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حممد وعلى آله وصحبه أمجعني؛ ّأما بعد:
ُ
احلمد هلل ،و ّ
السالم على نبيّنا ّ
الصالة و ّ

فإ ّن ِمن املعلوم أن ا ِ
بغض أبصارهم وحفظ
الرجال والنّساء فتنةٌُ ،
أمر هللاُ املؤمنني ّ
كال من ّ
بعضهم لبعض؛ ولذا َ
بغض أبصارهن وحفظ فروجهن ،وهنى املؤمنات عن إبداء زينتهن لغري أزواجهن
أمر املؤمنات ِّ
فروجهم ،و َ
أضر على الرجال ِمن كل فتنة؛ كما أخرب
الرجال ابلنّساء أعظم ،ولذا كانت فتنتهن َّ
وحمارمهن ،وإن كانت فتنةُ ّ
الصادق املصدوق -صلّى هللا عليه وسلّم.-
بذلك ّ

الرجال والنساء ما ابتلى هللاُ به ا
كال ِمن اجلنسني ِمن الغريزة اليت ينجذب هبا إىل اآلخر،
وسبب هذه الفتنة بني ّ
ُ
ۡ
﴿وََل تَقَربُواْ
وحرم عليهم الفواحش ،وهناهم عن قرابهناَ ،
ۡومن رمحته -تعاىل -أن أابح هلم النكاح ،وأمرهم هبمّ ،
ٱلفو ِحش ما ظهر ِم ۡن ها وما بط َۖ
َّ
كل طريق جير إىل الفاحشة؛ ِمن النّظر
سبحانه
فسد
]
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[األنعام:
﴾
ن
َ ََٰ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ّ
لعني تزين وزانها
كل ذلك زىن؛ فقال( :ا ُ
واَلستماع واللمس واملشي ،ومسَّى النّيب -صلّى هللا عليه وسلّمّ -
الرجل تزين ،وزانها اخلطى).
النّظر ،واألذ ُن تزين وزانها اَلستماع ،و ُ
اليد تزين وزانها البطش؛ -أي :اللمس -و ّ
فالواجب على املؤمنني واملؤمنات أن يستجيبوا هلل ولرسوله ،ويصونوا أنفسهم عما يدنسها مما حرم هللا عليهم
َۖ
﴿وََل تَ ۡقربُواْ ِّ
ىنى إِنَّهُۥ َكا َن َٰفَ ِح َشةٗ َو َساىءَ َسبِيلٗا﴾ [اإلسراء]32 :
ٱلز ََٰ
رمحة هبمَ َ ،

ِ
بعض الناس يفعلها ،وهي :استئجار رجل يغين
ويف هذا املقام :أح ّذر من تلك الظّاهرة املقبوحة اليت بدأ ُ
الشاشة اليت
الصوت ،ويشاهدنه يف صورته يف ّ
للنّساء ليلة العرس خارج مكاهنن ،ويستمعن له بواسطة مكرب ّ
املغين يف املكان املخصص له رجال يضربون الطبول ،ويف مكان النّساء امرأة تغين
تنصب هناك ،ويُذكر أن مع ِّ
يقل شارا عن اَلختالط
املغين؛ فهذا العمل صورة ِمن صور اَلختالط غري املباشر ،وهو َل ُّ
بطريقة الرتداد مع ِّ
ِ
احملرم
قطعا إىل اَلختالط املباشر؛ فإنّه
املباشر ،بل هذا ُّ
جير ً
احملرم من اجلانبني ،والنظر ّ
السماع ّ
مشتمل على ّ
ٌ
ِمن جانب النّساء ،وإاثرة العواطف ِمن اجلنسني ،وَل يبعد أن النّساء احلاضرات يصفقن للمغين ويرقصن على
ِ
السيئة
الرجل كما يفتنت الرجل بغناء املرأةَ ،
غنائه ،ومن املعلوم أ ّن املرأة تفتنت بغناء ّ
ومن أدخل هذه العادة ّ
على جمتمعنا :فله ٌّ ِ
وزرها
(من َّ
ُ
حظ من قوله -صلّى هللا عليه وسلّمَ :-
سن يف اإلسالم سنّةً سيّئةً ،كا َن عليه ُ
ِ
ينقص ِمن أوزارهم شيء)
عمل هبا من بعده ،من غري أن َ
ُ
ووزر َمن َ
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وجيب على أولياء النّساء أن مينعوا نساءهم ِمن حضور مثل هذا اَلحتفال؛ صيانة ألعراضهن وأخالقهن ،فإ ّن
ِ
ابلسيئات ِمن
حضوره من شهود املنكر والرضا به ،كما جيب على األولياء أن يكفوا نساءهم عن اَلختالط ّ
كل ما هنى هللا عنه ورسوله -صلّى هللا عليه وسلّم-
النّساء ،وعلى مجيع املؤمنني واملؤمنات أن يتقوا هللا ،وجيتنبوا َّ
ۡ
ۡ
ٱَّللِ َِ
مج ًيعا أَيُّهَ ٱل ُم ۡؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُك ۡم تُفلِ ُحون﴾
﴿وتُوبُىواْ إِ َىل َّ
ويتوبوا إىل هللا ،كما أمرهم بذلك يف قولهَ :
حممد .حرر يف 3/7/1438 :ه
[النور ]31:وصلّى هللا وسلّم على ّ
أماله:

الرباك
عبدالرمحن بن انصر ّ
ّ
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