرُةوال  العرُض  عن  الدفاعَُ  اإلسالمُُ  يَعُدُ   بل   فُي  ويُضحَّ
  قُتُل  مُن"  : وسلم  عليُه  للُا  صلُى  قاُل  الجنُة  فُي  الشهيد  بدرجُة  فاعله  ويجازى  بالمهجة،  سبيله
  قُتُل  مُنوُُشهيد،  فهُو  دينه  دوُن  قُتُل  ومُن  شهيد،  فهُو  دمُه  دوُن  قُتُل  ومنُُشهيد،  فهُو  ماله  دوُن
 (. الترمذي داووُدُأبو")شهيُد فهُو أهلُه دون

  ولهذُا  له،  إيمان  اُل  له  غيرُة  اُل  فمُن  اإليمان،  أخالق  صميم  مُن  الغيرةَُ  اإلسالميُُ  الديُن  يَعُدُ   بل
  :عنُه  للُا  رضُي  عبادة  بُن  سعُد  قاُل   األمُة  على  الخلُق  أغيُر  وسلم  عليه للُا  صلُى  للُا  رسوُل  كان

  عليُه  للُا  صلُى  للُا  رسول  ذلُك  بلغف  ُ،"مصفح  غيُر  بالسيف  لضربتُه  امرأتُي  مُع  رجال ُ  رأيُتُُلو"
  للا  غيرُة  أجُل  ومُن  مني،  أغيُر  وللا  منه،  أغيُر  ألنُا  وللُاُُسعد؟  غيرُة  من  تعجبوُن"  : فقاُل  وسلم
  بعث  ذلُك  أجُل  مُن  للُا  مُن  العذُر  إليُه  أحُب  أحُد  واُل  بطنُ،  ومُا  منهُا  ظهُر  مُا  الفواحُش  حرُم

  رُيالبخا")الجنة  للا  وعُد  ذلُك  أجُل  ومُن  للُا  من  لمدُحا  إليُه  أحُب  أحُد  واُل  والمنذرين،  المبشرين
 (. مسلم و

ُم  الزواج  شرُع  عندما  فالُل   الخلوة  وحرمُُالرجم،  إلُى  الجلُد  مُن  الحدوُد  لُه  وحُد  الزنُا  وحر 
  وحرُم  الحياء  على  والنساء  الغيرة  على  الرجال  وفطُر  التبرُج  وحرُم  االختالط  وحرم  باألجنبية
  امرأة  بحرمة  يعبث  أن  أراُد  لذُيا  الرجُل  لذلك  .. يانتهوص  العرض  حماية  ألجُل  هذُا  كل  الدياثة
 :" األعراض صيانة   فُيُقاسيا ُ درسا ُ لقنته شريفة عفيفة

 فــــــيُه  الــوراُد لـــكثرة وذاُك*****   ورُد غيــر من ماءكــم سأترك

 تشتـــهيُه ونفسي  يدُي رفعت*****   طعــام  على الذبـــاب سقُط إذُا

 فيــه ولغن بالكـال كاُن إذُا*****   مــــاء وروُد األســــود وتجتنب

  فـيـــــه خيــُر اُل األســــد  فذاُك*****   كلُب خلف مُن ــداألسـ شرُب إذُا



 السفيــُه مقاسمة يرضـــى واُل*****  بطــن  خميص الكـريُم ويرتجع

 .. ولكُم لي العظيمَُ للا وأستغفرُُُهذا، قولُي  أقوُل  :" للا عباد

 : الثانية الخطبة

..    اإلسالُم  جماعةُُافي  بعُد  أمُا  المرسلين  أشرُف  علُي  والسالم  والصالُة  مينالعال  رُب  لُل  الحمُد
   اإلسالُم  فُي والشرُف العرض  مفهوم حول الحديث نواصُل الزلنا

  أفعاله  على  بناء  بُه  الناس  ثقة  ومدى  المجتمع،  فُي  الفرُد  مستوى  تقيم  صفُة  هو  والشرف
  كما . اعيااجتم الفرُد بُه يتمتع الذُي النبل  مدُى تصف الحالة تلُك وفُي نسبه، وأحيانا وتصرفاته،

  المادية  واألمانُة  السريرُة  نقاُء  علُى  بُه  يستدُل  كمُا  الحميدةُ،  قاألخاُل  مُن  الشرُف  يعُد
  واالغتصاُب  كالسرقة  المجتمع،  يجرمهُا  التي  أُو  اْلثمُة  األفعاُل  عُن  البعد  وأيضا ُ  واألخالقية،

  هذُه  فكُل  . أخرُى  إلُى  ثقافُة  ومُن  ْلخُر  مجتمع  مُن  تختلُف  كانُت  وإُن  والنهبُ،  والسلب  والقتل
 ..  بالشرُف مخلة جرائُم

  االستهزاُء  حرُم   لألعراُض  حمايُة  بطُن  ومُا  منها  ظهُرُُما  الفواحُش  للا  حرُم  كمُا  ُو"  : للا  عباُد
  حماية  ألجُل  هذُا  كُل  والتفرقة  العنصرية  وحرُم  واللمز  والهمز  والنميمة  والغيبة  والسخرية
  ضياُع  ق  يُةالُخلُُ  أُو  الَخْلق  ية  بأوصافهُم  يستهزُئ  كمُن  باألشخاُص  فاالستهزاء..  والشرُف  العرض
"تعالى  قاُل  الناس  بيُن  وهيبتهم  لشرفهُم ينَُ  أَي َها  يَُا:  ُن  قَومُ   يَْسَخرُْ  اُل  آَمنُوُا  الَّذ    أَُن  َعَسُى  قَْومٍُ  م  
ُا  يَُكونُوا ْنُهمُْ  َخْير  ن  ن َساء  َواُل  م   ُا  يَُكنَُّ  أَُن  َعَسُى  ن  َساُء  م   ْنُهنَُّ  َخْير  ُزوا  َواُل  م     تَنَابَُزوُا  َواُل  أَنفَُسُكمُْ  تَْلم 

ْسمُُ ب ئْسَُ األَْلقَابُ ب ُ يَمانُ  بَْعدَُ اْلفُُسوقُُ اال   (. 11: الحجراُت")الظَّال ُمونَُ ُهمُُ فَأُْولَئ كَُ يَتُبُْ  لَّمُْ َوَمن اإل 

 بعض  وبدأتُُفيهما،  يشكُك  أصبح  والشرف  العرض  مفهوم  أُن  تعلمون  هل:"    للا  عباد
  لماذا  : ومنها  ذلُك  علي  الكثيرة  األمثلة  ناكوه.  لذلك؟  يروجُن  الشاذات  الزانيات  الملحدات



  الذكورُي  عنُد  الشرُف  ورجولتهُم  عرضهُم  أنها  الجنسيُة  األنثُى  لحريُة  ينظُر  لذكورُيا  المجتمع
   األنثُى بكارُة غشاء
  الحديُث  اإللحاُد  طريقة  نفس  الطريقُة  وهذُه  الشرف  بمعايير  تختلف  األمم  ذكورية  كذبُة  العذرية

  ؤالُءوه  . للُا  وجوُد  لينفُي  الحسية،و  العقلية  بالبديهيات  يشكُك  فاإللحاد  . للا  وجوُد  نفُي  فُي
  لهُا  ليُس  األفعاُل  هذُه  وأن  والشذوذُ،  الزنُا  جريمة  لتبريُر  واألخالقيُة  الدينية  تبالبديهيا  يشككون
   وشرفهُا بأخالقهُا عالقة  لُه ليُس المرأُة فجسُد  . واألخالق بالشرُف عالقة

  وأحفُظ  أوالدنُا  لنُا  وربُي  خلفنا  ومُن  دينُاأي  بين  مُن  احفظنُا  هُملال..  بالُل  إاُل  قوُة وال  حوُل وال
 ..   العالمين ربُيا بناتنا

  وأقُم  للُا  يرحمكُم  صالتكم  إلُي  وقوموُا .. ولكُم  لي  العظيُم  للُا  واستغفُر  هذُا  قولُي  أقوُل  للُا  عباد
 . الصالة

 

 


