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احلمد هلل والصالة والسالم على ٍ
حممد رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله،
املهم هو ُحسن اخلُلُق يف املرأة

تعرفا عن طريق اإلنرتنت ،وقاهلا حببك موت وماليش يف الدنيا غريكِ ،
وإنت أبواي وأمي وأخواي وأخيت ،وعميت وخاليت
وبواب العمارة والسايس بتاع العربية والدنيا كلها ،والبنت ملا مسعت هذا الكالم قد أغشي عليها ،فدخلت يف دوامة

العاطفة واملشاعر واألحاسيس وإن أان مطلوبة ،وأنين أنثى ،أان بقول لك اي بنيت كوين أنثى ،فرق ما بني اجلمال وما بني
األنوثة ،اجلمال؛ مجال اخلِلْقة ،وأما األنوثة ده بقى حاجة اثنية خالص ،فيها مجال يعين األنوثة دي فيها مجال مع بِر
وإحسان وأخالق ،وعفة ،وحياء ،وأدب ،وطهارة ،وطاعة ،وإحسان وحاجات مجيلة ج ًدا ج ًدا .وبال شك أبن األنوثة
أوىل بكثري من اجلمال ،فقد تكون املرأة مجيلة اخلِلقة ولكنها قبيحة اخلُلُق ،وأما املرأة كوين أنثى حني تكون أنثى هذه
بتداء ،حتسن القول ،ختتار الكلمات كما قال هللا
املرأة بال شك أعين بذلك مطيعة لزوجها ،تطيع أمر رهبا –عز وجل -ا ً
–تعاىلَ " :-وقُولُوا لِلن ِ
اس ُح ْسنًا" البقرة.83 :

التحذير من تبادل الصور بني اجلنسني
أان عايز أقول عندان إشكالية كبرية ج ًدا عند الشباب ،ملا تعرف على البنت قال هلا بصراحة أان عاوز أجتوزك ،والبنت

قالت له اي ألف مليون مرحبًا ،احلصان األبيض مستين حضرتك مع الطرحة البيضة والفستان األبيض ،وأان موافقة على

الزواج ،تعاىل أطرق الباب عليا ،على أبواي وقول له أان طالب البنت للزواج ،فيقول هلا طيب أان بس ليا طلب صغري قد
كده ،أرسلي يل صورتك الشخصية ،وقد يكون صادق إنه عاوز يتزوجها ،ولكن؛ فالبنت تقول بعاطفتها أان هبعتها وملا
ِ
حتكم العقل تقول ال مش هبعتها ،وأان بقول لكل بنت إايك مث إايك مث إايك من إرسال الصورة إىل واحد عاوز خيطبك أو
وفعال عاوز خيطبك ،الحد يبعث لك صورته وال
عاوز يتالعب بيك ،بالش نقول يتالعب بيك ،هفرتض إن هو صادق ً

إنيت تبعثي صورتك حلد.

ليه الكالم ده اي بنات؟ ليه الكالم ده اي بنايت اي أخوايت؟
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أوال :قال النيب –صلّى هللا عليه وسلم": -انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" 1عاوز تشوفها؟ روح بيت أبوها،
ً
وأجلس يف وجود حمرم ،واستمع هلا وهي تستمع ليك وتتكلموا وترى منها الوجه والكفني ،وهي ترى منك الوجه

والكفني.
طيب إحنا ليه بنقول ممنوع إرسال الصورة الشخصية؟ وذلك لعدة أمور:
-1الشاب قد يريها لغريه ،قاعد مع إخواته الصبيان ،قاعد مع أوالد عمته ،قاعد مع العيلة ،قاعد مع صحابه فبيقوهلم
اي مجاعة وهللا قولوا يل رأيكم إيه يف األخت دي؟ رأي مني؟ وأخت إيه؟ إنت كان حمرم عليك النظر هلذه املرأة إال

لضرورة ،وقد أابح لك الشرع أن تنظر إليها من أجل اخلطوبة ،يعين ما ينفعش حد اتين يشوفها غريك ،لألسف كثري من
الشباب للغفلة عن الدين وإن هو شخصية اتبعة ،ومش عارف يقود نفسه ،وال يقود غريه فيبدأ يسأل الشباب اللي

حواليه إيه رأيك يف البنت دي؟ مجيلة ،أمورة ،حليوة ،ويبدأوا بقى يتنمروا واللي يتكلم ،واللي يصف واللي يقول واللي
يعيب .فعايز أقولك اي بنيت ال يصح أبي ٍ
رسل الصورة الشمسية عرب وسائل السوشيال ميداي،
حال من األحوال أن تُ َ
ألي حد من الناس يشوفها ،وال حبجة أنه خاطب .ألنه قد يريها لغريه.

 -2احلاجة التانية :الصورة ال حتاكي الواقع أب ًدا ،الصورة ال حتاكي الواقع كم بنت إنت شفتها على النت على الواتس،

حاطة صورهتا وال على الفيس وال غريه وحني تراها يف احلقيقة تقول -سبحان هللا -مني دي؟ دي هي دي إزاي؟ ما هنا

البسة لينسز ،وحاطة على الربامج بتاع الكمبيوتر ومغرية يف شكلها ،وحاطة مش عارف قطة هنا وديل حصان هنا

وعاملة هنا ،وشكلها تشوفها تقول -سبحان هللا -إيه ده اجلمال واحلالوة دي ،وأتيت إىل الواقع تتذكر قول هللا –عز
وجلَ ":-وَخيْلُ ُق َما َال تَ ْعلَ ُمو َن " النحل ،8 :هي مني دي؟ آه هو ده واقع ،فالصورة ال حتاكي الواقع أب ًدا.

طفال يف القرية ،ويف أواخر كده الطفولة ،عرفت إن واحد من مكان معني تزوج امرأة ،الراجل ده
أان أتذكر حني كنت ً

كانت البنت دي طفلة صغرية ،ووالد هذه البنت مع الشاب الذي تزوجها ده كان معاه يف األردن ،بيعملوا مع بعض

يف احملارة ومش عارف والبياض والكالم اللي زي ده ،فقاله أان عندي بنت عايز أزوجها لك ،وده األول الشاب ده كان

غين ج ًدا ،كان واخذ مقاوالت وكان موسع الدنيا وكان ربنا فاتح عليه ،قال عاوز أجتوز يل بنت ،قاله هللا ده أنت بنتك

زماهنا صغرية ،قاله ال ده عروسة ،عمل إيه؟ اللي عمله وأان مسعت هذا من أيب وأمي أنه أرسلها للجماعة بتوع الكوافري،
اللي مها كفروا الناس يعين ،مكفروش التكفري يعين إمنا الكوافري اللي بيضبطوا اللي مش عارف حطوا إيه وعملوا إيه

وسووا إيه ،لتتغري الصورة خبالف احلقيقة ،فالبنت جلست طفلة صغرية ،ملا جلست بني يدي بتاع الكوافري ده أعطوه
ماهرا ،إن اخلِلقة دي كربت يف السن شوية عن طريق املساحيق واحلاجات
شيء من املال -فسبحان ريب العظيم -كان ً

انظر إليها فإِنَّه أحرى أ ْن ْيؤَد َم بين ُكما" صححه الرتمذي
 " 1أنه
خطب امرأةً فقال ُّ
النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم ْ
َ
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اللي حطينها دي فلما أرسلت له الصورة يف األردن ،قال أان موافق عليها أان معرفش إن هي كده ،وملا تزوجت وعمها
كان الوكيل وركبت الطيارة ،وسافرت أول ما رآها قُبِض ،قاله وهللا ألطلقها ،غشيتوين ،وهللا ألطلقها وحدث خالف

كبري ج ًدا ج ًدا بني األسرتني ،وكاد أن حيدث هناك شيء من التقاتل ،وهناك شيء من قطع صلة األرحام ،واملشاكل

بينهم ليه؟ ألن الصورة ال حتاكي الواقع ،فحضرتك ما ينفعش تبعثي صورتك حلد ،ممكن يوريها حلد اثين وده حمرم ،واألمر

الثاين الصورة ال حتاكي الواقع أب ًدا.

 -3احلاجة الثالثة قد يستنسخ منها يقول لك اتفضلي الصورة بتاعتك أهي ،من أدراك إن ما أخذش صور منها؟ من
أدراك إن ما نسخش عليها؟ من أدراك إن ما احتفظش بيها؟ طب أان هفرتض إن إنت ملا شفتيه قليت أان مش موافقة
عليه ،وهو ملا شافك قال أان سأوافق عليها ،وعاوزها زوجة ،ومع ذلك إنت رفضيت ،خالص مسكك من رقبتك،

والكالم ده يف الواقع ،صورتك تلف على الدنيا ،وتنشر على صفحات اإلنرتنت ،وقد حيتفظ هبا إىل ما بعد الزواج،

نتقاما منك ويرسل هذه الصورة إىل زوجك ،ودي مشكالت حضرانها ،فإحنا بنتكلم من واقع اخلربة ،قد يتالعب هبذه
ا ً
الصورة إن مل يكن إنسان صاحب دين ،ولذلك من األخطاء إن األم تقول هلا وإيه املشكلة اي بنيت ملا تبعثي له صورتك؟
الصورة يعين هياكلك؟ اي حجة اي حجة تعايل اي حجة أدي لك روصيه وال حاجةِ ،
إنت طيبة وهللا بس ما يبقاش كده،
ما تضيعيش بنتك ،وبنتك الصور بتاعتها برتسلها إىل الشباب ،والشباب يتفرج عليها ويف اآلخر يتالعب بيها وبنتك

قد تضعف أمام هذا.

ويقول هلا وهللا ألفضحك عند أهلك وأقول هلم إن إنت اللي بعتايل يل الصورة ،وأقول هلم إن أان اتصورت معاك يف

كثريا ما كنت أمسعه ،خاصةً يف اإلشكاليات والبنات اللي يف سن
املكان الفالين ،وعملنا مش عارف كذا ،والكالم ده ً

حرج
حرج على بناتك ما يكونش لواحدة فيهم صورة على اإلنرتنتّ ،
املراهقة ،فأان بقول لكل بنت ،وبقول لكل أب ّ
على بناتك وخليك واعي ج ًدا ج ًدا ج ًدا يف التفتيش من وراء البنات ،وخلي ابلك من التليفوانت واحملاذير دي ،إن
يقعوا وترسل صورهتا لصاحبتها مش عارف لفالنة أو لعالنة ،ده ممكن يسبب لنا مشاكل أكرب مما تتخيل ،خاصةً وحنن
يف زمان فسدت فيه األخالق .وأنتم شايفني الوضع املوجود خاصةً يف الشوارع والطرقات وعلى اإلنرتنت.
وصااي هامة لكل أب وأم
تعاىل اختلف كده مع واحد على النت كده أنتم االثنني ،تسمع من القبائح ما هللا –عز وجل -به عليم ،ومن الفحش

والبذاءة ما هللا –عز وجل -به عليم ،ولذا أيها األخ احلبيب لكل ويل حافظ على بناتك ،لكل أم بطلي استسهال،

وبطلي تقويل لبنتك هيفوتك قطار الزواج ،إيه املشكلة ما تتواصلي معاه عادي خالص؟ عادي إيه؟ عادي إيه؟ هتضيعي

بنتك ،وأان بقول لكل بنت ما تسمعيش كالم أمك ،وذكريها ابهلل ،وملا تقول لك ابعثي صورتك ،اي بنيت اتكلمي مع

خطيبك عن طريق مش عارف اإلنرتنت ،وحىت لو أبوكي مش موجود ،إيه يعين؟ ما هو مش حياكلك ،ال ال ال بنتك قد
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ٍ
بشيء من التدرج" ،إِن الش ْيطَا َن لَ ُكم َع ُد ٌّو فَ ِ
اخت ُذوهُ َع ُدوا إِمنَا
تتنازل عن عفتها ،وعن دينها ،وعن حيائها ،وعن خلقها
ْ
ِ
ِ ِ
ات الش ْيطَ ِ
اب الس ِع ِري" فاطرَ"، 6 :ال تَ تبِعوا ُخطُو ِ
َص َح ِ
ان"النور 21 :أغلق الباب.
يَ ْدعُو ح ْزبَهُ ليَ ُكونُوا م ْن أ ْ
ُ
َ
نصائح هامة لكل بنت
ولذا نصيحة لكل بنت أن من أجبدايت الرؤاي ،إن حضرتك احلب اللي من وراء حجاب ده مش أمر شرعي اي بنيت،

احلب يف ذاته مش حاجة حرام أب ًدا ،ده حاجة مجيلة ،ده فن ده وكثري من الرجال ال حيسنه ،بل من النسوة ال حتسنه،
ولكن ما يرتتب عليه هو احلرام ،النظرة والسالم والكالم واملوعد ،واللقاء والكالم اللي زي ده.

ولذا أخلص اللقاء فأقول :ملا قال –صلّى هللا عليه وسلم":-انظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما"" ،انظر إليها فإن

يف أعني األنصار شيئًا" ،2ده بيدل على إن الرؤية ،إن حضرتك تروح تشوف البنت يف البيت ،وما حدش يوصفها لك،

إن أان أشوفها بعينيه وما تشوفهاش عن طريق الصورة وال تطلب الصورة من أحد ،الصور الشمسية فإهنا ال حتاكي الواقع،

وفعال عاوز يتزوجك ،ولكن
وبقول للبنت لرمبا استنسخ من هذه الصورة ،لرمبا تالعب الناس هبا ،لرمبا الولد ده أحبك ً
ِ
أنت رفضيت ألي سبب من األسباب إن ملا سألتوا عليه كان إنسان غري دين ،أو إنسان غري خلوق ،أو أسرته بتوع
مشاكل ،أو ه تجلسي يف بيت عيلة ،وإنت ما تقدريش على بيت العيلة ،ألسباب كثرية فلما تيجي تقويل له أان رافضة
ِ
الزواج ،وربنا –عز وجل -يكرمك بغريي يقولك :وهللا ألعرفك ،وهللا ألنتقم منك ،زي ما ِ
عرفت إن أان حبيتك
أنت

وتعلقت ِ
بيك ومع ذلك مفيش أي عالقة بيين وبينك ،ومش عاوزة تتجاويب معااي.

ووهللا وابهلل واتهلل ،وهللا وابهلل واتهلل كاد أن يطلقها يف ليلة الزفاف ،ملا كان هلذه البنت عالقة بصديق زوجها ،أرسلت

له الصورة وخذ الصورة وتالعب هبا ،هو عاوزها وهي رافضة ،وظلت فرتة من الزمن ويف ليلة البناء أرسل هلا رسالة وقال:
سأخرب زوجك يف هذه الليلة أنه كانت هناك عالقة بيين وبينك ،وكادت أن تُطلق ولذلك أحرصوا اي بنات على عدم

إرسال الصور ألحد فمن أرادكم للزواج فليطرق على الباب.

وصلّى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.

ِ
فإن يف ُ ِ
َّيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم :انظُْر إليها َّ
َّ " 2
أعُي األنصا ِر شيئًا يعين ِصغًَرا" صحيح ابن حبان
رج ًًل أراد أ ْن َّ
يتزو َج امرأةً من األنصا ِر فقال له الن ُّ
أن ُ
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