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 - هداكم الل -   ال تفسدوا نساءكم 

 : أقول. .بعد البسملة والحمدلة والحوقلة

اهلل   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ):  تعالىقال 

  ( وئ ۇئ ۇئ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 . (6اآلية)« التحريم» سورة

إن اهلل تعالى سائل كل راع عما »:  -صلى اهلل عليه وإخوانه وآله وسلم-  رسول اهلل وقال  

أم  :استرعاه ذلك  بيته  أحفظ  أهل  عن  الرجل  يسأل  حتى  الجامع»  «ضيعه،  « صحيح 

 . -رضي اهلل تعالى عنه-  عن أنس (1774برقم)

اإلسالمو  تعالى-  قال شيخ  اهلل  » -رحمه  أن يحضر  :  لإلنسان  التي ليس  األماكن 

مثل أن يكون هناك أمر   :يشهد فيها المنكرات وال يمكنه اإلنكار، إال لموجب شرعي

 . ا دينه أو ديناه ال بد من حضوره، أو يكون مكره   يحتاج إليه لمصلحة

امرأته تشاهد ذلك! فهذا مما يقدح يف  الفرجة، وإحضار  فأما حضوره لمجرد 

 .(28/239) «مجموع فتاوى شيخ اإلسالم»« علمعدالته ومروءته إذا أصّر عليه، واهلل أ 

   :عقل ما يلي   فأعرين عقلك، محاوال   ،إذا علمت هذا

ش شكوى  إلى  جاءتنا  وألجأها  أفسدها،  أنه  كيف  شريكها،  من  شاكية  اردة 
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   .حب سرت وحجاب واالفاحشة، بعد أن كانت من المخِدرات ص

الغرف   دخول  على  حرضها  طبعه  يف  لبهيمية  أنه  ومكالمة العن كيف  كبوتية 

 . حتى آل أمرها إلى فحش الفعل  -لما يجد من إثاره- الرجال بفحش القول 

ف أنه ساقها بنفسه إلى أحدهم ليفجر هبا!!! حتى حدث باكية مستغفرة كيبل ت  

 . لها بالتوبة، فآثرت معها الفراق، وكانه  تعالىأذن اهلل  

تنب غير متصورة  قوامة  ئ  هذه صورة  انطماس  فوانعك  ،عن  وانتكاس    ،طرةاس 

 : .. إلخ، فأستهل البيان بعد االسرتجاع قائال  .طبع 

كال.. وال دين وال عرف وال ،  انأشباه الرجال ما هذه أخالق رجالنا بل وال إنسأ

 ؟! دان دين لنشوة   -وهي القريرة-رجل يبيح لحليلته شركة ، طبع سان 

ن األمانــة ورد بيد أنــه خــا، قربان الحفظها طاعة يرجو هبا   اهي حظه وكان حقه 

 !!  القوامة وأفسد النسوان

صادق خرب  جاءنا  ديوث  :ولقد  الجنة  يدخل  الو ،  هان  «»ال  هذا  بعد  عيد  فهل 

 ؟! ب نفس لعصيانئالعتيد تشر

 : وأقول

تغّزل هبا صياحا صباحا، ثم  كيف طابت نفسه أن يسلم حليلته، والتي    ؟!كيف 

   .عفتهاأن أسلمها لعاهر تغذى بكرامتها، وتعشى ب   فتئما 

   .بغي  : والعاهر يأنف أن يشاطر حياته ؟!كيف 
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أنباء  تغزونا نسمع فيها عن أناس.أجل أزون نساءهم على  ي  -ال بل نسناس-  . إن 

   .والنهي، بدعوى إشباع غرائزهم، غير ملتفتين إلى األمر (1) البغاء

الضعيفات-  تحدثنا عن أناس يعرضون نساءهم للفتن، غير مبالين ألثر ذا   -وهن 

 . ى الدين والنفس واألهل بل والمجتمع عل

نساءهم يهملون  ناسا  أن  علمت-   تحدثنا  قد  من  يعرضهنإهماال    -وهن  وهن  -   

   . وذئاب، أو آمال وآالم لكالب   -يفاتالعف

 . وتحط بسياج من الرعاية والعناية فلتحفظ   ،يف األمانة تعالىاهلل  . فلنتِق . أال

ٱ ٻ   ):   لقوله تعالىأويال  ت   -اهلل تعالىرحمه  -  قال الحافظ ابن كثير

سها وكبيرها والحاكم عليها  هو رئي :أيجل قيِّم على المرأة،  الر    :أي: »  (ٻ ٻ

 .( 1/492) «تفسير ابن كثير» اهـ« ...ومؤدهبا إذا اعوجت

اهلل المسلمون .عباد  أيها  الصرب؛   :.  فيم   الصرب  تناصحوا  قالئل،  أيام  هي  ا إنما 

أنفسكم،   أنفسكم من  بالتقوى، واسعوا إلنقاذ  الرب، وتواصوا  بينكم، وتعاونوا على 

 . تسلموا صونوا حواسكم؛ 

لحديث .  . هذا السرت؛  علينا  أنه يجب  أعتقد  وإن كنت  بياين،  بيانه يف  أردت  ما 

 .!!!ا حتى ال يؤذى عفيف، ويفسد ضعيف، بيد أهنا حاجة، بقدرهاالمجاهرين، وأيض  

ا، كما للبدع سبيل، ألم تر كيف تالعب الرافضة بفروج هواء دور  إن لأل  :وأؤكد
 

»ال.. ثم..    ها فهي خاطئة، وسبق لنا أن عالجنا هذه السوأة يف بحث ئهذا ال نربوإنا إذ نذكر    (1)

 « فلينظر. ال
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 . فساد مهلكةنسائهم، وركب أرباب التصوف صنوف 

على  لذ قائم  علم  الظاهر،  كما  الباطن  لتزيين  الشرعي  العلم  إلى  ندعو  نحن  ا 

فتلمسوه األمة،  سلف  فهم  وفق  والسنة  تعالى-  الكتاب  اهلل  ربكم،  ت    -رحمكم  رضون 

 . الموفق تعالى  سكم، واهللزكوا نفووت  

وآله وصحبه    . وصلِّ . هذا إخوانه  وعلى  محمد  نبينا  على  وبارك  اللهم وسلم 

 . أجمعين

 . د هلل رب العالمينوالحم

 كتبه 
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