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  مقدمة المؤلف

هللا من شرور إن الحمد هللا نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ، ونعوذ با
مضل له ومن یضلل فال  أنفسنا ، ومن سیئات أعمالنا ، من یهده اهللا فال

إله إال اهللا وحده ال شریك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ال  نهادي له ، وأشهد أ
  ورسوله صلوات ربي وسالمه علیه وعلى آله وصحبه أجمعین

قَّ تَُقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن }( آل { َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه حَ 
  ) .١٠٢عمران : 

{ َیا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ 
الّلَه َكاَن  الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ  ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساء َواتَُّقوْا الّلهَ 

  ) . ١َعَلْیُكْم َرِقیًبا } (النساء : 
{ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًال َسِدیًدا * ُیْصِلح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَیْغِفْر 

،  ٧٠َوَرُسوَلْه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظیًما } ( األحزاب : َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُیِطْع اللََّه 
٧١ . (  

صلي اهللا -الحدیث كالم اهللا وخیر الهدي هدي محمداً  أصدقأما بعد .. فأن 
وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل -علیه وسلم

  ضاللة في النار.
  ثم أما بعد.. أختاه

من الكتابة للنساء وال أغالي أن قلت أن أغلب  لیس هناك أحب إلي قلبي
مؤلفاتي كانت عن المرأة ومشاكلها في مختلف أطوار حیاتها وذلك عندي 

  لسببین :
األول : أنني أري أن المرأة لیس كما یقولون نصف المجتمع بل هي عندي 

العمود الفقري للمجتمع كله فهي قادرة علي أن تكون عامل بناء لمجتمع قائم 
العفة والفضیلة والتقدم والرقي كما إنها قادرة علي أن تكون سالح للهدم علي 

  ونشر اإلباحیة والفجور!!



والثاني : أن المرأة أكثر ضعفًا من الرجل بتكوینها الجسماني والفطري ولكنها 
  أكثر استجابة من الرجل بما طبعت علیه من صبر ورحمة وحنان

علي من تشملهم برعایتها ومسئولیتها  بما یعني قدرتها علي التأثیر اإلیجابي
من زوج وأطفال، فیلتقي السبب الثاني مع األول بكونها قادرة أن تكون عامل 

  بناء ینشر روح االلتزام والرقي بین أفراد المجتمع .
ومن ثم أكرر دائمًا أنني اشعر بالسعادة كلما أمسكت قلمي ألكتب عن المرأة 

یعتها التي تتمیز بها ، وال أتردد في وحقوقها في اإلسالم وخصائصها وطب
نصحها وذكر عیوبها وأخطائها حتي تفیق من غفلتها ، وهذه الرسالة من هذا 

  القبیل .

أختاه.. في هذه الرسالة الصغیرة الحجم الكبیرة النفع إن شاء اهللا تعالي أوضح 
لك بجالء خطورة كید إبلیس وعداوته لإلنسان بصفة عامة وتلبیسه لك بصفة 

صة هو وأولیائه والتي لن تنتهي أبدًا ألنك رغمًا عنك أخطر الفتن الدنیویة خا
  علي الرجال علي اإلطالق.

، وأبین لك كیفیة مجاهدته ورد كیده بالنصوص الشرعیة من القران والسنة ، 
  واهللا من وراء القصد وهو یهدي السبیل ،،

  أبو بالل–وكتبه/ سید مبارك 
  

  

  

  

  

  



  
  الشیطان واإلنسان

تاه.. لیس من الصواب أن أحذرك من عدو برع في التدلیس والتلبیس دون أخ
  أن یكون عندك رؤیة واضحة لسبب هذه العداوة بینه وبین اإلنسان.

وحتي ال یغرك الشیطان ببعض النعم الحسیة الوقتیة والزائفة التي طابت 
ة حتي نفسك األمارة بالسوء فیها في هذه الدنیا غافلة عن هدفه وغایته األبدی

  تقوم الساعة وهي كما قال تعالي علي لسانه :
) َقاَل َفِبَما ١٥) َقاَل إنََّك ِمَن الُمنَظِریَن (١٤( َقاَل َأنِظْرِني إَلى َیْوِم ُیْبَعُثوَن (

  ) ثُمَّ آلِتَینَُّهم مِّْن َبْینِ ١٦َأْغَوْیَتِني َألْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك الُمْسَتِقیَم (

) ١٧ْن َخْلِفِهْم وَعْن َأْیَماِنِهْم وَعن َشَماِئِلِهْم وال َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِریَن (َأْیِدیِهْم ومِ 
ْدُحورًا لََّمن َتِبَعَك ِمْنُهْم َألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم َأْجَمِعیَن  َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءومًا مَّ

  األعراف "-) ١٨(
جود تشریف وتكریم ال سجود عبادة وسبب هذه العداوة رفضه السجود ألدم س

، وذلك عندما أمره اهللا تعالي بهذا كما قال تعالي : (َوٕاْذ ُقْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا 
  البقرة -)٣٤آلَدَم َفَسَجُدوا إالَّ إْبِلیَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن الَكاِفِریَن (

علي بینة من خطورته  وكان عذره في ذلك أقبح من الذنب نفسه ولتكوني
  تدبري قوله تعالي :

ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر وَخَلْقَتُه  ( َقاَل َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد إْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخْیٌر مِّ
) َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َیُكوُن َلَك َأن َتَتَكبََّر ِفیَها َفاْخُرْج إنََّك ِمَن ١٢ِمن ِطیٍن (

اِغِریَن (   األعراف-) ١٣الصَّ
  ):١یقول صاحب الظالل في تفسیره ما مختصره(

  

                                                 
   ١٢٦٦/٣١ص-رحمه اهللا-في ظالل القران لسید قطب -١

   



لقد جعل إبلیس له رأیًا مع النص وجعل لنفسه حقا في أن یحكم نفسه وفق ما 
  یري هو في سبب وعلة مع وجود األمر .

وحین یوجد النص القاطع واألمر الجازم ینقطع النظر ، ویبطل الفكر ویتعین 
التنفیذ ، وهذا إبلیس لعنه اهللا لم یكن ینقصه أن یعلم إن اهللا  الطاعة ویتحتم

هو الخالق المالك الرازق الذي ال یقع في هذا الوجود شيء إال بإذنه وقدره 
ولكنه لم یطع األمر كما صدر إلیه ولم ینفذه بمنطق من عند نفسه " ... َقاَل 

ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر وَخَلْقتَ  )" فكان الجزاء العاجل ١٢ُه ِمن ِطیٍن (َأَنا َخْیٌر مِّ
  الذي تلقاه لتوه:"

اِغِریَن ( ) " ١٣َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َیُكوُن َلَك َأن َتَتَكبََّر ِفیَها َفاْخُرْج إنََّك ِمَن الصَّ
إن علمه باهللا لم ینفعه واعتقاده بوجوده وصفاته وكذلك كل من یتلقي أمر اهللا 

ا األمر یترتب علیه قبوله أو رفضه انه الكفر إذن ثم یجعل لنفسه نظرا في هذ
  مع العلم ومع االعتقاد .اهـ

وبعد هذا البیان عن سبب عدواة الشیطان ینبغي علیك مجاهدة تلبیسه بكافة 
  الطرق الشرعیة وسوف أذكر لك الكثیر منها علي صفحات هذه الرسالة .

  ضعف كید الشیطان
  النساء- ) "٧٦لشَّْیَطاِن َكاَن َضِعیفًا (أختاه..یقول تعالي : " إنَّ َكْیَد ا

وقال تعالي : " إنَُّه َلْیَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى اَلِذیَن آَمُنوا وَعَلى َربِِّهْم َیَتَوكَُّلوَن 
  ) "النحل١٠٠) إنََّما ُسْلَطاُنُه َعَلى اَلِذیَن َیَتَولَّْوَنُه والَِّذیَن ُهم ِبِه ُمْشِرُكوَن (٩٩(

ین الكریمتین یتبین لك أن الشیطان عاجز تمامًا من النیل ومن هاتین اآلیت
  منك شریطة أن تكوني علي طاعة اهللا وأمره.

  ) ما مختصره: ١/٥٠قال ابن الجوزي في كتابه النفیس " تلبیس إبلیس"( 
وٕانما یدخل إبلیس على الناس بقدر ما یمكنه ویزید تمكنه منهم ویقل على 

  لمهم واعلم أن القلبمقدار یقظتهم وغفلتهم وجهلهم وع

                                                                                                                                            
  



) وساكنه العقل ٢كالحصن وعلى ذلك الحصن سور وللسور أبواب وفیه ثلم(
والمالئكة تتردد إلى ذلك الحصن وٕالى جانبه ربض فیه الهوى والشیاطین 

تختلف إلى ذلك الربض من غیر مانع والحرب قائم بین أهل الحصن وأهل 
غفلة الحارس والعبور الربض والشیاطین ال تزال تدور حول الحصن تطلب 

من بعض الثلم فینبغي للحارس أن یعرف جمیع أبواب الحصن الذي قد وكل 
بحفظه وجمیع الثلم وأن ال یفتر عن الحراسة لحظة فإن العدو ما یفتر قال 

  رجل للحسن البصري : أینام إبلیس ؟ 

لوجدنا راحة وهذا الحصن مستنیر بالذكر مشرق باإلیمان وفیه  قال : لو نام
رآة صقیلة یتراءى فیها صور كل ما یمر به فأول ما یفعل الشیطان في م

الربض إكثار الدخان فتسود حیطان الحصن وتصدأ المرآة وكمال الفكر یرد 
الدخان وصقل الذكر یجلو المرآة وللعدو حمالت فتارة یحمل فیدخل الحصن 

وربما  فیكر علیه الحارس فیخرج وربما دخل فعاث وربما أقام لغفلة الحارس
ركدت الریح الطاردة للدخان فتسود حیطان الحصن وتصدأ المرآة فیمر 

وربما جرح الحارس لغفلته وأسر واستخدم وأقیم یستنبط  الشیطان وال یدري به
  .الحیل في موافقة الهوى ومساعدته وربما صار كالفقیه في الشر

م قال بعض السلف رأیت الشیطان فقال لي قد كنت ألقى الناس فأعلمه
فصرت ألقاهم فأتعلم منهم وربما هجم الشیطان على الذكي الفطن ومعه 

عروس الهوى قد جالها فیتشاغل الفطن بالنظر إلیها فیستأسره وأقوى القید 
الذي یوثق به األسرى الجهل وأوسطه في القوي الهوى وأضعفه الغفلة وما دام 

  هـدرع اإلیمان على المؤمن فإن نبل العدو ال یقع في مقتل.ا

  
  

                                                 

  الثلم جمع ثملة كغرفة وغرف وهي في األصل موضع الكسر من القدح-  ٢

 



من ثم فأن السبیل الوحید للنجاة من كیده وتلبیسه لك هو سؤال نفسك هذا 
  السؤال ..

  هل ما سوف أقوم به یوافق تعالیم الشرع ؟
  بمعني هل له أصل في القران والسنة ؟

وذلك قبل الشروع في أي عمل أو قول وهذه المحاسبة والمراقبة للنفس البد 
  منها دومًا.

وافق فعلي بركة اهللا تعالي ، وأن كان الجواب ال یوافق فأن كان الجواب نعم ی
فهو إذن من نفسك والشیطان، فال تترددي في تركه وٕاهماله وكوني علي ثقة 

أن أتباع تلبیسه دون سند شرعي هو انحراف عن الطریق المستقیم وبدایة 
  النهایة ما لم یرحمك اهللا وییسر لك سبل الهدایة والنجاة .

ن ذلك فقال جل شأنه :" َیا َأیَُّها اَلِذیَن آَمُنوا ال َتتَِّبُعوا ولقد حذرك اهللا م
ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن وَمن َیتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َفإنَُّه َیْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء واْلُمنَكِر 

ْن َأَحٍد َأَبداً  وَلِكنَّ اللََّه ُیَزكِّي َمن  وَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْیُكْم وَرْحَمُتُه َما َزَكى ِمنُكم مِّ
  ) "النور٢١َیَشاُء واللَُّه َسِمیٌع َعِلیٌم (

ما -) ١/٨٢(-كتابه إغاثة اللهفان من مكائد الشیطان  –قال ابن القیم في  -
  مختصره:

  ومحاسبة النفس نوعان : نوع قبل العمل ونوع بعده فأما النوع

ادر بالعمل حتى یتبین له األول : فهو أن یقف عند أول همه وٕارادته وال یب
  رجحانه على تركه

قال الحسن رحمه اهللا : رحم اهللا عبدا وقف عند همه فإن كان هللا مضى وٕان 
  كان لغیره تأخر،

وشرح هذا بعضهم فقال : إذا تحركت النفس لعمل من األعمال وهم به العبد 
 وقف أوال ونظر : هل ذلك العمل مقدور له أو غیر مقدور وال مستطاع فإن
لم یكن مقدورا لم یقدم علیه وٕان كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر : هل 



فعله خیر له من تركه أو تركه خیر له من فعله فإن كان الثاني تركه ولم 
  یقدم علیه وٕان كان األول وقف وقفة ثالثة ونظر : هل الباعث علیه

المخلوق فإن  إرادة وجه اهللا عز وجل وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من
كان الثاني لم یقدم علیه وٕان أفضى به إلى مطلوبه لئال تعتاد النفس الشرك 

ویخف علیها العمل لغیر اهللا فبقدر ما یخف علیها ذلك یثقل علیها العمل هللا 
تعالى حتى یصیر أثقل شيء علیها وٕان كان األول وقف وقفة أخرى ونظر : 

نصرونه إذا كان العمل محتاجا هل هو معان علیه وله أعوان یساعدونه وی
إلى ذلك أم ال فإن لم یكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي صلى اهللا 

  علیه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار. اهـ

أختاه .. لنشرع اآلن في بیان بعض طرق ووسائل الشیطان في تلبیسه للنساء 
  واهللا المستعان. مع بیان السبل التي ترد كیده لتعم الفائدة

  
  من تلبیس إبلیس للنساء

  تلبیسه لهن في األعراض عن الزواج:-١
العالقة بین الرجل والمرأة وما طبع اهللا تعالى في كل منهما من صفات 

وخصائص تجعل ال غنى للرجل عن المرأة وال غنى للمرأة عن الرجل ألن كل 
  منهما یكمل اآلخر .

هللا وقهرًا لكید إبلیس في الوقوع فیما حرم ومن ثم فإن الزواج آیة من آیات ا
  اهللا.

ولكن قبل أن یمن اهللا علي المراة بالزواج له لعنه اهللا عشرات من المكائد التي 
یلبس فیها علي المراة حتي یترسب في عقلها جهًال حجج ال أساس لها من 

  الشرع من ذلك:
  قولها مازالت صغیرة علي الزواج ... -
  میل تعلیمي أوًال...وقولها البد من تك -



  وقولها أرید رجًال بمواصفات خاصة... -
  وأیضا قولها ال أحب من تقدم لي وأحب غیره، وما شبه ذلك.. -

وكل هذه المعاذیر والحجج من تلبیس إبلیس وال تسمح مساحة هذه الرسالة 
في الرد علیها جمیعًا ولكن كلها من الممكن رد تلبیس إبلیس بشأنها في 

  ًال:أمرین أجما

األمر األول: طاعة النبي صلي اهللا علیه وسلم في قوله" إذا جاءكم من 
ترضون دینه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد قالوا یا 

رسول اهللا وٕان كان فیه قال إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فأنكحوه ثالث 
وهو  ٢١٩یة المرام ح/أخرجه الترمذي وحسن األلباني إسناده في غا -مرات "

  ١٨٦٨في اإلرواء ح/
أختاه.. إن كانت هذه هي وصیة النبي صلي اهللا علیه وسلم فال ریب أن 

الدین والخلق الحسن أساس كل اختیار ومن ال دین له وال خلق فال مكان له 
في حیاتك .ز وما أجمل ما قاله الحسن لرجل سأله فقال : إن لي بنتا فمن 

  تري أن

: زوجها ممن یتقي اهللا فإن أحبها أكرمها وان ابغضها لم  أزوجها ، قال
  یظلمها .

نعم یا أختاه.. الدین ثم الدین ثم الدین ..عندئٍذ یتحسر الشیطان وتردین 
تلبیسه في نحره وحذار مما یفعله بنات جنسك اللواتي غرهن المال والحسب 

لكن إن لم والنسب والحب عن الدین وكلها صفات تسعد المراة والشي فیها و 
یهیمن علي هذه الصفات دین یردعه عن الزهو بماله ،ویردعه عن الكبر 

لحسبه ونسبه ،ویردعه عن استغالل وسامته في التغریر بالنساء فال خیر فیه 
،وال تعیري طلبه أو التفكیر فیه ادني اهتمام فهو قطعًا ال یریدك كزوجة وٕانما 

  كوجهة اجتماعیة



  بعد إلي عذاب یومي دائم.وسوف یحیل حیاتك معه فیما 
فضعي نصب عینیك الدین والخلق الحسن، وتذكري دومًا إنه سیكون أبًا 

ألبنائك وفردًا من عائلتك یختلط بهم ویعیش معهم في السراء والضراء ویطلع 
علي مشاكلهم وربما أسرارهم وقد یتصرف بحكمة وعقالنیة لحل هذه المشكلة 

أمام اهلك ، أو یتصرف برعونة  أو تلك فیعود لك الفضل وتفخرین به
وعصبیة فیزید المشاكل تعقیدا فینقلب األمر علیك ویضرك تصرفاته ، واألمر 

  في النهایة راجع الختیارك أیًا كان ..

األمر الثاني : أن الزواج نعمة من اهللا تعالي وتأجیله دعوة لفتنة النفس -
دخول بعد البلوغ ولیس وهالكها والكالم والقول أن الزواج المبكر خطأ بشرط ال

رضي اهللا –قبله قول یرده ما ثبت في الصحیحین من قصة زواج عائشة 
  تعالي عنها..قالت :

أن النبي صلى اهللا علیه وآله وسلم تزوجها وهي بنت ست سنین وأدخلت 
"أخرجه البخاري في النكاح -علیه وهي بنت تسع سنین ومكثت عنده تسعا 

  للفظ للبخاريوا ١٤٢٢، ومسلم نحوه ح/٥١٣٣ح/
وأنِت لیس أفضل من عائشة رضي اهللا عنها ومن یتقدم للزواج منك لیس 

  كالنبي صلي اهللا علیه وسلم في طاعته هللا تعالي.

): وفي الحدیث أیضا دلیل على ٦/١٧٩نیل األوطار (-قال الشوكاني في  -
أنه یجوز تزویج الصغیرة بالكبیر وقد بوب لذلك البخاري وذكر حدیث عائشة 

حكى في الفتح اإلجماع على جواز ذلك . قال ولو كانت في المهد لكن ال و 
  یمكن منها حتى تصلح للوطء.اهـ

ثم یجوز أن أردت تكمیل تعلیمك بعد الزواج فلیس هناك ما یمنع البتة ولك 
صلى اهللا علیه وسلم  -أن تشترطي ذلك قبل الزواج وهذا جائز شرعًا لقوله 

أخرجه أبي داود –به ما استحللتم به الفروج ) : (إن أحق الشرط أن یوفى  -
  ١٨٩٢و صححه األلباني في اإلرواء ح/



قال النووي في شرح الحدیث : قال الشافعي وأكثر العلماء : إن هذا محمول 
على شروط ال تنافي مقتضى النكاح ، بل تكون من مقتضیاته ومقاصده 

سكناها بالمعروف ، كاشتراط العشرة بالمعروف ، واإلنفاق علیها وكسوتها و 
وأنه ال یقصر في شيء من حقوقها ، ویقسم لها كغیرها ، وأنها ال تخرج من 
بیته إال بإذنه ، وال تنشز علیه ، وال تصوم تطوعا بغیر إذنه ، وال تأذن في 
بیته إال بإذنه . وال تتصرف في متاعه إال برضاه ، ونحو ذلك . وأما شرط 

، وال یتسرى علیها ، وال ینفق علیها ، وال  یخالف مقتضاه كشرط أال یقسم لها
  یسافر بها ، ونحو ذلك ،

فال یجب الوفاء به بل یلغو الشرط ویصح النكاح بمهر المثل لقوله صلى اهللا 
علیه وسلم : " كل شرط لیس في كتاب اهللا فهو باطل " وقال أحمد وجماعة : 

  م .اهـیجب الوفاء بالشرط مطلقا لحدیث إن أحق الشروط واهللا أعل
وأضیف لذلك أن اشتراطك تكمیل تعلیمك یجب الوفاء به ألنه ال یخالف 

الشرع البتة ال في القران وال في السنة بل فیهما الحث علي طلب العلم ویكفي 
  طه–) ١١٤ویشفي للتدلیل علي ذلك قوله تعالي: ( وُقل رَّبِّ ِزْدِني ِعْلمًا (

الل والحرام الغني لك عنه لرد وتذكري أن العلم الشرعي الذي یدلك علي الح
  كید إبلیس بجانب العلوم الدنیویة كطب وهندسة وما أشبه ذلك.

  تلبیسه لهن لمعني الحب والعشق:-٢
الحب والرومانسیة بین شاب وشابة في الجامعات والمعاهد وأماكن العمل 
التي یكثر فیها االختالط بین الجنسیین ، هل هو زمالة ؟ هل هو صداقة 

  ا یقولون ؟ أما إنه من تلبیس إبلیس ؟بریئة كم
یري المرء مئات من األفالم والقصص والراویات التي تمجد هذا الحب بین 
رجل وامرأة وتحث علیه فضًال عن مئات األشعار واألغاني التي تدعوا إلى 

  الحب والعشق !أو قل اإلباحیة



  والفسق .
ب أمر عادي ال یثیر لقد صار التقاء رجل بامرأة أجنبیة عنه تحت عنوان الح

العجب والدهشة ! بل هو رومانسیة وشجن ولحظات سمو وعاطفة نبیلة 
  ومشاعر جمیلة إلى آخر هذه الهلوسة العقلیة .

فإذا ماخال المحبوب بمحبوبته كان ثالثهما الشیطان ،وعندما تفوح رائحة 
  الخطیئة فالحجة هي الحب ، واهللا تعالي یقول :

َق ِبُكْم َعن َسِبیِلِه ( َوَأنَّ َهَذا ِصَراطِ  ي ُمْسَتِقیًما َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعوْا السُُّبَل َفَتَفرَّ
اُكم ِبِه َلَعلَّك َتتَُّقوَن {   ) ١٥٣( ( األنعام ١٥٣َذِلُكْم َوصَّ

فهل هذا ما أوصانا به ربنا أن ندعوا للحب والرومانسیة والفجور واإلباحیة .. 
  الخ..،

  ) ما مختصره:٤/١٤٦زاد (قال ابن القیم في ال
وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة اهللا تعالى المعرضة 
عنه المتعوضة بغیره عنه فإذا امتأل القلب من محبة اهللا والشوق إلى لقائه 

دفع ذلك عنه مرض عشق الصور ولهذا قال تعالى في حق یوسف : { كذلك 
]  ٢٤ادنا المخلصین } [ یوسف : لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عب

فدل على أن اإلخالص سبب لدفع العشق وما یترتب علیه من السوء 
  والفحشاء التي هي ثمرته ونتیجته فصرف المسبب صرف لسببه

ولهذا قال بعض السلف : العشق حركة قلب فارغ یعني فارغا مما سوى 
لتبدي به } [ معشوقه قال تعالى : { وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت 

] أي : فارغا من كل شئ إال من موسى لفرط محبتها له  ١١القصص : 
والعشق مركب من أمرین : استحسان للمعشوق وطمع في  وتعلق قلبها به

الوصول إلیه فمتى انتفى أحدهما انتفى العشق وقد أعیت علة العشق على 
  كثیر من العقالء .اهـ

  ن ال ثالث لهما.ولرد كید إبلیس في هذه المسألة بأمری
  



  األمر األول بالزواج الحالل الذي یحل كل هذا الحب والعشق داخل حدوده.
  ):٤/٢٥٠قال ابن القیم في الزاد(

المقصود : أن العشق لما كان مرضا من األمراض كان قابال للعالج وله 
أنواع من العالج فإن كان مما للعاشق سبیل إلى وصل محبوبه شرعا وقدرا 

ما ثبت في الصحیحین من حدیث ابن مسعود رضي اهللا عنه فهو عالجه ك
قال : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : [ یا معشر الشباب من استطاع 

أخرجه  –منكم الباءة فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء ] 
  ٥٠٦٥، والبخاري مثله ح/١٤٠٠مسلم في النكاح 

وبدلي وأمره باألصلي وهو العالج الذي  فدل المحب على عالجین : أصلي
  وضع لهذا الداء فال ینبغي العدول عنه إلى غیره ما وجد إلیه سبیال

وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النبي صلى 
أخرجه ابن ماجه - اهللا علیه وسلم أنه قال : [ لم نر للمتحابین مثل النكاح ]

  ٦٢٤ح/وهو في السلسلة الصحیحة 
وهذا هو المعنى الذي أشار إلیه سبحانه عقیب إحالل النساء حرائرهن 

وٕامائهن عند الحاجة بقوله : { یرید اهللا أن یخفف عنكم وخلق اإلنسان ضعیفا 
] فذكر تخفیفه في هذا الموضع وٕاخباره عن ضعف اإلنسان  ٢٨} [ النساء : 

خفف عنه أمرها  - سبحانه  -یدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة وأنه 
بما أباحه له من أطایب النساء مثنى وثالث ورباع وأباح له ما شاء مما 

  ملكت

یمینه ثم أباح له أن یتزوج باإلماء إن احتاج إلى ذلك عالجا لهذه الشهوة 
  وتخفیفا عن هذا الخلق الضعیف ورحمة به . اهـ

وهذا العالج  واألمر الثاني : بتقلیل الشهوة وتضییق مجاري الشیطان بالصیام
النبوي جاء ذكره في متن نفس الحدیث الذي ذكره ابن القیم أنفًا وهو ( یا 

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 



  للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء )
  قال النووي في شرح الحدیث بتصرف یسیر:

ى شبان وشببة ، والشاب عند أصحابنا هو الشباب : جمع شاب ، ویجمع عل
الباءة ) أصلها في اللغة : الجماع ، من بلغ ولم یجاوز ثالثین سنة . وأما (

  مشتقة من المباءة وهي المنزل ، ومنه مباءة اإلبل ، وهي مواطنها ثم قال:
واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولین یرجعان إلى معنى واحد 

المراد معناها اللغوي وهو الجماع ، فتقدیره : من استطاع منكم  أصحهما : أن
الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فلیتزوج ، ومن لم یستطع الجماع 
لعجزه عن مؤنه فعلیه بالصوم لیدفع شهوته ، ویقطع شر منیه ، كما یقطعه 

وة الوجاء ، وعلى هذا القول ومع الخطاب مع الشبان الذین هم مظنة شه
المراد هنا بالباءة مؤن  النساء ، وال ینفكون عنها غالبا . والقول الثاني : أن

النكاح ، سمیت باسم ما یالزمها وتقدیره : من استطاع منكم مؤن النكاح 
فلیتزوج ، ومن لم یستطعها فلیصم ؛ لیدفع شهوته . والذي حمل القائلین بهذا 

ومن لم یستطع فعلیه بالصوم ) أنهم قالوا : قوله صلى اهللا علیه وسلم : ( 
قالوا : والعاجز عن الجماع ال یحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة ، فوجب تأویل 

الباءة على المؤن ، وأجاب األولون بما قدمناه في القول األول ، وهو أن 
تقدیره : من لم یستطع الجماع لعجزه عن مؤنه ، وهو محتاج إلى الجماع 

  . اهـ فعلیه بالصوم . واهللا أعلم

وبعد أختاه...أن اإلسالم ال یحرم ما یجیش في صدرك من مشاعر الحب 
تجاه الجنس األخر ولهذا یبیح اإلسالم للمرأة كما أباح للرجل أن تبین لولیها 
رغبتها بالزواج بمن تحبه وتشعر تجاهه بالراحة ولكن یردعها دینها وحیاءها 

  ذلك ..من معصیة اهللا بالخلوة به أو الكالم معه ونحو 
وٕانما هو شعور داخلي ال یعلم به إال اهللا تعالى ولیس هذا عیبًا وأن خالف 
العادات والتقالید التي تعارف علیها الناس ألنها مردودة أن خالفت تعالیم 



الدین والدلیل علي ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 
  یقصد أخته -:( عندما مات زوجها 

خنیس بن حذافة في بدر أراد أبوها  -مؤمنین رضي اهللا عنها حفصة أم ال
عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أن یزوجها قال : " فلقیت عثمان بن عفان 

فعرضت علیه حفصة فقلت إن شئت أنكحك حفصة ؟ فقال : سأنظر في 
ذلك ، فلبثت لیالي فلقیني فقال : ما أرید أن أتزوج یومي هذا ، قال عمر : 

بكر فقلت إن شئت أنكحك حفصة . فلم یرجع إلى شیئًا فكنت أوجد  فلقیت أبا
علیه منى على عثمان ، فلبث لیالي فخطبها إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه 
وسلم فأنكحتها إیاه فلقیني أبو بكر فقال : لعلك وجدت علي حین عرضت 

  علي حفصة فلم أرجع إلیك شیئًا ؟ قال : نعم .

أرجع إلیك شیئًا حین عرضتها علي إال أني سمعت  قال : فإنه لم یمنعني أن
رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یذكرها ولم أكن ألفشي سر رسول اهللا صلى 

 ٤٠٠٥أخرجه البخاري فى المغازى ح/  -اهللا علیه وسلم لو تركها لنكحتها ) 
  ٣١٩٦والثسانى مثله ح/ 

  تلبیسه لهن في الخلوة باألجنبي كالخاطب وغیره:-٣
عادة بین كثیر من اآلسر بترك خطیب البنت معها بمفردها في خلوة جرت ال

محرمة شرعًا سواء في المنزل أو خارجة للتسكع في النوادي والمالهي ، 
والحجة في ذلك أن یعرف كل منهما اآلخر بحریة بال رتوش وبعیدًا عن 

  واالختبار! المراقبة على سبیل التجربة

مفاسد ذلك یدركها كل ذي لب وعقل. ثم وهذا من تلبیس إبلیس اللعین ألن 
  كیف یترك الذئب لیحرس الغنم ؟!!

إن المرأة فطرت على العاطفة والدالل وتركها بال محرم معناها أن طبیعتها 
ستغلب وقارها وتحفظها وبالحدیث المعسول والوعود الزائفة خصوصًا لو كان 

قد یرتوي حتى الخطیب ال خلق له وال دین فسوف ینال مآربه ویروي ظمئه و 



یمل منها فیتركها تحمل عارها بین أحشائها لیبحث عن غیرها یمارس معها 
  نفس العمل .

ولهذا یجب على كل امرأة أن تتقي اهللا وترد كید إبلیس وال تجعل خطیبها أو 
  غیره یخلو بها بأي حال من األحوال

 -  إال في وجود محرم معها . وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا
-قال : ( ال یخلون أحدكم بامرأة إال مع ذي محرم ) -صلى اهللا علیه وسلم 

  ٥٢٣٣جزء من حدیث للبخاري في النكاح ح/
وأحذرك بصفة خاصة من الخلوة بأقاربك األجانب كأبناء خالك أو خالتك أو 

أبناء عمك أو عمتك فهم أجانب ال یحل لهم الخلوة بك والخطر هنا أشد 
ح الحق في انتهاك حرمات اهللا ومعصیته ، والحق أحق أن یتبع والقرابة ال تمن

جاء في فقه السنة للسید سابق رحمه اهللا ما نصه : "درج كثیر من الناس 
  على التهاون في هذا الشأن فأباح البنته أو قریبته أن

تخالط خطیبها وتخلو معه دون رقابه وتذهب معه حیث یرید من غیر إشراف 
تعرضت المرأة لضیاع شرفها وفساد عفافها وٕاهدار وقد نتج عن ذلك أن 
  ٢٣/ص ٢انظر فقه السنة للسید سابق  -كرامتها )

  تلبیسه لهن في المصافحة بالید للرجال :-٤
وهذا أمر قد عمت به البلوى وصارت مصافحة النساء للرجال االجانب 

والعكس أمر عادي ال یثیر الدهشة فضًال عن الحرمة بل صار االمتناع عن 
المصافحة عیبًا وسوء أدب خصوصًاُ◌ إذا مدت المرأة یدیها بالمصافحة أو 

العكس .. نعم لقد لبس الشیطان األمر على الناس إال من رحم ربي ، 
  وأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة

.وهانحن نذكر أدلة حرمة المصافحة لتمت من ماتت عن بینه وتحیا من 
ح ورد كید إبلیس وأتباع السنة عاشت عن بینه ومن أرادت الفالح والصال

  فلتقلع عن هذه العادة المحرمة واهللا المستعان.



  -عن عائشة رضى اهللا عنها قالت : -
( وال واهللا ما مست ید رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ید امرأة قط غیر أنه 

  ).٤٨٩١أخرجه البخاري في تفسیر القرآن ( –)یبایعهن بالكالم 
مس رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ید امرأة قط إال ( ما  -وعنها قالت : -

أخرجه  -أن یأخذ علیها فإذا أخذ علیها فاعطته قال : اذهبي فقد بیاعتك )
  أبو داود في الخراج

  ).١٨٦٦)، ومسلم مثله (٢٥٥٢واألمارة (
  -قال اإلمام النووي رحمة اهللا في شرح الحدیثین : 

أخذ كف وفیه أن بیعة الرجال بأخذ ( فیه أن بیعته للنساء بالكالم من غبر 
الكف عن الكالم وفیه أن كالم األجنبیة یباح سماعة عند الحاجة وأن صوتها 

لیس بعورة وأن ال یلمس بشرة األجنبیة من غیر ضرورة كتطیب وفصد 
وحجامة وقلع ضرس وكحل عین ونحوها مما ال توجد امرأة تفعله جاز للرجل 

  األجنبي فعلة للضرورة ). اهـ
أخیرًا من األدلة الواضحة التي ال لبس فیها وال غموض ما روي عن النبي و 

  -صلى اهللا علیه وسلم أنه قال :

( ألن یطعن رأس أحدكم بمخیط من حدید خیر له من أن یمس ید امرأة ال 
، وصحیح الترهیب ٥٠٤٥أخرجه الطبرانى وهو في صحیح الجامع ح/- تحل له )

  .١٩١٠ح/
صلى اهللا علیه وسلم الذي أمرنا اهللا تعالى بطاعته  وٕان كان هذا كالم النبي

  -وحذرنا من مخالفة أمره في كثیر من اآلیات البینات أذكر منها قوله تعالى:
( َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن ُتِصیَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُیِصیَبُهْم َعَذاٌب َأِلیٌم 

  ٦٣النور -}( ٦٣{

د كل هذا الترهیب والتحذیر حذار من المصافحة لفتوي لعالم أختاه.. بع
متساهل ال یتق اهللا أو لعادات ومبررات أقبح من الذنب نفسه كقول الرجل : 



هي كأختي .. أو أمي ،وقول المرأة : هو كأخي أو أبي وما أشبه ذلك فكل 
  هذا من تلبیس إبلیس واهللا المستعان.

  
  حش بالرجال:تلبیسه لهن في االختالط الفا--٥

االختالط المأمون جانبه أن كان لضرورة أوالعائل للمرأة ، وتكون فیه ملتزمة 
بالحجاب الشرعي واآلداب اإلسالمیة فجائز، أما االختالط الفاحش الذي یهین 

  المرأة كما في عصرنا الحالي فهو ینبأ بانحطاط األخالق ، وخراب للقیم

محرم شرعًا ألنه یؤدي للفاحشة واهللا والمبادئ وضیاع للشرف والكرامة ، وهو 
  -تعالى قال :

( ِإنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن َأن َتِشیَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذیَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِلیٌم ِفي الدُّْنَیا 
  ). ١٩َواآلِخَرِة َواللَُّه َیْعَلُم َوَأنُتْم ال َتْعَلُموَن ( ( النور 

حي الواحد منهم أن یطلق األسماء الباطلة على وأولیاء الشیطان ال یست
االختالط الفاحش حتى یصیر حالًال فیقولون لنا باختالط رجل بامرأة ال تحل 
له بأنه صداقة بریئة، أو زمالة ،أو غیر ذلك وكله یراد به الباطل وتحلیل ما 

  حرمه اهللا تعالى.

  - قال تعالى:
ُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحَالٌل َوَهَذا َحَراٌم لَِّتْفَتُروْا َعَلى الّلِه ( َوَال َتُقوُلوْا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنتُ 

} َمَتاٌع َقِلیٌل َوَلُهْم ١١٦اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذیَن َیْفَتُروَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب َال ُیْفِلُحوَن {
  النحل -( ١١٧َعَذاٌب َأِلیٌم {

مجاالت الحیاة من  هذا وقد تفشى وعم االختالط بین الجنسین في جمیع
مدارس وجامعات ومؤسسات ومصانع .. والعجب كل العجب أن المرأة 

المسلمة تركت تعالیم دینها إلى ما حرم اهللا من ابتذال وعرى وسفور واختالط 
  فاحش كما تفعل المرأة األوربیة



شبرًا بشبر وذراعًا بذراع ، ولو أضفنا كساد سوق الزواج الرتفاع تكالیفه 
شقة ، وأثاث ومهر مغالى فیه ، ومصاریف الفرح ، والكوافیر وما  الفلكیة من

  أشبه ذلك مما لم یشرعه دیننا ولم یأمر به نبینا صلى اهللا علیه وسلم .
كل ذلك جعل الزواج الذي هو السبیل إلى العفة والفضیلة والحصانة من 

  الفاحشة والرذیلة صعب المنال.. لماذا ؟
من صعوبة توفیر المبالغ الفلكیة لمشروع الزواج ألنه فضًال عما ذكرنا أنًفا 

..فإن الشباب إال من عصمهم اهللا تعالى عن الوقوع في الحرام رأى أمامه 
  الحرام میسورًا من فتیات یعرضن زینتهن ،

ویكشفن أكثر مما یسترن من أجسامهن فضًال عن اختالطهن الفاحش بال 
ب هاجت غرائزه فأخذ ضابط أو رابط أو حسیب أو رقیب ، وخلوتهن بشبا

یمتع عینیه بالنظر إلیهن ، وتحت دعاوى الحب والرومانسیة اختلط الحابل 
بالنابل ووقع كثیرًا من الشباب من الجنسین في سبیل أرواء وٕاشباع الرغبات 
الجنسیة المحمومة فیما حرم اهللا ، فتزوجوا سرًا عن طریق ما یسمى بزواج 

تتوفر فیه شروطه الشرعیة ، أو غیرهما من الدم ، أو الزواج العرفي الذي ال 
صور الزواج المودرن الذي یتم بال ولي أو إشهار، وظن شرًا وال تسأل عن 

  الخبر.

وحصیلة كل هذا بال مواربة انتشار حاالت االغتصاب وهتك األعراض مما 
یدل ویثبت خطورة االختالط في المجتمع وعلى هذه الصور الفجة وكل هذا 

  لعنه هللا تعالي. من تلبیس إبلیس
  ) ما مختصره: ١/٤٠٧قال ابن القیم في السیاسة الشرعیة (-

ومن ذلك أن ولي األمر یجب علیه أن یمنع اختالط الرجال بالنساء في 
  األسواق والفرج ومجامع الرجال.

ثم قال: ویجب علیه منع النساء من الخروج متزینات متجمالت ومنعهن من 
عاریات كالثیاب الواسعة والرقاق ومنعهن من الثیاب التي یكن بها كاسیات 

  حدیث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك....



وله أن یحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها وال سیما إذا خرجت 
متجملة بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على اإلثم والمعصیة واهللا سائل 

منین عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ولي األمر عن ذلك وقد منع أمیر المؤ 
النساء من المشي في طریق الرجال واالختالط بهم في الطریق فعلى ولي 

  األمر أن یقتدى به في ذلك.
  ثم قال...

وال ریب أن تمكین النساء من اختالطهن بالرجال أصل كل بلیة وشر وهو 
ر العامة من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمو 
  والخاصة واختالط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من

  أسباب الموت العام والطواعین المتصلة.اهـ
أختاه.. أحب أن أوجه نظرك وكل من یهمه أمرك إلى حدیث خطیر للنبي 

صلى اهللا علیه وسلم أخرجه البخاري عن النعمان بن بشیر رضي اهللا عنهما 
  - علیه وسلم قال: عن النبي صلى اهللا

( مثل القائم على حدود اهللا والواقع فیها كمثل قوم استهموا على سفینة فصار 
بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ، وكان الذین في أسفلها إذا استقوا من الماء 

لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا  - مروا على من فوقهم فقالوا :
ا هلكوا جمیعًا وٕان أخذوا على أیدیهم نجوا ونجوا جمیعًا فإن تركوهم وما أرادو 

  )٢١٧٣(- ) ، والترمذي في الفتن ٢٤٩٣( - أخرجه البخاري في الشركة -)
إنها نصیحة نبویة وعالج للمباالة التي عمت أفراد األمة بصفة عامة 

والقائمین على تطبیق شرع اهللا من أولیاء األمور بصفة خاصة . فهل یا ترى 
أفراد األمة رجاًال ونساًء قبل فوات األوان ؟ قبل أن یغرق الجمیع في یستیقظ 

مستنقع یثیر الغثیان والتقزز من الفواحش التي فاحت روائحها التي تزكم 
األنوف من المعاصي التي ترتكب جهارًا نهارًا وال أحد یتكلم ، وال أحد یبدأ 

الحدیث الذي رواه  بنفسه.. ألم یحذر النبي صلى اهللا علیه وسلم الجمیع في
  عنه حذیفة رضي اهللا عنه



  -قال: أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال :
( والذي نفسي بیده لتأمرنا بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لیوشكن اهللا أن 

أخرجه الترمذي في  -یبعث علیكم عقابًا منه ثم تدعونه فال یستجاب لكم )
  ٢١٦٩الفتن وحسن األلباني إسناده ح /

تاه . أعلمي أن رد كید إبلیس وتلبیسه في یدیك وحدك وذلك بطاعتك هللا أخ
ضاء واالحتشام وعدم التبرج واالختالط بالرجال إال لضرورة البد منها لق

( إنَّ الُمْسِلِمیَن  -مصالحك ، وعسي أن تكوني من أهل هذه اآلیة :
اِدَقاِت  واْلُمْسِلَماِت واْلُمْؤِمِنیَن واْلُمْؤِمَناِت واْلَقاِنِتیَن واْلَقاِنَتاتِ  اِدِقیَن والصَّ والصَّ

اِبَراِت واْلَخاِشِعیَن واْلَخاِشَعاِت واْلُمَتَصدِِّقیَن و  اِبِریَن والصَّ اْلُمَتَصدَِّقاِت والصَّ
اِئَماِت واْلَحاِفِظیَن ُفُروَجُهْم واْلَحاِفَظاِت والذَّاِكِریَن اللََّه َكِثیرًا  اِئِمیَن والصَّ والصَّ

  األحزاب-))٣٥والذَّاِكَراِت َأَعدَّ اللَُّه َلُهم مَّْغِفَرًة وَأْجرًا َعِظیمًا (
  تلبیسه لهن في حفالت زفافهن من عري ورقص واختالط:-٦

ا من أفحش أنواع التدلیس فهو لعنه اهللا ال یكتفي بما یزینه للنساء من وهذ
  معاصي في لیلة العمر كالذهاب للكوافیر وترقیع الحواجب وما أشبه ذلك

من تغییر للخلقه وما في ذلك من وعید شدید لهن كما قال تعالي : ( لََّعَنُه 
} َوُألِضلَّنَُّهْم َوُألَمنَِّینَُّهْم ١١٨مَّْفُروًضا { الّلُه َوَقاَل َالتَِّخَذنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصیًبا

َن َوآلُمَرنَُّهْم َفَلُیَبتُِّكنَّ آَذاَن اَألْنَعاِم َوآلُمَرنَُّهْم َفَلُیَغیُِّرنَّ َخْلَق الّلِه َوَمن َیتَِّخِذ الشَّْیَطا
ِبیًنا {   النساء)}( ( ١١٩َوِلی<ا مِّن ُدوِن الّلِه َفَقْد َخِسَر ُخْسَراًنا مُّ

ثم ما یحدث من منكرات وجلوس الواحدة منهن عارضة زینتها فیما یسمونه 
  الكوشة وربما رقصها مع هذا الزوج الدیوث الذي

لم یراعي ربه في بدایة حیاته الزوجیة معها أمام العابثین والعابثات من 
الرجال والنساء ممن ال رادع لهم من دین أو ضمیر فتقع المنكرات التي 

  ب العباد.تغضب ر 
من ضمن فتاویه  –رحمه اهللا -أختاه.. أنبهك هنا لفتوي للشیخ ابن العثیمین

  لألسرة المسلمة لفضیلته ..قال ردا علي السؤال التالي:



فضیلة الشیخ : اسمحوا لي أن أعرض هنا بعض المخالفات التي تقع في -
ي بعض الزواجات راجیا تفضلكم ببسط الحدیث حولها ، وهذه المخالفات ه

  كالتالي :

أوال : لبس النساء للثیاب التي خرجن بها عن المألوف في مجتمعنا معلالت 
بأن لبسها إنما یكون بین النساء فقط ، وهذه الثیاب فیها ما هو ضیق تتحدد 
من خالله مفاتن الجسم ، ومنها ما یكون مفتوحا من أعلى بدرجة یظهر من 

یكون مشقوقا من األسفل إلي خاللها جزء من الصدر أو الظهر ، ومنها ما 
  الركبة أو قریب منها .

ثانیا : من األخطاء الشائعة في بعض الزواجات ( الطق ) بمكبر الصوت 
والغناء من النساء والتصویر بالفیدیو ، واألشد من ذلك الرجل المتزوج یقبل 

  زوجته أمام النساء ، وعند إسداء النصح من الغیورین على محارم اهللا

قولهم : إن الشیخ الفالني أفتى بجواز(الطق ) فإذا كان هذا یجابهون ب
  صحیحا نرجو من فضیلتكم إیضاح الحق للمسلمین ؟

* أما بالنسبة للمخالفة األولى فقد ثبت في صحیح مسلم عن أبي هریرة 
رضى اهللا عنه قال: ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سیاط 

س ، ونساء كاسیات عاریات ، ممیالت كأذناب البقر یضربون بها النا
مائالت ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ال یدخلن الجنة ، وال یجدن ریحها 

أخرجه مسلم في اللباس والزینة -، وٕان ریحها لیوجد من مسیرة كذا وكذا )
  ٢١٢٨ح/

فقوله صلى اهللا علیه وسلم : ( كاسیات عاریات ) یعني أن علیهن كسوة ال 
واجب إما لقصرها أو خفتها أو ضیقها ، ولهذا روى اإلمام احمد تفي بالستر ال

في مسنده بإسناد فیه لین عن أسامة بن زید رضى اهللا عنهما قال : كساني 
رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قبطیة ـ نوع من الثیاب ـ فكسوتها امرأتي . 

إني  فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ( مرها فلتجعل تحتها غاللة ،



والحدیث إسناده حسن قاله األلباني في حجاب  أخاف أن تصف حجم عظامها )
  )١٣١المرأة المسلمة ص/

ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خالف أمر اهللا تعالى ( ولیضربن بخمرهن 
) قال القرطبي في تفسیره : وهیئة ذلك أن تضرب  ٣١على جیوبهن ) (النور:

درها ، ثم ذكر أثرا عن عائشة أن حفصة المرأة خمارها على جیبها لتستر ص
بنت أخیها عبد الرحمن بن أبي بكر رضى اهللا عنهما دخلت بشي یشف عن 

عنقها وما هنالك فشقته علیها وقالت : إنما یضرب بالكثیف الذي یستر ، 
ومن ذلك ما یكون مشقوقا من األسفل إذا لم یكن تحته شي ساتر فال بأس 

  سه الرجال ، فیحرم من أجل التشبه بالرجال .إال أن یكون على شكل ما یلب

وعلى ولي المرأة أن یمنعها من كل لباس محرم ، ومن الخروج متبرجة أو 
متطیبة ، ألنه ولیها فهو مسئول عنها یوم القیامة في یوم ( ال تجزى نفس 

عن نفس شیئا وال یقبل منها شفاعة وال یؤخذ منها عدل وال هم ینصرون ) ( 
  .)  ٤٨البقرة :

أما المخالفة الثانیة : (الطق ) في الدف أیام العرس جائز أو سنة إذا كان في 
  ذلك إعالن النكاح ولكن بشروط :

الشرط األول : أن یكون الضرب بالدف وهو ما یسمى عند بعض الناس ( 
الطار ) وهو المختوم من وجه واحد ، ألن المختوم بالوجهین یسمى ( الطبل 

  من آالت العزف، والمعازف ) وهو غیر جائز ، ألنه

  كلها حرام ، إال ما دل الدلیل على حلة وهو الدف حال أیام العرس .
الشرط الثاني : أن ال یصحبه محرم كالغناء الهابط المثیر للشهوة ، فإن هذا 

  ممنوع سواء كان معه دف أم ال ، وساء كان في أیام العرس أم ال .
كظهور األصوات الجمیلة ، فإن الشرط الثالث : أن ال یحصل بذلك فتنة 

  حصل بذلك فتنة كان ممنوعا .
الشرط الرابع : أن ال یكون فیه أذیة على أحد ، فإن كان فیه أذیة كان 



ممنوعا مثل أن تظهر األصوات عبر مكبرات الصوت ، فإن في ذلك أذیة 
على الجیران ومن هم غیرهم ممن ینزعج بهذه األصوات ، وال یخلو من الفتنة 

نهى النبي صلى اهللا علیه وسلم المصلین أن یجهر بعضهم في  ، وقد أیضا
  القراءة لما فیه من التشویش واإلیذاء ، فكیف بأصوات الدفوف والغناء .

وأما تصویر المشاهد بآلة التصویر فال یشك عاقل في قبحه ، وال یرضى 
عاقل فضال عن المؤمن أن تلتقط صور محارمه من األمهات والبنات 

وات والزوجات وغیرهن لتكون سلعة تعرض لكل واحد ، أو ألعوبة یتمتع واألخ
بالنظر إلیها كل فاسق . وأقبح من ذلك تصویر المشهد بواسطة الفیدیو ألنه 

یصور المشهد حیا بالمرأى والمسمع ، وهو أمر ینكره كل ذي عقل سلیم ودین 
  حیاء وٕایمان . مستقیم ، وال یتخیل أحد أن یستبیحه أحد عنده

وأما الرقص من النساء فهو قبیح ال نفتي بجوازه لما بلغنا من األحداث التي 
بین النساء بسببه ، وأما إن كان من الرجال فهو أقبح ، وهو من تشبه الرجال 

بالنساء وال یخفى ما فیه ، وأما إن كان من الرجال والنساء مختلطین كما 
الختالط والفتنة العظیمة ال یفعله بعض السفهاء فهو أعظم وأقبح لما فیه من ا

  سیما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس .
وأما ما ذكرته من أن الزوج یحضر مجمع النساء ویقبل زوجته أمامهن ، فإن 

تعجب فعجب أن یحدث مثل هذا من رجل أنعم علیه بنعمة الزواج فقابلها 
زوجة من ذلك ، وعقال ومروءة ، وكیف یمكنه أهل ال بهذا الفعل المنكر شرعا

أفال یخافون أن یشاهد هذا الرجل في مجتمع النساء من هي أجمل من زوجته 
وأبهى فتسقط زوجته من عینیه ویدور في رأسه من التفكیر الشي الكثیر ، 

  وتكون العاقبة بینه وبین عروسه غیر حمیدة .
وٕانني في ختام جوابي هذا أنصح إخواني المسلمین من القیام بمثل هذه 

عمال السیئة، وأدعوهم إلي القیام بشكر اهللا على النعمة وغیرها ، وأن األ
یتبعوا طریق السلف الصالح فیقتصروا على ما جاءت به السنة ( وال تتبعوا 

أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثیرا وضلوا عن سواء السبیل ) ( المائدة 
:  



٧٧. (  
  ي الحیض والدبر :تلبیسه لهن في استحالل المعاشرة الزوجیة ف -٧

الجماع أثناء الدورة الشهریة أمر في منتهى الخطورة وهو حرام شرعًا في 
  -القرآن والسنة الصحیحة قال تعالى :

( َوَیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا النَِّساء ِفي اْلَمِحیِض َوَال 
َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْیُث َأَمَرُكُم الّلُه ِإنَّ الّلَه ُیِحبُّ  َتْقَرُبوُهنَّ َحتََّى َیْطُهْرَن َفِإَذا

  }( ( البقرة )..٢٢٢التَّوَّاِبیَن َوُیِحبُّ اْلُمَتَطهِِّریَن {

ولقد حذر النبي صلى اهللا علیه وسلم من إتیان الزوجة في الدبر ففي صحیح 
 -المرأة في دبراها) أبي داود قال صلى اهللا علیه وسلم: ( ملعون من أتى 

  ..٩٤٤٠) وأحمد ح/  ١٨٤٧أخرجه أبو داود في النكاح ( 
ولكن یجوز أن یأتي الزوج زوجته من الخلف ولكن في المكان الذي یأتي منه 

  الولد .
والنبي صلى اهللا علیه وسلم أمر أمته بآداب أثناء الحیض فهو لم یمنع أن 

اصنعوا كل شئ إال النكاح )  یستمتع الزوج بزوجته أثناء الحیض بل قال : (
  ) ٣٠٢جزء من حدیث أخرجه مسلم فى الحیض (  -أي الجماع 

وعن میمونه رضي اهللا عنها قالت :( كان رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إذا 
أخرجه البخارى  -أراد إن یباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهى حائض )

  ) ١٨٥٢) وأبو داود في النكاح (  ٣٠٣في الحیض ( 
قال ابن األثیر في النهایة :( المقصود بالمباشرة المالمسة ، أي لمس بشرة 

الرجل بشرة المرأة أي یستمتع بجسدها على أي وجه غیر الجماع).. هذا وقد 
أثبت أهل الطب أن الجماع أثناء الحیض یسبب أضرارًا شدیدة اذكر منها 

نیًا و خطورته صحیًا اثنین حتى تدرك من تستحل ذلك مع زوجها بحرمته دی
  واهللا المستعان. وٕانه من تلبیس أبلیس لها ولبنات جنسها

  



آالم شدیدة في األعضاء التناسلیة للزوجة وربما التهابات في الرحم  -أوًال :
  والمبیض وقد یؤدي ذلك إلى تلفه وٕاحداث العقم

ثانیًا : إن دخول المیكروبات التي في دم الحیض إلى عضو التناسل في 
وج قد یحدث التهابًا صدیدیًا یشبه السیالن وربما امتد إلى الخصیتین الز 

  فأذاهما وقد یؤدي ذلك إلى عقم الزوج
وهكذا تتضح الرؤیة تمامًا وتنكشف الغمة عن خطورة جماع الزوجة أثناء 

  الحیض صحیًا ودینیًا ..
أختاه ..قد یلجأ یحاول زوجك اقناعك بإنه الضرر لو وضع هو عازل طبي 

  .عضو التناسل حتى ال یتأذى من دم الحیضعلى 

حذار من هذا التلبیس وتذكري أن اهللا تعالى قد حرم الجماع أثناء الحیض 
ألن الضرر واقع ال محالة أن لم یكن علیه فعلیك فال تمكني نفسك لهذا 

الزوج الجاهل أن أبي أن یفقه دینه وأعلمي أنه ال طاعة لمخلوق فى معصیة 
  ٠الخالق سبحانه 

ا إن شاركتیه معصیته فقد نجح اللعین في تلبیسه لك وأنتما في اإلثم سواء أم
  . وأنا هللا وأنا إلیه راجعون .

وما یقال عن الجماع أثناء الدورة یقال أیضًا عن الجماع في الدبر بل هو 
  أعظم ضرراً 

في مجموع الفتاوي - رحمه اهللا تعالى-ولقد سئل شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
)٣٢/٢٦٦(  

  یجب على من وطئ زوجته في دبرها وهل أباحه أحد من العلماء؟عما 
فأجاب الحمد هللا رب العالمین الوطء في الدبر حرام في كتاب اهللا وسنة 

رسوله وعلى ذلك عامة أئمة المسلمین من الصحابة والتابعین وغیرهم فإن اهللا 
  ٢٣٢البقرة -نَّى ِشْئُتْم "قال في كتابه" ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأ

وقد ثبت في الصحیح إن الیهود كانوا یقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها 
من دبرها جاء الولد أحول فسأل المسلمون عن ذلك النبي فأنزل اهللا هذه اآلیة 



والبخاري  ،١٤٣٥أخرجه مسلم في النكاح ح/-"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
  واللفظ لمسلم ٤٥٢١لتفسیر ح/نحوه في ا

والحرث موضع الزرع والولد إنما یزرع في الفرج ال في الدبر "فأتوا حرثكم" 
وهو موضع الولد "أنى شئتم" أي من أین شئتم من قبلها ومن دبرها وعن 
یمینها وعن شمالها فاهللا تعالى سمى النساء حرثا وٕانما رخص في إتیان 

رج وقد جاء في غیر أثر أن الوطء في الحروث والحرث إنما یكون في الف
الدبر هو اللوطیة الصغرى وقد ثبت عن النبي أنه قال" إن اهللا ال یستحیي 

أخرجه السیوطي وأنظر صحیح الجامع  -من الحق ال تأتوا النساء في حشوشهن "
  ٩٣٤ح/

والحش هو الدبر وهو موضع القذر واهللا سبحانه حرم إتیان الحائض مع أن 
في فرجها فكیف بالموضع الذي تكون فیه النجاسة المغلظة  النجاسة عارضة

  .اهـ
  تلبیسه لهن في حقهن في السفر دون محرم: -٨

من تلبیس إبلیس إنه جعل هذه القضیة مسألة حیاة أو موت لبعض النساء 
ممن ال یفقهن شیئًا في دین اهللا تعالي وحرضهن أولیاءه من شیاطین األنس 

لوه وقرأنا وسمعنا العجب العجاب .. إن الجدال بال  وخطباء الفتنة كٍل یدلو بد
علم أو فقه آفة هذا الزمان وأهله .. وافهم أن نجادل فیما هو من شئون الدنیا 

  ینبلج . فاألمر شورى بیننا والخطأ من الصواب سوف
لكن.. عندما تكون المسألة لها عالقة بالدین فهذا هو الغریب والعجیب وغیر 

نجادل ونحاور ونتناقش ویدلوا كُلُ◌ بما یعتقده واألمر ال المفهوم .. ففیما 
یخلو من الهوى والمصالح الشخصیة ، إن المسائل التي ترتبط بالدین ال 
یتحدث فیها إال أهل االختصاص وباألدلة الشرعیة من القرآن والسنة وهما 
 المنبعان لكل فقه أو تفسیر أو بیان أو توضیح ، وبدون أدلة ال قیمة لرأي و

  ال طاعة ألحد الن العصمة لرسول اهللا ( والكمال هللا وحده .



أختاه.. أعلمي أن حرمة سفر الزوجة بدون إذن زوجها فیه أدلة صحیحة من 
  السنة فال مجال هنا لالجتهاد بل علینا جمیعًا السمع والطاعة.

وعن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال: (قال رسول اهللا ( ( ال یحل المرأة  -
أخرجه  - هللا والیوم اآلخر تسافر مسیرة یوم إال مع ذي محرم منها)تؤمن با

  ١٠٨٨،والبخارى نحوه فى الجمعة ح/  ١٣٣٩مسلم فى الحج ح/
*وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه سمع النبي ( یقول : ( "ال یخلون 

رجل بامرأة إال ومعها ذو محرم ، وال تسافر المرأة إال مع ذي محرم " فقال له 
  یا رسول اهللا إن امرأتي خرجت حاجة ، رجل :

اخرجه وأني اكتتب في غزوة كذا وكذا ؟ قال : " انطلق فحج مع امرأتك" ) 
  ١٣٤١، ومسلم فى الحج ح/ ٥٢٣٣البخارى فى النكاح ح/

ولن یأبي بعض النساء طاعة الرحمن ویتبعون وحي أبلیس لهن بالتمرد رغم 
  األدلة الواضحة بحرمة ذلك لهن.

وسائل الحیاة قد تغیرت والمسافات بین المدن ال تذكر مع التقدم  والحجة أن
الهائل في وسائل النقل المختلفة وبالتبعة قل الزمن وأصبح باستطاعة المرأة 

  أن تسافر سفر یوم ولیلة في ساعات معدودة !!
وهذا هو التلبیس بعینه فالعبرة لیس في المسافة وال في الزمن وٕانما في المرأة 

  ي أن خرجت استشرفهانفسها فه

الشیطان ألنها فتنة بل أخطر الفتن علي اإلطالق كما قال النبي صلي اهللا 
–علیه وسلم : ( ما تركت بعدي فتنة هي أضر علي الرجال من النساء ) 

  ٢٧٤٠أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ح/
وال ریب في تركها لمسافة یوم ولیلة أو أكثر ال یأمن جانبها أن یطمع فیها 

لرجال وهي منفردة ال محرم معها ، فتحدث الخلوة المحرمة وربما ما هو ا
أكثر من ذلك ویتعرض حیائها للخدش وتصبح مطمع ألصحاب القلوب 

  المریضة من الرجال الذین ال رادع لهم من دین أو ضمیر .



فحذار من أن یخدعك إبلیس وأولیاءه بما یغضب ربك ویحل علیك سخطه 
  وتذكري قوله تعالي :

( إنَّ الشَّْیَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوًا إنََّما َیْدُعو ِحْزَبُه ِلَیُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب 
اِلَحاِت َلُهم ٦السَِّعیِر ( ) الَِّذیَن َكَفُروا َلُهْم َعَذاٌب َشِدیٌد والَِّذیَن آَمُنوا وَعِمُلوا الصَّ

  فاطر-) )٧مَّْغِفَرٌة وَأْجٌر َكِبیٌر (
  تلبیسه لهن في إفشاء أسرار الفراش:-٩

من تلبیس إبلیس ووحیه لبعض النساء الالتي ال رادع لهن من دین أو ضمیر 
  إفشاء أسرار الفراش علي الرغم من أن هذا یسيء للمرأة أكثر من الرجل.

قال النبي صلي اهللا علیه وسلم ) إن من شرار الناس عند اهللا منزلة یوم 
امرأته وتفضي إلیه ثم ینشر أحدهما سر صاحبة  القیامة الرجل یفضي إلي

  ٤٨٧٠، وابي داود في االدب ح/١٤٣٧أخرجه مسلم في النكاح ح/-)
  قال النووي في شرح الحدیث ما مختصره:

وفي هذا الحدیث تحریم إفشاء الرجل ما یجري بینه بین امرأته من أمور 
ول أو فعل االستمتاع ، ووصف تفاصیل ذلك وما یجري من المرأة فیه من ق

ونحوه . فأما مجرد ذكر الجماع ، فإن لم تكن فیه فائدة وال إلیه حاجة فمكروه 
  ألنه خالف المروءة .

وقد قال صلى اهللا علیه وسلم : " من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیقل خیرا 
  ٤٧، ومسلم في اإلیمان ح/٦٤٧٥أخرجه البخاري في الرقاق ح/أو لیصمت " 

جة أو ترتب علیه فائدة بأن ینكر علیه إعراضه عنها أو وٕان كان إلیه حا
تدعى علیه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فال كراهة في ذكره كما قال 

صلى اهللا علیه وسلم : " إني ألفعله أنا وهذه " وقال صلى اهللا علیه وسلم 
  ألبي طلحة : " أعرستم اللیلة ؟ واهللا أعلم .اهـ

  النبي صلي اهللا علیه وسلم : وعن أسماء بنت یزید قالت قال



(عسى رجل یحدث بما یكون بینه وبین أهله أو عسى امرأة تحدث بما یكون 
بینها وبین زوجها فال تفعلوا فإن مثل ذلك مثل شیطان لقي شیطانة في ظهر 

  ٤٠٠٨أنظر صحیح الجامع ح/–الطریق فغشیها والناس ینظرون ) 
ك عن البوح بها كما أمرك نبیك أختاه .. أسرارك الزوجیة أن لم تصوني لسان

فقد أوغرت صدر زوجك وما یتبع ذلك من رد فعل منه قد یكون فیه خراب 
  األساس الذي بنیتي علیه حیاتك الزوجیة .

فكوني حذره من تلبیس إبلیس مهما كانت الظروف حفظا لحیاتك وسعادتك 
  ... ... واستمرارا للمودة والرحمة بینك وبین زوجك واهللا المستعان ... ...

  تلبیسه لهن في رفض التعدد للزوج:-١٠
المرأة في القرن الواحد و العشرین ترفض رفضًا باتًا وقاطعًا تعدد الزوجات 
ولو سجلت هنا أقوال المرأة التي نشرت علي صفحات الجرائد والمجالت في 

  ٠هذا الصدد الحتاج األمر إلي كتاب منفصل 
  لماذا ؟٠٠وهذا أمر ینذر بالسوء 

لیس للمرأة أن تتمرد علي شرع اهللا الن رفض حكم اهللا الذي أباح فیه ألن 
   ٠التعدد للرجل هو إنكار أمر معروف بالدین بالضرورة 

أن كانت ال تحب ذلك وهذا نعم للمرأة أن تشترط أن ال یتزوج زوجها علیها 
.. لكن لیس لها حقها ولیس له أن یخالف هذا الشرط طالما زوجته علي ذمته

 اض علي شرع اهللا الذي أباح التعدد لهوى نفس فهذا أمر علي جانباالعتر 
وأن مما یدعو إلى العجب إنني اسمع من بعض النساء عظیم من الخطورة 

المتزوجات اللواتي یرفضن تعدد الزوجات للرجل جوابًا عجیبًا لسؤال عن رد 
 فعلها إن عرض علیها زوجها أن یتزوج أخري لسبب من األسباب التي تبیح
له ذلك ، ویا لبشاعة اإلجابة وعقلیة المرأة المتحررة والعصریة في القرن 

الواحد والعشرین .. إنها ترفض بشدة وتهدد بقلب األمور رأسًا على عقب، بل 
  ومنهن من تقول إنها تتمنى له الموت على أن یتزوج علیها !!



خري وبعضهن تقول .. لو خان الزوج العشرة وارتكب الخطیئة مع امرأة أ
  فأنني أسامحه وأغفر له زلته ألجل خاطر

  األوالد واألسرة ولكن لو تزوج علیها فلن تغفر له أبدًا !!
  الیس هذا كله من تلبیس ابلیس !!

َن  قال جل شأنه ( َوإِْن ِخْفُتْم َأالَّ تُْقِسُطوْا ِفي اْلَیَتاَمى َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مِّ
ُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم النَِّساء َمْثَنى َوُثَالَث وَ 

  ) ٣َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوْا ( ( النساء/
فالتعدد مباح شرعا شریطة العدل بین الزوجات وأال فواحدة كما ذكر تعالي 

ألمر ..فتسمع في اآلیة..ولكن إبلیس یأبى أال ویعكر علي النساء هذا ا
  بعضهن تقول أن

العدل مستحیل ودلیل ذلك قوله تعالى ( َوَلن َتْسَتِطیُعوْا َأن َتْعِدُلوَا بْیَن النَِّساء 
َوَلْو َحَرْصُتْم َفَال َتِمیُلوْا ُكلَّ اْلَمْیِلْ◌ َفَتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقِة َوإِن ُتْصِلُحوْا َوَتتَُّقوْا َفِإنَّ 

  ) ١٢٩}(( النساء ١٢٩ا رَِّحیًما {الّلَه َكاَن َغُفورً 
و هذا التفسیر ما أنزل اهللا به من سلطان وما سمعنا من جهابذة العلماء 

والمفسرین بمثله اللهم إال من خطباء الفتنة الذین یشككون على الدوام في 
شریعة اهللا تعالى ألنه تحافظ على عفة المرأة وكرامتها من أن یتالعب بها 

  هؤالء.

  طب في تفسیره ما مختصره:*قال سید ق
یحسن بیان الحكمة والصالح فیها ، في  –مع التحفظ  –( هذه الرخصة 

زمان جعل الناس یتعالمون فیه على ربهم الذي خلقهم ، ویدعون ألنفسهم 
بصراً بحیاة اإلنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه ! ویقولون 

لجهالة والعمى . كأن مالبسات في هذا األمر وذاك بالهوى والشهوة ، وبا
 –وضرورات جدت الیوم ،یدركونها هم ویقدرونها ولمتكن في حساب اهللا 

  وال في تقدیره ، یوم شرع الناس هذه الشرائع !! –سبحانه 



وهي دعوى فیها من الجهالة والعمى بقدر ما فیها من التبجح وسوء األدب 
ال تجد من یرد الجهال العمى بقدر ما فیها من الكفر والضاللة !ولكنها تقال و 

  المتبجحین المتوقحین الكفار الضالل عنها !
وهم یتبجحون على اهللا وشریعته ویتطاولون على اهللا وجالله ویتوقحون على 
اهللا ومنهجه آمنین سالمین غانمین مأجورین من الجهات التي یهمها أن تكید 

یحدد وال یترك األمر لهذا الدین ! ) ثم قال ( جاء اإلسالم ال لیطلق ولكن ل
لهوى الرجل ولكن لیقید التعدد بالعدل .. وٕاال امتنعت الرخصة المعطاة ! ثم 

  قال :

والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة . أما 
العدل في مشاعر القلوب وأحاسیس النفوس فال یطالب به أحد من بني 

إلنسان .. و هو العدل الذي قال اهللا عنه في اإلنسان ألنه خارج عن إرادة ا
اآلیة األخرى في هذه السورة : ( َوَلن َتْسَتِطیُعوْا َأن َتْعِدُلو َبْیَن النَِّساء َوَلْو 

  ١٢٩َحَرْصُتْم َفَال َتِمیُلوْا ُكلَّ اْلَمْیِل َفَتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقِة( النساء/
وا منها دلیًال على تحریم التعدد هذه اآلیة التي یحاول بعض الناس أن یتخذ

  واألمر لیس كذلك وشریعة اهللا لیست هازلة حتى تشرع

األمر في آیة وتحرمه في آیة بهذه الصورة التي تعطي بالیمین وتسلب 
  بالشمال !

فالعدل المطلوب في اآلیة األولى والذي یتعین عدم التعدد إذا خیف أال 
لمعاشرة والمباشرة وسائر األوضاع یتحقق هو العدل في المعاملة والنفقة وا

الظاهرة بحیث ال ینقص إحدى الزوجات شئ منها وبحیث ال تؤثر واحدة دون 
دار  –ط  ٧٧٠/ص ٢في ظالل القرآن لسید قطب  -  اهـ األخرى بشئ منها .

   )١(الشروق. 
وأخیرا ولیس أخرا.. هاهي فتوى لعالم ال یشك في علمه إال جاحد حاقد علي 

رحمه اهللا  –وال أذكیه علي اهللا" الشیخ عبد العزیز بن باز"  اإلسالم وأهله



  رحمة واسعة جزاء ما قدم لإلسالم والمسلمین قال رًدا على سؤال : هل تعالي
  األصل في الزواج التعدد أم الواحد ة ؟ 

قال : ( األصل في ذلك شرعیة التعدد لمن استطاع ذلك ولم یخف الجور لما 
  في ذلك

رة في عفة فرجة وعفة من یتزوجهن واإلحسان إلیهن من المصالح الكثی
وتكثیر النسل الذي به تكثر األمة ویكثر من یعبد اهللا وحده ) إلى آخر ما قال 

  سماحته . ا(
أختاه.. إن خاب ظني ولم تقتنعي بحكمة التعدد ألنك من نساء هذا العصر 

لمسلمین وال الذي یقبل كل ما هو أجنبي اعتقادًا منك إنهم أكثر تحضرًا من ا
  یقنعك إال ما تقوله المجتمعات

الكافرة واإلباحیة وسوف یكون لنا رد علي هذا االعتقاد الفاسد في المؤلفات 
القادمة إن شاء اهللا تعالي،وسأخیب ظنك كما خاب ظني فیِك وأذكرك ببعض 

  أقوال العقالء منهم لعل وعسي ..من یدري !!.
" إن مبدأ تعدد الزوجات الشرقي *یقول العالمة الدكتورجوستاف لوبون : 

نظام طیب لرفع المستوى األخالقي في األمم التي تقول به ویزید األسرة 
  ارتباطًا . ویمنح المرأة احترمًا وسعادة ال تراها في أوربا " .

* وقال أتیین دینیه : إن نظریة عدم التعدد وهي النظریة المأخوذة في 
  دیدة ظهرت على األخص في ثالثالمسیحیة ظاهرة تنطوي تحتها سیئات ع

نتائج واقعیة شدیدة الخطر جسیمة البالء هي الدعارة ، والعوانس من النساء ، 
  واألبناء غیر الشرعیین.

  
  تلبیسه لهن في اتیان العرافین والدجالین-١١

من تأتي العرافین والدجالین لتسألهم عن شئ فقد أتت بابا من أبواب الشرك 
من البشر من یعلم الغیب وهذا افتراء وكذب لقوله ألنها أعتقدت أن هناك 



  تعالى :
(ُ قل ال َیعَلُم َمن ِفي السَّمَواِت َواألْرِض اْلَغْیَب ِإال اللَُّه َوَما َیْشُعُروَن َأیَّاَن 

  ). ٦٥}( ( النمل /٦٥ُیْبَعُثوَن {

هذا وقد حذر النبي صلى اهللا علیه وسلم أمته من إتیان العرافین والدجالین 
ال صلى اهللا علیه وسلم ( من أتى عرافًا فسأله عن شئ لم یقبل له صالة فق

) وأحمد في مسند األنصار (  ٢٢٣٠أخرجه مسلم في السالم (  - )أربعین لیلة 
٢٢٧١١ (  

  وأیضًا الحدیث الذي رواه الترمذي قال فیه صلى اهللا علیه وسلم:
أخرجه  -)محمد (من أتى حائضًا أو أمره في دبرها فقد كفر بما أنزل على 

  ).٣٤٠٥)، وأبو داود في الطهاره وسننها (١٣٥الترمذي في الطهاره (

وأنواع الدجل والشعوذة كثیرة كضرب الودع وقراءة الفنجان وتصدیق أبراج 
  الحظ في الجرائد والمجالت وقراءة الكف والكوتشینة .. الخ.

یس فكل هذا دخل وشعوذة ومن تلبیس إبلیس وضرب من ضروب التخیل ول
غیب یعلمونه وهؤالء الدجالون یمتازون بلباقة في الحدیث ورشاقة في 

األسلوب وٕان من البیان لسحرا ، وهم یضحكون على عقول السذج من 
البسطاء أو أصحاب القلوب الفارغة من الدین من حملة المؤهالت العلیا 

اء والمتوسطة الذین یصدقون مثل هذه الخرافات من الرجال والنساء علي السو 
  وأهدي إلیهم هذا الدلیل عسى أن یعودوا إلى طریق الحق

  والرشاد من كالم الصادق المعصوم صلى اهللا علیه وسلم .
  روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها :

(سألت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أناس عن الكهان فقال : لیسوا بشئ 
أحیانًا بشئ ، فیكون حقًا ؟ فقال  .. فقالوا : یا رسول اهللا ، إنهم یحدثوننا

صلى اهللا علیه وسلم : ( تلك الكلمة من الحق یخطفها الجن ، فیقرها في أذن 
)، ٥٧٦٢أخرجه البخاري في الطب ( -ولیه فیخلطون معها مائة كذبة )



  ). ...٢٢٢٨ومسلم في السالم (
مثل وبادئ ذي بدء فإني أحذر من شراء النساء للكتب التي تدعو إلى الشرك 

  كتاب شمس المعارف الكبرى وكتاب

الرحمة في الطب والحكمة وغیرهما من الكتب التي تحمل في طیاتها السم 
الزعاف الذي یصیب من تصدقه منكن بوباء الشرك الذي ال یغفره اهللا تعالى 

  من وسائل مجاهدة إبلیس
 أختاه ..لعل من المناسب هنا أن نختم هذه الرسالة بعدة وسائل من القران

والسنة تعینك علي رد كید الشیطان وتلبیسه مع االكتفاء بما ذكرنا من طرق 
  تلبیسه لعنه اهللا تعالي.

  القران الكریم-الوسیلة األولي
للقران الكریم بصفة عامة مفعول السحر في تحجیم الشیطان وتلبیسه لك ، 

  لَقیُّوُم الوبصفة خاصة قراءة آیة الكرسي " اللَُّه ال إَلَه إالَّ ُهَو الَحيُّ ا

َتْأُخُذُه ِسَنٌة وال َنْوٌم لَُّه َما ِفي السََّمَواِت وَما ِفي اَألْرِض َمن َذا اَلِذي َیْشَفُع ِعنَدُه 
ْن ِعْلِمِه إالَّ ِبَما  إالَّ ِبإْذِنِه َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِهْم وَما َخْلَفُهْم وال ُیِحیُطوَن ِبَشْيٍء مِّ

السََّمَواِت واَألْرَض وال َیُئوُدُه ِحْفُظُهَما وُهَو الَعِليُّ الَعِظیُم  َشاَء وِسَع ُكْرِسیُّهُ 
  ٢٢٥البقرة - ) "٢٥٥(

وهذه اآلیة أعظم آیة في القران تأثیرا علي الشیطان باعتراف الشیطان نفسه 
!!  

فعن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال "وكلني رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 
ني آت فجعل یحثو من الطعام فأخذته فقلت ألرفعنك بحفظ زكاة رمضان فأتا

إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فذكر الحدیث فقال إذا أویت إلى فراشك 
فاقرأ آیة الكرسي لن یزال علیك من اهللا حافظ وال یقربك شیطان حتى تصبح 

أخرجه -"فقال النبي صلى اهللا علیه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شیطان
  ٣٢٧٥دء الخلق ح/البخاري في ب



وكذلك سورة البقرة عمومًا لقوله صلي اهللا علیه وسلم" َال َتْجَعُلوا ُبُیوَتُكْم َمَقاِبَر 
  ِإنَّ الشَّْیَطاَن َیْنِفُر ِمْن اْلَبْیِت الَِّذي

  تُْقَرُأ ِفیِه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة"
  الوسیلة الثانیة ذكر اهللا تعالي :-

ن ویحجم تلبیسه وقد أوصانا النبي صلي ذكر اهللا تعالي دوما یطرد الشیطا
  اهللا علیه وسلم بالذكر في أحوال كثیرة منها :

* الذكر بتوحید اهللا.. لقوله صلي اهللا علیه وسلم" من قال ال إله إال اهللا وحده 
ال شریك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر في یوم مائة مرة 

حسنة ومحیت عنه مائة سیئة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة 
وكانت له حرزا من الشیطان یومه ذلك حتى یمسي ولم یأت أحد بأفضل مما 

،ومسلم في ٦٤٠٣ح/  أخرجه البخاري في الدعواتجاء إال رجل عمل أكثر منه "
  " ٢٦٩١الذكر والدعاء ح/

.. قال صلي اهللا علیه وسلم  الذكر عند دخول المنزل وعند تناول الطعام*
عند دخوله وعند طعامه  -أي یقول بسم اهللا-الرجل بیته فذكر اهللاإذا دخل 

قال الشیطان ال مبیت لكم وال عشاء وٕاذا دخل فلم یذكر اهللا عند دخوله قال 
الشیطان أدركتم المبیت وٕاذا لم یذكر اهللا عند طعامه قال أدركتم المبیت 

  ٢٠١٨أخرجه مسلم في األشربة ح/-والعشاء "
..قال النبي صلي اهللا علیه وسلم" خالء والخروج منهالذكر عند دخول ال* 

  عن َأَنًس قال" َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخلَ 

أخرجه البخاري في -اْلَخَالَء َقاَل اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُخُبِث َواْلَخَباِئِث "
  ..٣٧٥، ومسلم في الحیض ح/١٤٢الوضوء ح/

  والخبث ذكور الجن والخبائث أناثهم
لحدیث" كان رسول اهللا صلى اهللا  * الذكر والدعاء في صالة اللیل في بیتك

علیه وسلم إذا قام من اللیل كبر ثم یقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك وال إله غیرك ثم یقول ال إله إال اهللا ثالثا ثم یقول اهللا 



الثا أعوذ باهللا السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه أكبر كبیرا ث
  ٧٧٥أبي داود ح/ ونفثه ثم یقرأ " وصحح األلباني إسناده في صحیح سنن

الذكر باللیل وغلق األبواب وٕاطفاء المصابیح ..لحدیث" إذا كان جنح اللیل  -
عة من أو أمسیتم فكفوا صبیانكم فإن الشیطان ینتشر حینئذ فإذا ذهب سا

اللیل فخلوهم وأغلقوا األبواب واذكروا اسم اهللا فإن الشیطان ال یفتح بابا مغلقا 
وأوكوا قربكم واذكروا اسم اهللا وخمروا آنیتكم واذكروا اسم اهللا ولو أن تعرضوا 

، ٢٠١٠علیها شیئا وأطفئوا مصابیحكم " أخرجه مسلم في االشربة ح/
  ٣٢٨٠والبخاري في بدء الخلق ح/

  ي في شرحه :قال النوو 

هذا الحدیث فیه جمل من أنواع الخیر واألدب الجامعة لمصالح اآلخرة والدنیا 
، فأمر صلى اهللا علیه وسلم بهذه اآلداب التي هي سبب للسالمة من إیذاء 
الشیطان ، وجعل اهللا عز وجل هذه األسباب أسبابا للسالمة من إیذائه فال 

ح باب ، وال إیذاء صبي وغیره ، یقدر على كشف إناء وال حل سقاء ، وال فت
  إذا وجدت هذه األسباب .

ثم قال: إن العبد إذا سمي عند دخول بیته قال الشیطان : ال مبیت " أي : ال 
سلطان لنا على المبیت عند هؤالء ، وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله : 

  " اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا " كان سبب سالمة

مولود من ضرر الشیطان ، وكذلك شبه هذا مما هو مشهور في األحادیث ال
الصحیحة . وفي هذا الحدیث : الحث على ذكر اهللا تعالى في هذه المواضع 

  ، ویلحق بها ما في معناها . اهـ
  الوسیلة الثالثة: طرد الكالب وٕاتالف الصور..
ون للشیاطین ألن الكالب والصور تمنع دخول المالئكة للمنزل وبالتاي یك

ترتع فیه وتفسد العالقة بین أهله وساكنیه ودلیل ذلك قوله صلي اهللا علیه 
وسلم " أتاني جبریل علیه السالم فقال لي أتیتك البارحة فلم یمنعني أن أكون 
دخلت إال أنه كان على الباب تماثیل وكان في البیت قرام ستر فیه تماثیل 



الذي في البیت یقطع فیصیر كهیئة فمر برأس التمثال  وكان في البیت كلب
الشجرة ومر بالستر فلیقطع فلیجعل منه وسادتین منبوذتین توطآن ومر 

بالكلب فلیخرج ففعل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وٕاذا الكلب لحسن أو 
حسین كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج "و وصحح األلباني إسناده في 

  ٤١٥٨صحیح سنن أبي داود ح/
  الرابعة: كظم الغیظ عند الخالفات الزوجیة الوسیلة-

وذلك لتفویت الفرصة علي الشیاطین في إفساد العالقة بین المرء وزوجه  
لقوله صلي اهللا علیه وسلم" إن إبلیس یضع عرشه على الماء ثم یبعث سرایاه 

  فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة یجيء أحدهم

قال ثم یجيء أحدهم فیقول ما فیقول فعلت كذا وكذا فیقول ما صنعت شیئا 
تركته حتى فرقت بینه وبین امرأته قال فیدنیه منه ویقول نعم أنت " أخرجه 

  ٢٨١٣مسلم في صفة القیامة ح/
  ن الشیطانباهللا م االستعادةالوسیلة الخامسة : -

لقوله صلي اهللا علیه وسلم" یأتي الشیطان أحدكم فیقول من خلق كذا وكذا 
أخرجه مسلم في بك فإذا بلغ ذلك فلیستعذ باهللا ولینته " حتى یقول له من خلق ر 

  ٣٢٧٦، ولبخاري في بدء الخلق ح/١٣٤االیمان ح/
وختاما.. نكتفي بما ذكرنا في هذه العجالة والحمد هللا رب العالمین والصالة 

  علي الصادق المعصوم صلي اهللا تعالي علیه وسلموالسالم 

  علیه وعلي اله وصحبه أجمعین
  أبو بالل –مبارك  ه/ سیدوكتب
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