خطبة مجعة بعنوان :

إزالة العنا بالتحذير من وسائل الزنا

للشيخ الفاضل /
أيب عبدالله عبدالرمحن بن عبد املجيد الشمريي
وكانت بتاريخ  /12شعبان 1٤٤2 /ـه
مسجد الشمريي تعز

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور
أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل
فال هادي له وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن
حممد ًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه وسلم
تسلي ًام كثريا
ِ
اَّلل َح َّق ُت َقاتِ ِه َو َال ََتُو ُت َّن إِ َّال َو َأنْ ُت ْم
{ َيا َأ ُهيَا ا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا ََّ
ُم ْس ِل ُم َ
ون} [آل عمران]102 :
سو ِ
ِ
ِ
اح َد ٍة َو َخ َل َق
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّلذي َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
{ َيا َأ ُهيَا الن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ا َّل ِذي
من َْها َز ْو َج َها َو َب َّث من ُْه َام ِر َج ًاال كَث ًريا َون َسا ًء َوا َّت ُقوا ََّ
َتساء ُل َ ِ
اَّلل ك َ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقي ًبا} [النساء]1 :
ون بِه َو ْاْلَ ْر َحا َم إِ َّن ََّ
َ َ
ِ
يدا (ُ )70ي ْص ِل ْح
اَّلل َو ُقو ُلوا َق ْو ًال َس ِد ً
{ َيا َأ ُهيَا ا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا َّ َ
ِ
ِ
اَّلل َو َر ُسو َل ُه َف َق ْد َف َاز
َلك ُْم َأ ْع َام َلك ُْم َو َي ْغف ْر َلك ُْم ُذ ُنو َبك ُْم َو َم ْن ُيط ِع َّ َ
َف ْو ًزا َعظِ ًيام } [اْلحزاب]71 ،70 :

أما بعد
فإن خري احلديث كتاب اهلل وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه
ٍ
ٍ
بدعة
حمدثة بدعة وكل
وآله وسلم ورش اْلمور حمدثاهتا وكل
ٍ
ضاللة يف النار.
ضاللة وكل
{و َال َت ْق َر ُبوا
أهيا الناس :يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم َ
َان َف ِ
الز َنا ۖ إِ َّن ُه ك َ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِ ًيال ([ })32اإلرساء.]32:
ِّ
ففي هذه اآلية ينهانا اهلل سبحانه وتعاىل أن نقرب من الزنا ،وقربان
الزنا يكون بفعل وسائلها التي توصل إليه ،ووسائل الزنا التى
توصل إليه وتؤدي إليه كثرية جد ًا  ،نذكر إن شاء اهلل ما تيرس منها،
فمن وسائل الزنا  :تفريط كثري من النساء باحلجاب الرشعي ،فإن
اهلل سبحانه وتعاىل أمر نساء املؤمنني باحلجاب حتى ال يؤذهين
مرىض القلوب ،قال سبحانهَ {:يا َأهيا النَّبِي ُقل ِّْلَ ْز َو ِ
اج َك َو َبنَاتِ َك
ُ
َُ

ونِس ِ
ني ي ْدنِ
اء ا ْمل ْؤ ِمنِ
ني َع َل ْي ِه َّن ِمن َج َالبِيبِ ِه َّن ۖ َذَٰلِ َك َأ ْد َنى َأن ُي ْع َر ْف َن
َ
َ
ُ
ُ
َ َ
َٰ

َف َال ُي ْؤ َذ ْي َن ۖ َوك َ
ورا َّر ِح ًيام ([})59اْلحزاب.]59:
اَّلل َغ ُف ً
َان َّ ُ

فتأمل قوله تعاىل َ {:ذَٰلِ َك َأ ْد َنى َأن ُي ْع َر ْف َن َف َال ُي ْؤ َذ ْي َن} فإن املرأة
َٰ
املتحجبة ال تؤذى ،املرأة املحتشمة املتسرتة باحلجاب الرشعي ال
يؤذهيا الفساق ،وإنام يؤذون املتربجة التي مل تلتزم بحجاهبا الرشعي
الذي ألزمها اهلل عزوجل به.
وه َّن ِمن َو َر ِاء
اس َأ ُل ُ
{وإِ َذا َس َأ ْل ُت ُم ُ
وقال سبحانه َ :
وه َّن َم َتا ًعا َف ْ
ِح َج ٍ
اب} ملاذا ؟
{ َذلِك ُْم َأ ْط َه ُر لِ ُق ُلوبِك ُْم َو ُق ُل ِ ِ
وهب َّن}[اْلحزاب.]5٤:
َٰ
فإذا حصل احلجاب من املرأة ،وحصل أن الرجل ال يسأهلا إال من
وراء حجاب عند ذلك حتصل طهارة القلوب ،ويف فقدان ذلك
حيصل مرض القلوب والعياذ باهلل للرجل وللمرأة ،فهذه الوسيلة
اْلوىل من وسائل الزنا وهي كثرية جدا.

أيض ًا من وسائل الزنا :النظر إىل احلرام ،وإطالق البرص يف ذلك ،
اهلل سبحانه وتعاىل أمر املؤمنني بغض البرص فقال سبحانه{ ُقل
ِّل ْلم ْؤ ِمنِ
ني َي ُغ ُضوا ِم ْن َأبْ َص ِار ِه ْم َو َ
وج ُه ْم ۖ َذَٰلِ َك َأ ْزكَى
حي َف ُظوا ُف ُر
َ
َ
ُ
ْ
َٰ
َهلُ ْم}[النور.]30:
ني َي ُغ ُضوا ِم ْن َأبْ َص ِار ِه ْم َو َْ
وج ُه ْم}
فتأمل{ ُقل ِّل ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
حي َف ُظوا ُف ُر َ
فحفظ الفرج ال يتم إال بغض البرص ،ثم أمر النساء بذلك فقال
ِ
ِ ِ
ِ
وج ُه َّن َو َال
حي َف ْظ َن ُف ُر َ
َ
{و ُقل ِّل ْل ُم ْؤمنَات َي ْغ ُض ْض َن م ْن َأبْ َص ِاره َّن َو َ ْ
ُي ْب ِدي َن ِزينَ َت ُه َّن إِ َّال َما َظ َه َر ِمن َْها}...اآلية [ النور.]31:
أمر النساء بغض البرص ،وأمر الرجال بغض البرص ،ولو أن
الرجال والنساء طبقوا هذا اْلمر ملا حصل الزنا،لو أن الرجل
غض برصه عن املرأة التي ليست من حمارمه ،واملرأة أيضا غضت

برصها ملا حصل الرش ،وملا حصل الفساد ،ذلك ْلن النظرة هي
أول خطوة إىل الزنا ،وهلذا جاء عند اإلمام مسلم()21٤8
َ
رسول
سألت
من حديث جرير بن عبدالله ريض اهلل عنه قال ":
ُ
ِ
ِ
عليه وآله وس َّلم عن َن ِ
صىل اَّلل ِ
فقال ِ :
الفجأة َ
ف
ظرة
ارص ْ
َّ
َ
اَّلل َّ َّ ُ
برص َك"
َ
نظرة الفجأة لست مؤاخذ ًا بتلك النظرة  ،لكن ال تستمر فيها ،بل
ارصف نظرك مبارشة عن النظر إىل تلك املرأة التي نظرت إليها
فجأة فإنك إن عاودت النظرة دخلت الفتنة إىل القلب والعياذ
باهلل ،وهلذا يقول بعضهم :
كـل احلوادث مبدأها من النظر * ومعظم النار من مستصغر الرشر
كم نظرة فتكت يف قلب صاحبها * فتك الســهام بالقوس والوتر
ِ
ِ
ٍ
بالَّض ِر
ض َخاط َره* َال َم ْر َحب ًا بِ ُرسور َعا َد َّ َ
رس َناظ َره َما َ َّ
َي ُ

وقال آخر:
وف بِال ُل ْح َام ِن
الر َج َال النَّاظِ ِري َن إِ َىل الن َِّسا * * * ِم ْث ُل اْلسود َت ُط ُ
إِ َّن ِّ
ال ِع َو ٍ
ض َوالَ
إِ ْن َمل ْ َت ُص ْن تِ ْل َك ال ُل ُحو َم ُأ ُسو ُد َها * * * ُأ ِك َل ْت بِ َ
َأث َْام ِن.
فإذ ًا البد من غض البرص حتى حيصل َتام حفظ الفرج عن احلرام .

من وسائل الزنا :التربج والسفور ،تربج املرأة وسفورها،
وإظهارها ملفاتنها ،إظهارها ملحاسنها أمام الرجال الذين ليسوا من
املحارم  ،هذا مدعاة إىل الفجور ،وهلذا هنى اهلل عن ذلك فقال
ِ
ِ
اْل ِ
اه ِل َّي ِة
سبحانه َ {:و َق ْر َن يف ُب ُيوت ُك َّن َو َال َت َ َّرب ْج َن َت َ ُرب َج ْ َ
ُ
وىل}[اْلحزاب.]33:
ْاْل َ َٰ
التربج هي أن تظهر املرأة مفاتنها ،وأن تظهر حماسنها أمام الرجال،
هذا تربج حمرم ال جيوز ،وقد ثبت عند اإلمام أمحد()23988

من حديث فضالة بن عبيد ريض اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم":ثالثة ال َت ُ
فار َق
سأل
عنهم  :رجل َ
ْ
مات ِ
عاص ًيا  ،و أ َمة أو عبد آبِق من َس ِّي ِد ِه
اْلامع َة و َع َص إما َم ُه و َ
فترب َج ْت
زوجها و ْ
َ
غاب عنْها ُ
فامت  ،وا ْمرأة َ
قد كفاها ُمؤن َة الدنيا َّ
عد ُه ؛ فال َت ْ
ْهم"
َب َ
سأل عن ْ
فتربج املرأة من أسوء ما يكون  ،ومن أشد ما يكون مدعاة إىل
الفجور وإىل اخلنا والعياذ باهلل.

من وسائل الزنا :اختالط الرجال مع النساء الاليت لسن من
املحارم بشتى أنواع االختالط  ،بأي وجه كان ،فاالختالط من
أعظم الدواعي إىل الزنا ،ومن أعظم الوسائل إىل الزنا ،سواء
االختالط يف التعليم  ،أو الدوائر احلكومية ،أو يف الوظائف،
كذلك االختالط يف البيوت بغري املحارم  ،كل هذا مدعاة إىل الرش
وإىل الفتنة ،وهلذا جاء يف البخاري ( ،)5096ومسلم ()27٤0

من حديث أسامة بن زيد ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم":
جال ِمن الن ِ
ْت بع ِدي ِ
ً
أض َ
ِّساء".
ة
َ
ن
ت
ف
َ
ْ
الر ِ َ
ما َت َرك ُ َ ْ
عىل ِّ
َّ
وجاء عند اإلمام مسلم ()27٤2من حديث أيب سعيد اخلدري
ريض اهلل عنه ،عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالَّ :
الد ْن َيا
"إن ُ
ح ْلوة َخ ِ
كيف َت ْع َم ُل َ
َّ
ون،
وإن
،
ة
َّض
اَّلل ُم ْس َت ْخلِ ُفك ُْم ِف َيهاَ ،ف َينْ ُظ ُر َ
ُ َ
َّ َ
َ
فإن َأو َل ِف ْتن َِة بن ِ
ِ
رس ِائ َيل كَا َن ْت يف
إ
ي
َفا َّت ُقوا ُ
الد ْن َيا َوا َّت ُقوا الن َِّسا َءَّ َّ ،
َ ْ َ
النِّس ِ
اء"
َ

وقال صىل اهلل عليه وسلم عند رأى الفضل بن عباس واملرأة
َ
الشيطان عليهام"رواه
رأيت شا ًّبا وشا َّب ًة  ،فلم آ َم ِن
اخلثعمية قال ُ :
اإلمام أمحد( )562من حديث عىل بن أيب طالب ريض اهلل عنه.

فالشيطان ال يؤمن عىل املختلطني واملختلطات ،عىل الشباب
والشابات ،الذين خيتلطون بشتى أنواع االختالط ال يؤمن
الشيطان عليهم ،بل من أعظم دواعي الزنا كام ذكر العالمة ابن
القيم رمحه اهلل تعاىل :هو اختالط الرجال بالنساء.

من وسائل الزنا :سفر املرأة بدون حمرم  ،فإن الرسول صىل اهلل
عليه وسلم هنى عن ذلك
قال":ال ُت ِ
ساف ِر املرأ ُة َّإال ومعها ذو َحمر ٍم".
وال جيوز للمرأة أن تسافر أي سفر كان ،حتى ولو كان سفر طاعة؛
كأن يكون سفرا ً للحج ،ال جيب عليها احلج يف هذا احلال إذا مل
يكن هلا حمرم ،وهكذا أيض ًا سفر لزيارة أقارهبا أو أرحامها تذهب
وتسافر بدون حمرم ،حتى ولو استدعاها زوجها كام يصنع كثري من
الناس اليوم ،يكون يف بلد الغربة يستدعي امرأته أن تأيت إليه زيارة
بدون حمرم ،هذا ال جيوز  ،ال جيوز للزوج وال جيوز للزوجة وال

جيوز ْلصحاب مكتب السفريات أن يعني عىل ذلك ،فإن اهلل
او ُنوا َع َىل
او ُنوا َع َىل ا ْل ِ ِّرب َوال َّت ْق َو َٰى ۖ َو َال َت َع َ
{و َت َع َ
عزوجل يقول َ
ِ
ِْ
يد ا ْل ِع َق ِ
اب
اَّلل َش ِد ُ
اَّلل ۖ إِ َّن َّ َ
اإل ْث ِم َوا ْل ُع ْد َوان َوا َّت ُقوا َّ َ
([})2املائدة.]2:
فالواجب عىل اْلميع تقوى اهلل سبحانه وتعاىل.
من وسائل الزنا :مصافحة املرأة التي ليست من املحارم  ،حتى
ولو كان يف املناسبات كاْلعياد أو نحو ذلك ،هذا حمرم ومدعاة إىل
الفجور ،وهلذا الرسول صىل اهلل عليه وسلم شدد يف ذلك وقال
ٍ
بمخي ٍ
أحدكم ِ
س ِ
َْ ":لن ُيط َع َن يف رأ ِ
َ
يم َّس
أن
من
له
ري
خ
حديد
من
ط
َ
َ
امرأ ًة ال ِ
حت ُل له"
رواه الطرباين ( )٤86( )211/20من حديث معقل بن يسار
ريض اهلل عنه.
وجاء عند بن ماجه()23٤1

َّبي
من حديث أميمة بنت رقية ريض اهلل عنها
ُ
قالت":جئت الن َّ
صىل اَّلل ع َل ِيه وس َّلم يف نِ ٍ
سوة ُنباي ُع ُه َ ،
فقال َلنا  :فيام اس َتطع ُت َّن
َ
َّ َّ ُ
وأ َطق ُتن  ،إين ال ُأ ِ
صاف ُح النِّسا َء"
َّ ِّ
وجاء عند البخاري ( ،)5288ومسلم ( .)1866من حديث
ِ ِ
اَّلل
عائشة ريض اهلل عنها
قالت:وما َم َّس ْت ك ُ
َ
َف َرسول اهلل َص َّىل َّ ُ
كان ُ
َف ا ْم َرأ َ ٍة َق ُطَ ،و َ
قد
عليه َو َس َّل َم ك َّ
يقول هل َّن إ َذا َأ َخ َذ عليه َّنْ :
َبا َي ْع ُت ُك َّن ك ََال ًما"
يبايع النساء كلهن ،كبريات السن ،وصغريات السن،الشابات
،وغري الشابات ،يبايعهن بالكالم ،ما يبايعهن باملصافحة ،بينام
الرجال يبايعهم باملصافحة ،أما النساء فالْ ،لن ملس املرأة التي
ليست من املحارم من أخطر ما يكون ومن أشد ما يكون مدعاة إىل
الزنا والعياذ باهلل.
وننبه أيضا عىل ما حيصل يف اْلعياد من أن الرجل يذهب يزور
بنت عمه أو بنت خاله أو زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله

وإذا به يصافحها عند أن يعودها يصافحها وهي تصافحه ،واملرأة
ربام هي نفسها تأيت حترجه يف ذلك ،ال يا أخي اثبت ،دينك رأس
مالك  ،البد أن تبني هلا ،أن تقول هلا إن رشعنا حرم علينا ،هذا
حتى ال تأخذ يف نفسها عليك ،وترى أن هذا تكربا ً منك ،علمها
وفهمها أن الرشع املطهر قد حرم ذلك ولو أجازه لفعلته
ولصافحتك ،ولكنه يشء قد حرمه الرشع فنحن نطيع ربنا ،ونطيع
نبينا حممد ًا صىل اهلل عليه وآله وسلم يف ذلك.

من وسائل الزنا  :وهو من أخطر أنواعه ومن أخطر الوسائل:
اخللوة باملرأة اْلجنبية ،اخللوة باملرأة التي ليست من املحارم،
سواء خلوة الطبيب باملمرضة ،أو خلوة سائق الباص باملرأة  ،أو
خلوة سائق التاكيس باملرأة ،إن هذا من أخطر ما يكون من اخللوة،
من أخطر ما يكون ْلنه يقدر أن يذهب هبا أينام شاء ،سواء كانت
مطاوعة له أو مكرهه ،فهذا من أخطر ما يكون مما يتساهل فيه كثري

من الناس ،يتساهل كثري من سائقي الباصات ،وسائقي التكايس ،
أن النساء كلهن ينزلن والرجال والركاب وتبقى امرأة وحدها ،
جيب عليك أن تنزهلا فور ًا ،وال جيوز لك أن تبقيها ،حتى ولو مل
تأخذ منها شيئ ًا ،ال تأخذ منها شيئ ًا يسلم دينك ،انزهلا وقل هلا
اركبي من اآلن أو كذا املهم أنك تنزهلا وال جتعلها تركب معك
وحدها ،فإن هذا مدعاة إىل الفجور ،وكم قد حصل من رش بسبب
ذلك ،وهكذا أيض ًا اخللوة باملرأة التي ليست من املحارم يف البيت
،هذا أيض ًا أخطر ما يكون كأن خيلو أخو الزوج بزوجة أخيه ،خيلو
ببنت عمه ،أو ببنت خاله ،أو ببنت عمه ،أو بزوجة عمه ،أو بزوجة
خاله ،هذا من أخطر ما يكون من اخللوة ،فالرسول صىل اهلل عليه
عىل الن ِ
ِّساء َ
والد ُخ َ
ول َ
فقال َر ُجل ِم َن
وآله وسلم يقول" :إ َّياك ُْم ُ
اْلن ِ
اَّللِ ،أ َف َرأ َيْ َت احلَ ْم َو؟ َ
ْصار :يا َر َ
قال :احلَ ْم ُو امل َْو ُت"
سول َّ
أخرجه البخاري( )٤93٤ومسلم(. )1٤/15٤
من حديث عقبة بن عامر ريض اهلل عنه.

إياكم والدخول عىل النساء قالوا يا رسول اهلل أفرأيت احلمو؟ قال
 :احلمو ؛ هو قريب الزوج أخوه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه أو
خاله أو ابن خاله هؤالء هم اْلمحاء ،قال النبي صىل اهلل عليه وآله
وسلم" :احلمو هو املوت ،أي أنه يؤدي إىل املوت وهو أخطر ْ،لن
البيت إذا دخل إليه رجل غريب استنكر الناس ذلك  ،لكن إذا
دخل غري الغريب كأخي الزوج أو ابن أخيه أو عمه أو بن عمه أو
خاله أو ابن خاله الناس ال يستنكرون ذلك فتحصل اخللوة
وحيصل بعد ذلك إال أن يشاء اهلل الرش والزنا والفجور والعياذ
باهللْ ،لن الشيطان يدعو إىل ذلك  ،وهلذا جاء يف مسند اإلمام أمحد
()15696من حديث عامر بن ربيعة ريض اهلل عنه قال :قال
ٍ
بامرأة ال َ ِ
النبي صىل اهلل عليه وآله وسلمَ " :أال ال َ ْ
حت ُل
رجل
خي ُل َو َّن ُ
الش ُ
له؛ َّ
فإن ثال َثهام َّ
يطان"
وجاء عند اإلمام مسلم( )1862من حديث عبدالله بن عباس
ريض اهلل عنهام عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال َ :
"ال

خي ُلو َّن رجل بامرأ َ ٍة َّإال ومعها ُذو َحمْر ٍم ،و َال ُتس ِ
اف ِر امل َْرأ َ ُة َّإال مع ِذي
َ َ
َْ َ َ ُ
َ َ َ
َْ
َحم َْر ٍم"...
نعم عباد اهلل.
من سائل الزنا  :تصوير ذوات اْلرواح  ،قد يتساهل بعض النساء
هداهن اهلل وتذهب تتصور لزوجها أو تصور نفسها وهي عارية
أو ما إىل ذلك فيخرب جواهلا وتذهب إىل صاحب اْلواالت الذي
هيندس اْلواالت وإذا به يستخرج تلك الصور ثم بعد ذلك يكون
هذا سبيل للضغط عليها إىل الزنا والعياذ باهلل ،وما قصة اْلغربي
عنا ببعيدة ،وما تلك القصص الكثرية عنا ببعيدة  ،التي حتصل من
وراء هذا الرش تصوير ذوات اْلرواح ،تصور نفسها أو يصورها
صديقها الذي صادقها يف موقف غري الئق ثم يبقى ضاغط ًا عليها
بتلك الصور ،الواجب هو اجتناب الصور والتصوير ،فإن الرسول
صىل اهلل عليه وسلم قد شدد يف ذلك وجعله سبب ًا لدخول النار،
جاء يف البخاري()5950ومسلم()5٤33

من حديث عبدالله بن مسعود ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم":كل مصور يف النار ،جيعل له بكل صورة
صورها نفس ًا ،فتعذبه يف جهنم"

من وسائل الزنا :ترك الزواج أو تأخريه ،سواء للرجل أو للنساء،
الرسول صىل اهلل عليه وسلم حث الشباب عىل الزواج ،جاء يف
البخاري( )٤779ومسلم( )1٤00من حديث عبدالله بن مسعود
ريض اهلل عنه قال :كنا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم شبا ًبا ال نجد
شي ًئا ،فقال لنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم":يا معرش الشباب،
من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج،
ومن مل يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"
فال ترتك الزواج  ،فإن عمر ريض اهلل عنه رأى رج ً
ال قد تأخر
زواجه فقال ما السبب يف تأخريك الزواج ؟ إما عجز وإما فجور
وخيانة ،نعم عباد اهلل ،فالذي يؤخر الزواج إما أن يكون عاجزا ً،

وإما والعياذ باهلل أن يكون فاجرا ً قد استغنى بالنساء عىل وجه
احلرام ،واستغنى عن احلالل الطيب الذي أباحه اهلل له والذي أمره
اهلل عز وجل به،فال ترتك الزواج وال تؤخر الزواج يا عبدالله  ،ال
بحجة تكميل الدراسة ،وال تؤخر زواج ابنتك ال بحجة تأخري
الدراسة ،وال بغري ذلك ،وال بحجة تأمني املستقبل ،فالزمان زمان
فتن ،والزمان زمان رش والعياذ باهلل ،واملغريات كثرية واملهيجات
إىل الفتن كثرية ،واملهيجات إىل الزنا كثرية  ،فام هناك مربر وال
داعي لتأخري الزواج ،بادر بالزواج عبدالله ،وبادر بزواج ابنتك إذا
جاءها الكفؤ الطيب ،جاء عند الرتمذي()1085
َ
ترضون دينَ ُه وخ ُلق ُه
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم "إذا جاءكُم من
فأنْكحو ُه  ،إال تفعلوا تكن ِفتنة يف اْلرض وفساد"
فإذا جاء البنتك الكفؤ زوج وال تؤخر إياك والتأخري فإن هذا ربام
يكون سببا حلصول الرشو العياذ باهلل،

من وسائل الزنا واملوصل إليه :غالء املهور عباد اهلل ،هذا من
أعظم ما يسبب ذلك ْ ،لن الرجل يريد أن يعف نفسه فيجد أن
املهر باهض ًا وإذا به بعد ذلك يلتفت إىل احلرام والعياذ باهلل،
وهكذا أيض ًا املرأة نفسها قد تعنس وتطول عزبتها وأيمتها بني
أبوهيا والسبب يف ذلك أن اْلب طامع يريد ماالً كثريا ً ،ويريد مهرا ً
كثريا ً ،وكل ما تقدم شخص يريد الزواج بمهر يقدر عليه وإذا به
يقول املهر كذا وكذا ،وأريد كذا وكذا جرام ًا من الذهب ،وأريد
كذا وكذا ماالً من النقود ،وإذا به يعرس عىل اخلاطب وإذا به يرتك
بعد ذلك ما السبب؟ غالء املهور ،واملرأة املسكينة تبقى معنسة
يكرب عمرها ويذهب شباهبا والسبب يف ذلك اْلب هداه اهلل
،اْلب الطامع الذي ما اقتنع بام يرس اهلل ،يا أخي انظر إىل حال
الزوج وزوج بقدر ما يستطيع جاء عند اإلمام مسلم()1٤2٤
ِ
اَّلل
من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قالُ ":كن ُْت عن َْد ِّ
النبي َص َّىل َّ ُ
فأخ َ َرب ُه أنَّ ُه َت َز َّو َج ا ْم َرأ َ ًة ِم َن اْلن َْص ِارَ ،ف َ
عليه َو َس َّل َم ،فأتَا ُه َر ُجل ْ
قال

سول اهللِ
ت إ َل ْي َها؟ َ
له َر ُ
قالَّ :
َّ
فإن يف
ىل
ص
اَّلل عليه َو َس َّل َمَ :أنَ َظ ْر َ
َ
َّ ُ
َأ ْع ُ ِ
الر ُ
َّبي
عم َن ُ
فسأ َله الن ُ
ظرت إليهاَ ،
جلَ :ن ْ
ني اْلن َْص ِار شي ًئا فقال َّ
صىل اهلل ِ
ُ
َ
َّ
زوج ُتها َعىل
ت
:
جل
الر
فقال
ها؟
ت
ج
زو
ت
كم
ىل
ع
م
ل
وس
عليه
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ ُ
ِ
الفض ِ
َأرب ِع َأ ٍ
َّ
ربع
صىل
َّبي
ن
ال
فقال
ة
واق م َن َّ
اهلل عليه وس َّلمَ ( :أ ُ
ُ
ُ
واق؟)كأنَّام َت ِ
َأ ٍ
الفض َة ِمن ُع ِ
رض َهذا اْلَ ِ
بل)
نحتون َّ
اْلوقية :أربعون درمه ًا.
يعني كأنام تقرشون الفضة من جانب هذا اْلبل  ،يعني يرشده إىل
أن اإلنسان ال يكلف نفسه يف املهر فوق ما يستطيع أو فوق
مقدرته ،اآلباء ينبغي هلم أن يرفقوا باخلطاب ،وأن يتقوا اهلل
عزوجل فيهم وأن يتقوا اهلل يف بناهتم ،فإن املرأة إذا تأخرت عن
الزواج ربام يكون هذا داعي ًا هلا إىل الفجور والعياذ باهلل ،والشاب
إذا تأخر عن الزواج بسبب غالء املهر كذلك ربام يكون هذا داعي ًا
له إىل الفجور والعياذ باهلل.

من وسائل الزنا :التفلت وعدم رعاية اْلبناء والبنات  ،جاء يف
البخاري( )7151ومسلم( )1٤2من حديث معقل بن
يسار ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
يقول" :ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية يموت يوم يموت وهو غاش
لرعيته إال حرم اهلل عليه اْلنة"
جتد اْلب مفلت ْلوالده ،وجتد اْلم مفلتة لبناهتا ،ال رعاية وال
مراقبة وال انتباه وال يشء من ذلك يذهب أينام شاء ويرجع متى ما
أراد وجيالس من أراد وغري ذلك من اْلمور والحول وال قوة اال
باهلل ،فإذا حصل التفلت فإن هذا الشاب أو تلك الشابة ربام حيصل
منهام ما ال حتمد عقباه.
من وسائل الزنا  :وهو من أخطر الوسائل يف هذا الزمان ومن أشد
مايكون يف هذا الزمان :التمكني من اْلواالت َ ،تكني السفهاء
الذين يسيئون الترصف وقليلوا الدين من اْلوالد أو البنات ،من
النساء أو من الشباب الذي يسيئ الترصف قليل الدين قليل

التقوى ضعيف الدين هؤالء عند أن يمكنوا من اْلواالت ربام
حيصل منهم أمور ال حتمد عقباها،إما مراسالت  ،الشاب يراسل
الشابة والشابة تراسل الشاب  ،أو تواصل مشبوه مريب ،أو غري
ذلك من اْلمور  ،وهذا واقع تلمسونه وترونه ال خيفى عىل كثري
ِ
فالنتق اهلل ،ال نمكن من هو ضعيف الدين من اْلوال
منكم  ،أال
حتى ال يفسده ،فنحن مأمورون بالرعاية  ،قال اهلل { َيا َأ ُهيَا ا َّل ِذي َن
ِ
َّاس
آ َمنُوا ُقوا َأن ُف َسك ُْم َو َأ ْهليك ُْم َن ًارا َو ُقو ُد َها الن ُ
َو ْ ِ
احل َج َار ُة}[التحريم.]6:
من وسائل الزنا  :الغناء ،فإنه بريد الزنا  ،الغناء كام قال بعض
السلف  :بريد الزنا  ،اْلغاين املاجنة ،اْلغاين يذكر العالمة ابن
القيم رمحه اهلل أن كثريا ً من الفجار والفساق إذا أرادوا أن املرأة
تطاوعهم بالزنا يسمعها أغنية وإذا هبا رسعان ما تطاوعه إىل
الفجور والزنا والعياذ باهلل  ،وهلذا قرن النبي صىل اهلل عليه وسلم
آالت اللهو والطرب قرهنا بالزنا ،فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم:

" َليكو َنن من أمتِي أقوام ي ِ
ستح ُلون ِ
واخلمر
واحلرير
احل َر
َ
َّ
َ
َ
َّ
واملعازف"أخرجه البخاري معلق ًا بصيغة اْلزم ( )5590عن أيب
َ
مالك اْلشعري ريض اهلل عنه.
احلر  :هو الزنا
واملعازف  :هي آالت اللهو والطرب.
من وسائل الزنا :الطمع يف الدنيا  ،كثري من اآلباء يمكن ابنته من أن
تشتغل مع املنظامت فتختلط بالرجال اْلجانب وحيصل منها أهنا
تسافر بدون حمرم وختلو بالرجل اْلجانب كل هذا طمع يف الدنيا
من أجل أن يتحصل عىل لعاعة من الدنيا وال حول وال قوة اال
باهلل  ،ال هيمه عفاف ابنته  ،وال هيمه صيانتها ،وال عفتها ،وال
حول وال قوة اال باهلل .

من وسائل الزنا :قلة اخلوف من اهلل ،وقلة تقوى اهلل جل وعال،
فإن اخلوف من اهلل سبحانه ينهى الرجل واملرأة عن اقرتاف هذا
اف َم َقا َم َر ِّب ِه
احلرام ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل يقول { َو َأ َّما َم ْن َخ َ
اْلنَّ َة ِه َي ْ
امل َْأ َو َٰى
َو َهنَى النَّ ْف َس َع ِن ْاهل َ َو َٰى (َ )٤0ف ِإ َّن ْ َ
([})٤1النازعات.]٤1-٤0:

جاء يف البخاري ( ،)660ومسلم ( )1031من حديث أيب هريرة
ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال ":سبعة
اَّلل يف ظ ِّل ِه يو َم ال َّ
ظل َّإال ظ ُل ُه وذكر منهم ورجل دعت ُه
يظ ُل ُ
هم َّ ُ
ٍ
ٍ
ومجال َ
اَّلل".
فقال ِّإين
حسب
ذات
ُ
امرأة ُ
أخاف َّ َ
ما الذي منعه من اقرتاف احلرام معها مع أهنا هي الذي دعته ؟
الذي منعه هو خوف اهلل سبحانه ،فإذا قوي اخلوف من اهلل
سبحانه يف قلب العبد فإنه يردعه عن ارتكاب احلرام  ،واخلوف من
اهلل عز وجل حيصل بالتعلم والتعليم واإليامن واْللوس يف

حلقات العلم  ،واْللوس يف هذه املساجد للعبادة والصالة فيها
والتقرب إىل اهلل عزوجل بذلك ،نسأل اهلل أن حيفظ علينا ديننا
وأن يتوفانا مسلمني.
اخلطبة الثانية:
احلمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له
ويل الصاحلني وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل
كثريا إىل يوم الدين أما بعد،
آله وأصحابه وسلم تسلي ًام ً
أهيا الناس من وسائل الزنا :خروج املرأة من بيتها بمالبس ضيقة
مزينة  ،وهكذا أيض ًا مالبس شفافة كل هذا والعياذ باهلل مدعاة إىل
الزنا ،وهلذا الرسول صىل اهلل عليه وسلم أخرب أن املرأة التي هذا
حاهلا من أهل النار،جاء عند اإلمام مسلم ()2128
من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وأله وسلمِ ":ص ِ
نفان ِمن ِ
أهل الن َِّار مل َأرمها  :قوم بأيدهيم

كأذناب ال َب َق ِر ِ
ِ
َّاس  ،ونساء كاسيات عار َيات
سياط
يَّضبون الن َ
ِ
مة الب ْخ ِ
مائالت ُمميالت كأسن ِ ِ
ِ
املائلة  .ال ُ
يدخ ْل َن اْلَنَّ َة وال جيِ ْد َن
ت
ُ
حيها َّ ،
يوج ُد ِمن كذا وكذا".
حيها َل َ
وإن ر َ
ر َ
من وسائل الزنا والعياذ باهلل  :أن خترج املرأة من بيتها متعطرة،
فهذا من أكرب ما يدعو إىل الفجور هبا والعياذ باهلل " ،ثبت عند ابن
حبان( )٤٤2٤من حديث أيب موسى اْلشعري ريض اهلل عنه ،عن
النبي صىل اهلل عليه وسلم
ٍ
ِ ِ
حيها فهي زانية
فمرت عىل قو ٍم ليجدوا ر َ
قال":أيُامامرأة اس َت ْع َطرت َّ
وكل ٍ
ُ
عني زانية"

وثبت عند أيب داود()565

من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،عن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآله وسلم قال ":ال َتنعوا إماء اَّللِ مساجد اَّللِ
َ
خرج َن
ي
ل
كن
ل
و
َ َّ
َ َّ
َ ُ
َوه َّن َت ِفالت"
أي غري متطيبات ،خترج املرأة من بيتها تفلة أي غري متطيبة حتى
ال تكون تلك الرا ئحة الطيبة رائحة الطيب هذه الرا ئحة تكون
مدعاة إىل الزنا وهتيج شهوة الرجال إليها والعياذ باهلل ،فهذا العمل
من أسوء ما يكون وأشد ما يكون وسيلة إىل الزنا والعياذ باهلل.
من وسائل الزنا :أن تزاحم املرأة الرجال يف الطرقات ،ثبت عند
أيب داود ()5272والطرباين ()580( )261/19
من حديث أسيد اْلنصاري ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه
اس ْتأ ِخ ْر َن ؛ فإ َّنه ليس َل ُك َّن ْ
الطريق  ،عليك َّن
أن حتْ ُق ْق َن
َ
وسلم قالْ ":
ِ
ِ
الطريق".
بحافات

أي ليس لكن وسط الطريق ،إنام املرأة تكون يف جانب الطريق ،
فال َتيش املرأة يف وسط الطريق ،وتزاحم الرجل  ،وتدق هذا
،وَتيش هنا وال تبايل ،وهذا كله والعياذ باهلل من وسائل الزنا ،بل
إذا رأت رجال يف طريقها فإهنا جتنب وَتيش جانب الطريق وال
َتيش وسط الطريق حتى ال يكون هذا مدعاة إىل الفجور والعياذ
باهلل.
من وسائل الزنا :عدم احلياء من النساء ،انظر إىل تلك املرأة التي
امها ََت ِيش ع َىل استِحي ٍ
اء
وصفها اهلل عزوجل بقوله{ َف َجا َء ْت ُه إِ ْح َد ُ َ ْ َ ْ ْ َ
َقا َل ْت إِ َّن َأ ِيب َي ْد ُع َ
وك لِ َي ْج ِز َي َك َأ ْج َر َما َس َق ْي َت َلنَا}[القصص.]25:
املرأة احليية تكون بعيدة من هذه اْلريمة  ،وهكذا أيض ًا تبعد
غريها عن هذه اْلريمة  ،النساء جيب عليهن أن يتصفن باحلياء،
فإن املرأة يف قديم الزمان كان يَّضب هبا املثل يف احلياء ،يقول أبو
ُ
أشد حيا ًء
سعيد" :كان
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وآله وسلم َّ -
ِ ِ
عر ْفناه يف ِ
وجهه"
من العذراء يف خدرها ،وكان إذا ك َِر َه شي ًئاَ ،

أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل
عنه.
من وسائل الزنا :امتناع املرأة من فراش زوجها  ،جاء عند
الرتمذي ( )1159عن أيب عىل طلق بن عىل قال :إن رسول اهلل
صىل اهلل عليه و آله وسلم قال" :إذا دعا الرجل زوجته حلاجته
فلتأته وإن كانت عىل التنور"
وجاء يف صحيح البخاري ( ،)3237ومسلم ()1٤36
من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم":إِ َذا د َعا الرج ُل امرأ َتَه إىل فِر ِ
ات َغ ْض َب َ
ان
اش ِه فأبَ ْت َف َب َ
َّ ُ ْ َ ُ
َ
َ
َع َل ْي َها َل َعنَ ْت َها امل ََال ِئ َك ُة ح َّتى ُت ْصبِ َح".
ويف بعض الروايات "إال كان الذي يف السامء ساخط عليها حتى
يرىض عنها "

فال جيوز للمرأة أن َتتنع إذا طلبها زوجها إىل الفراش ،ال جيوز هلا
أن َتتنع بدون عذر رشعي  ،وذلك ْلهنا ربام إذا امتنعت منه ربام
يلجأ إىل احلرام وتكون هي املتسببة يف ذلك وهو آثم وهي آثمة
أيض ًا وهلا نصيبها من اإلثم ْلهنا هي املتسببة.
من وسائل الزنا :كثرت خروج النساء من بيوهتن لغري حاجة ولغري
ضورة  ،جاء عند الرتمذي ()1173
من حديث عبدالله بن مسعود ريض اهلل عنه ،عن رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم
قال":املرأ ُة َعورة  ،فإذا خرج ِ
الش ُ
ت استرش َفها َّ
وأقرب ما
يطان ،
ُ
َ
كون من ِ
هي يف ِ
َت ُ
قعر بيتِها"
و
ا
رهب
وجه
َ
َ
ِّ
يعني يقول إنك رشيفة ،
يف بعض الروايات يقول ابن مسعود يعني أن الشيطان يقول "ال
َتري عىل أحد إال أعجبتيه "

هي نفسها تتزين عند اخلروج حتى تلفت أنظار الرجال إليها
،والرجال كذلك يتشوفون إليها إال من رحم اهلل لكن إذا قرت يف
{و َق ْر َن ِيف ُب ُيوتِ ُك َّن َو َال َت َ َّرب ْج َن َت َ ُرب َج
بيتها وامتثلت أمر رهبا بقوله َ
اْل ِ
اه ِل َّي ِة ْ ُ
اْل ََٰ
وىل}[اْلحزاب.]33:
َْ
فإهنا تسلم من هذا إن شاء اهلل.
من وسائل الزنا  :مشاهدة اْلفالم املاجنة ،واملقاطع اخلليعة،
واملسلسالت اخلليعة  ،كل هذا أيض ًا مدعاة إىل الزنا والعياذ باهلل،
فإن الرجل يشاهد وإذا به تثور شهوته ،فربام ْلأ إىل احلرام  ،واملرأة
تشاهد هذا وتثور شهوهتا وربام ْلأت إىل احلرام والعياذ باهلل،
وهذا داخل يف غض البرص ،لكن نصصنا عليه لكثرته يف هذا
الزمان والحول وال قوة اال باهلل،
من وسائل الزنا :طول غياب الرجل عن امرأته ،بعض الناس
يغرتب ويبقى سنني يف الغربة ،نعم هذا وسيلة إىل الزنا فيه ويف

املرأة نفسها ،وهلذا الرسول صىل اهلل عليه وسلم شدد يف ذلك،
جاء عند اإلمام أمحد()23988
من حديث فضالة بن عبيد ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم" :ثالثة ال َت ُ
فار َق
سأل
عنهم  :رجل َ
ْ
مات ِ
عاص ًيا  ،و أ َمة أو عبد آبِق من َس ِّي ِد ِه
اْلامع َة و َع َص إما َم ُه و َ
فترب َج ْت
زوجها و ْ
َ
غاب عنْها ُ
فامت  ،وا ْمرأة َ
قد كفاها ُمؤن َة الدنيا َّ
عد ُه ؛ فال َت ْ
ْهم"
َب َ
سأل عن ْ
ربام يكون غياب الزوج الطويل عن زوجته مدعاة إىل فجورها
وتربجها حتى حيصل منها الرش والعياذ باهلل وهو كذلك طول
غيابه قد يَّضه  ،فينبغي أن ال يطول الرجل الغربة عن زوجته بل
يعاودها يف العهد القريب حتى يأمن عىل نفسه ويأمن عليها من
الرش.
من وسائل الزنا :جلساء السوء ،فكم من رجل أوقعه يف الزنا
جلساء السوء ،وكم من امرأة أوقعها يف الزنا جليسات السوء،

وهلذا الواجب هو احلذر من جلساء السوء حتى ال حيصل الندم
ول َيا َل ْي َتنِي َّ َ
ىل َي َد ْي ِه َي ُق ُ
،قال تعاىل{ َو َي ْو َم َي َع ُض ال َّظ ِاملُ َع ََٰ
اخت ْذ ُت َم َع
ول سبِ ًيال ()27يا وي َل َتى َلي َتنِي َمل َأ َّ ِ
الرس ِ
خت ْذ ُف َال ًنا َخ ِل ًيال (َّ )28ل َق ْد
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ ُ
ْ
َٰ

ان لِ
َأ َض َّلنِ
ْلنس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َخ ُذ ً
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ِّ
َّ
وال
ط
ي
الش
َان
ك
و
ۖ
ين
ء
ا
ج
ذ
إ
د
ع
ب
ْر
ك
الذ
ن
ع
ي
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
([})29الفرقان.]29-27:
من وسائل الزنا :إلباس املرأة بناهتا اللباس العاري ،والزوج أيض ًا
يشرتي هذه اْللبسة هداه اهلل ،واملرأة تلبس بنتها اللباس العاري ،
ربام يكون عمرها يف العارشة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك ،
وخترج تلعب مع اْلوالد أو تذهب هنا وهناك ،هذا اللباس
العاري ربام يكون سببا للزنا هبا بسبب أن من نظر إليها ممن ال
خياف اهلل ربام استدرجها بيشء من املال أو بأي يشء من اْلمور
وإذا به ربام وقع عليها باحلرام  ،فاحلذر احلذر والواجب التنبه هلذا
اْلمر ،اْلب واْلم يتنبهون هلذا اْلمر فإننا نلحظه كثريا ال سيام يف

أيام العيد وال حول وال قوة اال باهلل ،وكذلك لعب البنات مع
اْلوالد يف الشوارع  ،هذا أيض ًا من وسائل الزنا والعياذ باهلل،
من وسائل الزنا :اتباع خطوات الشيطان  ،اهلل عزوجل يقول َ {:يا
ان ۖ ومن ي َّتبِع ُخ ُطو ِ
ِ
ِ
الشي َط ِ
ات
َ
ََ َ ْ
َأ ُهيَا ا َّلذي َن آ َمنُوا َال َت َّتبِ ُعوا ُخ ُط َوات َّ ْ
ان َف ِإ َّنه ي ْأمر بِا ْل َفح َش ِ
الشي َط ِ
اء َوا ْملُنك َِر}[النور.]21:
ْ
َّ ْ
ُ َ ُُ
الشيطان إذا اتبعت خطواته يأمرك بالفحشاء ،وهلذا يقول بعضهم
 :نظرة فابتسامة فسالم فكالم فموعد فلقاء.
خطوات الشيطان يأتيك خطوة خطوة وإذا به يوقعك ربام يف آخر
اْلمر يف احلرام والعياذ باهلل.
من وسائل الزنا وقد تقدم ذكره قبل هذه اخلطبة  :استعامل
املسكرات واملخدرات ،هذا أيض ًا من وسائل الزنا ،بل ربام يوقع
العبد يف الزنا يف حمارمه والعياذ باهلل.

وهكذا أيض ًا خضوع املرأة لصوهتا يف خماطبة الرجال  ،اهلل سبحانه
وتعاىل يقول{ َف َال َ ْ
خت َض ْع َن بِا ْل َق ْو ِل َف َي ْط َم َع ا َّل ِذي ِيف َق ْلبِ ِه َم َرض َو ُق ْل َن
َق ْو ًال َّم ْع ُرو ًفا ([})32اْلحزاب.]32:فإذا اضطرت املرأة إىل
االتصال برجل ليس من حمارمها ال ختضع بصوهتا فيطمع الذي يف
قلبه مرض ،أو اضطرت إىل خماطبته ال ختضع بصوهتا  ،بل تقول
قوالً معروف ًا ،فإن خضوعها بصوهتا مدعاة إىل الرش والعياذ باهلل.
من وسائل الزنا :قيادة املرأة للسيارة  ،هذا أيض ًا من وسائل الرش
والدبور ْ ،لن املرأة قد حتتاج يف ذلك إىل اخللوة ،وهكذا أيض ًا
اختالطها بالرجال كل هذا نعم يقوده هذا اْلمر الذي هو قيادة
املرأة للسيارة،وهكذا أيض ًا خروج املرأة يف الليل يف وقت الظالم
هذا أيض ًا مدعاة إىل الفجور هبا ،ربام تغتصب من رجل ال خياف
اهلل ،وربام وربام  ،وهذا أيض ًا نالحظه يف كثري من النساء هداهن
اهلل أهنا خترج يف الليل يف وقت ربام متأخر  ،أو يف وقت ظلمة ،
وخترج وليست مبالية وهذا خطر عليها،كذلك.

من وسائل الزنا وبه نختم وقد أطلنا وساحمونا لكن املقام يستدعي
ذلك ،هو الفراغ مع وجود املال ومع وجود قوة الشباب وهلذا
يقول بعضهم :إن الشباب والفراغ واْلدة مفسدة للمرء أي
مفسدة ،الشاب إذا كان فارغ ًا ليس مشغوالً بيشء ،ليس مشغوالً
بعمل يشغله ،وهكذا الشابة ليس هناك ما يشغلها واملال موجود
والشبة موجودة ربام يكون هذا سبب ًا للفساد والعياذ باهلل
فهذه مجلة من أسباب الزنا ومن وسائل الزنا كلها داخلة يف هذه
َان َف ِ
الز َنا ۖ إِ َّن ُه ك َ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِ ًيال
{و َال َت ْق َر ُبوا ِّ
اآلية َ
([})32اإلرساء.]32:
نسأل اهلل عزوجل أن جينبنا الرش والفساد ،مهللا إنا نعوذ بك من
منكرات اْلخالق واْلعامل واْلهواء واْلدواء مهللا أصلح
أحوالنا وأحوال املسلمني واملسلامت ،مهللا أصلح شبابنا وأصلح

فتياتنا ،مهللا إنا نسألك الصالح هلم ،ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف
اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.

فرغها أبو عبدالله زياد املليكي.

