
 

٩٣

  
  
  
  

  المجــــــتــمع األســــــــري
  
  

ثالثة ال يدخلون الجنة : الديوث ، والرجلة من النساء ، ومدمن ) ١
  الخمر .

  ) فجور ال سفور.٢
  ) غض البصر .٣
  ) اختالء الخاطب بمخطوبته .٤
  ) التحذير من الزنى .٥
  . الندل يتولون خدمة النساء في األعراس )٦
  ) األعراس المختلطة أيضا .٧

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٩٤

  ثالثة ال يدخلون الجنة
  الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر

 
عــن رسول هللا صلى  –رضي هللا عنهمـــا  –عن عمار بن ياسر 

ثالثة ال يدخلون الجنة أبدا؛ الدَيُوث، والرجلة من ((هللا عليه وسلم قال: 
، قالوا: يا رسول هللا؛ أما مدمن الخمر فقد ))النساء، ومدمن الخمر

، قلنا: فما ))الذي ال يبالي من دخل على أهله((رفناه، فما الديوث؟، قال: ع
، رواه الطبراني في ))التي تََشبَّهُ بالرجال((الَرُجلة من النساء؟، قال: 

  "الكبير"، والبيهقي في "الشعب" رحمهما هللا.
 

  الشرح والبيان
 كل من تعدى حدود هللا جل جالله، وحارب سنة رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم؛ فقد ظلم نفسه وعرضها للخسران المبين، وصدق هللا في 
قوله في سورة األنعام: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}.[األنعام: 

 –عن عبد هللا بن مسعود  –رحمهم هللا  –]. أخرج أحمد والجماعة ١٥٣
قال: خط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطا بيده ثم  –هللا عنه رضي 

، ثـــم خط خطوطا عـــن يمين ذلك الخط ))هذا سبيل هللا مستقيما  ((قال: 
، ))وهذه السبل ليس منها سبيل إال وعليه شيطان  ((وعن شماله؛ ثم قال: 

ق بكم ثم قرأ: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفر
  }.عن سبيله

ومعلوم أن الخط األول يعني به اإلسالم، والخطوط األخرى يعني 
بها كل الضالالت وجميع الملل والنحل والمذاهب اإللحادية، سواء كانت 

  قديمة أو حديثة.
أقصى جهده في ميدان  -صلى هللا عليه وسلم  -وقد بذل رسول هللا 

ى اإلنسانية بثروة علمية التشريع والننظيم، والترغيب والترهيب، وأت
وعملية كاملة، تصوغ من اإلنسان العادي اإلنسان الكامل، وهي ثروة ال 

إلى يوم النفخ في  –إن شاء هللا تعالى  –زالت بأيدي الناس، وستبقى 
الصور، يصوغ لنا في كل زمان رجاالت تفتخر بهم اإلنسانية ويعتز 

الدنيا، وأعظم طبيب  بهم التاريخ؛ ألنها صدرت من أكمل إنسان عرفته
في معرفة أدواء البشرية يحذرها من األمراض الخطيرة لتبتعد منها 

  وتفر منها فرارها من األسد.
واإلسالم يحرص غاية الحرص على تكوين رجاالت قادرين على 
تحمل المسؤوليات، عاملين بجد في كل الميادين التي ترفع من مستوى 

مسايرة للدول الكبرى، بل متقدمة  أوطانهم، وتجعل منها أوطانا متقدمة
  قافلة الدول التي جعل هللا بيدها الحل والعقد في هذه الدنيا.

على تنفير أمته من كل  –صلى هللا عليه وسلم  –ولذلك حرص 
  األوصاف والمسكرات المضرة بالبدن والنفس عاجال أو آجال.

ه صلى هللا علي –وهذا الحديث من هذه األحاديث التي تحدث فيها 
بأسلوب قوي صارم عن وصفين دنيئين وعن الخمر التي هي  –وسلم 
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وهو الصادق المصدوق الذي ال ينطق عن الهوى  –جماع اإلثم؛ فأخبر 
  بأن ثالثة ال يدخلون الجنة أبدا: –إن هو إال وحي يوحى 

  الديوث. – ١
  الرجلة من النساء. – ٢
  مدمن الخمر. – ٣

ث عول: فهو مشتق من التدييث؛ تقول: بمثلثة على وزن: في فأما الديَوُّ
ديثت البعير إذا ذللته وسهلته بالرياضة، وقد فسره صلى هللا عليه وسلم 

لما سألوه عنه تفسيرا مكشوفا، قائال:  –رضوان هللا عليهم  –ألصحابه 
، يعني: بقصد الفساد، فكأنه ذلل ))هو الذي ال يبالي بمن دخل على أهله((

حشة ويتخذون الوسائل الميسرة لها؛ فلم يحل حتى رأى أهله يقربون الفا
بينهن وبينها بمختلف الوسائل التي أقدره هللا عليها، وما بعد تسهيل من 

  تسمح له نفسه بذلك تسهيل.
وذكر الديوث يدل على أن أصل  ((رحمه هللا:  –قال اإلمام ابن القيم 

فتحمي  الدين الغيرة، ومن ال غيرة له ال دين له، فالغيرة تحمي القلب
الجوارح، فترفع السوء والفواحش، وعدمها يميت القلب فتموت 
الجوارح، فال يبقى عندها دفع البتة. والغيرة في القلب كالقوة التي تدفع 

  .))المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة كان الهالك...
ولما احتل اإلستعمار بالد المسلمين؛ حرص غاية الحرص على قتل 

م بعرضه نساءه على الجمهور وعده ذلك من هذه الغيرة في نفوسه
مظاهر الحضارة والمدنية الحديثة، وتقليله من أهمية الدين في برامج 
التعليم، ولما أنجانا هللا منه؛ تفانى اإلختصاصيون في تطبيق تعاليمه 
حذو النعل بالنعل، فأصبح اإلنحالل الخلقي ينتشر بسرعة مهولة يوشك 

ية في الحضيض ال قدر هللا، فأصبح كثير منا أن تسقط معه أمتنا اإلسالم
ال يرى غضاضة في عرض مفاتن زوجته وبنته على الناس في 
الشوارع والشواطئ وهو حاضر، وأصبح جمع من الشباب يأذنون 
ألزواجهم بالرقص مع رجال أجانب عنهم وهم ينظرون، ويعمدون هم 

منازلهم  ونساء أجنبيات عنهم فيفعلون معهن مثل ذلك، ويرجعون إلى
وهم قريروا العين هادئو البال باألمسية الشيطانية التي قضوها مع 

  .]١٩}.[ المجادلة: حزب الشيطان {أال إن حزب الشيطان هم الخاسرون
وقد فسر صلى هللا عليه وسلم الديوث في حديث آخر أخرجه اإلمام 

رضي  –في "المسند" عن سيدنا عبد هللا بن عمر  –رحمه هللا –أحمد 
هو الزنى.  :والخبَث، ))الذي يُِقرُّ في أهله الخبث((بأنه:  – عنهما هللا

  والمعنى واحد.
في "شرح الجامع الصغير"  –رحمه هللا  –وقد نص اإلمام المناوي 

بأنه المراد باألهل: الزوجة أو السرية، وزاد قائال: ويشمل األقارب 
  أيضا.

بأهله الفاحشة  فمن كان يظن ((رحمه هللا:  –وقال اإلمام الذهبي 
ويتغافل لمحبته فيها؛ فهو دون من يعرس عليها، وال خير فيمن ال غيرة 

  .))فيه، والِقوادة ال تزال بالحرة حتى تصيرها بغيا، عليها وزران 
ولعمري  ((في "طوق الحمامة":  –رحمه هللا  –وقال اإلمام ابن حزم 

دنا الشريعة ؟، إن الغيرة توجد في الحيوان لخلقة، فكيف وقد أكدتها عن
  وهي من شعره: –وما بعد هذا مصاب....وذكر هذه األبيات 
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أبـاح أبـو مـــــــروان حــر نــســائــه            لـيـبـلـغ ما يـهـوى 
  ــردــمن الرشأ الـفـ

فـعـاتـبـتًـهُ الديُّوَث فـي قـُبـح فعــله            فــأنـشدني إنـشاد 
  مسـتـنـفــر جلـد

ت أدركت المنـى غير أنني            يـعيرني قومي لـقد كن
  ))بإدراكـهـــا وحــــدي 

اضمنوا لي ستا من أنفسكم، أضمن لكم الجنة...وعد  ((وقال أيضا: 
  .))منها: واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم 

ثالثة ال ترى أعينهم النار...وعد منها: وعين كفت عن  ((وقال أيضا:
  لطبراني عن معاوية بن حيدة رضي هللا عنه.، رواه ا))محارم هللا

يا علي؛ إن لك كنزا في الجنة، وإنك  ((رضي هللا عنه:  –وقال لعلي 
، ))ذوقرنيها؛ فال تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك األولى وليست لك اآلخرة 

 ((في "الترغيب والترهيب":  –رحمه هللا  –رواه الترمذي. قال المنذري 
تَان في وذو قرنيها؛ أي: ذ و قرني هذه األمة، وذلك ألنه كانت له َشجَّ

قرني رأسه، إحداهما من ابن ملجم لعنه هللا، واألخرى من عمرو بن ود. 
وقيل معناه: إنك ذو قرني الجنة أي: ذو طرفيها وملكيها الممكن فيها، 
الذي تسلك جميع نواحيها كما سلك اإلسكندر جميع نواحي األرض شرقا 

القرنين، على أحد األقوال، وهذا قريب، وقيل غير وغربا؛ فسمي ذا 
  .))ذلك 

ما من صباح إال وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء  ((وقال: 
، رواه ابن ماجه، والحاكم وقال: صحيح ))وويل للنساء من الرجال 

  اإلسناد.
وإنما يمنع اإلسالم المرأة من خلع ثيابها في الشاطئ إذا كان عاما 

الرجال بالنساء، أما إذا كان خاصا بالنساء وكان النساء فيه  يختلط فيه
  يرتدين اللباس الساتر للعورة؛ فال منع حينئذ.

 –ولو كافرة  –ومعلوم أن عورة المرأة مع المرأة كانت حرة أو أمة 
وكذلك الرجل مع الرجل: هي ما بين السرة والركبة، كما نص عليه 

في مختصره، وشراحه  –ه هللا رحم –الشيخ خليل بن إسحاق المالكي 
العديدون، وهي تنقسم إلى مغلظة ومخففة؛ فالمغلظة من الرجل هما: 
السوأتان، وهما من المقدم: الذكر واألنثيان، ومن المؤخر: ما بين إليتيه. 

  ومن حرة: ماعدا صدرها وأطرافها.
وبهذا يتبين لنا أن اختالط الرجال بالنساء في الشواطئ و المسابح 

ام بالكتاب والسنة واإلجماع، وعلى أعضاء المجالس البلدية هو حر
بالمغرب والمسؤولين عن هذا القطاع من الحياة العامة أن يستحضروا 
ساعة وضعهم للقوانين أنهم ال يعيشون في وطن كافر با ورسوله، 
وإنما يعيشون في وطن مؤمن، دينه الرسمي هو اإلسالم كما هو الواقع 

رنا، وكما ينص عليه الدستور، فيخصصوا أياما منذ ثالثة عشر ق
للرجال وأخرى للنساء، أو أوقاتا لهؤالء وأخرى أللئك، ويحظروا 

  مشاركة الرجال للنساء و مشاركة النساء للرجال.
بفتح الراء وضم الجيم وفتح الالم): فقد وأما الَرُجلة من النساء (

، يعني: ))بالرجال  هي التي تشبه ((فسرها صلى هللا عليه وسلم بقوله: 
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تتشبه بهم في الزي والخلقة، ال في الرأي والعلم؛ فإنه محمود كما قال 
  المناوي رحمه هللا.

 –رحمه هللا  –وحذف التاء األولى تخفيفا، وقد نبه اإلمام ابن مالك 
  على ذلك في "األلفية" بقوله:

ـبـيـن ومـا بــتـــاءين ابــتدا قــد يقتصر         فـيـه على تا: كت
  الـــعــبــــر

وقد كان نساء المسلمين طوال أربعة عشر قرنا ال يخطر ببالهن أن 
يتشبهن بالرجال، ألن هللا تعالى جعل لكل شئ قدرا، ولكن رواسب 
االستعمار عملت عملها فيهن، وخصوصا في السنوات األخيرة، حيث 

ينهن شاع فيهن تقليد الرجال في هيأتهن وزيهن، معرضات عن تعاليم د
الذي يرغبهن في االقتداء بالرجال في الرأي والعلم، ويرهبهن من 

  االقتداء بهم في الهيئة والزي.
إن المسلم المخلص يؤلمه أن يرى المرأة وهي تمر أمامه بلباس 

إن كان  –الرجل الذي يحدد عورتها ويظهر مفاتنها، وهذا التحذير 
إجماعا؛ ألنه وسيلة فهو حرام في حق النساء  –مكروها في حق الرجال 

  كبرى للفواحش.
وقد أصبحت دور األزياء في عواصم الدنيا هي المتحكمة في زي 
الرجال والنساء والجميع خاضع لها منفذ لتعاليمها، والمسؤولون عنهم 
يالزمون الصمت بحجة إعطائهم كامل الحرية، متغافلين عن قوله 

إلى الخير  سبحانه في سورة آل عمران: {ولتكن منكم أمة يدعون
]. وقوله ١٠٤ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}.[آل عمران: 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع  ((صلى هللا عليه وسلم: 
. أخرجه مسلم ))فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان 

  وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه.
؛ هو الوحيد في هذا الباب؛ بل تعددت األحاديث ولم يكن حديث العدد
صلى هللا  –لعن رسول هللا  ((رضي هللا عنه:  –ومنها: قول أبي هريرة 

مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء، ومترجالت النساء  –عليه وسلم 
  .))المتشبهات بالرجال 

صلى هللا  –لعن رسول هللا  ((رضي هللا عنهما:  –وقول ابن عباس 
المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء  –ليه وسلم ع

  ، رواه البخاري وأصحاب السنن األربعة. ))بالرجال 
الرجل  –صلى هللا عليه وسلم  –لعن رسول هللا  ((و قول أبي هريرة: 

  . رواه أبو داود وغيره.))يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل 
المداوم على شربها؛ فهو يجني على نفسه وعلى  وأما مدمن الخمر:

مجتمعه جناية كبرى؛ يجني على نفسه بدفعها إلى ميدان الجنون، 
ويقضي تدريجيا على النعم الباطنة العظمى التي أنعم هللا عليه بها؛ 
وأهمها نعمة القلب الذي يؤثر فيه الخمر تأثيرا مهوال، ويجني على 

فيه، بحاله ومقاله، وبالتسبب في مجتمعه بإشاعة األمراض المزمنة 
  الحوادث المؤلمة لعائلته والناس.

ألنها تخامر العقول وتغيرها، وتحدث فيها  وسميت الخمر خمرا:
انقالبا ملحوظا، ولذلك لعن صلى هللا عليه وسلم الخمر وشاربها 
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وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة 
ا كما رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم رحمهم هللا، عن إليه وآكل ثمنه

كل مسكر ((وقال صلى هللا عليه وسلم:  –رضي هللا عنهما  –ابن عمر 
خمر، وكل خمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها؛ 

  . رواه البخاري ومسلم.))لم يشربها  في اآلخرة 
جل  –دمن الخمر؛ سقاه هللا من مات م ((وقال صلى هللا عليه وسلم: 

نهر يجري  ((، قيل: وما نهر الغوطة ؟، قال: ))من نهر الغوطة  –وعال 
، رواه أحمد وغيره ))من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم 

وإنما أوعد  والمومسات: الزانيات. –رضي هللا عنه  –عن أبي موسى 
الشديد ألن الخمر أم  صلى هللا عليه وسلم مدمن الخمر بهذا الوعيد

  الخبائث.
هذين الحديثين الشريفين تر مصداق ذلك؛ يقول  –أخي  –لتقرأ 

رضي هللا عنه: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه  –عثمان بن عفان 
اجتنبوا أم الخبائث؛ فإنه كان رجل ممن قبلكم يتعبد  ((وسلم يقول: 

ا ندعوك لشهادة؛ ويعتزل الناس؛ فعلقته امرأة فأرسلت إليه خادما: إن
فدخل؛ فطفقت كلما يدخل بابا أغلقته دونه، حتى إذا قضى إلى امرأة 
وضيئة جالسة وعندها غالم وباطية فيها خمر؛ فقالت: إنا لم ندعك 
لشهادة، ولكن دعوتك لتقتل هذا الغالم أو تقع علي أو تشرب كأسا من 

من  الخمر، فإن أبيت؛ صحت بك وفضحتك. قال: فلما رأى أنه ال بد
ذلك؛ قال: اسقني كأسا من الخمر. فسقته كأسا من الخمر، فقال: زيديني. 

ال  –وهللا  –فلم يزل حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر، فإنه 
يجتمع إيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدا، ليوشكن أحدهما يخرج 

  . رواه ابن حبان في صحيحه وغيره.))صاحبه 
رضي هللا عنه: إن رسول هللا صلى هللا  –عمـــر  ويقول عبد هللا بن

إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجال؛ فخيره بين  ((عليه وسلم قال: 
أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه؛ 
فاختار الخمر، وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شئ أرادوه منه، وما 

قبل له صالة أربعين ليلة، وال يوت وفي مثانته منه من أحد يشربها فت
شئ إال حرمت بها عليه الجنة، فإن مات في أربعين ليلة؛ مات ميتة 

. رواه الطبراني بإسناد صحيح، والحاكم؛ وقال: صحيح على ))جاهلية
  شرط مسلم.

وأما إذا  –إذا استحلوها  -وهؤالء الثالثة ال يدخلون الجنة أبدا 
 ((قدون حرمتها ويرجون المغفرة من هللا؛ فيكون معنى: فعلوها وهم يعت

: هو طول المكث في النار، ليطهروا فيها ثم يدخلون إلى الجنة ))أبدا 
حينئذ، ألن علماء التوحيد أجمعوا على أنه ال يخلد أحد من أهل القبلة في 

إن هللا ال يغفر أن يشرك به النار بذنب؛ لقوله تعالى في سورة النساء: {
]. وقوله صلى هللا عليه ٤٨فر ما دون ذلك لمن يشاء}. [النساء: ويغ

إن هللا تعلى قد حرم النار على من قال: ال إله إال هللا. يبتغي  ((وسلم: 
. رواه البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك رضي هللا ))بذلك وجه هللا 

لكل نبي دعوة مستجابة؛ فتعجل لكل نبي دعوته، وإني  ((عنه. وقوله: 
إن شاء هللا تعالى  –ختبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة، فهي نائلة ا

  . أخرجه الثالثة والترمذي.))من مات من أمتي ال يشرك با شيئا –
يا رب؛ ائذن لي فيمن قال: ال  ((وقوله يوم القيامة في حديث الشفاعة: 

إله إال هللا. قال: ليس لك ذلك، ولكن وعزتي وجاللي وكبريائي 
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. رواه البخاري ومسلم ))ظمتي ألخرجن منها من قال: ال إله إال هللا وع
عن أنس رضي هللا عنه. وقد زاد صلى هللا عليه وسلم في الحديث 
الصحيح الذي أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب 

العاق لوالديه ضمن الذين  ((رضي هللا عنهما:  –اإليمان" عن ابن عمر 
  . وال يخفى ما في العقوق من جرائم.))م الجنة حرم هللا عليه

وقد نتج عن فراغ تعليمنا من التربية اإلسالمية كثير من العقوق، 
وأصبح اآلباء في واد و كثير من األبناء في واد آخر، األمر الذي يدعو 
إلى التعجيل بإعادة النظر في برامج التعليم، وتعديلها بما يوافق ديننا 

 ة، وذلك ما نطالب به ملحين.وعوائدنا المستحسن
  وقد استفدنا من هذا الحديث عدة فوائد: 

  : أن مستحل المعاصي كافر.أولها -
: أن الغيرة على األهل واألقارب من شعب اإليمان، ثانيها -

وأن التساهل في المحافظة على أعراضهن موجب من موجبات 
 النار.
ة ال : أن النساء المتشبهات بالرجال في الزي والهيئثالثها -

 يدخلن إلى الجنة إال بعد تطهيرهن بالنار.
: أن مدمن الخمر ال بد من دخوله إال النار ليتطهر رابعها -

 من ذنوبه.
، توجب الخلود في النار ))أبدا  ((أن كلمة:  خامسها: -

للمستحل، وطول المكث بالنسبة لغير المستحل الذي يقترف هذه 
 الكبائر ومات ولم يتب منها.

ا الطاعات، وكره إلينا المعاصي، ووفقنا للتوبة اللهم حبب إلين
  النصوح، وارض عنا على ما فينا من عوج...آمين.
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  فجور ال سفور
 

ال أريد أن أتحدث عن السفور؛ ألن مئات من الكتاب عالجوا هذا 
الموضوع قبلي في مختلف بالد العالم اإلسالمي التي ابتليت 

على شطر من الشباب باالستعمار، وألن عدة أحداث طغت موجاتها 
المسلم، فأدخلت له الشك في صالحية دينه ولغته لكل زمان ومكان، مع 
أنهما أهم مقومات وطنه الذي يجب أن يفديه بكل عزيز وغال، كما 
أنست دعاة اإلسالم موضوع السفور، وحملتهم على تركيز حمالتهم 

م حول فساد العقيدة وشرح وجهة نظر اإلسالم في جميع مشاكل العال
  الكبرى...

ولكن الذي دعاني اليوم للكتابة: هو تذكير الشباب المغربي بالفرق 
  بين السفور والفجور...

أجل؛ إن السفور هو: كشف الوجه والكفين كما تفعل الراهبات اليوم، 
ومعلوم أن علماء المسلمين يجيزونه بشرط أمن الفتنة، وهو لباس 

عربي، اللواتي ينهجن نهج األخوات المسلمات اليوم في بالد الشرق ال
  رضي هللا عنه. –شهيد اإلسالم الشيخ حسن البنا 

أما كشف الصدر والعنق والذراعين والساقين وطرف من الفخذين، 
والعري بالمرة في الشاطئ على شكل يهيج الغريزة الجنسية؛ التعريف 
الحقيقي لهذا هو: الفجور ال السفور؛ ألن كشف هاته العورات من 

ة كان ال يقع إال للزوج منذ عرف المغرب اإلسالم، وللزوج طرف المرأ
وحده داخل الِخْدر؛ فأصبح في عصر النهضة الحديثة التي استعمر فيها 
المغرب من طرف فرنسا وإسبانيا ودول مؤتمر الجزيرة الخضراء 
يعرض على النظارة من مختلف الطاقات في عرض الشارع بدون 

  طلب منهم وبالمجان.
أن هاته المرأة أو اآلنسة التي كشفت ستر هللا عنها ال  وكلنا يدري

تطلب من المتفرجين في مقابل تعريها إال أن يعدوها عصرية برهنت 
  على مسايرتها لمدنية القرن العشرين.

والغريب: أن يكون الباعث على هذا مجرد تقليد األجنبيات اللواتي 
  استعمرننا مع رجالهن استعمارا دام نصف قرن...

غريب أيضا: أن نبرهن في كل يوم على وفائنا لإلستعمار باتباعنا وال
لنهجه في كل شئ، وحتى بعد تحررنا من نيره، ونجاتنا من قبضته، 

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا  ((صلى هللا عليه وسلم:  –وصدق رسول هللا 
، قالوا: ))بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه

. رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ))فمن ؟  ((ى ؟، قال: اليهود والنصار
  ماجه عن أبي سعيد، والحاكم عن أبي هريرة.

وكلنا نعلم أن آباءنا طالما ناقشوا أقاربهم في ظهور فالنة لفالن؛ ألن 
وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو  اآلية الكريمة اآلتية ال تشمله: 
ئهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنا

بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو 
التابعين غير أولي اإلربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 

  ].٣١[النور:  .عورات النساء
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فأصبحنا نرى اليوم الشاب يصحب زوجته وهي متزينة متعطرة، 
ة يشترط في كل من يحضرها أن يصحب زوجه لحضور دعوات دوري

معه، ويتولى بنفسه تقديمها للحاضرين ليستفيد الجميع من نساء الجميع، 
  مع أن الشاعر العربي يقول:

نظر العيون إلى العــيون هو الذي           جـــعــل الهالك إلى 
  الـفـــؤاد سبيال

  ويقول:
  فـــكـــالم فمــوعد فــلـــقاءنـــظـــرة فابـــتســامة فسالم           

وهكذا يقضي الجميع سهرة طويلة يجمعون فيها بين لذة النظر ومتعة 
صلى  –وأوامر رسول هللا  –تعالى  –الحديث، معرضين عن أوامر هللا 

  هللا عليه وسلم.
 –رضي هللا عنه  –أخرج البيهقي وغيره عن عبد هللا بن مسعود 

اإلثـــم: جواز القلوب، وما  ((ليه وسلم: قال: قال رسول هللا صلى هللا ع
  )).من نظرة إال وللشيطان فيها مطمع 

عن رسول هللا  –رضي هللا عنه  –وأخرج الطبراني عن أبي أمامة 
ألن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطينه،  ((قال:  –صلى هللا عليه وسلم  –

  .))أو حمأة؛ خير له من أن يزحم بمنكبه منكب امرأة ال تحل له 
يجد وصف  –صلى هللا عليه وسلم  –والذي يعتني بسنة رسول هللا 

يكون  ((حالة نسائنا فيها وصفا كاشفا..اقرؤوا معي الحديث اآلتي وحده: 
في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرجال، فينزلون على 
أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت 

وهن فإنهن ملعونات.. لو كان وراءكم أمة من األمم؛ العجاف؛ إلعن
. رواه ابن حبان في ))خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء األمم قبلكم 

  صحيحه واللفظ له، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
هو لباس  ))كاسيات عاريات  ((أليس قوله صلى هللا عليه وسبم: 

لشعر على الطريقة الحديثة العنصر النسائي في الصيف ؟، أليس قلب ا
بشكله المرتفع يشبه أسنمة البخت ؟، وهي جمع: سنام ظهور اإلبل 
المهزولة. وقد زاد صلى هللا عليه وسلم في حديث أخرجه مسلم عن أبي 

ال يدخلن الجنة وال يجدن  ((هريرة هاته العبارة بعد الوصف السابق: 
  .))ريحها؛ وإن ريحها ليوجد في مسيرة كذا وكذا 

ولسنا بهذا نحبذ الطريقة العتيقة التي عرفها المغرب في عصوره 
األخيرة، تلك الطريقة التي كانت تدعو المرأة إلى المقام في بيتها، 
وبقائها جاهلة، ومنعها حتى من رفع صوتها بالكالم، مع أن المعتمد عند 
أئمة الفقه اإلسالمي أن صوت المرأة ليس بعورة.. ومنها أئمة المالكية 

ما نص عليه الرهوني في حاشيته على الزرقاني على "المختصر"، ك
  غير أن قوما فرطوا وقوما أفرطوا.

ومعلوم أن اإلسالم يجيز للمرأة أن تشارك الرجل في كثير من 
أعماله؛ فتكون طبيبة ومديرة وأستاذة، ومفتشة ونحو ذلك، ولكن للنساء 

  فقط وبالحجاب الشرعي.
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م يحرم على المرأة تحريما باتا أن أن اإلسال –أيضا  –ومعلوم 
تشتغل مع الرجل في مكتب واحد، كما هو واقع اليوم في جميع 

  وزاراتنا، مع أن الدستور ينص على أن ديننا الرسمي هو اإلسالم...
والغريب أن ينتشر هذا بسرعة وبرغبة شديدة من زعماء الوطنية 

  البارزين، وتنتصر له صحفهم.
ة "العلم" استجوابا مع بعض "الفنانين" وقد قرأت أخيرا في جريد

الجهلة بالشريعة اإلسالمية يؤيد فيه هذا الفجور الذي نشاهده صباح 
مساء من المرأة المغربية العصرية، ويتنبأ لها بمستقبل زاهر في 

  الميدان.
والمؤلم جدا أن تتبنى جريدة وطنية مثل هذه األفكار التي أوشكت أن 

ة وتجعلها في وضع يزري بالكرامة تقضي على األسرة األوروبي
البشرية، وهي لسان حزب االستقالل المعروف بكفاحه في سبيل 

  استقالل المغرب وحريته.
وظلم ذوي القربى أشد مضاضـــة        عــلـى النفس من وقع 

  الحسام المهند
  ونحن مع الشاعر العربي القائل:

  ت شعـبا طيب األعراقاألم مـــدرسة؛ فإن أعـــددتها           أعـــدد
ولكنا نقول: إن إعدادها يجب أن يكون طبق قواعد اإلسالم؛ ألن 
اإلسالم أحاط المرأة بجملة من القوانين واآلداب ال يمكنها أن تحتل 
مركز الصدارة في القرن العشرين إال بتنفيذها والعمل بها، وإذا صلح 

  الفرد؛ صلح المجموع.
لنوع؛ فإن ضررهن على البالد وال حاجة للمغرب بنساء من هذا ا

  .أكثر من ضرر األجنبيات
ولسنا بهذا ننكر الفجور على جمع من النساء المتحجبات أيضا، أو 
نقول: إن الحجاب هو الوسيلة الوحيدة ليمنعهن من الخنا؛ كال وألف كال؛ 
فكم من امرأة متجلببة ال دين لها وال مروءة، وكم من امرأة سافرة 

تتسبب في إثارة الغريزة  –مع ذلك  –فة، ولكنها متشبثة بأذيال الع
الجنسية للرجال بعرضها لمفاتنها عليهم صباحا ومساء، وتحديها  

  ولرسوله.
أيتها الفتيات، أيتها النساء: حافظن على تعاليم اإلسالم، واقتصرن 
في االستفادة من الحضارة األجنبية على ما يوافق دينكن وتقاليدكن 

على وجود هذا الوطن الذي تظلكن سماؤه،  الصحيحة، وحافظن
  وتقلكن أرضه؛ وإال سيصيبه زلزال يجعله في خبر كان .

 –والبالء إذا نزل عم الصالح والطالح؛ ولقد قال الصحابة للنبي 
نعم؛ إذا كثر  ((صلى هللا عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون ؟، قال: 

حش رضي هللا عنها. . رواه البخاري ومسلم عن زينب بنت ج))الخبَث 
وهو عجز حديث. ولوال شيوخ ركع، وبهائم رتع، وصبيان رضع؛ 

  لخسف بنا أثناء الثواني األربع التي وقع الزلزال األخير فيها.
فلنرجع إلى هللا، ولنعلنها توبة نصوحا عسى ربنا أن يغفر لنا 

  ذنوبنا ويجيرنا من العذاب، اللهم وفقنا واهدنا سواء السبيل.
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  ض البصــــــــرغــــــ
 

، وقال  قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال هللا سبحانه وتعالى: 
  ].٣١، ٣٠.[النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن  أيضا: 

 ((: "روح المعاني"قال اإلمام شهاب الدين محمود األلوسي في 
المراد: غض البصر عما يحرم، واالقتصار به على ما يحل.ثم إن غض 

بصر عما يحرم النظر إليه واجب، ونظرة الفجأة التي ال تعمد فيها ال
معفو عنها. وبدأ سبحانه باإلرشاد إلى غض البصر؛ لما في ذلك من سد 
باب الشر، فإن النظر باب إلى كثير من الشرور، وهو بريد الزنى 

  ورائد الفجور...
 كل الحوادث مبداها من النظر          ومعظم النار من مستصغر

  الشـــرر
والمـرء مادام ذا عــــين يقلبــــها          في أعين العين؛ موقوف 

  على الخـطر
كم نظرة فعلت في قلب فاعلها          فعل الســــــهام بال قــــوس 

  وال وتــر
ال مــــرحـبا بســرور عاد      ـــاطره     ـــيســــر ناظره ما ضر خ

  ))بالضــــرر
 ((: "ظالل القرآن"في  -رحمه هللا  -سرين سيد قطب وقال شهيد المف

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عفيف في التكوين الحيوي، 
ألن هللا أناط به امتداد الحياة على هذه األرض، وتحقيق الخالفة لهذا 
اإلنسان فيها، فهو ميل دائم؛ يسكن فترة ثم يعود، وإثارته في كل حين 

تدفع به إلى اإلفضاء المادي للحصول على الراحة. تزيد من حدته، و
فإذا لم يتم هذا؛ تعبت األعصاب المستثارة، وكان هذا بمثابة عملية 
تعذيب مستمرة. والنظرة تثير، والحركة تثير، والضحكة تثير، والدعابة 
تثير، والنبرة المعبرة عن هذا الميل تثير، والطريق المأمون هو: تقليل 

يث يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعية، ثم يلبي تلبية هذه المثيرات بح
  .))طبيعية...

وهذا هو المنهج الذي يختاره اإلسالم مع تهذيب الطبع، وشغل  ((
الطاقة البشرية بهموم أخرى في الحياة. فال تكون هذه التلبية هي المنفذ 

  )).الوحيد..
ء وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي، ومحاولة لالستعال ((

على الرغبة في االطالع على المحاسن والمفاتن في الوجوه واألجسام، 
كما أن فيه إغالقا للنافذة األولى من نوافذ الفتنة والغواية، ومحاولة 

  .))عملية للحيلولة دون وصول السهم المسموم 
وقد أجمع العلماء على أنه ال يجوز المرئ مسلم أن يقدم على أمر 

؛ ألن هللا تعالى هو الذي خلقه في أحسن تقويم، حتى يعلم حكم هللا فيه
وكرمه بمختلف ضروب التكريم، فهو أدرى منه بمنافعه ومضاره، 
وأرحم به من آبائه وأمهاته، وال خير كائن في الدنيا إال ورغبه فيه، وال 

  شر واقع إال ورهبه منه.
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ا وهاهو القرآن بين أيدينا، والسنة النبوية بين ظهرانينا، ينيران لن
الطريق، ويرسمان لنا الخطوط الرئيسية للحياة السعيدة؛ قال هللا سبحانه: 

 فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى هللا والرسول  :أي: ٥٩. [النساء .[
. وقال النبي صلى هللا عليه وسلم في الحديث !إلى الكتاب والسنة

 تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب هللا ((الصحيح: 
  .))وسنة نبيه 

ولكن الكثير من اآلباء والمثقفين ثقافة أجنبية، وشطرا من أبنائهم 
الجاهلين لإلسالم، أو المتأثرين بهم من أبناء الثقافة العربية؛ جعلوا قادة 
الصهيونية العالمية روادهم، وأبناء الدول التي استعمرتهم واستغلتهم 

ضعون التصاميم الفاجرة، باألمس أساتذتهم. هؤالء الرواد واألساتذة ي
، وما !وهم ينفذون ليقال عنهم: إنهم عصريون تقدميون يناصرون الفن

إال رجعيون رجعوا للجاهلية األولى، وتقدموا إلى  –في الحقيقة  –هم 
شياطين اإلنس والجن علَُّهم يُعَدُّون في زمرتهم، ويتقربون إلى الفساق 

إلسالم والعروبة والمغرب ليشاركوهم في غنائمهم...فكانوا أضر على ا
  من أولئك الكفار.ويا ليتهم قلدوهم في تقدمهم الصناعي واالقتصادي...

فهذا شروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة. وتفسيرا 
باإلسالم  –للمؤمنين  – يا محمد عليه الصالة والسالم –قل  آلياتهم: 

ا يحرم، واالقتصار عم –يغضوا من أبصارهم  – وبما جاء به اإلسالم
على ما يحل، ألن غض البصر عما يحرم النظر إليه واجب، ونظرة 

عما ال يحل  –ويحفظوا فروجهم  – الفجاءة التي ال تعمد فيها معفو عنه
لهم من الزنى واللواطة...،وحيث إن أمر النظر أوسع؛ دخلت عليه ( من 

أس بالنظر ) في غض النظر دون حفظ الفرج. أال ترى أن المحارم ال ب
 – ذلك – !إلى شعورهن وثديهن و أعضاءهن وسوقهن وأقدامهن؟

وأطهر من دنس الريبة، وأنفع من حيث  – أزكى لهم –الغض والحفظ 
، ال يخفى عليه شئ مما إن هللا خبير بما تصنعون  –الدين والدنيا 

يصدر منهم من األقاويل التي من جملتها: إجالة النظر واستعمال سائر 
في  -عز وجل  -وتحريك الجوارح...فليكونوا على حذر منه  الحواس

  كل ما يأتون وما يذرون.
  فال ينظرن إلى ما ال  –وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن

يحل إليهن النظر إليه؛ كالعورة من الرجال والنساء؛ وهي: ما بين السرة 
عما ال يحل لهن من الزنا والسحاق،  –ويحفظن فروجهن  – والركبة

 – أي: ما يتزين به من الحلي ونحوه –وال يبدين زينتهن  –ومن اإلبداء 
أي: إال ما جرت العادة على ظهوره؛ كالخاتم  –إال ما ظهر منها 

والكحل والخطاب...فال مؤاخذة في إبدائه لألجانب، وإنما المؤاخذة في 
يل إبداء ما خفي من الزينة؛ كالسوار والخلخال، والدملج والقالدة، واإلكل

  .والوشاح والقرط... 
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  اختالء الخاطب بمخطوبته
 

وال تقف ما ليس لك  به علم إن السمع  سبحانه وتعالى:  –قال هللا 
]. وقال ٣٦. [اإلسراء: والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال

يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا  تعالى: 
لوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا هللا وقا، وقال تعالى: يعملون

  ].٢١.[فصلت: الذي أنطق كل شيء
لقد أجمع العلماء على أن التحريم في اإلسالم ليس لمجرد التحريم، 
وأن التحليل ليس لمجرد التحليل، وإنما هو تحليل لكل ما هو طيب، 

ات ويحل لهم الطيب وتحريم لكل ما هو خبيث؛ بمقتضى قوله تعالى: 
  ].١٥٧.[األعراف: ويحرم عليهم الخبائث

حرم الضار الخبيث، وأحل الطيب النافع،  –سبحانه وتعالى  –فا 
فلم يصدر األمر تسلطا ومعاقبة وتضييقا على الناس، وإنما أقام شريعة 

  كلها عدل ومساواة، ومحبة ورحمة.
إن الغاية األساسية التي تعمل لها الصهيونية العالمية والدول 
االستعمارية في جميع بالد العالم اإلسالمي هي: القضاء على تعاليم 
اإلسالم بواسطة تشكيك أبناء المسلمين في قيمة الحالل والحرام، وأهمية 

صلى  –ورسول هللا  –سبحانه  –التعاليم التي أمرهم بها باريء الكون 
ها، حتى يبتعدوا عنها بالمرة، ويتسابقوا لفعل أضداد –هللا عليه وسلم 

ويسلموا تسليما بكل فلسفة جديدة ابتدعوها لكل بدعة ضالة، وقد جندوا 
  لخدمة غايتهم الدنيئة الوسائل اآلتية: 

الثقافة المشوبة باإللحاد. التي يلقنونها ألبنائنا في المدارس  .١
  والكليات.

  الكتب الزائغة. التي يصدرونها بين الفينة والفينة. .٢
ومة. التي تغزونا من الصحافة الخليعة والجرائد المسم .٣

عواصم الدنيا، وتباع منها في المكاتب كمية كبيرة ال يباع 
  عشرها من الصحافة اإلسالمية والوطنية.

المبشرون. الذين يوزعونهم على جميع البالد اإلسالمية،  .٤
ويمدونهم بكل الوسائل المادية التي يحتاجون إليها؛ ومنها 

البالد اإلسالمية، وحتى الطائرات التي تنقلهم أثناء تجولهم في 
  في الصحراء المغربية المغتصبة.

البهائيون. الذين تقوم نحلتهم على إبطال اإلسالم واعتقاد  .٥
أن كتابهم ناسخ له، مع العلم بأن أصلهم يرجع إلى المجوس، 

  وأن واحدا منهم ادعى النبوة. 
الهبيون. الذين ينكرون الخالق وجميع الديانات السماوية،  .٦

نفسهم المخدرات وارتكاب جميع الكبائر، ويدعون ويبيحون أل
الناس إلى الرجوع إلى بدائيتهم األولى، وإلى إبادة الحضارة 
  اإلنسانية، ويحاربون النظافة، ويسدلون شعورهم بكيفية مشوهة.

الروايات الغرامية واالجتماعية. الممثلة في دور السينما  .٧
حار المحرم على والتلفزيون، الداعية إلى الرقص الفاجر واالنت
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إثر الفشل في التجارة أو الحياة السياسية، أو الرسوب في 
  االمتحان.

دور األزياء الموجودة في كل عواصم العالم الكبرى.  .٨
التي ال شغل لها إال وضع تصاميم األلبسة، وخصوصا منها 
ألبسة الصيف التي كادت أن تعري األجساد من لباسها بدون 

فإنها مغطاة من األعلى إلى األسفل،  حياء، وأما أجسام الرجال؛
ويضحك في الشارع على الرجل الذي يخرج إلى الشارع بدون 

  ربطة العنق أو الجوارب.
والشواطيء المختلطة بين الرجال والنساء. والحديث  .٩

  عنها طويل..
. النظام الربوي الذي تتعامل به المصارف، أي: األبناك. ١٠

  وإن اختلفت العناوين. ومعلوم أن الربا من أكبر الكبائر،
. تطليق الحياء طلقة بائنة بينونة كبرى من أشباه الرجال ١١

الذين يتعرضون للنساء في الشوارع بمرآى من الناس ومسمع، 
  واصطيادهم للفاجرات منهن، واالكتفاء بهن عن التزوج.

. االنحالل الخلقي. الذي هو من أكبر المصائب، ذلك ١٢
على التصريح للفتاة بأنه يريد خطبتها  االنحالل الذي يحمل الفتى

من أبيها ووليها، وبمجرد هذا التصريح ترتمي بين أحضانه، 
وتأذن له في التمتع بها، وتقدمه لعائلتها فيحظى بتقدير كبير من 

  أفرادها.
أال فليعلم الخاطب ولتعلم المخطوبة أن عملهما هذا محرم كتابا وسنة 

ناة ما دامت غير زوجة شرعية. وإجماعا، وأنهما يعيشان عيشة الز
  .!فخلوتهما حرام، ولمستهما حرام، والتذاذ كل واحد منهما باآلخر حرام

وقد كشفت األحداث أن كل واحد منهما يبذل غاية جهده في إخفاء 
  عيوبه عن اآلخر، تلك العيوب التي ال تنكشف إال بعد العقد.

عليه وسلم  عن النبي صلى هللا –رضي هللا عنه  –فعن أبي هريرة 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فهو مدرك ذلك ال محالة؛ ((قال: 

العينان زناهما النظر، واألذنان زناهما االستماع، واللسان زناه الكالم، 
واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، 

، وأبو . رواه مسلم والبخاري باختصار))ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه 
  .))والفم يزني، فزناه القبل((داود والنسائي، وفي رواية لمسلم وأبي داود: 

أن رسول هللا صلى هللا  –رضي هللا عنه  –وعن عقبة بن عامر 
الحديث رواه البخاري  .))!إياكم والدخول على النساء((عليه وسلم قال: 

: "الترغيب والترهيب"ومسلم والترمذي، قال الحافظ المنذري في 
ومعنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي أن النبي صلى ((

  .))هللا عليه وسلم قال: ال يخلون رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما
قال: قال رسول هللا صلى  –رضي هللا عنه  –وعن معقل بن يسار 

لمس ألن يُْطعََن أحدكم بِمْخيٍَط من حديد خير له من أن ي((هللا عليه وسلم: 
، رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات ))امرأة ال تحل له

  ومن رجال الصحيح.
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والعلماء اليوم ال يطلبون من الشاب أن يوجه والدته أو خالته أو 
عمته أو أخته لتخطب له الزوجة التي يريد؛ كما كان عليه الحال بالنسبة 

لعادي إلى الفتاة التي يريد لألجيال الماضية؛ ألن اإلسالم أباح له النظر ا
  التزوج بها.

أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه، والترمذي والدارمي وابن حبان  
وصححه من حديث المغيرة بن شعبة أنه: خطب امرأة، فقال النبي صلى 

، فأتى أبويها )) !انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ((هللا عليه وسلم: 
صلى هللا عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، فأخبرهما بقول رسول هللا 

إن كان رسول هللا صلى  ((فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها؛ فقالت: 
، كأنها ))، وإال؛ فإني أُْنِشدُك!هللا عليه وسلم أمرك أن تنظر؛ فانظر

  ، فذكر من موافقتها.))فنظرت إليها، فتزوجتها  ((عظمت ذلك عليه. 
أن يبتعد عن كل اتصال بينه وبينها إلى وإنما يطلبون منه (العلماء) 

أن ينعقد النكاح بينهما، وعند ذلك؛ يصرحون له بأن اتصاله بها يعد 
  صدقة في حكم الشرع.

 ((يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أثناء عده ألنواع الصدقة: 
يا رسول هللا؛ أيأتي أحدنا شهوته  ((، قالوا: ))وفي بُضع أحدكم صدقة 

أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان عليه  ((، قال: )) !فيها أجر؟ويكون له 
  .)) !!، فكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجر!وزر؟

اللهم إنـا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، 
  وإذا أردت بأهل أرض فتنة؛ فاقبضنا إليك غير مفتونين...آمين.

التصاالت غير الشرعية بالخاطبين، فيا أيها اآلباء جنبوا فتياتكم ا
واشرحوا لهن العواقب الوخيمة الناشئة عن ذلك، وحدثوهن بعقاب هللا 
تعالى لمن تعدى حدوده، واحكوا لهن القضايا المخجلة التي تزخر بها 
المحاكم؛ تلك القضايا الناتجة عن تنكر جمع من الخاطبين لخطيباتهم، 

تحريم الشرع لالتصاالت  وفرارهم منهن، وأخبروهن بأن السر في
الواقعة قبل الزواج هو: المحافظة على طهرهن وعفافهن، فإن الثوب 

  الجديد خير من الثوب الوسخ وإن أصبح هذا األخير مكويا نظيفا.
] وقال ٣٤.[فصلت: وال تستوي الحسنة وال السيئة قال تعالى: 

عمله أفمن كان على بينة من ربه كــمــــن زين له سوء  تعالى: 
الخبيثات للخبيثين ]. وقال تعالى: ١٤. [محمد:  واتبعوا أهواءهم

}.[النور: والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
٣٦.[  

وعجلوا بعقد الزواج إذا كان الزوج كفأ؛ ترضوا ربكم وتبعدوا 
المشاكل عنكم، ووتجنبوا فكرة غالء المهور، وكثرة االستعداد لحفالت 

  لعرس؛ يسهل عليكم زواج بنيكم وبناتكم...ا
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 التحذير من الزنى
 

يا  ((النداء التالي إلى أمته:  –صلى هللا عليه وسلم  –وجه رسول هللا 
رواه  )).أمة محمد؛ ما من أحد أغير من هللا أن يزني عبده أو تزني أمته

في "الموطأ"  –رحمه هللا  –جمع من أئمة الحديث؛ ومنهم اإلمام مالك 
وهو  –رضي هللا عنها  –عن جمع من الصحابة؛ ونهم: موالتنا عائشة 

  بعض حديث.
  

  الشرح والبيان
أشرقت شمس اإلسالم على العالم وكثير من الجرائم متفشية فيه 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت  لدرجة مهولة؛ قال تعالى: 
ة خففت من ]. فقاومها اإلسالم مقاومة عنيف٤١.[الروم: أيدي الناس

غوائلها، بل كادت أن تقضي عليها في العصر النبوي، أوعصور 
الخلفاء الراشدين ومن سار على منوالهم أثناء عصور اإلسالم 

  الزاهرة...
جريمة الزنا، أو البغاء، أو السفاح، أو الفجور، ومن هذه الجرائم: 

أو العهر...سمها بما شئت من أسمائها الموجودة في قواميس اللغة. 
وهي: أن يجامع الرجل من ال تحل له. كما هو معلوم، ويتحقق الجماع: 
بتغييب الحشفة ( رأس الذكر ) أو قَْدِرها من مقطوعها، في فرج محرم 

  مشتهى بالطبع، من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال.
وال تقربوا   قال تعالى:وهو عمل محرم كتابا وسنة وإجماعا؛ 

  ].٣٢[اإلسراء: .ة وساء سبيال الزنى إنه كان فاحش
عن  –رحمهم هللا  –وأخرج البخاري ومسلم، وأبو داود والنسائي 

 –صلى هللا عليه وسلم  –أن رسول هللا  –رضي هللا عنه  –أبي هريرة 
  ، وهو بعض حديث...))ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ((قال: 

رضي  –ن عمر وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات عن عبد هللا ب
مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي  ((مرفوعا:  –هللا عنهما 

، واألساود هي: الحيات، واحدها: ))ينهشه أسود من أساود يوم القيامة 
  أْسَود.

صلى هللا  –عن النبي  –رضي هللا عنه  –وأخرج البزار عن بريدة 
تلعن الشيخ الزاني، إن السماوات السبع واألرضين السبع ل ((عليه وسلم: 

  ...))وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن ريحها 
وحديث اليوم معدود في طليعة األحاديث التي يستدل بها على 
الحرمة، وأجمع العلماء بدون استثناء على حرمة الزنا، وأنه من 

  الكبائر.
ومعلوم أن الحكمة في األوامر اإللهية: هي جلب المصالح لنا، وأن 

ة في النواهي: هي دفع المضار عنا إما عاجال وإما آجال، أو هما الحكم
معا، وقد أعرب فالسفة اإلسالم عن كثير من تلك الحكم، وأعرب الطب 

  الحديث عن جملة منها أيضا...
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وحديث اليوم اشتمل على نداء نبوي هام، موجه لجميع المسلمين منذ 
  من الزنى.العصر النبوي إلى يوم القيامة، ويتضمن الترهيب 

وقد أضاف المنادى فيه إلى االسم المظهر ال إلى االسم المضمر؛ 
ولم يقل: يا أمتي. ألن المقام مقام تحذير  ))،يا أمة محمد... ((فقال: 

صلى هللا عليه وسلم  –وتخويف، ال مقام تكريم وتشريف، وتلك عادته 
  في غير ما مناسبة. –

، )) أن يزني عبده أو تزني أََمتَهما من أحد أََغْير من هللا((ولفظ النداء: 
والغيرة: تحصل من الَحمية واألنفة، وهي مألوفة عند العرب في عدة 
ميادين، وفي طليعتها: ميدان العالقات العائلية، وباألخص منها: العالقة 
الزوجية؛ وهي بهذا المعنى مستحيلة في حق هللا سبحانه؛ ألنه منزه عن 

]. وعليه؛ ١١.[الشورى:  ه شئليس كمثل األوصاف المحدثة 
  فالمراد: الزمها، وهو الغضب...

ومعنى النداء: ال يوجد في العالم أكثر غضبا من هللا سبحانه على 
ومن يتعد حدود هللا  عبده الزاني؛ ألنه انتهك حرمته، وتعدى حدوده 

]. وإذا غضب هللا على عبده طرده من ١.[الطالق: فقد ظلم نفسه 
  ي الدنيا بالعقوبات التي خصصها لتلك الذنوب.رحمته، وعذبه ف

وله معنى ثان؛ وهو: ما أحد أكثر زجرا عن الفواحش من هللا. ذكره 
  في "شرح الموطأ". –رحمه هللا  –الزرقاني 

والسر في التعبير بالغيرة هو: أنه لما كانت ثمرة الغيرة صون 
منع من  الحريم ومنعهم، وزجر من يقصد إليهم؛ أطلق عليه ذلك؛ ألنه

بما يترتب  ءفعل ذلك، وزجر فاعله، وتوعده؛ فهو من تسمية الشي
  عليه. ذكره الزرقاني أيضا.

وقد ورد في السنة أن الزنى: يورث الفقر. رواه البيهقي عن ابن 
عمر. والفقر نوعان: حسي ومعنوي، ويصاب الزاني بهما معا، أو 

ن الفقر المعنوي هو: بواحد منهما حسبما يريده رب العالمين، مع العلم بأ
فقدان المركز االجتماعي الذي كان الزاني يتمتع به في وسطه العائلي 

  والوطني، وهو أخطر من الفقر المادي. نعوذ با من ذلك.
رأيت  ((قال:  –صلى هللا عليه وسلم  –كما ورد في السنة أن النبي 

: فانطلقنا الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة... إلى أن قال
إلى ثقب مثل التنور، أعاله ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نار؛ فإذا 
ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها 

  الحديث. ))،رجال ونساء عراة...
، قال: فأحسب أنه كان ))فانطلقنا على مثل التنور  ((وفي رواية: 

ات، فاطلعنا فيه؛ فإذا فيه رجال ونساء فإذا فيه لغط وأصو ((يقول: 
عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب 

وأما الرجال والنساء العراة الذين  ((، الحديث، وفي آخره: ))ضوضوا...
. رواه البخاري عن ))هم في مثل بناء التنور؛ فإنهم الزناة والزواني 

  رضي هللا عنه. –سمرة بن جندب 
وتعبيره صلى هللا عليه وسلم بالغيرة التي يستعملها البشر في صون 
شرف األسرة من االبتذال، وحمايتها من العار؛ تشريف لهذه الغيرة ما 
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دامت تستعمل في حدود الشريعة، ولم تجاوزها إلى االنتقام الممنوع 
  شرعا.

وأصدر نبي اإلسالم عليه الصالة والسالم نداءه بهذا األسلوب 
ول؛ ألن الزنى يشتمل على كثير من األضرار التي تصيب الزاني، المه

   ويكفي أن أذكر منها:وتصيب المجتمع الذي ينتسب إليه أيضا...
  ) انفصام عرى الزوجية فيما اطلع الزوج على خيانة زوجة له. ١
إلى مختلف  –في أغلب األحيان  –) تشتيت شمل األوالد، ودفعهم ٢

  ميادين االنحراف.
اد المجتمع الذي ينتسب إليه الزاني، وحشره في قائمة ) إفس٣

  المجتمعات الموبوءة.
) إضاعة النسب. ذلك أن الزانية إذا حملت من الزاني فإن ولدها ٤

يعد بحسب الظاهر ولدا شرعيا لزوجها، فيربيه ويعلمه، وينفق عيه 
  أمواال باهضة، وهو في الحقيقة ال يمت إليه بصلة البنوة.

ام هللا بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل. ذلك أن الولد ) تبديل أحك٥
يحرم عليه أن يتزوج بمجموعة من النساء بحجة أنهن قريباته من أبيه 
الظاهري، وهن في الحقيقة غير قريبات له، ويحل له أن يتزوج من 
مجموعة أخرى من النساء اللواتي هن قريبات من الزاني، أو يتزوجن 

  ه، وهن في الحقيقة قريبات منه.منه بحجة أنهن بعيدات عن
) زد على هذا: أنه يرث مال والده الظاهري، وهو ليس بوالد له؛ ٦

ففيه: أكل أموال الناس بالباطل بتوريث ما ال يرث شرعا، والزانيان هما 
الذان تسببا في ذلك، مع العلم بأن ولدهما وما تناسل منه معدودون 

  شرعا في جملة أوالد الحرام.
 –اود والنسائي، وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة أخرج أبو د

يقول  –صلى هللا عليه وسلم  –أنه سمع رسول هللا  –رضي هللا عنه 
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم؛  ((حين نزلت آية المالعنة: 

فليست من هللا في شيء، ولن يدخلها هللا جنته، وأيما رجل جحد ولده 
هللا منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس  وهو ينظر إليه؛ احتجب

هذا إذا كانت الزانية متزوجة، أما إذا كانت غير ، ))األولين واآلخرين 
متزوجة؛ فإن المصيبة أعظم مما تقدم؛ ألن حالتها فيما إذا حملت 

  تنتهي بأحد أمرين: 
) قتل المولود خشية الفضيحة والعار. فتعيش صريعة عذاب ١

ومن  خرة نارا حامية، بمقتضى قوله سبحانه: الضمير، وتصلى في اآل
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب هللا عليه ولعنه 

]. وعقوبة قتل ولد اإلنسان أكثر من ٩٣.[النساء: وأعد له عذابا عظيما
  عقوبة قتل ولد الناس.

) تركه في المستشفى ليرسل إلى الدور الخاصة بهذا النوع من ٢
قصد السهر على حياته، مع العلم بأن هذه الدور ال تبخل على  األبناء

بتسليمه لهم قصد أن  –وفي طليعتهم: اليهود والنصارى  –األجانب 
يتبنوه؛ ألنهم مصابون بالعقم، وكثيرا ما يقع هذا؛ فيصبح يهوديا أو 

 –وهو ابن المسلم  –نصرانيا... نعوذ با تعالى من ذلك. وبذلك يصبح 
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من اليهود والنصارى الذين يتناسلون منه إلى يوم القيامة وما  ابنا لثلة
  يعلم عددهم إال هللا.

أن رسول  –رضي هللا عنه  –أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
كل مولود يولد على الفطرة حتى  ((قال:  –صلى هللا عليه وسلم  –هللا 

عند أبي يَْعلى  . وفي رواية))يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه 
في مسنده والطبراني في "الكبير"  والبيهقي في "السنن" عن األسود بن 

، وهذه هي مصيبة ))أو يمجسانه  ((زيادة:  –رضي هللا عنه  –سريع 
  المصائب على نفسه وعلى مجتمعه اإلسالمي.

أما إذا لم تحمل الزانية؛ فإن الزاني بها ال يمكن أن يسلم من 
ب عضوها التناسلي؛ كالقرحة والسيالن والزهري، األمراض التي تصي

ألنها لم تزن معه وحده، بل زنت مع مجموعة أخرى من الناس سبقته، 
وستزني مع مجموعة تلحقه؛ فتُعديه بتلك األمراض التي تعمل عملها 

  فيه على مر السنين، وربما تنتقل عدواها إلى ذريته من بعده.
بي الذي يجري على وكثير من الشباب يغترون بالكشف الط

العاهرات؛ فيتصلون بهم وهم مطمئنون على صحتهم، في حين أنه ال 
فائدة في ذلك الكشف كما يقول األطباء؛ ألنه من المستحيل أن يكشف 
طبيب على مائة أو مائة وخمسين عاهرا في ساعة أو ساعتين، وقد ثبت 

الرسميات باإلحصائيات الرقمية أن أكثر من تسعين بالمائة من البغايا 
مصابات بواحد أو اثنين أو ثالثة من األمراض التناسلية، هذا بالنسبة 
للعاهرات الرسميات، فما بالك بغير الرسميات اللواتي أصبحن اليوم 
معدودات بعشرات اآلالف في عواصم العالم، وأمست الشوارع العامة 
ميدانا الصطيادهن من طرف أصحاب السيارات الذين يطاردوهن 

مكشوفة، وتشمل هذه المطاردة حتى العفيفات المسافات الطويلة،  بكيفية
  يتسبب عنها قلقهن وتضجرهن من المجتمع؟؟.

ولو أننا نفذنا أحكام هللا تعالى في الزاني والزانية، ولو أن كل واحد 
من أهل الدين والفضل يوبخ المطارد عمال بمبدأ األمر بالمعروف 

ى هاته الجريمة التي تقلق راحة والنهي عن المنكر؛ لوقع القضاء عل
  المسلمين في جميع المدن.

ومن أجل هذه األضرار؛ أفصح القرآن عن حد الزاني البكر الحر 
الزانية  سواء كان رجال أو امرأة؛ فهو ما أفصح عنه القرآن بقوله: 

والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما رأفــة في 
ــنـــتم تـــؤمنون با واليــوم اآلخــــر وليشـــهــد ديـن هللا إن كـ

]. وأضافت السنة التغريب ٢.[النور: عذابهما طائـفـة من المؤمنين....
  سنة بالنسبة للرجل.

 –وهو المتزوج، أو الذي سبق له التزوج  –وحد الزاني المحصن 
سالم ونظرا لخطورة هذا الحكم؛ علق اإلفهو اإلعدام رميا بالحجارة، 

  تنفيذه على أحد أمرين:
  اإلقرار من طرف الزاني أو الزانية. )١
وجود أربعة شهود من ذوي النزاهة رأوا فرجه في  )٢

 فرجها مثل المرود في المكحلة.
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وغني عن البيان: أن الزواج الشرعي هو الوسيلة الكبرى للقضاء 
على الزنا، ومن أجل ذلك أمر به الشارع، ورغب فيه في غير ما آية 

  يث.وحد
فما على اآلباء إال أن يتساهلوا في الصداق مع الخاطبين ليشاركوا 

  في القضاء على جريمة الزنا.
وما على أرباب العائالت إال أن يلغوا في أفراحهم العوائد التي ما 

  وما ذلك عليهم بعزيز.أنزل هللا بها من سلطان، 
ضعاف وما على الرجال الُمْعدمين إال أن يستعينوا بالصيام على إ

يا  ((صلى هللا عليه وسلم:  –غريزتهم الجنسية، امتثاال لقول النبي 
معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر 

رواه . ))وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء 
  رضي هللا عنه. –البخاري عن عبد هللا بن مسعود 

الي في "اإلحياء": هو عبارة عن رض والوجاء كما قال الغز
الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته؛ فهو مستعار للضعف عن الوقاع 

  في الصوم.
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  الندل يتولون خدمة النساء في األعراس


ابتلينا في جملة ما ابتلينا به من االستعمار الفرنسي واإلسباني 
، والدولي من مصائب: خدمة رجال المقاهي في الحفالت المختلطة

وحتى في الحفالت النسوية الخاصة، وهي بدعة ضالة محرمة كتابا 
وسنة وإجماعا، جديرة بالمقاومة من المسلمين الصادقين، وكانت نادرة 

على أيدي  -في أوائل االستقالل، ثم شاعت في السنوات األخيرة 
شيوعا  -السفارات العربية اإلسالمية وكبار الموظفين ورجال الثراء 

  بت حتى إلى أوساط متوسطي الحال.مهوال، وتسر
وهكذا أصبحت المرأة المغربية المسلمة التي تعلمت تعليما عاليا أو 

تستجيب للدعوات التي تتلقاها من "فالن  –وحتى ابتدائيا  –ثانويا 
وحرمه" صحبة زوجها وهي متزينة بأحسن أنواع الزينة، ومتحلية 

ير الحاضرة في بأغلى أنواع الحلي، عارضة مفاتنها على الجماه
العرس، ومبيحة لهم التمتع بالنظر إليها، وهو عمل تشترك فيه جميع 
النساء الحاضرات، وهن بدورهن يأذن ألزواجهن أن يتمتعوا بزوجات 
الناس، ويتبادلوا معهن أحاديث الود والصفاء، وقد يؤدي ذلك إلى تبادل 

نية، على الرقصات بين الجميع، ويدعون تلك الرقصات بـ: الرقصات الف
عادة األجانب وتالمذتهم من المتمسلمين في تسمية األشياء بغير 
مسمياتها، إشاعة لإلباحية والفجور في المجتمع باسم الموسيقى والفن، 
وما أجدرها أن تسمى بــ: الرقصات الفاجرة. هذا إذا لم توزع كؤوس 
بنت العنب على المدعوين والمدعوات؛ وإال فاألمر كما قال الشاعر 

  العربي:
  قل ما تشاء فأنت فيه مصدق          الخبث يقضي والمساوئ تشهد

وحضور المرأة والرجل في األعراس مظهر من مظاهر المساواة 
بين الجنسين في قاموس أهل العصر، وتحقيق لنصر ملحوظ على الدين 
والفضيلة، وإبعاد الرجعية عن مجتمعنا؛ كبرت كلمة تخرج من أفواههم 

   كذبا.إن يقولون إال
أن هذه البدعة عمت حتى الحفالت النسوية الجنائزية،  والغريب هو:

مع أن أيامها أيام حزن، وتستلزم أكثر من غيرها الرجوع إلى هللا 
  بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

وقد علمنا أن أحد رجال االقتصاد بمدينتنا: الدار البيضاء؛ استدعى 
رطين خدام المقاهي لخدمة النساء في شهري ذي القعدة وذي الحجة الفا

والرجال في أيام الجنازة، ومناسباتها، بحجة أنهم يحسنون ذلك أكثر من 
غيرهم، ومسألة الشرف والعرض أصبحوا ال يأبهون بها، ويستهينون 
بمن يسمونهم بــ: الرجعيين؛ الذين يعارضون في هذا، ونسوا في 

حرار في هذه الدنيا؛ قاموس العصر المادة التي تنص على أن الناس أ
لهم الحق في أن يعملوا جميع ما يزينه لهم الشيطان؛ فإذا كانوا هم 
رضوا ألنفسهم مبارزة خالقهم وممدهم بالمعاصي؛ فإنه يوجد في 

الزالوا خاضعين ألوامر هللا؛ ال  –والحمد   –مجتمعنا أناس كثيرون 
جب مقاطعتها يريدون لنسائهم أن يحضروا في مثل هذه الحفالت التي ي

شرعا، فليتمتعوا هم بهذه الحرية  أيضا، وال يفرضوا عليهم هذه البدعة 
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واالنحالل والفساد فرضا كما يفعل الدكتاتوريون بشعوبهم في 
  االنتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية والقروية.

فليتق هللا ذووا الرئاسة والجاه والمال فينا، وال يعرضوا مجتمعهم 
ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم ، وليقرؤوا قوله تعالى: لعقاب هللا

فكال أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا ]. وقوله تعالى: ١.[الطالق: نفسه
عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به األرض 

. ومنهم من أغرقنا وما كان هللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
من سن سنة سيئة؛  ((وقوله صلى هللا عليه وسلم: ]. ٤٠[العنكبوت: 

 .))فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شئ
وما زلزال أكادير والزلزال الذي وقع بعده بعدة سنوات وكاد أن يكتسح 

  المغرب كله بخاف على أحد.
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  األعراس المـختلـطـة أيـضا
 

إذا رأيت ُشحا مطاعا (( كنت منعزال عن المجتمع عمال بحديث:
وهوى متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بُخَوْيَصة نفسك، 

، فلما زارني أخي السالوي قال ))والزم قَْعَر بيتك، وابك على خطيئتك
لماذا ال تغير المنكر بلسانك لتكون أهال للكون من خير أمة ((لي: 

أركان الشريعة، أخرجت للناس، وتبتعد عن االتهام بتعطيل ركن من 
وإذا الزم العلماء السكوت؛ فذلك ما يريده أصحاب البدع واألهواء، أما 
الحديث الذي استدللت به؛ فيعني المسلمين الذين يأتون بعد نزول سيدنا 

وملئه األرض عدال كما ملئت جورا  –عليه الصالة والسالم  –عيسى 
تربية إسالمية، وظلما، وبعد انقراض األجيال التي يشرف على تربيتها 

وبعد فساد الزمن فسادا يستلزم االنعزال؛ ألنه ال ُمْصلح يرجى بعده، وال 
يبقى إال انتهاء هذا العالم وابتداء عالم اآلخرة، أما اآلن؛ فال زالت 
عالمات الساعة الصغرى لم تنته كلها؛ فأحرى الكبرى، ونزول سيدنا 

قوله، وعزمت على ... فاقتنعت ب))عيسى من عالمات الساعة الكبرى 
  النزول إلى الميدان، وأرجوا هللا أن يعينني بقوة من عنده.

فلما ابتدأت باالتصال بالجماهير؛ قيل لي: إن "الميثاق" تحدثت في 
عدد ماض عن أعراس سال المختلطة، وتركت عرسا أقامه أحد رجال 
االقتصاد الكبار بالدار البيضاء، الذي احتفل في شهر شعبان الفارط 

  فاف أحد أوالده...بز
  فقلت: حدثوني عن هذا العرس...

فقالوا: إنه كان عرسا مختلطا بين الرجال والنساء، دام من الساعة 
الثالثة مساء إلى الهزيع األخير من الليل، ولم يتقدم له نظير في كثرة 
المدعوين والمدعوات الذين لذ لهم طول المقام، وشدوا الرحلة إليه من 

  لعلو مقام المستدعي. بالد بعيدة نظرا
والغريب: أن جمعا من العلماء كانوا في طليعة الحاضرين، وقل ما 
تشاء من ألبسة تبارت النساء في اقتنائها وخياطتها، وتصفيف للشعر، 
ومساحيق ترغم الرجال على الحملقة بأعينهم وهم يكادون أن يختطفوا 

  النساء بقوة.
كامال، فمن الناس من واسترسل حديث الناس عن هذا العرس شهرا 

يعلن أن أعراس المغاربة بعد استقالل المغرب يجب أن تكون هكذا؛ إذ 
ال معنى النفراد الرجال باحتفالهم والنساء كذلك؛ نحن نعيش في القرن 
العشرين، وال فرق بين الذكر واألنثى، وقد ودعنا عصر االنحطاط إلى 

  غير رجعة...
، أنت مستعَمر استعمارا فكريا فقلت له: أما تستحي من هذا الهراء؟

  وخلقيا، واستعمارك هو الذي حملك على هذا القول.
أما كفاك ما نحن فيه من فجور في الشواطئ وفي الشارع، وما نحن 

  فيه من تفشي الموبقات ؟؟؟.
كيف كان عرس أبيك وأمك، الذين كانا مؤمنين  –با  –أخبرني 

ان الرجال مختلطين بالنساء، أو با محافظين على تعاليم اإلسالم، هل ك
منفردين؟، هل كان جوق الرجال يغني وسط النساء، والراقصات 
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يرقصن أمام الجوق ويثرن غريزة الرجال، أم كان جوق النساء هو يقوم 
بهذه المهمة ؟، وهل كان خدم المقاهي يخدمون النساء فيه، أم كان نساء 

أحسن قيام ؟، هل كان يعهد إليهن بالقيام بهذه المهمة؛ فيقمن بها 
المصورون يطوفون بالمدعــوين والمدعــوات يأخذون لهم صـــورا، 

  وتبادر الصحـــــف اليومية لـتنشر بعضها اآلخر ؟؟.
قل ما تشاء فأنت فيه مصدق           الخبث يقضي والمساوئ 

  تشهد
وال تسأل عما يحصل من تنكر الرجال لزوجاتهم، والنساء 

تنكر الذي ينتهي بعراك، ثم باالنفصال أحيانا، وتعدد ألزواجهن، ذلك ال
  الزوجات أحيانا، وخلوات تكون سببا في كثير من المشاكل...

فظل يرد كل ما قلت بعنف؛ فقلت له: بيننا وبينكم كتاب هللا وسنة 
ماه؛ فهو حرام، وال يستطيع عقل   –نبيه؛ فما أَحّاله؛ فهو حالل، وما حرَّ

فضال عن أحسن  –أن يأتي بمثله  –ألمس فأحرى عقل مستعمرنا با
  منه....

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا  : اسمع قول هللا تعالى
فروجهم ذلك أزكى لهم إن هللا خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما 

يبدين زينتهن إال ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وال 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو 
إخوانهن أو بني إخوانهن  أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين 
غير أولي اإلربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 

هن وتوبوا إلى هللا النساء وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينت
  ].٣١، ٣٠. [النور: جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون

]. ١٩. [غافر: يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور وقال تعالى: 
وخائنة األعين: هي اختالس النظر إلى ما يحرم نظره من غير إرادة أن 

  يفطن أحد.
رويه عن ربه فيما ي –صلى هللا عليه وسلم  –واسمع قول رسول هللا 

النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي؛ ((عز وجل: 
، رواه الطبراني والحاكم عن عبد هللا ))أبدلته إيمانا يجد حالوته في قلبه 

  رضي هللا عنه. –بن مسعود 
  ، رواه أحمد عن عبد هللا بن مسعود أيضا.))العينان تزنيان  ((وقوله: 

  .))العينان زناهما النظر  ((سلم وغيره: وقوله في حديث رواه م
لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم؛ أو ليكسفن هللا  ((وقوله: 

  رضي هللا عنه. –، رواه الطبراني عن أبي أمامة ))وجوهكم 
صلى هللا عليه  –رضي هللا عنها: بينما رسول هللا  –وقول عائشة 

ة ترفل في زينة لها جالس في المسجد؛ إذ دخلت امرأة من ُمَزْينَ  –وسلم 
يا أيها الناس؛ انهوا ((صلى هللا عليه وسلم:  –في المسجد؛ فقال النبي 

نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد؛ فإن بني إسرائيل لم يُلعنوا 
  ، رواه ابن ماجه.))حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المساجد...
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فقال رجل من األنصار: ، ))إياكم والدخول على النساء  ((وقوله: 
، رواه الشيخان. والحمو: هو ))الحمو الموت  ((أرأيت الحمو ؟، فقال: 

أبو الزوج، يعني: فليمت وال يفعل ذلك، ويعني بالدخول هنا: الخلوة، 
فإذا كان هذا أبو الزوج وهو محرم؛ فكيف بالغريب كما يقول 

  العلماء؟؟؟.
حديد خير له من أن يمس ألن يُطعَن أحدكم بِمْخيَط من  ((وقوله: 

، رواه الطبراني، ورجال الطبراني ثقات؛ رجال ))امراة ال تحل له 
  الصحيح.

، قالوا: يا رسول هللا؛ ما لنا ))إياكم والجلوس في الطرقات  ((وقوله: 
صلى هللا عليه وسلم: فإن  –من مجالسنا بد نتحدث فيها.. فقال رسول هللا 

، قالوا: وما حق الطريق يا ))يق حقه أبيتم إال المجالس؛ فاعطوا الطر
غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر  ((رسول هللا ؟. قال: 

، رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد ))بالمعروف والنهي عن المنكر 
  رضي هللا عنه. –الخدري 

  وال أحتاج التعليق على هذه األحاديث فهي ناطقة بالمراد...
ل: أستغفر هللا، وعسى هللا أن يهدينا سواء وهنا سكت المنتقد وقا

السبيل؛ فتخصص في أفراحنا حفالت للرجال، وحفالت للنساء، 
ونقتصر في الحجاب على الحجاب الشرعي الذي يبيح للمرأة أن تكشف 
وجهها وكفيها فقط، مع ستر جميع بدنها؛ فهي عورة النظر كما 

  تقولون...فقلنا جميعا:
إنـه          لـــه كل يــوم في الخليقـــــــة  عسى فرج يــأتي به هللا،

  أمـر
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ألم يأن لوزارة التربية الوطنية أن تلغي قانون تحديد السن بالنسبة 
  لحفظة القرآن الكريم على األقل ؟ .

كان مسجدا القرويين وابن يوسف منذ إنشائهما مركزين ثقافيين 
ى أيدي رجال وهبوا يقصدهما حفظة القرآن الكريم لتلقي العلم فيهما عل

نفوسهم  ، وجلسوا يصنعون العلماء في مصنع اإلسالم ، ويصوغون 
العقول صياغة عربية إسالمية ابتغاء مرضاة هللا ، وطمعا في الثواب 

  الذي أعده هللا لناشري العلم وموزعي الثقافة .
وكان يتخرج منهما كل عام أفواج تؤطر البالد ، وتستطيع أن تمد 

هي في حاجة إليه من والة ومشاورين وسفراء وإداريين ،  الدولة بما
فضال عن العلماء الذين يرفعون راية اإلسالم في البالد ، وال يموت 
واحد إال وتخلفه جماعة ، إلى أن استعمر المغرب وأحدث الفرنسيون ما 
أسموه بالنظام فيهما ، وهو نظام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله 

  العذاب .
ن خريجي القرويين وابن يوسف أغلقت في وجوههم اإلدارات ذلك أ

؛ ألنها تسير باللغة الفرنسية وهم لم يكونوا يعرفونها ، فلم يجدوا ميدانا 
يعملون فيه أثناء الحماية سوى ميدان التعليم الحر والتدريس في 

وإذا مات  –على قلتها وقلة حصة اللغة العربية بها  –المدارس الرسمية 
ريت مباراة يتقدم فيها العشرات لينجح فيها واحد ، وكان القضاء عالم أج

  على قلة مناصبه هو أيضا . –ال يسند إال لكبار العلماء 
والمؤلم جدا هو أن هذا الوضع المزري بالعلم والعلماء دام حتى بعد 
االستقالل وطوال أربع وعشرين سنة منه ، ويلحق البعض منهم 

لخطب الرسمية للوزير ألن االستقالل بدواوين الوزارات لتحرير ا
  يفرض إلقاءها باللغة الرسمية للبالد .

وعلى كثرة ما أمد به التعليم األصيل وزارة التعليم والعدل ؛ لم يعين 
منه واحد في منصب هام إال إذا كانت له صفة سياسية رئيسية ، وأقول : 

نوا وعذبوا رئيسية ؛ ألن الكثير منهم كافحوا طوال عهد الحماية ، وسج
وحكم عليهم باإلعدام ، ومع ذلك لم يبال بهم ، وأعطيت لهم وظائف 
عادية ، وذنبهم الوحيد : هو أنهم لم يحذقوا لغة المستعمر ، والمادة 
الدستورية التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ألغيت يوم 

ارات فال وضعها المشرع ، وإال فما بال العلماء يلجون أبواب الوز
يجدون فيها مثقفا واحدا باللغة العربية يتحدثون إليه ويتحدث إليهم إال ما 

  قل ؟؟ .
نقول : إن فرض النظام على القرويين وابن يوسف وضع تقنينا للعلم 
اإلسالمي في عهد الحماية ، وأخذ يكثر في عهد االستقالل حتى كاد 

ية أن وضع سن يقضي عليه ، ونحن نعلم أنه لم يثبت في عهد الحما
  محدد لطلبة القرويين وابن يوسف ، وأن ألغي شرط حفظ القرآن .

ولما جاء االستقالل على أبنائهما والرجال الذين كانوا يحضرون 
دروس العلماء المتخرجين منها؛ وقع التنكر تماما للثقافة العربية 
اإلسالمية ، وألغي القسم العالي منهما ، وأحدثت جامعة محمد الخامس 
للعلوم العصرية والقانون الوضعي واآلداب األجنبية ، وأسست كلية 
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الشريعة وجعلت تابعة لجامعة محمد الخامس ، وتركت األقسام 
االبتدائية للتعليم األصيل تموت الواحدة تلو األخرى ، حتى تم فقدها ، 

  وكانت هي مادة التعليم األولي في مرحلتي الثانوي والعالي .
فروع رابطة العلماء كلها ، تلك االحتجاجات ولم ينفع احتجاج 

المرفوعة للدوائر العليا ، والمثبتة بجريدة "الميثاق"  كشاهد على وقوع 
  هذه المأساة ، وليس هناك من مغيث.

وبعد الكفاح المرير الذي خاضته رابطة العلماء ؛ أرجعت كلية 
؛ الشريعة للقرويين ، وصدر مرسوم ملكي يعترف بجامعة القرويين 

على أن تكون مكونة من ثالث كليات : الشريعة بفاس، واللغة العربية 
بمراكش ، وأصول الدين بتطوان ...وهكذا وزعت الجامعة على ثالث 
عواصم مغربية حسب طلب العلماء ، إبقاء على الصفة العلمية للمدن 
الثالث ، ريثما تواتي الفرصة ؛ فيطالبون لمراكش بجامعتها الجنوبية ، 

  ان بجامعنها الشمالية .ولتطو
واعتقدوا أن القرويين سترجع لها مكانتها التي فقدتها في عهد 
الحماية ، وسيحتل أبناؤها مكانتهم السابقة في عهد االستقالل ، أو على 
األقل سيضاهون خريجي الجامعة العصرية التي أنشئت في عهد 

ويين محدودة االستقالل ؛ ولكن شيئا من ذلك لم يقع ؛ فبقيت جامعة القر
النشاط ، ليس فيها موظف رسمي ن كل من فيها من عمداء ومدرسين 
وموظفين معارون من التعليم الثانوي ، ولو رجعوا إلى وظائفهم لبقيت 
جامعة القرويين اسما بال مسمى ، وخريجوها ال تسند إليهم إال وظائف 

  القضاء والعدل ، وما سوى ذلك مخصوص بغيرهم .
العربية أيها الناس ، واعلموا أن اإلسالم دين ودولة ؛ أنصفوا الثقافة 

فال بد من رجال للدين ورجال للدولة ، سووا بينهما مع فرض الروح 
الدينية على أهل الدولة إن أردتم لهذه البالد أن تبقى مسلمة إلى األبد ، 
فما بالكم تعطون لمن ثقف ثقافة إسالمية عالية الوظائف السامية ولمن 

 ة عربية عالية وظائف عادية أو بسيطة ؟؟ .ثقف ثقاف
لو صدر هذا في عهد االستعمار ؛ لقلنا : من جاء على أصله فال لوم 
عليه . أما وقد جاء في عهد االستقالل على أيدي مغاربة مسلمين ؛ فال 

  يقبل ... اللهم ردنا إليك ردا جميال .
بة لاللتحاق وقبل إلغاء روافد القرويين كان قانون تحديد السن بالنس

بالتعليم الثانوي قد صدر ؛ فطبق حتى على حفظة القرآن الذين أسست 
القروييون من أجلهم منذ اثني عشر قرنا ، وأصبحوا بحكمه مشردين في 
الشوارع ، مضافين إلى البطالين ، ممنوعين من الدراسة في أية مدرسة 

  حكومية أو حرة .
نقاذ الثقافة العربية في نعم ؛ حتى المدارس التي أسسها الوطنيون إل

عهد الحماية أصبحت محظورة على حفظة القرآن بقرار اتخذته وزارة 
التربية الوطنية منذ أكثر من عشرين سنة ، والتزمت به المدارس الحرة 

  في مقابل األساتذة الذين تمدها بهم .
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وهكذا تعاون الجميع على إقصاء حفظة القرآن من ميدان الثقافة ، 
هم حكما ال هوادة فيه بالبقاء في الجهل ، متناسين أحكام وحكموا علي

اإلسالم في هذا الباب ، وذنبهم الوحيد هو : استظهارهم للقرآن ، 
وجاوزتهم السن القانوني الذي هو سبعة أعوام بالنسبة للتعليم االبتدائي ، 

  وأربعة عشر بالنسبة للتعليم الثانوي .
لمين ، وهذا أعظم ربح إن القرآن يضمن لحفظته أن يكونوا مس

سنظفر به في الحياة ، وكان آباؤنا يحرصون عليه أشد الحرص ، 
ويعدونه أنفس شئ يسعون في تحصيله ألبنائهم ؛ فما بال البعض منا 

  يعدونه جريمة سيعاقب عليها صاحبها بالطرد من التعليم ؟؟.
كان الفرنسيون مرنين لدرجة بعيدة ؛ ألنهم لما أسسوا مدارسهم 

غرب في أوائل عهد الحماية لم يشترطوا على التالميذ سنا محددة ، بالم
وكان كل تالميذهم من حفظة القرآن كله أو بعضه ، وممن زاولوا بعض 
الدروس في القرويين ، فأعطوا نتيجة حسنة بتثقيفهم بالفرنسية لم يعطها 

  من جاء بعدهم ؛ فلماذا لم نسلك طريقهم في بداية عهد االستقالل ؟؟.
ا ال أقول بالغبقاء على ما كان ، بل ال يقنعني إال أن أطالب بفرض أن

من  –فأحرى القرويين   - تحفيظ القرآن ألبناء مدارسنا الرسمية 
  االبتدائي إلى العالي .

ال ننكر أننا محتاجون ألن نصبح دولة عصرية ، ولكن : ماهو ذنب 
  ل النهضة ؟ .القرآن وذنب الثقافة اإلسالمية وهما أكبر عامل من عوام

ما بال طلبة أقدم جامعة في الدنيا ال يجاوزون األلف واللفين ، 
وطلبة الجامعات العصرية الحديثة يجاوزون سبعين ألفا ؟؟ ، شيئا من 

  التوازن يا ناس ...
وختاما....أقدم اقتراحا لوزارة التربية الوطنية ؛ وهو : أن تعيد 

دروس فيهما تشمل األطوار  النشاط العلمي للقرويين وابن يوسف بتنظيم
الثالثة كلها التي عرفتها طوال اثني عشر قرنا ، وتشترط أن ال ينخرط 
فيها إال حفظة القرآن الكريم ، وتدعوا للتدريس فيها العلماء الذين بلغوا 
سن التقاعد برواتب مشرفة ليلقنوا فيها جميع المواد التي تلقن في التغليم 

  . االبتدائي والثانوي والعالي
وال بد أن تفتح الوزارة في وجوههم جميع األبواب ، وتضمن لهم 
جميع الحقوق والواجبات كغيرهم من خريجي المدارس العصرية ، وفي 
ذلك إنقاذ لمئات اآلالف من الطلبة البطاليين ذوي المستقبل الضائع ، 
وإنقاذ للقرآن نفسه ؛ الذي أوشك على الضياع ، وقد شاهد مظاهر من 

اع شهر رمضان األخير ؛ فقد قل فيه الطلبة الذين يختارون هذا الضي
وخصوصا ليلة القدر التي أغلقت  –لإلمامة بالمواطنين في التراويح 

  فيها كثير من المساجد الثانوية لعدم وجود أئمة التراويح .
في المدرسة  –كال ال بعضا  –وهذا ال يمنع فرض تعليم القرآن 

ي التعليم االبتدائي أو الثانوي أو العالي ، المغربية النموذجية ، سواء ف
  وال نجاح لألمم اإلسالمية بدون حفظ القرآن .
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  خطاب مفتوح إلى السيد وزير الدولة المكلف باإلعالم
  

  معالي الوزير:
أحييكم تحية إسالمية مباركة، وأسأل هللا أن يعينكم على أداء مهمتكم 

وتعالى، ويرضي رسوله صلى هللا الجديدة الشاقة، أداء يرضيه سبحانه 
  عليه وسلم، ويرضي الصالحين من المؤمنين...

  
  معالي الوزير:

كلنا نعلم أن المغرب دولة إسالمية بمقتضى الواقع الذي يرجع 
تاريخه إلى أكثر من ثالثة عشر قرنا، وهو واقع أكده الدستور المغربي 

ما تمت للمغرب الذي وضعه أمير المؤمنين الحسن الثاني أيده هللا، و
مقومات الدولة إال بعد أن أشرق عليه نور اإلسالم، وغمره سر خاتم 
الرسل األعالم. وناهيكم بدولة وحدت بين أبناء إفريقيا الشمالية، وأبناء 
إفريقيا الغربية، وقفزت إلى عدة جهات في قارة أوروبا فوحدت بينها 

سالمية، والثقافة وبين شطر من القارة اإلفريقية، وتزعمت الحضارة اإل
العربية بها عدة قرون، والزالت آثارها المتجلية في عشرات اآلالف من 
المؤلفات، وعشرات المئات من اآلثار التاريخية، وعشرات من الخصال 
الحميدة الموروثة عن اآلباء واألجداد شاهدة على ذلك، ولسان حالها 

  ينشد في كل لحظة قول الشاعر:
  ـلينا             فانظروا بعدنا إلى اآلثارإن آثارنا تدل عــــــ

وغني عن البيان أن إسالمية الدولة تقتضي أن تكون جميع قوانينها 
وأنظمتها وأخالقها مستمدة من الشريعة اإلسالمية، عمال بقوله سبحانه: 

ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون.  :وقوله ٤٤[المائدة .[
ذه سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن قل ه عز من قائل:

وال تتبعوا السبل فتفرق ]. وقوله جلت كلمته: ١٠٨. [يوسف: اتبعني
لقد كان لكم في  ]. وقوله َعَمر بره: ١٥٣. [األنعام: بكم عن سبيله

. [األحزاب: رسول هللا أسوة حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر
تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ((وسلم:  ]. وقوله صلى هللا عليه٢١

تركت ((، وقوله صلى هللا عليه وسلم: ))كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك
فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب هللا وسنتي، ولن يتفرقا حتى يَِردا 

  .))علي الحوض
وغني عن البيان أيضا أن حركتنا الوطنية لم تنل التقدير الكامل من 

المغربي العربي المسلم يوم أسست إال ألنها أسست باسم الشعب 
اإلسالم، وهبت تحارب االستعمار الفرنسي واإلسباني الذي اعتدى على 
حرية المغرب واستقالله، وأبعد منذ اللحظة األولى التي وطئت فيها 
أقدامه التراب المغربي لغة المغرب عن اإلدارات المغربية، وقوانين 

المغربية، وحارب األخالق اإلسالمية في كل  المغرب عن المحاكم
المجتمعات المغربية، وأغلق منافذ الحياة في وجه ثقافتنا وقوانيننا 
وأخالقنا لكي يعتدي أنفاسها ببطء ينتهي مع مرور السنوات إلى توقف 
نهائي. وشيد مراكز عديدة لثقافته وقوانينه وأخالقه حلت محل لغة البالد 

  .وقوانينها وأخالقها..
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وسوف ال أطيل في وصف هذا التحول المدهش الذي أصاب بالدنا؛ 
فأنتم متفقون معي على خطورته، وإنما أبدي آرائي في جانب واحد من 
جوانب الحياة العامة بالمغرب؛ وهو: جانب اإلعالم الذي أصبحت 

  مقاليده بين أيديكم منذ التعديل الوزاري الجديد.
  

  معالي الوزير:
جميع الوزراء الذين سبقوكم إلى هذا المنصب بذلوا وال أبينك في أن 

كل ما في مستطاعهم لتصبح أجهزة اإلعالم مسايرة ألجهزة اإلعالم في 
البالد األجنبية المتقدمة، وقد قطعوا أشواطا بعيدة في هذا الميدان 

آمالهم، ويجني  –إن شاء هللا  –يشكرون عليها، وسيأتي يوم تتحقق فيه 
  عمالهم. المغرب فيه ثمار أ

ولكنهم جميعا لم يبدوا أي اهتمام يستحق الذكر والتنويه بدين 
المغرب ولغة المغرب وأخالق المغرب، مع العلم بأن الشكليات ال تهمنا 

  وإنما تهمنا الجواهر والحقائق.
إن أجهزة اإلعالم الحديثة هي من نعم هللا سبحانه على عباده، ألنه 

ها، وألهمهم اختراعاتهم في الوقت هو الذي خلق الرجال الذين اخترعو
المناسب، وهيأ لهم أسبابها، ومعلوم أن شكر المنعم واجب، والشكر 
الحقيقي هو: أن ال يُْعَصى هللا بنعمه، فال يليق بنا كأمة مسلمة تعتز 
بدينها ولغتها وأخالقها أن نتخذ من وسائل اإلعالم معاول لتحطيم ديننا 

  ولغتنا وأخالقنا.
تحطيم الدين من جلب أفالم من بعض بالد الشرق وال أدل على 

العربي الذي يوجد بها عرب مسيحيون يكيد جمع منهم لإلسالم بواسطة 
الثقافة، ويسيئون بذلك إلى مواطنيهم العرب داخل بالدهم وخارجها 
ليشككوا األجيال الصاعدة في سمو تعاليم القرآن، ويبعدوها من حظيرة 

 غيره، وينفذوا مخططات الكتلتين الشيوعية دينها الحق الذي ال يقبل هللا
والرأسمالية باسم: (محاكمات أدبية)، و(بين الحقيقة والخيال)، وغير 

  ذلك من العناوين البراقة.
وإال؛ فما معنى إعالن رأي المعري بكيفية قوية في تحريمه أكل 
الحيوان المأذون في أكله شرعا وعدم قيام الدفاع بواجبه في شرح وجهة 

ر اإلسالم في الموضوع بكيفية أقوى من األولى ؟، وما معنى نظ
الحديث إلى المجتمع المغربي المومن عن االسكندر المقدوني بأساليب 

تعالى هللا عما يقول الظالمون علوا  –إلحادية، والتأكيد بأنه ابن اإلله 
وتكرير هاته الكلمة مرات عديدة تكرارا تنبهت له مديرة  –كبيرا 

، وهي أساليب اعتاد أساتذة ))أستغفر هللا ؟  ((فقالت مرة واحد: البرنامج 
الندوة أن يتحدثوا بها في الجامعات األجنبية بلبنان مع مجتمعهم الطالبي 

  الكافر أو الذي يريدون منه أن يصبح كافرا؟.
لقد استغربت كيف تقدم دار التلفزيون إلى المجتمع المغربي في سنة  

، وتبلغ الجرأة بأحد األساتذة !ا من هذا النوع البعث اإلسالمي برنامج
فيه أن يدعي أن اإلسكندر المقدوني لم يكن يعرف بذي القرنين في 
حياته وإنما هي تسمية عرفت بعد ذلك في المجتمع العربي وحده، 
مكذبا القرآن العظيم الذي أثبت أنه كان يحمل هذا اللقب في حياته، قال 

وا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج قال تعالى في سورة الكهف: 
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مفسدون في األرض فهل تجعل لنا خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم 
  ].٩٤.[الكهف: سدا

وال أدل على تحطيم اللغة العربية بعد إبعادها عن اإلدارة من عرض 
عدة أفالم في األسبوع بالفرنسية على عشرين مليونا من العرب 

خبار بالفرنسية على نشرة األخبار المسلمين، ومن تقديم نشرة األ
بالعربية تطييبا لخواطر أعضاء الجالية الفرنسية بالمغرب، وحمال 
ألطفالنا المغاربة على العيش في محيط فرنسي بالبيت امتدادا للمحيط 

  الفرنسي الذي عاشوه في المدرسة.
  وال أدل على تحطيم الدين واألخالق أيضا من: 

لناطقة بالفرنسية والعربية، التي تقدم ) التمثيليات الغرامية ا١
للجماهير المغربية بكثرة، كأن كل شئ في الوجود يدور حول 
المرأة ( الفاجرة ) حتى الفتوحات اإلسالمية التي كانت من أجل 
إعالء كلمة هللا ونشر العدالة في المجتمعات نتحدث عنها بأنها 

بادل القبل كانت من أجل الزواج ؟، وهي تمثيليات مشتملة على ت
بين الجنسين ومص الشفتين والعناق والرقص المثير للشهوة 

  الجنسية والتهييء للوقاع بإطفاء المصابيح الكهربائية...
) التمثيليات المشتملة على الغدر والخيانة، والمنتهية بسفك الدماء، ٢

  والداعية إلى االنتحار وشرب الخمور...
ف الذراع والفخذين، المباريات الرياضية النسوية التي تكش )٣

  وتثير الغريزة الجنسية في المشاهدين..
جوق الطرب األندلسي المختلط، مع أن اختالط الرجال بالنساء  )٤

حرام كتابا وسنة وإجماعا، وإنما حرمه اإلسالم محافظة على 
 شرف المرأة.

الحفالت الفولكلورية التي تقيمها دار التلفزيون، أو تنقلها للنظارة  )٥
ة الشخصيات الرسمية للبادية، وهذه الحفالت بمناسبة زيار

ورثناها عن عهود االستعمار، وكنا ننتقدها حينذاك في صحافتنا 
الوطنية ودروسنا الوعظية؛ ألن اإلسالم يحرم على المرأة أن 
تظهر زينتها لغير محارمها، ويحرم عليها أن تقف أمام جميع 

على راقصة عارضة مفاتنها  –باستثناء زوجها  -الرجال 
 الجمهور، محطمة بذلك تعاليم دينها وعوائد وطنها.

اقرؤوا معي قوله تعالى في القرآن الكريم الذي هو أعلى دستور 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك  للمسلمين: 

أزكى لهم إن هللا خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من 
زينتهن إال ما ظهر منها أبصارهن ويحفظن فروجه وال يبدين 

وليضربن بخمرهن على جيوبهن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو 
بني إخوانهن أو أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي 

ى عورات النساء وال اإلربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا عل
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى هللا جميعا أيها 

وال  ]. وقال تعــالى: ٣١، ٣٠. [النور: المؤمنون لعلكم تفلحون
  ].٣٣.[األحزاب: تبرجن تبرج الجاهلية األولى
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م حظه \كتب على ابن آد ((وقال نبي اإلسالم عليه الصالة والسالم: 
زنى، أدرك ذلك ال محالة؛ فزنى العينين النظر، وزنى اللسان من ال

، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين عالنطق، وزنا األذنين االستما
كل  ((. ))الُخطا، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 

عين زانية يوم القيامة إال عينا غضت عن محارم هللا، وعينا سهرت في 
إن النظر سهم ((، ))وعينا يخرج منها مثل الذباب من خشية هللاسبيل هللا، 

  )).من سهام إبليس، من تركها مخافتي؛ أبدلته إيمانا يجد حالوته في قلبه..
وكنت دائما أتساءل كما يتساءل معي تسعون في المائة من الشعب 
المغربي المسلم: ما هو المبرر لتحطيم األخالق بهذا الشكل الذي يتحدى 

   ورسوله وصالح المؤمنين؟.به هللا
أمن أجل أن يقال: إننا أمة متحضرة متقدمة تساير أخالق األجانب 
الذين كانوا يستعمرونها ويستغلونها باألمس؟، إن كان األمر كذلك؛ فقبح 

  هللا التمدن الواقع على حساب ديننا وعرضنا وشرفنا.
من أجل  أم من أجل الترفيه على النظارة الذين يتعبون في النهار

الظفر بلقمة العيش؟، إن كان كذلك؛ فقبح هللا هذا الترفيه الرامي للقضاء 
  على ديننا وعرضنا وشرفنا.

أم من أجل صرف الناس عن التفكير فيما يعود على دينهم ووطنهم 
بخير؟، إن كان األمر كذلك؛ فهذا دأب الدول الضعيفة والشعوب 

  ب واع بمسؤولياته.البسيطة، ونحن دولة عريقة في األمجاد وشع
  

  معالي الوزير:
يرجون  –الممثلين الحقيقيين للشعب المغربي  –إن علماء المغرب 

منكم إيقاف كل األفالم والبرامج واالستجوابات التي تجرح شعور 
الشعب المغربي، وتثير في نفوسه الحقد على حكومته، وتسد في وجوهه 

رغبون أن تطعموا عناصر منافذ األمل، وتفوت عليه سعادته الدينية...وي
اإلذاعة والتلفزيون بعناصر جديدة متشبعة بالعلم الصحيح والدين 
المتين، لتعيد األنظار في البرامج والحصص، وتجعل من اإلذاعة 
والتلفزيون وسائل فعالة لتثقيف الشعب، وغرس بذور الفضيلة في 
 نفوسه، وتسليته التسلية البريئة بمختلف أنواع الطرب األندلسي

والشرقي، وتثقيفه بالتمثيليات التي تدعو إلى الخير، وتحيي األمجاد، 
والمحاكمات األدبية التي تكتبها أقالم مسلمة واعية، سواء من المغرب 
أو المشرق، والدروس العلمية والبرامج المتعلقة بأنشطة جميع 
الوزارات ليطلع على ما يجري في بالده، وتعطي األولوية للدعوة 

قبل نشرات األخبار وبعدها مباشرة؛ ألن تركيز التعاليم  اإلسالمية
اإلسالمية في النفوس أهم عمل يجب أن تقوم به دار اإلذاعة 
والتلفزيون، وخصوصا بعد أن هجر الناس المساجد واألندية 
والمجتمعات السليمة، واقتصروا على االلتفاف حول اإلذاعة والتلفزيون 

ما، ويحملقون بأعينهم في الشاشة يستمعون بإمعان إلى ما يقال فيه
  مالحظين أقوال المذيعين وأفعالهم...

وال يفوتني هنا أن أقول كلمة خالدة قالها لي األستاذ الداعية األخ 
مولود قاسم وزير التعليم األهلي والشؤون الدينية بالجزائر، لما علم أني 

الفكر  سجلت نفسي في لجنة اإلعالم أثناء الملتقى السابع للتعرف على
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و من أرض الجزائر الشقيقة:  اعمل على أن ((اإلسالمي في "ِتيِزي ِوزُّ
  )).تكون التوصيات قوية؛ فإن قلما واحدا يفسد مائة ألف عائلة...

  
  معالي الوزير:

إن علماء المغرب يتطلعون بشوق كبير إلى ذلك اليوم الذي تصبح 
اإلذاعة  فيه أجهزة اإلعالم خاضعة لتعاليم اإلسالم، سواء منها

أوالتلفزيون، أو السينما أو المسرح، أو الصحافة أو وكاالت األنباء 
عامة...على غرس بذور الفضيلة في النفوس، باذلة جهدها في إسعاد 
المواطنين في الدين والدنيا، ناشرة بنود العلم والمعرفة في كل بيت 

  ومعمل ومتجر وساحة، محاربة لألمية...وما ذلك على همتكم ببعيد.

This file was downloaded from QuranicThought.com


