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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
حرام وشبيات في  قوعو و  ،أو الخوف من فتنة في الدين ،استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان"باب ففي 

عمى عادتو ىذا الباب  -رحمو اهلل-المؤلف  رصد  و  ،وأحوال الناس في ذلك ،صةخلعزلة ممذكرنا أحكام ا "ونحوىا
وا ِإَلى المَِّه ِإنِّي َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبيٌن{: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،ذارياتبآية من سورة ال  [55]الذاريات: }َفِفرُّ
والخروج واالنخالع عن كل ما  ،عبادتو وحده ال شريك لوجأ إليو و م  يكون بال -تبارك وتعالى-فالفرار إلى اهلل 

 .يعوقو في ىذا السبيل، وما يحول بينو وبين تحقيق ىذا المطموب العظيم الذي خمق اهلل من أجمو الناس أجمعين
ْنَس ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوِن{: -تبارك وتعالى-اهلل وقال  تبارك -ار إلى اهلل فالفر  [56]الذاريات: }َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواْلِْ
ويحصل لو  ،وتصرفو عن الحق فيضل ،يقتضي أن يفر العبد من مواطن الفتن التي تشوش قمبو -وتعالى
مم في دينو فعميو أن ينأى بنفسو عن مواطن الضالل فإذا أراد العبد أن يس   ،عن الصراط المستقيم انحراف

  :واإلنسان إنما يضل بأحد أمرين ،واإلضالل
 .ل بالشبياتإما بأمر يتص -

 أو بأمر يتصل بالشيوات.  -
َوََلُمَرنَُّهْم َفَمُيَبتُِّكنَّ آَذاَن اَْلَْنَعاِم َوََلُمَرنَُّهْم  }َوََلُِضمَّنَُّهْم َوََلَُمنَِّينَُّهمْ  والشيطان يتوعد ،عبد بيذا أو ىذاوقد يفتن ال

ِبَخْيِمَك َوَرِجِمَك َوَشاِرْكُهْم ِفي  }َوَأْجِمْب َعَمْيِهمْ  يقول: -ىتبارك وتعال-، واهلل [119]النساء: {َفَمُيَغيُِّرنَّ َخْمَق المَّهِ 
كالنمص  -عز وجل-غير خمق اهلل ، فيو يتوعد في أبواب الضالل من ت  [64]اإلسراء: {اَْلَْمَواِل َواَْلَْوََّلِد َوِعْدُهمْ 

، القسم المحرم ومنو ما يحرم ،من عمميات التجميل ما يجوز ،من عمميات التجميل التي ال يحل فعمياوكثيٍر 
وما شابو ذلك  ،قطع آذان األنعامكما قد يظن الناس أنو من األمور اليسيرة ومن تغيير خمق اهلل  ،داخل في ىذا

}َوَأْجِمْب َعَمْيِهْم ِبَخْيِمَك َوَرِجِمَك يقول:  -تبارك وتعالى-واهلل  ،، وىكذا أيضًا يمنييم بالتوبةافعل بيمما قد ي  
 ىذا المعنى.  ،بكل مستطاع {}َوَأْجِمْب َعَمْيِهمْ ، [64]اإلسراء: {َواِل َواَْلَْوََّلِد َوِعْدُهمْ ُهْم ِفي اَْلَمْ َوَشاِركْ 

فيو من خيمو، كل راكب عمى بعير أو  -عز وجل-خيل كما قال بعض السمف: كل راكب في معصية اهلل بالف
 ا. أو عمى غير ذلك من المراكب كالطائرات وغيرى ،عمى سيارة

والناس بين  ،فيو داخل في ىذا -تبارك وتعالى-كل ماٍش عمى قدميو في معصية اهلل  {َوَرِجِمكَ }وىكذا أيضًا 
وحده واإلقبال  -عز وجل-يجمب عمييم بكل مستطاع، والخالص ال يكون إال باالعتصام باهلل  وفي ،ماٍش وراكب

صالح القمب والحال ،عميو وتحقيق العبودية لو  -جل جاللو-  فيذا حقيقة الفرار إلى اهلل  ،والجوارح ،والعمل ،وا 
من خمق كذا؟ ))فيقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي قال وىكذا في باب الشبيات، يأتي الشيطان ألحدكم كما 



واألفكار  ،وما يمقيو من الخواطر السيئة ،حتى يصل بو إلى أمور ال يحل لو السؤال عنيا ،(1)((من خمق كذا؟
تبارك -وليذا قال اهلل  ولربما ألقى ذلك عمى ألسن بعض الناس، ،ويشوش عمى الناس ،والشبيات ،الرديئة
نَّ الشََّياِطيَن َلُيوُحوَن ِإَلى َأْولِ : -وتعالى نَُّه َلِفْسٌق َواِ  َياِِِهْم ِلُيَجاِدُلوُكْم{ }َوََّل تَْأُكُموا ِممَّا َلْم ُيْذَكِر اْسُم المَِّه َعَمْيِه َواِ 
الميتة حرام، ما ذبحتموه بيدكم حالل، وما ذبحو  :مقي الشيطان في قموب أوليائو فيقولون: تقولونيف، [121:]األنعام

وىو -اهلل بيده الشريفة ذبحو ما فأنتم إذًا أفضل من اهلل، كيف تحرمون  ،اهلل بيده الشريفة بسكين من ذىب حرام
  .وتبيحون ما ذبحتموه أنتم بأيديكم؟ -الميتة بزعميم

 ،وأخبر أنو طيب حالل ،بحوقد أمرنا أن نأكل مما ذ   ،-تبارك وتعالى-ىو أننا متعبدون هلل  :جواب سيل جدًّاالو 
س ونجس، فيذا ىو شرعو ودينو ونحن عبيده، وىكذا ما يمقيو جر  ووأن ،وأن ما مات حتف أنفو فإنو ال يحل أكمو

ينظر في قمبو وفي  ،تي لكل إنسان بحسبوويأ ،أو يقمقو يشوش عمى اإلنسان يشككو ،من الوساوس والخواطر
وال  ،ال يقرأو  ،وال ينظر إلى ذلك ،ميولو، فالفرار إلى اهلل أن يدع اإلنسان مواطن الشبيات فال يرخي سمعو ليا

نما السالمة ال يعدليا شيء ،في توليد األسئمة التي تورثو حيرةمل فكره ع  ي   وليذا فإن من الناس من ال يكون  ؛وا 
أو يدخل في مواقع في البمتوك غرف ألىل  ،فيقرأ ،ويذىب ويسرح نظره أو يسمع لكل أفاك ،ال بصرعنده عمم و 

أريد  ،أريد أن أناقش ىؤالء ،أو يقرأ ليم ويقول: أريد أن أتعرف ،الضالل من الرافضة أو النصارى أو غير ىؤالء
  .وىو لم يتسمح بسالح العمم ،أن أناظرىم

لو،  (اإلبانة الصغرى)و ،بطة البن (اإلبانة الكبرى)تب في ما ك   او ءاقر  جدًّا كثيرة آثارالسمف ورد عن  وقد
وكثير من الكتب المصنفة في السنة  ( لآلجري،الشريعةو) ( لاللكائي،اعتقاد أىل السنة والجماعة شرح أصولو)

ثارًا ذكروا آ ،دارميوغير ىؤالء كال ،في المجمد األول (شرح السنة)في كتابو  -رحمو اهلل-ما كتبو البغوي مثل 
يريد أن يتكمم وضع الواحد  من أىل الضالل والبدعأحد كان إذا جاء ف ،-رضي اهلل عنيم-السمف عن كثيرة 

وال نصف "ر إليو ويقول: يفيش ،ذن لي بكممةائ، ولكن لربما قال لو: عنو ويقوم ،ال يسمعئل ؛منيم أصبعو في أذنو
من ": -رحمو اهلل- العزيزعبد بن ، ولذلك قال عمر وأن الشبو خطافةويعممون ذلك بأن القمب ضعيف  ،(2)"كممة

يجادل  :عرضة لمخصومات يعني ،"التحول" :، وفي بعض الروايات(3)"جعل دينو عرضة لمخصومات أكثر التنقل
وكل يوم عمى دين، كل يوم  ،الل وأىل األىواء والبدع ويسمع من ىذا، ويسمع من ىذافي الدين، يجمس مع الض  

، بو وموارد الضاللبنفسو عن الش   ىفيعصم اإلنسان سمعو وبصره وينأ ،ضاللةمى مذىب، كل يوم عمى ع
كل ىذه األمور مطموبة من العبد، وىكذا في الشيوات يفتح قنوات سيئة في  ، يزي  قمبووأال   ،ل ربو أن يثبتوأويس
بعض األشياء في جوالو  إلنترنت أو يتمقفويدخل في مواقع سيئة في ا ،أو يسارق النظر إلييا ىنا وىناك ،بيتو

ثم بعد ذلك يجد نفسو قد عصفت بو ىذه  ،نتعرف عمى ما يجري وما يدور ،نعرف ،لمنظر ،طالعويقول: لال

                                                 

(، ومسامم، كتااب اإليماان، بااب بياان الوسوساة فاي 3276بادء الخماق، بااب صافة إبمايس وجناوده، بارقم )أخرجو البخاري، كتااب  -1
 (.134اإليمان وما يقولو من وجدىا، برقم )

 (.1/141) (، واإلبانة، البن بطة44( رقم )1/116أخرجو الدارمي في سننو ) -2
(، واآلجري فاي 385(، والفريابي في كتاب القدر، برقم )918م )أخرجو مالك في الموطأ، رواية محمد بن الحسن الشيباني، برق -3

 (.116الشريعة، برقم )



نتفع بو في دين وال ينتفع بو في دنيا، بل ال ي   فيبقى اإلنسان معطال ،األىواء والشيوات فأفسدت عميو دينو ودنياه
نار تضطرم في جسده، ويريد  ،ل آلخرتو وال يعمل لدنياه مشغوف يبحث عن ىذه الشيواتال يعم ،ال ينتفعىو 

ذكر بعض  ،زينب :، وىذه امرأة قالتيا يقال لياامنيا آخرً  ن عرض نفسو لمفتنة أواًل لم ينج  فم !،بعد ذلك السالمة
أشراف العرب يأنفون من و  ،وليا ممموك رقيق ،من أشراف العربأنيا " :أىل العمم في ترجمتيا كابن عساكر

كيف زنيت بيذا العبد؟ فقالت: طول  :فقالوا ليا بعبدىا، ،فزنت بممموكيا ،فكيف إذا كان ذلك بممموك ،الزنا
ىذا اآلن ممموك ليا يجوز ليا عمى الراجح أن  ،ساد، يعني كثرة المخالطة مع كثرة المحادثةواد مع كثرة الو  الس  

من  يم يأنفونمع أن ،زنت بومن كثرة المخالطة ف ،و وشعر وكفين وقدمينلممحارم من وج وتكشف لو ما تكشف
 ؟وتعمل في مكان مختمط مع الرجال -وىي واثقة من نفسيا بزعميا-فكيف بالذي يأتي بابنتو أو تأتي  ،ذلك

كل عرفون ويدركون تمامًا يو  ،وىم ينظرون إليياساعات مع رجال،  ي  ، وتعمل ثمانأنا واثق بيا ويقول أبوىا:
وما بين أعينيم وما يدور في قموبيم إال مواضع  ،فيي تتحدث ،وما يحصل بو من الفتنة ،دىاسموضع في ج

ن حاول أحدىم التماسك أماميا والظيور ب ،الفتنة فييا في  اأو كان موظفً  ،اب سواء كان طبيبً يذظير مموا 
يستطيع أن يدعي خالف ذلك أبدًا، أو كان غير ذلك من األماكن التي يحصل بيا االختالط، وال أحد  ،شركة

}َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر  ،ربةمن غير ذوي اإل ،بةىذا أمر قد ركب في النفوس إال من ليس لو إر   ،ولو كان أتقى الناس
ْرَبِة{ إنسان  ،وال تطمح إليين نفسو ،وال يمتد إليين نظره ،وىم من ال يتفطن لمفاتن النساء ،[31:]النور ُأوِلي اْلِْ

 ،بيذه المثابة ال بأس أن يعمل في مكان مع النساء فمن ثبت أنو مع النساء، يجوز أن يعملىذا  ،ل المرأةمث
ىذا  ،االعتيادوغير  ،االعتياد :ويقول ،ىذا الكالم غير صحيح ميما حاول اإلنسان أن يبرر ،وأما غيره فأبداً 

وما قال: قد مممتيا وسئمتيا مع طول  ،دائماً ا يوخمسين سنة وىو يجامعالرجل يجمس مع زوجتو ثالثين وأربعين 
 .واهلل المستعان ،من ذلك بل أعظم ،تتجدد في النفوس مثل الحاجة لمطعام والشراب ،ملفيذه أمور ال ت   ،المعاشرة

وال  ،وقد ال يرجع إلى ما كان عميو ،ال تدخل في موقع يشوش عميك قمبك ،فاإلنسان يبتعد عن مواطن الفتن
 }َوََّل َتْقُف َما َلْيَس  واهلل يقول: ،فتنوال تنظر في كتاب يعرض لك ال ،وال تسمع لصاحب فتنة ،نةتسافر حيث الفت

 ،باحيةاإلصور بال ،شيواتبال فيمتمئ ،يزابان يصبان في وعاء القمبر م  صفالسمع والب [36:]اإلسراء {َلَك ِبِه ِعْممٌ 
أو  ،الصبح بسبب شبيةإلى وقد ال ينام اإلنسان  ،ثم يضطرم الجسد ،ثم يعتمج بما في داخمو يمتمئ ،بوش  بال

بين ما و  وأخواتو، يجمس مع أمو رآىايصمي ويسجد وىو ساجد ما بين عينيو إال الصورة التي  ،بسبب شيوة
وىو ، ىذا الولد في االبتدائي أو المتوسط وىو جالس مع أمو وىو يتصور الصورة العارية عينيو إال الصورة

ربو مع ذلك  ويدعو ،وأىل الشر ،وأن يبتعد عن الشر ،ينبغي لإلنسان أن يتحفظ ،الء كبيرينظر إلى أمو فيذا ب
يا مثبت القموب ثبت قمبي عمى ))أطير الخمق ويقول في السجود:  -عميو وسممصمى اهلل -كثيرًا، النبي 

 .(4)((دينك
  وعمى آلو وصحبو وسمم. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                 

، باااب مااا جاااء أن القمااوب بااين أصاابعي الاارحمن، باارقم -صاامى اهلل عميااو وساامم-أخرجااو الترمااذي، أبااواب القاادر عاان رسااول اهلل  -4
رط مسمم"، وصححو األلباني في صحيح الجاامع، (، وقال محققوه: "إسناده قوي عمى ش12157(، وأحمد في المسند، برقم )2145)
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