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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم���دهلل ال���ذي اأن���زل علين���ا لبا�س���اً ي���واري 
�سوءاتنا، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد 
القائ���ل : )اإن اهلل ع���ز وجل حي���ي �ِستِّري يحب 

احلياء وال�سرت..(
يام�سرقة النف�س واحل�س..

هن���اك حلول كثرية ت�ساعدك على النجاة من 
فتنة التعري، بل وت�ساعد املجتمع اأي�ساً باإذن 

اهلل :
ارفعي معدل اإميانك بالإكثار من الأعمال 
ال�صاحل���ة، فالأعمال ال�صاحلة هي املاء الذي 
ي�صق���ي نبت���ة احلي���اء يف قلبك،  فتك���ر وتقوى 
وت�صب���ح �صجرة عظيمة .. عنده���ا �صتزهدين 
باأجم���ل املالب�س اإن كان���ت ل تر�صي اهلل، ولن 

1



7

تفك���ري بجمالها  بل �صتفكري���ن يف اأبواب ال�صيئات 
التي �صتفتحها عليك.

ادعي لنف�ص���ك وللم�صلم���ات بالثبات واحلفظ 
من الفنت الت���ي منها فتنة اللبا����س، اإن ترك �صوؤال 
اهلل الهداي���ة يعتر خطاأ يف ح���ق نف�صك )يا مقلب 
القلوب ثب���ت قلبي على دين���ك(، )اللهم اإين اأعوذ 
بك من م�ص���الت الفنت ما ظهر منه���ا وما بطن(، 
الله���م ل جتعلن���ي فاتن���ة ول مفتون���ة واحفظني يا 

حفيظ.
ا�صت�صع���ري اأن���ك حتمل���ن دينًا عظيم���ًا، واأنه 

مكتوب يف �صهادة ميالدك الديانة: م�صلمة.
ا�صتمع���ي لأ�صرط���ة دينية، واطلع���ي على كتب 

حتفزك لعمل الآخرة وتزهدك يف املعا�صي.
انت�ص���ار املالب����س العاري���ة يف الأ�ص���واق لي����س 
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م���ررًا ل�صرائه���ا فال حاجة ل���ك يف لب�س ما مل 
تقتنع���ي ب���ه  ملجرد اأنه املوج���ود يف ال�صوق هذا 
خطاأ. اإن اأ�صواأ هزمية هي هزمية املبادئ ومن 

تركت �صيئًا هلل عو�صها اهلل خريًا منه.
اثبتي عل���ى تعاليم دينك وا�صري عليها، 
)اإن ثبات���ك على دين���ك ومبادئ���ك الإ�صالمية 
دلي���ل على اإميانك وح�صن توكلك  على اهلل عز 
وجل ويدل على قوة نف�صك ورباطة جاأ�صك، ول 
ينت�صر احل���ق ويزهق الباط���ل اإل بالثبات على 
احل���ق، والثبات يعن���ي حب العقي���دة وال�صر 
عليها وعل���ى تكاليفه���ا حتى املم���ات، والثبات 
ُيك�صب���ك القوة يف مواجهة الباط���ل  وفيه تاأ�ٍس 

بالر�صول  ( ن�صرة النعيم )1449/4(
اختاري ال�صديقات ال�صاحلات املحافظات، 
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ول تخالط���ي �صاحب���ات التع���ري، لأن التماثل 
والت�صابه يف اللبا����س املحت�صم بينكن �صيعينك 
عل���ى الثب���ات، وتقلي���ل �صع���ورك بالغرب���ة بن 

الكا�صيات العاريات ،�صيحفزك ذلك كثريًا.
ك���وين قوية ال�صخ�صية، قوية الإرادة، فال 
يفر����س اأحد عليك ما تلب�صين���ه مما ل ير�صي 
ربك، ول ينا�صب �صخ�صيتك ال�صوية الراقية.. 
ل تك���وين اإمع���ة ل�صياط���ن الإن����س تقلدينه���م 
يف املعا�ص���ي وت���ذوب �صخ�صيتك فيه���م،  اأين 
�صخ�صيت���ك القوية واعت���زازك بقناعاتك ؟..

 لبد اأن تظهر بو�صوح هنا.
عين���اك اأكرم من اأن تنظ���را اإىل القنوات 
الف�صائي���ة الهابطة، التي تن���زع عروق احلياء 

من القلب.
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خذي الفتي���ا ب�صوابط لبا�س امل���راأة اأمام 
امل���راأة واأمام الرج���ال من العلم���اء الرا�صخن 

يف العلم.
تذك���ري اأن���ك يف النهاي���ة �صتلب�ص���ن ثوبًا 
ي�ص���ر جمي���ع ج�صدك رغم���ا عن���ك، لي�س فيه 
نقو����س اأو فتحات،  لي�س ق�صريًا ول عاريًا، اإنه 

الكفن !.. ثم تو�صعن يف قرك.
الق���دوة يف نف�صك واأهل بيتك ليقتدي بك 
غريك، فاأن���ت التي ُتخ�صعن املو�ص���ة لتعاليم 

الإ�صالم ول ُتخ�صعك املو�صة لتعاليمها.
عندم���ا تن�صحك حمبة ل���ك برك لبا�س 
الكا�صيات العاريات رمبا قلِت لها: ادعي يل اأن 
يهدين���ي اهلل .. ح�صنًا.. واأن���ت ماذا بذلِت من 
اأ�صب���اب الهداية وال�صعي لها ِلُري اهلل �صدقك 
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يف نية التغيري فيوفقك للخري..
وال�صاحل���ات  ال�صاحل���ون  ل���ك  و�صيدع���وا 
بدوره���م، ولك���ن تع���اوين معه���م لت�صل���ي اإىل 

الهداي���ة، قال اهلل تعاىل  زب ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      
ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   رب )الرعد: 11(

ق���ال ابن �صعدي رحم���ه اهلل )اإذا غ���ري العباد 
ما باأنف�صهم م���ن املع�صية، فانتقلوا اإىل طاعة 
اهلل، غ���ري اهلل عليهم ما كانوا فيه  من ال�صقاء 

اإىل اخلري وال�صرور والغبطة والرحمة(. 
�صاع���دي نف�صك عل���ى التغيري لالأف�ص���ل، فاإن 
مل تفعل���ي ف���ال تنتظ���ري اأن ياأت���ي �صخ�س ما 

ليغريك..
بادري اأخيتي فنف�صك ت�صتحق التغيري لالأف�صل 

لتنعمي بر�صى الرحمن والفوز باجلنان.
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اطلب���ي م���ن اإم���ام امل�صج���د اأن يتح���دث 
ع���ن مو�ص���وع لبا����س امل���راأة، ويذك���ر الرجال 
وبناته���م  زوجاته���م  حف���ظ  يف  مب�صوؤوليته���م 
واأخواته���م م���ن فتنة التعري، ويك���ون توا�صلك 
م���ع اإمام امل�صجد ع���ن طريق اأحد حمارمه من 

الن�صاء اأو اأحد حمارمك من الرجال.
الأمر باملع���روف والنهي ع���ن املنكر من: 
ال�صديق���ات،  الأق���ارب،  الإخ���وة،  الوالدي���ن، 

املجتمع.
فلو اأن كل فتاة لب�صت العاري وجدت ثالث ن�صاء 
لمتنعت  اإليه  تذهب  مكان  اأي  يف  ين�صحنها 
عن هذا اللبا�س، اإن مل يكن خ�صية هلل وحياًء 
 .. ولومهم  النا�س  كالم  من  خ�صية  فهو  منه، 
فاإذا غاب الإنكار ا�صتمرت الفتاة يف خطئها، 
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وبعد زمن من ك�صر احلواجز النف�صية للتعري 
�صيقلدها كثريات ويت�صع اخلرق على الراقع.

ولو ن�صحن���ا اأول فتاة اأو ام���راأة لب�صت العاري 
من ن�صاء العائلة لنتهى املو�صوع يف مهده.

وما اأجمل ن�صيحة تتوجها ابت�صامة، فقد قيل: 
البت�صامة كلمة طيبة بغري حروف.

: »والذي نف�صي بيده لتاأمرن  قال ر�صول اهلل 
باملعروف، ولتن����هون عن املنكر، اأو ليو�ص�������كن 
اهلل  اأن يبع���ث عليك���م عقاب���ًا م���ن عن���ده، ثم 

لتدعنه فال ي�صت���جيب لكم«  ح�صنه الألباين.
تربية البن���ات يف طفولتهن عل���ى ال�صر، 
اللبا����س  بارت���داء  حمارمه���ن  م���ن  واحلي���اء 
املحت�ص���م اأمامه���م، واأن يتع���اون جمي���ع اأفراد 

الأ�صرة على ذلك.
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للمناهج  )الأخ�������الق(  م����ادة  اإ���ص��اف��ة 
تدر�س  واجل��ام��ع��ات  ف��امل��دار���س  التعليمية، 
ولي�س  وغريهم  و)نيوتن(  )فرويد(  نظريات 
 ) الر�صول   )اأخ��الق  ا�صمها  م��ادة  هناك 

التي منها احلياء.
تكثي���ف املحا�ص���رات الت���ي ترف���ع معدل 
الإمي���ان، كاحلديث عن اأ�صم���اء اهلل احل�صنى 
و�صفات���ه، واأعم���ال القلوب التي تظه���ر اآثارها 

على اجلوارح كاحلياء، والتقوى.
عمل م�صابقات تتعلق ب�صوابط لبا�س املراأة 
اأمام الن�صاء واأمام الرجال، ي�صارك فيها الأهل 
والأقارب، اجلريان،  زميالت العمل اأو الدرا�صة.
اإهداء كتاب اأو �صريط عن �صوابط لبا�س 
امل���راأة امل�صلم���ة ل���كل م���ن ترينها تتع���رى، مع 
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الإح�صان اإليها قبل وبعد ن�صحها لتقبل احلق، 
فقد قيل )الإح�صان يقطع الل�صان(.

عل���ى الأه���ل م�صاع���دة الفت���اة يف اختيار 
وتوف���ري املالب����س املحت�صم���ة له���ا واإن ارتف���ع 
�صعره���ا قلي���اًل، اأو بذل���ت يف حت�صيله���ا وقت���ًا 
وجه���دًا توؤج���ر عليهم���ا ب���اإذن اهلل، لأن نيته���ا 
ال�صر وعدم الت�صرع ب�صراء العاري لأنه متوفر 

اأو رخي�س.
على �صيدات الأعمال، و�صاحبات امل�صاغل، 
وامل�صمم���ات، ت�صميم اأزي���اء حمت�صمة اأنيقة، 
تعج���ب الن�ص���اء،  وتك���ون من خام���ات راقية..
اأو يتم ت�صميمها عند م�صممن م�صهورين، ثم 
ُت�ص���َوّق يف حمالت املالب�س الن�صائي���ة  اأو ُيفتح 
لها حم���ل خا�س و�صوف تنجح ب���اإذن اهلل، لأن 
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اهلل تكفل ملن اتق���اه و�صارع يف ر�صاه اأن يرزقه 
ويو�ص���ع عليه،  قال اهلل تعاىل زب ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  

ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  رب  )الطالق : 3-2(
و�صوف تت�صابق الن�صاء اإىل اقتناء هذه املالب�س 
ل �صيما اإذا كانت ُمتقن���ة، فاأعداد املحت�صمات 
اأع���داد  م���ن  اأك���ر  لالحت�ص���ام  وامل�صتع���دات 
الكا�صي���ات العاريات، وه���ن بحاجة للبديل كي 
نعينهن على اخلري والثبات عليه، هذا يعني اأن 
هناك اأعدادًا كبرية من الن�صاء تتلهف ملثل هذا 
امل�صروع وتنتظره ب�صوق، والرابحة من �صارعت 
خلدمة دينها بتجارتها فت�صابقت اإليها دعوات 

امل�صلم���ن وامل�صلمات. ق���ال اهلل تعاىل زب ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿرب  )املوؤمنون : 61(

فهنيئًا مل���ن �صنت �صنة ح�صنة يف ن�صرة احلياء 
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وحمارب���ة التع���ري، وفازت بب�ص���رى نبيها  
الذي ق���ال »من �صن يف الإ�ص���الم �صنة ح�صنة، 
فل���ه اأجرها، واأجر من عم���ل بها من بعده، من 

غري اأن ينق�س من اأجورهم �صيء« رواه م�صلم.
املالب����س  حم���الت  اأ�صح���اب  ت�صجي���ع 

الن�صائية املحت�صمة بر�صائل �صكر ونحوها.
املالب�س  حم���الت  اأ���ص��ح��اب  م��ن��ا���ص��ح��ة 
وكتيبات  واأ�صرطة  بر�صائل  املخالفة  الن�صائية 
تتناول مو�صوع لبا�س املراأة،  وقيام بع�س الإخوة 

مبهاتفتهم وزيارتهم واحلوار الطيب معهم.
يف  الإعالنية  اللوحات  من  ال�صتفادة 
املطارات،   ، اجلامعات   ، املدار�س  ال�صوارع، 
اأماكن العمل، احلدائق، الأ�صواق، امل�صت�صفيات، 
احل�صمة  على  حتث  واأحاديث  عبارات  بكتابة 
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باإخراج  التعري و�صرورة عملها  واحلياء ونبذ 
جميل وت�صميم رائع  ملفت للنظر.

الإخ��������وة ال�������ص���ح���ف���ي���ون، والأخ��������وات 
ظاهرة  اإنكار  يف  كبري  دور  لهم  ال�صحفيات 
احلياء  بخلق  والرغيب  ومعاجلتها  التعري 

واحل�صمة،  من خالل الآتي: 
تقرير.. لقاء.. تغطية.. اإعالن . اأمر مبعروف 

ونهي عن منكر.
اإع���داد م�صابقات تخ���دم مو�صوع احلياء 

وال�صر مثل:
1. اأجمل مو�صوع عن احلياء.
2. اأجمل ق�صيدة عن احلياء.

3. اأجمل �ِصَعار عن احلياء.
4. اأف�صل عر�س )بوربوينت، فال�س ، مقطع 
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فيديو ( وغريها عن احلياء.
5. �صواب���ط اللبا�س ال�صرعي للم���راأة اأمام 

املراأة، واأمام الرجال.
6. حفظ حدي���ث »�صنفان من اأهل النار مل 

اأَرهما« مع �صرحه.
7. حف���ظ خم����س اأحادي���ث ع���ن احلياء مع 

�صرحها.
مداخل املجمعات الن�صائية مثل: املالهي، 
قاع���ات الأفراح، امل�صاغ���ل الن�صائية، املعاهد، 
الأ�ص���واق الن�صائية وغريه���ا  تو�صع فيها لوحة 

اإعالنية كبرية مكتوب عليها:
تنبي���ه ه���ام: مين���ع خل���ع العب���اءة مل���ن ترتدي 
املالب�س العاري���ة اأوالبنطلون، ثم ُيكتب حديث 

»�صنفان من اأهل النار مل اأَرهما« كاماًل.
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مالحظة:
اللوح���ة تكون عند البوابة من الداخل واخلارج 

وتكون كبرية وتو�صع يف مكان بارز.
اهتمام الدعاة والداعيات بتناول مو�صوع 
احلياء وربطه بق�صية اللبا�س مع الركيز على 
معاجلة ه���ذه الظاهرة بحل���ول  عملية اإميانية 

ويطرح هذا املو�صوع من عدة زوايا :
اأ. تع���ري امل���راأة اأمام امل���راأة، وتعريها اأمام 

الرجل.
ب. تعري الرجل اأمام الرجل، وتعريه اأمام 

املراأة.
وم���ن اأمثل���ة تع���ري الرج���ل اأم���ام الرجال 
والن�ص���اء، بع����س مالب�س الريا�ص���ة وبع�س 
مالب�س ال�صباحة التي ل ت�صرعورة الرجل 
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 كذلك بنطلون )Low Waist( الذي ُيظهر 
املالب�س الداخلية، وم���ا يتبعه من انك�صاف 

العورات عر خطوات ال�صيطان القادمة.
املواق���ع،  ع���ر  الإنرن���ت  يف  التنا�ص���ح 
واملنتدي���ات، الفي����س ب���وك، الغ���رف ال�صوتية 
الر�صائل الإلكرونية،  الفال�صات، البوربوينت، 

وغريها.
اإقام���ة حم���الت تدع���م ه���ذه املوا�صي���ع: 
الإميان واحلياء، العف���اف، احل�صمة والتعري، 

لبا�س املراأة، احلجاب وغريها. 
مث���ل ه���ذه احلم���الت تق���وم به���ا: املوؤ�ص�صات 
ال�صيفي���ة،  املراك���ز  والتعليمي���ة،  الدعوي���ة، 
واملنتدي���ات،  املواق���ع  واجلامع���ات،  املدار����س 
واملج���الت،  ال�صح���ف  الف�صائي���ة،  القن���وات 
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الهات���ف  ر�صائ���ل  خدم���ات  وحت���ى  الإذاع���ة، 
املحم���ول ، و�صري���ط sms ال���ذي يظه���ر عل���ى 

�صا�صة التلفزيون.
اإقامة الدورات التدريبية التطويرية التي 
ته���دف اإىل تقوي���ة مع���اين الع���زة والإميان يف 
نفو�س امل�صلم���ات ، وذلك بتوظيف التدريب يف 

خدمة الدعوة من قبل اأ�صخا�س موؤهلن.
التنا�ص���ح بن الأق���ارب وال�صديقات ويف 
اأماك���ن العمل والدرا�صة بطرح مو�صوع التعري 
وعر�س احللول املوجودة هنا،  واإ�صافة غريها 
اإليه���ا وطل���ب امل�صاركة يف احلل م���ن اجلميع، 

ومن تابع النهر بلغ البحر.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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يام�سرقة النف�س واحل�س.. 
دعي نب�سات قلبك تردد :

اأع���وذ بك ربي اأن ينزع ال�سيطان لبا�سي ومعه 
حيائي..

فيم���ا  وزه���دين  يبق���ى  فيم���ا  رغبن���ي  الله���م 
يفنى..

واغف���ريل مام�سى واع�سمن���ي فيما بقى من 
عمري..

ع���ن حرامك..وا�س���رتين  واغنن���ي بحالل���ك 
يا�ستري واحفظني ياحفيظ . 

* هذا الكتيب جزء من كتاب للموؤلفة بعنوان )حكاية مالب�س(




