بسم اهلل الرحمن الرحيم
أحبولة الشيطان

الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو
أجمعين ،أما بعد:

ففي سورة اإلسراء ،وسورة الكيف ذكر اهلل -عز وجل -الكثير من المواعظ ،والزواجر ،واألوامر ،والنواىي ،حيث
يد} [ق.]ٖٚ:
ب أَو أَلقَى َّ
السم َع َو ُى َو َ
ش ِي ٌ
نوع اهلل -عز وجل -الخطاب ،و ّبين غاية البيان {لِ َمن َك َ
ان لَ ُو َقم ٌ
ِ
ينزل من القرآن ما ىو شفاء فقالَ { :وُن َنِّز ُل ِم َن القُر ِ
اء
أخبرنا اهلل -عز وجل -في سورة اإلسراء أنو ّ
آن َما ُى َو شفَ ٌ
شفاء ،ولم يقل :وننزل من القرآن ما ىو دواء
س ًارا} [اإلسراء ،]ٕٛ:فجعمو
ين َوَل َي ِز ُ
يد الظَّالِ ِم َ
َو َرح َم ٌة لِم ُمؤ ِم ِن َ
ً
ين إَِّل َخ َ
ورحمة لممؤمنين؛ ألن الدواء قد يحصل بو المقصود ،وقد ال يحصل.

وأما ىذا القرآن العظيم فيو شفاء محقق لمن أقبل عميو بصدق ،ولمن أخمص نيتو في االنتفاع منو ،ولمن تدبر
ِ
مواعظو ،وزواجره ،وأوامره ،ونواىيوَ { :وُن َنِّز ُل ِم َن القُر ِ
ين إَِّل
ين َوَل َي ِز ُ
يد الظَّ ِال ِم َ
اء َو َرح َم ٌة لِم ُمؤ ِم ِن َ
آن َما ُى َو شفَ ٌ
س ًارا} [اإلسراء ،]ٕٛ:فيو شفاء ألمراض القموب ،كما أنو شفاء ألمراض األبدان.
َخ َ
فاألبدان تُشفى بإذن اهلل -عز وجل -حينما ترقى بيذا القرآن ،وكذلك القموب ،فإن في ىذا القرآن الشفاء المحقق
ليا من أمراضيا التي تكون من جية الشبيات ،والتي تكون من جية الشيوات.

لقد بين اهلل -عز وجل -في ىاتين السورتين الكريمتين أنو ضرب لنا فيو كل األمثال.
ص َّرف َنا لِ َّمن ِ
اس ِفي َى َذا القُر ِ
آن ِمن ُك ِّل َمثَ ٍل} [اإلسراء ،]ٜٛ:أي :نوعنا ليم األمثال،
{ولَقَد َ
فقال في سورة اإلسراءَ :
آن لِ َّمن ِ
ص َّرف َنا ِفي َى َذا القُر ِ
اس ِمن ُك ِّل َمثَ ٍل} [الكيف.]٘ٗ:
{ولَقَد َ
وقال في سورة الكيفَ :
ومما قصو اهلل -عز وجل -عمينا في ىاتين السورتين الكريمتين -كما قصو في سور أخرى من كتابو -تبارك

وتعالى -ما وقع ألبينا آدم -صمى اهلل عميو وسمم -مع عدونا إبميس.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َرَيتَ َك
ال أ َأ
ت ِطي ًنا * قَ َ
يس قَ َ
ال أَأَس ُج ُد لِ َمن َخمَق َ
س َج ُدوا إَِّل إِبم َ
{وِاذ ُقم َنا لم َم ََل ئ َكة اس ُج ُدوا ِل َد َم فَ َ
ففي سورة اإلسراءَ :
ِ ِ
ِ
ِ َّ
يَل} [اإلسراء.]ٕٙ-ٙٔ:
ام ِة ََلَحتَِن َك َّن ُذِّريَّتَ ُو إَِّل َقمِ ً
َى َذا الَِّذي َك َّرم َ
ت َعمَ َّي لَئن أَخرتَ ِن إلَى َيوم الق َي َ
يَل} كأنو يأخذىم محتنكاً ليم ،واذا أُخذ اإلنسان ىذا المأخذ فإنو ال يستطيع
{َلَحتَِن َك َّن ُذِّريَّتَ ُو إَِّل َقِم ً
ومعنىَ :
ال اذ َىب فَ َمن تَِب َع َك ِمن ُيم
{َلَحتَِن َك َّن ُذِّريَّتَ ُو إَِّل َقمِ ً
الخالص؛ ألن عدوه يكون قد تمكن منو غاية التمكن َ
يَل * قَ َ
اؤ ُكم ج َزاء موفُورا} [اإلسراء ،]ٖٙ-ٕٙ:ثم قال{ :واستَف ِزز م ِن استَطَع َ ِ
َّ
ِ
ك} [اإلسراء]ٙٗ:
صوِت َ
ت من ُيم ِب َ
َ
فَإ َّن َج َين َم َج َز ُ َ ً َ ً
َ
وىو الغناء الخبيث(ٔ) ،وما إلى ذلك من أصوات الشيطان ومزاميره.
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{واستَف ِزز م ِن استَطَع َ ِ
ت
{واستَف ِزز َم ِن استَطَع َ
ت من ُيم} استفزاز ىؤالء إلى المعصية ،والى االنحراف ،والضاللَ ،
َ
َ
ِ
الشيطَ ُ َِّ
ارك ُيم ِفي اَلَم َو ِال َواَلَوَل ِد َو ِعد ُىم َو َما َي ِع ُد ُى ُم َّ
شِ
ورا}
صوِت َك َوأَجمِب َعمَي ِيم ِب َخيمِ َك َو َر ِجمِ َك َو َ
من ُيم ِب َ
ان إل ُغ ُر ً

[اإلسراء.]ٙٗ:

ِ ِ
ان} [اإلسراء ،]ٙ٘:فيؤالء العباد ىم أىل العبودية الخالصة
سم َ
طٌ
س لَ َك َعمَي ِيم ُ
ثم بعد ذلك قال{ :إِ َّن ع َبادي لَي َ
المحضة ،وكمما كان العبد أكثر تحقيقاً لمعبودية لخالقو وبارئو كمما كان لو نصيب من ىذا الوعد الرباني الذي
ِ ِ
ان}.
سمطَ ٌ
س لَ َك َعمَي ِيم ُ
وعد اهلل -عز وجل -بو عباده المؤمنين{ :إِ َّن ع َبادي لَي َ
يَل} [اإلسراء ،]ٕٙ:ىذه
{َلَحتَِن َك َّن ُذِّريَّتَ ُو إَِّل َقمِ ً
واليوم نجد أن سبل الشيطان التي يغوي فييا بني آدم كما وعدَ :
السبل قد تنوعت ،وتشكمت بصور شتى ،حتى جاء الوادي الذي طم القرى ،حتى جاءت ىذه الشبكة التي صارت
باباً واسعاً لمضالل بنوعيو ،أعني :الشيوات ،والشبيات.

عظيم في الخير ،والشر ،فُتح عمييم في ىذه الشبكة -أعني :اإلنترنت ،-فُتح عمييم
باب
لقد فُتح عمى الناس ٌ
ٌ
بسبب ذلك فتوح في الدعوة إلى اهلل -عز وجل ،-واألمر بالمعروف ،والنيي عن المنكر ،وفُتح عمييم فتوح في

العمم ،حيث تنقل العموم والمعارف عبر ىذه الشبكة ،وفي المقابل فإنو فتح عمييم بسببيا فتوح في أبواب

الشبيات ،وأبواب الشيوات.

ولذلك أقول محذ اًر إخواني من الوقوع في فخ الشيطان ،ومن الوقوع في ىذا الوعد الذي توعد بو بني آدم في

إضالليم ،وازاغتيم ،أقول محذ اًر من الوقوِع في ىذا الباب عبر ىذه الشبكة ،أو غيرىا من األبواب الكثيرة ،ولكن

لماذا أخص الحديث عن ىذه الشبكة مع كثرة طرق الشيطان في إضالل بني آدم ،أقول :إن ذلك لخمسة أمور:
أوليا :ىو خطر ىذه الشبكة ،الخطر الم ِ
حدق المحقق من جيتيو ،من جية الشبيات ،ومن جية الشيوات ،ىذه
ُ
الشبكة من دخل عمييا وجد ممل األرض ،ووجد سائر الديانات ،والفرق ،واألىواء ،والنحل ،وجد ديانات
ستغوى بيا قمبو.
متصارعة ،وأىواء متشابكة ،ويجد فييا من ألوان اإلضالل ،وتزيين الباطل ما ُي َ
وكثير من الناس يدخمون في منتديات لمحوار ،يسمعون فييا ما يقولو القائمون مشافيةً ،ويدخمون معيم في
حوارات ،ولربما حضروا يستمعون ما يجري من نقاش ،ومناظرات ،ولربما كان ذلك عبر الكتابة.

ثم ىذه الشبو تقتحم قموب ىؤالء األغرار الجيمة ،ثم ال يستطيعون انتزاعيا منيا ،فقد قال عمر بن عبد العزيز -

رحمو اهلل" :-من جعل دينو عرضو لمخصومات أكثر التنقل"(ٕ).

ضالليا ،وأقوال
وما عميك إذا أردت أن تسمع ألي ممة من ممل األرض إال أن تفتح ىذه الشبكة ،فتسمع أقوال ُ

مروجييا ،يعرضونيا بأبيا ُحمّة ،ويناقشون مناقشةً في كثير من األحيان بمنتيى الصبر ،والحمم ،واألناة ،وميما
وجيت إلييم من الشتائم ،والمعائب فإنيم يستقبمون ذلك في غالب األحيان منك بصدر رحب ،كل ذلك من أجل

أن يضموك ،ومن أجل أن يوقعوك في شراكيم.

عمي قبل ليمتين رجل يسأل عن كفارة في نقض صومو ،يقول :نقضت
وأما الشيوات فباب واسع ،لقد اتصل ّ
صومي بسبب النظر إلى بعض المشاىد عبر ىذه الشبكة ،لم يفعل شيئاً آخر ،إنما نظر إلى بعض المشاىد،
 - 2إحياء عموم الدين.)ٔٔٚ/ٖ( :

فأدى ذلك إلى بطالن صومو ،حيث إنو استفرغ شيوتو بمجرد النظر! ،فانتبيوا إلى خطورة ىذا النظر ،وىذه
المشاىد التي شاىدىا.

يا ترى ماذا شاىد حتى أدى بو األمر ،وبمغ بو الحال أن يستفرغ شيوتو من غير تصرف منو ،سوى ىذا النظر
بعينو؟.

وقد اتصل أحد األشخاص يسأل :ىل لو من توبة؟ وماذا عميو من كفارة؟

فقمت :إن اهلل -عز وجل -قد فتح باب التوبة ،وال يغمق إال إذا طمعت الشمس من مغربيا ،أو إذا غرغر
اإلنسان ،فماذا جنيت؟ أقول ليذا السائل ،بغض النظر عن حالو ،ىل ىو رجل ،أو امرأة.

فقال :كان لدي اشتراك في ىذا اإلنترنت ،وكان لي صاحب لم يكن يعرف فيو شيئاً ،فكنت أدخل إلى بعض

المواقع اإلباحية ،وأستخرج بعض الصور ،وأطبعيا ،ثم أعطي ىذا اإلنسان من باب المفاكية.

يقول :وما عممت أن ىذا اإلنسان سيبمغ بو األمر مبمغاً عظيماً ،حتى إنو أدى إلى بيع عرضو ،ولم يتمالك ،ولم
يصبر ،ولم يسيطر عمى نفسو لما رأى تمك المشاىد!.

يقول :حتى بمغ بو األمر أن أصيب باإليدز ،ودخل المستشفى ،يقول :فزرتو في آخر أيامو ،فأردت منو أن

يحممني ،فأبى ،حتى مات ،فيقول :ىل لي من كفارة؟ ،وماذا أصنع حتى أستدرك ما فات؟

دمر ىذا اإلنسان ،دمره في دينو ،ودمره في أخالقو ،ودمره في عرضو ،وفضح أسرتو؛ بسبب مشاىد ،وصور،
فيذا خطر دائم محقق يسترعي أن ننتبو لو ،وأن نتفطن لو.

وأمر آخر من األمور التي تجعمني أطرح ىذا الموضوع بين أيديكم ،وىو :غفمة كثير من األولياء عن خطورة

ىذه الشبكة ،وعما يدور فييا.

تجد الكثيرين من اآلباء ،واألميات إذا سئموا عن أبنائيم ،أو بناتيم ،يقول :ىو ينظر في ىذه الشبكة ،وىو

يتشاغل بيا ،وىو منيمك فييا ،واذا سألتيم إلى أي شيء ينظر ،والى أي أماكن والى أي موقع يدخل؟ فميس

عندىم معمومات عن ذلك.

وأمر ثالث :وىو اإلحصاءات ،واألرقام المذىمة التي تصدر بين حين وآخر ،في بعض اإلحصاءات أكثر من

٘ %ٜمن الداخمين عمى ىذه الشبكة في أوربا ،وأمريكا قد دخموا في يوم من دىرىم إلى مواقع إباحية ،ىذا

وحياتيم كميا إباحية ،فكيف بشباب عندنا ىم يتوقون إلى رؤية ىذه المشاىد التي يشعرون أنيم يحجزون عنيا؟،

ثم أيضاً في بعض اإلحصاءات ُوجد أن أكثر من ٓ %ٙمن شبابنا ،وفتياتنا الذين يرتادون ىذه الشبكة يدخمون
إلى مواقع الحوار ،ومواقع الحوار منيا ما يكون عبر الكتابة ،ومنيا ما يكون بالصوت ،تسمع صوت المحاور،
ومنيا ما يكون بالصوت والكتابة ،ومنيا ما تشترك معو الكامي ار ،فيكون عند المتحاورين كامي ار فيستطيع ىذا

اإلنسان أن يسمط الكامي ار عمى أي موضع من جسده ،وينظر إلييا الطرف اآلخر ،و لربما طمب منو أن يريو

كذا من جسده ،أو أن تريو ىذه المرأة كذا من جسدىا ،المرأة التي قد تستحي قد ال تظير وجييا ،ولكنيا تظير
ما سوى ذلك؛ ألنيا في زعميا غير معروفة؛ ألنيم يدخمون إلى ىذه الشبكة بأسماء مستعارة ،تصور ىذا الرجل
-أو ىذه الفتاة -يحادث اآلخر إلى ساعة متأخرة من الميل ،بل إلى طموع الفجر ،ثم يتحدث معيا ،وتارة تكشف

لو صدرىا ،وتارة تكشف لو ما بين رجمييا ،فماذا تتوقع أن يبقى من عقل ىذا الشاب ،بل من عقل ذلك الشيخ
الكبير اليرم الذي يرى تمك المشاىد؟ ،ال واهلل ال يبقى من عقمو شيء ،إنيا فتن تشيب ليا مفارق الصبيان.

ثم أيضاً في ىذه الحوارات يحصل إرسال الصور ،وتبادل الصورِّ ،أيا كان نوع ىذه الصور ،قد يرسل ليذه الفتاة

صورة في غاية اإلغراء والفتنة ،مما يطيش معو عقميا ،وىكذا العكس.

ويستطيع ىؤالء أيضاً أن يرسموا الصور المسجمة عبر كامي ار الفيديو ،فيبثونيا إلى ما شاءوا من المواقع ،أو إلى

ما شاءوا من األشخاص ،فيحصل تبادل ذلك ،ويحصل فساد عظيم.

وأمر رابع يدعو إلى الحذر :وىو سيولة الوصول إلى المطموب عبر ىذه الشبكة ،أما الخبراء فإنيم يستطيعون

الوصول إلى كل ما يريدون الوصول إليو من غير اعتبار لمحواجز التي توضع ليم.

ونحن ىنا ال يوجد بمد عمى وجو األرض -حسب ما أخبرني أىل الخبرة -يحجز المواقع السيئة كيذا البمد ،ومع

ذلك أىل الخبرة يستطيعون أن يتخطوىا بطرق يعرفونيا ،وأما الذين ال معرفة ليم بذلك فإن شياطين اإلنس
يخبرونيم ،ويتبرعون ليم بالطرق خطوة خطوة التي يستطيعون بيا أن يتخطوا الحواجز.

بل أكثر من ذلك ،قد يستطيع أن يتوصل إلى ذلك عبر مقاىي اإلنترنت ،وىي مواخير ،وكممة مواخير قميمة

عمييا ،وال يحل ألحد كائناً من كان أن يفتح مقيى لإلنترنت ،وما يكسبو عبر ىذه المقاىي فيو سحت ،وكل

يروج الحرام ،وقد تواتر أن الذين يدخمون -إال من عصم
عامل يعمل في ىذه المقاىي فيو يكتسب بالحرام ،و ّ
اهلل -من الفتيات والشبان إلى ىذه المقاىي يدخمون إلى مواقع إباحية ،ولربما تبرع ليم الذي يشرف عمى ىذه
المقاىي بداللتيم عمى المواقع السيئة ،بل إنيم إذا فتحوا ىذا الجياز يجدون فيو ألوان الصور ،بل لربما دخموا
عمى األماكن التي يكثر تردادىا فيجدون فييا الباليا العظام.

ثم أيضاً عبر األصدقاء ،والصديقات في االبتدائية ،والمتوسطة ،والثانوية ،والجامعة ،وعبر الزمالء في العمل

صغير ،تراه األم أو األب ،وال يعبئون بو ،وفيو الموت الناقع.
ًا
لربما أعطوه دسكاً صغي اًر ،شريطاً
تقول إحدى النساء الصالحات :لي ابن نشأ نشأةً صالحة ،ثم انحرف رأساً عمى عقب ،ولم يجاوز الخامسة عشرة
من عمره ،تقول :فمما نظرنا فإذا لديو من الصور ما يقف لو الشعر ،فسألتو :كيف تحصمت عمى ذلك؟ قال:

عمي الصور ،لماذا؟ إلغوائيا.
دخمت باإلنترنت ،ووضعت اسماً مستعا اًر باسم امرأة ،فانيالت ّ
ثم أيضاً قد يأتي أجيل الناس في ىذا الموقع ،ويدخل إلى ساحة من ساحات الحوار ،ويقول بكل سفاىة :أريد
موقعاً ،وىم يفيمون ما يريد ،فتأتيو ألوان الباليا ،حيوانات مع أوادم ،رجال مع رجال ،نساء مع نساء ،رجال مع
نساء ،في صور ال تخطر عمى بال أحد ،وال تخطر عمى بال المتزوجين فضالً عن الشباب الصغار في سن

الخامسة عشرة ،وما دون ذلك ،وما فوقو ،ماذا تتوقعون أن يبقى من عقل ىؤالء الشباب ،والفتيات إذا أروا ىذه
الصور؟.

وأمر خامس :وىو سيولة اإلغواء عن طريق ىذه الشبكة ،وذلك عبر وسائل شتى ،قد تدخل المرأة الصالحة إلى

موقع فيو درس عممي ،ثم كل داخل ىذا الموقع يضع لو رم اًز ،أو اسماً مستعا اًر ،أو اسماً حقيقِّا ،ثم يأتي أي

إنسان من المتمصصين ،فيدخل إلى ىذا الموقع ،ثم يعمد إلى ىذا االسم ،ويستطيع أن ينفرد بو في المحادثة،
ثمة إنساناً يريد أن يتحدث معو ،ثم بعد ذلك إذا أذن لو
فيظير أمام اآلخر مثل ىذا المكبر في شاشتو ،فيعمم أن ّ

بالحديث تحدث معو بطريقو أو بأخرى ،لربما أرسل لو صورة خميعة في غاية الخالعة ،ولربما أرسل لو كالماً
ِ
الضأن من المين ،وىو ذئب أطمس،
كتبو كتابة ،ولربما أسمعو قوالً ،وبعضيم لربما دخل بصورة يمبس مسوح
يسأل ىذه المرأة بكل براءة -فيما يزعم -ىل أنت متحجبة؟ ،يا أمة اهلل ،اتقي اهلل ،أو يقول ليا :أريد أن أىتدي
عمى يدك! أريد أن ترسمي لي ببعض المطويات ،أو ببعض المواعظ ،أو بأشرطة فالن ،أو بكممات فالن ،فتفرح

المسكينة الفريسة الضعيفة ،وما عممت أنو ذئب محترف ،ثم ما يمبث أن يتعرف عمى رقم بريدىا اإللكتروني،
ويستطيع أن يدخل عمى جيازىا إذا كان محترفاً ،ويأخذ ما فيو من المعمومات الخاصة ،واذا كان فيو بعض

الصور الخاصة ،ثم ييددىا بيا ،ثم ال يزال يبعث إلييا بألوان الصور ،وألوان الصور المسجمة عبر كامي ار
الفيديو مما يفتنيا بو.

ثم أيضاً قد ُيظير ىذا اإلنسان الموافقة عبر ساحات الحوار ،ومعموم أن الناس كأسراب القطاُ ،جبموا عمى تشبو
بعضيم ببعض ،ومن أظير لك الموافقة فإن قمبك يميل إلى قمبو.
ولقد حضرت مجمساً ،وجدت فيو الحاضرين من أنحاء مختمفة من بالد العالم ،فعجبت ،فمما ق أر من دعاني إلى

ىذا المجمس في عيني التساؤل ،والحيرة ،كيف اجتمع ىؤالء؟ وكيف تعرفوا؟

قال :أختصر لك الطريق ،لقد تعرفنا عن طريق اإلنترنت ،وىم أناس من الصالحين ،فقمت :كيف ذلك؟
فقال :نكتب عبر ىذه الساحات ،فأكتب كتابةً فيوافقني أناس عمييا ،ويؤيدون ذلك بالكتابة مرةً بعد مرة ،حتى
عرف بعضنا بعضاً ،وأصبحنا نمثل فك اًر متقارباً ،فأدى ذلك إلى التعارف فيما بعد.
وىكذا يفعمون مع المرأة إذا دخمت في ساحات الحوار ،يظيرون ليا التأييد ،والموافقة ،واإلعجاب بكتابتيا ،أو

قصيدتيا مرة ،وثانية ،وثالثة ،وعاشرة ،ومائة ،حتى تتكون العالقات.

وقد تكون ىذه العالقات في بدايتيا من باب التواصي عمى البر ،والتقوى ،واألمر بالمعروف ،والنيي عن المنكر،

{ل تَتَِّب ُعوا
ثم تتحول إلى تبادل بأرقام الجوالت ،ىكذا باتباع لخطوات الشيطان التي قال اهلل -عز وجل -فيياَ :
ش ِ
ان ومن يتَِّبع ُخطُو ِ
ُخطُو ِ
ات َّ
ات َّ
الشيطَ ِ
اء َوال ُمن َك ِر} [النور.]ٕٔ :
ان فَِإ َّن ُو َيأ ُم ُر ِبالفَح َ
الشيطَ ِ َ َ َ
َ
َ
لقد أطمعني بعض اإلخوان عمى أمر قبل مدة يسيرة دخموا في ساحة من ساحات المحادثة ،فقالوا :انظر بنفسك،
وضعوا اسم امرأة ،ثم أخذوا شخصاً من ىؤالء الناس الذين قد رمزوا ألسمائيم ،وقالوا :انظر ،فقالوا لو :ىل يمكن

أن نتحدث بالكتابة؟.

فقال :نعم ،مرحباً ،وضعوا لو اسم امرأة ،فقالوا :ما اسمك؟ ،فذكر ليم اسم رجل ،فقالواَ :سيسأل اآلن من أي بمد؟
فقالوا لو :من ىذه البالد ،فقالواَ :سيسأل من أي مدينة؟ فقالوا :من ىذه المدينة ،يقولون ذلك لخبرتيم ،ويسأل كما

أخبروني ،ثم ماذا كان بعد ذلك؟ قالوا :سيسأل اآلن كم العمر؟ فذكروا لو عم اًر مغرياً ليذه المرأة المزعومة ،ثم

قالوا :سيسأل اآلن ىل أنت متزوجة؟ فكتبوا لو :ال ،قال ليا :لدينا موقع جديد ،نحب أن تدخمي بو ،وفجأة ظير
أمامنا عمى الشاشة لون من األلوان الزاىية التي تصمح لمنساء ،وفيو اضغط عمى عالمة موافق ،فقالوا لي :ىذا

فخ ،لو ضغطت عمى ىذا المكان فإنو يستطيع أن يدخل عمى جيازك ،ويعرف رقم االشتراك ،واالسم الحقيقي،
فإذا كانت امرأة بدأ بيا بالمكر الكبار ،يأخذىا من ىنا ،كمما فتحت الجياز ظير ذلك في عالمة في جيازه،

فيستطيع أن يدخل عمييا ،ويستطيع أن يرسل إلييا من الكالم ما شاء ،ومن الصور ،ومن اإلغراءات ،ومن
األفالم في موقعيا ،مما يجعميا تخرج من طورىا ،ومن عقميا ،ويمحو كل أثر لمتربية التي قد تربت عمييا.

ىذا شيء شاىدتو بنفسي ،بل قالوا لي أبمغ من ذلك ،قالوا :سل ما شئت ،واطمب ما شئت من المواقع ،بالصور،

أو باألفالم ،اآلن نعرضيا أمامك ،فقمت :ال حاجة لي بذلك ،وهلل الحمد لم أر قط صورة ،وال فيمماً يخدش الحياء،

فأسأل اهلل -عز وجل -أن يثبتني واياكم ما بقينا.

أقول ىذا الكالم؛ لئال يظن ظان ممن يسمع ىذا الكالم أني أقول عن خبرة ،أنا أقول ىذا الكالم بعد الجموس مع
بعض ىؤالء اإلخوان الذين مارسوا ىذا الجياز ،وعرفوه معرفو دقيقة.

أخي اًر :ما ىي التوصيات؟

أوالً :المرأة ،المرأة لو كانت أطير من ماء السماء أح ّذرىا من ىذا الجياز ،لقد سمعت بعض الشباب غير
المتدينين يحكون عن بعض زمالءىم الذين ليم مراس في ىذا الجياز ،يتحدون أصحابيم ،يقول :واهلل لو كانت

أطير من ماء السماء فإني أستطيع أن آتي بيا ،ووقع بينيم تحد ،يقول :ففعالً أوقع بعض النساء الالتي قمنا:
إنو يعجز عن اإلتيان بين ،أوقعيا في شباكو ،وأعرف قصصاً ،وأمثمة يندى ليا الجبين ،ال أحب أن أذكرىا؛ لئال
رسل ليا الصور في بريدىا ،إذا دخمت إلى الجياز
تستسيل القموب ذلك ،والمرأة قد تكون نقية طاىرة ،فتبتمى ،تُ َ
ينفرد بيا أحد ىؤالء ،شاءت ،أم أبت ،فيرسل إلييا ما شاء من الكالم حتى يغوييا.

جميعا ،الرقابة هلل -عز وجل -فإننا
وأيضاً ينبغي أن نغرس الرقابة الذاتية في نفوس أبنائنا ،وبناتنا ،وفي نفوسنا
ً
أمام فتن ال يعصم منيا إال اهلل -عز وجل ،-يجمس اإلنسان بين أربع جدران ،إحدى النساء التي تحدث رجالً

إلى ساعة متأخرة من الميل ،يخبرني من أخبره ،يقول :سألتيا ،ىل يعمم زوجك بذلك؟ فقالت :ال ،أتظاىر أني
أنوم أبنائي؛ من أجل أن ال يزعجوه حتى ينام ،ثم أجمس عمى ىذا الجياز حتى يؤذن الفجر في مشاىد ،وصور،
ومحادثات يندى ليا الجبين.

إذا فتح اإلنسان بعض ىذه المواقع -مواقع المحادثات -يجد عناوين جاىزة في اإلغواء ،ال يحتاج أن يكمف
نفسو شيئاً كثي اًر.

أمر آخر :البد من بث الوعي ،لألسف حينما نسمع كالم ىؤالء يتكممون في ىذا الجياز مشافية ،أو مكاتبة،
ٌ
نجد كالماً ،وعبارات يندى ليا الجبين ،تقول :ىذا ال يكتبو إنسان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،في غاية القبح ،كأن
تماما.
الحياء قد ترحل ً

(ٖ)

اع ،وكمكم مسئول عن رعيتو))
وأمر آخر(( :كمكم ر ٍ

يجب عمى اآلباء ،واألميات أن يقوموا عمى أبنائيم،

وبناتيم ،وليس ذلك مقتص اًر عمى األبناء ،والبنات.

كثير من الزوجات يشكين أزواجين ،ىؤالء األزواج أصابتيم مراىقة متأخرة ،فوق األربعين ،اشتركوا في

كونوا عالقات ،ويدخمون إلى مواقع إباحية ،وينظرون إلى أشياء يندى ليا جبين
اإلنترنت ،تقول الزوجاتّ :
تدنى يدعو امرأتو ،ويقول :انظري! ىذه التي تحسن ماال تحسنين ،يممز
العاقل ،وبعضيم ممن قل حياؤه تماماً ،و ّ
ٖ
ار} [التحريم ،]ٙ:رقم ،)٘ٔٛٛ( :ومسمم ،كتاب اإلمارة ،باب فضيمة
س ُكم َوأَىمِي ُكم َن ًا
 أخرجو البخاري ،كتاب النكاح ،باب {قُوا أَنفُ َاإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث عمى الرفق بالرعية ،رقم .)ٕٗٛٛ(:

أي امرأة تعجبو إذا تزوجيا؟ يرى
امرأتو العفيفة الشريفة بذلك ،ثم ماذا تتوقعون من شاب نشأ عمى ىذه المشاىد ّ
أشياء ال يمكن أن يجدىا عند زوجتو؛ ألنيا عفيفة ،شريفة ،لم تنشأ عمى ىذه األمور ،وال تعرفيا ،وتخرج في ىذه

المواقع متمرسات عمى الرذيمة.

بعد ذلك أقول :مما ينبغي الوقوف عنده ىو قولو -تبارك وتعالى -في الوصايا التي ذكرىا اهلل -عز وجل -في
ِ
{وَل تَقتُمُوا
{وقَ َ
سا ًنا} [اإلسراء ،]ٕٖ:إلى أن قال فيياَ :
ضى َرُّب َك أََّل تَع ُب ُدوا إَِّل إِيَّاهُ َوِبال َوال َدي ِن إِح َ
سورة اإلسراءَ :
ق َنح ُن َنرُزقُيم وِايَّا ُكم إِ َّن قَتمَيم َك َ ِ
أَوَل َد ُكم َخش َي َة إِم ََل ٍ
يرا} [اإلسراء.]ٖٔ:
ُ
ُ َ
ان خط ًئا َك ِب ً
{وَل تَقتُمُوا أَوَل َد ُكم ِمن إِم ََل ٍ
َّاىم}
ق َنح ُن َنرُزقُ ُكم َوِاي ُ
وقال في الوصايا التي في سورة األنعام ،وىي تشبيياَ :
ق} ،وفي األنعامِ :
{من إِم ََل ٍ
{وَل تَقتُمُوا أَوَل َد ُكم َخش َي َة إِم ََل ٍ
ق} ،وفي
[األنعام ،]ٔ٘ٔ :ففي سورة اإلسراء قالَ :
َّاىم}.
اإلسراءَ { :نح ُن َنرُزقُ ُيم َوِايَّا ُكم} ،وفي األنعامَ { :نح ُن َنرُزقُ ُكم َوِاي ُ
والسبب في ىذه الفروقات ىو أنيم في سورة اإلسراء يخشون الفقر ،فيو فقر ليس بواقع ،وانما ىو متوقع فيو
يقول :ال تقتموىم خشية الفقر ،وانما اهلل -عز وجل -سيرزقيم ،ويرزقكم معيم ،فالرزق يأتي معيم.

وىذا فيو رد عمي أصحاب المؤتمرات الجاىمية ،مؤتمرات السكان الذين يطالبون فييا ،أو يقننون فييا تحديد

النسل ،بكل صورة من صوره ،ولم أرد الحديث عن ىذا ،وانما أردت الحديث عن نقطة معينة ،وىي :أن اهلل قال
{وَل تَقتُمُوا أَوَل َد ُكم َخش َي َة إِم ََل ٍ
ق} المعروف في التاريخ أنيم كانوا يقتمون البنت وىي حية ،وكان ذلك في بعض
َ
بطون العرب ،وفي بعض قبائميم ،ولفظ األوالد يصدق عمى الذكور واإلناث ،والمقصود بو ىنا البنات ،واإلمالق

الممَقات ،وىي الحجارة الممساء(ٗ).
ىو :الفقر ،من أممق الرجل إذا لم َ
يبق لو إال َ
يبق لو شيء لفقره ،ال تقتموىم خشية إمالق.
فكأنو قد بقي لو الحصى ،لم َ

معروف في التاريخ أنيم يقتمون البنت خشية العار ،واهلل يقول :ال تقتموىم خشية الفقر ،وليس بين ذلك منافاة،
فقد كانوا يقتمون البنت؛ خشية الفقر الذي بسببو تضطر إلى بيع عرضيا ،كانوا عمى جاىميتيم يغارون عمى
األعراض ،وقد ذكرت لكم باألمس ما يتالعب بو شياطين اإلنس بنساء المسممين ،وذكرت لكم حال تمك البنت

التي فتنت زميالتيا حتى أصيبت باإليدز ،وماتت بسبب ذلك.

أقول :إذا كان أىل الجاىمية يغارون ىذه الغيرة فحري بأىل اإلسالم أن يغاروا ،كان الواحد منيم يخاف أن تفتقر
ابنتو ،ثم تبيع عرضيا ،كما قال أحدىم:

فاضت لعبرة بنتي عبرتي ِ
بدم
رت بنتي حين تندبني ***
ْ
إذا تذ ّك ُ
يقول :أنا أممك مشاعر رقيقة ،وأحاسيس ،ولكن ال أتنازل في قضية العرض.
فاضت لعبرة بنتي عبرتي ِ
بدم
رت بنتي حين تندبني ***
ْ
إذا تذ ّك ُ

ٍ
ضِم
فييتَك
أحاذر
الستر عن لحم عمى َو َ
الدىر يوماً أن ُي َّمم بيا *** ُ
ُ
َ
يعني :أن تصاب بالفقر.

كنت أخشى عمييا من أذى ال َك ِمم
أخشى عمييا فظاظة عم أو جفاء ٍ
أخ *** وقد ُ

 - 4الصحاح في المغة.)ٔٛٓ/ٕ( :

يقول :ال أريد أن تقال ليا كممة جارحة.

الح َرِم
أكرم ّنزال عمى ُ
تيوى حياتي وأىوى موتيا شفقًا *** والموت ُ
وآخر عنده بنت اسميا :مودة ،يقول:
الموت قبل الميل لو أنيا تدري
شيخ يسره *** ليا
عمر ٍ
ُ
مودةُ تيوى َ
وآخر عنده بنت يقال ليا :الجرباء ،خطبيا خاطب ،فتمثل أبوىا قائالً:

(٘)

()ٙ

شر
إلي
بدان وَذ ٌ
المير *** ٌ
وع ٌ
ألف ُ
ود َع ُ
ُ
إني وا ْن سيق ّ
()ٚ
ُّ
القبر
إلي ُ
أحب أصياري ّ

ىؤالء في الجاىمية ،يتغمب الواحد منيم عمى مشاعر األبوة ،ويدس ابنتو بالتراب ،كل ذلك من أجل الغيرة ،فأين
رجال المسممين؟ ،وأين الغيرة عمى األعراض؟.

ف ما لَيس لَ َك ِب ِو ِعمم} [اإلسراءِ ]ٖٙ:
ضمن تمك الوصايا
َ
ثم إن اهلل -عز وجل -قال في سورة اإلسراءَ :
{وَل تَق ُ َ
ٌ
ف} أي :ال تتبع ما ليس لك
{إِ َّن َّ
ان َعن ُو َمس ُئ ًول} والقَ ْفو ىو االتباعَ{َ ،ل تَق ُ
ص َر َوالفُ َؤ َ
اد ُك ُّل أُولَ ِئ َك َك َ
السم َع َوال َب َ
بو عمم ،و"ما" تدل عمى العموم ،أي :كل ما ليس لك بو عمم فال يجوز لك أن تتبعو؛ ألن السمع ،والبصر قنوات
تصب في القمب ،ىما ميزابان لمقمب ،فإذا شاىد اإلنسان تمك الصور الفاتنة ،أو ق أر فإن ُّ
الشبو تنقدح في قمبو ،ثم
يتحدث بيا العوام في المجالس لألسف الشديد ،وقد ال يستطيعون الخروج من تمك الشبو ،وىكذا الدخول في تمك

الغرف التي تحصل بيا تمك الحوارات.

ف} ال تتبع ما ليس لك بو عمم ،كل ما ليس لك بو عمم فال يجوز لك أن
فتن الشيوات ،وفتن الشبيات َ{َل تَق ُ
ان َعن ُو
تتبعو ،وال تعرض سمعك وبصرك ألمر يورث قمبك فتنة{ ،إِ َّن َّ
ص َر َوالفُ َؤ َ
اد ُك ُّل أُولَ ِئ َك َك َ
السم َع َوال َب َ
َمس ُئ ًول} أي :أنيا تُسأل عن اإلنسان.
فاإلنسان كما قال اهلل -عز وجل{ :-اليوم َنخ ِتم عمَى أَفو ِ
اى ِيم َوتُ َكمِّ ُم َنا أَي ِدي ِيم َوتَش َي ُد أَر ُجمُ ُيم} [يس،]ٙ٘:
ُ َ
َ
َ َ
{وقَالُوا لِ ُجمُ ِ
شي ٍء َو ُى َو
طقَ َنا المَّ ُو الَِّذي أَن َ
ش ِيدتُم َعمَي َنا قَالُوا أَن َ
ق ُك َّل َ
ود ِىم لِ َم َ
طَ
فالجوارح تشيد ،الجمود تشيدَ :
ود ُكم َولَ ِكن
ص ُارُكم َوَل ُجمُ ُ
ون * َو َما ُكنتُم تَستَِت ُر َ
َخمَقَ ُكم أ ََّو َل َم َّرٍة َوِالَي ِو تُر َج ُع َ
سم ُع ُكم َوَل أَب َ
ون أَن َيش َي َد َعمَي ُكم َ
ون} [فصمت.]ٕٕ-ٕٔ:
َن المَّ َو َل َيعمَ ُم َك ِث ًا
ظَ َننتُم أ َّ
ير ِم َّما تَع َممُ َ
ان َعن ُو} أي :أن ىذه األشياء تُسأل عنك ،عن اإلنسان { َعن ُو} أي :اإلنسان.
فيذه األشياء { ُك ُّل أُولَ ِئ َك َك َ
ان َعن ُو َمس ُئ ًول} [اإلسراء ،]ٖٙ:أي :أن اإلنسان ُيسأل
والمعنى الثاني :ذكره طوائف من السمف { ُك ُّل أُولَ ِئ َك َك َ
عنيا((( ،)ٛلن تزول قدم ٍ
عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن أربع))( ،)ٜفسنحاسب عمى السمع ،والبصر ،ماذا عممنا
بو؟ ،وعن ىذه المنافع ،والحواس ،فينبغي النظر في ذلك.

٘  -فوات الوفيات (ٔ.)ٔٙٗ/
 - ٙلسان العرب (ٖ ،)ٗ٘٘ /وتاج العروس (.)ٕٛٗ /ٜ
 - ٚتفسير القرطبي (ٓٔ.)ٔٔٛ/
 - ٛتفسير ابن كثير (٘.)ٚ٘/

قبل أن أختم أنبو تنبيياً يسي اًر :ىذه العشر ينبغي أن تُستغل ،أن يشمر في ليميا بالصالة ،وقراءة القرآن" ،فكان

النبي-صمى اهلل عميو وسمم -إذا دخمت العشر أيقظ أىمو ،وشد المئزر -يعني :ال يطأ امرأتو ،-وأحيا ليمو "(ٓٔ)،
وما كان النبي-صمى اهلل عميو وسمم -يحيي الميل إال في العشر ،فال تستطيموا أن يق أر اإلمام وجيين ،أو ثالثة،

أو خمسة في ركعة ،ىذا أبو الدرداء -رضي اهلل عنو -يقول :كنت أصمي بيم في كل ليمة بربع القرآن".
وآخر كان إذا افتتح الصالة لم يركع حتى يق أر العنكبوت"(ٔٔ) ،من أول القرآن إلى سورة العنكبوت.

وآخر :كان إذا ق أر بيم دون البقرة في ليمة واحدة من أيام رمضان ،كانوا يقولون :قصرت بنا يرحمك اهلل.
واإلمام البخاري -صاحب الصحيح -كانوا يختمون كل سبعة أيام في التراويح ،وكان يقوم بعدىم لوحده ،يختم
كل ثالث في الصالة(ٕٔ) ،كل ثالث ٍ
ليال ،من أول رمضان إلى آخره.
والشافعي كان يختم كل يوم ختمتين في رمضان(ٖٔ).

وجاء بإسناد صحيح أن عثمان بن عفان وقف خمف المقام ،وافتتح القرآن ،وختمو في ركعة واحدة ،ولما سئل

قال" :ىي وتري" (ٗٔ) ،وتر ركعة واحدة ،من أول القرآن إلى آخره.

وآخر من السمف يقول" :وددت أن أقوم حتى يشتكي صمبي"(٘ٔ) ،يعني :من طول القيام.

ونحن اليوم إذا ق أر اإلمام وجيين ،أو ثالثة ،بدأنا نتمممل ،ونفرقع أصابعنا ،ونتمفت يمنة ويسرة ،نبحث عن مسجد

آخر ،لعمو يق أر نصف وجو ،أو آيتين ،أو ثالث!.

وينبغي لإلنسان أن يستحي من ربو ،واذا قارن اإلنسان بين حالو ،وحال أولئك ،واهلل إنيا صالة مخجمة ،واهلل إن

اإلنسان ليستحي من اهلل -عز وجل ،-واهلل إن اإلنسان ليستحي من ىذه الصالة ،وقد ال تتصور ىذا ،عمى

األقل اذىب إلى مكة ،واذا صميت معيم التراويح ليمة ،وجئت ىنا قمت :سبحان اهلل ،نحن ال نصمي ،يصمون
ثالثًا وعشرين ركعة ،واذا جئت ىنا -سبحان اهلل -كأننا ال نصمي ،فكيف بمن قام الميل أجمع؟! ،الكممة والصالة

وكل شيء ما يبمغ ساعة؟!.

فأقول :ينبغي لإلنسان أن يشمر في طاعة اهلل -عز وجل ،-وىي أيام وستنقضي ،ثم تخرج إلى دكانك(( ،لن
أج ِمموا في الطمب))( )ٔٙتخرج إلى أين؟ أي مكان أفضل من
تموت نفس حتى تستوفي رزقيا ،وأجميا ،فاتقوا اهلل ،و ْ
 -ٜأخرجو الطبراني في الكبير(ٔٔ ،)ٕٔٓ/رقم ،)ٔٔٔٚٚ( :والبييقي في شعب اإليمان(ٖ ،)ٕٛٓ/رقم ،)ٔٙٗٛ( :وقال األلباني
في صحيح الترغيب والترىيب :صحيح لغيره ،رقم.)ٖٜٖ٘( :

ٓٔ -أخرجو مسمم ،كتاب االعتكاف ،باب االجتياد في العشر األواخر من شير رمضان ،رقم.)ٕٛٗٗ( :
ٔٔ  -أخرجو أبو نعيم في حمية األولياء وطبقات األصفياء (ٖ ،)ٙٗ /وأحمد بن حنبل في الزىد (ص ،)ٖٔٗ :برقم (ٔ،)ٜٚ

وانظر :سير أعالم النبالء (ٗ.)ٕٙٓ /
ٕٔ  -انظر :تاريخ بغداد (ٕ ،)ٖٖٓ /وتيذيب الكمال في أسماء الرجال (ٕٗ ،)ٗٗٙ /وسير أعالم النبالء (ٕٔ،)ٖٜٗ /

وطبقات الشافعية الكبرى لمسبكي (ٕ.)ٕٕٗ /

ٖٔ  -سير أعالم النبالء (ٓٔ ،)ٖٛ /وشذرات الذىب (.)ٕٖٔ/ٛ
تطوعا ركعة واحدة رقم
ٗٔ  -أخرجو البييقي في السنن الكبرى ،كتاب الصالة ،باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصمى
ً
(ٖ.)ٗٚٛ
٘ٔ  -حمية األولياء (ٖ ،)ٙٗ/وسير أعالم النبالء (ٗ.)ٕٙٓ /

شمروا في
من ىذا المسجد ،ومن سماع القرآن ،ومن عمارة القموب بو؟ ال يوجد شيء أفضل من ىذا ،فاهلل اهللّ ،
العبادة.
أسأل اهلل -عز وجل -أن ينفعني واياكم ،وأن يعيننا واياكم عمى ذكره ،وشكره ،وحسن عبادتو ،وأن يصمح قموبنا،
وأعمالنا ،وأحوالنا.

 - ٔٙأخرجو ابن ماجو ،كتاب التجارات ،باب الحث عمى المكاسب ،رقم ،)ٕٔٗٗ( :والبييقي في الشعب ،)ٗ٘ٚ/ٕ( ،رقم:
( ،)ٕٜٔٔوصححو األلباني في صحيح ابن ماجو ،رقم ،)ٖٔٚٗ( :وفي صحيح الجامع ،برقم (ٕٗ.)ٕٚ

