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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى آلله وصلحبه وملن تلبعهم إبحسلا إىل
يوم الدين ،أما بعد:
لهال و مرحبًللا إبخللواو وأخللواه وأهل ل وأحبللاي ،وأس لأل هللا -سللبحانه وتعللاىل -أبمسائلله احلحسللى وصللفاته العحل لى
أهل ًلال وسل ً
الذي مجعين وإايكم يف هذه الساعة املباركلة عللى ااعهله أ عمعلين وإايكلم يف جنهله و ار كرامهله مل النبيلني والصلدينيني

سن أولئك رفي ًنيا ،وبعد:
والشهداء والصاحلني وح ح
احلياء والسرت والعفاف بني منهج اإلسالم والعلمانية
أحباي الكرام ،من األصول املهمة الفارقة بني املسللمني وبلني امللنهج العلملاو النيبلي هلو ملا يهعلل نلنهج السلرت واحليلاء
والعفاف ،ه منهج مش فارق بني املسلمني وبني العلمانية وبس ،بل ه منهج فارق بلني املسللمني وكلل ملن يعليش اآ
وللمجللو
علللى رهللر األر  ،فكللل ملن يعلليش اآ علللى رهللر األر إا ملن رحللم ري ايللدعو إا للعحلري ولالخللهالو ح

ائملا ينيوللو ملا
والفاحشة ،أما أهل اإلسالم الذين أحمر هللا قلوهبم وبصائرهم بنور الوح من النيرآ والسنة فإ هؤاء ً
قال هللا وما قال رسول هللا من أمهية ووجوب السرت والعفاف.

إقامة منهج العفاف ..من أوائل األوامر اليت أمر النيب هبا
سيدحم جعفر بن أي االب ملا وقف بني يدي النجاش وسأله سؤال مهم جدا ،ملا هلذا الرجلل اللذي بحعلث فليكم قلال:

"أيهللا امللللك ،إحم كنللا يف جاهليلة وشلر ،نعبللد األصللنام ،وأنكللل امليهلة ،ونسل ء اجلللوار ،وأيكللل النيللوي منللا ال للعيف ،حللى
بعللث هللا إلينللا رجل ًال منللا ،نعللرف صلدقه وأمانهلله ،فللأمرحم أب نعبللد هللا "..ايريللب بنيلى ننهبله بنيللى احلاجللاد ي مهملة جللدا

ايريب ننهبه .." ،فأمرحم أ نعبد هللا ،وا نشرك به شيئًا ،وأ نحنييم الصالة ،وأمرحم ابلصلة والعفاف".
فمن أوائل األوامر اليت أمر النيب -صلَّى هللا عليه وسللم -هبلا النلا إقاملة ملنهج العفلاف اخلل البيلود ،وإقاملة ملنهج
العفاف اخل اجملهمعاد.

النلليب -صللَّى هللا عليلله وسلللم -قللال عنلله أبللو سللفيا قبللل أ يللدخل يف اإلسللالم ،ملللا وقللف أبللو سللفيا بللني يللدي هرقللل
عظيم الروم وسأله :هذا الرسول الذي بحعث فيكم ب أيمركم
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قللال" :ابلصللالة والصلللة وابلعفللاف واألمانلة "..العفللاف ،كلملة العفللاف اللل النلليب -صلللى هللا عليلله وسلللم -ازال يللري
عليها أصحابه -رضوا هللا عليهم أمجعني.-
تشريعاد هللا سبحانه وتعاىل حلماية اجملهم من كل ما ينايف السرت
وهللا -سللبحانه وتعللاىل -يف كهابلله -أحبابنللا الك لرام -اي للال ربنللا -تبللارك وتع لاىل -يلحن للل يف آايتلله اخللل هللذا الكهللاب
العظيم ينلل ربنا -تبارك وتعاىل -آايد تحلهلى إىل قيام الساعة ،هلذه اآايد إخواننلا وأخواتنلا ا أتملر إا ابلسلرت ،اأتملر

إا ابلعفاف ،اأتمر إا حبفظ العوراد من الظهور.

للال هللا -
فشرع ربنا -عل وجل -لنا العديد من الهشريعاد؛ حلماية اجملهم من كل ش ء يؤثر يف عفلاف هلذا اجملهمل  ،م ً
ليه ما أ حخللش بيلب حلد إا بعلد أ أسلهأذ حلى

سبحانه وتعاىل -شرع لنا ااسهئذا  ،ليه ربنا يشرع لينا ااسهئذا
لرعا
ا أاَّل على عورة من عوراد هذا البيب ،أحم يف يوم ملن األايم رايل أزور جلاري لنييلب البلاب مفهلو  ،يلرم علل َّ ش ً
إ أحم أ خل كده سر ًيعا بدو اسهئذا .
وهللا اي إخواننللا وهللا امبللار اتصلللب علل َّ أخللب بعللد صللالة الفجللر بهبكل بكللاء شللديد ،إيلله ايبنلليت مالللك بهنيللول يل أحم
االبلة جامعيلة وسلاكنة مل بنلاد يف شلنية مل بعل  ،العلب عللى السلع عشلا أذاكلر واحنلا يف اللدور األخل وا حلد
بيعلل واحللد بيحصللل أي حاجلة ،وبهبكل بكللاء حملر وهللا اي إخواننللا ،بهبكل بكللاء مللر ،بعللد مللا هلديهها خل اي بنليت فيلله
إيه قالهل مفيش ،ابلن صلاحب البيلب الال يعلدل ابل اللدش ه فشلاف شلعري ،وبهبكل بكلاء حملر ،ول بناتنلا اللل
اتربوا على هذا األمر.

شللرع هللا لنللا ااسللهئذا ليلله م لا أ حخلللش بيللب حللد إا بعللد اسللهئذانه ،ليلله عشللا ا أاَّل ل علللى عللورة مللن عللوراد
املسلمني ،يعين لو خلب بيب واحد زميل ووالدته قاعدة هبدوم البيب ممكن تكو كاشفة شعرها ،ا أاَّلل عللى هلذه
العورة أب ًدا ،ربنا شرع ااسهئذا .

حللى حش لرع ااسللهئذا م ل األم واألخللب ،ملللا حس لئل أبللو هريللرة -رض ل هللا عنلله -ملللا قللال للله رجللل :أسللهأذ علللى أم ل
أسهأذ على أخيت فنيال له" :ا على كل أحواهلا حتب أ تراها" ،ه منهج اإلسالم.

بلل إ النليب -صلللى هللا عليله وسلللم -قلال لنلا إ لللو يف يلوم مللن األايم حلد ااَّلل عللى حلد مللن حخلرم البللاب كلده؛ حلى
ينظر إىل اخل البيب ،فإ كا يف جيبه ش ء ففنيأ به عينه فال ية.

يعين للو يف يلوم ملن األايم أحم قافلل البلاب أو البلاب مهلوارب ولنييلب حلد بيلبحص ملن حخلرم البلاب كلده عشلا يعَّلل عللى
أهل البيب؛ فوضعب عصا يف عينه ،ليه بهعَّل على عورة البيب النيب قال ا ية ،أسنيط النيب الديلة هلا هنلا يف العلني،

ليه ألنه ليس من حنيه أ يعَّل على عوراد املسلمني ،ليه
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يننا مبين على العفاف ،يننا مبين على السرت ،يننا مبلين عللى احليلاء ،ه اللل ازم نلؤمن بيله ،و ه بف لل هللا مملا

مييل هللا -عل وجل -به املؤمنني املوحدين الصا قني.
حياء أم املؤمنني عائشة من األحياء واألمواد على السواء

السلليدة عائش لة -رض ل هللا عنهللا -بهنيللول" :كنللب أ خللل بيلليت بليللاب رقللاق" ثيللاب شل َّلفافة تحظه لر اجلسللد أو ل ذلللك
"وأقول إمنا هو أي وزوج " الل مدفونني يف بييت أي أبو بكر الصدي  ،وزوج النيب -صلَّى هللا عليه وسلم ،-فكانلب
بهدخل بلياب رقاق.
قالب" :فلما حفن عمر" اليوم الل حفن فيه عمر "كنب آخذ عل َّ ثياي كاملةً؛ حيا ًء من عمر".
حيلاء من عمر ،ه املنهج الل احنا بنري عليه أوا حم ،ه املنهج اللل احنلا بنلري عليله األجيلال ،اي أم امللؤمنني عائشلة
عمللر مي لب ،عم للر يف اباللن األر  ،ولك للن احليللاء والس للرت والعفللاف الل ل اتربل لب عليلله أمه للاد املللؤمنني -رض للوا هللا
عليهم.-
عالج الكبب ..بني اإلسالم وما تهومهه املناهج األخرى
أمللا يف زماننلا فللال أب أبل ًدا أ خيللرج حممللل مللن اململلللني اللل بيللدينوا هبللذا امللنهج عشللا ينيللول احنللا دهلاجني يف شاشلاتنا
ملي ًدا من العحري.

هنشللوف الفيللديو ه اللل ب َّ
يوضل للليكم احنللا ليلله اميًلا واقفللني للعلمانيلة ابملرصللا  ،عشللا أقللول لكللم إ افللالف بيننلا
وبللني العلمانيلة مللش خللالف يف أشللياء فرعيلة ،ه أصللول الللدين ،فيلله خللالف بيننلا وبيللنهم ،يننللا مبلين عللى السللرت وعلللى
العفاف وعلى احلياء ،أما حهم فبنوا منهجهم على العحري والفجور وااخهالو والفواحش ،عافاو هللا وإايكم.
نشوف م بع

أول فيديو ونرج ليكم اتو.

ما قيل يف الفيديو:
"نفسل يهسللرب إليهللا بعل - ..آسللف هيعلاتبوو وهينيععللوو بسللبب اجلمللة ي لكللن أقوهلللا -دهللاجني نسللبة عحلري يف
الهليفليو شوية تكسر الكبب الل موجو عند النا  ،نسبة عري! مش عري نعى ...يعين ماتعلعش مهكلفهة".

هو ه الفارق ،احلجاب والسرت واحلياء والعفاف ازم تحش َّوه فينيوللك مهكلفهلة إمنلا احنلا علايلين شلوية عحلري! سلبحا هللا

فعرتله أتى ،فعرتلله أتى إنلله ينيللول احنللا دهلاجني عحلري علللى اللول ،فينيللول أحم آسلف أحم هنيوهلللا بللس ملش عللارف إيلله ..أحم

آسللف ،فعرتلله أتى ذلللك! ولكللن املللنهج الل ل بيللدين بيلله ازم يللدعو إليلله ،حللى لللو الللدنيا كلهللا وقفللب يف وش ل ع لا ي
ابلنسبة يل ،دهاجني شوية عحري.
أيها األسهاذ الذي يحعل عليك أسهاذ وفنا وحاجة كب ة جدا ،يننا احنا بنيى فيه النيب -صلَّى هللا عليه وسلم-
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ب احلياء والسرت" صححه األلباو ،احنا اتربينا يف يننا على احلشلمة،
بيعلمنا وينيول لنا" :إ َّ هللا َّ
وجل حي ٌّ سه ٌ حي ُّ
عل َّ
على األ ب ،على افحلح  ،اتربينا يف يننلا أ العحلري ه يلحفسلد النيللوب ملش يحصلل النيللوب زي ماح لرتك بهنيلول احنلا
عللايلين نللداوي الكبلب اللل عنللد الشللباب فنللديهم عحلري! ا وهللا يللل ا و كبلهًلا فلوق كبلههم ،ويللل ا و مهلا و ملا فللوق
مههم ،وسيلجئو إىل الفواحش واملوبنياد؛ فهل ا احلياة مها و ما أكلر وأكلر.

لكن ح رتك لو عايل تعاجل الشباب ملن مشلاكل الشلهواد اللل بهنيلابلهم ف حنيلل هللم :إ هللا -علل وجلل -ينيلول" :وإذا
وه َّن من وراء حجاب" ليه " َٰذل حكم أاه حر ل حنيلحوب حكم وقحللحوهب َّن" األحلاب.٥٣:
وه َّن مه ً
اعا فاسألح ح
سألهح حم ح
الكبب يرو ملا النفو ي تللحكوا ،ملا يكو فيه حجاب ،هنا احنا هن يَّ الكبب اللل عنلد الشلباب ،هيللول مت ًاملا مللا

منللأ هللذه النيلللوب ابإلميللا وااعلة هللا -سللبحانه وتعللاىل ،-يننللا اللل احنللا بننيللول عليله اميًلا ،ي النيواعللد الفارقلة بللني
املنهج اإلسالم وبني منهج هؤاء ال ُّ َّالل ،عافاو هللا وإايكم من منهجهم.
إ يننا مبين على احلياء ،ومبين على السرت ،ومبين على العفاف ،أوائلل الكلملاد الليت تكللم هبلا رسلول هللا -صللَّى هللا
عليه وسلم.-

حياء النيب صلى هللا عليه وسلم واقهداء الصحابة والصحابياد به
َّ
لاء مللن الع للذراء يف خ للدرها" ص للححه األلبللاو .واملل لنهج ه انهش للر ب للني
النلليب -صل للى هللا علي لله وسلللم" -كل لا أش ل َّلد حي ل ً
الصحابة -رضوا هللا عليهم -وبني الصحابياد.
صلرع مللا
كانب يف زمن النيب -صلَّى هللا عليه وسلم -امرأة سو اء تحصرع ،املرأة ي سلو اء وبهحصلرع ،عنلدها صلرع ،وال َّ

بيجيلها حااد الصرع بههشنج إبيدين ورجلني فممكن يف بع األوقاد رجليها تهكشلف أو إيلديها تهكشلف  ،فهعلل
جري على النيب -صلى هللا عليه وسلم -وتنيول له" :إو أحصرعح ،وإو أتك َّ
ف ،فا عح هللا يل" ،أحم مش جايلة أشلكو للك
ش ح
الصرع أحم جايَّة أشكو من جلئية مهمة إ ممكن رجل تهكشف أو إيد تهكشف.
َّ

لود هللا أ يحعافيلك ،فنياللب :أصلربح ،فنياللب :إو أتك َّ
لف،
ش ح
فنيال النيب هلا" :إ شئب صربد ولك اجلنَّةح ،وإ شلئب ع ح
فللا عح هللا أ ا أتك َّ
شللف ،فللدعا هلللا" صللحي البرللاري ،فه ل َّ
وض لحب للنلليب :ايرسللول هللا ،ا ،أحم أصللرب ويل اجلن لة ،أحم
مش بشكو املر  ،إو أتكشف ،املشكلة عندي ايرسول هللا إ أحم رجل بهبا .

شايلة اهلم وهل مري لة وبيجيلهلا حلااد صلرع والنيللم قلد حرفل عنهلا وا ححتاسلب وا حتلازى عللى عحريهلا يف الوقلب ه،
تنيول له :ايرسول هللا أعمل إيله شلايلة اهللم ،شلايلة هلم إهنلا يف يلوم ملن األايم رجليهلا تهكشلف ،ليله هلذه امللرأة و هلا
من النساء املؤمناد تربلَّني على العفاف ،تربني على السلرت ،فكانلب النهيجلة إهنلا جايَّلة بهشلك للنليب ملش امللر  ،جايلة
بهشك للنيب -صلى هللا عليه وسلم -إهنا بههكشف يف يوم من األايم.

ر ا على من يبي الرقص
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لكن املنهج العلماو -عافاو هللا وإايكلم -اأب أبل ًدا إ امللرأة تعلل وتلرقص رقلص شلرق  ،اللرقص الشلرق

ه اللذي

متاما ،واملرأة تحظهر مفلاتن جسلدها؛ عشلا تلذب أكلرب قلدر
ا يغع من العورة شيئًا إا النيليل ،وابق جسد املرأة عار ً

رابش عللى احليلاء ،وا اتلرى
ممكن من النا  ،وبعد كده يعل الشيخ ميلو وينيلول إ اللرقص الشلرق حلالل ،إلنله ملا اتل َّ

على العفاف ،وا اترى على السرت ،هذا الدجال ،هلذا اللدجال اللل هلو أص ًلال علملاو قمل ء ،وبيهرفلى يف زي األزهلر
اللل كللا بينيللول إو هععللن يف النيللرآ وهععللن يف السللنة بللس واحللدة واحللدة والكللالم ه ،اللال ينيللول الللرقص الشللرق

حالل ،وا ليل قاا على ححرمة مش عارف إيه!
اي هللا! أكنَّك معندكش وا ليل قاا إ املرأة تغع جسدها ،معندكش وا ليلل قلاا إ فيله يف ينلك حاجلة امسهلا
السرت واحلياء! ما وقفهش قبل ذلك على أ النيب عَّى رجله ،النيب وهو ر حجل عَّى رجله عشا كلا شلديد احليلاء ملن

علما  ،وينيول" :علما ح أحيا أ َّحميت" صححه األلباوُّ " .
حياء عحلملا ح " صلححه األلبلاو .ملامسعهش الكلالم ه !
أشد أ َّحميت ً
لب احليللاء والسللرت" صللححه
لل حي ل ٌّ سلله ٌ حيل ُّ
م لامسعهش إ النلليب -ص للَّى هللا عليلله وسلللم -كللا ينيللول" :إ َّ هللا عل َّلل وجل َّ
األلباو.

يعلل ينيللول للك الللرقص الشللرق والعحلري حللالل! ه جللل ،و ه أحبابنللا الكلرام اللل بنيللول لكللم عليله هللو ه اللل حهل َّم
عايلينه منكم ،العحري وعدم السرت وعدم احلياء ،يعل واحد ينيول لك احنلا علايلين شلوية عحلري ،ويعلل بنيلى عشلا إيله
النا تهنيبل ه فيبنيى دهاجني إيه دهاجني شيخ بنيى ،شيخ تلبلعنا يعل ينيول الكلمهني ول حى ينين النا .
نشوف الفيديو ونرج ليكم اتو..
دهللوى الفيللديو" :ايسلليدي الفاضللل كللل أنللواع الفنللو اللليت أيد فيهللا نللص ،أحم عللايل بلس أفهللم النللا شللا لة نفسللهم
لهال ،وملن
النهلار ه مللا أنللى تلهعلم اللرقص الشلرق وتعلمله للنلا  ،ملن أرا أ يشلاهد هلذا النلوع ملن الفنلو أه ًلال وس ً

يحلر م لايهفرجش ،لكللن م لن حي لرم عليلله أ أيه بللدليل للهحللرم ،احل لرام م لا ثبللب ب لنص قعع ل اللب لود ،وقعع ل الدال لة،
نص ابلهحرم ،وهللا إ كلا مدارسلنا فيهلا رقلص شلرق أف لل ملن العالبلاد اللل
واألصل يف كل ش ء اإلابحة ما ير ٌّ
ويدمروا منشآد جامعة األزهر".
ابسني خيم سو اء وكانوا بينيععوا شارع صال سا
َّ
متاما ،وبلرتقص ،وبهغلري الشلباب ،وبهعملل حركلاد تلل هبلا كلوامن
يبنيى إذ خدوا ابلكم إ الرقَّاصة الل خارجة عارية ً
الللنفس ،ي أف للل مللن ا جبلة ،بغل

النظللر بنيلى ..أحم أهللم حاجلة عنللدي لللوقيت مفلليش عنللدي نلص شللرع زي مللاهو

بينيول ،سبحا هللا!
حوىل" األحللاب ،٣٣:وتلب ل ُّرج اجلاهليلة األوىل إ
هللا -عل وجل -ملا قال كمنهج يف النيرآ "وا تلبل َّرجن تلبل ُّرج اجلاهليَّلة األ َٰ
امللرأة كانللب بهحظهلر رقبههللا ،أو بهمشل بللس كللده زي مللا قللال بعل

سلر ،بللس! ه
أهللل الهفسل بكسللرة ،نشللية فيهللا تك ُّ

تبل ُّرج اجلاهلية الل ربنا -سبحانه وتعاىل -هنى عنه ،الل ربنا -سبحانه وتعاىل -قال إنه حرام.
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ينيول لك ليس لدينا نص ،ليس عنلدحم نلص ،آه فعلال لليس عنلدحم نلص ينيلول أ ال َّلرقص حلرام وا حلالل ،إل ماكلانش
فيه رقص ابفالعة ي يف زمن النليب -صللَّى هللا عليله وسللم ،-ماكلانش موجلو  ،وهللا ابنلة أي جهلل ،ابنلة عنيبلة بلن أي
معيط ،ما كانب يف يوم من األايم ممكن خترج يف العرب وسلط قلريش وهل ابسلة بنعللو اسلرتتش ف ًلال إ هل تللبس

ائملا إىل
بدلة رقص ،ولكلن كملا قحللب لكلم -أحبابنلا الكلرام -هلو فيله فلرق كبل جلدا بلني ملنهج اإلسلالم اللذي يلدعو ً

ائما إىل افالعة واجملو والفواحش ،عافاو هللا وإايكم.
السرت وإىل العفاف وبني املنهج ه الذي يدعو ً

هللا -سبحانه وتعاىل -مللا أيملر امللرأة املسللمة ،مللا أيملر امللرأة املسللمة فينيلول" :وا ي لربن أبر حجله َّلن لليحلعلم ملا حخيفلني ملن

زينهه َّن" النور ،٣١:امللرأة املؤمنلة مات لربش برجليهلا عشلا للو ابسلة حخلرلال ملاتفهنش حلد ،ييجل حلد ينيلول ا ،ي
هتل رجليها وهتل كل حاجة يف جسدها و ا عا ي حالل!

عرفهوا احنا ليه اميًا واقفني للعلمانية ،إل زي ما قلب لكم احنا يننا مبين على السرت.
لب :اي رسللول هللا صللَّى هللاح عليله وسلللم! عوراتحنللا ،مللا أنه منهللا
لل إىل النلليب -صللَّى هللا عليلله وسلللم -فينيللول" :قلل ح
أيه رجل ٌ
نذر  -ا ه رجل ايمجاعة ،ه ر حجل! -قال :احفظ عورتك َّإا من زوجهك أو ما ملكب ميينحك -بس ،اللذي يلرى
وما ح
رجاللة وسلط بعل  -قلال :إ
عورة الرجل زوجهه أو ملك ميينه بس -فنيال
الرجل يكو ح م الرجل -ايرسول هللا احنا َّ
ح
والرجل يكو ح خاليًا قال فاهللح أح ُّ أ يحسهحيا منه" حسنه األلباو.
قلب:
اسهععب أ ا يراها أح ٌد فافعل ،ح
ح

يسللم الكللالم ه علمللا بللن عفللا مللا كللا بييجل يغهسللل يبنيللى مللوا كللده ،ويسللم الكللالم ه أبللو موسلى األشللعري

حياء من هللا.
فكا ملا ييج يغهسل يبنيى موا كده؛ ً

ملا يكو منهجنا إ النيب ينيول أ الرجلل عورتله ا تظهلر إا أملام زوجهله وملا ملكلب ميينله ،ايلب ايرسلول هللا ر َّجاللة يف

رجاللة يف بعل  ،قللال" :إ اسللهععب أا
بعل  ،أحم بللهكلم علللى رجللال ،ملابهكلمش علللى نسللاء اآ  ،ايللب ايرسللول هللا َّ
يرى عورتك أح ٌد فافعل" ،ايرسول هللا ايب وأحم قاعد لوحدي قال" :هللا أح أ يحسهحيا منه".
كل ه ليه منهج إثباد العفة والعفاف اخل اجملهم  ،منهج السرت اللذي أتلى بله رسلول هللا صللَّى هللا عليله وسللم ،إمنلا

ح لرتك ملللا النلليب ينيللول" :هللا أح ل أ يحسللهحيا منلله" ،تنيللول يل سلليا تك إهنللا تعلل ببدللة رقللص عاريلة و-عيللا ًذا ابهلل-
حبركاد مل ة لكوامن النفس ،وتنيول ا يوجد ليل شرع على هذا!

النلليب -صللَّى هللا عليلله وسلللم -ملللا ملر ذاد يللوم علللى جرهللد صللحاي كللرم كللا شلغَّال يف أرضلله وفرلذه قللد رهلر وبلدا،
فينيول -صللَّى هللا عليله وسللم" :-اي جرهل حد! لط فرلذك ،فلإ َّ الفرلذ علورةٌ" صلححه األلبلاو ،النليب بينيلول الكلالم ه
لراجل ،ط فرذك ،ماينفعش ه!

بللل ممللا تعلمنللا مللن س ل ة النلليب -ص للَّى هللا عليلله وسلللم ،-افلله أي كهللاب س ل ة ،ابب مللا حفللظ هللا بلله نبيلله مللن أ للا

اجلاهلية ،النيب يف وقب اجلاهليلة ربنلا -علل وجللَّ -لاه ملن أ لا اجلاهليلة اللل كانلب موجلو ة ،فكانلب النهيجلة اللل
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وه َّم ب فعوا حجارة البيب ،وكانوا يرفعلو حجلارة البيلب علرااي ،فلملا هل َّم النليب أ يفعلل ملللهم خل َّر مغشليا عليله،
بهنيرأه ح
عاراي أمام النا .
عشا مايظهرش ً
ملا ربنا -سبحانه وتعاىل -ينيول يف كهابه -سبحانه وتعاىل:-
"اي بين آ م حخ حذوا زينله حكم عند حكل مسجد" األعراف ،٣١:سبب نلول هلذه اآيلة أ العلرب كلانوا يعوفلو  ،افهحلوا أي
ثياب عصينا هللا فيهلا ،ا نعلوف البيلب بليلاب عصلينا هللا
كهاب س ة ،أ العرب كانوا يعوفو ابلبيب عحراة ،وينيولو ٌ :

فيها ،فنلل قلول هللا" :اي بين آ م حخ حذوا زينله حكم عند حكل مسجد".

والنلليب يبعللب أاب بكللر الصللدي إىل بيللب هللا احللرام سللنة تسللعة هجريلة ،يف أول حجلة لإلسللالم ،وينيلول ممللا أمللره النلليب -
صلَّى هللا عليه وسلم -به" :وا يعوف ابلبيب عراي " صحي البراري.
واألسهاذ ينيول لك ا أب أب ًدا إ املرأة تعل ترقص رقص شرق عارية عا ي جدا!
عرفهللوا الفللرق بللني منهجنللا ومللنهجهم ،هللو ه الفللارق بللني مللنهج اإلسللالم الللذي أيمللر ابلعفللاف ،وأيم لر ابلسللرت ،وأيم لر
ابحلياء ،وبني املنهج العلماو الذي ا أيمر -والعياذ ابهلل -إا ابلهَّلعري من كل ف يلة ،والهَّلعري من كلل حيلاء ،والهَّلعلري

مللن كلل سللرت ،والهعللري مللن كللل ف لليلة ،هللو ه الفللارق بللني املنهجللني ،مللنهج بيللدعو إىل السللرت ،ومللنهج يللدعو -والعيللاذ
ابهلل -إىل الفاحشة.

رسول هللا -صلَّى هللا عليه وسلم -يحنييم لوة كاملة م اليهو  ،ليه إلهنم يف يلوم ملن األايم علروا املرأة ملن املسللماد،
يف يوم من األايم امرأة مسلمة منهنيبة قاعدة يف سوق من أسواق اليهو بهبي وتشرتي فراو ها اليهو ي أ تكشلف علن
وجهها ،فأبب؛ فنيام اليهو ي جاب شوكة وجاب ذيل اجلالبيلة بهاعههلا وشلبكه يف ذيلل افملار؛ فلملا قاملب امللرأة اجلللء
افلف من رجليها اب ؛ فاههلد الغ ة عند رجل من املسلمني؛ فنيام فنيهل اليهو ي؛ فنيام اليهو فنيهلوا الرجلل؛ فأقامهلا
حراب؛ إل يف يوم من األايم امرأة من املسلمني اتعرد.
النيب -صلَّى هللا عليه وسلمً -
هذا هو منهج اإلسالم ،منهج اإلسلالم إ يف يلوم ملن األايم النليب -صللَّى هللا عليله وسللم -ينيلول يف شلأ الرجلال" :ملا
جر ثوبه ملن افحليالء يلنظحلر هللاح إليله،
أسفل من الكعبني من اإلزار فف النار" صحي البراري .ويف حديث آخر" :من َّ

هن "..إزاي
لدام َّ
قالب ُّأم سلمة :اي رسول هللا ،فكيف تصن ح النساءح بذيوهلن قال :تحلرخينه شبل ًرا .قاللب :إذا تلنكش ح
لف أق ح
اعا ا تل عليه" صححه األلباو.
جلء من رجل ينكشف اي رسول هللا " ..قال :تحلرخينه ذر ً
خايفة على جلء من رجليها يبا  .هذه أم سلمة زوجة النيب -صلَّى هللا عليه وسلم -اليت تلربَّب عللى احليلاء والسلرت ملن
النيب دمد -صلَّى هللا عليه وسلم.-
ائما أ يلحفرموا -والعياذ ابهلل -يف الفنو
إمنا هؤاء ا يعرفو هذا املعى أب ًدا وما تلربوا عليه ً
أصال ،هؤاء يريدو ً
الحياء والستر والعفاف بين منهج اإلسالمية ومنهج العلمانية من سلسلة "الرويبضة"

( صفحة  7من ) 13

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

اللليت عنللدهم ،وا أب أب ل ًدا إننللا نرسللم ام لرأة عاريللة ،فهللذا مللن الفللن ،أي فللن ! فللن النيباحللة ،فللن س لوء افحلحل  ،فللن قلللة

األ ب ،فن العحري .ملا يعل وزير ثنيافة لدولة مسلمة ،بلد األزهر ،وزير اللنيافة الساب  ،وينيول :إيه املشلكلة يف اللرقص
الشرق

وإيه املشكلة يف رسم النساء عارايد مللما هو موجو يف الفن الفرنس

تعالوا نشوف الفيديو ونرج لكم مرة أخرى..
ما ور يف الفيديو" :وزير اللنيافة :الني ية مش يف عحري اجلسد ،وإمنا ه ناذا تفعل كفنا هبذا اجلسد.

ملال الل على قناة النياهرة والنا
املذي  :يعين ح رتك م من برحممج الراقصة ً

وزير اللنيافة :إاالقًا ،لسبب بسيط؛ أل هل الراقصة املصرية األصيلة اليت شاهدحمها وحنن صلغار وإىل عهلد قريلب هل
ش ء فاحش إاالقًا ،إل فيله فلرق بلني رقلص شلرق أصليل ،ورقلص شلرق

ل أصليل ،الراقصلة الشلرقية احلنيينييلة وأحم

أضرب لك ملل أحم أذكر جدا سامية مجال سهجدها يف حركهها أقرب إىل راقصلة الباليله ،رشلاقة اجلسلد ،الهعلايل ابجلسلد
اإلنسللاو ،حركاتلله اجلماليللة ابلدرجللة األوىل ،لكللن هللذا يهوقللف أي ً لا علللى املحشللاهد ،حنلن نهحللد عللن حمشللاهد سلوي أو

مشاهد مكبحود."..

ا كالم ،ا تعلي  ،هو ا الفارق الل

اميلًا بنيلول لكلم عليله ،احنلا و حهل َّم ملش حاجلة واحلدة ،احنلا و حهلم حاجلاد خمهلفلة

مفيش أر اتفاق ممكن نهف عليها ننيف عليها أر دايدة ممكن نرو فيها احنا وهم ،هم يف حهة بعيدة جدا عنَّا.

السيدة فاامة -رض هللا عنها -بهنيول ألمساء بنب عميس وه بهملود :إو قلد اسلهنيبحب ملا يحصلن ابلنسلاء يف هلذه
األايم ،إ املرأة إذا ماتب وحكفنب الكفن بيبنيى ضي على جسم امللرأة؛ فيحلب لني حجلم جسلمها ،وأحم ملا أقلدرش إ أحم مللا

أمود يبنيى جسم مهفصل عليه الكفن ابلصورة ي ،فنيالب هلا :أا أحريك شيئًا رأيهحه أبر احلبشة
فجاءد جبريلدتني رابهلني ،للو ه اللنعش ،جلاءد جبريلدة رابلة وحنههلا كلده ،وجريلدة رابلة ملن هنلا وحنههلا كلده ،ورملب
لهورا ،فاسهحسللنب ذلللك وكانللب أول م لن ش لرعب للنسللاء
عليهللا اللللوب ،وامل لرأة حتللب ه ،إذ جسللد امل لرأة أصللب مسل ً
الهغعية عند املود ،يعين من ابب السرت على املرأة.

ه جنللب اللل بينيوللوه ا إيلله امسلله إيلله ابخهصللار يللن وضللالل ،حل واباللل ،ححسلن حخلحل وفسللا  ،مللاينفعش إ فنانللة
وراقصة أصيلة ومش أصيلة وجسمها ...إيه الكالم ا! اب أوا حم هنعمل إيه
إذا كا النيب -صلَّى هللا عليه وسلم -قد قال" :إ َّ من أشلر النَّلا عنلد َّ
الر حجلل يف ل إىل امرأتله
اّ منلللةً يلوم النيياملة َّ
الصب ينيلول ه أحم عمللب كلذا وعمللب كلذا وعمللب كلذا ،ا أشلر النلا
سرها" صحي مسلمُّ ،
ش حر َّ
إليه مثَّ ين ح

وتحف
منللةً عند هللا ،فما ابلكم ابلل ال يصور ا قح َّدام النا  ،اي ترى ماذا يحنيال

هللو ا يللن بيحللاول اميًلا يسللرت علللى النللا  ،و ه مللنهج بيحللاول اميًلا يكشللف األسللهار ،كللل حاجللة تبنيللى رللاهرة ،وكللل
حاجة تبنيى واضحة ،أهم حاجة املرأة تبنيى عارية قدامنا إزاي!
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احظللوا كلمللاهتم كلهللا رايللة يف حهللة واحللدة ،اي مجاعللة شللوية عحلري ،اي مجاعللة شللوية رق لص ،اي مجاعللة ُّ
فك لوا علللى الن لا
شوية ،ه

ي املشكلة الل احنا اميًا بننيابلها بني منهج اإلسالم وبني هذه املدرسة.

رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم كلا كملا ينيلول املغل ة "كلا إذا ذهلب امللذهب أبلعلد" صلححه األلبلاو ،النليب صللى هللا
عليه وسلم واحنا ماشيني يف اري حب يدخل افالء كا يبهعلد جلدا ،كلا إذا ذهلب امللذهب أبعلد ،ويف حلديث جلابر
لول هللا صللى هللا
حب ملا اسلهرت بله رس ح
"..انعل َّ ،
حى ا يراهح أح ٌد" صححه األلباو ،ا ه كله من ابب السرت" ،وكا أ َّ

ش خنل" صحي مسلم ،مش يبعد عن أعني النا وبس ،وكلا بيشلوف حاجلة يسلهرت
عليه وسلم حلاجههٌ ،
هدف أو حائ ح
كما وراها علشا ددش يعَّل منه على عورة.
النلليب -ص للَّى هللا عليلله وسلللم -قللال" :اتَّنيللوا املالعللن ال للَّال  "..حسللنه األلبللاو ،األشللياء الل ل تلللب لكللم اللعنللة ،ويف
رواية" :اتنيوا اللعانني .قالوا :وما اللعاحم اي رسول هللا قال :الذي يهرلى يف اري النا " صحي مسلم.
الل واقف يني حاجهه قح َّدام النا فيعَّل النا على عورته ،النيب ينيول إ ا ملعو  ،إذا كا واقف يني
و يسهرت عن أعني النا

ه ملعو  ،يني

حاجهله

حاجهه يف اري النا فااَّل النا على عورتله ه ملعلو  ،فملا ابلكلم نلن

مجيعا اهلداية.
خرجب لهحظهر مفاتنها أمام النا  ،يبنيى وضعها إيه نسأل هللا هلن ً
الرجللل ،وا تنظل حلر املللرأةح إىل
لل إىل عللورة َّ
أحبابنللا الكلرام النلليب ملللا يؤكللد علللى هللذه األصللول ،النلليب ملللا ينيللول "ا ينظحل حلر َّ
الرجل ح

عورة املرأة" صححه األلباو ،اي ترى احنلا هنعملل إيله يف حاجلة زي كلده ملاذا سلننيول هلذه النصلو

املهلواترة هنعملل

فيها إيه
املغ ة بن شعبة رض هللا عنه ملا يلرو يهللوج املرأة والنليب ينيلول لله :هلا ،أخبارهلا إيله هلل نظلرد إليهلا ينيلول لله :ا اي
رسول هللا ،أنظر إليها ،فينيول" :اذهب فانظحر إليها فإنَّهح أحرى أ يؤ م بين حكما" صححه األلباو.
النلليب -ص للَّى هللا عليلله وسلللم -ملللا يف يللوم مللن األايم يلحرس لل حجليبيللب وكللا رجللل م ليم افلنيللة علشللا يهلللوج ام لرأة مللن

يهوسط له ،ملا حجليبيب يرو ألبو البنب وينيلول لله أحم علايل أشلوف بنهلك ،ينيلول لله :إزاي تشلوف بنليت
األنصار والنيب َّ
قال له :النيب قال كذا كذا كذا ،فهررج البنب وتنيول" :علمب عليلك ابهلل -وهل حااَّلة إيلديها عللى وجههلا -إ كلا

يل،
رسول هللا أمرك أ تنظلر؛ فلانظر ،وإ كلا أملرك أا تنظلر؛ فلال تنظلر" ابهلل عليلك ،النليب قلال للك علوز إنلك تنظلر إ َّ
أهو أحم بني يديك ،إمنا ابهلل عليك لو ماكانش قال لك كده ما تبصش ،ا تنظر.

ا يف وقب كانب فيه البنب عندها هذا احلياء ،إمنا حه َّم :اي مجاعة أععوحم فهوى يف الرقص الشلرق  ،فيعلل وزيلر اللنيافلة
يللهكلم وعللايلين شلليخ يعل ل يللدلَّ النللا بنيللى ،شلليخ بني لى يعل ل ينيللول إ الراقصللة ي شللهيدة؛ ي بهعمللل عمللل مللن
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األعمال اجلبَّارة جدا ،يبنيى فيه اتنني شيوخ قاعدين ونهكلم علن الراقصلاد ونشلج النلا يلال اي مجاعلة االعلوا ،كلله اي
مجاعة يشهغل وكله اي مجاعة يعى إيه يرقص م شوية عحري فاض عشا حى كده إيله ...وإيله املشلكلة اي مجاعلة نعلل

نعمللل لنللا قنللاتني تالتللة مهعلنيللني ابلللرقص الشللرق  ،وتعلدي علللى أي قهللوة تالقل الشللباب قاعللدين يبصللوا علللى الراقصللة
وه برتقص وبههمايل.
ما تيجوا نشوف شيخ كده بيهكلم عن الرقص الشرق وإ الراقصة إذا ماتب فه شهيدة.
ما جاء يف الفيديو:
"الشيخ :لفظ الشهيد وكل واحد مسئول عن كلمهه.
ا اور :يعين هو مفهوم يين وا مفهوم نيوي
الشيخ :مفهوم يين عند أهله.
ا اور :اربط يل ،اربط يل بنيى ،اعهربو أحم من أهله وقحل يل يعين ايه شهيد

الشيخ :كل من ماد من ينك على وجه ح و تكن ميههه ميهة ابيعية فهو شهيد.
ا اور :اب ما هو ممكن يكو اال بيسرق على املواس !
الشيخ :قلب لك أهوه شرو من ضمن الشروو إنه يكو ميب على ح  ،يعين واحد إذا خلارج للكلرة ميلب عللى حل
وا ابال
ا ور :مبا  ،مبا  :إذ يف ح !
الشيخ :واحد خارج سياحة مبا  ،واحد خارج لعلب الرزق مبا .
ا اور :واحدة خارجة ترقص
الشلليخ :يف حلظللة رقصللها وا يف حلظللة خروجهللا اسللهى اي مللواحم ،مللواحم اسللهى اسللهى بللس ،ه ل أربعللة وعش لرين سللاعة
برتقص
ا اور :أربعة وعشرين ساعة ه احنا نولد العاقة بيها ه احنا نولد الهوربيين بيها.
الشيخ :ما ميكن يف حلظة خروجها كانب ذاهبة من أجل إهنا تيب لنيمة عيش اتكلها!
ا اور :واض .
الرقص "
الشيخ :وه حمزلة تيب لنيمة عيش ماتب .هل ه ماتب يف حال َّ
حوار آخر:
"الشيخ :هذا علم وكو إ النا تنيبل أو ا تنيبل..
ملال إ الب ة مش حرام
ا اور :ا ا ا فهمين ،أحم أول مرة أمس احلكاية ي ،أنب عايل تنيول يل ً
الشيخ :احنا قلنا إهنا مسألة خالفية ،البل ة ي ليسلب حمهَّرلذة ملن العنلب ،وإمنلا مهرلذة ملن الشلع  ،هلذا الشلراب إذا

يل رأي حخمالف.
أسكر كل ه فإذ قليله حرام عند مجهور الفنيهاء ،أبو حنيفة قال ا أحم مش م اجلمهور ،أحم َّ
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ا اور :أبو حنيفة شايف إ الب ة حالل
الشيخ :الب ة النيدر

املحسكر.

ا اور :أيوا ايخد كوابية يعين

الشيخ :هو ميكن الكوابية ممكلن تسلكره ،ا حسلب قلدر اإلنسلا حسلب بنيلة اإلنسلا  ،ممكلن بنيلة اإلنسلا مل كلوب
ممكن..
ا اور :مفهوم هو هاعرب مرة هايعرف..
الشيخ :نعم ه وجهة نظر أبو حنيفة.
ا اور :أبو حنيفة شايف كده !
الشيخ :نعم ،و ي مسألة ماهيَّاش خفية ،ي مسألة من مسائل األمهاد املعروفة.
ا اور :أحم معرفش ،أحم لسه أول مرة أعرف من ح رتك أهو".

يبنيللى إذ احنللا ازم عشللا نللدي للنللا ينيللني إ العح لري جللائل ازم نعل ل هلللم شلليخ والشلليخ ه ازم يللهكلم شللوية عللن
العح لري ،بللدل مللا يللهكلم لأسللف عللن الفللواحش اللليت انهشللرد يف اجملهم ل وعللن املرللدراد الل ل ملللب قل لوب وعنيللول
الشباب ،وا عن املرضى الل يف املسهشفياد اللل ماعنلدمهش أ ويلة ،وا الفنيلراء اللل ملش اقيلني ايكللوا ،هلو الال
ينيول الراقصة إذا العب لعمل شغلها يعين إذا ماتب يبنيى كده إ شاء هللا فه شهيدة ،فه شهيدة!!
ايب ،نرج ننيول هو ه الفارق الينييين اي إخواننا ،هو ه الفارق الينييين بني من يحلري جيلل عللى العفلاف ،وعللى حلب
الدين ،من أوائل الكلماد الليت تكللم هبلا النليب -صللَّى هللا عليله وسللم -أتملرحم ابلصلالة والصللة والعفلاف ،لللث كلملة
النليب -عليلله الصللالة والسللالم -اتكللم بيهللا ،بللدل مللا يللهكلم علن السللرت وعللن األ ب وعلن افحلحل بلدل مللا يللدر للنللا
صللورة النللور اللل بهوضل قللد إيله ربنللا -سللبحانه وتعللاىل -كللا أيمللر ابلسللرت ،هللو بينيللول لللك النهللار ه الراقصللة الراقصللة
الراقصة.
هكذا كا يعلمنا النيب صلى هللا عليه وسلم األ ب
أحبابنلا الكلرام ،رسللول هللا -صللَّى هللا عليلله وسلللم -كللا إذا أرا ااسللهئذا  ،أ يللدخل علللى أحلد ،إذا حللب يسللهأذ ،
كا النيب -صلَّى هللا عليه وسلم -يعع للباب جنبله كلده -صللَّى هللا عليله وسللم ،-البلاب كلده النليب -عليله الصلالة
والسالم -عاايله رهره كده ،أو عاايله جنبه كده ،ليه علشا ممكلن صلاحب البيلب يفله ملرة واحلدة فلالل ج َّلوه يف

البيب تظهر عورهتم ،أو يظهلر ملنهم شل ء ،فلالنيب -عليله الصلالة والسلالم -كلا بيلدي للبلاب رهلره وهلو بيسلهأذ -
صلَّى هللا عليه وسلم -خ من علم الدنيا كلها يعين إيه أ ب.

منهج اليهو يحص َّدر جملهمعاتنا إلفسا ها
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النلليب -ص للَّى هللا عليلله وسلللم -ملللا يعلمنللا أ موسللى -عليلله السللالم -كللا حيي لا سلله ًا ،إيلله احليللاء والسللرت ،كللا بن لو

إسرائيل يغهسلو عحراة و ه سبحا هللا منهج قريب جدا للمنهج الل حه َّم عايشني فيه اآ الل النلا

ي عايشلة فيله

اآ  ،كا بنو إسرائيل يغهسلو عراة!

وأما سيدحم موسى -عليه السالم -ألنله كلا حييلا سله ًا كلا يغهسلل وحلده ،ه رجلل ملش املرأة ،فأخلذوا ينيوللو عليله
آذر ،بدؤوا يشوهوا صورته ويشوهوا حمسعهه بني النا .
"اي أيُّلها الَّذين آمنحوا ا ت حكونحوا كالَّذين آذوا حموس َٰى فلبل َّرأهح اللَّلهح ممَّا قالحوا ۚ وكا عند اللَّله وج ًيها" األحلاب.٦٩:
هيهنيال على احلجاب إنه خيمة وهيهنيال عليه إنه مش عارف مهكلفهة ،ويهنيال عليه إيه!
نفس املنهج ابلظبط ،نفس املنهج الل كا عايش عليه اليهو من العحري وااخلهالو الفاضل  ،حهل َّم علايلين يبعهلوه لينلا،

وقللدروا ينجحللوا يف تربيللة هللذا اجليللل الل ل موجللو حاليًلا اآ علللى شاشللاد الهليفليللو علشللا ينني لل للنللا ملللل هللذه
األمللور ،أنللهم مهريلللني حللى الكللالم يف املواقل اإلابحيللة ،واملواقل اللل بلهمأ فسللا  ،يعلل اتنللني تالتللة أربعللة ملن النسللاء
ينيولوا ايه املشكلة احنا بنهفرج عا ي!!
أنهم عايلين إيه من شبابنا عايلين إيله ملن وا حم وعلايلين إيله ملن بناتنلا أنلهم فسلدة ،ليله علايلين تفسلدوا أوا حم فع ًلال
اء" النساء.٨٩:
صدق هللا حني قال" :و ُّوا لو تك حف حرو كما كف حروا فله حكونحو سو ً

و وا لو تفجرو كما فجلروا فهكونلو سلواء ،و وا للو تفسلنيو كملا فسلنيوا فهكونلو سلواء ،و وا للو تهعلرو كملا تعلروا
فهكونو سواء ،هو مه اي إنه شايف حد أحسن منله وعنلده أ ب وحيلاء وسلرت ،فكلل حاجلة عايلهلا النهلار ه إ ازم
تكو حاجاد -والعياذ ابهلل -مليانة فححش ومليانة سوء ومليانة قحلب والعياذ ابهلل.
هذا هو الفارق ،ملف احلياء والسرت ،ملف األ ب وافحلحل  ،مللف اللدعوة إىل الف ليلة واللدعوة إىل الرذيللة ملن امللفلاد
املهملة جللدا اللل ممكللن اتخلد منَّلا عللى األقللل عشللر حلنيلاد ،الفللرتة النيا ملة إبذ هللا -تبللارك وتعلاىل -هننيللول اي مجاعللة
عشا كده بنيول لكم هو ه الفارق احلنييني .
ولو سألهوو هو إيه السبب يف الفسا الل حصل يف اجملهم اآ أوا وبناد ،هنيلول لكلم وروا عللى األفلالم ،وروا
ش لا ،وأرهللروا خبللًللا،
علللى املسلسللالد ،و وروا علللى اململلللني واململللالد الل ل ايمللا لأسللف أرهللروا عحلراي ،وأرهللروا فحح ً
وأرهروا فسا ًا؛ فأضلوا النا وضلوا.

ه الل هنحاول إ شلاء هللا نكشلفه يف الفلرتة النيا ملة إبذ هللا تبلارك وتعلاىل؛ عشلا ننيلول للنلا حخلدوا ابلكلم عرفهلوا

ليه احنا اميًا بننيول حه َّم منهج واحنا منهج ،حه َّم ين واحنا ين ،حه َّم ليهم ارينية واحنا لينا ارينية.
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م ذلك أسأل هللا –سبحانه و تعاىل -أبمسائه احلحسى وصلفاته العحللى أ يهلدينا وإايهلم إىل العريل املسلهنييم ،أ يهلدينا

السنَّة.
وإايهم إىل نور احل  ،إىل نور الكهاب ،إىل نور ُّ
هذا وصلَّى هللا على نبينا دمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مت حبمد هللا

شاهدوا الدر للنشر على النب يف قسم تفريغ الدرو يف منهدايد العري إىل هللا وتف لوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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