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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 نـــــور من الـــنــور 

 يث ىث مثنث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب}

 مل يك ىك مك لك اك ىق يف ىف

 . [31-30: النور سورة] {ىل

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىي مي خي حي}

 .[7-5]المؤمنون: {مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئ ّٰ

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}

 . [108]سورة النساء: {رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ

 {مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ}
 . [ 24]سورة يوسف:

 . [ 19]سورة غافر: {ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}

 . [14]سورة العلق:  {جن يم ىم مم خم حم}

 

 

َََََََصدقَاهللَالعظيَم  
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¹ 
امحلد هلل رب العاملني، املطلع عىل خلقه أمجعني، من ال خيفى عليه يشء يف األرض 

العلمي، من أحاط بلك يشء علًما، وأحىص لك يشء   السميع  السامء وهو  وال يف 

ِّكَ   َعنْ   يَْعُزُب   َما }عدًدا، وال تغادره صغرية وال كبرية إال أحصاها:    ة    ِمثْقَالِ   ِمنْ   َرب   َذرَّ

َماءِ   يِف   َواَل   اأْلَْرِض   يِف  : يونس{ ]ُمِبني    ِكتَاب    يِف   ِإالَّ   أَْكَبَ   َواَل   َذِلَ   ِمنْ   أَْصغَرَ   َواَل   السَّ

والرساج  [61 النذير،  البشري  للعاملني،  رمحة  املبعوث  عىل  والسالم  والصالة   ،

وسيهئا:   لكها، حس هنا  أعاملنا  عليه  ُعرضت  من  السبيل،  سواء  إىل  الهادي  املنري، 

الُ   عََلَّ   ُعرَِضْت " ِت   أَْْعَ اِلهَا   َمَحاِسنِ   يِف   فََوَجْدُت   ،َوَسيِّهُئَا   َحَسهُنَا   ُأمَّ   اأْلََذى:  أَْْعَ

ى رِيقِ   َعنْ   يُنَحَّ اِلهَا   َمَساِوئِ   يِف   َوَوَجْدُت   ،الطَّ   اَل   الَْمْسِجدِ   يِف   تَُكونُ   النَُّخاعَةَ   أَْْعَ

ُ   "تُْدفَنُ  ي فإما  اليوم  يف   «  حبينا   ونبيض وجه  ،بأعاملنا  «رس  رواه مسمل،  ذل 

ونسود   ،أو تسيئه أوزاران  ،[6:  املطففني{ ]  الَْعالَِمنيَ   ِلَربِّ   النَّاُس   يَُقومُ   يَْومَ }العظمي

ماجه وغريه: " «وهجه   ابن  ُدوا  فاَل كام عند  ي   تَُسوِّ خاصة بذنوب تذهب  "،  َوهْجِ

 أَْقَواًما   أَلَعْلََمنَّ "وحتيلها لرماد بعد أن اكنت من اجلبال:    ومتح  القرابت،  الطاعات،

ِت   ِمنْ    عز -  للاُ   فَيَْجَعلُهَا   ِبيًضا  ِِتَاَمةَ   ِجبَالِ   أَْمثَالِ   ِِبََسنَات    الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   يَأتُونَ   ُأمَّ

 ِمهْنُمْ   نَُكونَ   اَل   أَنْ   ؛لَنَا   َجلِّهِمْ   ،لَنَا   ِصْفهُمْ   للاِ   َرُسولَ   يَ :  فَُقلُْت   ،"َمنْثُوًرا  َهَباءً   -وجل

نُ  "قَالَ   ،نَْعملَُ   اَل   َوََنْ ُمْ   أََما :  ِتُكْ   َوِمنْ   ،ِإْخَواُنُكْ   ِإَّنَّ  ََكَ   اللَّْيلِ   ِمنْ   َويَأُخُذونَ   ،ِجْْلَ

ُمْ   ،تَأُخُذونَ  وحصحه    "اْنََتَُكوَها   للاِ   ِبَمَحاِرمِ   َخلَْوا  ِإَذا  أَْقَوام    َولَِكهنَّ ماجه،  ابن  رواه 

 األلباين. 
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حديث ذو جشون،    -اذلي طال ومل أكن أتوقع ذل-حفدييث يف هذا الِسْفر املبارك  

ن  والقلوب،  للعقول  فيه بني خماطر، وخواطر، ونوادر، ودرر  ـ ت ـ وطارق اثقب  نقل 

وذن اللئمي،  العرص  وتعاجل خطر  الرممي،  القلب  املريض، وحتيي  تسعف    ب جواهر، 

العظمي، وجرمه العممي، ذل ادلاء اذلي مع وطم، وحتسن وجتمل، وافتنت به  ه  أبنائ

وتأصيل   بقوة  النظر  ويعيد  اإلسالمية،  اجملمتعات  ينقذ  حديث  افتنت،  من  ماليني 

والكبري،  للصغري  ويصل  والعقول،  القلوب  خياطب  وعقلية،  نقلية  وأدةل  رشع ، 

ْكَرى  َذِلَ  يِف  ِإنَّ }علمي: كام نأمل ذل من السميع ال ويفهمه امجليع   قَلْب   َلُ  اَكنَ   ِلَمنْ  ذَلِ

ْمعَ  أَلْقَى أَوْ   . [37: ق{ ]َشهِيد   َوُهوَ  السَّ

 

 أسباب التأليف 
زماننا  مرارة  وذاق  عرصان،  يف  عاش  من  عن  موضوعه  بغريب  إدمان    وليس  يف 

العرصية، والكوارث  الش يطانية،  النظرات  هذه  وجرم  هبذا    اإلابحية،  ابتل  اذلي 

البرشية، من  املاليني  اإلحصائياتهذ  أِت تومل    البالء  يه    ه  بل  أبًدا،  فراغ  من 

النت إال عبه همام اكن، ويف أي ماكن   البواب، ومن ال ميكن دخول  إحصائيات 

قوقل   األكب  البحث  حمرك  إنه  نعرفه    Googleوزمان،  اذلي  ذل  قوقل  نعم 

م لرمبا  اليوم  يف  وندخهل  مرعبة،  مجيًعا،  إحصائية  ذكر  ومؤسفة،  راًرا،  وصادمة، 

منذ س نوات،    -وللاو -، ومؤسفة  ومقلقة، ومؤرقة مهنا  قليب  أشد عىل  ما وردين 

أقولها وأان أعمل ما أقول، وأحيص    ، وال حيز يف نفيس أعظم مهنا منذ عرفت احلياة
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الت  إَّنا تكل اإلحصائية الرمسية    ، وأعظم حمطايت،يف جسل مذكرايت مواقف حيايت

تبحث   وإسالمية  عربية  دوةل  أول  المينية يه  امجلهورية  أن  الواحد  أثبتت ابحلرف 

عن اجلنس وادلعارة يف النت، إحصائية يقينية قطعية صادمة، بل قاتةل، ومؤرقة،  

وال   بعده،  رجعة  ال  قراًرا  قررت  حلظَتا  مفن  طاليب،  أحد  علهيا  اطلعين  ومؤسفة 

ن ْعري، وسلب من هجدي أن أؤلف هذا  نقاش معه همام لكف من وقت، وأخذ م

الكتاب، وال ألوي عىل يشء سواه من تأليف همام اكن، بل أوقفت كتااًب كنت عىل  

عن   البيان  وتأخري  اللحظة،  وواجب  الساعة،  حديث  هذا  فرأيت  إمتامه  وشك 

 وقت احلاجة ال جيوز. 

 

وأكد  الكتابة،  عىل  أرمغين  آخر  سبب  لقوقل  ِتامث  اإلحصائية  يه    السابقة،  يل 

األس ئةل الت تردين حول هذا املوضوع بشلك يويم أقطع أنه مل يفتين يوم من األيم  

عّل   وجبت  وابلتايل  معناه،  يف  وما  هذا  حول  يأتيين  وسؤال  إال  س نوات  منذ 

املعضةل،  لعالج هذه  وأوفّر هجًدا  األس ئةل،  نفيس من كرثت  الكتابة حول؛ ألرحي 

بنفس عنوان  والتح  به  الاكرثة، وفعلت ذل مكنشور مصغر ال بأس  ذير من هذه 

رواًجا   املنشور  للحرام"، والىق  النظر  عن  األانم  "زجر  يديك:  بني  اذلي  الكتاب 

واسًعا ِبمد للا، بل طلب مين بعض اإلخوة طباعته، وإلصاقه لكوحات حائطية  

هذا الكتاب بعد أن اطلعت يف املساجد، أو توزيعه ورقيًا، مث بدا يل إخراجه يف  

 عىل اإلحصائية السابقة. 
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املأساوية   القصـص  تكل  املوضوع يه  هذا  للكتابة يف  وبقوة  حثين  اثلث  مث سبب 

بل   اخملبتني،  املنيبني  من  وأرامه  الصاحلني،  من  أحس هبم  لش باب  وردتين  الت 

لصالح  وحفظة القرآن الكرمي، وفوق هذا ممن يعتلون املنابر، وُوهبوا من العمل وا

ش بابية،  ورغبات  وأهواء  نفس ية،  ووساوس  ش يطانية،  زالت  لكن  الوافر  احلظ 

مهَّ  قد  بل  ويقلقوا،  ويترضعوا،  يندموا،  حىت  يفعلوا  إن  ابالنتحار،    وما  بعضهم 

للنيب  كبري  والكم  جس مي،  وهول  عظمي،  حديث  من  خوفًا  املنابر؛  ترك  وبعضهم 

 -  عهنام  للا  ريض  -  َزيْد    ْبنِ   َساَمةَ أُ   َعنْ كام يف البخاري ومسمل وأمحد:    «األمني  

ُجلِ   يُْؤَت : )"«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   أَْقتَاُب   فَتَْنَدِلُق   النَّارِ   يِف   فَُيلْقَى  الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   اِبلرَّ

َح   الِْحَمارُ   يَُدورُ   ََكَ   هِبَا   فَيَُدورُ   بَْطنِهِ    ، فُاَلنُ   يَ :  فَيَُقولُونَ   النَّار   أَْهلُ   ِإلَْيهِ   فَيَْجتَِمعُ   ،اِبلرَّ

  آُمُرُكْ   ُكْنُت   قَدْ   بىََل :  فَيَُقولُ ،  الُْمْنكَِر؟  َعنْ   َوتهَْنَاانَ   ،اِبلَْمْعُروِف   تَأُمُرانَ   تَُكنْ   أَلَمْ   ،َلَ   َما 

 ِبَأْمر    آُمُركُْ   ُكْنُت   ِإينِّ : "رواية  ويف"،  َوآتِيهِ   الُْمْنكَرِ   َعنْ   َوأََّْنَاكُْ   آتِيِه،  َواَل   اِبلَْمْعُروِف 

هِ   ِإىَل   َوُأَخاِلُفُكْ  (، وفوق هذا عباداِتم وطاعاِتم، وصلواِتم، واس تقامَتم، ولك  "غرَْيِ

حس نة ْعلوها، ولك طاعة تقربوا إىل للا هبا تذهب أدراج الريح، وتكون كام قال  

اب  }:  ™للا َسُبهُ   ِبِقيَعة    كَرَسَ ْمآنُ   حَيْ ْدهُ   لَمْ   َجاَءهُ   اِإذَ   َحىتَّ   َماءً   الظَّ َ   َوَوَجدَ   َشيْئًا   جَيِ   اّللَّ

ُ   ِحَسابَهُ  فََوفَّاهُ  ِعْنَدهُ    كََرَماد  }، وكام قال يف أخرى: [39: النور{ ]الِْحَساِب  ََسِيعُ  َواّللَّ

ْت  حيُ   ِبهِ   اْشتَدَّ ا   يَْقِدُرونَ   اَل   عَاِصف    يَْوم    يِف   الرِّ ء    عىََل   كََسُبوا  ِممَّ اَللُ   ُهوَ   َذِلَ   يَشْ  الضَّ

اَللُ  ُهوَ  َذِلَ }، وانظر مبا ُخمتت به اآلية: [18: إبراهمي{ ]الَْبِعيدُ  فضاًل  ،{الَْبِعيدُ  الضَّ

لُوا َما  ِإىَل  َوقَِدْمنَا }: ™قول عن  . [23: الفرقان{ ]َمنْثُورً  َهَباءً  فََجَعلْنَاهُ  َْعَل   ِمنْ  َْعِ
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مع حديث ابن ماجه وحصحه    ، خاصةن به جنوَّنمفهذا لكه أرعهبم، وخوفهم، وجُ  

  أَلَعْلََمنَّ "  ):  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   «  للاِ   َرُسولِ   َمْوىَل   ¢   ثَْواَبنَ األلباين َعْن  

ِت   ِمنْ   أَْقَواًما    -  للاُ   فَيَْجَعلُهَا   ِبيًضا  ِِتَاَمةَ   ِجبَالِ   أَْمثَالِ   ِِبََسنَات    الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   يَأتُونَ   ُأمَّ

  نَُكونَ   اَل   أَنْ   ؛لَنَا   َجلِّهِمْ   ، لَنَا   ِصْفهُمْ   للاِ   َرُسولَ   يَ :  فَُقلُْت   ،"َمنْثُوًرا  َهَباءً   -  وجل   عز

ُمْ   أََما : "قَالَ   ،نَْعملَُ   اَل   َوََنْنُ   ِمهْنُمْ  ِتُكْ   َوِمنْ   ،ِإْخَواُنُكْ   ِإَّنَّ   ََكَ   اللَّْيلِ   ِمنْ   َويَأُخُذونَ   ، ِجْْلَ

ُمْ   ،تَأُخُذونَ  وال  ("اْنََتَُكوَها   للاِ   ِبَمَحاِرمِ   َخلَْوا  ِإَذا  أَْقَوام    َولَِكهنَّ قيام،  ينفعهم  فمل   ،

اخللق من  يس ترتون  داموا  ما  َّنار وال ظالم  عبادة  املكل    ،صيام، وال  ويبارزون 

اِدلْ   اَل وَ }:  ™   احلق ينَ   َعنِ   جُتَ ِ تَانُونَ   اذلَّ َ   ِإنَّ   أَنُْفَسهُمْ   خَيْ بُّ   اَل   اّللَّ اانً   اَكنَ   َمنْ   حُيِ   أَِثميًا  َخوَّ

ِ   ِمنَ   يَْستَْخُفونَ   َواَل   النَّاِس   ِمنَ   يَْستَْخُفونَ    ِمنَ   يَْرَض   اَل   َما  يَُبيُِّتونَ   ِإذْ   َمَعهُمْ   َوُهوَ   اّللَّ

ُ   َواَكنَ   الْقَْولِ  نَْيا   الَْحَياةِ   يِف   َعهْنُمْ   َجاَدلُْتْ   َهُؤاَلءِ   أَنُْتْ   َها   ُمِحيًطا   يَْعَملُونَ   ِبَما   اّللَّ   فََمنْ   ادلُّ

َ  جُيَاِدلُ   . [109 - 107: النساء{ ]َوِكياًل   عَلهَْيِمْ  يَُكونُ  َمنْ  أَمْ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َعهْنُمْ  اّللَّ

للتوبة،  يتلهفون  فأرامه  هلم  وحق  ذل  من  احلرسة،    فوجلوا  لك  ويتحرسون 

وما عصوا للا   ماتوا  لو  فرتة    ™ويودون  بعد  علهيم  تأىب  النفس  تكل  ولكن  مرة، 

وفينة،  وفرتة، فينة  للا    وبني  يعاهدون  وعال  وقد  مث  جل  وحيلفون  ينقضون،  مث 

ليطلّ  بعضهم  إن  بل  يوفون،  ال  وينذرون مث  تر حينثون،  نفسه  تق زوجته حىت  دع 

فائدة السبب   ،لكن دون  أحدثك هو  مما  مما أصف ل، وأعظم  وأكرث  فاكن هذا 

 .الثالث اذلي جعلين أؤلف هذا الكتاب

الثالثة   األس باب  هذه  بعد  أراك  اخترصت-وال  لكن  أقرب  للثالثني  إال    -بل يه 

أَ  اخلواطر  تعذرين  وتردين  التوقف،  أس تطيع  وال  أكتب  كنت  فلقد  أطلت؛  ن 
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قد كنت أس تغرب وأجعب لها، وكيف تزامحين،  واملعلومات تباعًا دون إذين، حىت ل

وترتاك عّل، بل اكنت تتداخل معلومات عدة، وتظهر عناوين كثرية وأان أكتب فأقوم 

  ،مث أكتب فيه لكامت مث أعود لألول  ،فوًرا يف عنوان فارغ  لك واحد مهنا  بإخراج 

ام  وهكذا طال الكتاب من حرقة قلب، وخنوة حمب، وعزمية من يريد ل اخلري هم

 لكفه من مثن؛ فأنت لك يشء ما دمت س تنتفع.

وقد تسألين عن تقس مي الكتاب فأقول: جعلته عىل س تة أبواب، حتت لك ابب قد  

أجعهل يف   مل  الباب  ما حتت  ولهذا  وكبري،  متوسط،  بني صغري،  عنوان  ملائة  تصل 

 فصول أو مباحث، واألبواب يه:

 الباب األول: بدايات

 حتذيرات الباب الثاني:

 وعظيات الباب الثالث:

 معاجلات الباب الرابع:

 مأثورات الباب اخلامس:

 انتكاساتالباب السادس: 

 الباب السابع: فقهيات

الكتاب،  ملضمون  تتشوق  بك  وكأين  الرسيعة  واإلطالةل  املقدمة،  هذه  وبعد 

 وعناوينه، وما احتوت سطوره، فعىل بركة للا نبدأ: 
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 الباب األول: 
 بدايات 

ل   أهمد  أن  هنا  بأس  حىت  مب ال  منشطات  وأهبك  مقبالت،  وأعطيك  مهدات، 

 ندخل يف صلب الكتاب فأقول:

 

 مأساة
وانتاكسات   مأساوية،  قصص  من  للكتاب  تأليف   قبل  وردين  ما  أحصيت  ولو 

لاكنت ابملئات؛ كيف   ، واإلمث األعظماكرثية، ونزغات ش يطانية بسبب النظر احملرم

يوم عادة  أو  أتلقى سؤالا  ال ولك  أنني،  أو  أو اس تغاثة،  أو قصة،  أو استشارة،   ،

تلهّف... بل يصل بكثري مهنا حلاةل الطالق بني الزوجني، وإن حافظا عىل أَستهيام  

ال   ينَتي ، ومه  مهنام جبحمي ال  ويكتوي لك واحد  فعىل مضض، ونريان حرسات، 

ا الكتاب يه قصة ينطوي، لكن من آخر القصص الت وردتين وأان يف تأليف  لهذ

اجلامع  الطالب  عباداته  ، ذل  عىل    ، ومصحفه  ،ومسجده  ،وصلواته  ، احملافظ 

ذل،    ، وجامعته لك  خرس  لكن  اجملمتع ،  الاحرتام  وأرىق  فهيا،  ادلرجات  وأعىل 

احرتامه، وقلّ  الفطن اذليك، وذبُل  العلم ، وعقهل  ت وانَتيى متزيه ادلرايس، ونبوغه 

وتعقّ  احلياة،  دت  عباداته،  متام الاَّنيار، وودع لك تكل  اَّنار  حياته، وشيئًا فشيئًا 

 . فال مسجد، وال عبادة، وال أخالق، وال دراسة، وال درجات بتعاد وابتعد لك الا
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 ! الشبابملاذا 
ألن الش باب مه املعرضون للفتنة    يف هذا الكتاب كثرًيا؛الش باب    وأكرثت من ذكر

األعداء  ،مدوَّنممن  أكرَث   سهام  َنومه  وألن  وصنّاع    ،تتجه  أمتنا،  أمل  وألَّنم 

جمدها، اس تعادة  وقادة  فإذا   حضارِتا،  تفسد،  وبفسادمه  األمة،  تصلح  وبصالهحم 

انشغل الشاب بفرجه وشهوته مفن ألمته، خاصة وَنن أمام فتنة ْعياء صامء بكامء  

غريه،   ينفع  فكيف  بنفسه  ينتفع  فلن  أدمهنا  ومن  مهنا،  خيرج  قلام  دخلها  من 

البنويس تحس الكًما  أنقل  أن  هنا  ف   احلاج  ن  األبدان  منه   ووقع):  يقولتقشعر 

  خراب  يف  األمور  وأَسع  ،القلب  عىل   آفة  اجلوارح   أعظم  النظر  أن   عىل  اإلجامع

  الغمر   النامئ  تنبيه" يف رسالته الصغرية    -رمحه للا-  قال ابن اجلوزي   (،وادلنيا   ادلين

  ،األعظم ُاذلي يقُع فيه اجلهاُد للنَّفِس والهَوىوهذا هو املومس  : )"العمر  موامس  عىل

يَطاِن، وبصيانَتِه حيُصُل الُقرُب ِمن للِا تَعاىل، وابلتفريطِ فيه يقُع اخلرُساُن  وغلبِة الشَّ

عىَل   وَجلَّ  َعزَّ  للُا  أثََن  كام  اِبريَن  الصَّ عىل  يُثََن  الزلِل  عىل  فيه  وابلصِب  الَعظمُي، 

المُ  والسَّ الُة  الصَّ عليِه  يَكوُن؟  ؛يُوُسَف  اكَن  َمن  زلَّ  لو  َب  «  النيب  قال  !إذ  :"جَعِ

َ   للاُ   ولقُ ويَ   ،(1)ربك من شابٍّ ليَست ُل َصبوة " َ هْشَ   كارِ التَّ   اُب الشَّ   ا أّيُّ : )اىل عَ ت  هوت

ْ أَ   ،ِل جْ أَ   نْ مِ  فوَن يف حال  ،  (2) (ِت كَ ئِ الَ مَ   عِض بَ كَ   يدِ نْ عِ   َت ن "واكن خلق  كثري  يتأسَّ

عىََل   ويبُكوَن  باب  الشَّ مومِس  تضييعِ  عىل  من  الِكَبِ  القيام  فلُيِطِل  ِفيِه،  التفريطِ 

 

َبةَ   رواه أمحد وأبو يعلى وصححه األلباين ونصه: َعن    -  (1)   ¢  َعام ر    ب ن    ُعق 
َوة   َلهُ  لَي َست   الش اب     م ن   لَيَ ع َجبُ  للاَ  إ ن  : "« للا   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ   ."  َصب  

 السابقني.وليس حبديث قدسي إمنا هو من كتب   - (2) 
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س َيعجزَ  َمن  ياَم  الصِّ ولُيكرث  ثالثة  ،  س يقُعد،  وداَم    : والناُس  ابخلرِي  ُْعَرُه  ابتَكَر  من 

َوَمن صاحَب   اخلَاَِسيَن،  ِمن  فَذِلَ   َ وقرصَّ خلَّطَ  َوَمن  الفائِزيَن،  مَن  فذَل  عليِه، 

الهاِلكنيَ  ِمن  فذِلَ  واملعاِِص  فليس فلَي ،  التفريطَ  هَو،  مقام  أيِّ  يف  الشابُّ  نُظِر 

بَ  الصَّ َب  فالصَّ املُس تَوََف،  مثَن بضاعته ورشفَها  وليتلمَّح   ، ِمثْل  الساعَ     ؛ملقامه  فإنَّ 

َبِق فُيقَال ل: أحسنَت!، فَليصِب الّشاُب   ً شديد الشَّ يَصِبُ عىل النِّاَكحِ مع كوِنِه شاابَّ

اذلِ  يوُمُكُ  }َهَذا  ُل:  :لُيقَاُل  ]األنبياء  تُوعَُدوَن{  ُكنُت  وليحذر[103ي    يف   زلـلـه   ، 

 فلينظر  الش باب  يف   زل  ، ومنا مس تحسنهي  سلعة   يف  قبيح  كعيب   فإَّنا   الش باب؛

  عقوبة،   ذكرها   فصار  تأمل،   ل  خطرت  لكام  الت   ادلامئة  حرسِتا   إال  بق    وهل !  ذلِتا   أين

  عبد  لبأق   لو:    -للا  رمحه-  اجلنيد  واملكسور، قال  ابخللق   بيع  التقى  ثوب  خرق   ومن

  ل، واكن  حصل  مما  أكرث  فاته   اذلي  اكن  حلظة  عنه  أعرض  مث   س نة  ألف  للا   عىل

  ذنوب   عن  يل  وغُفر  قّطعت  يدي  أن  لو  "وددت:  يقول  -للا  رمحه-  السلف  بعض

وقلت  جواهر  ومعك  ابدية،  يف  أنت  الشاب  أّيا :  الوعظ  يف  ا يومً   الش باب"، 

 ،الهوى  من  غرار  يلقاك  أن   فاحذر  اجلزاء،  بْل   عىل   هبا  تقدم   أن   وتريد  ،نفيسة

  ا، لهفً   وتبيك  ا،أسفً   فتفقع  الراِبني   فرتى   البْل  فتقدم  مثن،  بدون   معك  ما   فيشرتي

}وتقول تَ   يَ :  ْطُت   َما   عىََل   َحرْسَ ِ   َجنِْب   يِف   فَرَّ ]اّللَّ   يرد   أن  ، ههيات[56:  الزمر{ 

 .(1) سلف( ما  األسف

 

 

 

 . (2: ص) البن اجلوزي  العمر  مواسم على  الغمر النائم   تنبيه - (1) 
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 املراهقةالرتبية يف سن 
وهذا السن هو أخطر سن مير به اإلنسان، وأصعبه، وأشده، واللك ال بد أن مير  

فيجب عىل الوادلين مادام وقد مرت هبم هذه املرحةل وهذا العمر أن حيرصوا    ،به

ادلوام،   احلرام عىل  أبناهئم، ومعاهدِتم، ونصحهم وتقوميهم، وصوَّنم من  تربية  عىل 

املامت،  حىت  وأفسدوا  فسدوا  للفساد  خالل  تركومه  وإن  ينفعهم،  مبا  وإشغاهلم 

ا ابن  قال  األحوال،  غالب  يف  عودِتم  للا-جلوزي  وصعبت  رسالته    -رمحه  يف 

 أن   ألبيه  فينبغ   الصيب  راهق  : )فإذا"العمر  موامس  عىل  الغمر  النامئ  تنبيه"الصغرية  

 وأحدث  يفعل،  فمل  يزوجه  أن  أمكنه  ودل  ل  بلغ  من: )احلديث  يف  جاء  فقد  يزوجه؛

  املراهقة،   عند  حال  يذكر  ال  كيف  الوادل  من  ، والعجب(1) (بيهنام  اإلمث  اكن   إمثاً   الودل

 

بيان  -  (1)  يف  قال  والسالم  الصالة  عليه  عنه  يصح    كتاب   يف  واإليهام  الوهم   ال 
  للا   رسول  قال :  قال  جده،  عن  أبيه،  عن  لبيبة،  أيب  ابن  عن)   :،(62/  3)  األحكام

  ومل  "،  عليه  فاإلث   فأحدث  يفعل،  فلم  ينكحه  مبا  مال  وعنده  ولد،  له  بلغ  "من  «
  أيب   ابن   كان  وإن  جمهولون   هؤالء   كل  فإن  ؛فيه  ما  أخف  وهو   اإلرسال،  بسوى   يعبه
أيب   الرمحن  عبد   بن   حممد   لبيبة  (،  يعرفان  ال  وجده   وأبوه  شيء،  ال  فهو   لبيبة،  بن 

  عبد   بن   الرمحن  عبد  بن   احلق  عبد :  ، املؤلف« النيب حديث من   الوسطى  األحكامو 
  اخلراط   اببن  املعروف   األشبيلي،   األندلسي  األزدي،  إبراهيم  سعيد   بن  احلسني   بن   للا
حتقيق(ه   581:  املتوىف) الناشر  صبحي  السلفي،  محدي :  ،   مكتبة :  السامرائي، 

  ه    1416:  النشر  السعودية، عام  العربية   اململكة   -  الرايض  والتوزيع،  للنشر  الرشد
 م. 1995 -
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قال  ودله   أن   فيعمل  زةل   يف  وقع  قد   اكن  أو  البلوغ،  بعد   عان   وما  لق   وما  :  مثهل، 

 . بعض( من بعضهم الصبيان فساد أصل : احلريب إبراهمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

15

 

 الطيبة الساذجة  وأ ضعف الشخصية
وداء، ومرض دلى كثري من الضعفاء املغفلني اذلين ينجرون    وأحدثك هنا عن عةل، 

يراسل   أيًضا  وتراه  تواصل،  من  لك  مع  ابلتواصل  اس تعداد  وعىل  أحد،  لك  مع 

امجليع، وال يس تطيع مغادرة اجملموعات، أو حظر األشخاص، أو قول ال وعفًوا، أو 

  قال  ومن  ،اس تقبهل   راسهل  غلطان، واتق للا، وال جيوز، وهذا حرام، بل منأنت  

ساذجة  عاطفته،   سلب  أحبك طيبة  ما    ليشء  يقول  ال   وابختصار  ل  قيل  لو  ال 

ونساء،  قيل، للجميع رجااًل  َعنْ و   وحدييث  النسايئ:  عند  ما جاء  عليه    اْبنِ   يصدق 

  اْمَرأَةً   ِعْنِدي  ِإنَّ ):  فَقَالَ   «  للاِ   َرُسولِ   ِإىَل   َرُجل    َجاءَ :  قَالَ   -ريض للا عهنام-  َعبَّاس  

،  النَّاِس   أََحبِّ   ِمنْ   يِهَ  ،  يَدَ   تَْمنَعُ   اَل   َويِهَ   ِإيَلَّ ِّْقهَا : "قَالَ   اَلِمس    أَْصِبُ   اَل :  قَالَ   ،"َطل

"  قَالَ   َعهْنَا، من  (هِبَا"  اْستَْمتِعْ :  َّناية  ال  ما  إىل  ابلشخص  يؤدي  الضعف  وهذا   ،

وال   قعد،  ولكام َّنض  سقط،  قام  لكام  بل  والساقطات،  الساقطني  وراء  الاجنرار 

، وال يفكر يف توبة بتاًت، ومير عليه اذلنب اذلي اكن  لألبديزال كذل حىت ال يعود  

  َرانَ   بَلْ   الَكَّ } ي:  قبل عام يراه جرمية وكبرية يراه اليوم فضيةل، ومن الطبيع ، والعاد

مْ   عىََل  ُمْ   الَكَّ   يَْكِسُبوَن    اَكنُوا  َما   ُقلُوهِبِ مْ   َعنْ   ِإَّنَّ ِ ُمْ   مُثَّ   لََمْحُجوبُونَ   يَْوَمئِذ    َرهبِّ   لََصالُو  ِإَّنَّ

ي َهَذا يُقَالُ  مُثَّ  الَْجِحميِ  ِ بُونَ  ِبهِ  ُكْنُتْ  اذلَّ  !. [17 - 14: املطففني{ ]تُكَذِّ
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 ونت شتان بني نت 
بيد   الفارس، وفرس مس تعد جاهز  يد  النت سالح ذو حدين، وسهم طائش يف 

نفعه ورفعه، ومن اس تخدمه يف الرش أرضه وقتهل   السائس، مفن اس تغهل يف خري 

بل  خرجوا  وما  ودخلوا  فهلكوا،  وتبعوا  فسقطوا،  نظروا  أانس  من  وك  ووضعه، 

النت   الفاكك، وال عن  ك من أانس ، بل  حراكأدمنوا، واس متروا، ومل يس تطيعوا 

حاملني،   وذلنوهبم  انس يني،  منه  خفرجوا  تعاىل  للا  لكتاب  حافظني  النت  دخلوا 

 .وبأوزارمه معاقبني، وجبرامئهم سود الوجوه، وقساة القلوب

وخرجوا صفر اليدين محملني ذنوهبم، دخلوه مليئة    ،ك مه أولئك اذلين دخلوه بإمياَّنم

ا  ،قلوهبم ابلتقوى أولئك فعادوا وقد جف  البلوى، وك  لقلب من لك يشء سوى 

خفرجوا مفلسني ال مال حافظوا عليه، وال حصة متسكوا    ،اذلين دخلوا النت أغنياء

بعقول محوها نَْيا   الَْحَياةِ   يِف   عََذاب    لَهُمْ }:  هبا، وال    لَهُمْ   َوَما   أََشقُّ   اآْلِخَرةِ   َولََعَذاُب   ادلُّ

ِ  ِمنَ   !. [34: الرعد{ ]َواق   ِمنْ  اّللَّ
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 رائع ولكن...! 
ابخلري ملء  عامل  اإلنرتنت  واملر  عامل  واحللو  و والرش،  فهل  ،  إجيابيات  ل  أن  كام 

يقال سالح ذو حدين  ملس تخدم هو األساس  وا  ،سلبيات األمه، وهو كام  واحملور 

واملس تخدم بيده لك ذل، وال ريب أن    ، مثهل مثل السكني يس تخدم للخري وللرش

النت    اخلري اذلي فيه أكرث من الرش، واملشلكة يه يف املس تخدم من هجة، ومن 

خاصة ابدلعايت واإلعالانت، وعرض النساء    ،اذلي يرس ل هذا من هجة أخرى

األوىل،  الفاتنات، النظرة  واإلجرام  واإلدمان  احلرام  بداية  يكون  هو    وعادة  ما  مع 

هََواِت   ُحبُّ   لِلنَّاِس   ُزيِّنَ }مغروس يف اإلنسان من حب الشهوات واملذلات:     ِمنَ   الشَّ

َِّساءِ  َهِب   ِمنَ   الُْمقَنَْطَرةِ   َوالْقَنَاِطريِ   َوالَْبننِيَ   الن ةِ   اذلَّ َمةِ   َوالَْخْيلِ   َوالِْفضَّ   َواأْلَنَْعامِ   الُْمَسوَّ

نَْيا   الَْحَياةِ   َمتَاعُ   َذِلَ   َوالَْحْرِث  ُ   ادلُّ ]الَْمآِب   ُحْسنُ   ِعْنَدهُ   َواّللَّ ،  [14:  ْعران  آل{ 

فَعنْ فّ وحُ  واملذلات  والرغبات  الشهوات  هبذه  النار   قَالَ   :قَالَ   ¢  ُهَريَْرةَ   أىَِب   ت 

ِ   َرُسولُ  هََواِت   النَّارُ   "ُحفَّتِ   :«  اّللَّ ، فاكن اِبلَْماَكِرِه" رواه أمحد  الَْجنَّةُ   َوُحفَّتِ   اِبلشَّ

 الكبرية، والفتنة اجلليةل.لزاًما علينا الاستيقاظ لهذه املعضةل العظمية، واملصيبة 
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 أنت املصيدة
دعارِتم؛ وينرشون  عدِتم،  يعدون  حبائلهم:    ليأخذوك  إَّنم  يف  ويدخلوك  ملراتعهم، 

وا} ] َسَواءً   فَتَُكونُونَ   كَفَُروا  ََكَ   تَْكُفُرونَ   لَوْ   َودُّ وقال:  [89:  النساء{    تَْرَض   َولَنْ } ، 

َِّبعَ   َحىتَّ   النََّصاَرى  َواَل   الهَْيُودُ   َعْنكَ  ، ويف موسوعة اخلطب:  [120:  البقرة{]ِملَََّتُمْ   تَت

العامل) عب  الفواحش  أنواع  بضخ  اليوم  العنكبوتية  الش باكت  هذه  تجارة  ف   ؛ قامت 

تقدر   لتجارة   %12و  ،ا من ادلوالراتمليارً   75اجلنس  الش بكة  مواقع  من إجاميل 

من    ،الفاحشة ا  372وأكرث  والفجورمليون صفحة حتمل  ونصف    ،خلنا  وبليوانن 

اإللكرتوين البيد  رسائل  من  ملس تخديم   % 25و  ،البليون  الطلبات  إجاميل  من 

الفواحش أواكر  البحث عن  املواقع  ، الش بكة يف  يزورون  املاليني  احملرمة،   ماليني 

من    بل أكرث  س نتني  خالل  اس تقبلت  واحد  موقع  يف  واحدة   ، مليوانً   43صفحة 

  ، ألف صورة خليعة  300تزمع إحدى املواقع أَّنم قد وزعوا أكرث من مليار مرة  و 

عندان من  ابململكة   وهكذا  يدخلوَّنا  %80أكرث  الش بكة  يدخلون  اذلين  يف  من 

ور وليد فتيح  فأكد " لْلكت1، وشاهدت احللقة األوىل من برانمج "وحمياي(احلرام

:  الصدمة  اكنت  اإلنرتنت  عىل  ِبث  مليون400  عىل  ادلراسة  هذه  أجريت)ما يل:  

  بل   اليوم،  يف  جنيس  ِبث  ألف116و  ،اإلابحية  املواد  عن  ِبث   هو  8  لك  من1

 السعودية  يف  بل  إابحية،  مواقع  بتصفح  خشص  ألف  30  يقوم  ةواحد   اثنية  لك

  عن   يزيد  ما   أي  ،جنس ية  مفردات  عن   شهري   ِبث  مليون  50عن  يزيد  ما  وحدها

عن  ( الواحد  اليوم  يف  ِبث  املليون  ونصف  مليون ماذا  لكن  هموةل،  أرقام  ، ويه 

 !.!ويه ادلوةل األوىل عربيًا ِبثًا عن هذه القذارات حسب قوقل -المين-أرقام بْلان 
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 االقتصاد والدعارة
  أكرث   يوجد  احلارض   الوقت  يف  أمرياك،  يف   للجرمية  مصدر  أكب  اثلث   ادلعارة  جتارة)

  ألف   عرش  مخسة  من  وأكرث  اإلابحية،  لألفالم  متخصصة  سيمن   دار  تسعامئة  من

  واخملدرات   القامر   بعد  اإلابحية،  واجملالت   ابألفالم  تتاجر  فيديو  وحمل  مكتبة

  املواقع   أضعاف،  بثالثة  ماكتونْل  مطامع  من  أكرث  أمرياك  يف  احلرام  أماكن  الفاحشة،

َنو    %1  إال  متثل  ال  اإلابحية لكن  اإلنرتنت،  يف  اللكية  املواقع  من   %90عدد 

الـ  هذا  عىل  يدخلون  اإلنرتنت  يف  تَِشيَع   ،%1املشرتكني  أَْن  بُّوَن  حُيِ يَن  ِ اذلَّ }ِإنَّ 

 ُ نَْيا َواآْلِخَرِة َواّللَّ يَن آَمنُوا لَهُْم عََذاب  أَِلمي  يِف ادلُّ ِ  يَْعمَلُ َوأَنُْتْ ال تَْعلَُموَن{  الْفَاِحَشُة يِف اذلَّ

مل 19]النور: اذلممية  ومبادئه  اخلبيثة  وأمراضه  الفاسدة  بقميه  زماننا  يف  الغرب   ،]

يكتِف بإفشاء الرذائل واملنكرات واس تدعاء غضب اجلبار، لكن يامتدى إىل حماوةل  

"هيو  اإلنسان  حقوق  مراقبة  مجعية  جند  وذلل  إلينا؛  املصائب  هذه  من  تصدير 

ووت اإلنرتنت،  شرايتس  حلجب  العريب  اخلليج  دلول  حماوالت  أية  وتنكر  تذم   "

واحلرية!! إىل الانفتاح  ،  "1وحمياي"  برانمج  من  األوىل  احللقة  ، ويف(1) (ويدعوَّنا 

  جتارة   بلغت)  :-فك للا أَسه -فتيح   وليد  لْلكتور  ،  "2وحمياي"وكذا العارشة من

  من  بأكرث   العامل  حول  اإلابحية  األفالم  صناعة   وتقدر   دوالر،  بليون 2.3  ادلعارة

  الت   وحدها  أمرياك  يف   إابحيًا  فيلًما   تصوير   يت  ساعة   نصف  لك ،  دوالر  بليون  100

 (. العامل حول  ومواقعها  اإلابحية املواد من  %89 نسبته ما  تنتج

 

                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                            (آليا الشاملة  برتقيم  ،9/ 6) املنجد حممد  للشيخ  دروس - (1) 
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 لن يرتكوك
إَّنم يريدونك مثلهم، وحيبونك تشاركهم، ويودون لو تكون يف النار وإيمه، إَّنم ال  

للا   حذران  ولهذا  هلم،  مبشاركتك  إال  سعادِتم  يرون  وال  وحدمه،  الغواية  حيبون 

نتبعهم:   ال  حىت  ونهبنا  ُ }مهنم،  ينَ   َويُرِيدُ   عَلَْيُكْ   يَُتوَب   أَنْ   يُرِيدُ   َواّللَّ ِ َِّبُعونَ   اذلَّ  يَت

هََواِت  ]َعِظميًا   َمْياًل   تَِميلُوا  أَنْ   الشَّ وا}،  [27:  النساء{    كَفَُروا   ََكَ   تَْكُفُرونَ   لَوْ   َودُّ

، ولكه حسًدا مهنم عىل ما  [89:  النساء{ ]أَْوِلَياءَ   ِمهْنُمْ   تَتَِّخُذوا  فاََل   َسَواءً   فَتَُكونُونَ 

ونَُكْ   لَوْ   الِْكتَاِب   أَْهلِ   ِمنْ   كَثِري    دَّ }َنن فيه من دين احلق:     ُكفَّاًرا  ِإميَاِنُكْ   بَْعدِ   ِمنْ   يَُردُّ

َ   َما  بَْعدِ   ِمنْ   أَنُْفِسهِمْ   ِعْندِ   ِمنْ   َحَسًدا ، والناظر للك  [109:  البقرة{ ]الَْحقُّ   لَهُمُ   تََبنيَّ

 الرشور إمنا جاءت من الهيود والنصارى. 
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 حجب الدولة للحرام 
من أجعب العجائب، وأشد املصائب، وأنىك اجلرامئ أن تكون ادلوةل الت أمرها للا 

املنكرات،   ™ تنرش  من  املنكر يه  عن  والهني   ابملعروف  واألمر  الصالة،  بإقامة 

العقبات:   أماهما  وتذلل  للمحرمات،  الوصول  ينَ }وتسهل  ِ   اأْلَْرِض   يِف   َمكَّنَّامُهْ   ِإنْ   اذلَّ

اَلةَ   أَقَاُموا اَكةَ   َوآتَُوا   الصَّ ِ   الُْمْنكَرِ   َعنِ   َوََّنَْوا  اِبلَْمْعُروِف   َوأََمُروا  الزَّ ُمورِ   عَاِقبَةُ   َوّلِلَّ { اأْلُ

، وإذا اكنت كثري من ادلول الاكفرة، واحلكومات غري املسلمة حتجب  [41:  احلج]

احلرام عن شعهبا، وحتارب موقع الفساد عن مواطنهيا، وتشدد الرقابة عىل ملهيات 

،  ش باهبا مفال ابل أمتنا، وأين وصلنا، وما الاَنطاط اذلي رصان إليه، بل بتنا فيه

مْثِ   عىََل   تََعاَونُوا  َواَل   َوالتَّْقَوى  الِْبِّ   عىََل   َوتََعاَونُوا}:  قل للاأمل ي َُّقوا  َوالُْعْدَوانِ   اإْلِ َ   َوات   اّللَّ

َ  ِإنَّ   . [2: املائدة{ ]الِْعقَاِب  َشِديدُ  اّللَّ

 

عن   -ريض للا عهنام- لوجه الفضل ابن عباس « واملتأمل يف حديث رصف النيب

النظر للمرأة ويه ساترة عفيفة طاهرة يف مناسك احلج لهو أكب دليل عىل وجوب  

عامة،   الاجامتع   التواصل  وسائل  عىل  وحساابِتم  اإلابحية،  ملواقع  ادلوةل  جحب 

وتراقب لك من تسول ل نفسه ذل، ومتنع وتغرم وجترم من ينرش وخيرتق، فف  

ِ   َعْبدِ   الطويل َعنْ   «حديث جحة النيب     "اَكنَ   قَاَل:  -عهنام  للا   رض-  َعبَّاس    ْبنِ   اّللَّ

ِ   َرُسولِ   َرِديَف   الْفَْضلُ    ِإلهَْيَا   يَْنُظرُ   الْفَْضلُ   فََجَعلَ   ،َخثَْعمَ   ِمنْ   اْمَرأَة    فََجاَءِت   «  اّللَّ

قِّ   ِإىَل   الْفَْضلِ   َوْجهَ   يرَْصُِف   «  النَِّبُّ   َوَجَعلَ   ،ِإلَْيهِ   َوتَْنُظرُ    يَ   :فَقَالَْت   ،اآلَخرِ   الشِّ
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ِ   َرُسولَ  ِ   فَرِيَضةَ   ِإنَّ   اّللَّ  عىََل   يَثْبُُت   الَ  كَِبرًيا  َشْيًخا   أىَِب   أَْدَركَْت   الَْحجِّ   يِف   ِعَباِدهِ   عىََل   اّللَّ

اِحةَلِ  ةِ   يِف  َوَذِلَ   ،نََعمْ  :قَالَ  ؟َعْنهُ  أَفََأُحجُّ  الرَّ  .الَْوَداعِ" رواه البخاري ومسمل  َحجَّ

 

آملين، وأحزنين، وصدمين، وكرهت معه نفيس وحيايت ومن حويل حني أبلغين  وك  

أكرث دوةل ِبثًا عن   أن  لقوقل  أحد طاليب مبوضوع علم  دقيق، وإحصائية رمسية 

حقبة   بأقىس  ومتر  مآس هيا،  أشد  تعاين  الت  المين  احلبيبة  بْلان  اإلابحية يه  مواقع 

أفقر دوةل عىل وجه األر  ض حسب منظامت أممية ومع هذا  زمنية عرفَتا، بل يه 

لهذه  بفتحها  سلطاِتم  وآلهَتم  شهواِتم،  وقتلَتم  فروهجم،  شغلَتم  فلألسف 

البيت،  لرب  املغضبة  اجلرامئ  لهذه  وتسهيلها  اإلابحيات،  احملرمات، وسامهحا هبذه 

ننتظره  اذلي  العام  العقاب  وما  علينا،  س تحل  كوارث  وأي  بعد ذل،  ننتظر  مفاذا 

 ة قد شاعت وطمت!. مادامت الفاحش
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 ة قبل الضغطة ـلفت
عىل أحد   لالتصالإذا ضغطت بأانمكل عىل لوحة املفاتيح  :أيخ مس تخدم الانرتنت 

التواصل، أو أي ماكن اكن يف عامل اإلنرتنت،املواقع وقبل أن تضغط   ، أو وسائل 

وقادر عىل    أقرب إليك من حبل الوريد،  ™تذكر أن للا    ،  عىل مفتاح اإلدخال

وجرمك معصيتك  عىل  وأنت  من حلظتك،  يأخذك  اآليت أن  هذه  واس تحرض   ،

ينَ   أَفََأِمنَ }  :معك، واجعلها أمامك، وحمفورة يف جدار قلبك ِ يِّئَاِت   َمكَُروا  اذلَّ  أَنْ   السَّ

ِسَف  ُ   خَيْ مُ   اّللَّ   يِف   يَْأُخَذمُهْ   أَوْ   يَْشُعُرونَ   اَل   َحْيُث   ِمنْ   الَْعَذاُب   يَْأِتهَيُمُ   أَوْ   اأْلَْرَض   هِبِ

ف    عىََل   يَْأُخَذمُهْ   أَوْ   ِبُمْعِجزِينَ   مُهْ   فََما   تَقَلُّهِبِمْ    45:  النحل{ ]َرِحمي    لََرُءوف    َربَُّكْ   فَِإنَّ   ََتَوُّ

  بََياتً   نَا بَْأسُ   يَْأِتهَيُمْ   أَنْ   الُْقَرى  أَْهلُ   أَفََأِمنَ }  ، وسواء األخذ الفردي أو امجلاع :[47  -

ِ   َمْكرَ   أَفََأِمنُوا  يَلَْعُبونَ   َومُهْ   ُُضًى  بَْأُسنَا  يَْأِتهَيُمْ   أَنْ   الُْقَرى  أَْهلُ   أََوأَِمنَ   اَنئُِمونَ   َومُهْ    اّللَّ

ِ   َمْكرَ   يَْأَمنُ   فاََل  ونَ   الْقَْومُ   ِإالَّ   اّللَّ ]الَْخاَِسُ ، بل فوق هذا:  [99  -  97:  األعراف{ 

اَط   فَاْستَبَُقوا  أَْعُيهِنِمْ   عىََل   لََطَمْسنَا   نََشاءُ   َولَوْ } َ ونَ   فََأنَّ   الرصِّ  لََمَسْخنَامُهْ   نََشاءُ   َولَوْ   يُْبرِصُ

]يَْرِجُعونَ   َواَل   ُمِضيًّا   اْستََطاُعوا  فََما   َماَكنََِتِمْ   عىََل  ، وماذا إال ألنه  [67  ،66:  يس{ 

َا   يَ }  القائل:   ِ   ِإىَل   الُْفقََراءُ   أَنُْتُ   النَّاُس   أَّيُّ ُ   اّللَّ   يُْذِهْبُكْ   يََشأْ   الَْحِميُد ِإنْ   الْغَيِنُّ   ُهوَ   َواّللَّ

ِ   عىََل   َذِلَ   َوَما   َجِديد    ِِبَلْق    َويَْأِت  ]ِبَعزِيز    اّللَّ بفقري [17  -  15:  فاطر{  فكيف   ،

تبارك وتعاىل:   ََّما }مثل ومثكل يعاند اجلبار جل يف عاله، ويغضب ربه    ِإَذا   أَْمُرهُ   ِإن

:  ، فقل يل بربك إىل أين أنت ذاهب[ 82:  يس{ ]فَيَُكونُ   ُكنْ   َلُ   يَُقولَ   أَنْ   َشيْئًا   أََرادَ 

ينَ } ِ مْ   عََذاِب   ِمنْ   مُهْ   َواذلَّ ِ مْ رَ   عََذاَب   ِإنَّ   ُمْشِفُقونَ   َرهبِّ ِ ]َمْأُمون    غرَْيُ   هبِّ   ، 27:  املعارج{ 

28].! 
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 إلحلاد احرام طريق للالنظر 
قد تعجب من الكيم كام جعبت أان عندما قرأت وعلمت، وقد انذهلت لهذا يف أول  

بعد   خاصة  يعاب،  ال  اذلي  واحلق  الصواب،  عني  فوجدته  النظر  وكررت  وهةل، 

للموضوع وتأصيل  كتابه    ،تفصيل  يف  الس يد  أمحد  األس تاذ  هو  ثقة  رجل  ومن 

مشاهدة احلرام؛  ابللكية  حيث ذكر أن من أس باب اإلحلاد وترك ادلين    (1)سابغات

الرشعية إ التاكليف  فيستثقلون  علهيا  يؤنهبم  الضمري  ووخز  مهنا،  مينعهم  الرشع  ذ 

فسحة فيتجهون بعدها، ويستسلمون لألهواء الش يطانية، مث يرون يف غري اإلسالم 

 إليه طواعية. 

 

 

 

 

 

 

 

الشبهات"من كتاب    25راجع ص  -  (1)  مع  للتعامل  الثالثة   "،سابغات   ،الطبعة 
 تكوين للدراسات واألحباث.
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 تسلم إميانك ثم تدخل 
وملتصقًا  القاذورات،  حمل  يف  جتده  لن  ابإلميان  امللء  القلب  أن  يقني  عىل  كن 

  ابحلشوش واحملرمات، وساقًطا يف املوبقات، وغارقًا يف ِبر الشهوات، بل هو يسملّ 

ربه من  قلبه  خال  وقد  للحرام  يدخل  مث  ذل  قبل  الش يطان ™اإلميان  ودخل   ،

البخاري ومسمل:   َعبَّاس   وحزبه، ويف  اْبِن  َرُسوُل   -عهنام  للا  ريض-َعِن  قَاَل  قَاَل: 

ايِن ِحنَي يَْزيِن َوُهَو ُمْؤِمن  «للِا   }َوَمْن  "، ويف كتاب للا خري دليل:  : "اَل يَْزيِن الزَّ

َلُ   نُقَيِّْض  مْحَِن  الرَّ ِذْكِر  َعْن  { ]الزخرف:  يَْعُش  قَرِين  َلُ  فَهَُو  أول ما  ، ف[ 36َشْيَطااًن 

املتعمق فهيا اذلي جير   التفكري  املعصية بل مبجرد  قبل  تتخىل عنه  تفقده، وأول ما 

من للا تقرتب  الت  املزنةل  العلية، يه  ادلرجة  إميانك، يه  هو  إلهيا  مفا  ™بعده   ،

يطانك، وعبدت  ، وأصبحت يف حزب ش  رِبت وقد سلمت إميانك، وتركت موالك

 .!نفسك
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 ال تسقط سقوط الذباب 
جعب لعبد يتش به ابذلابب، ويرضا لنفسه الهوان، وخيتار طريق العصيان، فيدخل  

لك  يف  وينحط  ورذيةل،  مسخ  لك  عىل  ليسقط  الفس يح  الرحب  وجمال  النت 

سفاهة جعيبة، ويتخري اجللوس بني أرش اخللق، وأسفه البرش، وما ذاك إال دليل  

عىل خبث   سقط  طاب  ولكام  اخلبائث،  يف  سقط  القلب  خُبث  فلكام  القلب؛ 

، فاملؤمن ابختصار ال يقع  اكلنحةل ال تقع إال عىل الطيب، وال تضع إال إيه  ،الطيبات

إال عىل الطيب، وال يرى إال الطيب، وال تسقط عينه ولك جوارحه إال عليه، وال  

ال  يوم  يكون كذل ل خالًصا  مَ   َمنْ   ُقلْ }قيامة:  يشغل ابل سواه، مث  ِ   ِزينَةَ   َحرَّ   اّللَّ

َِّت  يَِّباِت   ِلِعَباِدهِ   أَْخَرجَ   ال ْزقِ   ِمنَ   َوالطَّ ينَ   يِهَ   ُقلْ   الرِّ ِ نَْيا   الَْحَياةِ   يِف   آَمنُوا  لِذلَّ   َخاِلَصةً   ادلُّ

لُ  كََذِلَ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ   ...!. [32: األعراف{ ]يَْعلَُمونَ  ِلقَْوم   اآْلَيِت  نُفَصِّ

كة للجلوس ئفاحذر أن تكون أكيس منك فترتك جمالسة األخيار اذلين تتداعى املال

حوهلم الش ياطني  تَتافت  اذلين  األرشار  بعامل  وتتحلق  ُ   اَكنَ   َما}:  إلهيم،    ِلَيَذرَ   اّللَّ

يِِّب   ِمنَ   الَْخِبيثَ   يَِمزيَ   َحىتَّ   عَلَْيهِ   أَنُْتْ   َما  عىََل   الُْمْؤِمِننيَ  }  ،  [179:  رانْع  آل{ ]الطَّ

ُ   ِلَيِمزيَ  يِِّب   ِمنَ   الَْخِبيثَ   اّللَّ َعلَ   الطَّ مُكَهُ   بَْعض    عىََل   بَْعَضهُ   الَْخِبيثَ   َوجَيْ يًعا   فرََيْ   فَيَْجَعهَلُ   مَجِ

ونَ   مُهُ   ُأولَئِكَ   هَجَّنََّ   يِف  ]الَْخاَِسُ يُِّب   الَْخِبيثُ   يَْستَِوي  اَل   ُقلْ }،  [37:  األنفال{    َوالطَّ

ةُ   أجَْعََبكَ   َولَوْ  َُّقوا  الَْخِبيِث   كَرْثَ َ   فَات ]تُْفِلُحونَ   لََعلَُّكْ   اأْلَلَْباِب   ُأويِل   يَ   اّللَّ :  املائدة{ 

100].! 
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 أتبيع بيتك بفلس
  عند الرمحن   احذر أن تدخكل عينك النار، ويبعدك فرجك عن مقامك يف اجلنان

  ،54:  القمر{ ] ُمْقتَِدر    َمِليك    ِعْندَ   ِصْدق    َمْقَعدِ   يِف   َوََّنَر    َجنَّات    يِف   الُْمتَِّقنيَ   ِإنَّ }:  ™

ْعرك    وصكلوت  ،[55 حلظات  لك  تنىس  بل  األلمي،  العذاب  يف  احلرام  حلظات 

بغمسة يف اجلحمي، فليس بعاقل من ابع جنة عرضها الساموات واألرض بلحظات  

بفلس   ادلنيا  يف  داره  ابع  من  بعاقل  ليس  وللا  وال  مقضية،  شهوة  من  منس ية 

 عاقاًل   يكون  وكيف)  :-رمحه للا-قال ابن القمي    ،فكيف مبن ابع جنته مبا هو أِبس

  ويشاهده،  يراه  أنّه  يعمل  وهو  داره،  ويف   قبضته  يف  هو  من  يعيص  من  العقل  وافرَ 

  ويس تدع    مساخطه،  عىل  بنعمه   ويس تعني  عنه،   متوار    غريُ   بعينه  وهو   فيعصيه،

  وإعراَضه   اببه،  عن  وطرَده  قربه،  من   وإبعاَده  ل،   ولعنتَه  عليه،   غضَبه  وقت   لكَّ 

  وحرمانه   عينه،  من  وسقوَطه  وعدّوه،  نفسه  وبنّي   بينه  والتخليةَ   ل،   وخذالنَه  عنه،

  زمرة   يف   وهجه  إىل   والنظرَ   جبواره،  والفوزَ   بقربه،   العني   وقرةَ   وحبّه،   رضاه  روحَ 

  ذل   أضعاف  وأضعاف  الطاعة،  أهل  كرامة  من  ذل  أضعاف  أضعاف  إىل  أوليائه،

،  أو  يوم  أو  ساعة    ذلةَ   آثر  ملن  عقل  فأيّ   ،املعصية  أهل  عقوبة  من  تنقيض  مث  دهر 

  ، واآلخرة  ادلنيا   سعادة  هو  بل  العظمي،  والفوز  املقمي  النعمي  هذا  عىل  نيك  مل  ُحملْ   كأَّّنا 

  اجملانني   يكون  قد  بل  اجملانني،  مبزنةل  لاكن  احلّجة   عليه  به  تقوم   اذلي   العقل  ولوال

  العقل   نقصان  يف  تأثريها   وأما ه،  الوج  هذا  من  فهذا  ،عاقبةً   وأسمل   منه  حااًل   أحسن

  ولكن   عاصينا، عقلِ   نقصانُ  ملطيعنا  لَظهَر النقصان  هذا  يف الاشرتاك فلوال املعييش،

 .!فنون واجلنون  عاّمة،   اجلاحئة
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  ، والرسور  والفرحة   ،الذلة  حتصيل  طريق  أنّ   لعلمْت   العقول  حّصت  لو  جعبًا   وي

 يف  لكُّه  والعذاُب   واألملُ   رضاه،  يف  لكُّه  النّعميُ   َمن  ا رض  يف  هو  إمنا   العيش  وطيب

  وذلة   القلوب،  وحياة   النفوس  وَسور  العيون،   قّرة   رضاه  فف    ؛وغضبه  خسطه

  ذّرة  مثقالُ   منه   ُوِزن  لو   مما   النعمي،  وأطيب  العيش،  وذلة   احلياة،   وطيب  األرواح،

  ابدلنيا  يرَض   مل   نصيب  أيرس  ذل  من  للقلب  حصل  إذا  بل  به،  يِف   مل  ادلنيا   بنعمي

  املرَتفني   تنّعم  من  أعظمَ   ادلنيا   من  بنصيبه  يتنعم  فهو  هذا  ومع  ، منه  اعوضً   فهيا   وما 

 اهلموم  من  املرتفني  تنّعمَ   يشوب  ما   اليسري  احلظّ  بذل  تنّعَمه  يشوب  وال  فهيا،

  نعميني   ينتظر  وهو   النعميني،   عىل   حصل   قد  بل   واملعارضات،  واألحزان   والغموم 

 للا   قال  كام  فاألمر  اآلالم،  من  ذل  خالل  يف  ل  حيصل  وما   ،مهنام  أعظم  آخرين

ُمْ   تَْألَُمونَ   تَُكونُوا  ِإنْ : }س بحانه  ِ   ِمنَ   َوتَْرُجونَ   تَْألَُمونَ   ََكَ   يَْألَُمونَ   فَِإَّنَّ  يَْرُجونَ   اَل   َما  اّللَّ

ُ  َواَكنَ   [. 104: النساء{ ]َحِكميًا  عَِلميًا اّللَّ

 ومرافقةَ   ابلرجيع،  واملسكَ   ابلبعر،  ادلرَّ   ابع  من  عقلَ   أنقََص   ما   للا،  إال  إل  فال

 اذلين  مبرافقة  والصاحلني  والشهداء  والصّديقني  النبيني  من  علهيم  للا  أنعم  اذلين

 .(1) (!مصرًيا وساءتهجّنَّ  هلم  وأعدّ  ولََعهنم،  علهيم، للا غضب

 

 

 

 

 . (195/  1)الفقه اإلسالمي جممع ط  والدواء الداء - (1) 
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 إياك والقاذورات 
مهك ما أمهك، وقميتك تمكن فامي شغكل، فاخرت لنفسك مس تقبكل ودنياك وأخراك  

بيد ذل  القاذورات،   كولك  ملتابعة  مهتك  أسقطتك  فإن  غريك،  إنسان  بيد  ال 

والنظر للمحرمات، والتجول يف النجاسات، فويل ل مث ويل ل، ولك أحد إمنا  

مهته، وما ارتفع إال ابرتفاع مهته وعزميته، وش تان بني مهة تنظر يف  سقط لسقوط  

احلالل، وتتقلب يف لك مفيد وانفع، ومهة سقطت يف لك خبيث وضار، وهلل در  

لكام  القلب اكلطري  اهلمم ما أعدلها مهة حتوم حول العرش، ومهة حتوم حول احلش، و 

اآلفات، فارفع مهتك، ونقِّ قلبك، واعمل   هبط احتوش ته  ولكامعن اآلفات،    عال بعد

مُ   يَْصَعدُ   ِإلَْيهِ }:  ا أن للا ال يقبل إال ما اكن طيبًا، ويبغض اخلبيث وما اكن خبيثً    الْلَكِ

يُِّب  اِلحُ  َوالَْعَملُ  الطَّ  .[10: فاطر{ ]يَْرفَُعهُ   الصَّ

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

30

 

 هذه بتلك 
فَْظكَ : "«  احلبيبنعم هذه بتكل، والبداية منك، وأعين هبا قول   "، اْحفَظْ للَا حَيْ

عن  تفكريك، ويرصفك  ويقطع  يشغل ابل،  مما  لربك حيفظك  أنت ِبفظك  فابدأ 

كام   عهنا  ويرصفك  عنك،  يرصفها  اذلنوب  هماوي  يف  الوقوع  واجتنب  طموحاتك، 

يوسف   وما  ’ رصف  إليك  ويبغضها  ِبرها،  يف  الانزالق  من  وس يحميك   ،

لقلبك:   يشء  أي  يبغض  كام  ل  ويبغضها  ِلنرَْصَِف حولها،  وَء    }كََذِلَ  السُّ َعْنُه 

الُْمْخلَِصنَي{ ]يوسف:   ِعَباِداَن  ِمْن  َُّه  ِإن تعاىل  [24َوالْفَْحَشاَء  كيف علل للا  ، وانظر 

"، فيا من يريد من للا أن حيفظه  ِمْن ِعَباِداَن الُْمْخلَِصنيَ   ملاذا رصف احلرام عنه: "

عبّ  من  وكن حقًا  الزم طاعته،  اذلنوب  قاذورات  ذك من  ره، وعليك اده، واكرث من 

واحفظه بطاعته ابإلخالص يف لك شأنك، وجتنب معاصيه جينبك ويبعدها عنك،  

َُّه اَكَن ِمَن الُْمَسبِِّحنَي لَلَِبَث يِف بَْطنِِه  ويرصفك عهنا:  حيفظك من معصيته،   }فَلَْواَل أَن

يُْبَعثُوَن{ ]الصافات:   يَْوِم    أن الطاعات   :، فالتعليل الواحض ادلامئ [144،  143ِإىَل 

 حتميك من السيئات.
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 دور الشيطان يف أحاديث الرجاء! 
الكبى،   الاكرثة  إمنا  يس تدل،  وال  ويذنب  يبر،  وال  يعيص  فمين  املشلكة  ليست 

ربه   يعيص  فمين  العظمى  واملغفرة،    يسلمث    ™واملعضةل  الرجاء  بأحاديث  نفسه 

أحد   من  وأنه  مجيًعا،  اذلنوب  يغفر  وأنه  رحمي،  غفور  وأنه  عباده،  عن  وعفو للا 

د  ِبَيِدِه، لَْو لَْم تُْذِنُبوا  قال: "  «معصوم، وأَّنا صغائر، وأن النيب   ي نَْفُس ُمَحمَّ ِ َواذلَّ

َهَب للُا ِبُكْ، َولََجاَء ِبقَْوم  يُْذِنُبوَن، فَ  "َمْن ، وحديث:  يَْستَْغِفُروَن للَا فَيَْغِفُر لَهُْم"ذَلَ

َزبَِد   ِمثَْل  اَكنَْت  َوِإْن  َخَطاَيُه  ْت  ُحطَّ  ، ة  َمرَّ ِمائََة  يَْوم   يِف  َوِِبَْمِدِه  للِا  ُسْبَحاَن  قَاَل 

، وما عمل ذل املسكني أن لك أحاديث الرجاء جممتعة ومنفردة إمنا يه مقيدة  الَْبْحِر"

قيد،  ليست    بلك  وأَّنا  وجمال،  اببه  ل  حديث  لك  وأن  عصام،  بلك  ومعصومة 

يش َتون  ما  ادلين  من  يأخذون  اذلين  املكرثين، وال ألولئك  للعصاة  للبطالني، وال 

ويدعون ما يؤَمرون، فال تغرت هبا، وال تس تدل ابلويح ضد الويح، وترتك بعض  

الِْكتَاِب َوتَْكُفُروَن ِبَبْعض  فََما َجَزاُء  }أَفَُتْؤِمنُوَن ِبَبْعِض  ادلين وتكفر بأكرثه بل بلكه:  

وَن ِإىَل أََشدِّ الَْعَذا نَْيا َويَْوَم الِْقيَاَمِة يَُردُّ ِب  َمْن يَْفَعُل َذِلَ ِمنُْكْ ِإالَّ ِخْزي  يِف الَْحَياِة ادلُّ

ُوا الَْحيَ  يَن اْشرَتَ ِ ُ ِبغَاِفل  َْعَّا تَْعَملُوَن ُأولَئَِك اذلَّ نَْيا اِبآْلِخَرِة فاََل خُيَفَُّف َعهْنُُم َوَما اّللَّ اَة ادلُّ

وَن { ]البقرة:   ، ولو افرتضنا فرًضا، وسلمنا جداًل  [86،  85الَْعَذاُب َواَل مُهْ يُْنرَصُ

أَّنا تصح ل فأحاديث الرجاء ترس املؤمن وال تغره، وتدفعه وال تقعده، وتوهجه وال  

معصية وذاًل، وحاش الويح كتااًب وس نة    تثبطه، وأنه يزداد هبا رفعة وعلًوا، وليس

كيفام شاءـيـ ب ـ أن يشجعا عىل معصية الرمحن، وي  للعاِص اجلرامئ  ، بل لك تفكري  حا 

هبا:   تعبّد للا  همام  منه  قبول  عدم  دليل  هو  هبا  لالس تدالل  وحماوةل  ََّما }بذل،    ِإن
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ُ   يَتَقَبَّلُ  من نفخ فيه   ’ هو أم آدم  ، مث من خري[27:  املائدة{ ]الُْمتَِّقنيَ   ِمنَ   اّللَّ

بعد    سكنه جنته، وأجسد ل مالئكته ومع هذا لك ذل مل يشفع لأمن روحه، و   ™

-؛ فال حماابة عند رب العاملني  ™معصية واحدة فقط، وخمالفة واحدة للواحد األحد

قبل  ، ف (1) مفن أطاعه انل رضاه، ومن عصاه أبغضه وقاله  ،وال حمسوبية   -جل وعال

ش يطانك   وتقع يف حضن  وتنغمس يف شهوتك،  ربك،  تعيص  معصية  أن  أن  تذكر 

، فكيف مبعاص عديدة، وذنوب متالحقة،  أخرجت آدم وزوجه من اجلنةواحدة  

  َواَل   ِشئُْتَما   َحْيثُ   ِمنْ   فَُُكَ   الَْجنَّةَ   َوَزْوُجكَ   أَنَْت   اْسُكنْ   آَدمُ   َويَ }  : وكبائر متواصةل

َجَرةَ   َهِذهِ   تَْقَرابَ  اِلِمنيَ   ِمنَ   فَتَُكوانَ   الشَّ ْيَطانُ   لَهَُما   فََوْسَوَس   الظَّ   َما   لَهَُما   ِلُيْبِديَ   الشَّ

َما   ِمنْ   َعهْنَُما   ُووِريَ  َجَرةِ   َهِذهِ   َعنْ   َربُّمُكَا   ََّنَاَُكَ   َما   َوقَالَ   َسْوآِِتِ   َملَكنَْيِ   تَُكوانَ   أَنْ   ِإالَّ   الشَّ

ينَ   ِمنَ   تَُكوانَ   أَوْ  هَُما   الَْخادِلِ نيَ   لَِمنَ   لمَُكَا   ِإينِّ   َوقَامَسَ مُهَا  النَّاحِصِ ا   ِبُغُرور    فََدالَّ   َذاقَا  فَلَمَّ

َجَرةَ  ِصفَانِ   َوَطِفقَا   َسْوآُِتَُما   لَهَُما   بََدْت   الشَّ َما   خَيْ َُما   َواَنَدامُهَا   الَْجنَّةِ   َوَرقِ   ِمنْ   عَلهَْيِ   أَلَمْ   َرهبُّ

َجَرةِ   تِلْمُكَا   َعنْ   أََّْنَمُكَا  ْيَطانَ   ِإنَّ   لمَُكَا   َوأَُقلْ   الشَّ قَااَل   عَُدو    لمَُكَا  الشَّ َّنَا   ُمِبني    َظلَْمنَا   َرب

نَا   لَنَا  تَْغِفرْ   لَمْ   َوِإنْ   أَنُْفَسنَا    ِلَبْعض    بَْعُضُكْ   ااْهِبُطو   قَالَ   الَْخاَِسِينَ   ِمنَ   لَنَُكونَنَّ   َوتَْرمَحْ

َيْونَ   ِفهيَا   قَالَ   ِحني    ِإىَل   َوَمتَاع    ُمْستَقَر    اأْلَْرِض   يِف   َولَُكْ   عَُدو     َوِمهْنَا  تَُموتُونَ   َوِفهيَا   حَتْ

َرُجونَ   . [25 - 19: األعراف{ ]َُتْ

 

 

وإقناع    -  (1)  ومجال  إبداع  وبكل  هذا  عن  يتحدث  وأحسن كتاب  أفضل  وجتد 
الشايف)له   الدواء  الكايف ملن سأل عن  اجلواب  أو  والدواء،  الداء  القيم:  ابن  كتاب 

 عنواانن(.
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يف  و  تصح  مل  بل  تقبل،  مل  فلعلها  فاِتمها؛  الرمحن  معصية  من  متنعك  ال  طاعات 

قال:   إذ  إلهيا؛  للا  ينظر  ومل  اَلةَ   ِإنَّ }األصل،  { َوالُْمْنكَرِ   الْفَْحَشاءِ   َعنِ   تهَْنَيى   الصَّ

إذن  [45:  العنكبوت] تزمع،  كام  عليه  به، وتدل  وتغرك  ابملنكر،  تأمرك  فكيف   ،

فاألصل أن طاعاتك حتميك من املعاِص، ومتنعك من عدوك ال أن تقع يف أَسه،  

نبيه يوسف   قال عن  ِمْن  :  ’ ولهذا  َُّه  ِإن َوالْفَْحَشاَء  وَء  السُّ َعْنُه  ِلنرَْصَِف  }كََذِلَ 

]يوسف:   الُْمْخلَِصنَي{  ورصفته    ،[24ِعَباِداَن  احلرام،  عن  منعته  اخلالصة  فعباداته 

 عنه عىل ادلوام. 
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 ! منظر واحد
  بل   حياتك،  لك   به  تعيًسا   تبقى  غضبًا   عليك  للا   يغضب  للحرام   واحد  مبنظر  علل

  وقل   طموحاِتم،  وانَتت  مس تقبلهم،  أضاعوا  أَّنم  الش باب  من  أحيص  ال   ما  حدثين

 وأظلمت  وحصَتم،  وأرزاقهم،  وأعامهلم،  دراس َتم،  يف  مراتهبم  واَنطت  حفظهم،

 القاذورات،  هذه  يف  سقوطهم  بعد…رش  لك  إال   بعدها   يروا   ومل   أماهمم،   ادلنيا 

  أن   تأمن  فال  وتعاىل،   تبارك  ربك  من  ل  حصانة   ال  وأنت   امحلاقات،  لهذه  ومتابعَتم 

  لك   يف  تذقه   مل   إن  دورك   فس يأيت  دورمه  جاء   اكن   وإن   وأشد،  أصاهبم   ما   يصيبك

 !.…أهواؤك وخبّطتك ش يطانك، أعامك وإن  حياتك،

 رسول  من  بل  أحد،  من  ال  املفزع،  اليقني  واخلب  املفجع،  احلديث  ذل   أتك  ما   أو 

َّهُ   «  النَّيِبِّ   َعنِ   ¢  ثَْواَبنَ   فََعنْ   ™  األوحد  املكل  عن  الناطق  «  للا :  قَالَ   أَن

ِت،  ِمنْ   أَْقَواًما   أَلَعْلََمنَّ "   ِبيًضا،   ِِتَاَمةَ   ِجبَالِ   أَْمثَالِ   ِِبََسنَات    الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   يَْأتُونَ   ُأمَّ

ُ   فَيَْجَعلُهَا  ،  َرُسولَ   يَ :  ثَْواَبنُ   قَالَ   ،"َمنْثُوًرا  َهَباءً   َوَجلَّ   َعزَّ   اّللَّ ِ   َجلِّهِمْ   لَنَا،  ِصْفهُمْ   اّللَّ

،  اَل   َوََنْنُ   ِمهْنُمْ   نَُكونَ   اَل   أَنْ   لَنَا؛ "قَالَ   نَْعمَلُ ُمْ   أََما :  ِتُكْ،   َوِمنْ   ِإْخَواُنُكْ،  ِإَّنَّ   ِجْْلَ

ُمْ   تَْأُخُذوَن،   ََكَ   اللَّْيلِ   ِمنَ   َويَْأُخُذونَ  ِ   ِبَمَحاِرمِ   َخلَْوا  ِإَذا  أَْقَوام    َولَِكهنَّ   ي   ،"اْنََتَُكوَها   اّللَّ

  وصياهمم،   قياهمم،  أين  مصيبَتم،  وأشد  وأخطر،  وأكب،  وأجل،   أعظم،  ما  للا

 ™  هلل  صعدت  حس نة  ولك  مهنم،  خري  ولك  وأذاكرمه،  وصدقاِتم،  وصلواِتم،
  نصب،  وال  تعب،   يكن  ومل  يشء،  ال   ذل   لك  وكأنّ   ،وتبّخرت  ذهبت،  لقد   م،عهن

  عىل   للا  خلق  وأرذل  وش ياطيهنم،  أهواءمه،  عبدوا  كوَّنم  ؛ شعط  وال   جوع،  وال

  ملا  ونظروا  احلرام،  ففتحوا  الناس،  عن  اختلوا  عندما   وشاشاِتم،   جوالاِتم،
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  أن   حس ناِتم  عىل  حقًا   فاكن  العقالء،  حىت  ويس تقذره  الش يطان،  منه  يس تحيي

  يَومَ : ﴿واحدة  حلس نة  أحوج  مه  وقت  يف  اختفاء  َتتف   أن  وصاحلاِتم   هباء،   تذهب

هِ   أَخيهِ   ِمن  املَرءُ   يَِفرُّ    َشأن    يَوَمئِذ    ِمهنُم  امرِئ    ِللُكِّ   َوبَنيهِ   َوصاِحبَتِهِ   َوأَبيهِ   َوُأمِّ

﴿بل  ،[37-34:  عبس﴾]يُغنيهِ   ِبَبنيهِ   يَوِمئِذ    عَذاِب   ِمن  يَفتَدي  لَو  املُجرِمُ   يََودُّ : 

:  املعارج﴾]يُنجيهِ   مُثَّ   مَجيًعا   اأَلرِض   يِف   َوَمن  تُؤويهِ   الَّت  َوفَصيلَتِهِ   َوأَخيهِ   َوصاِحبَتِهِ 

  لَهُم   ُأولئِكَ   ِبهِ   افتَدى   َولَوِ   َذَهبًا   اأَلرِض   ِملءُ   أََحِدمِه   ِمن  يُقبَلَ   فَلَن﴿  ،[11-14

 [… 91: ْعران آل﴾]انرِصينَ  ِمن لَهُم َوما  أَلمي   عَذاب  

 فضاًل   س بق،  ما   اجلواب:  فأقول  …وأقوم   وأصوم،  أصل،  لكين:  قائل  يقول  وقد

  من  ومنعتك   احلرام،   عن  لكفّتك  نفعتك  لو  إذ   أصاًل؛  أعامل  قبول  يف   شك  عن

 عبده  حيم   ™  فربنا   اجِلسام؛  واخلطاي  العظام،  واذلنوب  اللئام،  الكوارث  هذه

  أبواب   ترى  عندما   بل  وأعظم،  يرضه  مما  نفسه   أحدان  حيم   كام  احلرام  من  املؤمن

  ابب،   وبيهنا   بينك  وليس   جحاب،  عهنا   حيجبك  ال   عليك،  سهةل  ل،   مفتّحة  املعاِص

 نظره،   من  وسقطت   دليه،  وحقارتك  عليك،  وخسطه  للا،  غضب  دليل  أنه  فاعمل

  وأبعدك   وبيهنا،  بينك  وحيل   عليك،  وصّعهبا  عنك،  حلجهبا  أحبك   لو  إذ   وحفظه؛

ِّهِ   ُبرهانَ   َرأى  أَن  لَوال   هِبا  َومَهَّ   ِبهِ   مَهَّت  َولَقَد: ﴿عنك  وأبعدها   عهنا،  ِلنرَِصَف   كَذِلَ   َرب

َّهُ  َوالفَحشاءَ  الّسوءَ  َعنهُ   [.24: يوسف﴾]املُخلَصنيَ  ِعباِدانَ  ِمن ِإن
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 شبهة ورد 
للحرام   ذريعة  يتخذ  الناس  بعض  فإن  يذكر  ابليشء  واليشء  املناس بة،  ابب  ومن 

َهَب للُا ِبُكْ،  قول عليه الصالة والسالم: " د  ِبَيِدِه، لَْو لَْم تُْذِنُبوا ذَلَ ي نَْفُس ُمَحمَّ ِ َواذلَّ

وهو حديث عند مسمل ال إشاكل   ِبقَْوم  يُْذِنُبوَن، فَيَْستَْغِفُروَن للَا فَيَْغِفُر لَهُْم"  َولََجاءَ 

يب  اتصل  وقد  ل،  األهواء  أحصاب  فهم  يف  اإلشاكل  إمنا  حصته،  فرًحا   يف  أحدمه 

 أن البرش يف طبيعة أمرمه ليسوا مبعصومني من بذل فأبنت ل أن احلديث يبنّي 

احلديث يأمرمه ابملعصية، وجيرأمه علهيا، وحيهثم عىل ارتاكهبا  اذلنوب، وال يعين أن  

من  -وحاشاه- وليس  عنه،  فيعفو للا  وصدق  وتب  عاد  مث  هفا  ملن  ذل  وأن   ،

املغفرة مقيدة مبثل    تعمد، واس متر، وأرص بدون سبب، ولك آيت  املغفرة  وانتظر 

فُ التوبة كام يف قول:  يَن أََْسَ ِ ِ  } ُقْل َي ِعَباِدَي اذلَّ وا عىََل أَنُْفِسهِْم اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرمْحَِة اّللَّ

]الزمر:    } ِحمُي  الرَّ الْغَُفوُر  ُهَو  َُّه  ِإن يًعا  مَجِ نُوَب  اذلُّ يَْغِفُر   َ اّللَّ فهيا   [53ِإنَّ  اآلية  فهذه 

التائبني عىل التوبة، والرجوع إليه، وأن ال تعيقهم ذنوهبم عن العودة،    تعاىل   حث للا

َلُ ِمْن قَْبِل  عن التوبة ولهذا قال بعدها مبارشة:  وتصدمه   }َوأَِنيُبوا ِإىَل َربُِّكْ َوأَْسِلُموا 

َِّبُعوا أَْحَسَن َما ُأْنِزَل ِإلَْيُكْ ِمْن َربُِّكْ ِمْن قَْبِل أَ  وَن َوات ْن أَْن يَْأتَِيُكُ الَْعَذاُب مُثَّ اَل تُْنرَصُ

، ولو اكنت املغفرة حتصل  [55،  54أَنُْتْ اَل تَْشُعُروَن{ ]الزمر:  يَْأتَِيُكُ الَْعَذاُب بَْغتًَة وَ 

وا القرآن  لسقط  توبة  بلكها:  ل دون  اجلنة  بل  فهيام  مبا  َِّت  س نة  ال الَْجنَُّة  }َوتِكْلَ 

بُوا َهنِيئًا ِبَما ُكْنُتْ تَْعمَ ،  [72ُأوِرثُْتُموَها ِبَما ُكْنُتْ تَْعَملُوَن{ ]الزخرف:   لُوَن{ }لُكُوا َوارْشَ

الَْجنََّة ،  [19]الطور:   اْدُخلُوا  عَلَْيُكُ  َساَلم   يَُقولُوَن  َطيِِّبنَي  الَْماَلئِكَُة  تَتََوفَّامُهُ  يَن  ِ }اذلَّ

]النحل:   تَْعَملُوَن{  ُكْنُتْ  النار:  [32ِبَما  عن  وقل  ُكْنُتْ  ،  ِبَما  الُْخْْلِ  عََذاَب  }َوُذوُقوا 
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]السجدة:   ا[14تَْعَملُوَن{  وعىل  هذه  فلعموم  ،  إبطال  عىل  واألحاديث  اآليت 

:  و  الش هبة ال يتسع لها جمْل بل جمْلات، ويكف  ملن عنده ذرة من دين ما س بق

{ ]ق:   ْمَع َوُهَو َشهِيد  ْكَرى ِلَمْن اَكَن َلُ قَلْب  أَْو أَلْقَى السَّ ، أما  [37}ِإنَّ يِف َذِلَ ذَلِ

لو أرشبته تغين عنه  مفاذا  إلهه هواه  اَتذ  العمل صبًا:    من  األدةل رشاًب، وصببت ل 

ِعِه َوقَلِْبِه َوَجَعَل عىََل  ُ عىََل ِعمْل  َوَخَتَ عىََل مَسْ ُ اّللَّ ََذ ِإلَهَُه َهَواُه َوأََضهلَّ
  }أَفََرأَيَْت َمِن اَتَّ

ِ أَفاََل تََذكَُّروَن { ]اجلاثية:   ِه ِغَشاَوًة فََمْن َّيِْديِه ِمْن بَْعِد اّللَّ }أََرأَيَْت َمِن ،  [23برََصِ

ََذ ِإلَهَُه َهَواُه أَفََأنَْت تَُكوُن عَلَْيِه َوِكياًل  مُهْ يَْسَمُعوَن أَْو يَْعِقلُوَن    اَتَّ َسُب أَنَّ أَْكرَثَ أَْم حَتْ

 .[44-43ِإْن مُهْ ِإالَّ اَكأْلَنَْعاِم بَْل مُهْ أََضلُّ َسِبياًل{ ]الفرقان: 
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 !باملوبقاتتحتقر الطاعات فكيف سهناك 
فواتري تسدد  كنت  لو  ومحلك،    حساابت  ماذا  وحشمك،  وبقائك،  نفسك،  عىل 

وعظمك، ومسعك، وبرصك، ولك خلية عندك، ومجيع أعضائك، ونعم للا املوهوبة  

، وتبخل، وك س تحاسب نفسك، ولك صدل... ك مال س تجمع وتدفع، وك س تقـتـ

ال يريد منك إال أن تطيعه، وترتك    اذلي وهبك لك ذل  ربك لكن  يشء عندك،  

من   أتك  ما  عبادته،  اس تخدام  وحسن  لطاعته،  تسخرها  بل  معصيته،  يف  نعمه 

، وال  لو ظللت ادلهر لكه يف طاعة للا ال تفرت طرفة عنيليس هذا حفسب بل  و 

ملا اكن ذل يساوي شيئًا، وحلقرته يوم    تعرف ل معصية، ومل تفكر يف غري الطاعة

 ™لغيوب  فكيف مبن هو مرص عىل اذلنوب، ودامئًا وهو يف بعد عن عالم ا  القيامة
لَِم ِّ  كام يف مس ند أمحد:   : "لَْو  «قَاَل: قَاَل َرُسوُل للِا    ¢َعْن ُعْتَبَة ْبِن َعْبد  السُّ

ِه ِمْن يَْوِم ُودِلَ ِإىَل يَْوِم يَُموُت َهَرًما يِف َمْرَضاِة للِا   عز وجل   -أَنَّ َرُجاًل جُيَرُّ عىََل َوهْجِ

ِه ِمْن يَْوِم ُودِلَ ِإىَل أَْن    ويف،  لََحقََّرُه يَْوَم الِْقيَاَمِة"  - رواية: "لَْو أَنَّ َعْبًدا َخرَّ عىََل َوهْجِ

نَْيا كَْيَما يَْزَدادَ  َُّه يَُردُّ ِإىَل ادلُّ ِمْن    يَُموَت َهَرًما يِف َطاعَِة للِا، لََحقََّرُه َذِلَ الَْيْوَم، َولََودَّ أَن

َوالثََّواِب" طاعاتاأْلَْجِر  س تحتقر  فإذا كنت  هبا  ،  يغرت  من  يقول  أن  مفاذا عىس  ك 

 فيعيص ربه ابمسها. 
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 ذالن أن تنظر ملن أشد منك يف العصيان ـمن اخل
يوصلها ألتباعه يف هذه ادلنيا    كبى،  وهنا حيةل ش يطانية أخرى، ومعصية إبليس ية

معصية منه  وأشد  أكرث  هو  ملن  العاِص  ينظر  أن  نفسه    ،هو  عىل  ِتون  وابلتايل 

حف نظران  ولو  ذنوبه،  ذل  أمام  وتضمحل  إىل معاصيه،  يسافر  اذلي  اإلنسان  ىت 

املومسات،   أحضان  يف  ويقع  واحملرمات،  املذلات  يف  وينغمس  هذا  حفاخلارج،  ىت 

يق أن  ميكن  قياسً اإلنسان  خري  يف  أان  هلل  امحلد  اذلي   عىل  ا ول:   ؛يجبوار   نالناس 

، وال يصلون، وأان عىل األقل أصل  «ممن ال يعرفون للا وال رسول    فهؤالء كفار

وكذل اإلنسان الواقع يف ترك ذنوب وكبائر،  الصلوات امخلس، وإن اكنت عندي  

تركها ابللكية كف بل  الكبائر،  أعظم  عند كثري    ر وردةالصلوات امخلس، ويه من 

،  من العلامء، وامجلهور عىل إقامة حد القتل عليه حىت عىل صالة واحدة ما مل يتب

فأان  ا رسول للا،  أن ال إل إال للا وأن محمدً   أشهديقول: امحلد هلل أان  ومع هذا س  

 ال يعرفون للا، وال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر.  ممن خري ممن ال ينطقها ابللكية

أن يس مترئ املعصية، وينظر إىل من   للمسمل  حيلال    واألمر يطول لكن ابختصار: 

منه طاعة هلل    كرثهلل تعاىل، بل جيب أن ينظر إىل من هو أ  هو أشد منه عصياانً 

ادلنيا  فيسابقه، ويزيد عليه، عكس    عز وجل  حىت ال    ؛ينظر إىل من دونهف شأن 

فتجد الواحد    ؛مبقياسني، ونكيل مبكيالنينعمة للا تعاىل عليه، مفا ابلنا نقيس    ييزدر 

منا يف ادلنيا ينظر إىل املرتفني واألغنياء والكباء ويقول: لو أن يل مثل مال فالن،  

منا   الواحد  ادلين جتد  أمر  يأيت  عندما  ولكن  مثل فالن وفالن،  ليت عندي  وي 

 . !وأيرسه، ويدع  العفو واملغفرة، ويرجو اجلنة يأخذ بأقل األمر
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 عقلك  عقلك هل
العقل عقال، وأطلق للا عليه جحًرا؛ كونه حيجر صاحبه عن اقـرتاف الرذائل، ومينع  

ي   قََسم    َذِلَ   يِف   َهلْ }صاحبه من الاَنطاط يف أدن املنازل فقال عز من قائل:    ذِلِ

]ِحْجر   مل [5:  الفجر{  آدم  ابن  عقل  فإذا اكن  لتعقهل،  إال  عقاًل  العقل  وما مس    ،

يعقل خريه من رشه، وجناته من هالكه فهو دليل نقص عقهل، وعىل قدر بعده عن  

الرذائل واكتساب الفضائل يكون قوة عقهل وتعقهل، وإال فقد سقط يف احلضيض مع  

ينَ }احليواانت:   ِ :  محمد{ ]لَهُمْ   َمثًْوى  َوالنَّارُ   اأْلَنَْعامُ   تَْألُكُ   ََكَ   ونَ َويَْألكُُ   يَتََمتَُّعونَ   كَفَُروا  َواذلَّ

ينَ }ذا يفعل مبتع زائةل، وقضاء شهوة فانية أمام:  وما ،  [12 ُدونَ   اَل   أَبًَدا  ِفهيَا   َخادِلِ   جَيِ

ينَ }،  [23:  النبأ{ ]أَْحقَاابً   ِفهيَا   اَلِبثنِيَ }  ،[65:  األحزاب{ ]نَِصرًيا  َواَل   َوِليًّا    ِفهيَا   َخادِلِ

َماَواُت   َداَمتِ   َما  ُّكَ   َشاءَ   َما   ِإالَّ   َواأْلَْرُض   السَّ َّكَ   ِإنَّ   َرب ]يُرِيدُ   ِلَما  فَعَّال    َرب : هود{ 

مفا    ،[107 إال  ولهذا  الناس  أكرث  أويت   موهجله  مغفلَت  بسببأيت  ولو    ابلعواقب، 

 ات اآلجةل الباقية. ا من النظر ملا آثر الذلة العاجةل الفانية عىل الذلحظً  العبد

 

يقول لو  : )يف صيد اخلاطريف الكم متفرق ل    -للا  رمحه-  ابن اجلوزي  ويف هذا 

ذل مزّي  قضاء  عىل  العمر ابحلرسة  ابيق  وانقضاء  حلظًة،  وطره  قضاء  بني  العاقل   

، ب منه، ولو أعط  ادلنيا، غري أن سكرة الهوى حتول بني الفكر وذلملا قرُ   الوطر

يف  تذكّ و  فإذا يه  رت  املعاِص  يف  فنظرت  املعاِص،  هو  فإذا  دخول هجّن  سبب 

ا ليست بيشء، ويف  حاصةل يف طلب الذلات، فنظرت يف الذلات فإذا يه ِخدعً 
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نغًص  يصريها  ما  األكدار  من  ذلات  مضهنا  كوَّنا  عن  فتخرج  العاقل   ،ا،  يتبع  فكيف 

أران األش ياء كام    اللهم"قد جاء يف األثر:  ، و نفسه، ويرض جبهّن ألجل هذه األكدار

فأما قليل العقل فإنه يرى احلال احلارضة،    ،ضل العقُل بتأمل العواقبإمنا فُ ، و"يه

ال يرى    ، وال ينظر إىل عاقبَتا  فإن اللص يرى أخذ املال، وينىس قطع اليد، والبطَّ

ئل عن عمل فإذا كب فُس   ،ذلة الراحة، وينىس ما جتين من فوات العمل، وكسب املال

يدِر،   ذلة  مل  عىل  التأسف  من  ل  حصل  ما  أرىب  فقد  ؛  فذلَّ سأل  احتاج  وإذا 

وكذل شارب امخلر يلتذ تكل  ،  البطاةل، مث يفوته ثواب اآلخرة برتك العمل يف ادلنيا 

وكذل الزان؛ فإن اإلنسان  ،  الساعة، وينىس ما جيين من اآلفات يف ادلنيا واآلخرة

نيا واحلد، ورمبا اكن للمرأة زوج،  يرى قضاء الشهوة، وينىس ما جيين من فضيحة ادل

األمر  وتسلسل  به،  هذا  من  امحلل  وانتبه  ،  فأحلقت  النبذة،  هذه  عىل  فقس 

ل رِبً ا كثريً للعواقب، وال تؤثر ذلة تفوِّت خريً   .(1) ا( وافرً ا ا، وصابر املشقة حُتصِّ

 

القمي   ابن  العواقب وخطر    -رمحه للا-وقال  عن  يتحدث  وهو  نصه  ما  الفوائد  يف 

)ي اذل املسمل:  عىل    برتك   العز  مزنل  من  وُأهبط  إبليس  لُعن   ابألماين   مغروًرا  نب 

  بعد   عهنا  القاتل  وُحجب   تناولها،   بلقمة  اجلنة   من  آدم  وُاخرج   هبا،  واحدة ُأمر  جسدة

قدر    بإيالج  القتالت  أش نع  الزاين   بقتل  وُامر  دم،  من  كف  مبلء  عياان  رآها   أن

  وأابن  سكر،  بقطرة  أو   قذف  بلكمة  س ياًطا  الظهر  بإيساع  وُأمر   حيل،   ال  فامي  األمنةل

 من  واحدة   مبعصية   النار   يف  حيبسك  أن   تأمنه   فال  درامه  بثالثة   أعضائك  من  عضًوا

 

 (.67: ص) اخلاطر صيد  - (1) 
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  ابللكمة  ليتلكم  الرجل  وإن  هرة،  يف  النار  امرأة  ودخلت  عقباها،  خياف  وال  معاصيه،

  الرجل   وإن   ،(1)واملغرب  املرشق   بني  ما   ابعد   النار   يف   هبا   ّيوي   ابال   لها   يلق  ال

 بسوء  ل  فيخت  الوصية  يف  جار   املوت  عند  اكن   فإذا  س نة  س تني  للا   بطاعة  ليعمل

  ما  بطل   السالم  قبل   أحدث  مفن  ِبامتته   والعمل  ،(2)بآخره  العمر   النار   فيدخل   ْعهل

  أساء   ومن  ضائًعا،  صيامه  ذهب   الشمس  غروب  قبل  أفطر  ومن  صالته،   من  مىض

 .(3)الوجه( ذل يف  ربه لقى  ْعره آخر يف

 

 

 

 

  للا    َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  ُهَري  َرةَ   َأيب    أصله حديث رواه البخاري ومسلم: َعن    -  (1) 
»  "( ل َكل َمة    لَيَ َتَكل مُ   ال َعب دَ   إ ن  :  َوان    م ن    اب  َا   للاُ   يَ ر فَ ُعهُ   اَباًل   ََلَا  يُ ل ق ي  اَل   للا    ر ض    ِب 

، ل َكل َمة    لَيَ َتَكل مُ   ال َعب دَ   َوإ ن    َدَرَجات  و ي   اَباًل   ََلَا  يُ ل ق ي  اَل   للا    َسَخط    م ن    اب  َا  يَ ه    يف    ِب 
َ   ِم  ا  أَب  َعدَ   الن ار   َوال َمغ ر ب    َبني  ر ق   و ي : "  رواية   ، ويف"(  ال َمش  َا  يَ ه    يف    َخر يًفا  َسب ع نيَ   ِب 
 ." الن ار  

 ¢  ُهَري  َرةَ   َأيب    حديث صحيح رواه الرتمذي والنسائي وصححه األلباين: َعن    -  (2) 
ت  نيَ   اّلل     ب طَاَعة    َوال َمر أَةَ   لَيَ ع َملُ   الر ُجلَ   "إ ن    قَاَل:  «  اّلل     َرُسولَ   َأن     ََي ُضرُُُهَا  ُث    َسَنةً   س 

ي ة   ىف   فَ ُيَضار ان   ال َمو تُ  بُ  ال َوص   الن اُر". ََلَُما فَ َتج 
  –  1393 ،  الثانية   بريوت، الطبعة   –  العلمية  الكتب  دار  (63:  ص)  الفوائد  -  (3) 

 م. 1973
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 وسائل التواصل امتحان حقيقي لإلميان 
يف  يشاء،  ومبا  شاء،  وكيف  شاء،  مبا  عباده  ميتحن  أن  وعال  جل  اقتضت حمكته 

 -رضوان للا علهيم-الوقت اذلي يشاء، ومن ذل أنه امتحن حصابة رسول الكرام  

معهم يف زماَّنم يتناسب  يتوافق مع عرصمه ومرصمهمبا  وما  يع ،  فقد اكنوا  شون ي ؛ 

األوقات   بقضاء  ويس متتعون  الصياد،  عىل  من و فيه،  كثرًيا  الب  صيد  أن  معلوم 

وهنا الفتنة؛ فقد امتحهنم تبارك وتعاىل بأن قربه    ،احملرمات عىل احملرم ِبج أو ْعرة

ُ َمْن خَيَافُُه    مث علل ذل بقول:  ،مهنم، وأدانه من أيدّيم فضاًل عن رماهحم }ِلَيْعمَلَ اّللَّ

يَن آَمنُوا   للا هلم:، وس ياق آية الابتالء اكمةل بتعليلها، وحتذير  اِبلْغَْيِب{ ِ َا اذلَّ }َي أَّيُّ

ُ َمْن خَيَافُُه اِبلْ  ْيِد تَنَاُلُ أَيِْديُكْ َوِرَماُحُكْ ِلَيْعمَلَ اّللَّ ء  ِمَن الصَّ ُ بِيَشْ غَْيِب فََمِن لََيْبلَُونَُّكُ اّللَّ

 . [94اْعتََدى بَْعَد َذِلَ فهََلُ عََذاب  أَِلمي { ]املائدة: 

العظمي، وأمجل ما يقيض فيه كثري فعرصان    أما يف النت هو الصيد المثني، والكزن 

ال   اذلي  واخلري  والسمني،  الغث  وفيه  احلياة،  معه  هلم  األوقات، وحتلو  الناس  من 

نسبته ما  أن  إحصائية  قرأت  فقد  هذا  ومع  القليل،  والرش  الرش    %1حيىص،  هو 

أنه    %1نس بة  لهذا الرش املمتثل ب   %70فيه، لكن يتجه ما نسبته تزيد عن   ويعين 

العظمى الكبىالفتنة  الوريد، ودخول أسهل  ، واحملنة  إلهيم من حبل  أقرب  كونه  ؛ 

املاء رشب  من  القريب  علهيم  الهواءالبارد  من  لنفوسهم  وأحب  احلر    ،  وقت  يف 

مسمل:    الشديد حصيح  َماِل  ويف  ْبِن  أَنَِس  ِ    :قَالَ   ¢  َعْن  اّللَّ َرُسوُل  :  «قَاَل 

هََواِت   ،نَُّة اِبلَْماَكِرهِ ُحفَِّت الْجَ "  " رواه مسمل. َوُحفَِّت النَّاُر اِبلشَّ
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وابلتايل فالنت القريب، واليسري، واحملبوب، والهواتف اذلكية الت يف متناول امجليع،  

تصدق فيه    ، ويف لك وقت يه الفتنة العظمى يف زماننا، والبالء األكب يف عرصان

قول للا:   السابقة يف  اِبلْغَْيِب{العةل  خَيَافُُه  َمْن   ُ اّللَّ متتحن }ِلَيْعمَلَ  أن  أردت  فإذا   ،

من  التام  ومتكنك  خلوتك،  لوقت  فانظر  ربك،  من  خوفك  مدى  وتنظر  إميانك، 

فإن اخرتت ربك، وتركت شهوتك أفلحت لك الفالح، وإال فقد خرست   ،شهوتك

لع قال:  لك اخلرسان، وانتظر  ألمي من اجلبار كام  لََيْبلَُونَُّكُ قاب  آَمنُوا  يَن  ِ اذلَّ َا  أَّيُّ }َي 

افُُه اِبلْغَْيِب فََمِن اْعتَ  ُ َمْن خَيَ ْيِد تَنَاُلُ أَيِْديُكْ َوِرَماُحُكْ ِلَيْعمَلَ اّللَّ ء  ِمَن الصَّ ُ بِيَشْ َدى  اّللَّ

 !. [94بَْعَد َذِلَ فهََلُ عََذاب  أَِلمي { ]املائدة: 
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 كلما ازدادت الفنت زاد األمر بغض البصر 
نئ، وعرصان ال يساعد، وانفتاحنا أكرث من أن يذكر، حىت ميكن أن  واقعنا ال يطمِ 

حمرك   بواسطة  معدودات  ثوان  ويف  حلظات،  يف  الغرب  أو  الرشق  يف  تعيش 

ومهة عظمى أمام البحث، وابلتايل فاألمر حيتاج حلزم وعزم، وقوة إميان ال توصف،  

للنفس، وركون لطاعات ال تذكر، وحس نات ال تعد،  هذا لكه، ولهذا    وليس تبير 

ُسئل حني  وذل  برصك"،  "ارصف  الرصحي:  النبوي  األمر  نظر   « جاء  عن 

الفجأة، ومعناه من تداوى به وارتضاه لنفسه، وكف شهوته يف ساعَتا األوىل فال  

متلكه  ولرمبا  قلبه،  يف  الرش  وسقط  عليه،  اإلمث  ُكتب  وكرر  عاد  فإن  عليه،  يشء 

البجل هواه، و بن عبدللا  َرُسول  "  :قال  ¢  يف حصيح مسمل عن جرير  َسَألْت 

الْفَْجَأة،    «اّللَّ   نَْظَرة  برََصِيَعْن  أرَْصِف  أَْن  داود وحصحه  فََأَمَريِن  أيب  وعند   ،"

رواه أبو داود يف سننه من حديث ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول للا األلباين:  

النَّْظَرةَ ¢  لعل  « النَّْظَرَة  تُتِْبعِ  اَل   ، عَِلُّ »َي  َلَ   ؛:  َولَيَْسْت  اأُلوىَل،  َلَ  فَِإنَّ 

 نساء حمتشامت يف زمن أعظم حشمة وتقى وإميان، ومع  ، ويه جفأة عىلاآلِخَرُة«

النيب   أمره  رأى   «هذا  لو  مفاذا  برصه،  يرصف  إليه    «بأن  صار  وما  زماننا، 

 حالنا، وما سقط فيه كثري من ش بابنا!. 
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 مرشد يتحدث! 
ال تعجب من اآلن إن رأيت أكرث عامل ذكرت أقوال، واستشهدت بعباراته هنا هو  

القمي   ابن  الكبري  والزاهد  النحرير،  والعامل  األمش،  واحلجة  العامل،   -رمحه للا-اإلمام 

أًدق، وال   اذلي مل أجد لكامت يف موضوع  هذا أعظم، وال أرق، وال أدق، وال 

لكامته من  ما    ،أْعق  قرأت  أين  يف مع  واملتأخرين  املتقدمني  كتب  من  أحيص  ال 

املوضوع، وهنا يف بدايت الكتاب ال بأس أن أتركه يعب عن زماننا ابلرمغ قد تويف 

بيننا يف  (هـ751:  تويف)  قبل قرون من اآلن ، وحيدثك عن مأساتنا وكأنه حارض 

لق مبا  عن مثل فتنة النت، والنظر ملا فيه من حرام، والتع  -رمحه للا-  احلال فقال

آاثم من  )حيتوي    رضا  الختار  للا   ورضا   -املعشوق  رضا-  رضاه  بني   ُخريِّ   فلو: 

  أعظم  لقربه  ومتنيه  ربه،  لقاء  من  إليه  أحب   معشوقه   ولقاء  ربه،   رضا  عىل  املعشوق

  وحواجئه   معشوقه  مصاحل  ويقدم  معشوقه،  مبرضاة  ربه  يسخط  ربه،  لقرب  متنيه  من

 -ل جعل  إن- مال من  لربه  وجيعل ونفيس،  نفيسة  بلك ملعشوقه جيود  ربه  طاعة  عىل

  عىل   وربه   مال،  وخالص  ووقته،   ومهه   وقلبه  لبه   فلمعشوقه  وخسيس،  رذيةل  لك

 الصالة  يف  قام  إن،  ا نس يً   ذلكره  وصار  ،ظهريً   وراءه  اَتذه  قد   يشء،  زاد  إذا  الفضةل

  إىل   قلبه  ووجه  القبةل،  إىل   بدنه   ووجه   معشوقه،  ينايج  وقلبه   يناجيه،  فلسانه

  عليه،  ثقلها   من  امجلر  عىل  الصالة  يف  واقف  كأنه  حىت  ربه  خدمة  من  ينفر  املعشوق،

 يستثقلها   ال  خفيفةً   هبا،  وفرح   ، وبدنه  بقلبه  علهيا   أقبل  املعشوق  خدمة  جاءت  فإذا
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 حيبوَّنم   أندادا  للا   دون   من  اَتذوا  اذلين   من  هؤالء  أن  ريب  وال  يس تطيلها،  وال

 .(1)هلل ا حبً  أشد آمنوا واذلين  للا كحب

  بغري   والبغ   واإلمث  والباطنة،  الظاهرة  الفواحش  من  األربع  احملرمات   جيمع  وعشقهم 

 فإن   ؛(2)يعلمون  ال  ما   للا  عىل  والقول  سلطااًن،  به  يزنل  مل  ما   ابهلل  والرشك  احلق،

  يف   يوجد  ما   فكثرًيا  ،يعمل  ال   ما   للا  عىل  يقول  مرشك  فلك  الرشك؛  لوازم  من  هذا

 املعشوق،   عىل  تغايًرا  النفوس  قتل  ومن   واألصغر،   األكب  الرشك   من  العشق  هذا

 والكذب  الفاحشة  ومن  املعشوق،  رضا   يف  ليرصفها   ابلباطل؛  الناس  أموال  وأخذ

  تعاىل،  للا  حمبة  من  القلب  خلو  من  لكه  ذل  وأصل  به،   خفاء  ال  ما   والظمل

  للا،  لغري  حيب  ما  حمبة   ومن  احملبة،  يف  غريه  وبني  بينه  والترشيك  ل،  واإلخالص

  ويف   الهوى،  اتباع  حقيقة  هو  وهذا  ابجلوارح،  مبوجبه  ويعمل  ابلقلب،  ذل  فيقوم

:  تعاىل  وقال  ،"متبع  هوى  من  للا  عند  أعظم  يعبد  إل  السامء  أدمي  حتت   ما : "األثر

َذَ   َمنِ   أَفََرأَيَْت } ُ   َوأََضهلَُّ   َهَواهُ   ِإلَهَهُ   اَتَّ ِعهِ   عىََل   َوَخَتَ   ِعمْل    عىََل   اّللَّ   عىََل   َوَجَعلَ   َوقَلِْبهِ   مَسْ

هِ  ِ   بَْعدِ   ِمنْ   َّيِْديهِ   فََمنْ   ِغَشاَوةً   برََصِ ]تََذكَُّرونَ   أَفاََل   اّللَّ   تأّملت  وإذا  ،[23:  اجلاثية { 

 . حاهلم عن خمبة علهيم منطبقة اآلية هذه وجدت فهيا  منياملُتيّ  الصور اقعشّ  حال

 

ذُ   َمن    الن اس    َوم نَ }لقول للا:    -رمحه للا-يشري    -  (1)    أَن َداًدا   اّلل     ُدون    م ن    يَ ت خ 
 .[165: البقرة{ ]ّلل      ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوال ذ ينَ  اّلل    َكُحب     َيُ بُّوََنُم  

َا  ُقل  }يشري لآلية الكرمية:    -  (2)  َ   َحر مَ   إ من  شَ   َريب   َها  َظَهرَ   َما  ال َفَواح  ن     َواإل  ث َ   َبَطنَ   َوَما  م 
ق     ب َغري     َوال بَ غ يَ  ر ُكوا  َوَأن    احلَ  ّلل     ُتش    اَل   َما  اّلل     َعَلى  تَ ُقوُلوا  َوَأن    ُسل طَاانً   ب ه    يُ نَ ز  ل    ملَ    َما  اب 

 . [33: األعراف{ ]تَ ع َلُمونَ 
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  أو  للا،  حمبة إال   القلب حمبة  يس توعب احملبوابت من يشء  ليس : العلامء بعض  قال 

  وكامل   سعادِتم،  غاية   وهبا   العباد،  لها   ُخلق  الت   فهي   للا   حمبة  أما   مثكل،   برش  حمبة

  بني   واملناس بة  املشالكة  من  فيه  فإن  نىثأ  أو  ذكر  من  املامثل  البرش  وأما   نعميهم،

 يعرف   ال  ولهذا  اخمللوقات،   من  آخر  جنس  وبني  وبينه  مثهل،  ليس  ما   وبينه  العاشق

 ويفسد  ،العقل  يزيل  ما   اجلنس  يف  للمحب  اخملالفة  احملبوابت  من  يشء  حمبة  يف

  حمبته   يف  ذل   يعرف  وإمنا   احملبوب،  ذل  لغري  اإلرادة  انقطاع  ويوجب  ،اإلدراك

 :  قيل كام  مطيًعا  سامًعا ملعشوقة ويصري لبه،  وتسلب قلبه، فتس توعب جلنسه،

 مطيعا  اسامعً  صريين                 بقليب ي اذل هواك إن

  ويسلمها   نفسه،  يبذل  حىت   العشاق  من  كثري  عند   والطاعة  السمع  هذا  ويقوى 

  وإذا   سبيهل،  يف   يقتل  حىت  لربه  نفسه  اجملاهد   يبذل  كام  معشوقه،  طاعة  يف  للتلف

 قال  أو  امخلر  شارب: "وغريه  أمحد  رواه  اذلي  احلديث  يف  قال  قد  «  النيب  اكن

 ابلشطرجن  يلعبون   بقوم  ¢   طالب  أيب   بن   عل  ومر  ،(1) "(وثن  كعابد   امخلر)  مدمن

}فقال َِّت   التََّماثِيلُ   َهِذهِ   َما :    يف   الفاين   املتمي  ابلعاشق   الظن  مفا  ،{عَاِكُفونَ   لَهَا  أَنُْتْ   ال

  من   تعبد   الت  األصنام   ويه  واألنصاب،  امخلر  بني   س بحانه   للا  قرن  ولهذا  معشوقه،

َا   يَ : }فقال  للا  دون ينَ   أَّيُّ ِ ََّما  آَمنُوا  اذلَّ   ِرْجس    َواأْلَْزاَلمُ   َواأْلَنَْصاُب   َوالَْميْرِسُ   الَْخْمرُ   ِإن

ْيَطانِ   َْعَلِ   ِمنْ  ََّما   تُْفِلُحونَ   لََعلَُّكْ   فَاْجتَنُِبوهُ   الشَّ ْيَطانُ   يُرِيدُ   ِإن   الَْعَداَوةَ   بَيْنَُكُ   يُوِقعَ   أَنْ   الشَّ

 

  عنهما   للا  رضي  -  عمرو  ب ن    للا    َعب د    رواه ابن ماجه وصححه األلباين: َعن    -  (1) 
ر "، ويف  َشار بُ : )"«  للا    َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   - َم  م نُ :  رواية   اخل  ر    "ُمد  َم    َوَثن ،   َكَعاب د    اخل 

ر   َوَشار بُ  َم  ت   َكَعاب د    اخل   . "(َوال ُعز ى  الال 
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كُْ   َوالَْميْرِسِ   الَْخْمرِ   يِف   َوالَْبْغَضاءَ  ِ   ِذْكرِ   َعنْ   َويَُصدَّ اَلةِ   َوَعنِ   اّللَّ { ُمنََْتُونَ   أَنُْتْ   فَهَلْ   الصَّ

  يفيق،   أن  البد   بل   سكره،  يدوم   ال   امخلر  شارب  أن   ومعلوم  ، [91  ، 90:  املائدة]

 يس تفيق  أن  فقل  العشق  سكرة  وأما   سكره،  أوقات  من  أكرث   إفاقته  أوقات  ولعل

 سكرة   اس مترت  ولهذا  تعاىل،  للا  عىل  للقدوم  تطلبه  الرسل  جاءت  إذا  إال  صاحهبا 

  خرج   إذا  فكيف  يعمهون،  سكرِتم  يف   ومه  وعقوبته  للا  عذاب  جفأمه  حىت  اللوطية 

 .(1) ( املطبق اجلنون حد  إىل العشق

 

 ُأتيُت ومن قليبفإين من عيين     ومن اكن يؤت من عدو وحاسد 

 اد  وال لُبِّ ـا يل من رقـي ـ ام أبق ـف      رةـكـرة مث فـظـوراين ن ـتـ هام اع 

 

 

 

 

 

 
 

دار(151/  2)  اللهفان   إغاثة   -  (1)    –  1395  الثانية،  الطبعة ريوت،  ب   املعرفة   ، 
 الفقي. حامد  حممد: م، حتقيق1975
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 !  يف النظر أنت مسّير ال خمّير
ال اختيار ل يف إطالق نه  أكن عىل يقني جازم، وثقة ال ريب فهيا، وال مرية معها  

بل    ،من عدمه، وال اجَتاد ل يف ذل لكه، وأن الرشع أمرك بامتم غضه  برصك

فورً  أن ترصف برصك  عليك  غري    اجيب  يتجوز يف يشء  ومل  احملرم،  املنظور  عن 

أو دون أن خيطر عىل   الت وقعت دون قصد، وإمنا وقعت سهًوا،  النظرة األوىل 

 يظن أحصاب األهواء، وىل مسامح فهيا كامقلبه النظر، وليس معناه أن لك نظرة أُ 

من أي نظر، وانرصف من    وايأسيف الرصف،    درتدـ فاعزم اليقني عىل الرتك، وال ت

اخلِ  بعدم  وإحساسك  ابحلرمة،  فاليقني  تالم؛  عليه  ما  واجتنب لك  حرام،  ة  ريَ لك 

يودّل قناعة ذاتية عن احلرام، ورصفًا تًما عن العودة لآلاثم، أما إذا كنت ممن يبر  

وير  تقع،لنفسه،  بد  ال  وأنك  صغرية،  هذه  والقلب   ى  وبالء،  فتنة  عرص  والعرص 

القلب، وأمه يشء  ابلنيات،  واألعامل  ونظيف،  مبعصوم...   طيب  ومن    إخلولست 

فالكتاب ليس ل، وحدييث هنا    ، واخلطرات الش يطانيةهذه اإلحياءات اإلبليس ية

ى  اَنًرا}لغريك ممن يريدون اخلالص، وحيبون الانفاكك، وحصانة النفس من    اَل   تَلَظَّ

ي  اأْلَْشقَى  ِإالَّ   يَْصاَلَها  ِ َب   اذلَّ ، وخيافون ممن مسى العني  [16-14:  الليل]  {َوتََوىلَّ   كَذَّ

خائنة جبوارها  من  هبا  يشعر  أن  دون  تلتفت  ِف   َوَما   اأْلَعْنُيِ   َخائِنَةَ   يَْعملَُ }:  الت    َُتْ

ُدورُ  زاجًرا  ، [19:  غافر]  {الصُّ ابالمس  جعل  وكفى  وإمنا  وفقط  العني  ليس  بل   ،

 َعنِ   جُتَاِدلْ   َواَل }:  «النفس لكها خائنة، وأبعده عن حبه، وَّنيى نبيه عن اجملادةل عنه

ينَ  ِ تَانُونَ   اذلَّ َ   ِإنَّ   أَنُْفَسهُمْ   خَيْ بُّ   اَل   اّللَّ اانً   اَكنَ   َمنْ   حُيِ   َواَل   النَّاِس   ِمنَ   يَْستَْخُفونَ   أَِثميًا   َخوَّ

ِ   ِمنَ   يَْستَْخُفونَ  ُ   َواَكنَ   الْقَْولِ   ِمنَ   يَْرَض   اَل   َما   يَُبيُِّتونَ   ِإذْ   َمَعهُمْ   َوُهوَ   اّللَّ   ِبَما   اّللَّ
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نَْيا   الَْحَياةِ   يِف   َعهْنُمْ   َجاَدلُْتْ   َهُؤاَلءِ   أَنُْتْ   َها   ُمِحيًطا   يَْعَملُونَ  َ   جُيَاِدلُ   فََمنْ   ادلُّ   ْومَ يَ   َعهْنُمْ   اّللَّ

مْ  يَُكونُ  َمنْ  أَمْ  الِْقيَاَمةِ   !. [109 - 107: النساء{ ]َوِكياًل  عَلهَْيِ
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 املعاصي باب لفقد جوارحك 
بأعضائه لس نوات، ويبقى  ليحرم الانتفاع  خاب وخرس عبد اختار شهوة حلظات 

ضعيفًا حسرًيا كسرًيا ذلياًل يقاىس الزفرات عىل مدى الساعات واللحظات، بيمن من  

يعيش يف سعادة جبوارحه،   مرادها  عىل  مراد للا  واختار  هواها،  نفسه عن  كف 

املوت، وال يش تيك مهنا حىت يرى بعينه    متنعًما بنعم للا عليه، ال يفقدها حىت يأتيه

علهيا ابلنواجذ، ومل يعص ربه هبا   علهيا حففظها للا ل، وعض  الفوت؛ ألنه حافظ 

فسلمت ل، ومل يس َتن بربه هبا فدامت ل، ينبيك عن ذل إمام عامل، وجحة فاضل  

حني قفز قفزة واحدة من منت السفينة حىت وصل    -رمحه للا-هو اإلمام الشعيب  

بيمن جعز   أو َنوها،  الامثنني  الشاطئ، وهو يف ْعر  املاء عىل  أن خيوض  للب دون 

حفظناها يف الصغر، حففظها    تكل أعضاء"الش باب معه عن ذل، فلام سألوه قال:  

 ."ا عاش قويً ، من عاش تقيً َب يف الكِ  لناللا 

يف وصيته اجلامعة املانعة الت قال عنه ابن اجلوزي تأملت يف احلديث    «وصدق  

َ   ظِفَ فكدت أطيش"، "احْ  برتك معصيته، وصدق    ™  "، مفن حفظ للاكَ ظَ فَ حيَْ   اّللَّ

ما إن تزنل به مصيبة إال  فوق هذا  طاعته حفظ للا ل جوارحه، وأداهما عنده، و 

يرضه، وليس هذا حفسب بل حفظه   مفن ذا ، وفّرج عنه، ويرّس ل أمره، واكن معه

 َوُهوَ   الُْحوُت   فَالْتَقََمهُ }جل وعال للعبد عىل قسمني: حفظ حقيق  مبا س بق، ودليهل:  

َّهُ   فَلَْواَل   ُمِلمي     142:  الصافات{ ]يُْبَعثُونَ   يَْومِ   ِإىَل   بَْطنِهِ   يِف   لَلَِبثَ   الُْمَسبِِّحنيَ   ِمنَ   اَكنَ   أَن

ودليهل:  [144  - عنه،  ورصفه  عنه،  السوء  برصف  معنوي  وحفظ    كََذِلَ }، 

وءَ  َعْنهُ  ِلنرَْصَِف  َّهُ  َوالْفَْحَشاءَ  السُّ  .[24: يوسف{ ]الُْمْخلَِصنيَ  ِعَباِدانَ  ِمنْ  ِإن
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 اجلزاء من جنس العمل 
غّض  أنواره،  من  ابب  عليه  وفتح  بصريته،  للا  أانر  لطاعته،    برصه  حبًا  وزاده 

ملعصيت وتيّ   ه،وبغًضا  املسائل،  مدهلامت  ل  تيضء  بصرية  صعوابت ومنحه  ل  رس 

وِتوّ  دقيقها،النوازل،  عليه  غوامضها،  ن  ل  فاهلل  وجتل  مهنا؛  عليه  انغلق  -  وما 

ما مفن غض برصه عن    ؛العبد عىل ْعهل مبا هو من جنسه  يجيز   -س بحانه وتعاىل

، وفتح عليه ابب حمكته، إطالق نور بصريته  -جل وعال-عوضه للا    حرم للا عليه

من   إذ  جوانبه؛  من لك  حمكته  أنوار  وتفتقت  قرحيته،  وأرىخ  لسانه،  ل  وأطلق 

مبا أحل   اكتفى  اتقاه زاده، ومن خش يه أعطاه، ومن  حفظ للا حفظه للا، ومن 

فاخرت    وهبه مهة وعزمية وحبًا للحالل، وبغًضا وبعًدا عن احلرام، والعكس ابلعكس

 . [73: مرمي{ ]نَِديًّ   َوأَْحَسنُ  َمقَاًما  َخرْي   الْفَرِيقنَْيِ  أَيُّ }فسك: لن 

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

54

 

 ضحكات شيطانية! 
لقد قادك الش يطان لطريق   ،أّيا الناظر للحرام بعينه، املتابع لآلاثم مبا أنعم للا عليه

الضالةل طريق  بك  وسكل  القدمي:   ،الغواية،  وخصمك  املبني،  عدوك  }ِإنَّ    وهو 

ِعرِي{   السَّ اِب  أَحْصَ ِمْن  ِلَيُكونُوا  ِحْزبَُه  يَْدُعو  ََّما  ِإن ا  عَُدوًّ ُذوُه  ِ فَاَتَّ عَُدو   لَُكْ  ْيَطاَن  الشَّ

لل[6]فاطر:   احلرام  متعة  من  حلظات  بعد  يرتكك  مث  والزفرات، ،  وعات، 

والندامات، واحلرسات، وفوق هذا ملقت وغضب وخسط رب البيت، وش يطانك  

ذاك يتفرج عليك من بعيد ضاحاًك عليك، وأنت مكبل يف قيود شهواتك وهواك  

وبلواك، ويزيد عليه أنك لكام انترصت عىل نفسك وهواك وش يطانك خفرجت من 

لسخط أخرى  وردك  ملأساتك،  اثنية  أعادك  عليك   بلواك  ضاحاًك  عاد  مث  ربك، 

قيودك،   بنفسك من    ،يف حبال شهواتك ومذلاتك  وتصارعوأنت ترفس يف  وأنت 

منه   الت دخلت  فالباب  ارمتيت يف أحضانه، واخرتت طريقه دون غريه، وابلتايل 

سبياًل  ل  تدع  فال  تسدها  أن  جيب  مهنا  ابتدأت  الت  والطريق  تغلقه،  أن  جيب 

للت  إليك، وال فرصة    تَْعُبُدوا   اَل   أَنْ   آَدمَ   بيَِن   يَ   ِإلَْيُكْ   أَْعهَدْ   أَلَمْ } :  سلط عليكللعودة 

ْيَطانَ  َّهُ  الشَّ اط    َهَذا اْعُبُدويِن  َوأَنِ  ُمِبني   عَُدو   لَُكْ  ِإن  ِجِبالًّ  ِمنُْكْ  أََضلَّ  َولَقَدْ  ُمْستَِقمي   رِصَ

ْيَطانُ   َوقَالَ }،  [62  -  60:  يس{ ]تَْعِقلُونَ   تَُكونُوا  أَفمَلَْ   كَثِرًيا ا  الشَّ   ِإنَّ   اأْلَْمرُ   ُقيِضَ   لَمَّ

 َ   أَنْ   ِإالَّ   ُسلَْطان    ِمنْ   عَلَْيُكْ   يِلَ   اَكنَ   َوَما   فََأْخلَْفُتُكْ   َوَوعَْدتُُكْ   الَْحقِّ   َوعْدَ   َوعََدكُْ   اّللَّ

يِخَّ   أَنُْتْ   َوَما   ِبُمرْصِِخُكْ   أَانَ   َما  أَنُْفَسُكْ   َولُوُموا  تَلُوُمويِن   فاََل   يِل   فَاْستََجْبُتْ   َدَعْوتُُكْ   ِبُمرْصِ

ْكُتُمونِ  ِبَما  كَفَْرُت  ِإينِّ  اِلِمنيَ  ِإنَّ  قَْبلُ  ِمنْ  أرَْشَ  .[22:  إبراهمي{ ]أَِلمي   عََذاب   لَهُمْ   الظَّ
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 ما تدري لعل الكتاب يسبق 
لك   وحيذر  مؤمن،  لك  ينذر  اذلي  ذل  املرعبة  واألدةل  اخملوفة،  األحاديث  من 

املذنبني،   ابلعصاة  فكيف  متواصل  وقلق  دامئ،  خوف  يف  امجليع  وجيعل  موحد، 

اذلي أقسم عليه   واملرتكسني لك ساعة يف اإلمث املبني، ويرصون عىل احلنث العظمي

ُجلَ   ِإنَّ   "فََوللاِ ):  «الرسول األمني     بَيْنَهُ   يَُكونُ   َما  َحىتَّ   النَّارِ   أَْهلِ   ِبَعَملِ   يَْعَملُ   الرَّ

  أَْهلِ   ِبَعَملِ   َلُ   فَُيْخَتُ   الَْجنَّةِ   أَْهلِ   ِبَعَملِ   فَيَْعَملُ   الِْكتَاُب   عَلَْيهِ   فَيَْسِبُق   ِذَراع ،  ِإالَّ   َوبَيْهَنَا 

َوِإنَّ   الَْجنَّةِ  ُجلَ   فَيَْدُخلُهَا،    ِإالَّ   َوبَيْهَنَا   بَيْنَهُ   يَُكونُ   َما  َحىتَّ   الَْجنَّةِ   أَْهلِ   ِبَعَملِ   لََيْعَملُ   الرَّ

فَُيْخَتُ   أَْهلِ   ِبَعَملِ   فَيَْعَملُ   الِْكتَاُب   عَلَْيهِ   فَيَْسِبُق   ِذَراع     النَّارِ   أَْهلِ   ِبَعَملِ   َلُ   النَّاِر 

 رواه البخاري ومسمل.  "(فَيَْدُخلُهَا 
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 يلتفت يف كل جهة!
، ومل يعر اهامتًما ِبالقه، ومل يكرتث الطالعه عليه:  موالهأّيا العاِص اذلي مل يراقب  

كيف تنظر يف لك هجة، وتلتفت يف لك انحية فتنظر ميينًا ويساًرا، وأماًما وخلفًا،  

ِسَف وتنىس أن تنظر ملن توعدك، وخوفك، وهددك:   َماِء أَْن خَيْ }أَأَِمنُْتْ َمْن يِف السَّ

َماِء أَْن يُْرِسَل عَلَْيُكْ َحاِصبًا فََستَْعلَُموَن ِبُكُ اأْلَْرَض فَِإَذا يِهَ تَُموُر أَمْ   أَِمنُْتْ َمْن يِف السَّ

]املكل:   نَِذيِر{  قال:  [17،  16كَْيَف  بل  أَْن ،  يِّئَاِت  السَّ َمكَُروا  يَن  ِ اذلَّ }أَفََأِمَن 

يَشْ  اَل  َحْيُث  ِمْن  الَْعَذاُب  يَْأِتهَيُُم  أَْو  اأْلَْرَض  ُم  هِبِ  ُ اّللَّ ِسَف  يِف  خَيْ يَْأُخَذمُهْ  أَْو  ُعُروَن 

ف  فَِإنَّ َربَُّكْ لََرُءوف  َرِحمي { ]النحل:   ْم فََما مُهْ ِبُمْعِجزِيَن أَْو يَْأُخَذمُهْ عىََل ََتَوُّ ُّهِبِ   45تَقَل

- 47].! 

يُْؤَمرُ أمل تسمع لقول ربك، ونداء خالقك:   َما  َويَْفَعلُوَن  ُْم ِمْن فَْوِقهِْم  افُوَن َرهبَّ وَن{  }خَيَ

َ يََرى{ ]العلق:  ، وسأل سؤال اس تغراب وتعجب:  [50]النحل:   }أَلَْم يَْعمَلْ ِبَأنَّ اّللَّ

ينطق من كتاب للا الكرمي:  [14 العظمي، والكمك اذلي  }ُقْل  ، بل أين شعارك 

 !. [15ِإينِّ أََخاُف ِإْن َعَصيُْت َريبِّ عََذاَب يَْوم  َعِظمي { ]األنعام: 

  وتطمنئ ربك أهون الناظرين إليك، فـتـتحسس لك يشء،  جعيب أمرك أن جتعل  

من لك يشء، مث تنىس من ال يغيب عن برصه يشء، ومن أوجد لك يشء، وهو  

َ اَل  هممني عىل لك يشء، وال خيفى عنه خافية يف األرض وال يف السامء:   }ِإنَّ اّللَّ

]آل  } َماِء  السَّ يِف  َواَل  اأْلَْرِض  يِف  ء   يَشْ عَلَْيِه  فَى  َمفَاتُِح   ،[5ْعران:    خَيْ }َوِعْنَدُه 

َواَل    الْغَْيِب اَل يَْعلَُمهَا ِإالَّ ُهَو َويَْعمَلُ َما يِف الَْبِّ َوالَْبْحِر َوَما تَْسُقطُ ِمْن َوَرقَة  ِإالَّ يَْعلَُمهَا 
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،  [ 59ألنعام:  َحبَّة  يِف ُظلَُماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطب  َواَل َيبِس  ِإالَّ يِف ِكتَاب  ُمِبني  { ]ا

َوى ثاََلثَة  ِإالَّ   َماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َما يَُكوُن ِمْن جَنْ َ يَْعمَلُ َما يِف السَّ }أَلَْم تََر أَنَّ اّللَّ

َسة  ِإالَّ ُهَو َساِدُسهُْم َواَل أَْدَن ِمْن َذِلَ َواَل أَْكرَثَ ِإالَّ ُهَو َمَعهُْم أَيْنَ    ُهَو َراِبُعهُْم َواَل مَخْ

ء  عَِلمي { ]اجملادةل:  َ ِبلُكِّ يَشْ لُوا يَْوَم الِْقيَاَمِة ِإنَّ اّللَّ ِّهُئُْم ِبَما َْعِ  !.[7َما اَكنُوا مُثَّ يُنَب

}َولَقَْد َخلَْقنَا اإِلنَْساَن  بل فوق هذا مفا َتفيه يف نفسك، وتغيبه يف َسك يعلمه ربك:  

بل قال:    [،16ُن أَْقَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل الَوِريِد{ ]ق:  َونَْعمَلُ َما تَُوْسِوُس ِبِه نَْفُسُه َوَنَْ 

ُفوُه حُيَاِسْبُكْ ِبِه   َماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوِإْن تُْبُدوا َما يِف أَنُْفِسُكْ أَْو َُتْ ِ َما يِف السَّ }ّلِلَّ

ُ عىََل  ُب َمْن يََشاُء َواّللَّ ُ فَيَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويَُعذِّ { ]البقرة:  اّللَّ ء  قَِدير    ، [284 لُكِّ يَشْ

ُدوُر{ ]غافر:  جل وعالقال  بل   ِف  الصُّ فَترب ممن،    [19: }يَْعمَلُ َخائِنََة اأَلعنُْيِ َوَما َُتْ

 . وإىل من!

تفسريينوأخرًيا:   بوجوده  فأنت بني خيارين، وأمام طريقني، وعند  تؤمن  أنك  إما   :

مع ذل عصيته فأنت مس َترت به،   جل وعال، واطالعه عليك، ومراقبته ل لكن

مبال   اذلنبوجوده ونظرهغري  من  أعظم  كبرية عظمية  تؤمن  ،  !ب، ويه  أن ال  وإما 

كفرت فقد  وابلتايل  وقدرته  عليك،  واطالعه  الكفر    ،بوجوده،  من  أعظم  وليس 

 ذنب!. 
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 أنت أحد رجلني
العالم، بعد أن أحمكت أّيا الناظر للحرام، اخملتل وحدك مبعصيتك تبارزك املكل  

ما أنت إال أحد رجلني: إن كنت    ،املاكن، واس ترتت من مجيع اخللق متام الاستتار

مث تبارزه فقد أنه يراك    تعملوإن كنت    ،ال يراك فقد كفرت  -جل وعال-ظننت أنه  

اس َتنت به، وجعلته أهون الناظرين إليك، ومل تبال بوجوده، ومل َتف من عقابه:  

 ِ اذلَّ ِمْن }أَفََأِمَن  الَْعَذاُب  يَْأِتهَيُُم  أَْو  اأْلَْرَض  ُم  هِبِ  ُ اّللَّ ِسَف  خَيْ أَْن  يِّئَاِت  السَّ َمكَُروا  يَن 

ف  فَِإنَّ  ْم فََما مُهْ ِبُمْعِجزِيَن أَْو يَْأُخَذمُهْ عىََل ََتَوُّ ُّهِبِ   َحْيُث اَل يَْشُعُروَن أَْو يَْأُخَذمُهْ يِف تَقَل

ِسَف ، وقال:  [47  -  45{ ]النحل:    َربَُّكْ لََرُءوف  َرِحمي   َماِء أَْن خَيْ }أَأَِمنُْتْ َمْن يِف السَّ

َماِء أَْن يُْرِسَل عَلَْيُكْ َحاِصبًا فََستَْعلَُموَن  ِبُكُ اأْلَْرَض فَِإَذا يِهَ تَُموُر أَْم أَِمنُْتْ َمْن يِف السَّ

]املكل:   نَِذيِر{  وقال:  [17،  16كَْيَف  أَْهلُ ،  بََياًت    }أَفََأِمَن  بَْأُسنَا  يَْأِتهَيُْم  أَْن  الُْقَرى 

الُْقَرى أَْن يَْأِتهَيُْم بَْأُسنَا ُُضًى َومُهْ يَلَْعُبونَ  ِ    َومُهْ اَنئُِموَن أََوأَِمَن أَْهُل  أَفََأِمنُوا َمْكَر اّللَّ

وَن{ ]األعراف:   ِ ِإالَّ الْقَْوُم الَْخاَِسُ ينَ }،  [99  -  97فاََل يَْأَمُن َمْكَر اّللَّ ِ  ِمنْ   مُهْ   َواذلَّ

مْ  عََذاِب  ِ مْ  عََذاَب  ِإنَّ  ُمْشِفُقونَ  َرهبِّ ِ  !. [28 ،27: املعارج{ ]َمْأُمون   غرَْيُ  َرهبِّ
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 ما الذي حتب أن تراه
بإماكنك أن حتدد ما حتب أن تراه يف اآلخرة اليوم مبا تعمهل يف دنياك، وتتصفحه يف  

ُمْ   َوِقُفومُهْ }جوال، وتمتتع مبشاهدته بناظريك:   ، بل  [24:  الصافات{ ]َمْسُئولُونَ   ِإَّنَّ

اِدِقنيَ   ِليَْسَألَ }عن صدقه فكيف ابلاكذب:    ™إذا اكن الصادق يسأل للا    َعنْ   الصَّ

فاحذر أن يكتب يف حصيفتك  ،  ![8:  األحزاب{ ]أَِلميًا   عََذاابً   لِلْاَكِفرِينَ   َوأَعَدَّ   ِصْدِقهِمْ 

 ُأولَئِكَ   يَُظنُّ   أاََل }  : فإن ذل يوم عصيب  ؛ يرسك أن تراه حني تتطاير الصحف  ما ال

ُمْ  [، فمتثل  6  -  4:  املطففني{ ]نيَ الَْعالَمِ   ِلَربِّ   النَّاُس   يَُقومُ   يَْومَ   َعِظمي    ِلَيْوم    َمْبُعوثُونَ   أََّنَّ

وعلتك   اخلوف،  متلكك  وقد  الّرهيبة،  اللحظة    كَفَى  ِكتَابَكَ   اْقَرأْ }ادلهشة:  تكل 

فإن   ؛فأحسن العمل أّيا األخ الكرمي ، [14: اإلَساء{ ]َحِسيبًا  عَلَْيكَ  الَْيْومَ  ِبنَْفِسكَ 

البرصي  دقيق،  احلساب   احلسن  اإلمام  للا-قال  قول:    -رمحه    يَتَلَقَّى  ذْ }وتال 

َمالِ   َوَعنِ   الَْيِمنيِ   َعنِ   الُْمتَلَقِّيَانِ  يْهِ   ِإالَّ   قَْول    ِمنْ   يَلِْفظُ  َما   قَِعيد    الشِّ { َعتِيد    َرِقيب    دَلَ

 كرميان،   ملاكن  بك  وولك  حصيفتك،  ل  بسطت:  آدم  ابن  ي)  [:18  ،17:  ق]

  حس ناتك،   فيحفظ   ميينك  عن  اذلي  فأما  شامل،  عن  واآلخر  ميينك،  عن  أحدهام

  إذا   حىت   أكرث،  أو   أقلل  شئت،  ما   فاْعل  سيئاتك،  فيحفظ  شامل   عن  اذلي   وأما 

  القيامة  يوم  َترج  حىت  قبك،  يف  معك   عنقك  يف  جفعلت  حصيفتك،  طويت  مت
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 ،[14:  اإلَساء{ ]َحِسيبًا   عَلَْيكَ   الَْيْومَ   ِبنَْفِسكَ   كَفَى  ِكتَابَكَ   اْقَرأْ : }منشوًرا  تلقاه  كتاابً 

 . (1)  (نفسك حسيب جعكل من وللا عدل فقد

 َوآَخُر يَرَعى اَنِظرِي َوِلَسايِن    ا ِمنَك يَرَعى َخَواِطرِي كََأنَّ َرِقيبً 

 َرَمقَايِن ُت قَد ـِرَك ِإالَّ ُقلـ يـ ِلغَ    فََما أَبرَصَت َعينَاَي بَعَدَك َمنَظًرا 

َعايِن ـِرَك ِإالَّ ُقلـيـ ِلغَ     ة   ـظَ ـَدَك لَفـَوال بََدَرت ِمن يِفّ بَع   ُت قَد مَسِ
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 ماذا لو رآك الناس!
ال ريب أن ل معاريفك، وعندك أهكل وأحصابك، ومتتكل قاعدة شعبية صغرت  

وأي  أو كبت تثق بك مفاذا لو نظروا إليك وأن تعيص ربك، أي جخل س يعرتيك،  

وتسقط  ويكرهونك،  سيبغضونك،  وكيف  سيهنيك،  وأي مه  عليك،  س يزنل  حياء 

من أعيهنم، ولن ينسوا فعلتك، وس يحفظون ل جرمك، ولن تعود ملاكنتك، بل 

أعامل   من  حيرمونك  هذو قد  سلطانك،  من  فيه  أنت  ال   اما  اذلين  اخللق  ومه 

وال سلطة، وال عزة وال ذةل فكيف بربك جل    ا جاهً ال  ميلكون ل حواًل وال قوة، و

نْ   الُْمكْلَ   َوتزَْنِعُ   تََشاءُ   َمنْ   الُْمكْلَ   تُْؤيِت   الُْمكْلِ   َماِلَ   اللَّهُمَّ   ُقلِ }وعال القائل:     تََشاءُ   ِممَّ

َّكَ   الَْخرْيُ   ِبَيِدكَ   تََشاءُ   َمنْ   َوتُِذلُّ   تََشاءُ   َمنْ   َوتُِعزُّ  ء    لُكِّ   عىََل   ِإن :  ْعران  آل{ ]قَِدير    يَشْ

ُ  ُّيِنِ  َوَمنْ }، بل قال مرصًحا بل همدًدا: [26  !. [18: احلج{ ]ُمْكرِم   ِمنْ  َلُ  فََما  اّللَّ
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 تصور أهلك اطلعوا عليك! 
وادلتك،  أي خزي وندامة وهمانة وحرسة ومصيبة وهلكة لو اطلع عليك وادلك، أو  

أقاربك مفاذا عن ربك، وأي يشء س تقول خلالقك، وما مدى    ،أو أي قريب من 

الثاين:   َشْوََّنُمْ }ذل الشعور األول عن الشعور  ُ   أَََتْ َشْوهُ   أَنْ   أََحقُّ   فَاّللَّ  ُكْنُتْ   ِإنْ   ََتْ

اِب   ْبنِ   ُْعَرَ   َعنْ ، ويف البخاري ومسمل:  [13:  التوبة{ ]ُمْؤِمِننيَ    قَِدمَ :  قَالَ   ¢  الَْخطَّ

يْبِ  ِمنْ  اْمَرأَة   فَِإَذا « النَّيِبِّ  عىََل  َسيْب   يْبِ  يِف  َصِبيًّا َوَجَدْت  ِإذْ   تَبْتَِغ  السَّ   فََأَخَذتْهُ  ،السَّ

"  «  للاِ   َرُسولُ   لَنَا  فَقَالَ   ،َوأَْرَضَعْتهُ   ِبَبْطهِنَا  فََألَْصقَْتهُ    َطارَِحةً   الَْمْرأَةَ   َهِذهِ   أَتََرْونَ : 

َها   للاِ   َرُسولُ   فَقَالَ   ،تَْطَرَحهُ   اَل   أَنْ   عىََل   تَْقِدرُ   َويِهَ   َوللاِ   اَل :  فَُقلْنَا   ،"النَّاِر؟  يِف   َودَلَ

َها   َهِذهِ   ِمنْ   ِبِعَباِدهِ   أَْرَحمُ   ّلَلُ : "« "، وابلتايل مفن يرمحك يغار عليك، وال يرضا  ِبَودَلِ

خسطه، وتسعى يف مرضاته حبًا فيك  ل ادلخول يف غضبه، وحيب ل أن جتتنب  

 !.ال حاجة إليك
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 أمام مجيع اخلالئق تكاملعصية فضيح
التامة هنا، وتراقب   ادلنيا، وحترص عىل اخللوة  الناس يف  تس ترت عن أعني  ي من 

  ، من حول، وجتهز ماكنك، وَتتل مبعصية ربك، وال حتب أي أحد يطلع عليك 

ضح عىل رؤوس األشهاد، ويظهر جرمك أمام لك العباد،  تكن عىل يقني أنك س تف 

ينَ  َعنِ  جُتَاِدلْ   َواَل }ويبدو الباطل والصواب:  ِ تَانُونَ   اذلَّ َ  ِإنَّ   أَنُْفَسهُمْ  خَيْ بُّ  اَل   اّللَّ   َمنْ  حُيِ

اانً   اَكنَ  ِ   ِمنَ   يَْستَْخُفونَ   َواَل   النَّاِس   ِمنَ   يَْستَْخُفونَ   أَِثميًا  َخوَّ   َما  يَُبيُِّتونَ   ِإذْ   َمَعهُمْ   َوُهوَ   اّللَّ

ُ   َواَكنَ   الْقَْولِ   ِمنَ   يَْرَض   اَل   يِف   َعهْنُمْ   َجاَدلُْتْ   َهُؤاَلءِ   أَنُْتْ   َها   ُمِحيًطا   يَْعَملُونَ   ِبَما   اّللَّ

نَْيا   الَْحَياةِ  َ   جُيَاِدلُ   فََمنْ   ادلُّ :  النساء{ ]َوِكياًل   عَلهَْيِمْ   يَُكونُ   َمنْ   أَمْ   ةِ الِْقيَامَ   يَْومَ   َعهْنُمْ   اّللَّ

ر و  ْبنِ   للاِ   َعْبدِ   ، وفوق هذا فف  البخاري ومسمل: َعنْ [109  -  107 ريض  –  َْعْ

  الِْقيَاَمِة يُْنَصُب   يَْومَ   ِبهِ   يُْعَرُف   ِلَواء    غَاِدر    : "ِللُكِّ «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   -للا عهنام

"  ْبنِ   فُاَلنِ   غَْدَرةُ   َهِذهِ :  يُقَالُ   اْستِهِ   ِعْندَ   ِبغَْدَرتِهِ َلُ   وندامة    فُاَلن  وعار  خزي  فأي 

 .هذه!

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

64

 

 يلجمه العرق 
تذكر قبل املعصية أن ما يصيبك من العرق يوم القيامة يكون مبقدار ما ترتكبه من  

، وبقدر غرقك يف وحل اذلنوب يف ادلنيا يكون غرقك يف حر مشس يوم املعاِص

دنوها   بعد  اخلالئق:  بالقيامة  ميلني من  ْمُس   ِمهْنُمْ   َوتَْدنُو")قدر    ِميل    قَْدرِ   عىََل   الشَّ

هَ   يِف   َويَُزادُ   قَْدرِ   عىََل   النَّاُس   فَيَُكونُ   الُْقُدورُ   تَْغِل   ََكَ   الْهََوامُّ   ِمهْنَا   يَْغِل   ،َوكََذا  كََذا  ا َحرِّ

اِلهِمْ    ِإىَل   الَْعَرُق   يَْبلُغُ   َمنْ   فَِمهْنُمْ   ،الَْعَرقِ   يِف   "َخَطاَيمُهْ   قَْدرِ   عىََل ": )رواية  ويف  "(أَْْعَ

  َوِمهْنُمْ   ،َوَسِطهِ   ِإىَل   الَْعَرُق   يَْبلُغُ   َمنْ   َوِمهْنُمْ   ، َساقَْيهِ   ِإىَل   الَْعَرُق   يَْبلُغُ   َمنْ   َوِمهْنُمْ   ،كَْعَبْيهِ 

رواه مسمل وبعض    ("-ِفيهِ   ِإىَل   ِبَيِدهِ   «  للاِ   َرُسولُ   َوأََشارَ -  إلَْجاًما   الَْعَرُق   يُلِْجُمهُ   َمنْ 

 ألفاظه عند غريه. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

65

 

 الصاحل!عربة حبيائك من الرجل 
  ،قد تس تح  من عوام الناس نعم، لكن خواصهم عندك أمه، وأهل الصالح أعظم

كام نس تح  من الرجل    ™   مثاًل قريبًا هبذا هو حياؤان من ربنا  «ولهذا جعل النيب  

 َرَجل    قَالَ :  قَالَ   ¢  يَزِيدَ   ْبنِ   َسِعيدِ   الصاحل فينا أن ينظر إلينا وَنن يف معاصينا: َعنْ 

ُجلِ  ِمنَ  تَْستَِح   ََكَ  للاِ  ِمنَ  تَْستَِح  أَنْ  ُأوِصيكَ : "قَالَ  أَْوِصيِن؟: « للاِ  ِلَرُسولِ   الرَّ

اِلحِ   وحصحه األلباين.  "قَْوِمكَ  ِمنْ  الصَّ
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 النظر يعمق املشكلة وال حيلها
أن   تم  يقني  عىل  كن  خالقه  طاعة  يف  واملقرص  لربه،  العاِص  حيل  أّيا  ال  احلرام 

وال يعاجل نفسك، وال ّيدأ شهوتك، بل يزيد اس تعارها، وجيعكل عبًدا    مشلكتك،

أن يتعىش، وإذا تعىش    احلاجة إىل اجلنس اكحلاجة إىل الطعام، إذا تغدى البد لها؛ ف

يتغدى أن  البد  أفطر  وإذا  يفطر،  أن  من   البد  ابلشارب  أش به  هو  بل  وهكذا، 

 . البحر لكام ازداد رشبه قوي ظمؤه حىت ّيكل ويأتيه موته!
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 !كيف ستقابل اهلل
سؤال جيب أن نس تحرضه دامئًا، ونبقيه يف خميلتنا كثرًيا، هو ذل األمل األعظم، 

الكرمي   النظر لوجه  جل يف عاله، فكيف س تقابل ربك، األكرم  والهدف األمه هو 

ارتكبت، هذا   ™   وتنظر لوجه خالقك وقد فعلت ما فعلت، وارتكبت عيناك ما 

وفاجأك األجل   تفعل،  املوت ومل  إذا جاءك  معه فكيف  واس تقمت  إليه،  تبت  إن 

جاء يف األثر: )من مأل عينيه من احلرام مألهام للا  وأنت يف غيك األول، ولقد  

 من مجر هجّن(. 
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 ك ينعمة عين
مل تنتفع هبا لساعات، ترى ك من رضوريت   ماذا لو فقدت عينك ولو للحظات، أو

وادليك،  رؤية  عن  ماذا  إجنازها،  حتب  وأمور  رؤيَتا،  تود  وحاجات  تريدها، 

أهكل،   وْعوم  وزوجتك،  حياتك،  وأوالدك،  ومعاش  اذلهاب ودنياك،  عن  ماذا 

 للحظات؛   ولو   عينيك  امغضولهذا جرب اآلن:    ...أموركملسجدك، وْعكل، ولك  

  األْعى  ذل  وتذكّر   غريك،  ومنعها   ل،  للا   أعطاها  الت  النعمة  هذه  لتعرف

  بقصورها،   ل  مجعوها   ولو  ظهرها،  يف  يح  أنه  مع  يوًما   ادلينا   يرَ   مل  اذلي  املسكني

،  برصه  سوى  اختار   ملا   رصهبو   ذل  بني   فيخرّي   فهيا   يشء  ولك  وأموالها،  وجموهراِتا،

قال ل:   وقد  علهيا  حافظت  فهل  منك  مثن  دون  معك    لنَِئْ   َربُُّكْ   تََأذَّنَ   َوِإذْ }فهي  

]لََشِديد    عََذايِب   ِإنَّ   كَفَْرُتْ   َولنَِئْ   أَلَِزيَدنَُّكْ   َشكَْرُتْ  أم تريد أن تذهب  [7:  إبراهمي{   ،

اجئك  حو   من بني يديك فتصبح حسرًيا كسرًيا همااًن حتتاج للك يشء من غريك حىت

اخلاصة ال تس تطيع أن تقضهيا بنفسك، وتوافه حاجاتك لن تبارشها مبفردك مع قرهبا 

ولهذا اكنت نعمة البرص يه النعمة الكبى الت من   ،منك: من ماء وغذاء وحذاء

ابجلنة:  للا  جازاه  فصب  َوَهَديْنَاُه    فقدها  َوَشفَتنَْيِ  َوِلَسااًن  َعْيننَْيِ  َلُ  َعْل  جَنْ }أَلَْم 

 .[10-8ْجَديِْن{]البْل:النَّ 

هب أنك أْعى! كيف تس تطيع أن تمتتع مبتع هذه احلياة؟ إن األْعى املسكني يعيش 

قَاَل:    ¢َعْن أَنَِس ْبِن َماِل     يف عامل والناس يف عامل آخر، وذلا جاء يف احلديث:

ِبيبَتَْيِه فََصَبَ : )"ِإنَّ للَا قَاَل: ِإَذا ابْتَلَْيُت َعْبِدي  «قَاَل َرُسوُل للِا   َواْحتََسَب لَْم   ِِبَ

رواه البخاري، فكيف تعصيه بنعمه عليك، ومبا لو   يَُكْن َلُ َجَزاء  ِعْنِدي ِإالَّ الَْجنَُّة"(
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أخرج ابن أيب ادلنيا  شاء لسلهبا عنك، وتركك يف ظالم دامس، ودنيا معمتة، وقد  

الورع احللية: عن ْعرو   ،يف  األصهباين يف  نعمي  أين    وأبو  أحب  "ما  قال:  مرة  بن 

أن  فأرجو  برصي  فكف  فأجعبتين  امرأة  اىل  شاب  وأان  نظرة  نظرت  كنت  بصري، 

 يكون ذل كفارة". 

  وتكل  جوارحك،  أعطاك  ومن  جسدك،  ل  أص   ومن  عينك،  وهبك  من:  أْسأُل 

  وههبا،   من  سلهبا   لو  ماذا  فيك،  ربك  عن  والناطقة  عليك،  الشاهدة   األعضاء

  علمك  رمغ  اذلنب   وتقرتف   هببته،  معصيته   عىل   جترؤ   وكيف  خلقها،  من  وعّطلها 

 ...!. مثهل  ْعى وأي هذه، وقاحة   أي بل هذا، أدب أي مبشاهدته،
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 !}لََطمَسْنَا عَلَى َأعْيُنِهِمْ{
}ِإْن يََشْأ  هذا وعيد ربك، وزجر خالقك، والكم مليكك، ومن هدد العامل مبا فيه:  

ُ عىََل َذِلَ قَِديًرا{ ]النساء:   َا النَّاُس َويَْأِت ِبآَخرِيَن َواَكَن اّللَّ }أَلَْم  ،  [133يُْذِهْبُكْ أَّيُّ

َماَواِت َواأْلَْرَض اِبلَْحقِّ ِإْن يََشْأ يُْذِهْبُكْ َويَْأِت ِِبَلْق  َجِديد  َوَما   َ َخلََق السَّ تََر أَنَّ اّللَّ

ِ بِ    ،عليك  تنظر فامي حرم للا  ، فاحذر أن[20،  19َعزِيز  { ]إبراهمي:  َذِلَ عىََل اّللَّ

يك  ويأخذ عل قادر عىل أن يطمس برصك،    ™ فاهلل    ومتتع انظريك مبا منعك منه؛

وَن{  جوارحك يُْبرِصُ فََأنَّ  اَط  َ الرصِّ فَاْستَبَُقوا  ْم  أَْعُيهِنِ عىََل  لََطَمْسنَا  نََشاُء  }َولَْو   :

أْعى للا قلبه يف ادلنيا    عليه  يا هنا ببرصه فامي حرم للاومن عاث ابدلن   ،[66]يس:

واآلخرة، وحرشه يوم القيامة أْعى: }َوَمْن اَكَن يِف َهِذِه أَْْعَى فَهَُو يِف اآْلِخَرِة أَْْعَى  

أْعى عن    بل ،  وفقط  ليس ْعى البرص  والعمى هنا  ،[72َوأََضلُّ َسِبياًل{ ]اإلَساء:

وال يس متتع به، وال حيب إال احلرام، وال جيد نفسه  يف احلالل،  ال ينظر  فادلين،  

لكن صدق للا:    %90منرام أكرث  ترتح إال ل دون سواه، مع أن احلالل يفوق احل

َذَ   َمنِ   أَفََرأَيَْت } ُ   َوأََضهلَُّ   َهَواهُ   ِإلَهَهُ   اَتَّ ِعهِ   عىََل   َوَخَتَ   ِعمْل    عىََل   اّللَّ   عىََل   َوَجَعلَ   َوقَلِْبهِ   مَسْ

هِ  ِ  بَْعدِ  ِمنْ  َّيِْديهِ  فََمنْ  ِغَشاَوةً  برََصِ  . [23:  اجلاثية{ ] تََذكَُّرونَ  أَفاََل  اّللَّ

الناس  مع  يتحدث  قريَتم وهو  اإلخوة يف  أحد  أن  الثقات  ادلعاة  أحد  حّدثنا  ولقد 

بلكمة   بعدها  ينطق  فمل  جفأة،  سكت  وبيان  وثقافة  لسان،  وسالقة  حامس،  بلك 

أبمكًا( مرافقيه ،  (1) )أصبح  مع  تقاريره سلمية، مث صعد  هنا وهناك فلك  به  فذهبوا 

 

 يبدو أن عيًنا أصابته!.  - (1) 
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كام  -جبل عرص )جبل شامخ مشهور مطل عىل صنعاء(، واَتذ ل ماكاًن خاًصا به  

، فقال وهو يشاهد صنعاء لكها حتته،  -يه عادته بعد اذلي أصابه بعكس  قبل ذل

بني لو خرّيوين  املطل:  اجلبل األمش، واملنظر  صنعاء بلك شب    وحواليه من ذل 

فهيا، وما حتَتا، وفوقها أو يعود يل لساين أحتدث به ملا اخرتت غريه قطًعا، حّدث  

العبادة،    القصة  صاحب  َنو  بعدها  وتوّجه  به،  نطق  أن  بعد  بلسانه  الُكم  هبذا 

وعرف قدر هذه النعمة، ومزنةل هذه الهبة، فيا ترى ك من ِنعم هلل عارية عندك ومل  

النِعم إذا  "أن يس تلهبا، ولقد اكن السلف يقولون:    ™  واههبا شك  حتافظ علهيا، ويو 

فّرت ُكفرت  وإذا  قّرت،  بقدمك، "ُشكرت  فرتكضها  ذرعًا  هبا  تضيق  أن  فاحذر   ،

 وإن النعم اكلعروس وهمرها الشكر؛ يك حتل ل. وتنحهيا عنك بيدك، 
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 أمانتك  جوارحك
أما علمت عىل أمنا أعطاك للا إيه هو أمانة عندك، إن اس تخدمته فامي ال يرضيه  

}أَفََرأَيَْت ِإْن َمتَّْعنَامُهْ  سلبه منك عىل حني غرة، وأخذه منك يف أمس حاجتك إليه:  

-205الشعراء:  َما أَغََْن َعهْنُْم َما اَكنُوا يَُمتَُّعوَن{ ]  ِسننَِي  مُثَّ َجاَءمُهْ َما اَكنُوا يُوعَُدونَ 

، بل ّيئي ل أس باب هالكك إن رأى ال خري فيك، ومل تتب من أفعال،  [207

ء    وتتوقف من رشورك وآاثمك: ْم أَبَْواَب لُكِّ يَشْ ا نَُسوا َما ُذكُِّروا ِبِه فَتَْحنَا عَلهَْيِ }فَلَمَّ

فَِإَذا مُهْ   بَْغتًَة  أََخْذاَنمُهْ  ُأوتُوا  ِبَما  ِإَذا فَرُِحوا  ، بل قال:  [ 44ُمْبِلُسوَن{ ]األنعام:  َحىتَّ 

{ ]إبراهمي:   َن َربُُّكْ لنَِئْ َشكَْرُتْ أَلَِزيَدنَُّكْ َولنَِئْ كَفَْرُتْ ِإنَّ عََذايِب لََشِديد  ، [7}َوِإْذ تََأذَّ

ِّكَ   بَْطَش   ِإنَّ }فاحذر من عقابه، وشديد عذابه، وَسيع نقمته وانتقامه:   { لََشِديد    َرب

ِّكَ   أَْخذُ   َوكََذِلَ }   ،[12:  البوج]  َشِديد    أَِلمي    أَْخَذهُ   ِإنَّ   َظاِلَمة    َويِهَ   الُْقَرى  أََخذَ   ِإَذا  َرب

 !.[103 ،102: هود{ ]اآْلِخَرةِ  عََذاَب  َخاَف  ِلَمنْ  آَليَةً  َذِلَ  يِف  ِإنَّ ( 102)
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 الباب الثاني: 
 حتذيرات 

النظر عىل العني والقلب،  وهذا الباب اذلي بني يديك سأجعهل للتحذير من رش  

يت الباب ولهذا بدأت به، ومس   ،والرش األول حمتًا ينتج عنه فساد الثاين وإهالكه

من   وحيرمه  ربه،  عن  يبعده  وكيف  املسمل،  دين  عىل  خطرهام  من  حتذيرات  لكه 

، وقد س بق وأن قلت: إن أصل  جنته، وقبل ذل من الانتفاع بنفسه وجوارحه

نظرة واحدة مث  اإلدمان،   بدايَتا من  األفعال  واحلرام، وممارسة لك هذه  واإلجرام، 

الباب، وهلام مجيًعا:   القلب، فاكن البد من هذا  اس تحاكهما يف  بعد  بعدها  ملا  جتر 

 فأقول:  العني، والقلب،
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 ةالنظرمثال خلطر  
تفعل    الت استسهلَتا، واللحظات يف احلرام الت اس َتنت هبا   النظرةأما علمت أن  

السهم يفعل  ما  القلب  الرمية  يف  ت   ،يف  مل  احلال  تل  ـ ق ـ فإن  مع    جرحت يف  فأماتت 

فيأخذها ذلِبها،    ،األيم إلهيا  الرايم  يأيت  يتحرك حىت  فال  حبس ته  األقل  عىل  أو 

ويه تنظر بعيهنا، وتتحرس يف سويداء قلهبا، لكن ال متكل لنفسها حواًل وال قوة،  

منقادة لك ذل جبرحة صغرية، يف حلظة   ذليةل حقرية  بل يه  تتحرك حركة،  وال 

ا جتره  الت  وصاحهبا  ابلشهوة،  أش به  وهو  نظرات، وحرسات، يسرية،  إىل  لنظرة 

 وزفرات، وهملاكت...!. 

داـد تـا قـمـؤاد ومل يشعر ب ف    تزود مهنا نظرة مل تدع ل   زوَّ

 بغري سالح مثلها حني أْقَصدا    فمل أَر مقتواًل ومل أَر قاتالً 
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 النظرة كالشررة 
حترق مل  فإن  حشيًشا  القت  برشرة  أش به  بأَّنا  أيًضا  القول  ميكن  لكه  والنظرة  ه 

األمرَ  الزارُع  تدارك  إن  هذا  بد،  وال  بعضه  وأطفأه   أحرقت  يس تفحل،  أن  قبل 

  ، ِببات سابقة دليه، وتراكامت عنده وإال أحرقته لكه، وأهجزت عىل لك يشء معه

كثرًيا،   مااًل  وأهلكت  فعلت،  ما  احلشيش  يف  ففعلت  فقط  واحدة  رشارة  ويه 

بقطعها، يتداركها صاحهبا  مل  إن  النظرة  وإَّناء جذور سقهيا،    وكذل  مهنا،  والتوبة 

والزفرات،  واحلرسات،  للنظرات،  قلبه  أسلمت  وإال  سواها،  ما  عن  ويقلع 

واملهلاكت؛ فف  غض البرص سالمة للقلب، وراحة وسعادة جيدها العبد، وسكون  

 ة الش يطان وحبائهل... حسم ملاد النفس لن جيد بعد ذل أي ندم، فضاًل عن أنه 

رِ       َمْبَداَها ِمَن النََّظِر لُكُّ احلََواِدِث  َ  َوُمْعَظُم النَّاِر ِمن ُمْستَْصغَِر الرشَّ

اجلوزي   ابن  مبثل وهو)  -رمحه للا-قال  مرت   امرأةأن    : وبيان ذل  مس تحس نة 

رجلني عُ   ،عىل  إلهيا فلام  النظر  اش َتيا  هلام  نفسه  ،رضت  أحدهام  وغض    ،جفاهد 

ونيس  ،برصه حلظة  إال  اكنت  بقلبه  ،ما اكن  مفا  فعلقت  النظر  يف  اآلخر   ، وأوغل 

فتنته املعصية حىت تذهب    ،وذهاب دينه  ،فاكن ذل سبب  فبان ل أن مداراة 

تقبل التوبة حىت  معاانة  من  السلف  ، أسهل  بعض  قال  الثواب "  :وقد  َتايل  من 

 .(1)"(خف عليه العمل

 
 

 . (59: ص) اَلوى  ذم - (1) 
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 النظرة كعقرب الساعة 
اثنية  إَّنا متر   لس تني  ثقل، واثنية جبوار اثنية حىت تصل  وتتحرك بلك  بلك بطء، 

تحرك لْلقيقة، مث هكذا حىت تصل لساعة اكمةل، ويف َّناية اليوم تراها قد جالت  ـ لت 

بل عقرب الثانية مئات املرات حىت وصل لنتيجة الساعة واليوم لكه، ها  العقارب لك 

اك يف القلب حىت تفسده، ويف  مث ترت   ،وكذل النظرة نظرة فنظرة تكسب نظرات

الفؤاد فُيحيهل  النار يف  يُزرع  الهنار والعكس، مث  الفؤاد ما رأى يف  املساء يس تجر 

 ! إىل رماد...

 َوِمْن قَلْيِب  ُت فَإينَّ ِمْن َعْييَنَّ ُأوتَي    َوَمْن اَكَن يُْؤَت ِمْن عَُدو   َوَحاِسد 

َ ـَوَرانِ ـتَ ـ َما اعْ ـهُ  ُ ـ ظْ ـ  ن  ا يِل ِمْن ُرقَاد  َواَل لُبِّ ـيَ ـ قَ ـ ا أَبْ ـ مَ ـفَ       ْكَرة ً ـفِ مَّ ـ َرًة ث
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 النظرة كطعام لذيذ مسموم
النظرة للحرام كطعام ذليذ يش َتيه حني يألكه، ويلتذ به حني يتناول، ويعجبه حىت  

مبنظره، وجامل مظهره لكن َسعان ما ينقلب عليه ال ل، ويهني  حياته وْعره؛ إذ  

يف هذا الطعام السم الناجع، واملوت الزعاف الفاجع، فاخرت لنفسك إما متعة عاجةل  

ل  وأمميتة،   للحظات  للنفس  طويةل:  جماهدة  حياة  َمقَاًما  كهنا  َخرْي   الْفَرِيقنَْيِ  }أَيُّ 

{ ]مرمي:   !.[73َوأَْحَسُن نَِديًّ
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 ! نظرة مسعر حربال
أن النظرة احملرمة إمنا يه مسعر حرب،   ، ونصيحة شافية اكفية:خذها خادلة تدلة

وأصبحت فريسة للك ساقطة    ،طمعتو وابب رش، وأنه لكام نظرت لكام طعمت  

قبيحوال بلك  إليك  يرىم  وزابةل  وخارجة،  وداخةل  يفعل    ،قطة،  ماذا  تنظر  وأنت 

  منه   رشب  لكام   البحر  من  لشارباب  بل أنت أش به   بك، ولن تش بع من يشء أبًدا،

التوبة  لن ميف  ،ميوت  حىت  يرشب  يزال  وال  ظمأً،  ازداد أل قلبك، ويرحي ابل غري 

واعمل أنك يف ابب هلكة، ومصدر  عة الندم من أفعال،  النصوح من أعامل، وَس

ت  أن  فواجبك  وتعاسة...،  نظرة حمرمةرت  ـستشقاء  ِّلُْمْؤِمِننَي  }ِبجاب:    من لك  ل ُقل 

وا ِمْن أَبَْصاِرمِهْ  التبعات، وكففت سلمت من    عندها اعمل أنك  [،30]النور:    {يَُغضُّ

ُ الْمُ   عن نفسك ابب إدمان هذه القاذورات من احملرمات: ْؤِمِننَي الِْقتَاَل{  }َوكَفَى اّللَّ

زرعت [25]األحزاب:   فقد  تفعل  مل  فإن  زرعً   ،  قلبك  قلعهيف  يصعب  ،  ا 

  ،فإن اكن قد حصل ذل فعالجه امحلية ابلغض فامي بعد  ثاثه َسيًعا،ـ ويس تحيل اجت 

ألنه إذا    ؛حفينئذ يسهل عالج احلاصل يف القلب  ،وقطع مراد الفكر بسد ابب النظر

ف س يل  احلاصل لي   ؛سد جمراهعالجه  اجمتع  نزف  بغريه،  سهل  يتاكثر  فال  وال    منه 

والبعد عن مواطنه، ولك يشء    ، القلب أقوى من قطع أس بابه  يف عالج للحاصل  

، والعودة  مفىت رشعت يف اس تعامل هذا ادلواء رىج ل قرب السالمة  يذكّر به،

 امحليدة للفطرة السوية السلمية.
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 ال تزرع هشيم النار يف قلبك 
س ينتقض عليك يوًما، وحيرق فؤادك يف حلظة ما،  إن اجلرح اذلي أدخلته يف قلبك  

 ويشعل انره فيك يف وقت ال تتوقعه، وزمن ال تتخيهل:

 ومنت جرى من حتتك الس يل ساحئا      واحما ـروق اللـب ـ رع ال ــــت مل تــإذا أن

 اـحـا متسامـسـ أن ـت ـ س ـ ه م ــــتــ ل ــ م ـ وأه         هـــغرست الهوى ابللحظ مث احتقرت    

 اــه لواحقـيــ د ف ــاح الوجـــــوهبت ري      راته ــجــت شـع ـنــ ى أي ـدر حت ـــومل ت

ــ دين من النوم انزحـــعليك وتست       عازاب  فأمسيت تس تدع  من الصب     اــــ
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 رحلة سفر لغّي الفطرة! 
العودة معه   النظرة حتمل يف طياِتا سفًرا بعيًدا، وقطاًرا طوياًل، وطريقًا قد تكون 

عاد   بعينه، مث  إذ سافر حلظة  للفطرة مس تحيةل؛  صعيبة، والرجوع عند كثري مهنم 

خائبًا حسرًيا كسرًيا مغموًما همموًما تعيًسا بنفسه وقلبه، فال هدأت نفسه، وال قىض  

، وتعبدت النظرة أمام انظريه، وانغلقت احلياة يف عينيهمنه مراده، فأظلمت ادلنيا  

إال ملن عزم ومصم، وكرس جحاب الغفةل وقرر،    قلبه، وأصبح لها خاضًعا ذلياًل مدمنًا 

السلمية،  للفطرة  عاد  وهنا  يتغري،  ومل  للخلف  يرجع  ومل  واس متر،  نفسه  وجاهد 

تاب ألجهل نسأل للا أن  ، وهذا ما ألفنا الك والسكينة اإلميانية، والسعادة الرسمدية

 ...!.  يرس لنا ذل
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 العني بريد الفرج 
نعم إنه بريد حقيق ، ورسول الزم للفرج طبيع ، ومقدمة البد مهنا للحرام األكب،  

عن  البرص  غض  ووجوب  ِبفظها،  الرابين  األمر  اكن  ولهذا  األعظم،  واإلدمان 

ل ل أن يلجها، حىت لقد أابح  النظر للحرام هبا، والكف عن إرسالها يف أماكن ال حي

حيل ل، وجتاوز ما أحل للا ل إىل  ال  أها إن تعدى صاحهبا هبا فنظر ملا  الرشع فقْ 

ومسمل:   البخاري  فف   عليه،  حرم  اِعِديَّ  ما  السَّ َسْعد   ْبِن  َسهِْل  قَاَل:   ¢َعْن 

لََع َرُجل  ِمْن ُجْحر  يِف َداِر النَّيِبِّ ") ا َرآُه  ،حَيُكُّ َرأَسُه اِبلِْمْدَرى «َوالنَّيِبُّ ، «اطَّ فَلَمَّ

للاِ  تَْنُظرُ :  قَالَ   «  َرُسوُل  ََّك  أَن عَِلْمُت  َعْينِكَ   لَْو  يِف  ِبِه  ُجِعَل    ؛لََطَعْنُت  ََّما  ِإن

)" }ُقْل    : ™عند قول املوىل    -رمحه للا-القرطيب  قال  و ،  الاِْسِتئَْذاُن ِمْن أَْجِل الَْبرَصِ

ِبَما   َخِبري    َ اّللَّ ِإنَّ  لَهُْم  أَْزََك  َذِلَ  ْم  فُُروهَجُ فَُظوا  َوحَيْ أَبَْصاِرمِهْ  ِمْن  وا  يَُغضُّ لِلُْمْؤِمِننَي 

كام أن    ،ألن البرص رائد للقلب  ؛ وبدأ ابلغض قبل الفرج،  [ 30يَْصنَُعوَن{ ]النور:  

 :وأخذ هذا املعَن بعض الشعراء فقال ،ى رائدة املوتامحلّ 

 .(1) (مفا تألف العينان فالقلب آلف     أمل تر أن العني للقلب رائد

 

 

دار(227/  12)  القرآن  ألحكام  اجلامع  -  (1)   الرايض،  الكتب،  عامل  ، 
 البخاري. مسري هشام: م، احملقق2003 ه 1423: السعودية، الطبعة  العربية  اململكة 
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أن   ورد  مسعودوقد  بن  قوم  ¢  عبدللا  ومعه  يعوده  مريض  عىل  ويف   ،دخل 

نفقأت  الو  : "¢فقال عبد للا  ،البيت امرأة جفعل رجل من القوم ينظر إىل املرأة

خريً  اكن  لعينك  ليحىي  لقد  و "،  ا  بدء  ):  ’ قيل  قال:ما    ، النظر  الزان؟ 

هو    : "َس تقدمي غض األبصار عىل حفظ الفروج-رمحه للا-  قال القامس (،  والمتين

الشهوة" ورائد  الزان  بريد  النظر  قول للا:   أن  ِمْن    يريد يف  وا  يَُغضُّ لِلُْمْؤِمِننَي  }ُقْل 

 َ ْم َذِلَ أَْزََك لَهُْم ِإنَّ اّللَّ فَُظوا فُُروهَجُ   ،[30َخِبري  ِبَما يَْصنَُعوَن{ ]النور:    أَبَْصاِرمِهْ َوحَيْ

ن للا تعاىل ملا أمر بغض البرص أعقب أجند  -تمتميًا للفائدة-بل أيًضا يف اآلية الكرمية 

الفرج ِبفظ  ابألمر  إىل   لليدل  ؛ذل  ذل  أداه  برصه  أطلق  من  أن  عىل  بذل 

فرجه قلب  إطالق  ووقع  ف  هوالبد،  عينه،  من  لنظرة خاطفة  فريسة  طالق  إوفرجه 

 ، مفن زل ببرصه سزيل حمتًا بفرجه!.طريق الزان البرص

الراز   ويقول   : قلنا   الفروج،  حفظ  عىل  األبصار  غض  قدم  فمل  قيل  فإن)  ي:الفخر 

  عىل  يقدر  ياكد  وال  وأكرث،  أشد  فيه  والبلوى  ،الفجور  ورائد  ،الزان  بريد  النظر  ألن

 .(1)(منه الاحرتاس

 

العريب،    الرتاث  إحياء  دار   :النشر  ، دار(3318:  ص)ي  الراز   الفخر   تفسري  -  (1) 
،  (235/  3)  التأويل  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  وانظر: الكشاف

وتفسري  الرتاث  إحياء  دار دار(118/  3)  النسفى  العريب،    بريوت   النفائس  ، 
 م. 2005
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 العني املهدورة
ادلين   ذل  إن  عظمي  قميته  ورفع  اإلنسان،  وكّرم  األعراض،  محى  اذلي  احلنيف 

؛ فقد جعل يف العني الواحدة إن اعتدى علهيا  اكن  حصل عىل أعضائه أي اعتداء

أحد ففقأها، أو أذهب برصها نصف ادلية، وفهيام مًعا ادلية اكمةل، لكنه أهدرها لك  

الهدر إن نظرت حلرام يف بيت إنسان، ومل جيعل فهيا أي ريل، وال عىل املهدر لها  

البخاري ومسمل:   فف   أصاب وأحسن، وأت وأمجل  بل  أَ أي مالم،  ُهَريَْرَة  َعْن  يِب 

للِا    ¢ َرُسوُل  قَاَل  عَلَْيكَ «قَاَل:  لََع  اطَّ اْمَرأً  أَنَّ  )"لَْو  بَيِْتكَ   :  ،    يِف  ِإْذن  ِبغَرْيِ 

، ويف  َواَل ِديََة َلُ َواَل ِقَصاَص"(،  لَْم يَُكْن عَلَْيَك ُجنَاح    فََخَذفْتَُه ِِبََصاة  فَفَقَأَت َعْينَهُ 

لََع يِف حصيح مسمل: ) ْم، فَقَْد َحلَّ لَهُْم أَْن يَْفقَئُوا َعْينَُه""َمْن اطَّ (،  بَيِْت قَْوم  ِبغَرْيِ ِإْذَِّنِ

:  «قَاَل: قَاَل َرُسوُل للِا    ¢َعْن أيَِب َذرٍّ  وجاء يف مس ند أمحد وسنن الرتمذي:  

، فَقَ ) ُه ِمْن قَْبِل أَْن يُْؤَذَن َلُ ا، فََأْدَخَل برََصَ َُّما َرُجل  كََشَف ِسرْتً لُّ  "أَي ا اَل حَيِ ْد أََت َحدًّ

 (.َلُ أَْن يَأتَِيُه، َولَْو أَنَّ َرُجاًل فَقََأ َعْينَُه لَهُِدَرْت"

بذل  بل    أنس    «ْعل  القصَة  وحرض  واقعه،  يف  بنفسه  وطبّقه   ¢حقيقة، 
َماِل   فنقلها تمة فف  البخاري ومسمل:   ْبِن  أَنَِس  أَْعَرايِب  اَبَب  "قَاَل: )  ¢َعْن  أََت 

،  فَقَاَم ِإلَْيهِ   ،«فَبَرُصَ ِبِه َرُسوُل للِا    ،فََألْقََم َعْينَُه َخَصاَصَة الَْباِب   «َرُسوِل للِا  

ُجَل ِلَيْطَعنَهُ ،  ِلَيْفقََأ َعْينَهُ ؛  فََأَخَذ َسهًْما ِمْن ِكنَانَتِهِ  تُِل الرَّ ا ،  فَكََأينِّ أَنُْظُر ِإلَْيِه خَيْ أَْن    فَلَمَّ

َرأَسهُ   برَُصَ  أَْخَرَج  ُجُل  للِا  ،  الرَّ َرُسوُل  َلُ  لَفَقَأُت  «فَقَاَل  ثَبَتَّ  لَْو  ََّك  ِإن "أََما   :

 !. َعْينََك"(
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 العني مفتاح الشرور 
أصل الرشور، وبداية البالي واحملن، ومبدأ لك الفنت، ال من الكيم بل    العنينعم  

املنري،   والرساج  النذير،  البشري  الصالة  من الكم  عليه  الهوى  عن  ينطق  ال  ومن 

فَ  َزيْد   والسالم  ْبِن  ُأَساَمَة  النَّيِبِّ    -رضي للا عنهما -َعْن  تََرْكُت )قَاَل:    «َعْن  "َما 

َِّساِء" الن ِمْن  َجاِل  الرِّ عىََل  أرََضَّ  ِفْتنًَة  مسمل  بَْعِدي  حصيح  ويف  َسِعيد   (،  أيَِب  َعْن 

للِا    ¢الُْخْدِريِّ   َرُسوُل  قَاَل  ة  «قَاَل:  َخرِضَ ُحلَْوة   نَْيا  ادلُّ )"ِإنَّ  للَا    ،:  َوِإنَّ 

تَْعَملُونَ  كَْيَف  فَنَاِظر   ِفهيَا  َِّساءَ   ،ُمْستَْخِلُفُكْ  الن َُّقوا  َوات نَْيا  ادلُّ َُّقوا  فَات ِفْتنَِة  ؛  أاََل  َل  أَوَّ فَِإنَّ 

َِّساءِ بيَِن ِإَْسَ  الن ويف مس ند محمد بن إحساق الرساج من حديث  "(،  ائِيَل اَكنَْت يِف 

طالب   أيب  بن  النيب    ¢عل  النساء  )" : «عن  أمت  عىل  أخاف  ما  أخوف 

  ، مل يكفر من كفر ممن مىض إال من قبل النساء)  :¢وقال ابن عباس    ،"(وامخلر

 .(فر من بق  من قبل النساءوكُ 

 وصدق القائل:  

 َررِ ــلُكُّ احلََواِدِث َمْبَداَها ِمَن النََّظِر ... َوُمْعَظُم النَّاِر ِمن ُمْستَْصغَِر الشَّ 

 كَرِ ـفِ ـُل اِبل ـغْ ـشُّ ـ لُّ أَذاُه ال ــُب كُ ــَوالَعنْيُ أَْصْل ِعنَاَها ِفْتنَُة النََّظِر ... َوالقَلْ 

 َذرِ ـِر َواحلَ ـَؤاُد هِبَا يف األسْ ـ من َراَح الفُ َكْ نَْظَرة  نَقََشْت يف القَلِْب ُصوَرةَ 

 َطر ــىل اخلَ ـوُقوف  عـن مَ ـِْعيـ يف أَعنُْيِ ال  ا َداَم َذا عنَْي  يُقَلِّهُبَا ...  ـَواملَْرُء مَ 

 َررِ ـــضَّ ــاَء اِبلــُرور  جَ ــ بًا بِسَ ــ ْرحَ ـُه ... ال مَ ـا رَضَّ ُمهَْجتَ ـ تَُه مَ ـ لَ ـ رُّ ُمقْ ـُس ـ يَ 
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ُسُد نُوَر الَعنْيِ ِإَذ نََظَرْت ... َوالَعنْيُ حتَْ   ُسُدُه َحقًا عىََل الِفكَرِ ـ فَالقَلُْب حَيْ

 هَرِ ـَّالس ِـ اِك للُا بــرِيَن َرمَ ـظُ ـْم تَنْ ـ َرْت ... كَ ـ لََّما نَظَ ـ  كُ ـْينِ ـ   ِلعَ ـبِ ـ وُل قَلْ ـيَقُ 

ُ ــالعَ ـفَ  ُ ـنْي ت مْ ــلْـ َوالقَ تُْشِغهُلُ ... ـ ًما فَ ـُه هَ ـورث  َظرِ ـِن النَّ ــهَاَها ع ـ عِ يَنْ ــ ُب ابدلَّ

مْكِهَِما ... فَاْحُكْ فََديُْتَك بنَْيَ القَلِْب َوالَبرَصِ   َهَذاِن َخْصَماِن ال أَْرَض ِِبُ
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 احذر خائنة األعني
تكل العني الت جتاهلت رهبا، وهلكت يف موبقاِتا، ونظرت ملا يزيد   نعم خائنة خائنة

اش تعالها،   مأساِتا،  ويزيد  لهيهبا،  األكرم،    وحيرق  رهبا  بل  عالاًن  أو  فالاًن  َتن  ومل 

}يَْعمَلُ َخائِنََة  :  «ل عىل خري نيب مرسلوقد فضحها يف كتابه املزنّ   ™وإهلها األجل  

دُ  ِف  الصُّ هو ):    -ريض للا عهنام  –قال ابن عباس    ،[19وُر{ ]غافر:اأْلَعنُْيِ َوَما َُتْ

الرجل يدخل عىل أهل البيت بيَتم وفهيم املرأة احلس ناء أو متر به، فإذا غفلوا حلظ 

حلظ غفلوا  فإذا  عهنا،  برصه  غض  فطنوا  وإذا  غض  ،إلهيا،  فطنوا  و فإذا  قال  (، 

ر إىل املرأة متر هبم،  الرجل يكون يف اجمللس يف القوم يسرتق النظ)سفيان الثوري:  

، وأخرًيا:  (فإذا رأوه ينظر إلهيا اتقامه فمل ينظر، وإن غفلوا نظر هذه خائنة األعني 

ينَ   َعنِ   جُتَاِدلْ   َواَل } ِ تَانُونَ   اذلَّ َ   ِإنَّ   أَنُْفَسهُمْ   خَيْ بُّ   اَل   اّللَّ اانً   اَكنَ   َمنْ   حُيِ   أَِثميًا   َخوَّ

ِ   ِمنَ   يَْستَْخُفونَ   َواَل   النَّاِس   ِمنَ   يَْستَْخُفونَ    ِمنَ   يَْرَض   اَل   َما  يَُبيُِّتونَ   ِإذْ   َمَعهُمْ   َوُهوَ   اّللَّ

ُ   َواَكنَ   الْقَْولِ  نَْيا   الَْحَياةِ   يِف   َعهْنُمْ   َجاَدلُْتْ   َهُؤاَلءِ   أَنُْتْ   َها   ُمِحيًطا   يَْعَملُونَ   ِبَما   اّللَّ   فََمنْ   ادلُّ

َ  جُيَاِدلُ   .![109 - 107: النساء{ ]َوِكياًل   عَلهَْيِمْ  يَُكونُ  َمنْ  أَمْ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َعهْنُمْ  اّللَّ
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 النظرة وتبعاتها  
المتتع  العبد عند  النظر، ويرعوي  مسكني ذل اذلي حيسب أن األمر يقف عند 

متناثرة؛   ومحم  مرتابطة،  وسالسل  متصةل،  مقدمة  إال  تكل  ما  بل  البرص،  ِباسة 

مث    ،مث تودل اخلطرة فكرة  ،تودل خطرة: )عهنا   -رمحه للا-مي  فالنظرة كام قال ابن الق 

الفكرة شهوة الفعل ريمث تقوى فتص  ،مث تودل الشهوة إرادة  ،تودل   عزمية جازمة فيقع 

الصب عىل غض البرص أيرس من الصب   :وَف هذا قيل  ،وال بد ما مل مينع منه مانع

بعده  عىل ما  خيارين(1)(أمل  بني  فأنت  تواصل    :،  أو  فتسرتحي،  تقف  أن  إما 

 فتستباح، مث تفتضح، وّيتك سرتك، وينَتي  أمرك...!. 

فهي  إذن حلقات متصةل من املآيس، وحرسات قاتةل ال ترتح حىت ترى صاحهبا  

 يف القب، وقبهل معذاًب ال من األحياء فيتنعم، وال من األموات فيسمل!. 

ن، وبعدك عن اجلنان، وقربك أال فاحذر من اس تدراج الش يطان، وعصيانك للرمح

من النريان بطاعتك لنفسك، واستسالمك لهواك وش يطانك؛ فقد قال ربك آمًرا  

وخطواته:   الش يطان  اتباع  عن  ُخُطَواِت ابلكف  َِّبُعوا  تَت اَل  آَمنُوا  يَن  ِ اذلَّ َا  أَّيُّ }َي 

َُّه يَْأُمرُ  ْيَطاِن فَِإن َِّبْع ُخُطَواِت الشَّ ْيَطاِن َوَمْن يَت ،  [21اِبلْفَْحَشاِء َوالُْمْنكَِر{ ]النور:    الشَّ

ألوىل   ابتباعك  الش يطان  إلهيا  يوصكل  أن  يريد  الت  ادلراكت  لتكل  تعاىل  فنهبك 

و املعضةل،  وخطواته  املتسلسةل،  أال  حلقاته  واآلخرة،  ادلنيا  يف  احملرقة  فاقطع  انره 

النبوي:   ابلعالج  النَّْظَرةَ ذل لكه  النَّْظَرَة  تُتِْبْع  اأْلُوىَل   ؛"اَل  َلَ  ََّما  َلَ    ،فَِإن َولَيَْسْت 

 

 .(350/ 1) اجملمع  ط  والدواء الداء - (1) 
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فقطع  (1)اآْلِخَرُة" الثانية،   «،  عليه  تكتب  ال  نظرة؛ حىت  أول  من  مشواره    عليه 

وال    ،وال يتأمل هبا احملاسن  ،قال ابن اجلوزي: "وهذا ألن األوىل مل حيرضها القلب

هبا  الالتذاذ  اإلمث"  ،يقع  يف  اكلثانية  اكنت  اذلهن  حضور  مقدار  اس تداهما    مفىت 

  ، وقول (2)كام قالها جلرير البجل  ارْصِْف برََصََك"وابلعالج النبوي اآلخر يف قول: "

ُرقَاِت«لعموم أحصابه:  « ُكْ َوالُْجلُوَس يِف الطُّ  .(3) »ِإيَّ

 ل ـاحلرب تش تعزال وانر ـيوم النِّ     ليس الشجاع اذلي حيم  مطيته

 ل ـعن احلرام فذاك الفارس البط    لكن من غض طرفًا أو ثَن برًصا

 

 

 

رواه أبو داود يف سننه من حديث ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول    -  (1) 
الن ظ َرَة  ¢لعلي  «للا   تُ ت ب ع   اَل   ، َلَك    ؛الن ظ َرةَ : »اَي َعل يُّ َولَي َست   اأُلوََل،  َلَك  فَإ ن  

َرُة«  .اآلخ 
للا    -  (2)  عبد  بن  جرير  حديث  من  صحيحه  يف  مسلم  قال:   ¢ روى 

 .َعن  َنَظر  ال ُفَجاَءة ؟ فََأَمَرين  َأن  َأص ر َف َبَصر ي«  «»َسأَل ُت َرُسوَل للا  
ُكم  )، وهو بطوله:  متفق عليه  -  (3)  ُُلوسَ   إ اي    َرُسولَ   ايَ :  قَاُلوا  الطُّرُقَات    يف    َواجل 

َنا   م ن    بُد   لََنا  َما  اّلل    ُتم    فَإ َذا :  «  اّلل     َرُسولُ   قَالَ   ؟ف يَها  نَ َتَحد ثُ   جَمَال س  ل سَ   إ ال    أَبَ ي     ال َمج 
ََذى   وََكفُّ   ،ال َبَصر    َغضُّ :  قَالَ   َحقُُّه؟  َوَما:  قَاُلوا  َحق هُ   الط ر يقَ   فََأع طُوا    ، الس اَلم    َوَردُّ   ،األ 
َم رُ  ل َمع ُروف   َواأل  يُ  اب   .(ال ُمن َكر    َعن   َوالن  ه 
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 أول الغيث قطرة وأول احلرام نظرة
نعم يه نظرة واحدة مث تتطور لنظرات، وال تس تطيع الانفاكك عن احملرمات، وال  

تكتف  بصورة وال بصور، بل تنتقل ملا هو أكرث وأخطر فاكن الصواب قطع الفكر 

فَُظوا    لك ذل لكه: }ُقلْ عن   وا ِمْن أَبَْصاِرمِهْ َوحَيْ ْم{لِلُْمْؤِمِننَي يَُغضُّ [ 30]النور:  فُُروهَجُ

ابن   قال  الوطء،  النظر، وآخر ذل وهو  فيه ربط بني أول خطوات احلرام وهو 

  عام  أبصارمه من  يغضوا أن  املؤمنني  لعباده تعاىل   للا  من أمر )هذا  :-رمحه للا- كثري

  عن   أبصارمه  يغضوا   وأن   إليه،   النظر  هلم   أابح   ما  إىل  إال   ينظروا  فال  علهيم،   حرم 

بس اللحظات أيرس من دوام احلرسات احبس نظرك أواًل أسهل من ، حف (1) احملارم(

ُه ِمَن ما يف البخاري ومسمل:  املعاانة بعدها، وتأمل   "ِإنَّ للَا كَتََب عىََل اْبِن آَدَم َحظَّ

اَن ُمْدِرك  ذَ  ُذاَنِن ِزاَنمُهَا الاِْستَِماعُ ،  فَالَْعْينَاِن ِزاَنمُهَا النََّظرُ   ؛ِلَ اَل َمَحاةَلَ الزِّ َوِزاَن    ،َواأْلُ

الُْقبَلُ  مُ ،  الْفَِم  الَُْكَ ِزاَنُه  الَْبْطُش ،  َواللَِّساُن  ِزاَنَها  الُْخَطا   ،َوالَْيُد  ِزاَنَها  ْجُل  ،  َوالرِّ

ُق َذِلَ لُكَّهُ وَ   ،َوالْقَلُْب َّيَْوى َويَتََمَنَّ  بُُه"،  الْفَْرُج: يَُصدِّ ل التقبيح بوصف  تأمّ   ،أَْو يُكَذِّ

فقال:  احملرمة،  النظرة  يف  يكرهنا  أن  يريد  الشارع  ابلزان،  للحرام  النظرة  هذه 

النظر   النظر إىل األش ياء احملرمة، وحىت نكره  النََّظُر( حىت نكره  ِزاَنمُهَا  )فَالَْعْينَاِن 

 ؛ من رش النظر  -وقاك للا-فاحذر ي أيخ  )يقول ابن اجلوزي:  ،  للاإىل ما حرم  

فإنه سبب اآلفات،    ؛فك قد أهكل من عابد، وفسخ عزم زاهد، فاحذر من النظر

 .(غري أن عالجه يف بدايته قريب وسهل، فإذا كرر متكن الرش فصعب العالج

 

 طيبة دار: سالمة، الناشر حممد بن سامي: ، احملقق(41/ 6) كثري  ابن تفسري - (1) 
 م. 1999 - ه 1420 الثانية : والتوزيع، الطبعة  للنشر
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 حكمة ختتصر اخلطر 
املقال، وتعب  ، وحمكة صاحلة ع العقالءعند  قول  ر  وقد اش َتُ  الفضالء، َتترص  ند 

احلال َسّ   ونصها:  ،عن  خاطرهمن  أتعب  انظره  كرثُ   ،ح  دامت  ومن  حلظاته  ت 

أوقاته  ،حرساته عليه  عباته   ،وضاعت  للا:وفاضت  وصدق  لَهُْم{   ،  أَْزََك  }َذِلَ 

، مفا من يشء أزَك، وال أتقى، وال أهنأ، وال أمرأ، وال أدوأ مثل غض  [30]النور:

ف النظر،  أمل  من  القلب  وإراحة  أغلقتالبرص،  أنك  مرة   برصك  لو  أول  من 

املثل  ،واسرتحي"  سدهرحي  اليأتيك منه    الباب اذلي: "الشعيب  السرتحت، كام يف 

،  والعذاب واآلالمعىل احلرام، يأتيك مهنا رحي الزان   وابب  مفتوح هذه عينك انفذةف 

كتاب للا،  ف عىل  وافتحها  واسرتح،  ملكوت للا،  اف و أغلقها  يف  النظر  عىل  تحها 

ِإىَل و  يَْنُظُروا  أَفمََلْ   { هذا:  يف  يقول  وللا  للا،  خملوقات  يف  التأمل  عىل  افتحها 

]ق:  } فَْوقَهُْم  َماِء  ]يونس:    ،[6السَّ  } َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ يِف  َماَذا  انُْظُروا  }ُقِل 

، بل جيب  لك عند قدمهيا فقطا كام تنظر ادلابة والهبمية إىل ما تأليس نظرً   ،[101

فيستبدل    ،أن يكون نظره نظر متأمل، وفكره فكر مؤمن، واعتباره اعتبار موحد

يعقل،   أن  ميكن  وهناك  واإلكرام،  اجلالل  ذي  ملكوت  من  يرى  مبا  احلرام  النظر 

عظمَتا  مع  تطيعه  وكيف يه  ربه،  خملوقات  أما  قدره  ويعرف  ويزنجر،  ويرعوي، 

 عفه وقةل حيلته!. وقوِتا، وكيف يعيص مع ض

 ".من أطلق طرفه كرث سفهه: "رمحه للا  البرصي احلسنأخت هنا بقول و 
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 ال تتبع النظرة النظرة
شفاء،   وأنفع  دواء،  وأمه  للحل،  مفتاح  أعظم  متثل  لكامت  عىل  أدل  أن  يل  وآن 

وأجل وأصلح وأص عالج ملنع الشهوة، ولكف القلب عن التطلع للحرمة؛ كيف ال 

ربه:   فيه  قال  من  وصف  يُوَح{  ويه  َويْح   ِإالَّ  ُهَو  ِإْن  الْهََوى  َعِن  يَْنِطُق  }َوَما 

تد[4،  3]النجم:   ما  وللا  وال  بأعظم  ،  عبد  قلب  طاب  وال  مبثلها،  متداو  اوى 

حملة؟قال  ،  مهنا  بأول  وقع  إذا  العشق  عالج  مفا  قيل:  )فإن  اجلوزي:  قيل:    ابن 

عالجُه اإلعراُض عن النظر؛ فإن النظرَة مثُل احلبِة تُلْقَى يف األرض؛ فإذا مل يُلتَفَْت  

 .(1) مبثلها(إلهيا يَبَسْت، وإن سقيت نََبتَْت؛ فكذل النظرُة إذا ُأحلقت 

الوصية   هذه  ممكالت  من  أو  املانعة،  اجلامعة  النبوية  اللكمة  هذه  مع  أن  عىل 

ما   اجمليدة  الوحيية  والنصيحة  للِا  العظمية،  َعْبِد  ْبِن  َجرِيِر  َعْن  مسمل  حصيح  يف 

للاِ )قَاَل:    ¢   الَْبَجِلِّ  َرُسوَل  "ارْصِْف   «  َسَألُْت  فَقَاَل:  الْفَْجَأِة،  نَْظَرِة   َعْن 

َك" من وصية عظمية، ولكمة نفاعة خمترصة يه    «  ، فضاًل عن ما  ص عنه  (برََصَ

أيَِب َطاِلب   فَ   تكل الت جعلناها عنوان الكمنا هذا ْبِن  قَاَل يِل "قَاَل:    ¢َعْن عَِلِّ 

النَّْظَرَة    :: "َي عَِلُّ «َرُسوُل للِا   تُتِْبْع  ََّك ُذو قَْرنهَْيَا فاَل  َوِإن الَْجنَِّة،  ا ِمْن  ِإنَّ َلَ كَزْنً

ََّما َلَ اأْلُوىَل، َولَيَْسْت َلَ " ويف رواية: "فَِإنَّ اأْلُوىَل َلَ َواآْلِخَرَة عَلَْيكَ   ؛النَّْظَرةَ  فَِإن

 قصد مبيح ل عفو بال إمث،  اآْلِخَرُة"، يعين أن النظرة األوىل نظرة الفجاءة من غري

 وليست ل الثانية إذا أتبعَتا نظرة متتع.

 

 . (586ذم اَلوى )ص:  - (1) 
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وصيانة    ،وعفة ابطنه  ،باكمل زهده وورعه  «  مع علمه  ¢هذا اخلطاب لعل  و 

، ويزجره من حاسة البرص  نه من اخلطرالنظر، ويؤمّ من    «حيذره  لكن    ،ظاهره

الرضر؛ ونفسه  قلبه  عىل  جتين  بطال  أن  لك  األمن  يدع   ابلعصمة    ،لئال  ويغرت 

ِ ِإالَّ    لك خوان، وصدق للا:  واألمن من الفتنة ِ فاََل يَْأَمُن َمْكَر اّللَّ }أَفََأِمنُوا َمْكَر اّللَّ

]األعراف:   وَن{  الَْخاَِسُ للا  ،  [99الْقَْوُم  عبد  بن  جرير  سألت    ¢ وعن  قال: 

للا   "ارْصِ   «رسول  يل:  فقال  الفجاءة  نظرة  َ   ْف عن  اكَ رَصَ ب عن  يعين  لنظر  "، 

أما األول فال تالم عليه مادام حدث دون    ،ألنك ال تأمن فيه الشهوة والفتنة  ؛الثاين

منك ذل   ،قصد  قال يف  من  وصدق  تقصًدا،  أعدته  اذلي  الثاين  عىل  تالم  وإمنا 

 ا: شعرً 

 الُْفَؤاد ِ َسِبْيال  َجَعَل الْهَاَلَك إىل  نََظُر الُْعُيْون ِ إىل الُْعُيْون ِ ُهَو اذلي  

 َ َ ـَحظَ ـت ِ اللْ ـَماَزال َ ـ تـ ح    ُه ــبَ ـ ُزوا قَلْ ـ غْ ـاُت ت  الـيْ ـ تِ ـ هُنَّ قَ ـ ط َ بَْينَ ـحَّ ـ شَ ـ ى ت

ح وتلمّ ن هنا: )الكًما حس نًا جيب أن يدوّ   -رمحه للا-  ويف هذا يقول ابن اجلوزي

ألن السهم يرسي إىل القلب فيعمل    "؛النظر سهم مسموم: "«معَن قول النيب  

الباطن قبل أن يرى ْعهل يف الظاهر النظر  ،يف    ، فإنه سبب اآلفات  ؛فاحذر من 

وأرضب ل   ،فإذا كرر متكن الرش فصعب عالجه  ،إال ان عالجه يف بدايته قريب

ت فيه ببعض  فدخلَ   ،ا قد مالت براكهبا إىل درب ضيقإذا رأيت فرسً   :يف ذل مثاًل 

 قبل أن يمتكن ارجعها عاجاًل   : فصيح به  ،ق املاكن ال ميكن أن تدور فيهولضي  ،بدَّنا 

وإن توان حىت وجلت مث    ،فإن قبل وردها خطوة إىل وراهئا سهل األمر  ، دخولها 

تعبه بذنهبا طال  يَتيأ ل  ،قام جيذهبا  مل  القلب  ،  ورمبا  أثرت يف  إذا  النظرة  وكذل 
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وإن كرر النظر نقب    ، سهل عالجه  فإن جعل احلازم بغضها وحسم املادة من أولها 

فيه فنقشها  متفرغ  قلب  إىل  ونقلها  الصورة  حماسن  النظرات   ،عن  تواصلت  فلكام 

الشجرة القلب  ،اكنت اكملياه تسقى هبا  فيفسد  الفكر    ،فال تزال تمن   ويعرض عن 

به أمر  احملن  ،فامي  إىل  بصاحبه  احملظورات   ،وخيرج  ارتاكب  يف   ،ويوجب  ويلقى 

يطلب  والسبب    ،التلف فكررها  هبا  التذ  نظرة  أول  الناظر  أن  الهالك  هذا  يف 

ابلنظر مس َتينً  التلف  ،ا بذلالالتذاذ  به  اس َتان  ما  عند   ،فأعقبه  أنه غض  ولو 

 .(1) (أول نظرة لسمل يف ابيق ْعره

ا فيتبعها جرح عىل جرح، مث ال مينعه أمل اجلراحة من  ن النظرة جترح القلب جرحً إ

 ، والازديد من أمثالها: تكرارها اس تدعاء 

ــ ـ ما زلت ت  ــ ظـ  نـ رة فـ ظـبع نـ ت ــ ــ   إث ــف      رة  ـ  يح ـ يحة ومل ـ ر لك مل ـ

 رحي عىل جترحيــيق جتـــ التحق         و يف  ــوتظن ذاك دواء جرحك وه        

 يح ـ القلب منك ذبيح أي ذب ـف        باكـ حاظ وابل ـك ابللـت طرفـفذِب

 : الفرزدقوأخت بقول 

 زودا ــــا ومل يشعر مبا قد تفؤادً      تزود مهنا نظرة مل تدع ل 

 بغري سالح مثلها حني أقصدا        ومل أر قاتاًل فمل أر مقتواًل 

 

 

 الواحد.  عبد مصطفى: ، حتقيق(94: ص) اَلوى  ذم - (1) 
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 قيم شبهة ورد
هبا  و  ويلجمهم  مساغًا،  قلهبم  لها  وجيد  األهواء،  أحصاب  عىل  تنطل  قد  ش هبة  هنا 

  وقد رد علهيا ابن القمي حني ُعرضت عليه فقال كام يف روضة احملبني:  ،إبليس إجلاًما 

ا  ) فعلق حهبُّ نظرة  امرأة  نظر إىل  العلامء يف رجل  السادة  تقول  ما  ووقعت مسأةل : 

بقلبه، واش تد عليه األمر، فقالت ل نفسه: هذا لكه من أول نظرة فلو أعدت النظر 

عهنا؛ فسلوت  نفسك  يف  ما  دون  لرأيَتا  اثنيً   إلهيا  النظر  د  تعمُّ جيوز  لهذا فهل  ا 

 .املعَن؟

 فاكن اجلواب: امحلد هلل، ال جيوز هذا لعرشة أوجه: 

البرص  س بحانه   أحدها: أن للا ِبغَِض  القلب فامي حرمه عىل    ،أمر  ومل جيعل شفاء 

 العبد.

النيب أن  فأمر  سُ   «  الثاين:  القلب،  يف  يؤثر  أنه  عمل  وقد  الفجأة،  نظر  عن  ئل 

 ف البرص ال بتكرار النظر.مبداواته برص 

رصح بأن األوىل ل، وليست ل الثانية، وُمحال  أن يكون داؤه مما    «الثالث: أنه  

 ل، ودواؤه فامي ليس ل. 

الرابع: أن الظاهر قوة األمر ابلنظرة الثانية ال تناقضه، والتجربة شاهدة به، والظاهر  

 ادة. أن األمر كام رآه أول مرة، فال حتسن اخملاطرة ابإلع

 اخلامس: أنه رمبا رأى ما هو فوق اذلي يف نفسه، فزاد عذابه. 
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ليس   ما  ل  فزيين  راكئبه،  يقوم يف  الثانية  للنظرة  قصده  عند  إبليس  أن  السادس: 

 ِبسن؛ لتت البلية.

بليته عىل  يعان  ال  أنه  مبا    ؛ السابع:  وتداوى  الرشع،  أوامر  امتثال  عن  أعرض  إذا 

 لف عنه املعونة.حرمه عليه، بل هو جدير أن تتخ 

أشد   الثانية  أن  ومعلوم  إبليس،  من سهام  مسموم  األوىل سهم   النظرة  أن  الثامن: 

 !.ا؛ فكيف يتداوى من السم ابلسم؟ـًمسَّ 

كام   يف ترك حمبوب  -عز وجل-  التاسع: أن صاحب هذا املقام يف مقام معامةل احلق

املنظور إليه؛ فإن مل يكن َمْرِضيَّا تركه؛  وهو يريد ابلنظرة الثانية أن يتبني حال  ،  زمع

رتك  ب   س بحانه   فأين معامةل للا  تعاىل  ألنه ال يالمئ غرضه، ال هلل  ؛ يكون تركه  نفإذ

 . !احملبوب ألجهل؟

ا مفالت  ا جديدً العارش: يتبني برضب َمثَل  مطابق للحال، وهو أنك إذا ركبت فرسً 

تس تدير أن  ميكهنا  وال  ينفذ،  ال  ضيق  درب  إىل  مهَّت   بك  فإذا  للخروج،  فيه 

ها   ابدلخول فيه فاكبحها؛ لئال تدخل، فإذا دخلت خطوة أو خطوتني فِصْح هبا وُردَّ

َرَدْدِتا إىل وراهئا سهل األمر، وإذا   إىل وراء عاجاًل قبل أن يمتكن دخولها، فإذا 

تعذر   أو  عليك  عرس  بَذنهبا  جتذهبا  مقت  مث  داخاًل  وسقَتا  وجلت،  حىت  توانيت 

 .(1) (فهل يقول عاقل إن طريق َتليصها سوُقها إىل داخل؟ ،خروهجا 

 

م، 1992  –  1412  بريوت  -  العلمية   الكتب  دار  (93:  ص)  احملبني  روضة   -  (1) 
 اجلوزي يف ذم اَلوى.علًما أن املثل أخذه من ابن  
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 صيدلية ابن اجلوزي 
ذل اإلمام العمل، والبحر اخلضم ابن    ،وإىل طبيب ابرع، وجحة ماهر، وخريت فامه

إذ قال فيه مكقـتطفات يف اببنا هنا حني    ؛يف كتابه ذم الهوى  -رمحه للا-اجلوزي  

والواجب عىل من وقع برصه عىل ُمْستَْحَسن، فوجد ذلة تكل النظرة يف قلبه قال: )

(  ا وعقاًل مفىت ما تَثَبَّت يف تكل النظرة، أو عاود وقع يف اللوم رشعً   :أن يرصف برصه

 . وهو هنا يتحدث عن نظر الفجأة، والت تسمى أيًضا ابلنظرة األوىل

يف مداواة داء ش هبة قد تعلق يف أذهان أحصاب الهوى، ومن    -رمحه للا-مث قال  

فإن قيل: فإن وقع العشق بأول نظرة فأي لوم  أوقعهم الش يطان يف س بل الردى: )

 ؟. الناظرعىل 

ا، إمنا يوجبه مجود العني عىل  فاجلواب: أنه إذا اكنت النظرة حملة مل تكد توجب عشقً 

َّر حمبًة    املنظور بقدر ما تثبت ران وجوده ابللمحة; فأث فيه، وذل ممنوع منه، ولو قدَّ

 . (َسهَُل مقُع ما حصل

جذ  من  واجتهثا  الش هبة،  عاجل  واملنطق و مث  والتجربة،  والعقل،  الرشع  بُكم  رها 

 .؟فإن قيل: مفا عالج العشق إذا وقع بأول حملة): الصحيح

النظر النظر مثل احلبة  ؛قيل: عالجه اإلعراض عن  فإذا مل    ؛تلقى يف األرض  فإن 

فإن جرى  ،  يلتفت إلهيا يبست، وإن سقيت نبتت فكذل النظرة إذا أحلقت مبثلها 

فال ينبغ  أن حتقر هذه    ،تْباع نظرة لنظرة فإن الثانية يه الت َتاف وحُتذرتفريط اب

.  ؛النظرة  فرمبا أورثت صبابًة صبَّت َدَم الصبِّ
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فدخل دابة  عىل  كنت  لو  املثل:  هذا  من  وخذ  تمتكن  ال  زقاق ضيق  يف  ادلابة  ت 

وزجرِتا رجعت بسهوةل قبل أن تمكل    ،ت هبا يف أول األمرادلوران فيه، فإن حِص 

ادلخول، وأما إذا أمكلت دخولها وصارت داخل الرسداب والزقاق الضيق فكيف  

وال شدها من ذنهبا، فكيف اخلروج؟    ،فال ميكن الاس تدارة وال الرجوع  ،َترهجا 

ا إذا تساهل وأطلق وكرر  إذا غض اإلنسان البرص من أول أمره، أمّ وهكذا األمر  

 .(1) (فعند ذل الهالك والبد الهالك والبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وما بعدها. (585: ص) اَلوى  ذم - (1) 
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 ! تكف عن النظر للمحرمات آيات بينات
وحتل   احلياة،  تس تقمي  الفامه  اخلبري  للبصري  األمر  ويرُتك  للعامل،  اجلاهل  يسمّل  حني 

البرش فكيف إذا اكن هو للا   اذلي   ™املشُكت، ويرضا امجليع، هذا وهو من 

وعرّ  للصواب،  وأرشدان  العالج،  عىل  ونلجأ  دلنا  الش يطان،  عىل  ننترص  كيف  فنا 

والت يه مفتاح الرشور واآلاثم   يف مسأةل غض أبصاران ابخلصوص  لصف الرمحن

فقال مبينًا لك ذل يف    كام تقدم معنا يف هذا الباب، ولك حياتنا عىل سبيل العموم 

َّقَْوا القرآن:   يَن ات ِ يع  عَِلمي  ِإنَّ اذلَّ َُّه مَسِ ِ ِإن ْيَطاِن نَْزغ  فَاْستَِعْذ اِبّللَّ ا يزَْنَغَنََّك ِمَن الشَّ }َوِإمَّ

َطا  هُْم  َمسَّ ]األعراف:  ِإَذا   } وَن  ُمْبرِصُ مُهْ  فَِإَذا  تََذكَُّروا  ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  ،  200ئِف  

قال    [201 بل  والتذكّر،  الش يطان: الاس تعاذة،  فأمر بعالجني عند نزغ  جل  -، 

حمذًرا من الش يطان وطريقه، ومتوعًدا من اتبعه جبهنم، مث اخلت عىل األفواه   -وعال

ق هذا فيحذرمه من عقوبة ادلنيا واآلخرة من للتلكم األيدي، وتشهد األرجل، وفو 

ْيَطاَن طمس ومسخ؛ بسبب أعامهلم:   تَْعُبُدوا الشَّ ِإلَْيُكْ َي بيَِن آَدَم أَْن اَل  أَْعهَْد  }أَلَْم 

اط  ُمْستَِقمي  َولَقَْد أََضلَّ ِمنُْكْ ِجِبالًّ كَثِ  َُّه لَُكْ عَُدو  ُمِبني  َوأَِن اْعُبُدويِن َهَذا رِصَ رًيا أَفمََلْ  ِإن

َِّت ُكْنُتْ تُوعَُدوَن اْصلَْوَها الَْيْوَم ِبَما ُكْنُتْ تَْكُفُروَن الَْيْوَم  ُ ال ِتُ  تَُكونُوا تَْعِقلُوَن َهِذِه هَجَّنَّ خَنْ

نَشَ  َولَْو  يَْكِسُبوَن  اَكنُوا  ِبَما  أَْرُجلُهُْم  َوتَْشهَُد  أَيِْدِّيْم  َوتُلَكُِّمنَا  أَفَْواِههِْم  لََطَمْسنَا عىََل  اُء 

فََما  ْم  َماَكنََِتِ عىََل  لََمَسْخنَامُهْ  نََشاُء  َولَْو  وَن  يُْبرِصُ فََأنَّ  اَط  َ الرصِّ فَاْستَبَُقوا  ْم  أَْعُيهِنِ عىََل 

، وأش به بذل قول املوىل جل  [67  -  60اْستََطاُعوا ُمِضيًّا َواَل يَْرِجُعوَن{ ]يس:  

ِ   سورة النساء:  يهوعال يف سورة أخرى   ْيَطاَن َوِليًّا ِمْن ُدوِن اّللَّ }َوَمْن يَتَِّخِذ الشَّ

ْيَطاُن ِإالَّ غُُروًرا ُأولَئَِك َمْأَوامُهْ  ااًن ُمِبينًا يَِعُدمُهْ َويَُمنِّهِيْم َوَما يَِعُدمُهُ الشَّ  فَقَْد َخرِسَ ُخرْسَ
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ُدوَن َعهْنَا َمِحيًصا{ ]النساء:   ُ َواَل جَيِ    تبارك وتعاىل أن ال ، وبنّي [121  -  119هَجَّنَّ

مْحَِن نُقَيِّْض َلُ بديل للرمحن وطاعته إال الش يطان واتباعه:   }َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ

]الزخرف:    } قَرِين  َلُ  فَهَُو  سبيل  [36َشْيَطااًن  رصاحة  للا  كتاب  أوحض  وقد   ،

ادل يف  املس تقمي  الرصاط  عىل  الاس تقامة  ومفتاح  النجاة،  وابب  ارين الاعتصام، 

ُمْستَِقمي {فقال:   اط   رِصَ ِإىَل  ُهِدَي  فَقَْد   ِ اِبّللَّ يَْعتَِصْم  ْعران:    }َوَمْن  ،  [101]آل 

]ق: وأخرًيا:    } َشهِيد  َوُهَو  ْمَع  السَّ أَلْقَى  أَْو  قَلْب   َلُ  اَكَن  ِلَمْن  ْكَرى  ذَلِ َذِلَ  يِف  }ِإنَّ 

37]. 
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 حروز من الشيطان 
يطان وأعامل، وس بل إغوائه، ومدى عدائه ورشه فيجدر  وما دمنا نتحدث عن الش  

يف الفوائد، وأسوقها    -رمحه للا-يب أن أدل عىل عرشة حروز منه ذكرها ابن القمي  

لتفهم  لها، غري معمتد عىل نص الكمه، بل يكفيين حفواه؛  ل هنا مبعناها، ملخًصا 

 أنت، وأخترص أان: 

ا يزَْنَغَنََّك ِمَن  الرجمي؛ فربنا يقول:    ابهلل من الش يطان  احلرز األول: الاس تعاذة  }َوِإمَّ

يع  عَِلمي { ]األعراف:  َُّه مَسِ ِ ِإن ْيَطاِن نَْزغ  فَاْستَِعْذ اِبّللَّ  . [200الشَّ

ما تعوذ املتعوذون  "  حىت قال:  «  النيب  فلقد أمر هبام  املعوذتني؛قراءة    :احلرز الثاين

 .(1) " مبثلهام

 

َُهن     أصل احلديث عند النسائي وأيب داود وأمحد:    -  (1)  َبَة ب ن  َعام ر  اجل    ¢ َعن  ُعق 
َنَما َأاَن أَُقوُد ب َرُسول  للا    َلَتُه يف  َغز َوة     «قَاَل: )بَ ي   َبُة ب َن  ايَ "  إ ذ  قَاَل:  ،رَاح   ، َعام ر   ُعق 

ال ُفر قَان    َواَل يف   يل   اإل  ْن   َواَل يف   الز بُور   يف   َواَل  الت  و رَاة   يف   أُن ز َلت   َما  ُسَورًا  أَُعل  ُمَك  َأاَل 
ث  ُلُهن ؟ َلة  إ ال  قَ َرأََتُن  ف يَها}ُقل  ُهَو للاُ َأَحد {  ،م    َو}ُقل  َأُعوُذ ب َرب     ،اَل ََيت نَي  َعَلي َك لَي  
} {  ،ال َفَلق  الن اس  أَُعوُذ ب َرب    َأَحد    َو}ُقل   تَ َعو َذ مب  ث ل ه ن   َما  يَ َرين   ،  ُث  قَاَل:  فَ َلم   قَاَل: 

ب ُت ِب  َما «َرُسوُل للا   ل ُمَعو  َذَتني    «فَ َلم ا نَ َزَل َرُسوُل للا  ، أُع ج    ل َصاَلة  الصُّب ح  أَم َنا اب 
َرُسوُل للا    فَ رََغ  رَأَي تَ   «فَ َلم ا  َبُة َكي َف  ُعق  اَي  فَ َقاَل:  إ ََل   ال تَ َفَت  الَصاَلة   اق  َرأ ؟  م ن  
َبُة: فَ "،  َفَما تَ َعو َذ ُمتَ َعو  ذ  مب  ث ل ه َما  ِب  َما ُكل َما من  َت َوُقم تَ  َلة  إ ال   قَاَل ُعق  َما أََتت  َعَلي  لَي  

 ."(«"َوَقد  أََمَرين  ِب  ن  َرُسوُل للا   ،َوُحق  َل  َأن  اَل أََدَعُهن   ،قَ َرأَُتُن  ف يَها
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 .( 1) "كفته من لك يشء"إلهيام اإلخالص ت ل حفظه وصيانته:  أضافومن 

الثالث الكريسآقراءة    : احلرز  وذلية  فراشك  ،  إىل  أويت  يزال "فإنه    ؛إذا  لن 

صدقك  "  :«فقال النيب   "،وال يقربك ش يطان حىت تصبح  ،عليك من للا حافظ

 .(2)"ذاك الش يطان ،وهو كذوب

 

  ¢ َوَعن  َعب د  للا  ب ن  ُخبَ ي ب   ودليله احلديث الصحيح عند الرتمذي وأمحد    -  (1) 
َلة  َمط ريَة   َنا يف  لَي   َفَخرََج    ُيَصل  ي لََنا  «َنط ُلُب َرُسوَل للا     ،َوظُل َمة  َشد يَدة    ،قَاَل: )َخَرج 

ب َيد ي   «َرُسوُل للا    ًئا  ،فََأَخَذ  َشي   أَُقل   فَ َلم   ُقل   ُقل "  ،فَ َقاَل:   " قَاَل:  أَُقل     ،ُث   فَ َلم  
ًئا ُقل "  ،َشي    " قَاَل:  أَُقوُل؟  ، ُث   َما  }ُقل    ،فَ ُقل ُت:  ُقل :   " َأَحد {    قَاَل:  للاُ  ُهَو 

ب ُح َثاَلَث َمر ات   نَي ُتص  ي َوح  نَي ُُت س  ء   ،َوال ُمَعو  َذَتني   ح  ف يَك م ن  ُكل   َشي   "(. َتك 
قَاَل: " وَك َلن    ¢َعن  َأيب  ُهَري  َرَة  يف قصة طويلة رواها البخاري يف صحيحه:    -  (2) 

الط َعام    «َرُسوُل للا    م ن   ََي ثُو  َفَجَعَل  آت   فََأََتين    " َرَمَضاَن  زََكاة   تُُه    ،حب  ف ظ   فََأَخذ 
َوَعَلي  ع َيال  َوَل  َحاَجة    ،فَ َقاَل: إ ين   حُم َتاج    «َوقُ ل ُت: َوللا  أَلَر فَ َعن َك إ ََل َرُسول  للا   

َما    ،: " اَي أاََب ُهَري  َرةَ «ُت فَ َقاَل َل  َرُسوُل للا   فََأص َبح    ، قَاَل: َفَخل ي ُت َعن ُه    ، َشد يَدة   
" ال َبار َحَة؟  ريَُك  َأس  َوع َيااًل   ،فَ َعَل  َشد يَدًة  َحاَجًة  َشَكا  َرُسوَل للا   اَي  فَ َرمح  ُتُه   ،فَ ُقل ُت: 

 أَن ُه َسيَ ُعوُد ل َقو ل  َرُسول   فَ َعَرف تُ  ،قَاَل: "أََما إ ن ُه َقد  َكَذَبَك َوَسيَ ُعوُد " ،َفَخل ي ُت َسب يَلُه 
تُُه    ،" إ ن ُه َسيَ ُعوُد "«للا    تُُه فَ ُقل ُت: أَلَر فَ َعن َك   ،َفَجاَء ََي ثُو م ن  الط َعام     ،فَ َرَصد  فََأَخذ 

فَ َرمح  ُتُه َفَخل ي ُت    ،اَل َأُعودُ   ،َوَعَلي  ع َيال    ،فَإ ين   حُم َتاج    ،قَاَل: َدع ن   «إ ََل َرُسول  للا   
ريَُك ال َبار َحَة؟    ،: " اَي َأاَب ُهَري  َرَة  «فَ َقاَل َل  َرُسوُل للا     ،فََأص َبح تُ   ،َسب يَلهُ  َما فَ َعَل َأس 

قَاَل: "    ،فَ َرمح  ُتُه َفَخل ي ُت َسب يَلهُ   ،فَ ُقل ُت: اَي َرُسوَل للا  َشَكا َحاَجًة َشد يَدًة َوع َيااًل   ،"
تُُه الث ال َثةَ  ،ا إ ن ُه َقد  َكَذَبَك َوَسيَ ُعوُد"أَمَ  تُُه فَ ُقل ُت:  ،َفَجاَء ََي ثُو م ن  الط َعام   ،فَ َرَصد  فََأَخذ 
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أن رسول   ¢  ف  الصحيح من حديث أيب هريرةف  ؛قراءة سورة البقرة  : احلرز الرابع

قبورً "   :قال «للا   بيوتك  جتعلوا  إاال  يدخهل  ؛  ال  البقرة  فيه  تقرأ  اذلي  البيت  ن 

 .(1) "الش يطان

 

للا   َرُسول   إ ََل  َمر ات    ،أَلَر فَ َعن َك  َثاَلث   ُر  آخ  تَ ُعودُ   ،َوَهَذا  اَل  أَن َك  تَ ُعودُ   ،تَ ز ُعُم    ،ُث  
َاقَاَل: َدع ن  َوأُعَ  َفُعَك للاُ ِب  َك َكل َمات  يَ ن   ء     -قُ ل ُت: َما ه ي؟    ،ل  م  َرَص َشي  وََكانُوا َأح 

ري     اخلَ  ُهَو    -َعَلى  إ ال   إ َلَه  اَل  ي  : }للاُ  ال ُكر س  آيََة  فَاق  َرأ  َك  ف َراش  إ ََل  َأَوي َت  إ َذا  قَاَل: 
ية  ال َقيُّوُم{ َحَّت  ََت ت َم اآل  يُّ  َعَلي َك م ن  للا  َحاف ظ   فَإ ن كَ   ،احلَ  يَ َزاَل  َلن   َربَ ن َك    ،  يَ ق  َواَل 

ُت    ،َفَخل ي ُت َسب يَلهُ   ، َشي طَان  َحَّت  ُتص ب َح   : "اَي َأاَب  «فَ َقاَل َل  َرُسوُل للا     ،فََأص َبح 
ال َبار َحَة؟"  ،ُهَري  َرةَ  ريَُك  َأس  فَ َعَل  للا    ،َما  َرُسوَل  اَي  يُ َعل  ُمن  َكل َمات   َزَعَم    ،فَ ُقل ُت:  أَن ُه 

َا ِب  للاُ  َفُعن   َسب يَلهُ   ،يَ ن   ه َي؟"  ،َفَخل ي ُت  "َما  إ ََل    ،قَاَل:  َأَوي َت  إ َذا   : َل  قَاَل  قُ ل ُت: 
ََت ت مَ  َحَّت   َا  َأو َل  م ن   ي    ال ُكر س  آيََة  فَاق  َرأ  َك  للا     ،ف َراش  م ن   َعَلي َك  يَ َزاَل  َلن    : َل  َوقَاَل 

َرُبَك َشي طَان  َحَّت  ُتص ب حَ   ،َحاف ظ    : " أََما إ ن ُه َقد  َصَدَقَك  «فَ َقاَل َرُسوُل للا     ،َواَل يَ ق 
ُهَري  َرَة؟" َأاَب  تَ ع َلُم َمن  َُتَاط ُب ُمن ُذ َثاَلث  لََيال  اَي  قَاَل: "    ،قُ ل ُت: اَل    ،َوُهَو َكُذوب  

 . َذاَك َشي طَان  "
: "اَل جَت َعُلوا بُ ُيوَتُكم   «قَاَل: قَاَل َرُسوُل للا     ¢َعن  َأيب  ُهَري  َرَة  رواه مسلم:    -  (1) 

َرأُ ف يه  ُسورَُة ال بَ َقَرة   َعن   "، وعند احلاكم:  َمَقاب َر إ ن  الش ي طَاَن يَ ن ف ُر م َن ال بَ ي ت  ال ذ ي تُ ق 
ُعود      ، : "اق  َرُءوا ُسورََة ال بَ َقَرة  يف  بُ ُيوت ُكم   «ُسوُل للا   قَاَل: قَاَل رَ   ¢َعب َد للا  ب ن  َمس 

ال بَ َقَرة " ُسورَُة  ف يه   َرأُ  تُ ق  ًتا  بَ ي   ُخُل  َيد  اَل  الش ي طَاَن  مسلم:  فَإ ن   صحيح  ويف  َأيب   ،  َعن  
ي    

: تَ َعل ُموا ال ُقر آَن  "اق  َرُءوا ال ُقر آَن )ويف رواية :«قَاَل: قَاَل َرُسوُل للا     ¢أَُماَمَة ال َباه ل 
َص َحاب ه   َراَوي ن     ،فَإ ن ُه ََيِت  يَ و َم ال ق َياَمة  َشف يًعا أل  َراَوي ن  )ويف رواية: تَ َعل ُموا الز ه  اق  َرُءوا الز ه 
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اخلامس البقرة  : احلرز  سورة  خامتة  أيب    ؛ قراءة  حديث  من  الصحيح  يف  ثبت  فقد 

من قرأ اآليتني من آخر سورة  "  :«  قال رسول للا  :قال  ¢موىس األنصاري  

 ¢ ويف الرتمذي عن النعامن بن بشري  ،رواه البخاري ومسمل  "،البقرة يف ليةل كفتاه
قال النيب  كتاابً "  :«عن  كتب  منه  إن للا  أنزل  عام  بألف   اخللق  خيلق  أن  قبل   

 .(1) "خت هبام سورة البقرة فال يقرآن يف دار ثالث ليال فيقرهبا ش يطانآيتني 

  ، ول امحلد   ، ل املكل  ،ال إل إال للا وحده ال رشيك لأن يقول: "  دس:احلرز السا  

قدير بكر عن   "،وهو عىل لك يشء  أيب  الصحيحني من حديث مس  موىل  فف  

من قال ال إل إال للا وحده ال  "  :أن رسول للا قال  ¢  أيب صاحل عن أيب هريرة 

يف يوم مائة مرة اكنت ل    ،ول امحلد وهو عىل لك يشء قدير  ،ل املكل  ،رشيك ل

ا  حرزً واكنت ل   ،وحميت عنه مائة سيئة ،تبت ل مائة حس نةوكُ  ،عدل عرشة رقاب

ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجل ْعل    ،من الش يطان يومه ذل حىت مييس

 

َرانَ   ،ال بَ َقَرةَ  ع م  آل   َغَمامَ   ،َوُسورََة  َُما  ال ق َياَمة  َكَأَن  يَ و َم  ََتت َيان   َُما  َُما    ،َتان  فَإ َن  َأو  َكَأَن 
َطري    م ن   َأص َحاِب  َما  ،َصَواف    ،ف ر قَان   َعن   ال بَ َقَرة    ،حُتَاج ان   ُسورََة  َذَها    ،اق  َرُءوا  َأخ  فَإ ن  

رواية:    ،"بَ رََكة   ال بَ َقَرةَ "ويف  َرة    ؛تَ َعل ُموا  َحس  َوتَ ر َكَها  بَ رََكة   تَ ع ل يَمَها  َتط يُعَها    ،فَإ ن   َيس  َواَل 
 .ال َبطََلُة"

ري   رواه الرتمذي وأمحد وصححه األلباين:    -  (1)  قَاَل: قَاَل    ¢َعن  الن ُّع َمان  ب ن  َبش 
َل َفي  َعام  : "إ ن  للَا َكَتَب ك َتااًب قَ ب َل َأن  ََي ُلَق الس َمَوات  وَ «َرُسوُل للا    َر َض ِب  أَن  َزَل   ،األ 

ن ُه آيَ َتني   َخَتَم ِب  َما ُسورََة ال بَ َقَرة   َرُِبَا َشي طَان " ،م   .َواَل يُ ق َرآن  يف  َدار  َثاَلَث لََيال  فَ يَ ق 
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من ذل النفع،  (1)"أكرث  عظمي  حرز  الفائدة  ،فهذا  من    ، جليل  عىل  سهل  يسري 

 . يرسه للا تعاىل عليه

فف  الرتمذي من    ؛وهو من أنفع احلروز من الش يطان  ،كرثة ذكر للا  السابع:احلرز  

األشعري احلارث  النيب    ¢  حديث  زكري  "  :قال «أن  بن  حيىي  أمر  للا  إن 

وآمرك وذكر مهنا: "   ،...ِبمس لكامت أن يعمل هبا ويأمر بين إَسائيل أن يعملوا هبا

ا  ا فأت حصنً مكثل رجل خرج العدو يف أثره َساعً   فإن مثل ذل  ؛ابذكر للا كثريً 

ال حيرز نفسه من الش يطان    ،نفسه مهنم وكذل العبد  فأحرز  ا فتحصن فيه حصينً 

  "؛ قل أعوذ برب الناس"  : وهذا بعينه هو اذلي دلت عليه سورة،  (2) "إال بذكر للا

 

  «َأن  َرُسوَل للا     ¢ َعن  َأيب  ُهَري  َرَة  رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأمحد:    -  (1) 
َدُه اَل َشر يَك لَهُ  دُ   ،قَاَل: )"َمن  قَاَل اَل إ َلَه إ ال  للاُ َوح  َم  َوُهَو َعَلى    ، َلُه ال ُمل ُك َوَلُه احل 

َمر ة    اَئَة  م  يَ و م   يف   َقد ير   ء   َشي  اَئُة   ،ُكل    م  َلُه  وَُكت َبت    ، ر قَاب  ر   َعش  َل  َعد  َلُه  َكاَنت  
َي،  َحَسَنة ، َوحمُ َيت  َعن ُه   ر زًا م ن  الش ي طَان  يَ و َمُه َذل َك َحَّت  مُي س  اَئُة َسي  َئة ، وََكاَنت  َلُه ح  م 

ب ه   َجاَء  َف َضَل ِم  ا  َأَحد  ِب  ثَ رَ   َوملَ  ََيت   َأك  قَاَل  َذل كَ   إ ال  َمن   َذل َك   م ن   ث َل  قَاَل م  َوَمن  
ي  نَي مُي س  ث ُل َذل َك "(  ،ح   .َكاَن َلُه م 

األلباين:    -  (2)  وصححه  وأمحد  الرتمذي  رواه  طويل  حديث  َار ث   وهو  احل  َعن  
َعر ي     َش  عليه السالم    -: )"إ ن  للَا أََمَر ََي ََي ب َن زََكر اي   «قَاَل: قَاَل َرُسوُل للا     ¢األ 

َرائ يَل َأن  يَ ع َملُ   - َا َوََيُمَر َبن  إ س  َم س  َكل َمات  َأن  يَ ع َمَل ِب  َاِب  َوإ ن ُه َكاَد َأن  يُ ب ط َئ    ،وا ِب 
َا   َا-عليه السالم    -فَ َقاَل ع يَسى    ،ِب  َم س  َكل َمات  ل تَ ع َمَل ِب  َوََتُمَر   ،: إ ن  للَا أََمَرَك ِب 

َا َرائ يَل َأن  يَ ع َمُلوا ِب  َشى إ ن   فَ َقاَل ََي    ،َوإ م ا َأن  آُمَرُهم    ،فَإ م ا َأن  ََتُمَرُهم     ،َبن  إ س  ََي: َأخ 
أَُعذ بَ  َأو   يب   َُي َسَف  َأن   َا  ِب  َتن   ال َمق د س    ،َسبَ ق  بَ ي ت   يف   الن اَس  َتََلَ    ،َفَجَمَع  فَام 
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بأنه اخلناس العبد للا اخننس    ،فإنه وصف الش يطان فهيا  واخلناس اذلي إذا ذكر 

وانقبض القلب  ، وجتمع  التقم  تعاىل  ذكر للا  غفل عن  الوساوس    ،وإذا  إليه  وألقى 

 . مفا أحرز العبد نفسه من الش يطان مبثل ذكر للا ،الرش لكه مبادئ الت يه 

 

دُ  َم س  َكل َمات  َأن  أَع َمَل ِب  ن    ،ال َمس ج    ،َوتَ َعد و ا َعَلى الشَُّرف  فَ َقاَل: إ ن  للَا أََمَرين  ِب 
ًئا  ،تَ ع َمُلوا ِب  ن  َوآُمرَُكم  َأن    ر ُكوا ب ه  َشي   َرَك   ،أَو َُلُن : َأن  تَ ع ُبُدوا للَا َواَل ُتش  َوإ ن  َمَثَل َمن  َأش 

َدار ي  َهذ ه   فَ َقاَل:  َور ق   أَو   ب َذَهب   َمال ه   َخال ص   َعب ًدا م ن   رَتَى  اش  َرُجل   هلل  َكَمَثل    ،اب 
فَأَيُُّكم  يَ ر َضى َأن     ،َفَكاَن يَ ع َمُل َويُ َؤد  ي إ ََل َغري   َسي  د ه    ،فَاع َمل  َوأَد   إ ََل    ،َوَهَذا َعَمل ي

ر ُكوا ب ه     ،َخَلَقُكم  َوَرَزَقُكم    -عز وجل    -َوإ ن  للَا  ؟  َيُكوَن َعب ُدُه َكَذل كَ  فَاع ُبُدوُه َواَل ُتش 
ًئا لصَ   َشي   ُتم  فاَل تَ ل َتف ُتوا  ،اَلة   َوإ ن  للَا أََمرَُكم  اب  ه     ، فَإ َذا َصل ي   َهُه ل َوج  ُب َوج  فَإ ن  للَا يَ ن ص 

َيام    ،َعب د ه  يف  َصاَلت ه  َما ملَ  يَ ل َتف ت   لص   فَإ ن  َمَثَل َذل َك َكَمَثل  َرُجل  يف  ع َصابَة     ،َوآُمرُُكم  اب 
ف يَها م س ك   ُصر ة   يُ ع    ،َمَعُه  ر َُيَهاَفُكلُُّهم   ُبُه  م ن     ،ج  ع ن َد للا   َأط َيُب  الص ائ م   ر يَح  َوإ ن  

لص َدَقة    ،ر يح  ال م س ك   ثَ ُقوا َيَدُه    ،فَإ ن  َمَثَل َذل َك َكَمَثل  َرُجل  َأَسَرُه ال َعُدوُّ   ،َوآُمرُُكم  اب  فََأو 
ُعنُ َقهُ   ،إ ََل ُعُنق ه   ن ُكم ؟  فَ َقاَل: َهل    َوَقد ُموُه ل َيض ر بُوا  ي م  أَف  َتد َي نَ ف س  َفَجَعَل   ،َلُكم  َأن  

نَ ف َسهُ  َوال َكث ري  َحَّت  َفك   ل َقل يل   ُهم  اب  ن   نَ ف َسُه م  َتد ي  ر  للا  َكث ريًا    ،يَ ف  فَإ ن     ،َوآُمرُُكم  ب ذ ك 
ص    َمَثَل َذل كَ  َراًعا فَأََتى ح  أَثَر ه  س  ال َعُدوُّ يف   يًنا فَ َتَحص َن ف يه  َكَمَثل  َرُجل  َخرََج    ًنا َحص 

ُهم  وََكَذل َك ال َعب دُ  ن   َرَز نَ ف َسُه م  ر  للا    ،فََأح  ُث  قَاَل    ،اَل َُي ر ُز نَ ف َسُه م ن  الش ي طَان  إ ال  ب ذ ك 
للا    َم س  «َرُسوُل  ِب  آُمرُُكم   "َوَأاَن  وَ   ،:  َوالط اَعة   ع   لس م  اب  ِب  ن :  أََمَرين   يف   للاُ  اجل  َهاد  

للا   ب     ،َسب يل   ش  ق يَد  ََماَعة   اجل  م ن   َخرََج  َمن   فَإ ن ُه  ََماَعة   َواجل  َرة   ر ب  َقَة   َواَل  ج  َخَلَع  فَ َقد  
اَلم  م ن  ُعُنق ه   عَ   ،اإل  س  ل ي ة  فَ ُهَو م ن  ُجثَاء  َجَهن َم    ،إ ال  َأن  يَ ر ج  َاه  َوَمن  اد َعى َدع َوى اجل 

َرُسوَل للا   ف َ  اَي  َرُجل :  َوَصاَم؟  ،َقاَل  َصل ى  َوَصامَ   َوإ ن   َصل ى  "َوإ ن   أَن ُه   ،قَاَل:  َوَزَعَم 
ل م   ل م نيَ  ،ُمس  ل م نَي ال ُمؤ م ن نيَ  فَاد ُعوا ال ُمس   .ع َباَد للا "(  ،ب َدع َوى للا  ال ذ ي مَس اُكم : ال ُمس 
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وال س امي عند    ،وهذا من أعظم ما يتحرز به منه  ،الوضوء والصالة  الثامن:احلرز   

أال  "  :فإَّنا انر تغل يف قلب ابن آدم كام يف الرتمذي  ؛توارد قوة الغضب والشهوة

وانتفاخ أوداجه مفن    ، أما رأيت إىل محرة عينيه  ، وإن الغضب مجرة يف قلب ابن آدم

 .(1) "أحس بيشء من ذل فليلصق ابألرض

ش يطان  فإن ال   ؛إمساك فضول النظر والُكم والطعام وخمالطة الناس  التاسع: احلرز  

ابن آدم وينال منه غرضه من هذه األبواب األربعة يتسلط عىل  فإن فضول   ؛ إمنا 

ش تغال  والا  ،ووقوع صورة املنظور إليه يف القلب  ،س تحسانالنظر يدعو إىل الا

كام يف املس ند عن النيب    ،مفبدأ الفتنة من فضول النظر  ،والفكرة يف الظفر به  ،به

مفن غض برصه هلل أورثه للا    ،النظرة سهم مسموم من سهام إبليس  :أنه قال «

أو كام قال فاحلوادث العظام إمنا لكها من ،  (2) " حالوة جيدها يف قلبه إىل يوم يلقاه

 : فك نظرة أعقبت حرسات ال حرسة كام قال الشاعر  ،فضول النظر

 .(3) "لك احلوادث مبداها من النظر ... ومعظم النار من مس تصغر الرشر 

 

َأاَل َوإ ن  ال َغَضَب مَج َرة  ىف  قَ ل ب  اب ن  آَدَم أََما رَأَي  ُتم  إ ََل  رواه الرتمذي وأمحد: "  -  (1) 
أَلر ض   ء  م ن  َذل َك فَ ل يَ ل َصق  اب  ه  َفَمن  َأَحس  ب َشى  نَ ي ه  َوان ت َفاخ  َأو َداج   ".مُح َرة  َعي  

لو صح كان خري حديث يف    -  (2)  وهو حديث ضعيف،  مسنده  أمحد يف  رواه 
 اببه.

إَل هنا انتهى كل ابن القيم رمحه للا، وكان قد جعلها عشرة حروز فحذفت    -  (3) 
وهو حديث   غافر  بداية سورة  قراءة  به يف  استدل  الذي  احلديث  لضعف  واحًدا؛ 

 شديد الضعف.
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 فوائد غض البصر 
اآلخرة، وال يرى   علهيا إال يف  يثاب  الطاعة ال  أن مسأةل  الناس  حيسب كثري من 

ابن عطاء للا   قال  كام  بل  ليس كذل،  األمر  أن  اآلجةل، وال ريب  إال يف  مثرِتا 

للا-السكندري   نسيئة"، -رمحه  فيحاس به  نقًدا  العبد  حياس به  أن  هلل  "حاش   :

 ال حيىص من فوائد ش ىت، ويكفيه أن  وابلتايل فهو يرى مثرة طاعته قبل اآلخرة فامي

 : -رمحه للا تعاىل- يكسب الفوائد العرش الت ذكرها ابن القمي

فأرض    ؛فإن من أطلق نظره دامت حرسته  ؛ َتليص القلب من أمل احلرسة  : أحدها 

القلب إرسال البرص وال    ،وال صب ل عنه  ،فإنه يريه ما يش تد طلبه  ؛يشء عىل 

والنظرة تفعل يف القلب ما يفعل السهم يف ،  أمله وعذابه  وذل غاية  ،وصول ل إليه

ويه مبزنةل الرشارة من النار ترىم يف احلشيش اليابس    ،الرمية فإن مل تقتهل جرحته

 : فإن مل حيرقه لكه أحرقت بعضه كام قيل

 َررِ ــلُكُّ احلََواِدِث َمْبَداَها ِمَن النََّظِر ... َوُمْعَظُم النَّاِر ِمن ُمْستَْصغَِر الشَّ 

 كَرِ ـفِ ـُل اِبل ـغْ ـشُّ ـ لُّ أَذاُه ال ــُب كُ ــَوالَعنْيُ أَْصْل ِعنَاَها ِفْتنَُة النََّظِر ... َوالقَلْ 

 َذرِ ـِر َواحلَ ـَؤاُد هِبَا يف األسْ ـَكْ نَْظَرة  نَقََشْت يف القَلِْب ُصوَرَة من َراَح الفُ 

 َطر ــىل اخلَ ـوُقوف  عـن مَ ـِْعيـ يف أَعنُْيِ ال  ا َداَم َذا عنَْي  يُقَلِّهُبَا ...  ـَواملَْرُء مَ 

 َررِ ـــضَّ ــاَء اِبلــُرور  جَ ــ بًا بِسَ ــ ْرحَ ـُه ... ال مَ ـا رَضَّ ُمهَْجتَ ـ تَُه مَ ـ لَ ـ رُّ ُمقْ ـُس ـ يَ 
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الثانية  نورً   :الفائدة  القلب  يورث  وإرشاقً أنه  ويف  ا  العني  يف  يظهر  ويف  ا  الوجه 

ولهذا وللا    ،كام أن إطالق البرص يورثه ظلمة تظهر يف وهجه وجوارحه  ،اجلوارح 

تعاىل قول  يف  النور  آية  س بحانه  للا  ذكر  َواأْلَْرِض{   :أعمل  َماَواِت  السَّ نُوُر   ُ }اّللَّ

قول  ،[35]النور:   ]النور:    :عقيب   } أَبَْصاِرمِهْ ِمْن  وا  يَُغضُّ لِلُْمْؤِمِننَي   ،(1)[03}ُقْل 

النظرة سهم مسموم "  :ا لهذا حىت كأنه مش تق منه وهو قولوجاء احلديث مطابقً 

نورً  قلبه  للا  أورث  امرأة  حماسن  عن  برصه  غض  مفن  إبليس  سهام   ( 2)"امن 

 .احلديث

وإذا استنار القلب   ،فإَّنا من النور ومثراته  ؛أنه يورث حصة الفراسة  :الفائدة الثالثة  

والنظر    ،ري مبزنةل املرآة اجمللوة تظهر فهيا املعلومات كام يهألنه يص   ؛حصت الفراسة

قلبه  مرآة  يف  الصعداء  نفسه  تنفست  نظرة  العبد  أطلق  فإذا  فهيا  التنفس  مبزنةل 

نورها  مل    فطمست  فراسة  َتطئ واكن جشاع ال    ،فراس ته  َتطئاحلالل  وللا    ،ل 

مفن غض برصه عن احملارم    ؛العبد عىل ْعهل مبا هو من جنسه  ي س بحانه وتعاىل جيز 

 

  –رمحه للا  -قال القرطيب  يشبه كالم اإلمام القرطيب يف تفسريه حيث قال:    -  (1) 
وعال جل  املوَل  قول  فُ ُروَجُهم     }ُقل    :عند  َوََي َفظُوا  أَب َصار ه م   م ن   يَ ُغضُّوا  ل ل ُمؤ م ن نَي 

نَ ُعوَن{ ]النور:   َا َيص  وبدأ ابلغض قبل الفرج؛  )[:  30َذل َك أَز َكى ََلُم  إ ن  اّلل َ َخب ري  مب 
ألن البصر رائد للقلب، كما أن احلمى رائدة املوت، وأخذ هذا املعىن بعض الشعراء  

 فقال: 
 تر أن العني للقلب رائد     فما َتلف العينان فالقلب آلف " ا.ه  أمل 

 تقدم أنه ضعيف.  - (2) 
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فلام حبس برصه هلل أطلق للا نور    ،عوضه للا س بحانه وتعاىل إطالق نور بصريته

    .ومن أطلق برصه يف احملارم حبس للا عنه بصريته  ، بصريته

وذل بسبب   ، ويسهل عليه أس بابه  ،أنه يفتح ل طرق العمل وأبوابه  :الفائدة الرابعة  

القلب إذا استن  ؛ نور  املعلوماتفإنه  فيه حقائق    ، وانكشفت ل برسعة  ،ار ظهرت 

وانسد عليه    ،وأظمل  ،ومن أرسل برصه تكدر عليه قلبه  ،ونفذ من بعضها إىل بعض

 .ابب العمل وطرقه

  ة أنه يورث قوة القلب وثباته وجشاعته فيجعل ل سلطان البصري   : الفائدة اخلامسة 

  "، يفرق الش يطان من ظهل  إن اذلي خيالف هواه"  : ويف األثر  ، مع سلطان احلجة

النفس وحقارِتا ما جعهل   القلب وضعفه وهمانة  املتبع لهواه من ذل  ولهذا يوجد يف 

رضاه عىل  هواه  آثر  ملن  احلسن   ،للا  البغال"  :قال  هبم  مهلجت  وإن   ،إَّنم 

الباذينو  هبم  قلوهبم  ،طقطقت  لف   املعصية  ذل  من   ،إن  يذل  أن  إال  للا  أىب 

وال جيدونه إال    ،الناس يطلبون العز بأبواب امللوك"  :خوقال بعض الش يو   "،عصاه

ومن عصاه فقد عاداه فامي    ، ومن أطاع للا فقد والاه فامي أطاعه فيه  ، يف طاعة للا

فيه عاداه مبعاصيه  ،عصاه  القنوت  "،وفيه قسط ونصيب من فعل من    : ويف دعاء 

  .(1)"وال يعز من عاديت ،إنه ال يذل من واليت"

 

ي    رواه أبو داود وابن ماجه واحلاكم:    -  (1) 
َسن  ب ن  َعل    -رضي للا عنهما    -َعن  احلَ 

ي   َكل َمات  أَُقوَُلُن  يف  قُ ُنوت  ال و ت ر    «قَاَل: )"َعل َمن  َجد  ي َرُسوُل للا    إ َذا َرفَ ع ُت رَأس 
د ين  ف يَمن  َهَدي تَ   :َوملَ  يَ ب َق إ ال  السُُّجودُ  َوتَ َول ن  ف يَمن     ،َوَعاف ن  ف يَمن  َعافَ ي تَ   ،الل ُهم  اه 
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السادسة  َسورً   :الفائدة  القلب  يورث  وانرشاحً أنه  وفرحة  الذلة  ا  من  أعظم  ا 

ا  وأيضً ،  وخمالفة نفسه وهواه  ، وذل لقهره عدوه مبخالفته  ،والرسور احلاصل ابلنظر

أعاضه للا    ،ارة ابلسوءوفهيا مرسة نفسه األمّ   ،وحبس شهوته هلل  ،فإنه ملا كف ذلته

مهنا  أمكل  وذلة  مرسة  بعضهمكام    ،س بحانه  ذلة  "  :قال  من  أعظم  العفة  لذلة  وللا 

فرحً   "،اذلنب أعقهبا ذل  هواها  خالفت  إذا  النفس  أن  ريب  وذلة  ا وَسورً وال  ا 

 . وهاهنا ميتاز العقل من الهوى ،أمكل من ذلة موافقة الهوى مبا ال نس بة بيهنام

وته  فإن األسري هو أسري شه  ؛ص القلب من أَس الشهوةأنه خيلّ   : الفائدة السابعة 

 طليق برأي العني وهو أسري: فهو كام قيل ،وهواه

 : وسامه سوء العذاب وصار  ،ن منه عدوهومىت أَست الشهوة والهوى القلب متكّ  

 حياض الردى والطفل يلهو ويلعب       كعصفورة يف كف طفل يسوهما 

فإن النظر ابب الشهوة احلامةل    ؛ من أبواب هجّنأنه يسد عنه ابابً   :الفائدة الثامنة  

مفىت هتك    ، وحترمي الرب تعاىل ورشعه جحاب مانع من الوصول  ،عىل مواقعة الفعل

احملظور غاية  ،احلجاب رضي عىل  عند  منه  نفسه  تقف  النفس يف هذا    ؛ ومل  فإن 

ت  ال  عندها ـنق ـ الباب  تقف  بغاية  اجلديد   ،ع  اليشء  يف  ذلِتا  أن  فصاحب    ،وذل 

فغض البرص   ،اوأطيب خمبً   ،اوإن اكن أحسن منه منظرً   ، التليدعه  نالطارف ال يق 

 . يسد عنه هذا الباب اذلي جعزت امللوك عن استيفاء أغراضهم فيه

 

َأع طَي تَ   ،تَ َول ي تَ  ف يَما  َل   َقَضي تَ   ،َواَبر ك   َما  َشر   يُ ق َضى   ،َوق ن   َواَل  ي  تَ ق ض  إ ن َك 
َت رَب  َنا َوتَ َعالَي َت"( ،َواَل يَع زُّ َمن  َعاَدي تَ  ،َوإ ن ُه اَل َيذ لُّ َمن  َوالَي تَ  ،َعَلي كَ   . تَ َبارَك 
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ويثبته  : التاسعة  الفائدة  ويزيده  عقهل  يقوي  ال    ؛أنه  وإرسال  البرص  إطالق  فإن 

للعواقب مالحظته  وعدم  وطيشه  العقل  خفة  من  إال  العقل    ؛حيصل  خاصة  فإن 

العواقبم أطلق    ،الحظة  ملا  عليه  نظره  عواقب  جتين  ما  عمل  لو  النظر  ومرسل 

 :برصه قال الشاعر

 حىت يفكر ما جتين عواقبه      وأعقل الناس من مل يرتكب سببا 

العارشة  الشهوة  :الفائدة  القلب من سكر  الغفةل  ،أنه خيلص  فإن إطالق    ؛ورقدة 

ويوقع يف سكرة العشق كام    ،البرص يوجب اس تحاكم الغفةل عن للا وادلار اآلخرة

الصور عشاق  عن  تعاىل  للا  ]احلجر:    : قال  يَْعَمهُوَن{  ْم  َسْكَرِِتِ لَِف   ُْم  ِإَّنَّ }لََعْمُرَك 

الرشاب  ،فالنظرة كأس من مخر  ؛[72 العشق    ،والعشق هو سكر ذل  وسكر 

وسكران العشق قلام يفيق إال وهو    ،فإن سكران امخلر يفيق  ؛أعظم من سكر امخلر

 : يف عسكر األموات كام قيل

 من به سكران  ةومىت إفاق        سكران سكر هوى وسكر مدامة 

ذكران  ما  أضعاف  أضعاف  إرسال  وآفات  البرص  غض  نهب   ،وفوائد  عليه  نوإمنا  ا 

 .(1) (ا تنبهيً 

 

ي َ َعْن  ): -رمحه للا-ويقول ش يخ اإلسالم ابن تميية  َِّت َُّنِ وَرِة ال غَضَّ الَْبرَصِ َعْن الصُّ

النََّظِر إلهَْيَا اَكلَْمْرأَِة، َواأْلَْمَرِد الَْحَسِن يُوِرُث َذِلَ ثاََلَث فََوائَِد َجِليةَلِ الْقَْدِر: إْحَداَها:  

 

 انتهى كالمه رمحه للا. - (1) 
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َِّت  ال تُُه  ميَاِن َوذَلَّ اإْلِ ُ َحاَلَوُة  ا تََركَُه اّللَّ َوأَْطَيُب ِممَّ ِ    ؛  يِهَ أَْحىَل  فَِإنَّ َمْن تََرَك َشيْئًا ّلِلَّ

ِمنُْه، ا  َخرْيً  ُ اّللَّ َضُه  نُوَر    َعوَّ يُوِرُث  َُّه  أَن فَهَُو:  الَْبرَصِ  غَضِّ  يِف  الثَّاِنَيُة  الْفَائَِدُة  ا  َوأَمَّ

َوالِْفَراَسةَ  قَ ،  الْقَلِْب،  َعْن  تََعاىَل  :  قَاَل  لُوط  ُمْ   لََعْمُركَ }ْوِم  مْ   لَِف   ِإَّنَّ {  يَْعَمهُونَ   َسْكَرِِتِ

َوُسْكَر  ،  [72:  احلجر] الَْبِصرَيِة،  َوَْعَى  الَْعْقِل،  فََساَد  يُوِجُب  َوِر  الصُّ يِف  فَالتََّعلُُّق 

هِلِ ِبَما ُهَو مِ ،  الْقَلِْب بَْل ُجنُونَه زِي الَْعْبَد عىََل َْعَ ُ تََعاىَل جَيْ ، فَغَضُّ  َواّلَلَّ هِلِ ْن ِجنِْس َْعَ

ُ عَلَْيِه ِمْن ِجنِْسِه ِبَما ُهَو َخرْي  ِمنُْه. فَُيْطِلُق نُوَر بَِصرَيتِِه،   ُضُه اّللَّ َم يَُعوِّ ِه َْعَّا َحرَّ برََصِ

ا يَنَاُل بَِصريَ  ِو َذِلَ ِممَّ  َة الْقَلِْب.َويَْفتَُح عَلَْيِه اَبَب الِْعمْلِ َوالَْمْعرِفَِة َوالُْكُشوِف، َوََنْ

َمَع   ِة  النُّرْصَ ُسلَْطاَن   ُ اّللَّ فَيَْجَعُل  َوجَشَاَعُتُه،  َوثََباتُُه،  الْقَلِْب،  ُة  ُقوَّ الثَّاِلثَُة:  َوالْفَائَِدُة 

، َوِلهََذا يُوَجُد   ِ ْيَطاُن ِمْن ِظهلِّ اِلُف َهَواُه يَْفُرُق الشَّ ي خُيَ ِ ِة، َويِف اأْلَثَِر: اذلَّ ُسلَْطاِن الُْحجَّ

َعَصاُه،  يِف  ِلَمْن   ُ اّللَّ َجَعهَلُ  َما  َوُمهَانََِتَا،  َوَضْعِفهَا  النَّْفِس  ُذلِّ   ، لِّ اذلُّ ِمْن  ِلهََواُه  الُْمتَِّبعِ   

َعَصاهُ  ِلَمْن   َ ةلَّ َواذلِّ أََطاعَُه،  ِلَمْن  َة  الِْعزَّ َجَعَل   َ يَُقوُل:   ،فَِإنَّ اّللَّ الَْبرْصِيُّ  الَْحَسُن  َواَكَن 

لَ  ْم، يَْأىَب َوِإْن مَهْ ْم الِْبغَاُل، فَِإنَّ ُذلَّ الَْمْعِصَيِة يِف ِرقَاهِبِ اِذيُن، َوَطْقَطقَْت هِبِ ْم الَْبَ َجْت هِبِ

َ فَقَْد َوالاَُه ِفميَا أََطاعَُه ِفيِه، َوَمْن َعَصاُه   ُ إالَّ أَْن يُِذلَّ َمْن َعَصاُه، َوَمْن أََطاَع اّللَّ اّللَّ

 .(1)( َمْن عَاَداُه ِبَمَعاِصيهِ فَِفيِه ِقْسط  ِمْن ِفْعلِ 

 

 

 

 

 . (288/ 1) الكبى  الفتاوى  - (1) 
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 اإلنسان أثر النظر للحرام على قلب
اذلنوب وأشدها خطًرا عىل القلوب تكل الت تأيت من قبل احلارس،  إن أعظم آاثر  

الفارس البواب  يد  عىل  به  )العني(  وتدخل  وتعبث  فرًي،  القلب  تفري  وابلتايل   ،

من  عبثً  بد  ال  اكن  ولهذا  كعالجات  ا،  وكثرية  متعددة  وعناوين  شديد،  تفصيل 

 لهذه القضية املهمة واملفصلية فأقول:  إسعافية، وجرعات وقائية ودوائب
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 القلب احلي والذنب! 
رصاعات  إَّنا   فيه  وقلب  تتوقد،  وانر  ظلمة،  ال  وظلامت  حرسة،  ال  حرسات 

الطاعة عندما تدخل عليه املعصية تظمل    ،متددـ تتجسد وت  القلب امليضء بنور  لكن 

أمامه رأًسا  ادلنيا  لها، وتنقلب  يغت  القلب  نكتة يف  النور، وتنكت  القلب، وتواجه 

عىل عقب، ويكرهها، وال يرضاها فيه، ويعلن غضبه وخسطه عىل صاحب اذلنب،  

اذلنب مع  يتأقمل  زاحف،    ،وال  مبحتل  أش به  يه  الظلمة  مرتبصوهذه  عدو    ،أو 

مغمتًا   كئيبًا  عابًسا  فرتاه  وأحزانه  ومغومه  مهومه  وتبدأ  ذرعًا،  هبا  يضيق  وابلتايل 

ابكيًا  اندًما  لن    ،متحرًسا  أن  مغلظة  أميااًن  حيلف  أو  يعود،  ال  أن  ينذر  أغلهبم  بل 

يرجع، أو يعاهد للا تعاىل وهكذا كثري مما يردين، لك ذل خروًجا من األمل أو ما 

اإلميان،  يسمى جبْل شعاع  بقاء  عىل  يدل  فإمنا  عىل يشء  دل  إن  وهذا  الضمري،   

ونصاحئ   إسعافية،  لعيادات  فيحتاج رضورة  النريان،  من  واخلوف  الرمحن،  وحب 

بعد   الكثريون  إلهيا  يَتافت  ما  وهو  روحية،  وغذاءات  قلبية،  وأدوية  إرشادية، 

ة العودة إىل اذلنب مرة  ، لكن املشلك املعصية، ويطلهبا الغيورون بعد الزةل واملوبقة

بعد مرة؛ كونه مل يصدق حقيقة يف اإلقالع، ودليهل بقاؤه يف أرض الرصاع، وموطن 

الضياع، وأعين به النت وما فيه من خبث، ال أقول ابتعاًدا تًما بل معاجلات توصهل  

 للفطرة السوية، واحلاةل العادية، وجتد لك ذل يف ثناي الكتاب بعون رب األرابب.
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 الكوز جمخيًا ك
عُ  إذا  احل   نفرالقلب  القباحئ  عليه  إلهيا   رضت  يلتفت  ومل  وأبغضها،  بطبعه   ، مهنا 

  : ¢ق بني احلسن والقبيح كام قال ابن مسعود  يفرّ   فإنه ال  ؛ِبالف القلب امليت
والقلب املريض ،  )هكل من مل يكن ل قلب يعرف به املعروف وينكر به املنكر(

إن غلب عليه مرضه التحق ابمليت القايس، وإن غلبت عليه حصته التحق ابلّسلمي، 

للا  ) حمبة  من  ففيه  عةل  وبه  حياة  ل  القلب  وتعاىل-فهذا  به  -س بحانه    ، واإلميان 

  ، وإيثارها  ،حياته، وفيه من حمبة الّشهواتهو مادة   والتولك عليه ما  ،واإلخالص ل

هو مادة هالكه، وهو ممتحن    والعجب ما   ،والكب  ،واحلسد  ،واحلرص عىل حتصيلها 

إىل  يدعوه  وداع  اآلخرة،  وادلار  ورسول  للا  إىل  يدعوه  داع  داعيني:  بني 

ف(1)(العاجةل يوم  ،  القلوب، وأن جناتك  أحوال  األمور من  القيامة  إذا عرفت هذه 

َ   أََت   َمنْ   ِإالَّ   بَُنونَ   َواَل   َمال    يَْنفَعُ   اَل   يَْومَ }  :مرشوطة بسالمة قلبك  { َسِلمي    ِبقَلْب    اّللَّ

  [، فيجب عليك حينئذ أن تعتين بقلبك أت العناية، فتعرف ما 89  ،88:  الشعراء]

من لك وحتفظ النّوافذ املوصةل إليه  وما متر عليه من املناظر،  يدخهل من اخلواطر،  

  ؛العنيمنفذ  وأخطر منفذ إليه هو    ، ن أعظم انفذة عىل قلبكإ يضعفه وميرضه، و  ما 

، وذلل اندى جل وعال  ويه منظاره الت يرى هبا احملسوسات  ،فالعني رائد القلب

فقال:   واملسلامت  املسلمني  وليس  واملؤمنات  وا  لِلُْمْؤِمِننيَ   ُقلْ }املؤمنني    ِمنْ   يَُغضُّ

مْ  فَُظواَوحيَْ  أَبَْصاِرمِهْ   [. 31 ،30: النور{ ]لَهُمْ  أَْزََك  َذِلَ  فُُروهَجُ
 

م، 1975-1395  الثانية،  بريوت، الطبعة   املعرفة   دار(  9/  1)اللهفان  إغاثة   -  (1) 
 الفقي.  حامد حممد: حتقيق
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 ! الران
أو   ابذلنب،  اس تخفاف  أو  جبهل  هو  إمنا  املعصية  ْعل  أن  شك  تقدير فال    عدم 

قال    لعقوبة،ل الران،  مرحةل  إىل  ابإلنسان  يصل  حىت  والش يطان  للشهوة  غلبة  أو 

يَْكِسُبوَن{ اَكنُوا  ا  مَّ م  ُقلُوهِبِ عىََل  َراَن  بَْل  }الَكَّ  ـ:  و   ،تعاىل:  ـ رمحه للا  يقول احلسن 

بعد  ) اذلنب  القلب  اذلنب،هو  يعمى  ـ:   (،حىت  رمحه للا  ـ  القمي  ابن  يقول    وذلا 

،  فإذا زادت غلب الصدأ حىت يصري راانً  املعصية،من  وأصل هذا أن القلب يصدأ)

طبعً  يصري  يغلب حىت  وقفاًل  مث  غشاوة    ا، وخمتً ا  القلب يف  فإذا   وغالف،فيصري 

أعاله   فصار  انعكس  والبصرية  الهدى  بعد  ل  عدوه   أسفهل،حصل  يتواله  حفينئذ 

"تُْعَرُض الِْفنَتُ عىََل الُْقلُوِب ُعوًدا ُعوًدا  :  (، ويف البخاري ومسملويسومه حيث أراد

ِفيِه    ،اَكلَْحِصريِ  ُنِكَت  أَْنكََرَها  قَلْب   َوأَيُّ  َسْوَداُء،  ُنْكتَة   ِفيِه  ُنِكَت  ُأرْشِهَبَا  قَلْب   فََأيُّ 

: فَ   ُنْكتَة  بَْيَضاُء، َحىتَّ يَِصرَي الْقَلُْب عىََل قَلَْبنْيِ ُه ِفْتنَة  َما    ا عىََل أَبَْيَض ِمثِْل الصَّ اَل ترَُضُّ

يًا   ُمَجخِّ اَكلُْكوِز  ا  ُمْراَبدًّ أَْسَوُد  َواآْلَخُر  َواأْلَْرُض،  َماَواُت  السَّ كَفَّهُ -َداَمْت  اَل   -َوأََماَل 

َهَواُه" ِمْن  ُأرْشَِب  َما  ِإالَّ  ُمنْكًَرا،  يُْنِكُر  َواَل  َمْعُروفًا،  صفاء    ،(1) يَْعِرُف  من  بد  فال 

 من اذلنوب؛ يك ال تعميه فال يرى احلق بسبب ترامكها عليه. ونقاء القلب 

 

ومسلم:    -  (1)  البخاري  ال َيَمان   رواه  ب ن   ُحَذي  َفَة  ع ن َد    ¢َعن   ُجُلوًسا  )ُكن ا  قَاَل: 
َفظُهُ   «فَ َقاَل: أَيُُّكم  ََي َفُظ َحد يَث َرُسول  للا     ¢ُعَمَر   َنة ؟، فَ ُقل ُت: َأاَن َأح   يف  ال ف ت  

، إ ن َك جَلَر يء  فَ ُقل ُت: مسَ ع ُت َرُسوَل للا    يَ ُقوُل: "تُ ع َرُض ال ف ََتُ َعَلى    «قَاَل: فَ َهات 
َوَأيُّ   َسو َداُء،  َتة   نُك  ف يه   نُك َت  ر َِبَا  ُأش  قَ ل ب   فََأيُّ  ري   ص  ُعوًدا َكاحلَ  ُعوًدا  قَ ل ب   ال ُقُلوب  
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 القلب الزبالة 
وفسد القلب  خرب  وفسدت  العني  خربت  حمل    ،فإذا  يه  الت  اكملزبةل  وصار 

واإلانبة    ،وحمبته  ،فال يصلح لسكَن معرفة للا  ، النجاسات والقاذورات واألوساخ

ن بني  أللكه؛    وإمنا يسكن فيه أضداد ذل   ،والرسور بقربه فيه  ،واألنس به  ،إليه

ينفصل  ا ومنفذً العني والقلب طريقً  اآل  أحدهاما وال  مهنن الًك إ و  ،خرعن  يصلح ام   

النظر،  ويفسد بفساده  ،خربصالح اآل القلب فسد  النظر   ،فإذا فسد  وإذا فسد 

القلب: } ينَ   َمعَ   نَْفَسكَ   َواْصِبْ فسد  ِ ُمْ   يَْدُعونَ   اذلَّ   َوهْجَهُ   يُرِيُدونَ   َوالَْعيِشِّ   اِبلْغََداةِ   َرهبَّ

نَْيا  الَْحَياةِ  ِزينَةَ  تُرِيدُ  َعهْنُمْ  َعْينَاكَ  تَْعدُ  َواَل   . [28: الكهف{ ]ادلُّ

 

م ث ل   أَب  َيَض  َعَلى  قَ ل َبني  :  َعَلى  ال َقل ُب  رَي  َيص  َحَّت   بَ ي َضاُء،  َتة   نُك  ف يه   نُك َت  أَن َكَرَها 
ُمر اَبدًّا َكال ُكوز    الص َفا َوُد  َأس  َخُر  َواآل  َر ُض،  َواأل  الس َماَواُت  َداَمت   َما  َنة   ف ت   َتُضرُُّه  اَل 

ًيا   َهَواُه"    -هُ َوأََماَل َكف  -جُمَخ   م ن   ر َب  ُأش  َما  إ ال   ُمن َكًرا،  يُ ن ك ُر  َواَل  َمع ُروفًا،  يَ ع ر ُف  اَل 
ل ه  َوَمال ه   َنَة الر ُجل  يف  َأه  َوَوَلد ه  َوَجار ه ؟، قَاُلوا: َأَجل  ،   )فَ َقاَل ُعَمُر: َلَعل ُكم  تَ ع ُنوَن ف ت  

ُي َعن  ال ُمن َكر   قَاَل: ت ل َك ُتَكف  ُرَها الَصاَلُة َوالص    ل َمع ُروف  َوالن  ه  ُر اب  َم  َياُم َوالص َدَقُة، َواأل 
ر    َنَة ال ِت  َُتُوُج َكَمو ج  ال َبح  َا أُر يُد ال ف ت   َها َِبس   ف َ لَي َس َهَذا أُر يُد، إ من  ن   ُقل ُت: لَي َس َعَلي َك م 

نَ هَ  َنَك َوبَ ي   َتُح؟اَي أَم رَي ال ُمؤ م ن نَي، إ ن  بَ ي   َسُر أَم  يُ ف  فَ ُقل ُت:   ا اَباًب ُمغ َلًقا فَ َقاَل ُعَمُر: أَيُك 
َر ملَ  يُ غ َلَق أََبًدا، فَ ُقل ُت: َأَجل   َسُر، قَاَل: فَإ ن ُه إ َذا ُكس  : فَ ُقل َنا   اَل، َبل  يُك  قَاَل أَبُو َوائ ل 

َُذي  َفَة: َأَكاَن ُعَمُر يَ ع َلُم ال َباَب؟، قَاَل: نَ َعم ، ث  ُتُه    حل  َلَة، إ ين   َحد  َكَما َأن  ُدوَن ال َغد  الل ي  
فَ ُقل َنا   ، ال َباب  َعن   ُحَذي  َفَة  َأَل  َنس  َأن   َنا  ب   َفه   : َوائ ل  أَبُو  قَاَل  ََغال يط   أل  اب  لَي َس  َد يث   حب 

: َسل ُه، َفَسأََلُه فَ َقاَل: ال َباُب ُعَمرُ  ُروق   ."(ل َمس 
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 طعنات متوالية 
، وإما أن ترسهل لعدوك، وحتارب به نفسك بنفسك؛ ™إما أن تسمل قلبك لربك

احملرمةلكن   القلب،   فالنظرات  يف  تقود    سهم  وهملكة  الفؤاد،  يف  غائرة  وجراحات 

لطول الرقاد هذا إذا اكن من النظر وحده فكيف جبرعات أخرى متواصةل، ومسوم  

فهو   إذا مسعت احلرام فهو سهم يف القلب، وإذا بطشت يف احلرامف  متالحقة،كثرية  

من لك هجة،    يبقى القلب مطعوانً   وهكذا احملرمات ْعوًما، وابلتايل   سهم يف القلب،

واجلنود يذودون عنه، وحيمونه    ،مرتبع عليهاكملكل عىل العرش،  فهو  أما قلب املؤمن  

 .فال يفرتس أحد، وال يصيبه مكروه أبد!
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 دوام تعلق القلب وجنايته 
 هو   فهذا  صيب،  أو  امرأة:  حمرمة  صورة  قلبه  اس تعبد  من)  :-رمحه للا-قال ابن تميية  

  فإن   ثوااًب؛  وأقلهم  عذااًب،  الناس  أعظم  من  وهؤالء   فيه،  يدان  ال  اذلي  العذاب

 الرش  أنواع  من  ل  اجمتع  ل  مس تعبًدا  هبا،  متعلقًا  قلبه  بق    إذا   لصورة   العاشق 

  فدوام   الكبى،  الفاحشة  فعل  من  سمل   ولو  العباد،  رب  إال  هيحيص   ال  ما   والفساد

 منه  يتوب  مث   ذنبًا   يفعل  ممن  عليه  رضًرا  أشد  الفاحشة  فعل  بال  هبا   القلب  تعلق

 :  قيل  كام واجملانني، ابلساكرى يش هبون وهؤالء قلبه، من أثره ويزول

 سـكران  بـه مـن إفـاقـة  ومـىت       مدامة وسكر  هوى، سكر سكران

 :  وقيل

 ابجملانني  مـام  أعـظـم العــشـق      هلم فقلت ِتوى مبن جننت قالوا

 احلني يف اجملنون يرصع وإمنا       صاحبه ادلهر يس تفيق ال العشق

  طعم   ذاق  إذا   القلب  فإن   للا؛  عن  القلب  إعراض :  البالء  هذا  أس باب  أعظم  ومن

  وال   أذل  وال  ذل،  من  أحىل  قط  يشء   عنده  يكن  مل  ل  واإلخالص  للا  عبادة

  خوفًا  أو  منه،  إليه   أحب  يكون  آخر  مبحبوب  إال  حمبوابً   يرتك  ال  واإلنسان  أطيب،

  من  ابخلوف  أو  الصاحل،  ابحلب  عنه  القلب  ينرصف  إمنا   الفاسد  فاحلب  مكروه،  من

وءَ   َعْنهُ   ِلنرَْصَِف   كََذِلَ : }يوسف  حق  يف  تعاىل  قال  الرضر، َّهُ   َوالْفَْحَشاءَ   السُّ   ِمنْ   ِإن

 إىل   امليل  من  يسوءه  ما   عبده  عن  يرصف   فاهلل  ،[24:  يوسف{ ]الُْمْخلَِصنيَ   ِعَباِدانَ 
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  أن  قبل  يكون  ولهذا  هلل،  بإخالصه  الفحشاء  عنه  ويرصف  هبا،  والتعلق  الصور

 ذاق   فإذا  هواها،  اتباع  عىل  نفسه  تغلبه  ل  واإلخالص  هلل  العبودية  حالوة  يذوق

}تعاىل  قال  عالج،  بال  هواه   ل  انقهر  قلبه  يف  وقوي  اإلخالص،  طعم اَلةَ   ِإنَّ :    الصَّ

ْكرُ   َوالُْمْنكَرِ   الْفَْحَشاءِ   َعنِ   تهَْنَيى ِ   َوذَلِ ُ   أَْكَبُ   اّللَّ ]تَْصنَُعونَ   َما   يَْعملَُ   َواّللَّ : العنكبوت{ 

  حتصيل   وفهيا   واملنكر،  الفحشاء  وهو  للمكروه،  دفع  فهيا   الصالة  فإن  ؛[45

  للا  ذكر  فإن  املكروه؛  دفع  من  أكب  احملبوب  هذا  وحصول  للا،   ذكر  وهو  احملبوب،

 .(1) (هلل القلب وعبادة هلل، عبادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار(185  /5)  الكبى   الفتاوى   -  (1)  الطبعة:  الكتب  ،    األوَل   الطبعة   العلمية، 
 عطا. عبد القادر مصطفى - عطا عبد القادر حممد م، احملقق:1987 - ه 1408
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 للقلب  جناسة الفواحش واملعاصي
توبة صادقة تنفعها غري  األرض، وال  مياه  تطهرها  وعودة حقيقية    ،جناسة عظمية ال 

القمي: ابن  قال  األحد   مبزنةل   القلب  يف   واملعاِص   الفواحش  جناسة   فإن)  للواحد 

غَل   ومبزنةل  البدن،  يف  الرديئة  األخالط   اذلهب   يف  اخلََبث   ومبزنةل  الزرع،  يف   ادلَّ

  الرديئة  األخالط  من  اس تفرغ  إذا  البدن   أن  فكام  واحلديد؛  والنحاس  والفضة

ق   بال  ْعلها   فعملت  فاسرتاحت،  مهنا   الطبيعية  القوة  َتلصت   فمن   ممانع،  وال  ُمَعوِّ

 َتليطه،   من  اس تفرغ  فقد  ابلتوبة  اذلنوب  من  َتلص  إذا  القلب  فكذل  البدن،

 واملواد  الفاسدة  اجلواذب  تكل  من  فاسرتاح   للخري،   وإرادته  القلب  قوة  فتخلصت

  رعيّته،   يف  حمكه   ونفَّذ  ملكه،  َسير  عىل   وجلس   واش تد،  وقوي   ومنا،   زاك  الرديئة،

 ُقلْ : }تعاىل  قال  كام   طهارته،  بعد  إال  زاكته  إىل  ل  سبيل  فال  وأطاعت،  ل  فسمعت

وا  لِلُْمْؤِمِننيَ  فَُظوا  أَبَْصاِرمِهْ   ِمنْ   يَُغضُّ مْ   َوحَيْ َ   ِإنَّ   لَهُمْ   أَْزََك   َذِلَ   فُُروهَجُ   ِبَما  َخِبري    اّللَّ

 .(1) (الفرج وحفظ البرص غض بعد الزاكة جفعل  ،[30: النور{ ]يَْصنَُعونَ 

يف الكم يش به الكم تلميذه، ولعل األول أخذ من الكم    -رمحه للا-وقال ابن تميية  

 الرديئة  الاخالط  مبزنةل  فإَّنا   املعاِص  ترك  ش يخه وزاد عليه واس تفاد منه: )كذل

 ،الرديئة  خالطاأل  من  البدن  اس تفرغ  فإذا  ،الزرع  يف  ادلغل  ومثل  ،البدن  يف

  وكذل  ،البدن  فيمنو  واسرتاحت  الطبيعية   القوة  َتلصت  الزائد  ادلم  اكس تخراج

 

 م،1975       1395  الثانية،  الطبعة   بريوت،  املعرفة   دار  ،(46/  1)  اللهفان   إغاثة   (1) 
 .الفقي  حامد حممد: حتقيق
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  اصاحلً   ْعاًل   خلط  حيث  َتليطاته  من  ا اس تفراغً   اكن  اذلنوب  من  تب  إذا  القلب

  ، الصاحلة  لألعامل  وإراداته  القلب  قوة  َتلصت  اذلنوب  من  تب  فإذا  ،ا يئً س   وآخر

 يمنو  ِبيث  القلب  فزاكة  ؛فيه  اكنت  الت  الفاسدة  احلوادث  تكل  من  القلب  واسرتاح 

ِ   فَْضلُ   َولَْواَل }:  تعاىل   قال  ويمكل ُتهُ   عَلَْيُكْ   اّللَّ { أَبًَدا  أََحد    ِمنْ   ِمنُْكْ   َزََك   َما   َوَرمْحَ

]لَُكْ   أَْزََك   ُهوَ   فَاْرِجُعوا  اْرِجُعوا  لَُكُ   ِقيلَ   َوِإنْ }  :تعاىل  وقال  ،[21:  النور] : النور{ 

وا  لِلُْمْؤِمِننيَ   ُقلْ }  :  وقال  ،[28 فَُظوا  أَبَْصاِرمِهْ   ِمنْ   يَُغضُّ مْ   َوحَيْ   ِإنَّ   لَهُمْ   أَْزََك   َذِلَ   فُُروهَجُ

 َ  امْسَ   َوَذكَرَ   تََزَكَّ   َمنْ   أَفْلَحَ   قَدْ }  :تعاىل  وقال  ،[30:  النور{ ]يَْصنَُعونَ   ِبَما  َخِبري    اّللَّ

ِّهِ  َها   َمنْ   أَفْلَحَ   قَدْ }:  تعاىل   وقال  ،[15  ،14:  األعىل{ ]فََصىلَّ   َرب   َمنْ   َخاَب   َوقَدْ   َزاكَّ

اَها  ]َدسَّ َكَّ   لََعهلَُّ   يُْدِريكَ   َوَما}  : تعاىل  وقال  ،[10  ، 9:  الشمس{  ]يَزَّ ،  [3:  عبس{ 

ِّكَ   ِإىَل   َوأَْهِديَكَ   تََزَكَّ   أَنْ   ِإىَل   َلَ   َهلْ   فَُقلْ }:  تعاىل   وقال ]فَتَْخىَش   َرب :  النازعات{ 

  بإزاةل  حتصل  فإمنا   ؛اخلري  وزيدة  ،والبكة  المنء  أصلها   اكن  وإن  فالزتكية  ،[19  ،18

 .(1)وهذا( هذا جيمع  الزتيك صار فلهذا الرش

 

 

 

 

 

سنة   املطبعة   الناشر،  (6:  ص)  القلوب  أمراض  -  (1)  ه ،  1399  النشر  السلفية، 
 . (96/ 10) الفتاوى  القاهرة، وانظر جمموع  النشر مكان
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 نور اهلل يف قلب الطائع 
  يِف   ِإنَّ : }ذل  بعد  قال  مث  به،  ابُتلوا  وما   ’   لوط  قوم  قصة   س بحانه  ذكر  وقد)

ِنيَ   آَلَيت    َذِلَ  ]لِلُْمتََومسِّ سون  ومه  ،[75:  احلجر{    النظر   من  سِلموا   اذلين  املتفرِّ

م : فروهجم  وحفظ  أبصارمه  بغّض   للمؤمنني  أمره  َعِقيبَ   تعاىل  وقال  والفاحشة،  احملرَّ

{ ُ َماَواِت   نُورُ   اّللَّ ]َواأْلَْرِض   السَّ   جنس   من  اجلزاء   أن   هذا  وَسُّ   ، [35:  النور{ 

مه  عام  برصه  غضَّ   مفن  العمل،   منه؛   خري  هو  ما  جنسه  من   للا  عّوضه  عليه  للا  حرَّ

  مل   ما   به  فرأى  وقلبه،  بصريته  نور   للا  أطلق  احملرمات،  عن  برصه  نورَ   أمسك  فكام

ه  ومل   برصه  أطلق  من  يره هُ   أمر  وهذا  للا،  حمارم  عن  يَُغضَّ سُّ  نفسه؛   من  اإلنسان   حُيِ

 ُصَور  فهيا   انطبعت  الصدأ  من  خلصت  فإذا  فهيا،  اكلصدأ  والهوى  اكملرآة،  القلب  فإن

  علمه   فيكون  املعلومات،  صور   فهيا   ينطبع  مل   َصِدئْت   وإذا  عليه،   يه   كام   احلقائق

 .(1)  (والظنون اخلَْرص  ابب من والكمه

 

 

 

 

 

     1395  الثانية،  الطبعة   بريوت،       املعرفة   دار  ،(48/  1)  اللهفان  إغاثة   (1) 
 .الفقي حامد  حممد: حتقيق م،1975
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 بني البصر والقلب 
اجلسد الواحد ل عالقة كبرية بلك يشء فيه، وال ينفك أبًدا عن بعضه، بل بعض  

والعني  اكلقلب  فيه  األبرز  احملور  تعد  مقرتاًن  ف   وابلتايل،  األعضاء  أحدهام  سالمة 

ألن الوقوع يف الفواحش   ؛فهناك ربط بني غض البرص وحفظ الفرجبسالمة اآلخر  

خطوة خطوة  الش يطان  يأخذه  مبقدمات  يكون  ربنا  ،إمنا  قال  َِّبُعوا  :  وذلل  تَت }َواَل 

ْيَطاِن{ الشَّ يقولون:  ُخُطَواِت  والعلامء  مثنظرة،  مثخطرة  ،  مثفكرة  ،  مث إرادة  ،   ،  

يس تدرجه    فعل،  ، مثعزمية إحقاًما:  فالش يطان  يقحمه  َا   يَ }اس تدراًجا وال  ينَ   أَّيُّ ِ   اذلَّ

َِّبُعوا  اَل   آَمنُوا ْيَطانِ   ُخُطَواِت   تَت َِّبعْ   َوَمنْ   الشَّ ْيَطانِ   ُخُطَواِت   يَت َّهُ   الشَّ  اِبلْفَْحَشاءِ   يَْأُمرُ   فَِإن

]َوالُْمْنكَرِ  ت،  [21:  النور{  الصورة  اذلي رضبه  ولتقريب هذه  املثل  لننظر إىل  عال 

املش تاقني ونزهة  احملبني  روضة  كتابه  يف  كام  القمي  يتبع  يف    ابن  اذلي  الرجل  مثل 

  جديًدا  فرًسا   ركبت  إذا  أنك)  :النظرة األوىل الثانية وال يغض الطرف عام حرم عليه

  مهَّت   فإذا  للخروج،  فيه   تس تدير  أن  ميكهنا   وال   ينفذ،  ال   ضيق  درب  إىل   بك   مفالت

ها  هبا   فِصحْ   خطوتني   أو  خطوة  دخلت  فإذا  تدخل،  لئال  فاكبحها؛  فيه  ابدلخول   وُردَّ

  وإذا   األمر،  سهل   وراهئا  إىل   َرَدْدِتا   فإذا   دخولها،  يمتكن  أن  قبل   عاجالً   وراء   إىل

  تعذر   أو  عليك  عرس   بَذنهبا  جتذهبا   مقت  مث   داخالً   وسقَتا   وجلت،   حىت   توانيت

فكذل النظرة  !،  فهل يقول عاقل إن طريق َتليصها سوُقها إىل داخل؟  خروهجا؛

وإن كرر    ،إذا أثرت يف القلب فإن جعل احلازم وحسم املدة من أولها سهل عالجه 

ولكام   ،نت احملبةالنظر ونقب يف حماسن الصورة ونقلها إىل قلب فارغ فنقشها فيه متكّ 

الشجرة يسق   اكملاء  اكنت  النظرات  حىت  فال  ،تواصلت  تمنى  احلب  جشرة  تزال   
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القلب فيخرج بصاحبه إىل احملن  ،يفسد  به  أمر  فامي  الفكر  ويوجب   ،ويعرض عن 

التلف  ،ارتاكب احملظورات والفنت القلب يف  الناظر   ،ويلق   أن  والسبب يف هذا 

لقمة منه  تناول  إذا  الذليد  الطعام  املعاودة كألك  فطلبت  نظرة  بأول  عينه    ،التذت 

كام عند احلاك يف    «  وكام روي عن النيب،   السرتاح قلبه وسملولو أنه غض أوالً 

إبليس( سهام  من  سهم  )النظرة  والطباين  أن    ؛(1)املس تدرك  شأنه  السهم  فإن 

فإن ابدر واس تفرغه    ،يف القلب فيعمل فيه ْعل السم اذلي يسقاه املسموم  ييرس 

والبد  وإال اس تعفاف،  (2)(قتهل  البرص  الفرج    ،فغض  حلفظ  وس يةل    ؛ والقلبوهو 

 : فالعني رائد القلب كام قال بعضهم

 (. لف العينان فالقلب آلفأمفا ت              أمل تر أن العني للقلب رائد

 ذل  مبدأ  اكن   وملا )  ويقول كام يف كتابه اجلواب الاكيف عندما تلكم عن الزان فقال:

  احلوادث   لك  فإن   ؛ الفرج  حفظ  عىل   مقدًما  بغضه   األمر  جعل  البرص  قبل  من

 فأما  خطيئة،  مث  خطوة،  مث  خطرة،  تكون  مث   نظرة،  تكون  النظر  من  مبدؤها 

 أطلق  مفن  الفرج،  حفظ  أصل  وحفظها   ورسولها،  الشهوة  رائدة  فهي   اللحظات

 اإلنسان،   تصيب   الت  احلوادث  عامة  أصل  والنظر  الهالك،  موارد  نفسه  أورد  نظره

 قادًرا  ليس  ما   اإلنسان  فريى  واحلرقات،  والزفرات  احلرسات  يورث  أنه  آفاته  ومن

 الوسائل  أقرب  من  النظر  اكن  وملا   العذاب،   أعظم  من  وهذا  عنه،  صابًرا  وال  عليه

 

  يف   حديث  خري   كان  صح  لو  ضعيف،  حديث  وهو  مسنده  يف  أمحد  رواه   -  (1) 
 اببه.

 م. 1992  –  1412 بريوت  - العلمية  الكتب  دار (93: ص) احملبني روضة  - (2) 
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  ما  لك   شأن  وهذا  احلاجة،  موضع  يف  وأابحته   حترميه،  الرشيعة  اقتضت  احملرم  إىل

  الهني ؛  أوقات يف  الصالة حرمت كام الراحجة للمصلحة يباح  فإنه  الوسائل حترمي  حرم

  للمصلحة   وأبيحت  للشمس،  جسودمه  يف  ابلكفار  التشبيه  إىل   وس يةل  تكون  لئال

  من   الصحيح،  عىل  األس باب  ذوات  وفعل  اجلنازة،  وصالة  الفوائت،  كقضاء  الراحجة

}وجل   عز   للا  قال  هذا  أجل وا  لِلُْمْؤِمِننيَ   ُقلْ :  ]أَبَْصاِرمِهْ   ِمنْ   يَُغضُّ   ،[30:  النور{ 

ا بل أمر ابلغض  نه مل يأمر للا عز وجل بغض البرص مطلقً أأي    ،تبعيضية  (من)و

النظر  أل  ؛منه يف  مس تثناة  أمور  هناك  والتداوي،ن  )من(   اكخلطبة،  حرف  جفاء 

النظر يف حاالت معينة أنه جيوز  يقل عز وجل  ،لبيان  الفرج فمل    : أما عند حفظ 

فروهجم) من  قال  ( وحيفظوا  فَُظوا}  :وإمنا  مْ فُ   َوحَيْ ]ُروهَجُ حفظ أل؛  [30:  النور{  ن 

واجب   األحوال  يفالفرج  الفرج    ،لك  وحفظ  به،  سواء  أمأمور  حمرم  من لك  مع 

التسرت أي عدم    أو حفظ الفرج مبعَن   ، أاكن هذا احلفظ هو اإلفضاء إىل لك حمرم

 . (1) (التكشف

 

 

 

 

 

 .(347/ 1) اجملمع  ط  والدواء الداء - (1) 
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 أصل الفنت 
العلامء  بقول  ادلاء  وأصل  البالء،  سبب  عينه  أن  بنظره  العاِص  ذل  عمل  أما 

من اذلي ياكبر يف أن لك ما  " حيث قال: -رمحه للا- أبو األعىل املودوديوانطقهم 

ابعثه   والفجور  الفحشاء  من  فهيا  يزال حيدث  وال  اليوم  هذا  إىل  ادلنيا  حيدث يف 

النظر فتنة  من    ابن احلاج  نقل  ذا وأعظم منه ما بل فوق ه  "،األول واألعظم هو 

بقول العلامء  القلب )  :إجامع  آفة عىل  اجلوارح  أعظم  النظر  أن  اإلجامع عىل  ووقع 

 . أال فاحلذر احلذر (،وأَسع األمور يف خراب ادلين وادلنيا 
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 القلب إناء ينضح مبا فيه! 
ويرتك    أطلقت برصك رأيت من املناظر ما يؤثر يف قلبك،  كن عىل يقني بأنك إن

 وإذا تأثر القلب فإن األمر خطري،  نكتة سوداء عىل قارورة صافية نقية يه فؤادك، 

 ليس كأمراض  معنويً   و ا أا حس يً ومرض القلب سواء أاكن مرضً   والرش مس تطري،

ما تسمعه بأذنك،  القلب اكإلانء واجلوارح تصب فيه، مفا تراه بعينك، و بل اجلوارح، 

برجكل إليه  متيش  وما  بيدك،  تلمسه  من  وما  جارحة  بأي  تكس به  ما  وهكذا   ،

  ا فرش، وإذا ذكرت للاوإن رشً   ،ا خفرييف قلبك، إن خريً حمتًا  أثره    جوارحك جتد

قلبك  تعاىل تأثر  الفحش  بُكم  تلكمت  وإذا  وخشع،  قلبك  تأثر  وفسد   بلسانك 

معصية ولك طاعة ابجلوارح فأثرها عىل القلب كأثر السموم يف   هكذا لكو   واتضع،

وأنت من يدخل يف هذا اإلانء ما شاء من خري   ،إانء مبا فيه ينضح  األبدان، ولك

لنفسك فاخرت  داء ودواء  قلبورش، ومن  تفسد  أن  بيت  ، واحذر  بيدك، وهو  ك 

إلهك ومليكك: نظر  َ   أََت   َمنْ   ِإالَّ   بَُنونَ   َواَل   َمال    يَْنفَعُ   اَل   يَْومَ }   ربك، وهو حمل    اّللَّ

 ..!. ، وأي سالمة لقلب امتأل ابلرش[89 ،88: الشعراء{ ]َسِلمي   ِبقَلْب  
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 القلب املريض تشخيص وعالج..! 
بأمراض   يعتنون  أَّنم  الكثري  أمواهلم ألجل علل تفهة  إشاكلية  أجسادمه، وينفقون 

نًا  ـ من أمراض نزلت هبم، بيمن جتد قلبه قد مات منذ س نوات دون أن حيرك ساك 

أخطر،  القلوب  أمراض  أن  عىل  علموا  وما  إلسعافه،  إثًرا  حيدث  أو  لعالجه، 

لكه،   البدن  صالح  القلب  بصالح  إذ  وأوجب؛  وأفرض  وأعظم  أمه  وعالهجا 

الب فساد  فَ وبفساده  بَِشري   دن لكه  ْبِن  النُّْعَماِن  َرُسوُل للِا    ¢َعْن  قَاَل    :   «قَاَل: 

َوِإَذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد   ،"ِإنَّ يِف الَْجَسِد ُمْضغًَة ِإَذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد لُكّهُ 

الْقَلُْب" َويِهَ  أاََل  يف    لُكُّه،  القلب  وفساد  ليس صالح  بل  ومسمل،  البخاري  رواه 

َ ادلنيا بل جناته وجناتنا معه يف اآلخرة:   أََت اّللَّ َمْن  ِإالَّ  بَُنوَن  َمال  َواَل  يَْنفَُع  }يَْوَم اَل 

 . [89، 88ِبقَلْب  َسِلمي  { ]الشعراء:  

  فتجده يتأذى من يسري ما نزل به  ،البدن املريض يؤذيه ما ال يؤذي الصحيحوعادة  

ذل اك وَنو  والبد  إذا  ،حلر  القلب  من    فكذل  أدن يشء  آذاه  مرض  فيه  اكن 

، بل يستسمل عند أول حيث ال يقوى عىل دفعهام إذا وردا عليه  ،الش هبة أو الشهوة

عُ  ل،صورة  ظهر  حرام  أي  ويقتحم  عليه،  يطرقه   رضت  القوي  الصحيح  والقلب 

بقوته وحصته،  يدفعه  احلرام    أضعاف ذل وهو  عليه  يعرض  وعافيته وجتْله، فرتاه 

ويدفعه درعه    ويأابه،  مفعه  منه؛  عليه  خيىش  وال  إليه،  ينجر  وال  فيه،  يفكر  وال 

ض من  رَ القلب عَ   فإذا حصل ملريض  الوايق، وزاده الوايف، وطعامه ورشابه الاكيف،

هذه األعراض وجب عليه أن يداويه، وأن يسارع لعالجه، وقبل ذل أن تكون ل 
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قد   فتنة  أي  يف  الوقوع  من  اكفية  ووقاية  تمة،  من محية  وتسقطه  القلب،  مترض 

 . جديد يف أوحال اذلنب 

ال  لكه  مصداق ذل متنوعة  القمي  لكامت  تعاىل-بن  إغاثة  قالها    -رمحه للا  كتابه  يف 

العارشحتت    اللهفان وحصته: :  الباب  القلب  مرض  عالمات  من  )  يف  عضو  لك 

البدن خُ  كامأعضاء  به  لفعل خاص  أن    لق  منه ومرضه  الفعل  ل يف حصول ذل 

خُ   يتعذر اذلي  الفعل  من  عليه  نوع  مع  يصدر  أو  منه،  يصدر  ال  حىت  ل،  لق 

يتعذر علهيا   العني: أن  البطش، ومرض  علهيا  يتعذر  اليد: أن  الاضطراب، مفرض 

البدن: أن يتعذر   النطق، ومرض  اللسان: أن يتعذر عليه  النظر والرؤية، ومرض 

القلب: أن يتعذر   الطبيعية أو يضعف عهنا، ومرض  لق ل  عليه ما خُ عليه حركته 

املعرفة ابهلل وإيثار ذل عىل لك    ،وحمبته  ،من  إليه،  واإلانبة  لقائه،  إىل  والشوق 

ا، ولو انل لك شهوته، فلو عرف العبد لك يشء ومل يعرف ربه فكأنه مل يعرف شيئً 

إليه،  والشوق  للا،  مبحبة  يظفر  ومل  وشهواِتا  وذلاِتا  ادلنيا  حظوظ  من  حظ 

ولك من )ا:  قال أيضً مث  ،  (1)(ظفر بذلة وال نعمي وال قرة عنيواألنس به، فكأنه مل ي

ا من احملبوابت، مفن  عرف للا أحبه، وأخلص العبادة ل وال بد، ومل يؤثر عليه شيئً 

شيئً  عليه  مريضآثر  فقلبه  احملبوابت  من  ويش تد )قال:  (، مث  ا  القلب  ميرض  وقد 

به صاحبه فة حصته وأس باهبا، بل  الش تغال وانرصافه عن معر   ؛ مرضه، وال يعرف 

القباحئ، وال   تؤمله جراحات  أنه ال  قد ميوت وصاحبه ال يشعر مبوته، وعالمة ذل 

 ّ م بورود القبيح  يوجعه هجهل ابحلق وعقائده الباطةل، فإن القلب إذا اكن فيه حياة تأل

 

 .(112/ 1إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان ط عامل الفوائد ) - (1) 
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 ّ يت  إيالمُ :  م جبههل ابحلق ِبسب حياته عليه، وتأل املرجع (، مث قال يف  َوَما ِلُجْرح  بَمِّ

عدولها عن األغذية النافعة املوافقة لها إىل األغذية   :عالمات أمراض القلوب):  نفسه

انفع،  غذاء  أمور:  أربعة  فهنا  الضار،  دواهئا  إىل  النافع  دواهئا  عن  وعدولها  الضارة، 

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشايف عىل  ،  ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء همكل

 .(1) (املريض بضد ذل الضار املؤذى، والقلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرجع السابق.  - (1) 
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 تعطل القلب
ذل اذلي اس مترأ العصيان، ودام عىل معصية الرمحن، ونيس ما أعد    جتدال بد أن  

ل يف اجلنان، وما توعده يف النريان ال تنفعه موعظة، وال تؤثر فيه عظة، وال يزنجر  

بيشء، وال ينفع معه يشء؛ فقلبه ميت ال يتحرك، وفؤاده متويف ال يدرك، بل هو  

ابرد؟  و   ،اكحلديد حديد  يف  الرضب  ينفع  بدفهل  احلديد    ال  هذا  ينصهر  أن  من 

واملوعظة   يقال-ويلني،  جيفة  -كام  عىل  يسقط  ال  الصقر  أن   ،مثل  من  بد  ال  بل 

  ِإنَّ } : يصطاد اليشء احل ، فكذل املوعظة ال تسقط إال عىل القلب احل  فينتفع هبا 

ْكَرى  َذِلَ   يِف  ْمعَ   أَلْقَى  أَوْ   قَلْب    َلُ   اَكنَ   ِلَمنْ   ذَلِ ، بل قال:  [37:  ق]{َشهِيد    َوُهوَ   السَّ

كَّرُ } ي  َويَتََجنَّهُبَا   خَيْىَش   َمنْ   َسَيذَّ ِ   َواَل   ِفهيَا   يَُموُت   اَل   مُثَّ   الُْكْبَى  النَّارَ   يَْصىَل   اأْلَْشقَى اذلَّ

ىَي  وقال:  [13  -  10:  األعىل{]حَيْ ْكَرى   فَِإنَّ   َوَذكِّرْ } ،  : اذلاريت{]الُْمْؤِمِننيَ   تَْنفَعُ   اذلِّ

55]. 
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 أنوار الطاعات وظلمات املعاصي 
وظلامت  وحرسات  نكبات  إال  املعاِص  وما  وأضواء،  أنوار  للطاعات  أن  ريب  ال 

وبقد  بعد  ر  وشقاء،  الوقت  إليه  وعودته  اذلنب،  يف  العبد  َتبط  يكون  ظلمَتا 

فرتة   وبني  كرة،  بعد  كرة  إليه  مرة، ورجوعه  وتردده يف لك  عليه،  وإدمانه  الوقت، 

يَن  ربنا:  وفرتة، ولهذا قال   ِ لَُماِت ِإىَل النُّوِر َواذلَّ ْم ِمَن الظُّ رهُِجُ يَن آَمنُوا خُيْ ِ ُ َويِلُّ اذلَّ }اّللَّ

اُب النَّاِر مُهْ  لَُماِت ُأولَئَِك أَحْصَ رُِجوََّنُْم ِمَن النُّوِر ِإىَل الظُّ اغُوُت خُيْ كَفَُروا أَْوِلَياُؤمُهُ الطَّ

وَن{ ]البقرة:   د قال اإلمام مال للشافع  ملا قابهل يف أول مرة ، ولق[257ِفهيَا َخادِلُ

، وذاكه وفطنته: "ي ومهتهورأى توقد ذهنه، وَسعة حافظته، وقوة فهمه، ونبوغه  

مرة   أطفأهبظلمة املعصية"، وملا    تطفئهأاب عبدللا إين أرى عليك نور الطاعة، فال  

عمل، وفهم،  بنظرة خاطفة لساق امرأة يف السوق ذهب لكام اكن جيد من حفظ، و 

 وحمكة، وفطنة... فعاد لش يخه وكيع بن اجلراح يف أبيات جسلها:

 شكوت إىل وكيع سوء حفظـ        فأرشدين إىل ترك املــعاِص 

 ونـور للا ال يــهدى لعاصـ      عــــمل نـــور   ـوأخــــبـرنــ  بــأن ال 

خف دقة    ولكام زاد النكت فهيا   وإمنا القلب أش به مبرآة لكام أذنب العبد ُنكت فهيا، 

من خاللها، مث إذا كرُث اذلنب ال يرى فهيا أي    أحد   املريئ إذا أراد أن يرى صورته

و  بعد ذل،  شفافًا  يشء  يكون صقياًل  ابلطاعات  املشع  فالقلب  ابلعكس؛  العكس 

الفنت عليه  فريسة يرى لك يشء، وال َتفى  يقع  الش هبات، وال  عليه  تنطل  ، وال 
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للشهوات، وال ينغمس يف املذلات، بل يرتفع لك الرتفع عن القاذورات، وادلخول 

 يف املتاهات. 
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 العني حارس القلب
الفجور، فه  الفرج ورسول َنو  للقلب    ي وكام أن العني بريد  لك    إىلحارس وقائد 

ذنب وحمظور، واببه األكب، ومفتاحه األول، ولهذا يأيت البالء لكه عىل القلب من  

به،  القلب  فتعلق  للمنظور  العني  من  نظرة  بسبب  وانر  وحرام،  وغرام،  عشق، 

ومل   إليه،  يقعد  ومل  يره،  مل  إن  أمامه  ادلنيا  وأظلمت  فيه،  وته  بأمره،  واش تغل 

ي  سلسةل متصةل، وحلقة مس مترة، ال ِتدأ  ه ، ف جيلس بني يديه، أو يلحظه بناظريه

مث   والفحش  واحلرام،  للزان،  بصاحهبا  تصل  تس تقر حىت  وال  تكف  وال  متل،  وال 

 !. النار...

فإذا غض العبد برصه   ،)وقد جعل للا س بحانه العني مرآة القلبقال ابن القمي:  

-  ، وصدق(1)(وإذا أطلق برصه أطلق القلب شهوته  ،غض القلب شهوته وإرادته

تلوث هبذا اذلنب بل    -رمحه للا املنظور، وملا  للقلب صورة  ملا دخل  العني  فلوال 

العني زانية قبل أن تزين لك   «األمل ادلامئ، والعذاب املس متر، ولهذا جعل النيب  

ُه ِمَن  اجلوارح؛ ألَّنا تبعة لها فف  البخاري ومسمل:   "ِإنَّ للَا كَتََب عىََل اْبِن آَدَم َحظَّ

انَ  ُذاَنِن ِزاَنمُهَا الاِْستَِماعُ ،  فَالَْعْينَاِن ِزاَنمُهَا النََّظرُ   ؛ُمْدِرك  َذِلَ اَل َمَحاةَلَ   الزِّ َوِزاَن    ،َواأْلُ

الُْقبَلُ  مُ ،  الْفَِم  الَُْكَ ِزاَنُه  الَْبْطُش ،  َواللَِّساُن  ِزاَنَها  الُْخَطا   ،َوالَْيُد  ِزاَنَها  ْجُل  ،  َوالرِّ

ُق َذِلَ لُكَّهُ   ،َّيَْوى َويَتََمَنَّ َوالْقَلُْب   بُُه"،  َوالْفَْرُج: يَُصدِّ يُكَذِّ ، قال ابن القمي معلقًا  أَْو 

 

دار(92:  ص)  احملبني   روضة   -  (1)    –  1412  بريوت:   العلمية   الكتب  ، 
 م. 1992
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ونبه    ،فرجالاليد والرجل والقلب و   ألنه أصل زان   ؛العني   فبدأ بزانعىل احلديث: )

زان  بزان عىل  ابلُكم  ابلقبل  اللسان  مصدقً   ،الفم  الفرج  حقق  وجعل  إن  ذلل  ا 

مل حيققهمكذابً   أو   ،الفعل إن  العني    ،  ل  أن  األش ياء عىل  أبني  من  احلديث  وهذا 

 .(1)أن ذل زانها(و  ،تعيص ابلنظر
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 القلب  بوابةالعني 
املعنوي الوحيد الشخيص، واملفتاح األمه  الرمسية، واحلارس  البوابة  إنه  ولهذا   ،نعم 

 طرق   وأْعر  القلب،  إىل  األكب  الباب  هو  : )البرص-رمحه للا-  قال اإلمام القرطيب

  وغضه  منه،  التحذير  ووجب  هجته،  من  السقوط  كرُث   ذل  وِبسب  إليه،  احلواس

  إيك ":  «  قال   وقد  أجهل،  من  الفتنة  خيىش  ما   ولك  احملرمات،  مجيع   عن  واجب

  فهيا   نتحدث  بد  جمالس نا   من  لنا   ما   للا  رسول  ي :  فقالوا  الطرقات  عىل  واجللوس

 رسول  ي  الطريق  حق   وما :  قالوا  ،حقه  الطريق  فأعطوا  اجمللس  إال  أبيت  فإذا:  فقال

  والهني    ابملعروف،  واألمر  السالم،  ورد  األذى،  وكف  البرص،  غض:  قال  للا؟

  «  وقال  ،(1)ومسمل  البخاري  خرجه،  ¢  اخلدري  سعيد  أبو  رواه  "،املنكر  عن

  وروى  ،(2) "الثانية  ل  وليست  األوىل  ل  فإمنا   النظرة؛  النظرة   تتبع  ال"  :  لعل

للا-  األوزاع    موىس   وأاب  غزوان   أن)  :رئاب  بن  هارون  حدثين :  قال  -رمحه 

 

ُكم  )متفق عليه ونصه:    -  (1)  ُُلوسَ   إ اي   بُد    لََنا  َما  اّلل     َرُسولَ   ايَ :  قَاُلوا  الطُّرُقَات    يف    َواجل 
َنا  م ن   ُتم    فَإ َذا:  «  اّلل     َرُسولُ   قَالَ   ف يَها؟  نَ َتَحد ثُ   جَمَال س  ل سَ   إ ال    أَبَ ي     فََأع طُوا   ال َمج 

ََذى،  وََكفُّ   ال َبَصر ،  َغضُّ :  قَالَ   َحقُُّه؟  َوَما :  قَاُلوا  َحق هُ   الط ر يقَ  ،  َوَردُّ   األ  َم رُ   الس اَلم    َواأل 
ل َمع ُروف   يُ  اب   . (ال ُمن َكر    َعن    َوالن  ه 

وأبو داود    -  (2)  َعن  رواه أمحد  ي     والرتمذي 
  َل    قَالَ : "قَالَ   ¢   طَال ب    َأيب    ب ن    َعل 

ًزا  َلكَ   إ ن    َعل يُّ،  ايَ ":  «  اّلل     َرُسولُ  َن ة ،  م ن    َكن   َها  ُذو  َوإ ن كَ   اجل    الن ظ َرةَ   تُ ت ب ع    فاَل   قَ ر نَ ي  
ُوََل  فَإ ن   الن ظ َرَة؛ َرةَ  َلكَ  األ  خ  َا َعَلي َك؛ َواآل  ُوََل   َلكَ  فَإ من  َرةُ  َلكَ  َولَي َست  ,  األ  خ   . "اآل 
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 يده  فرفع  ¢  غزوان  إلهيا   فنظر  جارية  فكشفت  مغازّيم  بعض   يف  اكان  األشعري

  أاب   فلق   ينفعك،  وال  يرضك  ما   إىل  للحاظة  إنك:  فقال  نفرت  حىت  عينه  فلطم

  نظرة   أول  لها  فإن  وتب؛  للا   فاس تغفر  عينك  ظلمت:  فقال  فسأل  ¢  موىس

  يضحك   فمل  نفسه  مكل   ¢  غزوان  واكن:  األوزاع    قال  ذل،  بعد   اكن   ما  وعلهيا

  رسول  سألت" :  قال  ¢  للا   عبد   بن   جرير  مسمل: عن   حصيح  ويف  ،(مات  حىت

: يقول  من  قول  يقوي  وهذا  برصي،  أرصف  أن   فأمرين  الفجاءة  نظرة  عن  «  للا

  إذ تلكيف؛  خطاب  حتت  تدخل  فال متكل ال  األوىل  النظرة ألن  للتبعيض؛{ نْ مِ } إن 

  ،هبا   ملكفًا   يكون  فال  ،مكتس بة  تكون  فال  ،مقصوًدا  يكون  أن  يتأت  ال  وقوعها 

-  الشعيب  كره  ولقد  متكل،  ألَّنا   الفرج؛  يف  ذل  يقل  ومل  ذلل،   التبعيض  فوجب

 زماننا   من  خري   وزمانه  أخته  أو  أمه  أو  ابنته  إىل  النظر  الرجل  يدمي  أن  -رمحه للا

 .(1)يرددها(  شهوة نظر حمرمة ذات إىل ينظر أن الرجل  عىل  وحرام  هذا،

أيضً  تعاىل: )ا:  وقال  اإلانث هنا    -س بحانه وتعاىل-خص للا    "اِت نَ مِ ؤْ مُ لِ لِ   لْ قُ "  قول 

ألنه قول عام يتناول    ؛يكف   "نيَ نِ مِ ؤْ مُ للِ   لْ فإن قول "قُ   ؛ابخلطاب عىل طريق التأكيد

القرآن يف  عام  خطاب  املؤمنني حسب لك  من  واألنىث  قبل    ،اذلكر  ابلغض  وبدأ 

املوت  ؛ الفرج رائد  امحلى  أن  كام  للقلب،  رائد  البرص  وتعاىل-فأمر    ،ألن    -س بحانه 

املؤمنني واملؤمنات بغض األبصار عام ال حيل، فال حيل للرجل أن ينظر إىل املرأة  

ا إىل  املرأة  مهنا   ؛لرجلوال  كقصده  منه  هبا، وقصدها  كعالقته  به  ،  (2) (فإن عالقَتا 

 

 . (200/ 12) القرطيب تفسري - (1) 
 . (12/226) القرآن  ألحكام اجلامع (2) 
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، جاءت آية غض البرص يف سورة النور بعد آيت الزان  فقد   -رمحه للا-وصدق  

َس تقدمي غض األبصار عىل حفظ الفروج هو أن النظر بريد الزان  )قال القامس :  و 

"وملا    لهذا قال ابن القمي:  ،يؤول إليها بذاته وإمنا ما  والنظر ليس حمرمً   ،ورائد الشهوة

 وقال ابن كثري: ،  (اكن النظر من أقرب الوسائل إىل احملرم اقتضت الرشيعة حترميه"

إىل  ) مس  سهام  النظر  السلف:  قال  كام  القلب،  فساد  إىل  داعية  النظر  اكن  وملا 

بواعث   يه  الت  األبصار  ِبفظ  أمر  كام  الفروج  ِبفظ  للا  أمر  ذلل  القلب، 

 . (1) (ذلل

  العني بوابة إىل ل ملا نقص، واملعلل ملا مل يتضح: )أن  واملعَن اجلامع ملا س بق، واملمكّ 

القلب أَسع من نفوذ الهواء   وينفذ معها إىل  ،والش يطان يدخل مع النظرة  ،القلب

اخلايل املاكن  ويزيهنا   ،يف  إليه  املنظور  صورة  ل  صمنً   ،فميثل  علهيا وجيعهل  يعكف  ا 

ومينيه   ،القلب يعده  الشهوة  ،مث  انر  القلب  عىل  يوقد  حطب   ،مث  عليه  ويلق  

الفحش   عىل  ذل  فيبعث  الصورة  تكل  بدون  إلهيا  يتوصل  يكن  مل  الت  املعاِص 

، فهذا التوصيف هو التعليل اذلي ال حميص عنه، وال مفر منه، وميثل  (2) (والفجور

 ادلواء الناجع عىل اجلرح الثائر. 

 

 

 

 .(3/374) العظيم  القرآن  تفسري -(1)          
 .(420/ 1) اجملمع  ط  والدواء الداء - (2) 
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 النظرات القلب امليت من 
نعم ميّت وإن اكن عىل ظهر احلياة؛ ألنه مل يسكل س بل النجاة، ومل يعرف للهداية 

  نُوًرا   َلُ   َوَجَعلْنَا   فََأْحيَْينَاهُ   َمْيتًا  اَكنَ   أََوَمنْ }أي سبيل، ومل يتحرك ألجلها أي حتريك:  

لَُماِت   يِف   َمثهَُلُ   مَكَنْ   النَّاِس   يِف   ِبهِ   يَْميِش   َما   لِلْاَكِفرِينَ   ُزيِّنَ   كََذِلَ   ِمهْنَا   ِِبَاِرج    لَيَْس   الظُّ

، فيعيش يف ظلامته وغيه، وذنوبه ومعاصيه دون أن  [122:  األنعام { ]يَْعَملُونَ   اَكنُوا

ملأساِتا ّيت  أو  وطأِتا،  من  يعاين  أو  جبرهما،  وتأيت    يشعر  ومييس،  يصبح  فرتاه 

وذل  ؛  لربه  مل يقرر عودة أبًداو  ،يراجع نفسهالس نة والت تلهيا وهو هو مل يتب، مل  

 ُ بل ،  يردعه أي رادعد نور القلب فال يتأثر بأي يشء، وال  سوّ أن كرثت اذلنوب ت

عنده يوم اذلنب وغريه سواء، وال يبايل بيشء أبًدا، فرتاه يتعرث ابذلنب وال يزنجر،  

غفلته   ؛ إذ ال يفيق منوتعيقه املعاِص فال يرعوي، وكفى هبذه عقوبة لقوم يعقلون

َك الَْيوْ حىت يأتيه أجهل:   َم }لَقَْد ُكْنَت يِف غَْفةَل  ِمْن َهَذا فَكََشْفنَا َعْنَك ِغَطاَءَك فَبرََصُ

{ ]ق:   من مل يتعود عىل اذلنب، ومل يكرث منه، ومن اكن قلبه حيًا،   أما ،  [22َحِديد 

ومل يظمل بعد، ومل ينتكس ويرتكس، وجيخ ، ويعلوه الران، ومل تسود مرآة القلب؛  

 !. بلكرثة تلطيخها ابذلن

  ، اَكلَْحِصريِ   اُعودً   ُعوًدا  الُْقلُوب  عىََل   الِْفنَتُ   تُْعَرُض "دليل ذل ما يف البخاري ومسمل:  

  ، بَْيَضاءُ   ُنْكتَة    ِفيهِ   ُنِكَت   أَْنكََرَها   قَلْب    َوأَيُّ   ، َسْوَداءُ   ُنْكتَة    ِفيهِ   ُنِكَت   ُأرْشِهَبَا   قَلْب    فََأيُّ 

فَا   ِمثْلِ   أَبَْيَض   عىََل :  قَلَْبنْيِ   عىََل   الْقَلُْب   يَِصريَ   َحىتَّ  هُ   اَل   الصَّ  َداَمْت   َما   ِفْتنَة    ترَُضُّ

َماَواُت  ا  أَْسَودُ   َواآْلَخرُ   ،َواأْلَْرُض   السَّ يًا   اَكلُْكوزِ   ُمْراَبدًّ   يَْعِرُف   اَل   -كَفَّهُ   َوأََمالَ -  ُمَجخِّ

 ".َهَواهُ  ِمنْ  ُأرْشَِب  َما  ِإالَّ  ُمنْكًَرا يُْنِكرُ  َواَل  ،َمْعُروفًا 
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 عبودية القلب للصور
عنه   وبعده  معصيته،  عىل  وإدمانه  للا،  بغري  تعلقه  من  أرض  القلب  عىل  ليس 

فربنا  احلياة  من  زامحه يشء  فإن  هلل  إال  القلب  وما  لغريه،  قلبه  وخضوع  بذنوبه، 

كرمي، والعبد بطبعه لئمي حيب العاجل وينىس اآلجل وابلتايل تركه الرب لغريه، قال 

تميية   للا-ابن  )-رمحه   الثواب   علهيا   يرتتب  الت  يه  وأَسه  القلب  وعبودية: 

 إذا   ذل  يرضه  مل  حق  بغري  فاجر  اسرتقه  أو  ،اكفر  أَسه  لو  املسمل  فإن  ؛والعقاب

  وحق   للا  حق   أدى  إذا  ِبق  عبداس تُ   ومن  ،الواجبات  من  عليه  يقدر  مبا   ا قامئً   اكن

  مل  ابإلميان  مطمنئ  وقلبه  به  فتلكم  ابلكفر  التلكم  عىل  كرهأُ   ولو،  أجران  فهل  مواليه

  اكن   ولو  ذل  يرضه  فهذا  للا   لغري   اعبدً   فصار  قلبه  اس ُتعبد  من  وأما   ،ذل  يرضه

فالناس   مكل  الظاهر  يف  أن  كام  ،القلب  عبودية  والعبودية  ،القلب  حرية  احلرية؛ 

  غَن   الغَن  وإمنا  ، العرض  كرثة  عن  الغَن  ليس"  :«النيب  قال  النفس  غَن  الغَن

  العاشق   فإن  ؛ثواابً   وأقلهم  عذاابً   الناس  أعظم  من  الصور  عشاق  وهؤالء،  "النفس

  ال   ما   والفساد  الرش  أنواع  من  ل  اجمتع  لها   امس تعبدً   ،هبا   ا متعلقً   قلبه  بق   إذا  لصورة

  هبا   القلب  تعلق  فداوم  ،الكبى  الفاحشة  فعل  من  سمل  ولو  ،العباد  رب  إال  حيصيه

 من  أثره  ويزول  ،منه  يتوب  مث   ا ذنبً   يفعل  ممن  عليه  ارضرً   أشد  الفاحشة   فعل  بال

 : قيل كام واجملانني ابلساكرى يش هّبون وهؤالء ،قلبه

 ُسكران؟  به من  إفاقة  ومىت   مدامة وُسكر  هوىً  ُسكر ُسكران

 : وقيل
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َ ـُق أع ـ شـ ع ـ ال    قالوا ُجنْنت ِبَمْن ِتوى فقلُت لَهُْم  ا ابمل  ن ـيـ جان ـ ظُم ِممَّ

ْهُر  َّام يرُْصُع املَجنوُن يف احل      صاِحُبهُ العشُق ال يس تفيُق ادلَّ  ني ـوإن

 قلبه  اس تعبد  من  فأما  ، مباحة  صورة  قلبه   استبعد  قد   اكن  إذا   للا   لعمرو   وهذا

 .(1) (عذاب يدانيه  ال اذلي العذاب هو فهذا صيب  أو امرأة حمرمة  صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املكتب (88:  ص)  العبودية   -  (1)    اجملددة   السابعة   الطبعة بريوت،    اإلسالمي   ، 
 الشاويش.  زهري حممد: م، احملقق2005 - ه 1426
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 أفسد مفسدات القلب 
، وأمنع املوانع وادلار اآلخرة  القواطع عن للامفسدة عظمية، ومعصية جليةل، وأقطع  

بغري التعلق  إنه  س بحانه  والرذائةل   ™  هعنه  اخملزية،  واملقاطع  الفاُضة،  الصور    من 

  : -رمحه للا-املنحطة، ويصبح عبًدا لها، تبًعا ذلياًل منقاًدا ألحصاهبا، قال ابن القمي  

 عن  ل  أقطع  وال   ذل،  من  أرض  عليه  فليس  اإلطالق  عىل  مفسداته  أعظم  وهذا)

  من  وخذل  به،   تعلق  ما   إىل  للا  ولكه  للا   بغري  تعلق  إذا  فإنه  منه؛  وسعادته  مصاحله

  والتفاته   بغريه،  بتعلقه   -وجل  عز-  للا  من  مقصوده  حتصيل  وفاته   به،   تعلق   ما  هجة

  قال  وصل،  به  تعلق  ممن  أمهل  ما   إىل  وال  حصل،  للا  من  نصيبه  عىل  فال  سواه،  إىل

}تعاىل  للا َُذوا:  ِ   ُدونِ   ِمنْ   َواَتَّ ا   لَهُمْ   ِلَيُكونُوا  آِلهَةً   اّللَّ مْ   َسَيْكُفُرونَ   الَكَّ   ِعزًّ   ِبِعَباَدِِتِ

ا  عَلهَْيِمْ   َويَُكونُونَ  }تعاىل  وقال  ،[82  ،81:  مرمي{]ِضدًّ َُذوا:  ِ   ُدونِ   ِمنْ   اَتَّ   آِلهَةً   اّللَّ

ونَ   لََعلَّهُمْ  مُهْ   يَْستَِطيُعونَ   اَل   يُْنرَصُ ونَ   ُجنْد    لَهُمْ   َومُهْ   نرَْصَ   ، [75  ،74:  يس { ]ُمْحرَضُ

  وسعادته،  مصاحله،  من  فاته  ما  فإن  للا؛   بغري   تعلق   من  خذالانً   الناس  فأعظم

 ومثل   والفوات،  للزوال  ضمعرّ   وهو  به،  تعلق  ممن  ل  حصل  مما   أعظم  وفالحه

 البيوت،   أوهن  العنكبوت  ببيت  والبد  احلر  من  املس تظل  مكثل   للا   بغري  املتعلق

  اذلم   ولصاحبه   للا،  بغري   التعلق   علهيا   بَن   الت   وقاعدته   الرشك  فأساس :  وابمجلةل

َعلْ  اَل : }تعاىل   قال كام  واخلذالن  ِ  َمعَ  جَتْ : اإلَساء{]َمْخُذواًل  َمْذُموًما  فَتَْقُعدَ  آَخرَ  ِإلَهًا اّللَّ

  مقهوًرا  الناس  بعض  يكون  قد إذ ل؛  انرص  ال  خمذواًل  ل،  حامد  ال مذموًما  ،[22

 عليه   وتسلط  قهر  اكذلي   منصوًرا  مذموًما  يكون  وقد   بباطل،  قهر  اكذلي  محموًدا
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  بغري   املتعلق  واملرشك  ِبق،  ومكل  متكن  اكذلي  منصوًرا  محموًدا  يكون  وقد  بباطل،

 . (1) (منصور وال محمود  ال األربعة األقسام أردأ قسمه للا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(457/ 1) السالكني مدارج  (1) 
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 فراغ القلب! 
إن مصيبة املصائب، وأم الكوارث، وبداية لك معصية وفتنة ورش هو فراغ القلب 

إال عن للا   للرمحن  بديل  فال  ابملعاِص؛  تلقائيًا  وابلتايل الانشغال  اآلخرة،  وادلار 

ال   ابختصار  فالقلب  ابملعصية،  شغلتك  ابلطاعة  تشغلها  مل  إن  ونفسك  الش يطان، 

حيب الفراغ، فإما أن تشغهل ابلرمحن أو الش يطان، فبادر حلراس ته، وأشغهل بطاعة  

}َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر   والنظر يف ملكوته:ربه، والمتتع بذليذ خطابه، وترتيل آيته،  

ُمْ  أََّنَّ َسُبوَن  َوحَيْ ِبيِل  السَّ َعِن  وََّنُْم  لََيُصدُّ ُْم  َوِإَّنَّ قَرِين   َلُ  فَهَُو  َشْيَطااًن  َلُ  نُقَيِّْض  مْحَِن    الرَّ

الَْمرْشِ  بُْعَد  َوبَيْنََك  بَيْيِن  لَْيَت  َي  قَاَل  َجاَءاَن  ِإَذا  الْقَرِينُ ُمهْتَُدوَن َحىتَّ  فَِبئَْس  َولَْن    قنَْيِ 

]الزخرف:   ُمْشرَتُِكوَن{  الَْعَذاِب  يِف  أَنَُّكْ  َظلَْمُتْ  ِإْذ  الَْيْوَم  ويف    ،[39  -  36يَْنفََعُكُ 

بُّوََّنُْم سورة البقرة قال منهبًا وحمذًرا:   ِ أَنَْداًدا حُيِ }َوِمَن النَّاِس َمْن يَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اّللَّ

أَنَّ كَُحبِّ ا الَْعَذاَب  ِإْذ يََرْوَن  يَن َظلَُموا  ِ َولَْو يََرى اذلَّ  ِ أََشدُّ ُحبًّا ّلِلَّ يَن آَمنُوا  ِ ِ َواذلَّ ّللَّ

ََّبُعوا   ات يَن  ِ ِمَن اذلَّ ُِّبُعوا  ات يَن  ِ اذلَّ تََبَّأَ  ِإْذ  الَْعَذاِب  َ َشِديُد  َوأَنَّ اّللَّ يًعا  مَجِ  ِ َة ّلِلَّ َوَرأَُوا  الُْقوَّ

ًة فَنَتََبَّأَ ِمهْنُْم ََكَ تََبَّ الَْعَذا ََّبُعوا لَْو أَنَّ لَنَا كَرَّ يَن ات ِ ُم اأْلَْسَباُب َوقَاَل اذلَّ َعْت هِبِ ُءوا  َب َوتَقَطَّ

ْم َوَما مُهْ ِِبَارِِجنَي ِمَن النَّاِر{ ]البقرة:  ات  عَلهَْيِ الَهُْم َحرَسَ ُ أَْْعَ   165ِمنَّا كََذِلَ يُرِِّيُم اّللَّ

 وصدق جمنون ليىل حني قال: ، ![167 -

 أتين هواها قبل أن أعرف الهوى    فصادف قلبًا فارغًا فمتكنا
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البن القمي ذكره يف روضة احملبني وهو يتحدث يف   ا رائعً   ا الكمً   هنا ال بد أن أسوقو 

واحلك   عنالسابع    الباب صاحبه  مهنام  لك  ولوم  والعني  القلب  بني  مناظرة    :ذكر 

  وصفاته،  وأسامئه  والكمه،  ذكره،  وحب  للا،  حب  منك  خال   أنه  بليتك  وأصل)

  منه،   فيه  والرغبة  سواه،  من  ِبب  وتعوضت  عنه،  وأعرضت  غريه،  عىل  وأقبلت

 استبداهلم  إَسائيل  بين  عىل  س بحانه  إناكره  من  عليك  قص  ما   مسعت  وقد  هذا

ي  أَتَْستَْبِدلُونَ : }وقال  علهيم،  ونعاه  ذل  عىل  فذهمم  منه،   أدن  بطعام  طعاًما  ِ   ُهوَ   اذلَّ

ي  أَْدَن  ِ ] َخرْي    ُهوَ   اِبذلَّ  وفاطره،  خالقه،  مبحبة  استبدل  مبن  فكيف  ،[61:  البقرة{ 

  وال   َسور،  وال  نعمي،  وال  فالح،  وال   ل،  صالح  ال  اذلي  أمره،  ومال  ووليه،

 ابهلل  فانظر  سواه،  مما   إليه  أحب  ويكون  احلب  يف  يوحده  بأن   إال  جناة  وال  فرحة،

 وقلوب  احلش،  يف  ابحلبس  لنفسك  رضيت  تعوضت،  من  ومبحبة  استبدلت،  مبن

  العجائب،   لرأيت  سواه  ْعن  وأعرضت  عليه  أقبلت  فلو  العرش،  حول  جتول  حمبيه

 بقلب   أته  من  والنعمي   ابلفوز   خص  أنه  علمت  ما   أو  واملعاطب،  املتالف  من  وألمنت

 وذنبك   ذنيب  وبني   قالت  رضاه   واتباع  حبه،  غري   فيه   ليس  سواه  مما   سلمي  أي  سلمي،

َا }  :األمور  أزمة  بيده  من  قال  وقد  القياس  يف  وعامك  عامي  بني  كام  الناس  عند   اَل   فَِإَّنَّ

َِّت  الُْقلُوُب  تَْعَمى َولَِكنْ  اأْلَبَْصارُ  تَْعَمى ُدورِ  يِف  ال  . (1) ( [46: احلج{ ]الصُّ

عن  مف وخلوه  وظيفته،  وتعطل  القلب،  فراغ  من  أدوأ  داء  وال  أعظم،  بالء  من  ا 

مبعصية   ومتتًعا  ابحلرام،  تعلقًا  الناس  أكرث  جتد  ولهذا  الفراغ  حيب  ال  فالقلب  ْعهل؛ 

الرمحن مه أولئك اذلين فرغت قلوهبم، ولعبت هبم أهواؤمه، وابتعدوا هبا عن طاعة  

 

 م. 1992 – 1412: بريوت العلمية   الكتب دار( 109: ص) احملبني روضة  (1) 
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مْحَنِ   ِذْكرِ   َعنْ   يَْعُش   َمنْ وَ }رهبم، ومل خيضعوها ألوامر رشعهم:    َشْيَطاانً   َلُ   نُقَيِّْض   الرَّ

َور  وعشُق )   ، قال ابن القمي:[36:  الزخرف{ ]قَرِين    َلُ   فَهُوَ   القلوُب   به  تُبتىل   إمنا   الصُّ

ضةُ   عنه،  املُْعرِضةُ   تعاىل،  للا   حمبة   ِمن   الفارغة  القلُب   امتألَ   فإذا   عنه،  بغريه  املتعوِّ

  قال  ولهذا   الصور،  عشق   مرَض   عنه  ذل   دفَع  لقائه،  إىل  والشوق   للا   حمبة   من

وءَ   َعْنهُ   ِلنرَْصَِف   كََذِلَ : }’ يوسف  حقِّ   يف  تعاىل َّهُ   َوالْفَْحَشاءَ   السُّ   ِعَباِدانَ   ِمنْ   إن

قال  (1)   [(24:  يوسف{]الُْمْخلَِصنيَ  كام  القلب  وإمنا  للا-،  )لوح -رمحه   فارغ   : 

يف (2)فيه(  تنقش   نقوش  واخلواطر تنقشها  أن  تود  الت  النقوش  يه  ما  فاخرت   ،

 يف   قلبني  من  لرجل  جيعل   مل  س بحانه   الهجرتني: )وللا  قلبك، وقال كام يف: طريق

  وحب   وإرادة  مه  منه   خيرج   وحب،  وإرادة   مه   من  القلب  يدخل   ما  فبقدر  (3) جوفه

  لغريه، موضع  فيه  يبَق  مل مأله رشاب  فأي متعددة، واألرشبة  واحد،  إانء فهو يقابهل؛

 مل  غريه  من  ممتلئًا   صادفه  إذا  فأما   خاليًا،  صادفه  إذا  األرشبة  بأعىل  اإلانء  ميتلئ  وإمنا 

 : (4)بعضهم قال  كام موضعه يسكن مث فيه ما  خيرج حىت يساكنه

 فَتََمكَّنَا َخاِليًا  قَلْبًا  فََصاَدَف          الهََوى أَْعِرَف  أَنْ  قَْبلَ  َهَواَها  أََتيِن 
 

  مكتبة   -  بريوت   الرسالة،  مؤسسة   ،(268/  4)  العباد  خري  هدي   يف   املعاد  زاد  (1) 
 . م1994/ ه 1415 والعشرون، السابعة : الطبعة  الكويت، اإلسالمية، املنار

 بريوت.  –  العلمية  الكتب  دار (110: ص)  الكايف اجلواب  - (2) 
 .[4: األحزاب{ ]َجو ف ه   يف    قَ ل َبني    م ن   ل َرُجل    اّلل ُ  َجَعلَ  َما} يشري لقول للا:   - (3) 
القيم    -  (4)  ابن  البيت  نسب  وقد  امللوح،  بن  قيس  ليلى    -رمحه للا-وهو جمنون 

عادته   لكن كما هي  ليلى يف كثري من كتبه  ِبنه   -رمحه للا ال هنا وفقط -جملنون 
 . (138: ص) احملبني  أحيااًن ينسب، وأحيااًن يرتك النسبة، انظر مثاًل: روضة 
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 ؛واملعرفة  احملبة  رشاب  غري  رشاب  لك   من  إانئه  تفريغه  ادلرجة  هذه  صاحب  ففقر

 الهوى   سكر  وأين  ،حرام  فقليهل  كثريه  أسكر  وما  ،بد  وال  مسكر  رشاب  لك  ألن

 يف   احملبني  أرشبة  أعىل  هو  اذلي  التسنمي  رشاب  يوضع  وكيف  ،امخلر  سكر  من  وادلنيا 

  هذا  فارق  ولو   يس تفيق  وال  ،سكره  من  يفيق  وال  ،والهوى  ادلنيا   ِبمر   مآلن  إانء

 املسكني  ريض  ولكن  ،اآلخرة  وادلار  للا   إىل   الشوق  بأجنحة   لطار  القلب  السكر

  خاَس  صفقة  ،المثن  بأخس   وكرامته  ومعرفته  للا   قرب  من  حظه   وابع  ،ابدلون

 .(1) املبطلون(  وخرس  احملبون فاز  إذا أضاع حظ أي فس يعمل ،مغبون

إمنا تبتل به القلوب إغاثة اللهفان يقول بعد أن عدد تدرج احلب من القلب: )ويف  

مفن مل   ،فإن القلب البد ل من التعلق مبحبوب  ؛الفارغة من حب للا واإلخالص ل

 .(2) (يكن للا وحده حمبوبه وإلهه ومعبوده فالبد أن يتعبد قلبه لغريه

رِ لُكُّ احلََواِدِث َمْبَداَها ِمَن النََّظرِ  َ   ... َوُمْعَظُم النَّاِر ِمن ُمْستَْصغَِر الرشَّ

 ْغُل اِبلِفكَرِ ـُب لُكُّ أَذاُه الشُّ ـلْـ َظِر...َوالقَ ـا ِفْتنَُة النَّ ـاهَ ـْل ِعنَ ْـ نْيُ أَصـ عَ ـَوال

 َكْ نَْظَرة  نَقََشْت يف القَلِْب ُصوَرَة من َراَح الُفَؤاُد هِبَا يف األَْسِ َواحلََذرِ 

 َ  ِعنْي َموُقوف  عىل اخلََطرـِن ال ـيُ ـ ا..يف أَعْ ـهُبَ ـن  يُقَلِّ ـيْ ـ ا َداَم َذا عَ ـ مَ  ْرءُ ـَوامل

 َررِ ـَّضـاَء اِبل ـ ُرور  جَ ـسَ ـ بًا بِ ـ ْرحَ ـُه ... ال مَ ـَجتَ ـ رَّ ُمهْـَا ضـُه مَ ـتَ ـ رُّ ُمْقلَ ـُس ـ يَ 

ُسُد نُوَر الَعنْيِ ِإَذ نََظَرْت َوال َ ـفَالقَلُْب حَيْ  ى الِفكَرِ ـ لَـ قًا عَ ـُدُه حَ ـْحُس ـ َعنْيُ ت
 

 (38: ص)  اَلجرتني  طريق - (1) 
 املعرفة.  دار( 47/  1) هفانالل  إغاثة  - (2) 
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َ ـَرْت ... كَ ـَما نَظَ ـلَّـ يِن كُ ـيْ ـ   ِلعَ ـبِ ـ يَُقوُل قَلْ  هَرِ ـ اِك للُا اِبل ـَن َرمَ ـرِيـظُ ـنْ ـ ْم ت  سَّ

ُ ـيْ ـ فَالعَ  ُ ـــن ت مْ ـُه ... َوالقَ ـِغلُ ـشْ ـ تُ ـ ا فَ ًـ مـُه هَ ــ ورث  ِن النََّظرِ ـعِ يهَْنَاَها عَ ـلُْب ابدلَّ

مْكِهَِما...فَاحْ   ُتَك بنَْيَ القَلِْب َوالَبرَصِ ـ َديْ ـْم فَ ـ كُ ـَهَذاِن َخْصَماِن ال أَْرَض ِِبُ

َورِ   التََّعلُّقِ   ؛ إذ قال: )َواَبُب -رمحه للا-وأخت بُكم خطري البن تميية    ِمنْ   ُهوَ   اِبلصُّ

قَالَ   اَبِطنِ   ِمنْ   َوُهوَ   الْفََواِحِش،   اَبِطنِ   ِمنْ   َواَبِطُنهُ   الْفََواِحِش،   ِجنِْس  مْثِ،  :  تََعاىَل   اإْلِ

مْثِ  َظاِهرَ  َوَذُروا} ََّما : }تََعاىَل  ، َوقَالَ {َواَبِطنَهُ  اإْلِ مَ   إن   َوَما ِمهْنَا  َظهَرَ   َما الْفََواِحَش  َريبِّ   َحرَّ

ُ   آاَبَءانَ   عَلهَْيَا   َوَجْدانَ   قَالُوا  فَاِحَشةً   فََعلُوا  َوِإَذا: }قَالَ   َوقَدْ   ،{بََطنَ    إنَّ   ُقلْ   هِبَا   أََمَرانَ   َواّلَلَّ

 َ ِ  عىََل  أَتَُقولُونَ  اِبلْفَْحَشاءِ  يَْأُمرُ  اَل  اّللَّ  .(1) ({تَْعلَُمونَ  اَل  َما  اّللَّ

 

 

 

 

 

 

 
 

  -  ه 1408 األوَل  العلمية، الطبعة   الكتب  ، دار(290/  1)  الكبى   الفتاوى   -  (1) 
 م. 1987
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 اخلواء الروحي 
عندما ال جيد القلب ما ينشغل به، وال حظ ل من عبادة متأل قلبه، وحبًا لربه جل  

مع للا   وحياة  جوارحه،  به  يشغل  اثنيةتعاىل  وعال  حياة  يف   ، تنيس لك  يتخبط 

الشهوات، وجيري وراء املذلات، ويصبح    خلفاحلياة َتبط العشواء، ويظل يلهث  

يرت  فال  لها  حقيقيًا  عبًدا  لْلنيا،  غرةأسرًيا  عىل  املوت  يأتيه  حىت  بعد    ،كها  وليس 

القلب برصيد  الندامة، والطريق األمثل هنا هو حشن  تنفع حىت  املوت عودة، وال 

اإلميان، ومراقبة الرمحن، والشوق للجنان، والتفرغ لرب األرض والسامء، وسالمة  

َ   َواَل   َمال    يَْنفَعُ   اَل   يَْومَ }القلب من أي شائبة سوى احلياة األخرى:     أََت   َمنْ   ِإالَّ   ُنونَ ب

 َ  !. [89 ،88: الشعراء{ ]َسِلمي   ِبقَلْب   اّللَّ
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 غّية اهلل على قلب عبده
وتعرّ  ِبالقه،  اتصل  اذلي  القلب  أن  ريب  زمن، ال  منذ  منه  واقرتب  ربه،  عىل  ف 

ورحل إليه منذ أجل أن للا جل وعال لن يرتكه فريسة دلنيا فانية، وأهواء زائةل، 

 يرتيض  نابلية، وس يحميه من ادلنيا ك َنم  املريض مما خناف عليه وَنذر، ولومتع  

ل أن يتلطخ يف احلرام، أو أن يعيقه عن ربه ودرجته اآلاثم، بل حىت قواطع ادلنيا 

ِم   للاَ   ِإنَّ : "من حب وبغض ال حيب ل أن ينشغل هبا عن ربه  الُْمْؤِمنَ   َعْبَدهُ   حَيْ

نَْيا  َعنْ  ِم    ََكَ   ادلُّ يعقوب    "، الَْماءِ   َعنْ   الَْمرِيَض   أََحُدكُْ   حَيْ أن  ترى  بدأ   ’ أال  ملا 

  ’حرمه للا منه، وقل كذل عن خليهل إبراهمي    ’  يمتكل قلبه حب يوسف 
 .’ حني أمره بذحب وحيده اذلي انتظره عرشات الس نوات إسامعيل 
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َ ِبقَلٍْب سَ   لِيمٍ{}ِإالا مَنْ َأتَى اهللا
}يِف يَْوم  نعم هو رشط للنجاة، وركن رضوري دلخول جنة للا، ال يف أي يوم بل:  

]املعارج:    } َسنَة  أَلَْف  ِسنَي  مَخْ ِمْقَداُرُه  فاملطلوب سالمته من  [4اَكَن  ، وفوق هذا 

انزةل، وحياته من لك سقم ومرض وأمل؛ فالسلمي هنا عام  لك  لك آفة، وعافيته من  

أًي اكن  وش هبة من لك شهوة   الصور  فسلمي  ، ومتعلق    ،والتعلق ابحلرام  ، من حب 

املعاِص واآلاثم:    ومتابعة األفالم َ  ولك  أََت اّللَّ َمْن  ِإالَّ  بَُنوَن  َواَل  َمال   يَْنفَُع  اَل  }يَْوَم 

قال العلامء: "القلب السلمي هو القلب اذلي  ،  [89،  88ِبقَلْب  َسِلمي  { ]الشعراء:  

أن عالمة  تريض للا"  سمل من شهوة ال السلمي، عىل  القلب  هذا اذلي    صاحب 

ألنه    ، وخياف من النظر، وهو منه عىل حذر؛ ا يغض الطرفدامئً أنه و   أحتدث عنه

هالكه فيه  أن  ومصيبته،  يعمل  وحرسته،  حتفه،  خالل  من  ويأيت  بالؤه،  ومنه   ،

عقابه، وألمي  فضاًل عن خسطه،  ربه،  جنة  من  األكيد  القلب   صاحبأما    وحرمانه 

فيه هالكه  النظر  سهمب يس تذل  ف املريض   ونقمته، وعذابه،   اذلي    وداؤه، ومصيبته، 

اجلْل ِبك  األجرب  يس تذل  أنكام  ابلرمغ  ويؤخر  مرضمن  يزيد    هجلْل  هحك  ،  ه، 

، كذل اذلي يطلق برصه يف ما حرم للا فإنه يرض نفسهف  عافيته، ويعدمه حياته،

 . ء يف دينه ودنياه للرضروّيكل فؤاده، ويعرض نفسه للخطر، ولك يش
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 قسوة القلب 
تش به  أنه  إال  العظمية  العقوبة  هذه  من  يكن  مل  ولو  يعلمون،  لقوم  عقوبة  هبا  وكفى 

وزجًرا:   موعظة  هبا  لكفى  الكتاب   فَهِي َ  َذِلَ   بَْعدِ   ِمنْ   ُقلُوُبُكْ   قََسْت   مُثَّ }بأهل 

رُ   لََما   الِْحَجاَرةِ   ِمنَ   َوِإنَّ   قَْسَوةً   أََشدُّ   أَوْ   اَكلِْحَجاَرةِ  قَُّق   لََما   ِمهْنَا  َوِإنَّ   ارُ اأْلََّْنَ   ِمنْهُ   يَتَفَجَّ   يَشَّ

ِ   َخْشَيةِ   ِمنْ   َّيِْبطُ  لََما   ِمهْنَا   َوِإنَّ   الَْماءُ   ِمنْهُ   فَيَْخُرجُ  ُ   َوَما   اّللَّ {  تَْعَملُونَ   َْعَّا   ِبغَاِفل    اّللَّ

حذّ [74:  البقرة] بل  أمرمه، ،  إليه  آل  وما  الكتاب،  أهل  مصري  من  املؤمنني  ر 

حاهلم:   إليه  ينَ   يَْأنِ   أَلَمْ }وانَتيى  ِ َشعَ   أَنْ   آَمنُوا  لذِلَّ ْكرِ   ُقلُوهُبُمْ   ََتْ ِ   ذِلِ   ِمنَ   نََزلَ   َوَما   اّللَّ

ينَ   يَُكونُوا  َواَل   الَْحقِّ  ِ  ُقلُوهُبُمْ   فَقََسْت   َمدُ اأْلَ   عَلهَْيِمُ   فََطالَ   قَْبلُ   ِمنْ   الِْكتَاَب   ُأوتُوا  اَكذلَّ

اآلية الكرمية؛   -جل وعال-، وانظر مبا خت ربنا  [16:  احلديد{ ]فَاِسُقونَ   ِمهْنُمْ   َوكَثِري  

 . ، وانغامسه يف اذلنب ™تعاده عن الرب ب فالفسق نتيجة قسوة القلب، وا

وكعالج لقسوة القلب الت يش تيك مهنا الكثري خاصة من طال س باِتم، وغرقوا يف  

يف   -رمحه للا تعاىل-اإلمام ابن اجلوزي    هأورد  ما شهواِتم، وأكرثوا من معصية رهبم  

قال رجل للحسن ي أاب )قال:    -رمحه للا تعاىل-  املعىل بن زيد   عن  كتابه ذم الهوى

 سأل أن رجاًل )  ي:وقد رو  (،أذبه من اذلكر  :الق  ؟سعيد أشكو إليك قسوة قليب

املؤمنني   القلب  ~  عائشةأم  قسوة  دواء  املرض  ،ما  بعيادة  وتشييع    ،فأمرته 

  ، أدمن الصيام)  : وشاك ذل رجل إىل مال بن دينار فقال  (،وتوقع املوت  ،اجلنائز

 (. فإن وجدت قسوة فأقل الطعام ،فإن وجدت قسوة فأطل القيام
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 الثالث الباب  
 وعظيات 

أفتحه،   هنا  عظمي    ومزنلوابب  وقرص  نلجه،  اخلواطر   ندخهل، واسع  ابب  إنه 

املؤثرة،  املتنوعة، واآلاثر    واملواعظ  املرتتبة،  للنظر،  واألرضار  والباطنة  الظاهرة 

يغض   مل  ملن  اليقينية  ربه،  ،برصهوالكوارث  ويتق  نفسه،  ويعف  فرجه،    وحيصن 

، وفيه ما فيه مما يصلح  ألطول، واألمه، واألعظموهذا الباب اذلي بني يديك هو ا

وكحث... وكزجر،  وكعالج،  ل  كوعظ،  ابلنس بة  مرتب  غري  جتده  لكنه   ،وقد 

  كذل ابلنس بة لغريك، وقد يصلح لهذا ما ال يصلح ذلاك، واألمه هو الانتفاع به، 

  : ™العللعالج  يده  ب مبن  فإليه إليه عىل بركة للا بنية صادقة للعمل، واس تعانة حقة  
َ  ِإنَّ } ُ  اَل   اّللَّ وا َحىتَّ   ِبقَْوم   َما  يُغَريِّ ُ  !. [11: الرعد{ ]ِبَأنُْفِسهِمْ  َما يُغَريِّ
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ُ فَمَا لَهُ مِنْ مُْكِرمٍ{   }وَمَنْ يُهِِن اهللا
  وإن رأيته يف عزة ظاهرة، ومنعة واُضة، فهو يف ذةل دامئة، وخسة متواصةل؛ فقد

ُ فََما َلُ ِمْن ُمْكرِم  { ]احلج:  جل وعال:  قال ِن اّللَّ رمحه -، قال ابن القمي [18}َوَمْن ُّيِ

إن اذلي خيالف هواه يفرق "   :ويف األثر: )(1)وهو يسوق فوائد غض البرص  -للا

ظهل من  وهمانة    "،الش يطان  وضعفه  القلب  ذل  من  لهواه  املتبع  يف  يوجد  ولهذا 

آ ملن  جعهل للا  ما  وحقارِتا  رضاهالنفس  عىل  هواه  احلسن  ،ثر  وإن  "  : قال  إَّنم 

أىب للا    ،إن ذل املعصية لف  قلوهبم  ، طقطقت هبم الباذينو   ، مهلجت هبم البغال

  ، الناس يطلبون العز بأبواب امللوك"   :وقال بعض الش يوخ  "،إال أن يذل من عصاه

ن عصاه  وم  ، ومن أطاع للا فقد والاه فامي أطاعه فيه  ،وال جيدونه إال يف طاعة للا

ويف    "،وفيه قسط ونصيب من فعل من عاداه مبعاصيه  ،فقد عاداه فامي عصاه فيه

 .(2) "(وال يعز من عاديت ،إنه ال يذل من واليت" :دعاء القنوت

  ي   عليك  ابهلل: ) شاهد عىل ذل يف صيده إذ قال  -للا  رمحه-  اجلوزي   ابنوهذا  

  هجري  يف  الهوى  عطش  وصابر  املعاِص،  بذل  عزها   تبع  ال  ابلتقوى،  القدر  مرفوع

 

 من كتابنا هذا. 107صسبقت  - (1) 
ي    رواه أبو داود وابن ماجه واحلاكم:    -  (2) 

َسن  ب ن  َعل    -رضي للا عنهما    -َعن  احلَ 
ي   َكل َمات  أَُقوَُلُن  يف  قُ ُنوت  ال و ت ر  «قَاَل: )"َعل َمن  َجد  ي َرُسوُل للا    إ َذا رَفَ ع ُت رَأس 

د ين  ف يَمن  َهَدي تَ   َوملَ  يَ ب َق إ ال  السُُّجودُ  َوتَ َول ن  ف يَمن     ،َوَعاف ن  ف يَمن  َعافَ ي تَ   ،الل ُهم  اه 
َأع طَي تَ   ،تَ َول ي تَ  ف يَما  َل   َقَضي تَ   ،َواَبر ك   َما  َشر   يُ ق َضى   ،َوق ن   َواَل  ي  تَ ق ض  إ ن َك 
َت رَب  َنا َوتَ َعالَي َت"( ،َواَل يَع زُّ َمن  َعاَدي تَ  ،َوإ ن ُه اَل َيذ لُّ َمن  َوالَي تَ  ،َعَلي كَ   . تَ َبارَك 
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  ذلة  الهوى قهر قوة  ويف: )وقال وأحرق،  آمل وإن  أي ،(وأرمض أمضَّ  وإن املش َتيى

 ُقهِر،  ألنه  ذلياًل؛   يكون  كيف  ابلهوى  مغلوب  لك  إىل  ترى  أال  ذلة؛  لك  عىل  تزيد

  عن   سلامين  بن  املعمتر  عنو ،  (1) (قَهَر  ألنه  قوًي؛  يكون  فإنه  الهوى؛  غالب   ِبالف

  إن : " وقيل  ، "مذلته  وعليه  فيصبح  الرس   يف   اذلنب  ليصيب  الرجل  إن : " قال  أبيه

  أنه   -رمحه للا-  البرصي  احلسن  وعن  ،"وهنا   قلبه  يف  ل  فيجد  اذلنب  ليذنب  الرجل

 ."لعصمهم عليه  عزوا ولو فعصوه، عليه هانوا : "يقول املعاِص أهل ذكر إذا اكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(45: ص) اخلاطر صيد  - (1) 
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 املعصية خوف 
أحد   العاِص  جتد يطلع  أن  وال حيب  فعلته،  عند  ويس ترت  معصيته،  عند  يتخفى 

وحُي  ويتخرّي عليه،  ماكنه،  ويتلفّ ك  زمانه،  انحية،    من لك  وحيرتز  ت يف لك هجة، 

لو  قلبه، وعرق جبينه، حىت  دقات  وتبدأ  وأمامه، وخلفه،  ميينه، وشامل،  وينظر 

قلبه خوفًا، بل حي  أو رفت جشرة الخنلع  عليه مفن سقطت ورقة،  ادلنيا لكها  سب 

ين، وتعنون إيي... لك  نت تقصدو ـتلكم أو أشار أو ما يدل عىل فعهل كأمنا يقول أن

عصا للا  ملن  أمن  وال  معصية للا،  يف  أمان  ال  أن  عىل  يدل  وأكرث  عز  -  هذا 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل    ¢ َعْن شداد بن أوس  ، ويف احلديث القديس الصحيح:  -وجل

ُع َلُ -عز وجل    -ُقوُل للُا  : "يَ   «للِا   ، َواَل أَمْجَ ُع عىََل َعْبِدي َخْوفنَْيِ يِت اَل أَمْجَ : َوِعزَّ

يَْومَ  نُْتُه  أَمَّ نَْيا  ادلُّ يِف  َخافيَِن  َوِإَذا  الِْقيَاَمِة،  يَْوَم  أََخْفُتُه  نَْيا  ادلُّ يِف  أَِمنيَِن  ِإَذا   ،   أَْمننَْيِ

ّيدد  الِْقيَاَمِة" فاهلل  هذا  وفوق  وينذر:  ،  وحيذر  َمكَُروا ويتوعد،  يَن  ِ اذلَّ }أَفََأِمَن 

أَْو   يَْشُعُروَن  اَل  َحْيُث  ِمْن  الَْعَذاُب  يَْأِتهَيُُم  أَْو  اأْلَْرَض  ُم  هِبِ  ُ ِسَف اّللَّ خَيْ أَْن  يِّئَاِت  السَّ

ف   ََتَوُّ عىََل  يَْأُخَذمُهْ  أَْو  ِبُمْعِجزِيَن  مُهْ  فََما  ْم  ُّهِبِ تَقَل يِف  َرِحمي {    يَْأُخَذمُهْ  لََرُءوف   َربَُّكْ  فَِإنَّ 

ِسَف ِبُكُ اأْلَْرَض فَِإَذا يِهَ  ، وقال:  [47  -  45]النحل:   َماِء أَْن خَيْ }أَأَِمنُْتْ َمْن يِف السَّ

َماِء أَْن يُْرِسَل عَلَْيُكْ َحاِصبًا فََستَْعلَُموَن كَْيَف نَِذيِر{ ]املكل : تَُموُر أَْم أَِمنُْتْ َمْن يِف السَّ

}أَفََأِمَن أَْهُل الُْقَرى أَْن يَْأِتهَيُْم بَْأُسنَا بََياًت َومُهْ اَنئُِموَن أََوأَِمَن أَْهُل ، وقال:  [17،  16

يَلَْعُبونَ  َومُهْ  ُُضًى  بَْأُسنَا  يَْأِتهَيُْم  أَْن  ِإالَّ    الُْقَرى   ِ َمْكَر اّللَّ يَْأَمُن  فاََل   ِ َمْكَر اّللَّ أَفََأِمنُوا 

وَن{ ]األعراف:   !. [99 - 97الْقَْوُم الَْخاَِسُ

 . وال أمنا َتف  عليه يغيب              وال حتسنب للا يغفل ساعة 
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 كالشارب من البحر 
قبل   ادلنيا  يف  الشديدة  والعقوبة  العظمى،  واملعضةل  الكبى،  أن    األخرى والاكرثة 

ولن يرضا  بيشء،  الناظر للحرام لن يقنعه يشء عىل اإلطالق، ولن يش بعه يشء،  

ولن يقف عند حد، ولن يوقفه أحد، وإمنا هو اكلشارب من البحر لكام رشب ازداد 

ظمأ حىت ميوت، وكذل الناظر للحرام ال يزال يطلب املزيد، ويلهث للك جديد،  

د، وما ينتج، وما يُرسل، وما يوصل، وال جيد ذلل أي رواء، أو ويتطلع َنو ما يِر 

ا  ابن  قال  للظامء،  للا-لقمي  قطع  البرص  -تعاىل  رمحه  غض  فوائد  يعدد  : (1) وهو 

احلجاب رضي  ) هتك  مفىت  الوصول،  من  مانع  تعاىل ورشعه جحاب  الرب  وحترمي 

ع بغاية  نفإن النفس يف هذا الباب ال تق   ؛ومل تقف نفسه منه عند غاية  ،عىل احملظور

 ، عه التليدنفصاحب الطارف ال يق   ، وذل أن ذلِتا يف اليشء اجلديد  ، تقف عندها 

منظرً  منه  أحسن  اكن  خمبً   ،اوإن  الباب   ،اوأطيب  هذا  عنه  يسد  البرص  فغض 

 (. اذلي جعزت امللوك عن استيفاء أغراضهم فيه

 ق ــفلام اس تقل به مل يط      تولع ابلعشق حىت عشق      

 رقـا غــهنــكن مـــفلام مت     ة ـوجـا مـهـ ن ـ ة ظ ـــرأى جل                   

 اءه حترتق ـ شـ ر أح ـوأبص      ل ـهـ ا تست عً ــا رأى أدمـــومل     

 فمل يس تطعها ومل يس تفق      ره ــمَن اإلفاقة من سكــت                 

 

 من كتابنا هذا. 107ص توقد تقدم - (1) 
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 ! األكثر وقوعًا يف احلرام هو األقل عقال 
يفكر ابلعواقب، ومل خيف من رش     وحييص ماومل يسترش عقهل،    ،النوائبمن مل 

أنعم للا عليه به، وما سامه للا جحًرا أي حيجر من الوقوع فامي فيه حتفه يف العاجل  

{ ]الفجر:  أو اآلجل:   ي ِحْجر  }لَقَْد  برًصا:  لبًا و ، وما سامه  [5}َهْل يِف َذِلَ قََسم  ذِلِ

قََصصِ  يِف  ]يوسف:  اَكَن  اأْلَلَْباِب{  أِلُويِل  ة   ِعْبَ ّ [111هِْم  ومل ببين  ـ ،  فعل  ما  فعل  ا 

وا َي ُأويِل اأْلَبَْصاِر{ ]احلرش:  النضري قال:   ، مفن مل يعد إليه، وينتفع به،  [2}فَاْعتَِبُ

خفة   يكون  للخطر  اقتحامه  بقدر  بل  عقل،  ل  فليس  السبيل  سواء  إىل  وّيديه 

ة ما معه؛ إذ كيف يقود نفسه للَتلكة يف معصية ال جيد  عقهل، ومقدار نقصه، وتفاه

ذلِتا إال ثوان معدودة، وحلظات حمسوبة، مث ينَتي  لك ذل ويصري ألمل وحرسة،  

للحظة:   ذنبه  ابلرمغ  فهيا  خادًلا  وانر  وندامة،  ]النبأ: وغصة  أَْحقَااًب{  ِفهيَا  }اَلِبثنَِي 

يَن ِفهيَا أَبًَدا َواَكَن َذِلَ ، [23 ِ يَِسرًيا{ ]النساء: }َخادِلِ ل ، وكيف يفضّ [169 عىََل اّللَّ

حىت    هنا   عاجل حلظات بنار يلبث فهيا مليارات الس نوات وهو ال يس تطيع الصب

َماِل   فَ   حظات: لمغسة لعىل   ْبِن  أَنَِس  قَاَل َرُسوُل للِا    ¢ َعْن  : )"يُْؤَت  «قَاَل: 

نَْيا ِمْن أَْهِل   الِْقيَاَمةِ ِبَأنَْعِم أَْهِل ادلُّ يَْوَم  فَُيْغَمُس    النَّاِر  َسًة  النَّاِر مَغْ فَُيقَاُل: امْغُِسوُه يِف 

َلُ  يُقَاُل  مُثَّ  قَطُّ؟:  ِفهيَا،  ا  َخرْيً َرأَيَْت  َهْل  آَدَم،  اْبَن  قَطُّ؟  ،َي  نَِعمي   ِبَك  َمرَّ   ،َهْل 

ا قَطُّ، َواَل   فَيَُقوُل: اَل َوللِا َي َربِّ  َة عنَْي  قَطَُّما َرأَيُْت َخرْيً َويُْؤَت ِبَأَشدِّ الُْمْؤِمِننَي  ،   ُقرَّ

َسًة يِف الَْجنَّةِ   رُضًّا َوباََلءً  نَْيا فَُيقَاُل: امْغُِسوُه مَغْ َسًة، فَُيقَاُل  ،اَكَن يِف ادلُّ فَُيْغَمُس ِفهيَا مَغْ

فَيَُقوُل: اَل َوللِا َي    ،ة  قَطُّ؟َهْل َمرَّ ِبَك ِشدَّ   ،َي اْبَن آَدَم، َهْل َرأَيَْت بُْؤًسا قَطُّ؟:  َلُ 
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ًة قَطُّ"(   ، َما َمرَّ يِب بُُؤس  قَطُّ، َواَل َرأَيُْت ِشدَّ رواه مسمل وبعض ألفاظه عند    َربِّ

 ابن ماجه وأمحد. 

يِن  َما  يُفَكِّرَ  َحىتَّ            َسبَبًا  يَْرتَِكْب  لَمْ  َمنْ  النَّاِس  َوأَْعقَلُ   .َعَواِقُبهُ  جَتْ
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 سكر من نوع آخر!
للمحرمات واآلاثم النظر  الالهث وراء احلرام، واملهدر دينه يف  أنه    ،أما عمل ذل 

سكران حقيقة، لكن ال سكر رشاب، بل سكر أمل وعذاب، وليس بأمل أبدان، بل  

وإهالك   الروح،  وعذاب  القلب،  سكر  إنه  اإلطالق،  عىل  ذل  من  أعظم  هو 

ذكره   ما  كتاب للا  وتعاىل-الفؤاد، مصداق ذل يف  لوط    -تبارك  قوم    ’ عن 
اللوطية:   شهواِتم  يف  ساكرى  ]احلجر:  وأَّنم  يَْعَمهُوَن{  ْم  َسْكَرِِتِ لَِف   ُْم  ِإَّنَّ }لََعْمُرَك 

والعشق    ،فالنظرة كأس من مخر : )-رمحه للا-  ابن القمي  وقد تقدم معنا قول،  [72

فإن سكران امخلر    ؛وسكر العشق أعظم من سكر امخلر  ،هو سكر ذل الرشاب

 (. يفيق إال وهو يف عسكر األموات وسكران العشق قلام ،يفيق
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 األطراف يف نزاع احلسرات! 
متاهات   يف  ويضيع  جوارحه،  عىل  وغضبه  عداوته  ويعلن  بنفسه،  نفسه  حيارب 

ضياعه عن  املسؤول  من  عينه،  هل   : الاِتام  أم  فرجه،  قلبه،  أم    أم  هواه،  أم 

ش يطانه... فيكون احلريق لكبده، والعذاب األلمي لقلبه، والهالك جلوارحه، وَسين  

 ذل عىل لك بدنه!. 

 ت اذلي محلتين الوجعا ـــيك وأن ـ تب    ا يقول قليب لطريف إذ بىك جزعً 

 اـــمعـين اآلمال والطـ بل أنت محلت     ه  ـب ـ ام يعات ـيـ ه ف ـ  لـال طرفـقـف

 عاـنـ د ق ـم قـقـل السـ ام بطويـالكه   به ـ ل بصاح ـ كالـحىت إذا ما خ

 اــــطعـام قـت ـــ ي ـ   مبا ال ق ـامن ــتـ ع ـ ط ـ ق      لفا فلقد ـت ـ ال ت  كبديا ـمـاداه ـن

 :-رمحهام للا- طاهر البغدادي أيبوذكر ابن اجلوزي عن 

   َنيال ـمـت جسـرأي     ا ـ مـ  لــلبـ ت ق ــبـ ات ـع

 وال ــرسـت ال ـال كنـ وق    لب طريف ـقـزم الـألـف

 ت كنت الوكيالـل أنـب     ـبـ ل ـ ق ـ   ل ـرفـال طـقـف

ــ ـ رك ــت   ا  ـع ـي ـ م ـ ا ج ـ فـت كـلـقـف  الـي ــ ت ـ   ق ـان ـ مــتـــ

   :أيب محمد بن اخلفايجنقل عن و 

 بى ـمفن حاك بني الكحيةل والع        رمت عيهنا عيين وراحت سلمية 
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 ا وال زجرا خلست مفا راقبت َّنيً     فيا طرف قد حذرتك النظرة الت 

 ته مرة أخرى ـ اوع ـم طـ ك لـوحيـف    د أرداك من قبل مرة ـب قـلـوي ق

: )ومن أطلق نظره دامت حرسته؛ فأرض يشء  -رمحه للا-بن القمي  ال  وأخت مبقوةل

وذل    ،وال وصول ل إليهعىل القلب إرسال البرص؛ فإنه يريه ما ال صب ل عنه،  

 غاية أمله وعذابه، وقد قيل: 

َ ـ ِلقَلْ      َوأَنَْت َمىَت أَْرَسلَْت َطْرفََك َرائَداً   رُ ـنَاظِ ـــ َبْتَك الْمَ ــ اً أَتْعَ ــْومَ ـِبَك ي

َ ـذي اَللُكَّ ـَت الـــَرأَيْ     . ( 1)(عَلَْيه ِ َواَل َعْن بَْعِضِه أَنَْت َصاِبرُ     اِدر  ــــَت قَ ـ ُه أَن

ْ      اْحظ ُِمْجََتِدً ـهَام ِ اللَّ ــ ا بِِس ًـ َي َراِميَ    ُ ـأَن  ِصب ِ ـَت الْقَِتْيُل ِبَما تَْرم ِ فاََل ت

ْرف ِيَْرَتُد الِْشفَاَء َلَ ــَواَبعِ  َ      َث الْطَّ ــ ــ َوقَّ ـت َّ ـــ َ ــ ُه ِإن  ِب ـــطَ ــعَ ـاِبلْ َك ـْأتِيْ ـُه ي

 

 

 

 

 

 

 . (97: ص) احملبني روضة  (1) 
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 شبهة شيطانية!
األهواء، الش يطان   وأحصاب  القلوب،  ومرض  النفوس،  عىل ضعفاء  يلق   كعادته 

ومن تسلط علهيم األعداء، ومتلكهم السفهاء تكل الوساوس الش يطانية، واإلحياءات  

لَُيوُحونَ اإلبليس ية:   َياِطنَي  الشَّ ِإنَُّكْ    }َوِإنَّ  أََطْعُتُمومُهْ  َوِإْن  ِلُيَجاِدلُوُكْ  ْم  أَْوِلَياهِئِ ِإىَل 

الهوى، ورد  [121لَُمرْشُِكوَن{ ]األنعام:   ابن اجلوزي يف ذم  نقل مثل هذه  فقد   ،

 قد:  يوًما   البالء  هذا  أهل  بعض  يل  قال) :  الش هبة رد العلامء الفضالء فقال  هعىل هذ

 إىل  يوًما   نظرت  وإين  النظر،  من  التحذير  يف  ابلغت  وقد  النظر،  حترمي  منك  مسعت

  ال  مما   عظمي  بالء  يف  إنك:  النفس  يل  فقالت  هبا،  لكف   وقوي  فهويَتا،  نظرة  امرأة

  التثبت   أوجب  فرمبا   النظر   أعدت  فلو   الشخص،  تثبت  ال  نظرة  أول  فإن  تـتيقـنه؛

 . احلادثة؟ هذه يف تقول مفا  السلو،

 :  أوجه ألربعة يصلح؛ ال هذا: ل فقلت 

 . حيل ال  هذا أن : أحدها 

  فالظاهر   نظرة   بأول   هبتك  ما  فإن   عندك؛  ما   تقوية  فالظاهر  نظرت  لو  أنك :  والثاين

  ظنك   فوق  هو  ما   رأيت  رمبا   ألنك  ل؛  األمر  بتوكيد  اخملاطرة  حتسن  فال  حس نه،

 .عذابك فزاد

  حيسن،   ال  ما   ل  لزيين  راكئبه  يف  يقوم  النظرة  لهذه  قصدك  عند  إبليس   أن:  والثالث  

 . املعونة عنك َتلت الرشع أمر امتثال عن أعرضت إذا ألنك عليه؛ تعان  ال مث
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 أن  تريد  وأنت  حمبوب،  ترك  عىل  وجل  عز  للحق  معامةل  مقام  يف  اآلن  أنك:  والرابع

  يالمئ  ال   ألنه  تركه   يكون  فإذن   تركته،  مرضيًا   املنظور  يكن  مل  إذا   حىت   تـتـثـبت

:  س بحانه   قال  وقد  ألجهل  احملبوب  برتك  معاملته   فأين  تعاىل،   هلل  ال  غرضك

َعامَ   َويُْطِعُمونَ } ا   تُْنِفُقوا  َحىتَّ   الِْبَّ   تَنَالُوا  لَنْ : }وقال  ،[8:  اإلنسان{ ]ُحبِّهِ   عىََل   الطَّ   ِممَّ

بُّونَ   . (1)(إيك فإيك ،[92: ْعران آل{ ]حُتِ

نفاعة بلكامت  تميية    وأخت  البن  الباب  هذا  )  -عليه رمحة للا-يف  قال:  َوِإِن  حيث 

الِْفْتنَِة؛   َسبَبَاً يف  اَكَن  َما  لُكَّ  أَنَّ  َواأَلْصُل  الِْفْتنَِة؛  َمَظنََّة  الْنََّظُر  يَْبقَى  الَْشهَْوِة؛  انْتَفَِت 

ْوزُ  َُّه اَل جَيُ َر الْنََّظَر َوأََداَمهُ ،  فَِإن َُّه  َوقاََل: إِ   ،َوَمْن كَرَّ ؛ فَقَْد كََذَب؛ أَلن ينِّ اَل أَنُْظُر ِلَشهَْوة 

ة َّ الذلَّ ِمَن  قَلِْبِه  يف  َحَصَل  ِلَما  ِإاَل  الْنََّظُر  يَُكِن  ِإَذا   ،لَْم  َعْفو   فَهَْو  الْفَْجَأِة؛  نََظُر  َوأََما 

هُ  برََصَ َف  رب  ،  (2) ( رَصَ كتاب  يف  مبا  الباب  فأغلق  للخطر،  ابب  فالنظر  وابلتايل 

األرابب همام طالت ش هبات أحصاب األهواء، وتعددت مبرات الش يطان القرانء:  

} نَّ فَْظَن فُُروهَجُ ِّلُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصارِِهنَّ َوحَيْ  .[31: النور]}َوُقل ل

 

 

 

 

 . (104: ص) اَلوى  ذم - (1) 
 . (287/ 1) الكبى  الفتاوى  - (2) 
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 دحض وسوسة نسوية! 
ملبرة لنظر النساء للرجال، وأن احلرمة مقترصة عىل حرمة نظر أعين تكل اللكامت ا

الرجال للنساء، ويه ال َترج عن سابق القول من أَّنا من إحياء الش يطان الرجمي، 

امجليع:   العاملني فسوى بني  أما كتاب رب  املفلسني،  وا وأعوانه  يَُغضُّ لِلُْمْؤِمِننَي  }ُقْل 

فُرُ  فَُظوا  َوحَيْ أَبَْصاِرمِهْ  َوُقْل  ِمْن  يَْصنَُعوَن  ِبَما  َخِبري    َ اّللَّ ِإنَّ  لَهُْم  أَْزََك  َذِلَ  ْم  وهَجُ

َظهََر   َما  ِإالَّ  ِزينَََتُنَّ  يُْبِديَن  َواَل  نَّ  فُُروهَجُ فَْظَن  َوحَيْ أَبَْصارِِهنَّ  ِمْن  يَْغُضْضَن  لِلُْمْؤِمنَاِت 

]ا  } نَّ ُجُيوهِبِ عىََل  ُمرِِهنَّ  ِِبُ َولَْيرْضِْبَن  والنساء    ،[31،  30لنور:  ِمهْنَا  الرجال  فأمر 

الرشع   التلكيف  فاكن  الزينة،  إظهار  وحرمة  ابحلشمة،  تلكيفًا  وزادهن  ابلغض، 

كشهوة   للرجال  املرأة  شهوة  أن  إذ  موافقة؛  جد  يوافق ذل  والعقل  أعظم،  علهين 

أشد  بل  للنساء  وراء    ،الرجال  ما  علهيا  حيرم  مث  تنظر  أن  لها  الرشع  فكيف جيزي 

س تدعو   إذ  بأَسه؛  اجملمتع  وعىل  الفتنة،  ابب  علهيا  فتح  فقد  أجاز  إن  بل  ذل، 

 .الرجال للحرام ابش َتاهئا لصورمه، ومتتعها مبناظرمه 

وت  للرجال،  تنظر  أن  للمرأة  مباحةـتـفال حيل  بغري حاجة رشعية  فهيم  النظر  ،  معن 

َُّه الَ   َوقَْد َذَهَب كَثِرْي  ِمَن الُْعلََماِء: ِإىل: )-رمحه للا-ريقال ابن كث ْوُز للَمْرأَِة الْنََّظُر    أَن جَيُ

َجاِل األَجاِنِب؛ بَِشهَْوة  أَْو ِبغَرْيِ َشهَْوة  أَْصالً   إىل   أم  عن  روي  مبا   مهنم  كثري  َواْحتَجَّ   ،الْرِّ

َا   ~  سلمة ِ   َرُسولِ   ِعْندَ   اَكنَْت   أََّنَّ   ِعْنَدهُ   ََنْنُ   فَبَْينََما :  قَالَْت   ،~  َوَمْيُمونَةُ   «  اّللَّ

ِ   َرُسولُ   فَقَالَ   اِبلِْحَجاِب،  ُأِمْرانَ   بَْعَدَما   َوَذِلَ   عَلَْيهِ   فََدَخلَ   ¢  َمْكُتوم    ُأمِّ   اْبنُ   أَْقبَلَ   اّللَّ

ِ   َرُسولَ   يَ :  فَُقلُْت   "ِمنْهُ   اْحتَِجَبا ":  « انَ   اَل   أَْْعَى  ُهوَ   أَلَيَْس   اّللَّ  يَْعرِفُنَا؟   َواَل   يُْبرِصُ
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ِ   َرُسولُ   فَقَالَ  َياَوانِ   أَوَ ":  «  اّللَّ اِنهِ   أَلَْسُتَما   أَنُْتَما؟  َْعْ  داود   أبو  أخرجه  (1)"(تُْبرِصَ

اَن ُمْدِرك  َذِلَ اَل " :«وقد قال   ،والرتمذي   : َمَحاةَلَ ُكتَِب عىََل اْبِن آَدَم نَِصيُبُه ِمْن الزِّ

النََّظرُ  ِزاَنمُهَا  الاِْستَِماعُ   ،فَالَْعْينَاِن  ِزاَنمُهَا  ُذاَنِن  مُ   ،َواأْلُ الَُْكَ ِزاَنُه  َوالَْيُد    ،َواللَِّساُن 

الَْبْطُش  الُْخَطا   ،ِزاَنَها  ِزاَنَها  ْجُل  َويَتََمَنَّ   ،َوالرِّ َّيَْوى  الْفَْرُج    ،َوالْقَلُْب  َذِلَ  ُق  َويَُصدِّ

بُهُ  العةل الشهوة ويه    ؛، واللفظ عام يف امجليع رجااًل ونساءمتفق عليه  "َويُكَذِّ وألن 

الن مفتاهحا  ومادام  أكرث،  املرأة  تكن يف  مل  إن  اجلنسني  ووس يلَتا  موجودة يف  ظر، 

 . البرص فيجب أن حيرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار(599/  2)  كثري  ابن  تفسري  خمتصر   -  (1)  لبنان،    بريوت  الكرمي،  القرآن  ، 
 . الصابوين علي   حممد( وحتقيق اختصار) م،1981 - ه  1402 السابعة،: الطبعة 
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 وسرته سّيفع!  وأقربنظر اهلل أقرب 
فربه  نعم   وإال  وتناس هيا،  علهيا،  والتذّمر  مهنا،  الَترب  حاول  ولو  احلقيقة  هذه يه 

الوريد حبل  من  إليه  أعضائه،  أقرب  وأخذ  منه،  إهالكه، والانتقام  عىل  وقادر   ،

حلظته من  وجوارحه  ونفسه  جسده  يف  كأسه  ،وإعالل  امتالء  غري  ينتظر  ،  مفاذا 

رأسه، عىل  العذاب  ّيمل    ونزول  وال  ميهل  ِبَما    :™وهو  النَّاَس   ُ اّللَّ يَُؤاِخُذ  }َولَْو 

ى فَِإَذا َجاَء أََجلُهُْم   ُرمُهْ ِإىَل أََجل  ُمَسمًّ َّة  َولَِكْن يَُؤخِّ كََسُبوا َما تََرَك عىََل َظهْرَِها ِمْن َداب

]فاطر:   بَِصرًيا{  ِبِعَباِدِه  اَكَن   َ اّللَّ وال  [45فَِإنَّ  املسمىت،  األجل  أن  اآلية   ظن  يف 

وحدها   ةالكرمي مث    ، اآلخرة  يسرت  مث  يسرت  وربك  اآلخرة،  قبل  ادلنيا  يف  هو  بل 

الفاروق   خالفة  يف  القبض  ُألق   وقد  أول    ¢يفضح،  أَّنا  فأقسم  سارق  عىل 

 مث اعرتف الرجل أَّنا العرشون!.  ،أَّنا ليست كذل ¢َسقة، فأقسم ْعر

عذاب، دون  وتركه ل  عليك،  طال سرته  همام  يومك  دون    فس يأيت  وإهمال ل 

عقاب، عقكل،  نزول  يسلمك  أين  إىل  ينظر  هواك    وإمنا  بك  يتجه  أين  وإىل 

غضب  وش يطانك، فإذا  صبور،  حلمي،  لليشء:    وهو  يقول  {  فَيَُكونُ   ُكنْ }فإمنا 

و [117:  البقرة] قال:  ،  ُهَو  قد  عََذايِب  َوأَنَّ  ِحمُي  الرَّ الْغَُفوُر  أَاَن  أيَنِّ  ِعَباِدي   ْ }نَِّبِّ

يَن َمكَُروا ، فإىل أين امللجأ واملهرب:  [50،  49ُب اأْلَِلمُي{ ]احلجر:  الَْعَذا ِ }أَفََأِمَن اذلَّ

أَْو   يَْشُعُروَن  اَل  َحْيُث  ِمْن  الَْعَذاُب  يَْأِتهَيُُم  أَْو  اأْلَْرَض  ُم  هِبِ  ُ ِسَف اّللَّ خَيْ أَْن  يِّئَاِت  السَّ

ِبُمْعِجزِي مُهْ  فََما  ْم  ُّهِبِ تَقَل يِف  َرِحمي {  يَْأُخَذمُهْ  لََرُءوف   َربَُّكْ  فَِإنَّ  ف   ََتَوُّ عىََل  يَْأُخَذمُهْ  أَْو  َن 

ِسَف ِبُكُ اأْلَْرَض فَِإَذا يِهَ تَُموُر  ،  [47  -  45]النحل:   َماِء أَْن خَيْ }أَأَِمنُْتْ َمْن يِف السَّ

فََستَعْ  َحاِصبًا  عَلَْيُكْ  يُْرِسَل  أَْن  َماِء  السَّ يِف  َمْن  أَِمنُْتْ  ]املكل: أَْم  نَِذيِر{  كَْيَف  لَُموَن 
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ِسَف ِبُكْ َجاِنَب الَْبِّ أَْو يُْرِسَل عَلَْيُكْ َحاِصبًا مُثَّ ،  [17،  16 ُدوا  }أَفََأِمنُْتْ أَْن خَيْ  اَل جَتِ

حِي فَُيْغرِقَُكْ   لَُكْ َوِكياًل  ِسَل عَلَْيُكْ قَاِصفًا ِمَن الرِّ أَْم أَِمنُْتْ أَْن يُِعيَدُكْ ِفيِه َتَرًة ُأْخَرى فرَُيْ

ُدوا لَُكْ عَلَْينَا ِبِه تَِبيًعا { ]اإلَساء:   ، مفاذا تقول بعد هذا  [69،  68ِبَما كَفَْرُتْ مُثَّ اَل جَتِ

اإللهي ! والوعيد  الرابين،  البرصيوقد    ،الَتديد  للحسن  للا-  قيل  ِِبَ  ):  -رمحه 

إليك بأن نظر للا  بعلمك  قال:  البرص؟  أَسع من نظرك إىل    نس تعني عىل غض 

 (!.املنظور إليه
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 ربك يغار!
به، أن أصارحك  أضاعه عليك،  سؤال جيب  أن حتتفظ هبا يف    وأن  وإجابة جيب 

 نفسك، وتكون رصحًيا مع ربك:

 .يراك؟! -أو أحد من أقار هبا -هل تس تطيع أن تنظر إىل فتاة وأبوها 

 . يراك؟! -أو أحد من أقار هبا -هل تس تطيع أن تنظر إىل امرأة وزوهجا 

إذ أبًدا؛  تفعل  لن  أنك  امرأة وللا  ،  َتافأو    تس تح ،  ال ريب  تنظر إىل  فكيف 

، ويراقبك، ويغار عىل حمارمه أن تنَتك، وعىل حدوده أن جترتح، هل جعلته  كيرا

أهون الناظرين إليك، وجعلت خوفك من البرش أعظم من خوفك من للا جل  

 ؟!.وعال، أي اس َتتار بلغ بك، وأي اكرثة وصلت إلهيا 

وللا    ،أنت تنظرأّيا الناظر للحرام، املس تذل ابآلاثم، العاِص طوال الليايل واأليم:  

أنت جترتئ عىل حرمات للا امرأة ال حتل  ـــ وت   ،ينظر،  متع نظرك ابلتذلذ مبحاسن 

  عليك، وميقتك من فوق س بع ساموات،  ويسخطويغضب    ،ل، وللا ينظر إليك

،  فإىل أين أنت ذاهب  منس ية، وآالًما مضنية  ل عقوبة مدوية، ومصيبة  وحيرّض 

وإمنا أنت أحد رجلني: إما أن تقول: ال يراين، وهو كفر، أو تقول يراين لكن تس َتني 

 !. به ويه كبرية عظمية
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 ما يتبع املعصية 
ملا   نفسها  املعصية  من  وأجرم  وأعظم  وأكب  أشد  املعصية  توابع  أن  العاِص  عمل  لو 

ف املعصية، وملا  عليه  الفتنة، واخلوض يف خسط وغضب  هانت  كر يف ادلخول يف 

 اذلنب،  من  أشد  اذلنب  تبعات  أن  عمل  وانزجر؛ ألنه  رتدعا و   كفول  ،™رب العزة

 حب  يقول  هذا  ويف  يرافقها   وما  توابعها،  بسبب  كبائر  إىل  تتحول  اذلنوب  صغائر  وأن

اذلنب ال  ي صاحب  ":  -عهنام  للا  ريض-  عباس  بن  عبدللا  القرآن  وترجامن  األمة

وسوء عاقبته، وخلوفك من الرحي إذا حركت سرت اببك وأنت    ، تأمن من فتنة اذلنب

، ولضحكك عىل اذلنب، وال يضطرب فؤادك من نظر للا إليك أعظم من اذلنب

منه  تمتكن  مل  إن  عليه  وحزنك  أشد،  به  وفرحك  اذلنب،  من  أعظم  تذنب  وأنت 

وملا يتبع ،   تأمنن سوء عاقبتهي صاحب اذلنب الويف رواية: "  أعظم من اذلنب"،

قةل حيائك ممن عىل الميني وعىل الشامل وأنت  :  اذلنب أعظم من اذلنب إذا علمته

وُضكك وأنت ال تدري ما للا صانع بك أعظم من  ،  عىل اذلنب أعظم من اذلنب

به أعظم من اذلنب،  اذلنب وحزنك عىل اذلنب إذا    ،وفرحك ابذلنب إذا ظفرت 

اذلنب من  أعظم  به  فاتك  ظفرت  اببك  ،  إذا  حركت سرت  إذا  الرحي  من  وخوفك 

إذا   اذلنب  من  أعظم  إليك  نظر للا  من  فؤادك  يضطرب  وال  اذلنب  عىل  وأنت 

ل   ،(1) (ْعلته س تعيد  معصية  وأي  س يوقفك،  ذنب  وأي  تنتظر،  بربك  مفاذا 

يأتيك موتك:   الغفةل حىت  }لَقَْد صوابك، وتردك إىل خالقك، أما ستبقى يف غطاء 

َك الَْيْوَم َحِديد  { ]ق: ُكْنَت   . ![22 يِف غَْفةَل  ِمْن َهَذا فَكََشْفنَا َعْنَك ِغَطاَءَك فَبرََصُ
 

 . (1041/ 3) الكرمي   الرسول  أخالق مكارم يف  النعيم  نضرة - (1) 
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 كبائر حتيط بالصغائر من معاصيك 
أأ عن  غفلت  لعكل  العاِص  أَّنا    س بابّيا  العلامء    اذلنوب  صغائرتنقل  اتفق 

  ىل كبائرإ)واألصل أن لك اذلنوب كبائر لو نظران لعظمة من نعصيه جل يف عاله(  

 :  مهنا 

حىت يظن العاِص أنه أعظم من أن يغفره للا، أو ال ميكن   ،تعظمي اذلنب -1

فكأنه شكك يغفره،  السوء  أن  به  تعاىل، وظن  قدرة للا  ويف حصيح    ،يف 

: "قَاَل «قَاَل: قَاَل َرُسوُل للِا    ¢َعْن ُجنُْدِب ْبِن َعْبِد للِا الَْبَجِلَّ    مسمل:

: َوللِا اَل يَْغِفُر للُا ِلُفاَلن   ي يَتََأىلَّ عََلَّ أَْن   ،َرُجل  ِ فَقَاَل للُا تََعاىَل: َمْن َذا اذلَّ

؟ "وَ   ، فَِإينِّ قَْد غَفَْرُت ِلُفاَلن    ؛اَل أَغِْفَر ِلُفاَلن  ، ويف كتاب للا  أَْحبَْطُت َْعَكَلَ

يأًسا مسّ   تعاىل كفًرا  ،اه  ِمْن   :وجعهل  يَْيَأُس  اَل  َُّه  ِإن  ِ اّللَّ َرْوحِ  ِمْن  تَْيَأُسوا  }َواَل 

]يوسف:   الْاَكِفُروَن{  الْقَْوُم  ِإالَّ   ِ اّللَّ وجعهل ،  [ 87َرْوحِ  قنوًطا  أخرى  ويف 

ِّ :  ضالاًل  َرب ِة  َرمْحَ ِمْن  يَْقنَطُ  ]احلجر:  }َوَمْن  ُّوَن{  ال الضَّ ِإالَّ  أحد  [56ِه  وال   ،

 .يرتيض لنفسه ذل أبدا

اذلنب -2 الطائعني  اس تصغار  مع  يقع  قد  واألول  متاًما،  األول  عكس  وهو   ،

املعاِص،   من  للمكرثين  فيقع  الثاين  أما  وكرروا،  رهبم  عصوا  إن  اخملبتني 

يكرتثون   وال  ذنوهبم،  حيتقرون  فهم  بعظمَتا،  املبالني  غري  هبا،  املس تخفني 

عينه   وهو  وتعاىل،  تبارك  يعصونه  من  وعدم  ر للامكمن  من  األ  بعظمة   ،

ِ ِإالَّ    من عقابه، وشديد عذابه: اخلوف   ِ فاََل يَْأَمُن َمْكَر اّللَّ }أَفََأِمنُوا َمْكَر اّللَّ

وَن{ ]األعراف:   }أَفََأِمَن أَْهُل الُْقَرى أَْن  ، وقبل ذل قال:  [99الْقَْوُم الَْخاَِسُ
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أَنْ  الُْقَرى  أَْهُل  أََوأَِمَن  اَنئُِموَن  َومُهْ  بََياًت  بَْأُسنَا  َومُهْ يَْأِتهَيُْم  بَْأُسنَا ُُضًى  يَْأِتهَيُْم   

وَن{ ]األعراف:    يَلَْعُبونَ  ِ ِإالَّ الْقَْوُم الَْخاَِسُ ِ فاََل يَْأَمُن َمْكَر اّللَّ أَفََأِمنُوا َمْكَر اّللَّ

ومتوعًدا:[99  -  97 حمذًرا  وقال  أَْن   ،  يِّئَاِت  السَّ َمكَُروا  يَن  ِ اذلَّ }أَفََأِمَن 

ُم   ُ هِبِ ِسَف اّللَّ اأْلَْرَض أَْو يَْأِتهَيُُم الَْعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل يَْشُعُروَن أَْو يَْأُخَذمُهْ خَيْ

لََرُءوف  َرِحمي  {   َربَُّكْ  فَِإنَّ  ف   ََتَوُّ يَْأُخَذمُهْ عىََل  أَْو  ِبُمْعِجزِيَن  مُهْ  فََما  ْم  ُّهِبِ تَقَل يِف 

َماءِ ، وقال:  [47  -  45]النحل:   ِسَف ِبُكُ اأْلَْرَض }أَأَِمنُْتْ َمْن يِف السَّ  أَْن خَيْ

فََستَْعلَُموَن   َحاِصبًا  عَلَْيُكْ  يُْرِسَل  أَْن  َماِء  السَّ يِف  َمْن  أَِمنُْتْ  أَْم  تَُموُر  يِهَ  فَِإَذا 

]املكل:   نَِذيِر{  عن  و ،  [17،  16كَْيَف  ورد  مسعودقد  )أن ¢  ابن   :

ذنبه اكجلبل   املؤمن املنافق    يرى  بيمن  عليه،  يقع  أن  كذابب ياكد  ذنبه  يرى 

وهذا يف حد ذاته يعد من سقوط   ،(سقط عىل أنفه فقال به هكذا أي بيده

 ، فضاًل عن تراك تقاريره عند ربه، مث بغضه ل!. ™احلياء من للا 

اذلنب -3 عىل  ب  ،التعود  لالس َتانة  يؤدي  فاإلرصار هوهذا  للكبرية؛  وإيصال   ،

 عىل الصغائر جيعلها من الكبائر. 

اجملاهرة ابذلنب، إما ابحلديث عنه، أو بنرشه، أو بتوثيقه أو بأي يشء من  -4

، إىل ساحة العالنية بينه  ™أنواع نقل اذلنب من ساحة الرس بينه وبني للا  

العباد، للرب  وبني  حتد  به  اجملاهرة  يف  أن  عن  اخللق  ™فضاًل  ودعوة   ،

 . ه لإلكثار من

ذنب وقع عليه، واقـرتفه، وابرز    ، ومعناه عدم املباالة بأي اجلرأة عىل اذلنب -5

ربه  بأي  به  يبايل  ال  أسوًدا  فأصبح  القلب  عىل  غطت  اذلنوب  كرثة  ألن  ؛ 

)أعين  قلبه  يف  ما  يوافق  أسود  لك  إال  حيب  ال  بل  أته،  آخر  سواد 
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لون خيالف  اذلي  اللون  من  يضيق  األبيض  القلب  بيمن  )أعين اذلنوب(،  ه 

 ادلنيا قد سقطت عليه.الطاعة(، ويضيق به ذرعًا، ويرى كأن 
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 اجلهل باهلل 
ا العاِص لربك أنك لو عرفت قدرته، وابنت ل عظمته، واتضح ل جالل اعمل أّي

}َوَما  ، وال عصيته جبوارحك، وال أذنبت مبا وهب ل:  كه ما ابرزته بذنب نوسلطا 

يًعا   َ َحقَّ قَْدِرِه َواأْلَْرُض مَجِ ت  ِبَيِمينِِه قََدُروا اّللَّ َماَواُت َمْطِويَّ قَْبَضُتُه يَْوَم الِْقيَاَمِة َوالسَّ

ال   -علهيم السالم-، ولهذا جند املالئكة  [67ُسْبَحانَُه َوتََعاىَل َْعَّا يرُْشُِكوَن{ ]الزمر:  

يعصون رهبم عىل ادلوام، بل مه يف عبادته منذ خلقهم حىت تقوم الساعة ومه عىل  

وما  عبادتك"  حق  عبدانك  ما  "س بحانك  يقولون:  بل  يفرتون،  ال  إال    كذا  ذل 

أبًدا:    ™ألَّنم عرفوه   يعصوه  َ   يَْعُصونَ   اَل }فعظموه، ومل    َما  َويَْفَعلُونَ   أََمَرمُهْ   َما  اّللَّ

َارَ   اللَّْيلَ   يَُسبُِّحونَ }  ،  [ 6:  حرميالت{ ]يُْؤَمُرونَ  ونَ   اَل   َوالهنَّ ، بيمن  [20:  األنبياء { ]يَْفرُتُ

يَن ، موًُضا أَّنا اجلهاةل به:  ة العباد لقال عن سبب معصي ِ ِ لذِلَّ ََّما التَّْوبَُة عىََل اّللَّ }ِإن

 َ هَاةَل  مُثَّ يَُتوبُوَن ِمْن قَرِيب  فَُأول وَء جِبَ ُ عَِلميًا  يَْعَملُوَن السُّ ْم َواَكَن اّللَّ ُ عَلهَْيِ ئَِك يَُتوُب اّللَّ

رمحه  -إال عن هجاةل كام قال اإلمام الغزايل    ™ للا    َص ع، ومل يُ [17َحِكميًا{ ]النساء:  

 !.-للا

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

176

 

 ميان شعاع اإل
لكام زاد يف قلب العبد أحرق الش هبات والشهوات، ولكام ضعف    ميان اإل  نعم شعاع

ال يمتكن من ذل، وبقدر وجود هذا الشعاع بقدر بعد العبد من اذلنب، واقرتابه  

، وازديد خشيته تعاىل يف قلبه، وتعظميه من أن يعصيه، وخوفه من  ™من الرب  

وبني  العبد  بني  الشعاع حييل  يغضبه، وابلتايل هذا  ما  يفعل  املعاِص، وجيعل    أن 

وءَ   َعْنهُ   ِلنرَْصَِف   كََذِلَ }ا:  بينه وبيهنا حاجًزا عظميًا، وجرًسا منيعً  َّهُ   َوالْفَْحَشاءَ   السُّ   ِإن

 .[24: يوسف{ ] الُْمْخلَِصنيَ  ِعَباِدانَ  ِمنْ 

القمي   تقدم البن  أنقل لكامت يف مصمي ما  ويه مبعَن    -رمحه للا-وهنا ال يفوتين أن 

الكمه ال بنصه؛ إذ غالب نقل هنا اكن من حافظت، ومل يتسَن يل العودة لكثري من  

 : حائاًل   اِصاملراجع: )هناك أانس بيهنم وبني احلرام واملع

راحئة  ،اكجلبل  -1 لها  يشم  لها صوتً   ،فال  يسمع  لوانً   ،وال  لها  يرى  وال    ، وال 

 ولياء.األوكرامات  ضالء،الف ، وحفظهذا يدخل فيه عصمة األنبياءو  ،حركة

بيهن  وأانس  -2 املعصية اكلزجاج  ماحلائل  يس تطيعف   ،وبني  املعصية  ال    صاحب 

لكن يرى األلوان وال يشم الرواحئ    ، وال يسمع األصوات من ورائه  ،اخرتاقه

ر يف املعصية  واحلركة، ومعناه أنه يسول ل الش يطان الوقوع يف اذلنب، ويفكّ 

 وخوفه من ربه.  ،وإن مل يأِتا؛ جملاهدة نفسه

اذلنوب  احلائلوأانس   -3 وبني  أ  ،اكملاء  بيهنم  للعاِص  خيرتقه  فميكن  لكن ن 

املاءبصعوبة وعادة  الرواحئ  ،  منه  األلوان  ،تنفذ  خالل،  ويرى  ويسمع   من 
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الثاين  األصوات،  أو لك  بعض   من  أكرث  اذلنب  فتنة  يف  واقع  فهو  وابلتايل 

 وأشد. 

، يسهل اخرتاقهبيهنم وبني املعاِص واذلنوب اكلهوى، وابلتايل ف   احلائل  وأانس -4

إليه، وادلخول  منه،  هو    والقرب  واحدو بل  حلاف  يف  تضاجعه    املعصية 

بينه وبيهنا عالقة جسد جلسد، تفاوت مهنم    ويضاعها، والعالقة  فالناس يف 

الكبائر وبني  بينه  حيال  الكبائر  ومهنم   ،من  وبني  بينه  حيال    ، والصغائر  من 

وبني  ومهنم   بينه  حيال  وبني  ومهنم    ،واملكروهاتمن  بينه  حيال  من 

 . واملشتهبات(
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 من رده عن احلرام صعوبة أسباب ووسائل الذنب 
قد يش تاق اإلنسان للحرام، وحيبه، ويود لو تلبّس به، مث ال يكتف  بذل بل يسعى  

إليه ببذل أس بابه اكلبحث عنه، أو اذلهاب إليه، لكن تعيقه عنه أمور خارجة عن  

إرادته، وأس باب ليست حتت س يطرته، مع نيته تكل، وسعيه وبذل، فهنا ما احلك،  

امء يف ذل، أس ئةل وأس ئةل تتوارد جييب عهنا  وماذا يرتتب عليه، وما يه أقوال العل

القمي  اإلمام   للا-ابن  فقال  -رمحه  تفصيل  أمجل  ويفصلها  السالكني،  مدارج    : يف 

  وقوعها   يتعذر  ِبيث  عهنا،   وجعز  املعصية،  أس باب   وبني  بينه   حيل   إذا   العاِص )

  لسانه،   ُقطع  إذا   الزور  وشاهد  والقاذف،  اكلاكذب،  وهذا  توبته،  تصح  هل   منه،

  إذا   واملزور  األربعة،   أطرافه  عىل  ُأيت  إذا  والسارق  ،)ُقطع ذكره(  ُجب  إذا  والزاين

 فف    يرتكهبا،  اكن  معصية  إىل  دواعيه  معه  بطلت  حد  إىل  وصل  ومن  يده،  قطعت

  ميكنه  ممن  تكون  إمنا   التوبة   ألن  توبته؛  تصح  ال:  طائفة  فقالت  للناس  قوالن  هذا

  نقل  من  التوبة  تتصور  ال  ولهذا  املس تحيل،  من  ال  املمكن  من  فالتوبة  والرتك،  الفعل

  التوبة   وألن:  قالوا   وَنوه،  السامء  إىل  والطريان  البحار  وتنش يف  أماكهنا،  عن  اجلبال

  اس تحاةل   يعمل  إذ  هنا؛  للنفس  داع   وال  احلق،  داع    وإجابة  النفس،  داع   خمالفة

  ال   هذا  ومثل  قهًرا،  عليه  احملمول  الرتك،  عىل  اكملكره  هذا  وألن :  قالوا  مهنا،  الفعل

 وأحصاب  املفاليس  توبة  أن  وعقوهلم  الناس  فطر  يف  املس تقر  ومن:  قالوا  توبته،  تصح

  وتوبة  إفالس،  توبة  يسموَّنا   وبل  علهيا،  حيمدون  وال  معتبة،  غري  توبة  اجلواحئ

 :  الشاعر قال جاحئة،

 إفالس توبة  وجدِتا                سائاًل  توبة   عن ورحت
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  أن  عىل   دلت  قد   املتظاهرة  املتضافرة  النصوص  أن :  أيًضا   هذا  عىل  ويدل:  قالوا

ََّما : }تعاىل   قال  اختيار،  ال   رضورة  توبة   ألَّنا   تنفع؛  ال   املعاينة  عند  التوبة   عىََل   التَّْوبَةُ   ِإن

 ِ ينَ   اّللَّ ِ وءَ   يَْعَملُونَ   لذِلَّ هَاةَل    السُّ ُ   يَُتوُب   فَُأولَئِكَ   قَرِيب    ِمنْ   يَُتوبُونَ   مُثَّ   جِبَ   َواَكنَ   عَلهَْيِمْ   اّللَّ

 ُ ينَ   التَّْوبَةُ   َولَيَْستِ   َحِكميًا   عَِلميًا   اّللَّ ِ يِّئَاِت   يَْعَملُونَ   لذِلَّ  أََحَدمُهُ   َحرَضَ   ِإَذا  َحىتَّ   السَّ

ينَ   َواَل   اآْلنَ   تُبُْت   ِإينِّ   قَالَ   الَْمْوُت  ِ { أَِلميًا   عََذاابً   لَهُمْ   ْعتَْدانَ أَ   ُأولَئِكَ   ُكفَّار    َومُهْ   يَُموتُونَ   اذلَّ

:  قتادة  قال  ، ابلتحرمي  عاملًا   اكن  وإن  العمل   هجاةل:  ههنا   واجلهاةل  ،[18  ،17:  النساء]

  أو   اكن  اْعدً   هجاةل  فهو  به  للا  ُعيص  ما  لك  أن  عىل  «  للا  رسول  أحصاب  أمجع"

  جفمهور   قريب  من  التوبة  وأما   ،"جاهل   فهو  تعاىل   للا  عصا   من  ولك   يكن،  مل

  قبل :  الضحاك  وقال  املوت،  قبل:  عكرمة  قال  املعاينة،  قبل  التوبة  أَّنا   عىل  املفرسين

  موته،   مرض  قبل  حصته  يف  يتوب  أن :  واللكيب   السدى  وقال  املوت،  مكل  معاينة

"قال  «النيب  عن  ما   -عهنام  للا  ريض-ْعر  ابن  عن  وغريه  املس ند  ويف   للا   إن: 

 ¢  سعيد  أيب  عن  الهيمث  أىب   دراج  نسخة  وَف  ،(1) "يغرغر  مل   ما   العبد  توبة   يقبل
  أرواهحم  دامت  ما  عبادك  أغوي  أبرح   ال  رب  ي   وعزتك:  قال  الش يطان  إن: "ا مرفوعً 

 أغفر   أزال  ال  ماكين   وارتفاع  وجاليل،  وعزيت ":  وجل  عز  الرب  فقال  أجسادمه،  يف

: فقال  الس ياق  يف  وقع  إذا  وأما   قريب،  من  التائب   شأن  فهذا  ،"اس تغفروين  ما   هلم

  بعد   اكلتوبة   فهي   اختيار،   ال  اضطرار  توبة  ألَّنا   وذل  توبته؛  تقبل  مل   اآلن،  تبت   إين

  حقيقة   وألن:  قالوا  للا،   بأس  معاينة  وعند  القيامة،  ويوم  مغرهبا،  من  الشمس  طلوع

 

  قَالَ :  قَالَ   -  عنهما  للا   رضي  -  ُعَمرَ   اب ن    رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد: َعن    -  (1) 
َبلُ   للاَ   إ ن  "    :«  للا    َرُسولُ    للا    إ ََل   ََتبَ   "َمن  :  رواية   ويف"  يُ َغر غ ر    ملَ    َما  ال َعب د    تَ و بَةَ   يَ ق 

ن هُ   للاُ   قَب لَ  يُ َغر غ َر، َأن   قَ ب لَ   . " م 
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 عن  يكون  إمنا   والكف  الهني ،  متعلق  هو  ياذل  الفعل  عن  النفس  كف  يه  التوبة

 عن   اإلقالع  يه  التوبة  وألن   عنه،  النفس  كف  يعقل  فال  احملال   وأما   مقدور،  أمر

  عزم   اذلنب  وألن  قالوا  اإلقالع،  منه  يتأت   حىت  اإليقاع  منه  يتصور  ال   وهذا  اذلنب،

  ترك  عىل  جازم  عزم  منه   والتوبة   املقدور،  فعهل   به  يقرتن  احملرم،   فعل  عىل   جازم

  هذا  حق  يف   والرتك  حمال،  املقدور  غري   عىل  والعزم   الرتك،  به   يقرتن  املقدور،

  اجلبال  ونقل  السامء،  إىل  الطريان  ترك  مبزنةل  هو  بل  مقدور،  غري  عزم  ال  رضوري

 . ذل وغري

  التوبة  أراكن  فإن  واقعة؛   بل  ممكنة،  حصيحة  توبته  أن  الصواب  وهو:  الثاين  والقول

 حتقق  فإذا  ،(1) "توبة  الندم: "ا مرفوعً   املس ند  ويف  الندم،  مهنا   ل  واملقدور  فيه،  جممتعة

  عنه   التوبة  تسلب   أن  يصح  وكيف  توبة،  فهذه  عليه،  نفسه  ولومه   اذلنب،  عىل  ندمه

 باكئه،   من  ذل  يتبع  ما   س امي  وال  عليه،   نفسه  ولومه  اذلنب،  عىل  ندمه  شدة  مع

  فعهل،  ملا   ل  مقدوًرا  والفعل  حصيًحا   اكن   لو  أنه  ونيته   اجلازم،  وعزمه   وخوفه،   وحزنه، 

 كقول  نيته  حصت  إذا  لها  الفاعل  مزنةل  الطاعة  عن  العاجز  نزل  قد  الشارع  اكن   وإذا

  حصيًحا   يعمل  اكن  ما   ل  ُكتب  سافر  أو   العبد  مرض  إذا: "الصحيح  احلديث  يف «

 قطعت  وال   مسرًيا  َست   ما  أقواًما   ابملدينة  إن : "  «  عنه   أيضا   الصحيح  ويف  ،"مقميًا 

 

ُعود    ب ن    للا    َعب د    : َعن  رواه ابن ماجه وأمحد  -  (1)  :  «  للا    َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َمس 
 ."تَ و بَة   الن َدمُ "
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 ول  ،(1) "العذر  حبسهم  ابملدينة؛  ومه:  قال  ابملدينة  ومه:  قالوا  معك  اكنوا  إال   واديً 

  اختياًرا   تركها   نيته  مع  قهًرا،  لها   التارك  املعصية  عن  العاجز  فتزنيل  احلديث،  يف  نظائر

  علهيا  يرتتب  الت   اذلنب  مفسدة  أن  يوُضه  أوىل،  اخملتار  التارك  مزنةل  أمكنه  لو

  حق   يف  معدوم  املفسدة  ومنشأ  ترة،  فعهل  ومن  ترة،  عليه  العزم  من  تنشأ  الوعيد

  الفعل  منه  تعذر   هذا  فإن  وأيًضا   للمفسدة،  تبعة  والعقوبة  وعزًما،  فعاًل   العاجز  هذا

  لو  أنه   نيته  ومن  اذلنب،  واقع  لو  ويود  يمتَن  اكن  فإذا  والوداد،  المتين  منه   تعذرـ ت   ما 

  فإن   فوته؛  عىل   واحلزن   والمتين  الوداد  هذا  عن  ابإلقالع  فتوبته  لبارشه  سلميًا   اكن

  أوىل  يه   بل  التوبة،   وهو   ضده   حقه  يف  فيتصور  قطًعا،   حقه  يف   متصور  اإلرصار

  ومن   املعاين  وبني   هذا  بني  والفرق  واحض،   وهذا  اإلرصار،  من  والتصور  ابإلماكن

  يف   تكون  إمنا   والتوبة   القيامة،   وورود   ابملعاينة،  انقطع  قد  التلكيف  أن   القيامة   ورد

  ل،  الزمة  والنوايه  فاألوامر  التلكيف،  عنه  ينقطع  مل  العاجز  وهذا  التلكيف،  زمن

 ابلندم  ذل  وتبديل  فوته،  عىل  واألسف  والوداد،  المتين  عن  منه  متصور  والكف

 .(2) (أعمل  وللا  فعهل، عىل  واحلزن 

 

  «  للا    َرُسولُ   َرَجعَ : )"قَالَ   ¢   َمال ك    ب ن    أََنس    رواه البخاري ومسلم: َعن    -  (1) 
ُتم   َلَقد  :  قَالَ ،  ال َمد يَنة    م ن    َدانَ   فَ َلم ا  تَ ُبوَك،  َغز َوة    م ن   ل َمد يَنة    تَ رَك  ر ُت   َما  ر جااًل   اب  ريًا   س    َمس 
ُتم    َواَل   َواد ايً   َقطَع ُتم    َواَل  )رواية   ويف  ،َمَعُكم    َكانُوا  إ ال    نَ َفَقة    م ن    أَن  َفق    يف    َشر ُكوُكم    إ ال  : 

ر   َج  ل َمد يَنة ؟،  َوُهم    للا    َرُسولَ   ايَ :  قَاُلوا  ،األ  ل َمد يَنة    َوُهم  : "قَالَ   اب    َرُسولَ   ايَ :  قَاُلوا،  "  اب 
ل َمد يَنة ؟  َوُهم    َمَعَنا  َيُكونُونَ   وََكي فَ   للا   رُ   َحَبَسُهمُ : "قَالَ   اب    َحَبَسُهم  : "رواية   ويف "،  ال ُعذ 

 (."ال َمَرضُ 
 . (283/ 1)  السالكني  مدارج - (2) 
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 خطوات الشيطان 
وال يأتهيم من ابب   الش يطان ال يصطاد الناس من طريق  أعظم من طريق العني،

ّيجم علهيم دفعة واحدة، وال ينفرمه منه   أنه ال  أكرث من ابب الشهوات، واألخطر

وهةل بأول  منه  حيذرمه  وال  مرة،  ودينه،   إمنا   ، بأول  هواه،  حسب  للمسمل  يأيت 

النظرة، مث    ، وبعد هذه تتكررجمرد نظرة خاطفة  : انظر فقط مفثاًل قد يقول  وتفكريه

مث  سالم،  مث  هجّن،    خطرة،  مث  وزان،  جرامئ  مث  لقاءات،  مث  مواعيد،  مث  الكم، 

لِلْبرََشِ بسقر:  وانَتت    ،بدأت ابلنظرف  اَحة   لَوَّ تََذُر  َواَل  تُْبِق   َسقَُر اَل  َما  أَْدَراَك    }َوَما 

{ ]املدثر:   . [ 30 - 27عَلهَْيَا تِْسَعَة َعرَشَ
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 فقدان حالوة اإلميان
حياة ال طعم فهيا، وبقاء ال خري فهيا، وأيم تطوى وال يعرف قميَتا، وال جامل ما 

فهيا، وقد يصل ويصوم ويعمل العبادات والطاعات لكنه بعيد عهنا، ويه بعيدة من  

الوصول لقلبه وابلتايل فمل ينتفع هبا، ومل جيد متعَتا يف ادلنيا الت تس متر يف اآلخرة  

 مبعرفة  إال  كامل  وال  ابَتاج،  وال  ذلة،  وال  ل،  نعمي  )ال:  -ه للارمح-كام قال ابن القمي  

 فهذه   لقائه،  إىل  والشوق  بقربه،  والابَتاج  والفرح   بذكره،  والطمأنينة   وحمبته،  للا

  يف  النعمي  دار   يف   جبواره  إال  فوز  وال   اآلخرة،   يف  ل  نعمي   ال   أنه  كام  العاجةل،   جنته

 ش يخ   ومسعت  األوىل،  يدخل  مل  إن  مهنام  الثانية  يدخل  ال  جنتان  فهل  اآلجةل،  اجلنة

  مل   يدخلها   مل  من  جنة  ادلنيا   يف  إن:  يقول  -روحه  للا  قدس-  تميية  ابن  اإلسالم

  أهل   اكن  إن:  أقول  أوقات  ابلقلب  لمير  إنه:  العارفني  بعض  وقال  اآلخرة،   جنة  يدخل

  ادلنيا   أهل  مساكني :  احملبني  بعض  وقال   طيب،  عيش  لف   إَّنم  هذا  مثل  يف  اجلنة

  للا  حمبة:  قال  فهيا،   ما   أطيب  وما:  قالوا   فهيا،  ما   أطيب  ذاقوا  وما   ادلنيا   من  خرجوا

 .(1) سواه( عام  واإلعراض  عليه، واإلقبال  لقائه، إىل  والشوق  به، واألنس

 

 

 

 

 . (454/ 1)  السالكني  مدارج - (1) 
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 ! من نسي اهلل نسيه
العمل جنس  من  اجلزاء  معصيته  ،دامئًا  عند  ربه  نيس  حاجاته  ،مفن  عند    ، نس يه 

وَنن ال ريب أحصاب حواجئ دامئة، ويف لك يشء من   ،وشؤون حياته  ،ورضوريته

رُشُ : }النفس حىت لك يشء  تيَِن   ُه يَْوَم الِْقيَاَمِة أَْْعَىَوََنْ أَْْعَى َوقَْد    قَاَل َربِّ ِلَم َحرَشْ

بَِصرياً  ]طه:  ُكْنُت  تُنىَْس{  الَْيْوَم  َوكََذِلَ  فَنَِسيََتَا  آَيتُنَا  أَتَْتَك  كََذِلَ  -124قَاَل 

فكيف[126 واألدةل نس   ،  الواُضات،  واحلجج  البينات،  اآليت  تكل  يت 

عهنا،كيف  و   ادلامغات، جتاهلها؛ و   تعاميت  جاهًدا  وحاولت  من    تناسيَتا،  فاجلزاء 

العمل أع   ، القيامة  يومكذل  ف  ، جنس  خطًراوهو  األيم  ،  شدةأعظمها  و   ،ظم 

ُ   ، ومع هذاملحة لرب العزةو حاجة  وأكبها   ُ ت :  ؤمر ابلسري عىل الرصاط نىس وتعمى وت

ُ لُكَّ } اً َمْأَوامُهْ هَجَّنَّ ياً َوُبْكامً َومُصّ مُهْ يَْوَم الِْقيَاَمِة عىََل ُوُجوِههِْم ُْعْ رُشُ َما َخبَْت ِزْداَنمُهْ  َوََنْ

 [.97{ ]اإلَساء:َسِعرياً 
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 كذبة: القلب طيب ونظيف 
كذاًب   ويقولون  يتفوهون  مث  ويس تفصلون،  ويدققون،  ينظرون،  اذلين  أولئك  ك 

: القلب نظيف وطيب، ولو طاب ابطنه لطاب «وزوًرا بل وتكذيـبًا هلل ولرسول

ويف   ظاهره؛ فالطيب ال يسقط إال عىل الطيب، واخلبيث ال يقع إال عىل اخلبيث

بَِشري     الصحيح ْبِن  النُّْعَماِن  للِا    ¢َعْن  َرُسوُل  قَاَل  الَْجَسِد «قَاَل:  يِف  "ِإنَّ   :

لُكُّهُ  الَْجَسُد  َصلََح  َصلََحْت  ِإَذا  َويِهَ    ،ُمْضغًَة  أاََل  لُكُُّه،  الَْجَسُد  فََسَد  فََسَدْت  َوِإَذا 

 .الْقَلُْب"
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 أول فتنة يف األرض 
النساء، وحمنة كبرية تكل يه حمنة بنات حواء، ك افتنت   فتنة عظمية يه تكل فتنة 

غائبًا عن ذهنك أن أول  الرجال، وك وقع يف أَسهن األبطال، بل قد يكون  هبن 

ْم نََبَأ ابيَْنْ آَدَم  فتنة عىل ظهر األرض يه قتل قابيل لهابيل بسبب امرأة:   }َواتُْل عَلهَْيِ

ََّما  اِبلَْحقِّ ِإْذ قَ  اَب ُقْراَباًن فَُتُقبَِّل ِمْن أََحِدمِهَا َولَْم يُتَقَبَّْل ِمَن اآْلَخِر قَاَل أَلَْقُتلَنََّك قَاَل ِإن رَّ

ِإلَْيَك   يَِدَي  ِبَباِسط   أَاَن  َما  ِلتَْقُتليَِن  يََدَك  ِإيَلَّ  بََسْطَت  لنَِئْ  الُْمتَِّقنَي  ِمَن   ُ اّللَّ يَتَقَبَُّل 

ِإينِّ  ِمْن    أِلَْقُتكَلَ  فَتَُكوَن  َوِإثِْمَك  ِبِإثِْم   تَُبوَء  أَْن  ُأِريُد  ِإينِّ  الَْعالَِمنَي  َربَّ   َ اّللَّ أََخاُف 

ِمَن  فََأْصَبَح  فَقَتهََلُ  أَِخيِه  قَْتَل  نَْفُسُه  َلُ  َعْت  فََطوَّ اِلِمنَي  الظَّ َجَزاُء  النَّاِر َوَذِلَ  اِب  أَحْصَ

ُ غَُراابً   يَْبَحُث يِف اأْلَْرِض ِلرُيِيَُه كَْيَف يَُواِري َسْوَءَة أَِخيِه قَاَل َي  الَْخاَِسِيَن فَبََعَث اّللَّ

النَّاِدِمنَي{   أَيِخ فََأْصَبَح ِمَن  فَُأَواِرَي َسْوَءَة  الُْغَراِب  أَُكوَن ِمثَْل َهَذا  أَْن  ْزُت  أجََعَ َويْلَتَا 

  «َعْن النَّيِبِّ    ¢ يْد   َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَ ، ويف البخاري ومسمل:  [31  -  27]املائدة:  

َِّساِء" َجاِل ِمْن الن وروى مسمل يف حصيحه   ،قَاَل: "َما تََرْكُت بَْعِدي ِفْتنًَة أرََضَّ عىََل الرِّ

ة ، َوِإنَّ   «: أن النيب  ¢من حديث أيب سعيد اخلدري نَْيا ُحلَْوة  َخرِضَ قال: »ِإنَّ ادلُّ

كَ  فَيَْنُظُر  ِفهيَا،  ُمْستَْخِلُفُكْ  َل للَا  أَوَّ فَِإنَّ  َِّساَء،  الن َُّقوا  َوات نَْيا،  ادلُّ َُّقوا  فَات تَْعَملُوَن؟  ْيَف 

َِّساِء« ائِيَل اَكنَْت يِف الن  !. ِفْتنَِة بيَِن ِإَْسَ

ولقد قال ذل الصلييب مقالته الصادقة: كأس وغانية يفعالن ابملسلمني ما ال تفعهل  

ء الصامء البكامء الظلامء، تكل الفتنة  فهن وللا الفتنة العميا   أو ألف مدفع،   اجليوش،

الهوى:  «الت حذر مهنا س يد اخللق ِفْتنًَة  ، ومن ال ينطق عن  بَْعِدي  تََرْكُت  "َما 

َِّساِء" الن ِمْن  َجاِل  الرِّ الزهاد، واألمئة األجماد ال خيافون  أرََضَّ عىََل  العباد  ، ولهذا جتد 
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إ من  ما آتمه للا  مع  النساء  فتنة  من  أعظم  ميان وزهد وخش ية هلل عظمى  فتنة 

، والاقرتاب منه، بل والتفكري فيه، ومع هذا خيافون منه  متنعه عن احلرام واقرتافه

حتذير،   أبلغ  منه  وحيذرون  خوف،  الفتنة أشد  لهذه  يتعرضون  اليوم  سفهاء  بيمن 

َياِطنيَ العظمى مث يقولون قلوهبم نظيفة، وما ذاك إال من إحياء الش يطان:     }َوِإنَّ الشَّ

]األنعام:   لَُمرْشُِكوَن{  ِإنَُّكْ  أََطْعُتُمومُهْ  َوِإْن  ِلُيَجاِدلُوُكْ  ْم  أَْوِلَياهِئِ ِإىَل  ،  [121لَُيوُحوَن 

ابن عباس  و  قبل  "  : قال  -عهنام  للا   ريض -عن  من  إال  كفر من مىض  يكن  مل  إنه 

ابن ، وقال ابن املسيب: "ما يئس الش يطان من  "ا النساء، وهو كفر من بق  أيضً 

 آدم إال أته من قبل النساء".

النيب   نساء  أمر  قد  إذا اكن للا  الصحابة من    «وأخرًيا:  يلكمهن  ابحلجاب، وأن 

{ ]األحزاب:  ورائه:   َوَراِء ِحَجاب  ِمْن  فَاْسَألُوُهنَّ  َمتَاعًا  َسَألُْتُموُهنَّ  ، مث  [53}َوِإَذا 

{ ]األحزاب:  }َذِلُكْ أَْطهَُر ِلُقلُوِبُكْ َوقُ علل ذل بقول:   نَّ ، وهن نساء رسول [53لُوهِبِ

عهنن:    «  للا قال  {  اذلي  َّقَْينُتَّ ات ِإِن  َِّساِء  الن ِمَن  كََأَحد   لَْسنُتَّ  النَّيِبِّ  ِنَساَء  }َي 

عهنم:  [32]األحزاب:   قال  اذلين  الصحابة  ومه  َمَعُه  ،  يَن  ِ َواذلَّ  ِ اّللَّ َرُسوُل  د   }ُمَحمَّ

الُْكفَّ  عىََل  اُء  َوِرْضَوااًن  أَِشدَّ  ِ اّللَّ ِمَن  فَْضاًل  يَبْتَُغوَن  جُسًَّدا  ُركًَّعا  تََرامُهْ  بَيْهَنُْم  اُء  ُرمَحَ اِر 

يِل كََزْرع    جْنِ ُجوِد َذِلَ َمثَلُهُْم يِف التَّْوَراِة َوَمثَلُهُْم يِف اإْلِ ِسميَامُهْ يِف ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَِر السُّ

ُم الُْكفَّاَر  أَْخَرَج َشْطَأُه فَآَزَرُه فَاسْ  اَع ِلَيِغيظَ هِبِ رَّ تَْغلَظَ فَاْستََوى عىََل ُسوِقِه يُْعِجُب الزُّ

]الفتح:   َعِظميًا{  َوأَْجًرا  َمْغِفَرًة  ِمهْنُْم  اِلَحاِت  الصَّ لُوا  َوَْعِ آَمنُوا  يَن  ِ اذلَّ  ُ اّللَّ ، [29َوعََد 

نظيفة القلوب  يقولون:  ومع ذل  نسائنا،  وفساد  زماننا،  بش باب  ،  ، وطيبةفكيف 

 !.فقل يل بربك هل بعد هذه من كذبة
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ابن ْعر ريض للا  -وإذا اكن إمام عامل، وتق  فامه، بل من خيار الصحابة وأعظمهم

الناس    -عهنام أمام  قبلها  أن  اململوكة ل  نفسه يف جاريته  أمام شهوة  نفسه  مل يامتل 

 فضة، مفا   إبريق  عنقها   كأن  جلوالء  يوم  جارية  سهم   يف  فكيف بغريه إذ قال: "وقع

إمام عرصه،    املسيب  بن  ينظرون"، بل قال سعيد   والناس  فقبلَتا   مقت  أن   صبت

  قال  مث  النساء،  قبل  من  أته  إال  قط  آدم  ابن  من  الش يطان  يئس   ما "وفريد دهر:  

نفسه( )أي   يعشو  وهو  عينيه،   إحدى   ذهبت  وقد   س نة،  ومثانني  تسع  ابن  وهو 

  عىل  ائمتين"  الثوري:   ، وقال سفيان " النساء  من  أخوف   عندي  يشء   وما  ابألخرى، 

بن عيينة    سفيان  وعن  ،"يل  حتل  ال  سوداء  جارية  عىل  تأمتين  وال  مااًل،  مملوء  بيت

، بل روى  " النساء  أخطِ  مل  به  رميت  إذا  اذلي  سهم   :قال  إبليسإن    يقال"  قال:

نَْسانُ   َوُخِلَق }  تعاىل:  قول  يف  أبيه  عن  طاووس  ابن ]  َضِعيفًا   اإْلِ ،  [28:  النساء{ 

 ، هذا مه فكيف بنا َنن!. (1)يصب( مل النساء  إىل  نظر إذا قال:

 

 

 

 

 

 

 . (164: ص) اَلوى  ذم - (1) 
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 راء سنواترجعت للو

س نوات،   للوراء  تعيده  قد  معاصيه  من  واحدة  معصية  أن  العاِص  ذل  عمل  أما 

وأعامل، ويف لك  وتوفيقه، وصالحه،  مس تقبهل،  يريد يف  ملا  الوصول  عن  وتؤخره 

مفاذا اس تفاد من متعة حلظات، وذلة  نس هيا بعد دقائق معدودات، شؤون حياته،  

أعظ اآلخرة  ويف  ادلنيا  هذه  يف  خرس  ما  وا  :  خسارة  مأمام  َخرِسُ يَن  ِ اذلَّ }ُأولَئَِك 

وَن{ ]هود:   اأْلَْخرَسُ مُهُ  اآْلِخَرِة  ُْم يِف  أََّنَّ َجَرَم  وَن اَل  يَْفرَتُ اَكنُوا  َما  َعهْنُْم  أَنُْفَسهُْم َوَضلَّ 

وا أَنُْفَسهُْم َوأَْهِلهِيْم يَْوَم الِْقيَاَمِة أاََل  ،  [22،  21 يَن َخرِسُ ِ َذِلَ }ُقْل ِإنَّ الَْخاَِسِيَن اذلَّ

  ُ ُف اّللَّ ْم ُظلَل  َذِلَ خُيَوِّ َِتِ اُن الُْمِبنُي لَهُْم ِمْن فَْوِقهِْم ُظلَل  ِمَن النَّاِر َوِمْن حَتْ ُهَو الُْخرْسَ

َُّقوِن{ ]الزمر:     أن   هب: "يقول  احلكامء  بعض  اكنو   ![16،  15ِبِه ِعَباَدُه َي ِعَباِد فَات

 "!.احملس نني  ثواب  فاته قد أليس  ل فرغُ  قد امليسء
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 لست هلذا 
كيف تلطخ نفسك ابحلرام، وتقع يف وحل اآلاثم وربك ّييئك ملرتبة عظمية، وغاية  

: "ي يوسف ال تعمل ْعل السفهاء؛  ’ نبيةل، ومزنةل رفيعة، ولقد قيل ليوسف  

يليق مبن   األنبياء"، فكيف  ملقام أعظم، ومزنةل فأنت مكتوب يف ديوان  يعده للا 

أن   ابلقاذورات، وينجس ابطنه ابحملرمات، وابلتايل يسقط من أجل  نفسه  يطلخ 

، وحمتًا إذا كنت كام يريد، فس هيديك عني رب البيت، ويطرد من تكل املقامات

ملا يريد، ويرصف عك ما ال يريد حىت لو كنت تريد مادام تزنل عن ادلرجة الت 

 !.يريد
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 َأبْصَارَهُمْ{}فََأصَماهُمْ وََأعْمَى 
م وأي مصم، وْعى وأي ْعى يف إنسان جيد الذلة يف احلرام وإن اكن دنيئًا  نعم مَصَ 

وال جيدها يف احلالل وإن اكن طيبًا وضيئًا، بل قد متر   ومتعبًا مذاًل وخوفًا،  ،وضيًعا 

عند النظر    همن  فيسرتق  وشهوةإلهيزوجته يف جحاهبا  بذلة  يعرفها حىت   ،ا  إن  مفا 

، والفرح واملرح،  زلغ، ويكون احلب واليكرهها، وهكذا يراسل خمطوبته ويش َتهيا 

واملزاح  وبيهنا وادلعابة  بينه  احملرمة  والكامت  يعادّيا   ،  يزتوهجا حىت  إن  وصدق    ،مفا 

ُ فََأمَصَّ }للا:  يَن لََعهَنُُم اّللَّ ِ  . [23محمد:{ ]هُْم َوأَْْعَى أَبَْصاَرمُهْ ُأولَئَِك اذلَّ
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 الفراغ مفسدة
  واملدمر   الصامت،  القاتل   ذل  جندي من جنود إبليس، وش يطان من الش ياطني،

  قوتك،   وكامل  ش بابك،  زمن  يف  خاصة  منك  اليائس  غري  فيك  والطامع  املهكل،

 : قيل وقدميًا  للمعصية، يوصكل أو ابلطاعة  نفسك تشغل  أن فإما  بصحتك، ومتتعك

 مفسدة  أميا  للمرء مفسدة          واجلدة والفراغ الش باب إن

 بل فتنة من الفنت، وراية من رايت الش يطان،   فالفراغ هملكة،ذل هو الفراغ؛   

"، فإيك والفراغ، وانشغل ا ظل الش يطان بك طعامً   ،ا لكام ظللت فارغً ولقد قيل: "

 لك الاجتناب،بطاعة الرمحن، أو بأي ْعل انفع من األعامل، واألمه جتتنب الفراغ  

اإلماكن، اإلميانوعادة    وقدر  مع ضعف  الفراغ  اجمتع  واخلرسان،    إذا  الهالك  اكن 

 الواحد مهنماكن    ملوك السودانأن  يف طوق امحلامة    -رمحه للا-  ولقد ذكر ابن حزم

م علهين رضيبة  يلق   بنسائه  ل  ثقة  ُ يولك  ي الصوف  غزل  ادلهر ن  أبد  هبا    ؛شغلن 

يقولون املرأة إذ":  ألَّنم  الرجال  ظلت ا  إن  تتشوف إىل  إمنا  ، وحتن إىل  بغري شغل 

، وما أحوج نساء عرصان لهذه اخلطة احملمكة يف عرص أصبح لكه للهاتف، (1) الناكح 

 واملراسالت، والتواصل، مث يسول لها الش يطان احلرام والبد. 

 

 

 

 . (166طوق احلمامة يف األلفة واألالف )ص:  - (1) 
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 جوارحك عليك ال لك 
تناىس املالئكة الاكتبني، واحلضور الشاهدين، وقبل  وإذا غفل العبد، أو نيس أو  

فل  العاملني،  القيامة  جوارحهيتذكر شهادة  ذل رب  يوم  }كام    عليه  تعاىل:  َويَْوَم  قال 

يُوَزُعونَ  فَهُْم  النَّاِر  ِإىَل   ِ اّللَّ أَعَْداُء  رَشُ  ُعهُْم    حُيْ مَسْ ْم  عَلهَْيِ َشهَِد  َجاُءوَها  َما  ِإَذا  َحىتَّ 

ُ     َوُجلُوُدمُهْ ِبَما اَكنُوا يَْعَملُونَ َوأَبَْصاُرمُهْ  َوقَالُوا ِلُجلُوِدمِهْ ِلَم َشهِْدُتْ عَلَْينَا قَالُوا أَنَْطقَنَا اّللَّ

أَْن   وَن  تَْستَرِتُ ُكْنُتْ  َوَما  تُْرَجُعوَن  َوِإلَْيِه  ة   َمرَّ َل  أَوَّ َخلَقَُكْ  َوُهَو  ء   يَشْ لُكَّ  أَنَْطَق  ي  ِ اذلَّ

عَلَ  ا  يَْشهََد  ِممَّ كَثِرًيا  يَْعمَلُ  اَل   َ اّللَّ أَنَّ  َظنَنُْتْ  َولَِكْن  ُجلُوُدُكْ  َواَل  أَبَْصاُرُكْ  َواَل  ُعُكْ  مَسْ ْيُكْ 

]فصلت:   متوعًدا:  ،  [22،  19تَْعَملُوَن{  قال  يس  سورة  عىََل  ويف  ِتُ  خَنْ }الَْيْوَم 

ويف سورة    ،[65لُهُْم ِبَما اَكنُوا يَْكِسُبوَن{ ]يس:  أَفَْواِههِْم َوتُلَكُِّمنَا أَيِْدِّيْم َوتَْشهَُد أَْرجُ 

ْم أَلِْسنََُتُْم َوأَيِْدِّيْم َوأَْرُجلُهُْم ِبَما    النور بني بلفظ اإلشهاد مرة أخرى:  }يَْوَم تَْشهَُد عَلهَْيِ

]النور:   يَْعَملُوَن{  عليه، [24اَكنُوا  ستشهد  فهيا  وما  األرض  لكه  ذل  فوق  بل   ،

}ِإَذا  ويعرض لك يشء كام يعرض الفيديو عليه وبأدق تصوير، ومن اجلهات الست:  

زِلَْزالَ  اأْلَْرُض  ُث ُزلْزِلَِت  حُتَدِّ يَْوَمئِذ   لَهَا  َما  نَْساُن  اإْلِ َوقَاَل  أَثْقَالَهَا  اأْلَْرُض  َوأَْخَرَجِت  هَا 

يَْعَمْل   فََمْن  الَهُْم  أَْْعَ ْوا  ِلرُيَ أَْشتَاًت  النَّاُس  يَْصُدُر  يَْوَمئِذ   لَهَا  أَْوَح  ََّك  َرب ِبَأنَّ  أَْخبَاَرَها  

ا يََرُه َوَمنْ  ة  َخرْيً ا يََرُه{ ]الزلزةل:  ِمثْقَاَل َذرَّ ة  رَشًّ روى مسمل  ، و [8 - 1يَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ

أنس   َرُسوِل للِا    ¢يف حصيحه من حديث  ِعْنَد  ُكنَّا  فَقَاَل: «قَاَل:  فََضِحَك،   ،

َعْبِد  قَاَل: »ِمْن ُمَخاَطَبِة الْ   ،»َهْل تَْدُروَن ِممَّ أَُْضَُك؟« قَاَل: ُقلْنَا: للُا َوَرُسوُلُ أَعْملَُ 

ْريِن ِمَن ا َُّه، يَُقوُل: َي َربِّ أَلَْم جُتِ ؟ قَاَل: يَُقوُل: بىََل َرب مْلِ قَاَل: فَيَُقوُل: فَِإينِّ اَل ُأِجزُي    ،لظُّ

ِكَراِم  قَاَل: فَيَُقوُل: كَفَى ِبنَْفِسَك الَْيْوَم عَلَْيَك َشهِيًدا، َواِبلْ   ،َشاِهًدا ِمينِّ   عىََل نَْفيِس ِإالَّ 
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،    ،نَي ُشهُوًداالْاَكتِبِ  اِلِ ِبَأْْعَ فَتَْنِطُق  قَاَل:  انِْطِق ،  أَلْراَكِنِه:  فَُيقَاُل  ِفيِه،  قَاَل: فَُيْخَتُ عىََل 

َوبنَْيَ  بَيْنَُه،  خُيَىلَّ  مُثَّ  الَُْكَمِ قَاَل:  ُكْنُت    ،  فََعْنُكنَّ  قًا،  َوحُسْ لَُكنَّ  بُْعًدا  فَيَُقوُل:  قَاَل: 

فأين  ُأاَنِضُل« لكه  وفوق  يفارقون:  ،  ال  اذلين  الاكتبون  األبرار  احلافظون،  املالئكة 

يْهِ   ِإالَّ   قَْول    ِمنْ   يَلِْفظُ  َما } ]َعتِيد    َرِقيب    دَلَ  ِكَراًما   لََحاِفِظنيَ   عَلَْيُكْ   َوِإنَّ }،  [18:  ق{ 

:  األنعام { ]َحفََظةً   عَلَْيُكْ   َويُْرِسلُ }،  [12  -  10:  الانفطار{ ]تَْفَعلُونَ   َما   يَْعلَُمونَ   اَكتِِبنيَ 

}َوَما تَُكوُن يِف َشْأن  َوَما تَْتلُو ِمنُْه ِمْن ُقْرَآن  َواَل تَْعَملُوَن ِمْن َْعَل  ِإالَّ  ، وأخرًيا:  [61

ة  يِف اأْلَْرِض  َِّك ِمْن ِمثْقَاِل َذرَّ َواَل    ُكنَّا عَلَْيُكْ ُشهُوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَْعُزُب َعْن َرب

{ ]يونس:   َماِء َواَل أَْصغََر ِمْن َذِلَ َواَل أَْكَبَ ِإالَّ يِف ِكتَاب  ُمِبني  ، وقول:  [61يِف السَّ

َوى ثاََلثَة  ِإالَّ   َماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َما يَُكوُن ِمْن جَنْ َ يَْعمَلُ َما يِف السَّ }أَلَْم تََر أَنَّ اّللَّ

َسة  ِإالَّ ُهَو َساِدُسهُْم َواَل أَْدَن ِمْن َذِلَ َواَل أَْكرَثَ ِإالَّ ُهَو َمَعهُْم أَيَْن  ُهَو َراِبُعهُْم َواَل مخَْ 

ء  عَِلمي { ]اجملادةل:  َ ِبلُكِّ يَشْ لُوا يَْوَم الِْقيَاَمِة ِإنَّ اّللَّ ِّهُئُْم ِبَما َْعِ  [. 7َما اَكنُوا مُثَّ يُنَب
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 ! واجلوارح تزني
خب الصادق  ابلرمغ أنه    ،ولعكل ال تع  ذل، ومل خيطر عىل ابلنعم إن جوارحك  

زان  و   «املصدوق   هو  إمنا  الزان  أن  حفس بوا  الناس  من  كثري  عنه  غفل  لألسف 

فلقد   ،ال بد مهنا للوصول للملامت فاحملرمات  وما علموا أن ذلل مقدمات  ،جوالفر 

ابن عباس   البخاري ومسمل يف حصيحهيام من حديث  : أن  -عهنام  للا  ريض -روى 

،    «النيب   َمَحاةَلَ اَل  َذِلَ  ُمْدِرك   اَن،  الزِّ ِمَن  نَِصيُبُه  آَدَم  اْبِن  عىََل  »ُكتَِب  قال: 

ِزانَ  َواللَِّساُن  الاِْستَِماُع،  ِزاَنمُهَا  َواأُلُذاَنِن  النََّظُر،  ِزاَنمُهَا  َوالَْيُد  فَالَْعْينَاِن  الَُْكَُم،  ُه 

الْفَْرُج   َذِلَ  ُق  َويَُصدِّ  ، َويَتََمَنَّ َّيَْوى  َوالْقَلُْب  الُْخَطا،  ِزاَنَها  ْجُل  َوالرِّ الَْبْطُش،  ِزاَنَها 

بُُه«  . َويُكَذِّ
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 أيسرك أن يراك أهلك!
وأحتدث عن -،  يف معاصهيم  يب أن العصاة ال حيبون أن يظهر علهيم الناس ومهال ر 

يشء    -النظر لك  وتفقد  يشء،  لك  وإحاكم  التامة،  اخللوة  عىل  حيرصون  ولهذا 

 األجل األكب،   من للا  وحيائه  وابلتايل حفياؤه وخوفه مهنم أكرث من خوفه  ،حول

وهذا يف حد ذاته معصية خطرية؛ إذ جعل ربه أهون الناظرين إليه، فاس تفرد به مث  

يعمل يف قرارة  ؛ ألنه  ™ عن اخللق ويبارز املكل احلق  ابرزه ابملعصية، مث ملاذا يس ترت

وسقط   عليه،  وتغرّيوا  منه،  وزعلوا  عليه،  وغضبوا  لكرهوه،  رأوه  لو  أَّنم  نفسه 

عال  و جل  سقوًطا مدوًي من أعيهنم لألبد، لكن ماذا عن للا تعاىل، ماذا لو غضب  

ي  ، ما اذل™وهو اذلي ميكل لك يشء، وبيده لك يشء، والقادر عىل لك يشء  

اكنت    عملهيود، وماذا سريتفع عنه من نِ س يحل عىل العبد املغضوب عليه فيصبح اك

»ُأوِصيَك أَن تَْستَِحَ  للَا عز وجل، ََكَ تَس تَْحيِي َرُجاًل   ل، ويف احلديث الصحيح:

 . َصاِلًحا ِمْن قَْوِمَك«

النظرات، وَتتلس خفوة من الناس النظرات تلو  ببرصك  ي من تسرتق  نداء:  وهنا  

خائنًا   ،النظرات جعكل  أنه  عليك  للا  عقوابت  من  وبربه يكف   غادًرا،  ولعهده   ،

ُدوُر{ ]غافر: مَتاواًن:  ِف  الصُّ  . [ 19}يَْعمَلُ َخائِنََة اأْلَعْنُيِ َوَما َُتْ
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 سحائب البالء 
من الطبيع  أن جيد من أظمل قلبه ابلنظرات، واملعاِص املوبقات ظلمة يف قلبه ال  

يرى معها إال لك رش، وال يوفق إال للك مصيبة ورضر، وال ّيتدي معها إال للك  

للا:   وصدق  ]الليل:  خطر،  ى{  لِلُْعرْسَ ُه  ُ قلبه [10}فََسُنيرَسِّ أرشق  من  أما   ،

و  احلس نات،  عليه  وتواردت  ُوفّ ابلطاعات،  اخلريات  عليه  خري،  أقبلت  للك  ق 

َّقَى  واخلري:    واجتنب لك رش وضري، واهتدى ملا فيه التقى والب ا َمْن أَْعَطى َوات }فََأمَّ

ى{ ]الليل:  ُه لِلْيُرْسَ ُ َق اِبلُْحْسََن فََسُنيرَسِّ  . [7 - 5َوَصدَّ
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 القدوة
الناس عىل  فضل للا  أن من  علهيم  ومنته  هبم،  ورمحته  من   ،  قدوات  هلم  جعل 

والصب عىل    ،ومن ذل يف جانب النساء  ،جانب من جوانب حياِتملك  األنبياء يف  

  فتنة أعظم وال أشد وال أرش عىل أمته مهنا  «  الت مل يرتك حبيبنا  ،الكبى  نفتنَت

َجاِل ِمَن ال   :كام س بق يف البخاري ومسمل َِّساِء« »َما تََرْكُت بَْعِدي ِفْتنًَة أرََضَّ عىََل الرِّ ن

اخلدري سعيد  أيب  حديث  من  مسمل يف حصيحه  النيب  ¢وروى  أن  قال:    «: 

تَْعَملُونَ  كَْيَف  فَيَْنُظُر  ِفهيَا،  ُمْستَْخِلُفُكْ  للَا  َوِإنَّ  ة ،  َخرِضَ ُحلَْوة   نَْيا  ادلُّ َُّقوا    ،»ِإنَّ  فَات

َِّساءَ  َُّقوا الن نَْيا، َوات َل ِفْتنَِة بيَِن إِ   ؛ادلُّ َِّساِء«فَِإنَّ أَوَّ ائِيَل اَكنَْت يِف الن   ،، وقدوِتم هنا َْسَ

النساء  لكوقدوة   فتنة  عىل  لك  صابر  والبالء  بل  الانفتاح،  عرص  يف  خاصة   ،

بن  البالء يعقوب  بن  يوسف  الكرمي:  ابن  الكرمي  ابن  الكرمي  ابن  الكرمي  اّللَّ  نيب   :

الم ا يَْدُعونيَِن ِإلَْيِه َوِإالَّ  :  إحساق بن إبراهمي علهيم السَّ ْجُن أََحبُّ ِإيَلَّ ِممَّ }قَاَل َربِّ السِّ

َف َعْنُه  ترَْصِْف َعينِّ كَْيَدُهنَّ أَْصُب ِإلهَْيِنَّ َوأَُكْن ِمَن الَْجاِهِلنَي   ُُّه فرََصَ فَاْستََجاَب َلُ َرب

ِميُع الَْعِلمُي{ ]يوسف:  َُّه ُهَو السَّ  .[34، 33كَْيَدُهنَّ ِإن
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 !ماذا لو أن يوسف وقع
وثوان حفسب فقط،  طُ   ، يه حلظات  وأصبح بوانَتيى خ  وي ترخيه،مث  ونبوته،  ه 

، ومل خيْل للا قصته، ومل يذكره القرآن البتة،  أبًدا  ومل يكن نبيًا   ،بن ابعوراء  كبلعام

مع لك   ’ حتبيبًا، لكنه  حتذيًرا ال تبشرًيا، وتنفرًيا ال  لكن  أو يذكره بفعلته وسقطته  

إال إنه اس تطاع وبلك صالبة،   ، والوسائل املغرية الت هيئت لاإلماكانت املتاحة ل

 شاركهنا يف  اليتا الِت ، وصاحبا وقوة إميان منقطع النظري أن يرد عنه رش امرأة العزيز

َّقَِت اأْلَبَْواَب َوقَالَْت َهْيَت  احلب والتدبري:   َِّت ُهَو يِف بَيَِْتَا َعْن نَْفِسِه َوغَل }َوَراَوَدتُْه ال

اِلُموَن َولَقَْد مَهَّْت   َُّه اَل يُْفِلُح الظَّ ِإن َُّه َريبِّ أَْحَسَن َمثَْواَي  ِإن  ِ ِبِه َومَهَّ  َلَ قَاَل َمَعاَذ اّللَّ

ِعَباِداَن   ِمْن  َُّه  ِإن َوالْفَْحَشاَء  وَء  السُّ َعْنُه  ِلنرَْصَِف  كََذِلَ  ِِّه  َرب ُبْرَهاَن  َرأَى  أَْن  لَْواَل  هِبَا 

]يوسف:   وعنه  [24،  23الُْمْخلَِصنَي{  عهنا  هذا  بقية صاحباِتا’ ،  عن  أما   ،  

ِإلهَيِْ :  فقال أَْرَسلَْت  ِبَمْكرِِهنَّ  َعْت  مَسِ ا  َواِحَدة   }فَلَمَّ لُكَّ  َوآتَْت  ُمتَّكَأً  لَهُنَّ  َوأَْعتََدْت  نَّ 

 ِ ْعَن أَيِْدَّيُنَّ َوُقلَْن َحاَش ّلِلَّ نَُه َوقَطَّ ا َرأَيْنَُه أَْكَبْ  َما  ِمهْنُنَّ ِسكِّينًا َوقَالَِت اْخُرْج عَلهَْيِنَّ فَلَمَّ

إِ  ا  برََشً كَِرمي   َهَذا  َمكَل   ِإالَّ  َهَذا  فَذَ ْن  َعْن  قَالَْت  َراَوْدتُُه  َولَقَْد  ِفيِه  َّيِن  لُْمُتن ي  ِ اذلَّ ِلُكنَّ 

لَيُْسَجنَنَّ   آُمُرُه  َما  يَْفَعْل  لَْم  َولنَِئْ  فَاْستَْعَصَم  اِغرِينَ نَْفِسِه  الصَّ ِمَن  َربِّ   َولََيُكواًن  قَاَل 

ا يَْدُعونيَِن ِإلَْيِه َوِإالَّ ترَْصِْف َعينِّ  ْجُن أََحبُّ ِإيَلَّ ِممَّ نَّ َوأَُكْن ِمَن   كَْيَدُهنَّ أَْصُب ِإلهَيِْ السِّ

الَْعِلمُي { ]يوسف:    الَْجاِهِلنيَ  ِميُع  السَّ ُهَو  َُّه  ِإن كَْيَدُهنَّ  َعْنُه  َف  فرََصَ ُُّه  َرب َلُ  فَاْستََجاَب 

31 - 34] . 

القمي ابن  اّللَّ  ):  -رمحه للا-  قال  ذكر  وتعاىل-وقد  يق    -س بحانه  دِّ الصِّ يوسف  عن 

  من العفاف أعظم ما يكون، فإن ادلاع  اذلي اجمتع يف حقه مل جيمتع يف حق   ’ 
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فإنه   ما    ’ غريه،  عنده  ليس  عزاًب  واكن  الشهوة،  مركب  والش باب  شاابًّ  اكن 

واملقمي بني أههل وأحصابه يس تح  مهنم أن    ،يعوضه، واكن غريبًا عن أههل ووطنه

يعلموا به فيسقط من عيوَّنم، فإذا تغرب زال هذا املانع، واكن يف صورة اململوك، 

وادلاع  مع   ،املرأة ذات منصب وجامل  والعبد ال يأنف مما يأنف منه احلر، واكنت

ذل أقوى من داع  من ليس كذل، واكنت يه املطالبة فزيول بذل لكفة تعرض  

واملراودة    ،الرجل وطلبه وخوفه من عدم اإلجابة، وزادت مع الطلب الرغبة التامة

الت يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعمل عفافه من جفوره، واكنت يف حمل  

ا وبيَتا ِبيث تعرف وقت اإلماكن وماكنه اذلي ال تنال العيون، وزادت مع سلطاَّن

ذل تغليق األبواب لتأمن جهوم ادلاخل عىل بغتة، وأتته ابلرغبة والرهبة، ومع هذا  

م حق اّللَّ وحق س يدها عىل ذل لكه، وهذا أمر لو   لكه عفَّ ّللَّ ومل يطعها، وقدَّ

 .(1)(حال به سواه مل يعمل كيف تكون لابتُ 

كيف وقع يف خمالفة الرب جل وعال    ’لكن عىل عكس ذل انظر ألبينا آدم  

  آَدمُ   يَ   فَُقلْنَا }:  وما تاله  من هبوط من جنة للا إىل ادلنيا  عليه وعلينافاكن ما اكن  

رَِجنَّمُكَا   فاََل   َوِلَزْوِجكَ   َلَ   عَُدو    َهَذا  ِإنَّ    َواَل   ِفهيَا   جَتُوعَ   أاَلَّ   َلَ   ِإنَّ   فَتَْشقَى  الَْجنَّةِ   ِمنَ   خُيْ

َّكَ   تَْعَرى  ْيَطانُ   ِإلَْيهِ   فََوْسَوَس   تَْضَحى   َواَل   ِفهيَا  تَْظَمأُ   اَل   َوأَن َ   َهلْ   آَدمُ   يَ   قَالَ   الشَّ  أَُدلُّ

ِصفَانِ  َوَطِفقَا   َسْوآُِتَُما  لَهَُما  فَبََدْت  ِمهْنَا فََأالَكَ  يَْبىَل  اَل   َوُمكْل   الُْخْْلِ  جَشََرةِ  عىََل  َما خَيْ   عَلهَْيِ

 

 1412  بريوت،  -  العلمية   الكتب  دار:  ، الناشر(318:  ص)  احملبني  روضة   -  (1) 
 م.1992 –
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َّهُ   آَدمُ   َوَعىَص   الَْجنَّةِ   َوَرقِ   ِمنْ  ُّهُ   اْجتََباهُ   مُثَّ   فَغََوى  َرب  اْهِبَطا   الَ قَ   َوَهَدى  عَلَْيهِ   فَتَاَب   َرب

يًعا  ِمهْنَا     .[123 - 117: طه{ ]عَُدو    ِلَبْعض   بَْعُضُكْ  مَجِ

  –جل وعالوحاشاه    –وهنا لفتة هممة: إذا اكن للا عز وجل مل يداهن أو مل جيامل  

مالئكته،  ’ آدم   ل  من روحه، وأجسد  فيه  نفخ  ومن  نبيه،  مل    وهو  ما  ومنحه 

فكيف يب وبك، وما يه قرابيت وقرابتك، وفضائل وفضائكل، وك يه   مينح غريه،

 !. ’ ذنوبنا مجيًعا أمام معصية واحدة آلدم 
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 اجلنة لك إن حفظت فرجك 
وفعاًل، واذلي غض برصه ابتغاء وجه    ،وقواًل   ،ويكف  ذل الصابر عىل احلرام نظًرا

جعل  «أن النيب    ،ربه، وفّضل اجلنة عىل النار، ومنازل األخيار عىل منازل الفجار

ثوااًب ملن حفظ فرجه،   فقد  اجلنة  البخاري يف  وحّصن نفسه مما يغضب ربه؛  روى 

بنَْيَ  قال: »َمْن يَْضَمْن يِل َما    «: أن النيب  ¢حصيحه من حديث سهل بن سعد  

ْن َلُ الَْجنََّة«  !.لَْحَيْيِه َوَما بنَْيَ رِْجلَْيِه، أَمْضَ
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 قوم جاهدوا فنالوا 
ال تظن أن من غض برصه، وحفظ فرجه، وفّضل مراد ربه عىل مراد    :أّيا العاِص

إمنا   ، ال أبًدانفسه، وجاهد هواه لينال رضاه تعاىل أن ال شهوة ل، وال رغبة عنده

فظفر، فانزجر،و   صب  ش يطانه    كف  ل  وسّول  وغلهبا،  فطاوعها  نفسه  وأرادته 

علم ألَّنم  إال  ذاك  وما  حفاربه،  الهوى  داع   ودعاه  إن  فرفضه،  هلم  عند للا  ما  وا 

فضيّع:  وحفظ  فنظر،  فّرط  من  عقوبة  وعلموا  أبصارمه،  وغّضوا  فروهجم،  حفظوا 

الَْمْأَوى{   يِهَ  الَْجنََّة  فَِإنَّ  الْهََوى  َعِن  النَّْفَس  َوََّنَيى  ِِّه  َرب َمقَاَم  َخاَف  َمْن  ا  }َوأَمَّ

َجنَّتَا }،  [ 41،  40]النازعات:   ِِّه  َرب َمقَاَم  َخاَف  ]الرمحن:  َوِلَمْن  وتركوا   ،[46ِن{ 

الباقية:مذلاِت لآلخرة  الزائةل  ِلَيْجزَِّيُُم   م  َواأْلَبَْصاُر  الُْقلُوُب  ِفيِه  تَتَقَلَُّب  يَْوًما  }خَيَافُوَن 

ُ يَْرُزُق  لُوا َويَزِيَدمُهْ ِمْن فَْضهِلِ َواّللَّ ُ أَْحَسَن َما َْعِ { ]النور:  َمْن يََشاُء ِبغَرْيِ ِحَساب  اّللَّ

قصة  [38،  37 املقام  ويف   شديد   رمد  به   بأعرايب  مررت":  قال  األمصع   عن، 

  إذا  فمين خري وال  الطبيب، زجرين: فقال عينيك؟ متسح أال:  فقلت تس يل، ودموعه 

  ولكن  أش َتي :  فقال  شيئًا؟  تش َتي   أما :  فقلت  يأمتر،  ال  ُأمر  وإذا  يزنجر،  ال  ُزجر

 ". فهلكوا حيمتوا فمل شهواِتم غلبت النار أهل ألن أحمت ؛
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 من عقوبة الزنا وإخوانه
فظيع، ورش خطري أمر  ادلنيا  الزاين يف  اس ترت،   ،ما ظهر من عقوابت  مبا  فكيف 

وقد   يظهر،  ومل  خف   الزبور:    ذكروما  يف  مكتوب  أنه  يعلقون  )الهيمت   الزانة  إن 

النار يف  حديد  ،بفروهجم  من  بس ياط  علهيا  من    ،ويرضبون  أحدمه  اس تغاث  فإذا 

املالئكة:  الرضب تضحك  اندته  وأنت  الصوت  هذا  وال    ، ومترح   ، وتفرح   ،أين اكن 

 . (وال تس تح  منه ،تراقب للا

بلية،  أميا  وبلية  ومصيبة  مسلّمة،  واكرثة  واقعة،  حقيقة  وللا  البخاري    ويه  ويف 

رؤيه   قصة  املنام  «ومسمل يف  األنبياء يف  الطويةل و"رؤي  ويح" كام يف    املنامية 

، ِإىَل ثَْقب  ِمثِْل التَّنُّوِر أَعْاَلُه َضيِّق  َوأَْسفَهُلُ َواِسع    فَانَْطلَْقنَا "احلديث الصحيح، ومهنا:  

َوأَْصَوات   لَغَط   ِفيِه  ُعَراة    ،فَِإَذا  َوِنَساء   رَِجال   ِفيِه  فَِإَذا  ِفيِه  لَْعنَا  فَاطَّ مُهْ    ،قَاَل:  َوِإَذا 

فَِإَذا أََتمُهْ َذِلَ اللهَُب َضْوَضئوا َواْرتَفَُعوا َحىتَّ اَكُدوا أَْن    ،يَْأِتهِيْم لَهَب  ِمْن أَْسفََل ِمهْنُمْ 

ُرُجوا "، مث يف آخره أخبه امللاكن مبا فَُقلُْت لَهَُما: َما َهؤاَلء؟،  فَِإَذا مَخََد َرَجُعوا  ،خَيْ

" فقال:  الرِّ رأى  ا  اَنُة  َوأَمَّ الزُّ ُْم  فَِإَّنَّ التَّنُّوِر  ِبنَاِء  ِمثِْل  يِف  يَن  ِ اذلَّ الُْعَراُة  َِّساُء  َوالن َجاُل 

َوايِن  واملصري َوالزَّ والعقاب،  احلساب  بعد  بعذاهبم  فكيف  القب  عذاهبم يف  وهذا   ،"

 !.أعين من هجة فروهجم ،ل كيف اكن عذاهبم من جنس فعلهم، وتأمّ للنار

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

205

 

 وعذاب اآلخرةخزي الدنيا 
يقضهيا  الت  اللحظات  لتكل  عليه ِبسارة يف    العاِص   أرءيت  تعود  كيف  احلرام  يف 

َسيَنَالُهُْم غََضب   }  ألبد اآلبدين:  ادلارين، وعذاب وناكل وخزي وإهانة وذةل وحرسة

نَْيا َوكََذِلَ جَنْزِي   ْم َوِذةلَّ  يِف الَْحَياِة ادلُّ ِ أال ترى  ،  [152الُْمْفرَتِيَن{ ]األعراف:  ِمْن َرهبِّ

الناس، ورمج احملصن حىت  مائة عىل مرأى ومسمع من  البكر  أمر للا جبْل  كيف 

املوت أمام الناس أيًضا، وكأشد عقوبة يف اإلسالم وأشقاها وأذلها، وفوق هذا فقد  

اِنَيُة َوالزَّ يأخذ الناس ابلزانة رأفة )رمحة(:    أمر جل وعال أن ال وا لُكَّ  }الزَّ ايِن فَاْجِْلُ

  ِ ِ ِإْن ُكْنُتْ تُْؤِمنُوَن اِبّللَّ َما َرْأفَة  يِف ِديِن اّللَّ ة  َواَل تَْأُخْذُكْ هِبِ َوالَْيْوِم  َواِحد  ِمهْنَُما ِمائََة َجْْلَ

  َّنيى هذا فقد    أعظم من، و [2اآْلِخِر َولْيَْشهَْد عََذاهَبَُما َطائِفَة  ِمَن الُْمْؤِمِننَي{ ]النور:  

الزواج ابلزانة، وإعالن مقاطعة    ™ الزواج ابلزانيات، واملؤمنات من  املؤمنني من 

للمذنبني مجيعهم:  أَْو ُمرْشِكًَة   اجامتعية هلم، وعزةل جممتعية  َزاِنَيًة  ِإالَّ  يَْنِكُح  اَل  ايِن  }الزَّ

َذِلَ   َم  َوُحرِّ ُمرْشِك   أَْو  َزان   ِإالَّ  يَْنِكُحهَا  اَل  اِنَيُة  ]النور:  َوالزَّ الُْمْؤِمِننَي{  إَّنا    ،[3عىََل 

 ...!. من عذاب وآالم وخزي وعار وانر حلظات يف احلرام مث بعدها ما بعدها 
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 الثيرب عذابه أشد
ا  ، ومع هذبلكه ب أمام الناس ابجلْل مائة، مث الطرد من بْله لعام  إذا اكن البكر يعذّ 

وأغلظ   وأشق،  أشد  وعذابه  الثيب  فإن  مّن لكه  قد  وعال  وأعظم؛ ألن للا جل 

وذهب يقيض   ،رها، وبزوجته الت ُحرم مهنا العازب فرتكها عليه بنعمة الزواج فكفَ 

وأغلظ  أعظم  وإمثه  أشد،  واألخروي  ادلنيوي  فعذابه  وابلتايل  غريها،  يف  شهوته 

عليهوأشق احلد  عقوبة  تغليظ  عىل  قياًسا  ادلنيا:   ؛  عَ   يف  ِإنَّ  كَفَْرُتْ  َذايِب  }َولنَِئْ 

{ ]إبراهمي:   . [7لََشِديد 

  «ولهذا اكن اإلمث دامئًا عىل من خصه للا بنعمة أعظم ممن مل خيصه هبا وهذا النيب 

ِإًذا ا:  ا ومتوعدً قال للا ل همددً  قَِلياًل  ْم َشيْئًا  ِإلهَْيِ تَْركَُن  ِكْدَت  لَقَْد  ثَبَّتْنَاَك  أَْن  }َولَْواَل 

ُد َلَ عَلَْينَا نَِصرًيا{ ]اإلَساء:  أَلََذْقنَاَك ِضْعَف   ،  74الَْحَياِة َوِضْعَف الَْمَماِت مُثَّ اَل جَتِ

نسائه:  [75 عن  وقال  فاََل ،  َّقَْينُتَّ  ات ِإِن  َِّساِء  الن ِمَن  كََأَحد   لَْسنُتَّ  النَّيِبِّ  ِنَساَء  }َي 

َوقُ  َمَرض   قَلِْبِه  يِف  ي  ِ اذلَّ فَيَْطَمَع  اِبلْقَْوِل  َضْعَن  َمْعُروفًا{ ]األحزاب:  ََتْ قَْواًل  ،  [32لَْن 

َّنَّاُه لِلنَّاِس وقال للعلامء:  يَن يَْكُتُموَن َما أَْنَزلْنَا ِمَن الَْبيِّنَاِت َوالْهَُدى ِمْن بَْعِد َما بَي ِ }ِإنَّ اذلَّ

ِعُنوَن{ ]البقرة:   ُ َويَلَْعهُنُُم الالَّ يَن  وقال:    ، [159يِف الِْكتَاِب ُأولَئَِك يَلَْعهُنُُم اّللَّ ِ }ِإنَّ اذلَّ

يِف  يَْألُكُوَن  َما  ُأولَئَِك  قَِلياًل  ثََمنًا  ِبِه  وَن  َويَْشرَتُ الِْكتَاِب  ِمَن   ُ اّللَّ أَْنَزَل  َما  يَْكُتُموَن 

ُ يَْوَم الِْقيَاَمِة َواَل يَُزكِّهِيْم َولَهُْم عََذاب  أَلِ  ْم ِإالَّ النَّاَر َواَل يُلَكُِّمهُُم اّللَّ يَن بُُطوَِّنِ ِ مي  ُأولَئَِك اذلَّ

مُهْ عىََل النَّاِر { ]البقرة:   اَلةَلَ اِبلْهَُدى َوالَْعَذاَب اِبلَْمْغِفَرِة فََما أَْصَبَ ُوا الضَّ ،  174اْشرَتَ

ِبئَْس   ،[175 أَْسفَاًرا  ِمُل  حَيْ الِْحَماِر  مَكَثَِل  ِملُوَها  حَيْ لَْم  مُثَّ  التَّْوَراَة  مُحِّلُوا  يَن  ِ اذلَّ  }َمثَُل 

اِلِمنَي { ]امجلعة:   ُ اَل َّيِْدي الْقَْوَم الظَّ ِ َواّللَّ بُوا ِبآَيِت اّللَّ يَن كَذَّ ِ ، بل  [5َمثَُل الْقَْوِم اذلَّ
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ْيَطاُن  خ عاملًا للكب:  مسَ  الشَّ فََأتَْبَعُه  ِمهْنَا  فَانَْسلََخ  آَيتِنَا  آتَيْنَاُه  ي  ِ اذلَّ نََبَأ  ْم  عَلهَْيِ }َواتُْل 

ََّبَع َهَواُه فََمثهَُلُ مَكَثَِل فاََكَن ِمَن الْغَ  اِويَن َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَاُه هِبَا َولَِكنَُّه أَْخَْلَ ِإىَل اأْلَْرِض َوات

ِبآَيتِنَا   بُوا  كَذَّ يَن  ِ اذلَّ الْقَْوِم  َمثَُل  َذِلَ  يَلْهَْث  ْكُه  ترَْتُ أَْو  يَلْهَْث  عَلَْيِه  ِمْل  حَتْ ِإْن  الْلَكِْب 

الْقَ  ِبآَيتِنَا َوأَنُْفَسهُْم اَكنُوا  فَاْقُصِص  بُوا  يَن كَذَّ ِ الْقَْوُم اذلَّ يَتَفَكَُّروَن َساَء َمثاًَل  لََعلَّهُْم  َصَص 

كرشط لزنول   ’ ، وقال عن قوم عيىس  [177  -  175يَْظِلُموَن{ ]األعراف:  

َّنَا   اللَّهُمَّ   َمْرمَيَ   اْبنُ   ِعيىَس   قَالَ }نعمة املائدة:   َماءِ   ِمنَ   َمائَِدةً   عَلَْينَا   أَْنِزلْ   َرب   لَنَا   تَُكونُ   السَّ

ِلنَا  ِعيًدا اِزِقنيَ   َخرْيُ   َوأَنَْت   َواْرُزْقنَا  ِمنْكَ   َوآيَةً   َوآِخِرانَ   أِلَوَّ ُ   قَالَ   الرَّ   عَلَْيُكْ   ُمزَنِّلُهَا  ِإينِّ   اّللَّ

بُهُ   فَِإينِّ   ِمنُْكْ   بَْعدُ   يَْكُفرْ   فََمنْ    ،114:  املائدة{ ]الَْعالَِمنيَ   ِمنَ   أََحًدا  بُهُ ُأعَذِّ   اَل   عََذاابً   ُأعَذِّ

115] . 
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 الزنا والشرك 
والزان الرشك  أعين  الرمحن  والبعد عن  اإلجرام  أصبحا، ورشياكن يف  كام    ، قرينان 

  الزان(، من أعظم شيئًا  النفس قتل  بعد أعمل  )وال : -تعاىل للا  رمحه- أمحد اإلمام  قال

ينَ : }بقول  حرمَتام يف آية واحدة، ومجع بيهنام فهيا   س بحانه  أكد  وقد ِ   يَْدُعونَ   اَل   َواذلَّ

ِ   َمعَ  َِّت   النَّْفَس   يَْقُتلُونَ   َواَل   َآَخرَ   ِإلَهًا   اّللَّ مَ   ال ُ   َحرَّ   يَْفَعلْ   َوَمنْ   يَْزنُونَ   َواَل   اِبلَْحقِّ   ِإالَّ   اّللَّ

ُْلْ   الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   الَْعَذاُب   َلُ   يَُضاَعْف   أَاَثًما   يَلَْق   َذِلَ   َوَآَمنَ   َتَب   َمنْ   ِإالَّ   ُمهَاانً   ِفيهِ   َوخَيْ

لُ   فَُأولَئِكَ   َصاِلًحا   َْعَاًل   َوَْعِلَ  ُ   يَُبدِّ مْ   اّللَّ ِّئَاِِتِ ُ   َواَكنَ   َحَسنَات    َسي {] َرِحميًا   غَُفوًرا  اّللَّ

 لوداخل   ذل  جزاء  وجعل  النفس،  وقتل  ابلرشك  الزان  ، فقرن[  70  -  68:  الفرقان

  والعمل   واإلميان،   ابلتوبة،   ذل  موجب  العبد   يرفع  مل   ما   املضاعف  العذاب  يف

 الصاحل. 
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 التهديد ال مينع
الت سقطت يف حلظة ضعف وغفةل،   الطيبة  ندايئ لتكل احلرة املصونة، واألخت 

يف   وقعت  إن  لها:  أقول  واجلن  اإلنس  ش ياطني  فيه  اشرتك  ش يطاين  واس تدراج 

التفاهات، ووقعت أسرية  يشء من هذه   نفسك بيشء من  القاذورات، ولطخت 

فرًجا  ل  للا  وس يجعل  تستسلم ،  فال  ذل  من  بيشء  أو  بصورتك  لسفيه 

وخمرًجا، وعىل أسوأ حال وافرتاض أن يفضحك بني الناس لكن تذكري أن الفضيحة  

وبقا  معه،  أو  معهم  اس مترارك  الش نعاء يه  العظمى، واجلرمية  ؤك  الكبى، واملصيبة 

أسرية دليه، ومرمتية يف أحضانه، وكوين عىل يقني أنه يف يوم من األيم س يفضحك، 

فاقطع  عنه احلبال من اآلن، وغلطك محمول يف   ،وحيث يريد  ،وجيرجرك للك رش

انطباعًا   الناس  يعط   معه  واس مترارك  الهناية،  وإيك حىت  جرميته  من  البداية خري 

يو  عن  فضاًل  محمود،  غري  وظنًا  والعقاب  سيئًا  األلمي،  العذاب  وذل  القيامة  م 

األشهاد، وابلتايل   الكبى عىل رؤوس  والفضيحة  من  الشديد،  أهون  ادلنيا  خزي 

 !. خزي اآلخرة
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 الناظر للحرام يستنزل العذاب 
أن الناظر للحرام   ، واحلقيقة الت جيب أن تقال، واألمر اذلي جيب أن يعلن ويذاع

وحلول بنظره إمنا يتعجل عذاب ربه، ونقمة خالقه ومليكه، ويطلب رفع نعمه عليه،  

{  :  بهخسطه ونقمته   َن َربُُّكْ لنَِئْ َشكَْرُتْ أَلَِزيَدنَُّكْ َولنَِئْ كَفَْرُتْ ِإنَّ عََذايِب لََشِديد  }ِإْذ تََأذَّ

قال:  [7]إبراهمي:   ُ ، بل  اّللَّ يَْفَعُل  َشاِكًرا }َما   ُ اّللَّ َواَكَن  َوآَمنُْتْ  َشكَْرُتْ  ِإْن  ِبَعَذاِبُكْ   

َُّقوا ِفْتنًَة  ، واألخطر أن العذاب عليه قد يعم جممتعه بأمكهل: [147عَِلميًا{ ]النساء:  }َوات

َ َشِديُد الِْعقَاِب  ًة َواعْلَُموا أَنَّ اّللَّ يَن َظلَُموا ِمنُْكْ َخاصَّ ِ  !. [25{ ]األنفال: اَل تُِصينَبَّ اذلَّ
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 هيف نوم يغض بصره 
عهنا،  طرفهم  غضوا  نوهمم  يف  امرأة  اعرتضَتم  إذا  أن  بأقوام  بلغ  أنه  تتصور  ال  قد 

رمحه للا -  حنبل فهذا أمحد بن    ،واجتنبوا النظر إلهيا ورصفوا برصمه عن مفاتهنا،  

فأغض طريف   املنام ال حتل يل  املرأة يف  هذا وهو مرفوع   عهنا"،قال: "إين ألرى 

املنام ويبحث عنه غري  فيا هلل ماذا نقول ملن يتقصد النظر يف    عنه القمل حال نومه،

 ابنتظام، ويف خالء التام برب العزة واجلالل!.
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 ! مسواكيف 
مقاهم  رفع للا  اذلين  القوم  مه  وأبلغ مكثري  املاليني،  بني  وأشهرمه  شأَّنم،  وأعال   ،

  أو حتسب أن القوم سادوا، وارتفع شأَّنم، وأعىل للا مقاهمم، وخّْل علمهم العاملني،  

الك  ،  !™علمهم، ووههبم العلوم الت وههبم بال مقابل، وبدون مثن بيهنم وبني رهبم

  ومل يلقِ   بيهنم وبينه، وحسن عالقة معه،  ال برسائرإ  تبارك وتعاىلمل يرفعهم    وللا إنه

القبول   لبواطنإ هلم  هبا   ال  أَسوا  وألعامل  وحس نات سرتوها،  خلت،  ولقرابت   ،

الصديق كيف قيل عن  بكر ¢  س بقت، وأَسار اكنت، وانظر  أبو  : "ما س بقك 

املبارك عن ابن  وقال  قلبه"،  وقر يف  ولكن بيشء   اإلمام   بكرثة صالة وال صيام، 

: "ما رأيته ارتفع بكثري صالة وال صيام إال أن تكون ل خبيئة"،  -للا  امرمحه-  مال

اذلي أفشا ًَسا لعهل لرضورة رآها: "إَّنا لمتر يب املرأة يف   -رمحه للا-  وانظر ألمحد

قال كام  أو  عهنا"  برصي  فأغض  مجيًعا!  وانويم  يه ،  رمحهم للا  ما  بربك  يل  فقل 

بينك سرتت  وماذا  بواطنك،  وكيف  ربك  َسائرك،  أن وبني  لتس تحق  يعل    ؛ 

 مقامك، ويرفع شأنك، ويوهبك علًما ل، وخيْله لغريك!. 
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 أنت تشجع الباطل
وشهرة   قوة  ويكس هبم  والعصيان،  الباطل  أهل  يشجع  أنه  للحرام  الناظر  عمل  أما 

جيعلهم  وذل يعين    عند اخلواص والعوام، بل وتدر مشاهدته هلم األموال،  وشعبية

بُّوَن أَْن    يف أعامهلم، ويزيدون يف جرامئهم، وينرشون فسقهم:  يس مترون يَن حُيِ ِ }ِإنَّ اذلَّ

 ُ َواآْلِخَرِة َواّللَّ نَْيا  أَِلمي  يِف ادلُّ لَهُْم عََذاب   يَن آَمنُوا  ِ الْفَاِحَشُة يِف اذلَّ َوأَنُْتْ اَل  تَِشيَع  يَْعمَلُ   

]النور:   يف  ! [19تَْعلَُموَن{  وشاركهم  معهم،  اآلية  وعيد  يف  يدخل  أنه  وحمتًا   ،

 جرامئهم، ويكسب مثل آاثهمم!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

214

 

 نت مع من أحببت أ
اخلوف األكب،  احلرام واملعاِص، املس متر يف املآيس، إن    وراءأّيا العاِص الالهث  

األمهاألعظمواحلديث   والفاصل  والسالم:    ،  الصالة  عليه  َمْن  قول  َمَع  "أَنَْت 

ومسمل،  (1) أَْحبَْبَت" البخاري  يف  كام  َماِل   :  «وقول  ،  ْبِن  أَنَِس  قَاَل:   ¢َعْن 

اَب َرُسوِل للِا  ) ء    «َرأَيُْت أَحْصَ ء  ويف رواية:    -  ،فَرُِحوا بيَِشْ   -لَْم أََرمُهْ فَرُِحوا بِيَشْ

ُجَل عىََل الَْعَمِل ِمَن الَْخرْيِ يَْعَمُل   بُّ الرَّ ُجُل حُيِ : َي َرُسوَل للِا، الرَّ أََشدَّ ِمنُْه، قَاَل َرُجل 

ِبِمثْهِلِ   ،ِبهِ  يَْعَمُل  َرُسوُل للِا  (واية)ويف ر   ،َواَل  فَقَاَل  كََعَمهِلِ  يَْعَمَل  أَْن  يَْستَِطيُع  َواَل   :

»  :"" اِلُم عىََل يََديِْه يَُقوُل  (، وهذا ربك يقول:  الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ }َويَْوَم يََعضُّ الظَّ

أََتَِّ  لَْم  لَْيتيَِن  َويْلىََت  َي  َسِبياًل  ُسوِل  الرَّ َمَع  َْذُت  اَتَّ لَْيتيَِن  أََضلَّيِن َي  لَقَْد  َخِلياًل  فُاَلاًن  ْذ 

نَْساِن َخُذواًل{ ]الفرقان:   ِلإْلِ ْيَطاُن  ِإْذ َجاَءيِن َواَكَن الشَّ بَْعَد  ْكِر  ،  [29  -  27َعِن اذلِّ

ُء يَْوَمئِذ  بَْعُضهُْم ِلَبْعض  عَُدو  ِإالَّ الُْمتَِّقنَي { ]الزخرف:   !. [67}اأْلَِخالَّ

 

قَاَل: )َجاَء َرُجل  م ن     ¢ َعن  أََنس  ب ن  َمال ك   رواه البخاري ومسلم وأمحد:    -  (1) 
ل  ال َباد يَة  إ ََل الن يب      قَاَل: "َوي  َلَك َوَما    ،َمََّت الس اَعُة قَائ َمة ؟  ،فَ َقاَل: اَي َرُسوَل للا    «َأه 

َا قَائ َمة ؟ " َتَكاَن    َأع َدد َت ََلَا؟ فَإ َن  م ن  َكث ري      قَاَل: َما أَع َدد ُت ََلَاُث  َفَكَأن  الر ُجَل اس 
بُّ للَا َوَرُسوَلهُ   ،َواَل َصو م    ،م ن  َصاَلة    َعَمل     فَ َقاَل َلُه َرُسوُل للا  ،  َواَل َصَدَقة  َوَلك ن   أُح 

َتَسب تَ « اح  َما  َوَلَك  بَ ب َت  َأح  َمن   َمَع  "فَإ ن َك  َوََن ُن َكَذل َك؟  :  فَ ُقل َنا:   : أََنس   ، قَاَل 
ء  ،  َوأَن  ُتم  َكَذل َك"  قَاَل: "نَ َعم   َنا ب َشي  : َفَما َفر ح  اَلم  فَ َرًحا َأَشد  م ن     قَاَل أََنس  بَ ع َد اإل  س 
بَ ب َت"  : "أَن َت َمعَ «قَ و ل  الن يب      بُّ للَا َوَرُسوَلُه    ،َمن  َأح  : فََأاَن ُأح  َوَأاَب    «قَاَل أََنس 

ُهم   ُيب   إ اي  ر  َوُعَمَر َوأَر ُجو َأن  َأُكوَن َمَعُهم  حب   . َوإ ن  ملَ  أَع َمل  مب  ث ل  َأع َماَل  م "( ،َبك 
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 خالؤك هم أ
وتشاهد  أال   وحساابِتم،  بصفحاِتم  وتعجب  مجموعاِتم،  إىل  تنضم  من  أن  تعمل 

اذلين تصدق علهيم    خالؤك، وما يأيت مهنم مه أما يصدر عهنم  وتطالع،  منشوراِتم

الكرمية: ]الزخرف:    اآلية  الُْمتَِّقنَي{  ِإالَّ  عَُدو   ِلَبْعض   بَْعُضهُْم  يَْوَمئِذ   ُء  ،  [67}اأْلَِخالَّ

الصحيح َماِل   :  واحلديث  ْبِن  أَنَِس  للِا    ¢َعْن  َرُسوُل  قَاَل  )"َمثَُل    :«قَاَل: 

اِلِح مَكَثَِل َصاِحِب الِْمْسكِ  ِذيَكَ   الَْجِليِس الصَّ ا أَْن حُيْ ا أَْن تَبْتَاَع ِمنْهُ   ،ِإمَّ ا أَْن    ،َوِإمَّ َوِإمَّ

َطيَِّبةً  رحًِيا  ِمنُْه  َد  مَكَثَِل صَ   ،جَتِ وِء  السُّ َجِليِس  الِْكريِ َوَمثَُل  ِمْن    :اِحِب  يُِصْبَك  لَْم  ِإْن 

ِرَق ثَِيابََك  ،  أََصابََك ِمْن ُدَخاِنِه"  ،َسَواِدهِ  ا أَْن حُيْ َد رحًِيا    ،ويف رواية: "ِإمَّ ا أَْن جَتِ َوِإمَّ

  َواَل   ُخةلَّ    َواَل   ِفيهِ   بَْيع    اَل   يَْوم    يَْأيِتَ   أَنْ   قَْبلِ   ِمنْ }، فاحذر مهنم، وحذر أيًضا  "َخِبيثَةً 

  يََعضُّ   َويَْومَ }، وقبل أن تعض أصابع الندم عىل تكل املتابعة:  [254:  البقرة{ ]َشفَاعَة  

اِلمُ  َْذُت   لَْيتيَِن   يَ   يَُقولُ   يََديْهِ   عىََل   الظَّ ُسولِ   َمعَ   اَتَّ ذْ   لَمْ   لَْيتيَِن   َويْلىََت   يَ   َسِبياًل   الرَّ ِ   أََتَّ

ْكرِ   َعنِ   أََضلَّيِن   قَدْ  ََخِلياًل   فُاَلانً  ْيَطانُ   َواَكنَ   َجاَءيِن   ِإذْ   بَْعدَ   اذلِّ نَْسانِ   الشَّ {  َخُذواًل   ِلإْلِ

 . [29 - 27: الفرقان]
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 متابعاتك حتدد إميانك وشخصيتك 
مبجرد   بل  الصعب،  ابألمر  موالك  من  وخوفك  وتقواك  إميانك  قدر  معرفة  يعد  مل 

النظر ذلل، بل وصداقاتك،  خلوتك مبن تتابع، وإجعابك مبن تشاهد، ورغبتك يف  

تتابع وتشاهد أقول حتدد لك ذل، ف  ومتابعاتك  كومرسالتك واهامتمات قل يل من 

؛ فذاك لكه حيدد خشصيتك، ومس توى دينك، وضعف أو قوة إميانك،  نتأل من  

 اْرِجُعونِ   َربِّ }فاَتذ من اآلن حذرك قبل أن تقول:    وبعدك أو انقطاعك عن ربك

َا   الَكَّ   تََرْكُت   ِفميَا   َصاِلًحا  أَْْعَلُ   لََعلِّ  َمة    ِإَّنَّ مْ   َوِمنْ   قَائِلُهَا   ُهوَ   لَكِ   يَْومِ   ِإىَل   بَْرَزخ    َوَراهِئِ

َّنَا   ِفهيَا   يَْصَطرُِخونَ   َومُهْ }، مث بعده:  [100  ،99:  املؤمنون{ ]يُْبَعثُونَ    نَْعَملْ   أَْخرِْجنَا   َرب

ي  غرَْيَ   َصاِلًحا ِ ْركُْ   أََولَمْ   نَْعَملُ   ُكنَّا  اذلَّ  فَُذوُقوا  النَِّذيرُ   َوَجاَءُكُ   تََذكَّرَ   َمنْ   ِفيهِ   يَتََذكَّرُ   َما   نَُعمِّ

اِلِمنيَ  فََما   !.[37: فاطر{ ]نَِصري   ِمنْ  لِلظَّ
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 انتظارك اآلثم
ن انتظاره  أأي يشء فهيا من مجموعات   أو املنضم إىل  ،أما عمل ذل املتابع للمحرمات

يعمل احلرام،  يشاهد أو    للصورة األخرى، أو الفيديو اآلخر لكها مكتوبة عليه وكأنه 

بل اشتياقه ل أعظم من   ويرتكب اآلاثم؛ إذ انتظار احلرام كفلعه، فلو وجده لفعهل،

: «َرُسوُل للِا    قَاَل: قَالَ   ¢َعْن أيَِب ُهَريَْرَة  ويف احلديث الصحيح:    حصول عليه،

الَصاَلةَ  يَنْتَِظُر  الَْمْسِجِد  يِف  اَكَن  َما  اَلة   الصَّ يِف  الَْعْبُد  يََزاُل  البخاري،  (")"اَل   رواه 

اِعِديَّ  وعند اإلمام أمحد يف مس نده   السَّ ْبِن َسْعد   قَاَل َرُسوُل    ¢َعْن َسهِْل  قَاَل: 

يَنْتَِظُر  «للِا   الَْمْسِجِد  يِف  َجلََس  "َمْن   :" َصاَلة  يِف  فَهَُو  عليه  الَصاَلَة،  ويقاس   ،

 انتظار احلرام فهو فيه مادام ينتظره!. 
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 ! الشر عادة 
ابلرمغ   ، وال يراعهيا أغلب العصاةواملشلكة العظمية الت قد ال يدركها كثري من الناس

لها معايش َت ابلتعودطورِتا ِب  ، واإلحساسم ومشاهدِتم  يأيت  الرش  أن  مث عدم    ،: 

إليه،   عائدة  فيه،  ملقاة  إال  نفسه  جيد  ال  بل  منه،  والبعد  عنه،  الانفاكك  إماكنية 

فيصبح اكلعبد املأمور، والرجل  راغبة فيه، غري قادرة عىل تركه والابتعاد عنه لكية،  

 املأسور!.
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 احلرام ال لذة فيه 
يفقده   عليه  اعتياده  أن  احلرام  يقينًا صاحب  ليعمل  واملللمث  منه،  والتضجر   ذلته، 

به دون ذلة    منه، نفسه  يداوي  ومع هذا فال يس تطيع تركه، والابتعاد عنه، وإمنا 

 عليه، ويف ذل قيل:   عائدة

 رشبت عىل ذلة              وأخرى تداويت مهنا هبا اوكأسً 

املدمنني   السن  كبار  أنه يف آخر ْعره  ل ولقد قرأت قصة ألحد  للحرام وفعهل  لنظر 

، ومن شب  ويمتتع هو ابلنظر فقط  ،عل الفاحشةلف  ؛يس تأجرمه للمج ء لبيتهاكن  

 !. ما تعودا دهرهعىل يشء شاب عليه، وللك امرئ من 

يقول   هذا  اجلوزيويف  للا-  ابن  )-رمحه  الشهوات :  مدمين  أن  العاقل  وليعمل 

ألَّنا قد صارت   ؛ومه مع ذل ال يس تطيعون تركها   ،يصريون إىل حاةل ال يلتذوَّنا 

عُ   ،عندمه اكلعيش الاضطراري بذل  يلتذ  امخلر وامجلاع ال  مدمن  ترى  رش ولهذا 

لنيل ما    ؛فيلقى نفسه يف املهال  ،غري أن العادة تقتضيه ذل   ،التذاذ من مل يدمن

ن حيث  م  شق ولو زال رين الهوى عن برص بصريته لرأى أنه قد    ،دهيقتضيه تعوّ 

فهو اكحليوان    ،وأمل من حيث أراد الذلة  ،واغت من حيث ظن الفرح   ،ر السعادةقدّ 

 . (1)(وال أطاق التخلص مما وقع فيه ، دع بهال هو انل ما خُ  ،اخملدوع ِبب الفخ

 

 

 . (13ذم اَلوى )ص:  - (1) 
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 احلرام يفقدك لذة احلالل 
ممتتع  غري  ابحلرام  املمتتع  جيعل  أن  الرابنية  والرسائل  اإللهية،  العقوبة  ابب  ومن 

لو دخلها   اجلنة  ولهذا يف  فيه،  فيسلبه حب احلالل والذلة  لن    -توبة  دبع -ابحلالل 

، وابب املقربني، ولن يس متتع مبا يمتتع به عباد للا الصاحلني:  يدخل من جنة اخملْلين

ينَ   يُْعَرُض   َويَْومَ } ِ نَْيا   َحيَاِتُكُ   يِف   َطيَِّباِتُكْ   أَْذَهْبُتْ   النَّارِ   عىََل   كَفَُروا  اذلَّ  هِبَا   َواْستَْمتَْعُتْ   ادلُّ

َزْونَ   فَالَْيْومَ  ونَ   ُكْنُتْ   ِبَما   الْهُونِ   عََذاَب   جُتْ   ُكْنُتْ   َوِبَما   الَْحقِّ   ِبغَرْيِ   اأْلَْرِض   يِف   تَْستَْكِبُ

  َوبنَْيَ   بَيْهَنُمْ   َوِحيلَ }، وأما أهل النار فهم أبعد من ذل:  [20:  األحقاف{ ]تَْفُسُقونَ 

ُمْ  قَْبلُ  ِمنْ  ِبَأْشَياِعهِمْ  فُِعلَ  ََكَ  يَْشََتُونَ  َما   .[54: س بأ{ ]ُمرِيب   َشكٍّ  يِف   اَكنُوا ِإَّنَّ
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 {طَيِّبَاتِكُمْ  َأذْهَبْتُمْ }
أولئك اذلين يتعّجلون ماهلم عند للا يف جنة  كثري  ذكر: ف ومن ابب اليشء ابليشء يُ 

ابقية دلنيا فانية، ويرتكون وراء ظهورمه جنة عرضها الساموات واألرض، ويقدمون  

ل منه  تعود  منفعة  وال  فيه،  منه، وال خري  فائدة  ال  ما  بُّونَ   َهُؤاَلءِ   ِإنَّ }:  أماهمم    حُيِ

]ثَِقياًل   يَْوًما   َوَراَءمُهْ   َويََذُرونَ   الَْعاِجةَلَ  نَْيا  الَْحَياةَ   تُْؤِثُرونَ   بَلْ }،  [27:  اإلنسان{    ادلُّ

وإذا اكن شارب امخلر يف ادلنيا إن دخل    ، [17  ، 16:  األعىل{ ]َوأَبْقَى  َخرْي    َواآْلِخَرةُ 

يف ادلنيا، واس متتع هبا قبل   ال يرشهبا فهيا؛ ألنه تعجلها   بعد توبة وصدق مع ربه  اجلنة

عليه غريه ممن اس متتع ابحلرام يف ادلنيا مث دخل اجلنة    فكذل يقاس  أن يؤَذن ل،

َر  فإنه حيرم تكل املتعة يف اآلخرة؛ كونه تعجلها، ف قَاَل:   -عهنام  للا  ريض-َعْن اْبِن ُْعَ

للِا   َرُسوُل  يُْدِمهُنَا   «قَاَل  َوُهَو  فََماَت  نَْيا  ادلُّ يِف  الَْخْمَر  رَشَِب  )"َمْن  يِف   :  ُحرَِمهَا 

هْبَا يِف اآْلِخَرِة ،    ،اآْلِخَرِة"( نَْيا َولَْم يَتُْب، لَْم يرَْشَ ويف رواية: "َمْن رَشَِب الَْخْمَر يِف ادلُّ

الَْجنََّة " ُأْدِخَل  البخاري ومسمل، ومصداق ذل يف كتاب للا:  َوِإْن  }َويَْوَم  ( رواه 

يَن كَفَُروا عىََل النَّاِر أَْذَهْبُتْ َطيِّ  ِ نَْيا َواْستَْمتَْعُتْ هِبَا فَالَْيْوَم  يُْعَرُض اذلَّ َباِتُكْ يِف َحيَاِتُكُ ادلُّ

وَن يِف اأْلَْرِض ِبغَرْيِ الَْحقِّ َوِبَما ُكْنُتْ تَْفُسُقوَن{  َزْوَن عََذاَب الْهُوِن ِبَما ُكْنُتْ تَْستَْكِبُ جُتْ

الذليذ يف الشام    م ل الطعام الهينملا ُقدّ   ¢  ، ورمح للا الفاروق[20]األحقاف:  

لت لنا طيباتنا  قال: "أخىش أن تكون قد جعُّ و   السابقة  ومل يعهده يف املدينة تال اآلية

 يف احلياة ادلنيا، واس متتعنا هبا". 
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 املنكر يغطي على املعروف...!
عىل   كن  الش يطان  من  والقريب  الرمحن،  من  البعيد  العصيان،  من  املكرث  أّيا  نعم 

ويس توي    تم  يقني احلق،  بعده  ترى  ولن  القلب،  نور  عليك  حيجب  املنكر  أن 

وأرضب ل مثااًل بقصة حقيقية ذكرها لنا أحد  أمامك ظلامت احلرام وأنوار احلالل،  

أن أحد ادلعاة سافر من المين إىل بْل أورويب    : مشاخينا يف بداية الطلب خمترصها 

 عائدات لبْلاَّنن،  أجنبيات  ى أن ير بغرض ادلعوة، ومن الطبيع  يف املطار الميين  

فاكن يغض طرفه من اكشفات الوجوه، مث نزل ملطار البْل األورويب فاكن ال يبايل  

وأيم حىت انَتيى لك غض،   أيموهكذا    ،ما دونهعن    وإمنا يغض  ،بكشف الوجه

يُ  به، وكأنه ال حرام  يبايل  مألوفًا ال  احلرام  يُ وأصبح منظر  رى، وما  فعل، وال رش 

النور  الذاك إال   التفريق بني  القلب  اس تطاعة  القلب، وإلف احلرام، وعدم  سوداد 

من  و والظلمة،   احلق  نور  تذهب  للباطل  النظر  "كرثة  قيل:  ولقد  والباطل،  احلق 

أمر  القلب" إذ  فهيا؛  النور جيد ذل رصحًيا  لسورة  واملتأمل  البرص يف   ™،  بغض 

ُ سورة أسامها سورة النور، مث عقّب ذل بقول:   َماَواِت َواأْلَْرِض َمثَُل    }اّللَّ نُوُر السَّ

ي  يُوقَُد ِمْن  َا كَْوَكب  ُدرِّ َجاَجُة كََأَّنَّ نُوِرِه مَكِْشاَكة  ِفهيَا ِمْصَباح  الِْمْصَباُح يِف ُزَجاَجة  الزُّ

 َ َول ييُِضُء  َزيَُْتَا  ياََكُد  غَْرِبيَّة   َواَل  ِقيَّة   رَشْ اَل  َزيُْتونَة   ُمبَاَركَة   نُور   جَشََرة   اَنر   تَْمَسْسُه  لَْم  ْو 

ء    ِبلُكِّ يَشْ  ُ َواّللَّ لِلنَّاِس  اأْلَْمثَاَل   ُ اّللَّ َويرَْضُِب  يََشاُء  َمْن  ِلُنوِرِه   ُ اّللَّ َّيِْدي  نُور   عىََل 

  أمام  اجلرمية  فريى   ،، بل ليس نور احلق وفقط بل ونور اإلميان[35عَِلمي { ]النور:  

  معروفات  واملنكرات  حس نة،  اذلنوب  كبائر  من  برية الك   ويرى  عادية،  وكأَّنا  انظريه

 عليه   واس توىل  ربه،  من  قلبه  وخال  وأظمل،  وضل  وارتكس،  فانتكس،  دليه،
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محنِ   ِذكرِ   َعن  يَعُش   َوَمن﴿:  ، وصدق للاش يطانه   قَرين    َلُ   فَهُوَ   َشيطاانً   َلُ   نُقَيِّض  الرَّ

ُم بيلِ   َعنِ   لََيُصّدوََّنُم   َوِإَّنَّ ُم  َوحَيَسبونَ   السَّ   لَيَت   ي  قالَ   جاَءان   ِإذا   َحىّت   ُمهتَدونَ   أََّنَّ

  الَعذاِب   يِف   أَنَُّك   َظلَمُت   ِإذ   الَيومَ   يَنفََعُكُ   َولَن   القَرينُ   فَِبئَس   املرَِشقنَيِ   بُعدَ   َوبَينَكَ   بَيين

 [.39-36: الزخرف﴾]ُمشرَتِكونَ 
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 ال تعبد سواه! 
 قهر  حتت  هماانً   ذليًال  وتسجد  إلهك،  غري  إلل  وَتضع  ربك،  غري  رابً   تعبد  أن  احذر

  صنيعك  وجرمية  ارتاكبك،  وش ناعة   فعال،   ة ِبرم  علمك  ابلرمغ  ونفسك  هواك   إل

َذَ   َمنِ   أَفََرأَيَت : ﴿عاله  يف  جل  للا  قول  فاخَش   وابلتايل ُ   َوأََضهلَُّ   َهواهُ   ِإلهَهُ   اَتَّ   اّللَّ

هِ   عىَل  َوَجَعلَ   َوقَلِبهِ   مَسِعهِ   عىَل  َوَخَتَ   ِعمل    عىَل ِ   بَعدِ   ِمن  َّيديهِ   فََمن  ِغشاَوةً   برََصِ   اّللَّ

  َمنِ   أََرأَيَت : ﴿عرصي  بثوب  خف ،  حقيق ،  إل  إنه  ،[23:  اجلاثية﴾]تََذكَّرونَ   أَفاَل

َذَ  مُه   أَنَّ   حَتَسُب   أَم  َوكياًل   عَلَيهِ   تَكونُ   أَفََأنَت   َهواهُ   ِإلهَهُ   اَتَّ   يَعِقلونَ   أَو  يَسَمعونَ   أَكرَثَ

  من  ش بّه  كيف  وانظر  ،[44-43:  الفرقان﴾]َسبياًل   أََضلُّ   مُه   بَل   اَكأَلنعامِ   ِإاّل   مُه   ِإن

 ويف   ل،  عبة  غريك  يف  ليكن  مث  زجًرا،  به  وكفى  وأضل،  ابألنعام   ل  وارِتن  عبده،

 والشق   بغريه،  ُوعظ  من  والسعيد  لغريك،  عظة  أنت  تكون  أن  قبل  عظة  سواك

ي  نََبأَ   عَلهَِيم  َواتلُ : ﴿لغريه  عظة  يكون  حىت  انتظر  من  ِمهنا   فَانَسلَخَ   آيتِنا   آتَيناهُ   اذلَّ

يطانُ   فََأتَبَعهُ  ََّبعَ   اأَلرِض   ِإىَل   أَخَْلَ   َولِكنَّهُ   هِبا   لََرفَعناهُ   ِشئنا   َولَو  الغاوينَ   ِمنَ   فاَكنَ   الشَّ   َوات

ينَ   القَومِ   َمثَلُ   ذِلَ   يَلهَث  ترَُتكهُ   أَو  يَلهَث  عَلَيهِ   حَتِمل  ِإن  اللَكِب   مَكَثَلِ   فََمثهَُلُ   َهواهُ   اذلَّ

بوا ينَ   القَومُ   َمثاًَل   ساءَ   يَتَفَكَّرونَ   لََعلَّهُم  القََصَص   فَاقُصِص   ِبآيتِنا  كَذَّ بوا  اذلَّ   ِبآيتِنا  كَذَّ

 [!.177-175: األعراف﴾]يَظِلمونَ  اكنوا َوأَنُفَسهُم
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 الشرط واملشروط
ترشط   أن  حقها  من  أن  ترى  أال  ما،  وظيفية  مؤسسة  أو  جامعة،  يف  أنك  هب 

، فإن خالفت فُصلت وُأبعدت، ولن تس متر مشاريعك معهم، ولن  ءتا شعليك ما  

نسمهيا مؤسسة    تواصل يف سلكهم، ولن  أن  ما ميكن  يأتيك راتبك مهنم، فكذل 

ان  هذا يكون  به  قدر متسك  فعىل  العظمي  منه  ؤ امتادلين  تفلتك  قدر  إليه، وعىل  ك 

 يكون بعدك عنه، وبعده عنك!.
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 يزرع حَبًا ويريده عنبًا
مثال أقول ذلل اذلي عال يف تفكريه، وسام يف أهدافه وطموحاته، وأراد أن يصل  

منتكًسا   يصبح  لكنه  العظمي  بربه  بأمهل  الطويل  احلياة  يقطع شوط  وأن  يف ملبتغاه، 

فهيا  أن يكون للا معه يف حاجياته  ،املعصية، ومييس مرتكًسا  يريد  وقضاء    ،كيف 

ويرصفه عنه بذنوبه، أليس للا طيبًا ال يقبل إال    مطالبه وهو يبعده عنه مبعاصيه،

وأن اجلنة طيبة ال يدخلها إال من اكن طيبًا فكيف تدخل نفسك يف اخلبائث  طيبًا،  

وتريد الطيبات، وكيف تزمع أنك حتب للا وأنت تعصيه، وكيف تريد اجلنة وطريقها 

وحج  النار  سبيل  تسكل  مث  وأنت  حبًا  مزرعته  يف  زرع  رجاًل  أن  لو  أرءيت  ميها، 

لعد عنب  إىل  حتول  ورضا    ه انتظر  اجلنة،  يطلب  من  عن  مفاذا  جمنواًن  الناس 

للطموحات والغايتالرمحن الزاهر، والوصول  يبتعد عن لك    ، واملس تقبل  بيمن هو 

 ذل ابآلاثم، وسلوكه طريق الش يطان!. 
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 البداية منك 
يك مكل من السامء ليصب عليك هداية، ويغسل قلبك كام غسل ال تنتظر أن يأت 

، بل املطلوب منك اجلهاد والاجَتاد، والبعد والابتعاد، وحماربة لك  «قلب محمد  

داخلية   كبى  وإرادة  قلبية،  وعزمية  نية،  وبصدق  واآلاثم،  لذلنوب  يوصل  سبب 

ويبعدك عام حتول الاب  فيه،  أنت  مما  الضامن أن للا خيرجك  }ِإنَّ  تعاد عنه:  فهناك 

وا َما ِبَأنُْفِسهِْم{]الرعد:   ُ ُ َما ِبقَْوم  َحىتَّ يُغَريِّ َ اَل يُغَريِّ ، ويف قصة األعرايب عظة  [11اّللَّ

اِد ْبِن الْهَاِد  وعبة كام روى احلديث النسايئ وحصحه األلباين:   قَاَل: َجاَء    ¢َعْن َشدَّ

ْعَراِب ِإىَل النَّيِبِّ  
ََّبَعهُ   «َرُجل  ِمْن اأْلَ فََأْوََص ِبِه    ،مُثَّ قَاَل: ُأَهاِجُر َمَعكَ   ،فَآَمَن ِبِه َوات

اِبهِ   «َرُسوُل للِا   أحَْصَ َرُسوُل للِا    ،بَْعَض  غَِّنَ  غَْزَوة   اَكنَْت  ا  فَقََسَم   ،بْيًا سَ   «فَلَمَّ

َلُ  َلُ فََأْعطَ   ،َوقََسَم  قََسَم  َما  ابَُه  أَحْصَ فَ   ،ى  َظهَْرمُهْ  يَْرَعى  ِإلَْيهِ َواَكَن  َدفَُعوُه  َجاَء  ا   ، لَمَّ

 «فََأَخَذُه فََجاَء ِبِه ِإىَل النَّيِبِّ    «قَالُوا: قَْسم  قََسَمُه َلَ َرُسوُل للِا    ،فَقَاَل: َما َهَذا؟

َهَذا؟ َما  "  ،فَقَاَل:  َلَ "قََسْمُتُه  ََّبْعُتكَ لَ فَقَا   ،قَاَل:  ات َهَذا  عىََل  َما  ََّبْعُتَك   ،:  ات َولَِكينِّ 

فَقَاَل َرُسوُل   ،ُموَت فََأْدُخَل الَْجنَّةَ فَأَ   -َوأََشاَر ِإىَل َحلِْقِه    -عىََل أَْن ُأْرَمى بَِسهْم  َهاُهنَا  

فَُأيِتَ    ،مُثَّ ََّنَُضوا يِف ِقتَاِل الَْعُدوِّ   ،فَلَِبثُوا قَِلياًل   ،ْن تَْصُدِق للَا يَْصُدْقَك": "إِ «للِا  

َمُل قَْد أََصابَُه َسهْم  َحْيُث أََشارَ   «ِبِه َرُسوُل للِا   ُهَو : "أَ «فَقَاَل َرُسوُل للِا    ،حُيْ

  ، يِف ُجبَّتِهِ   «مُثَّ كَفَّنَُه َرُسوُل للِا    ،"اَل: "َصَدَق للَا فََصَدقَهُ قَ   ، قَالُوا: نََعمْ   ،ُهَو؟"

َمُه فََصىلَّ عَلَْيهِ  َخَرَج ُمهَاِجًرا يِف    ِه: اللَّهُمَّ َهَذا َعْبُدكَ فاََكَن ِفميَا َظهََر ِمْن َصاَلتِ   ، مُثَّ قَدَّ

َشهِيًدا  ،َسِبيكِلَ  َذِلَ   ، فَُقِتَل  عىََل  َشهِيد   يصدّ أَاَن  ما  للا  كتاب  ويف  ذل "(،  ق 

يَن اْهتََدْوا َزاَدمُهْ ُهًدى  ويؤكده:   ِ { ]محمد:  }َواذلَّ ِفْتَية  آَمنُوا  ،  [17َوآَتمُهْ تَْقَوامُهْ ُْم  }ِإَّنَّ
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]الكهف:   ُهًدى{  َوِزْداَنمُهْ  ْم  ِ ُ   َويَزِيدُ }  ،[13ِبَرهبِّ ينَ   اّللَّ ِ ]ُهًدى  اْهتََدْوا   اذلَّ :  مرمي{ 

في  ،فالبداية منك والبد  ،[76 يأيت ما عند للا بعد ذل إن رأى  الصدق   كمث 

َ   ِإنَّ }:  والعزم  ُ   اَل   اّللَّ وا  َحىتَّ   ِبقَْوم    َما   يُغَريِّ ُ   أن  بد  فال،  [11:  الرعد{ ]ِبَأنُْفِسهِمْ   َما  يُغَريِّ

  وأن   للا،  ليبعدك   تبتعد  وأن  للا،  ليجنبك  جنبت ت   وأن  للا،  ليعفك  فتس تعف

 .ومسمل  البخاري رواه"  للاُ  يُِعفَّهُ  يَْستَْعِفْف  َوَمنْ : " للا وس هيديك الهداية حتاول
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 ذل املعصية 
، خفارت لنا  ™ املعبودلقد أذلتنا املعاِص، وأَستنا اذلنوب، وأوهن قواان البعد عن   

، ويف مؤخرة القافةل، وأبعد  لك قوة، ووهنت لنا لك عزمية، وأصبحنا أهون اخللق

}ُقْل َمْن  ف مثرِتا العاجةل مصرًيا للجنة اآلجةل:  احلياة ادلنيا، وقطْ األمم عن ذوق ذلة  

يَن آَمنُوا يِف الَْحَيا  ِ ْزِق ُقْل يِهَ لذِلَّ يَِّباِت ِمَن الرِّ َِّت أَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ ِ ال َم ِزينََة اّللَّ ِة َحرَّ

ُل   نَْيا َخاِلَصًة يَْوَم الِْقيَاَمِة كََذِلَ نُفَصِّ لكن   ،[32اآْلَيِت ِلقَْوم  يَْعلَُموَن{ ]األعراف:  ادلُّ

 أن يزنل بنا ما نزل مبن لنا ذل فارتكس نا، وأْعتنا ذنوبنا فانتكس نا، ونعوذ ابهللهجِ 

أََخَذتُْه  س بقنا:   أَْرَسلْنَا عَلَْيِه َحاِصبًا َوِمهْنُْم َمْن  ِبَذنِْبِه فَِمهْنُْم َمْن  أََخْذاَن  ْيَحُة  }فَُُكًّ  الصَّ

اَكنُوا   َولَِكْن  ِلَيْظِلَمهُْم   ُ اّللَّ اَكَن  َوَما  أَغَْرْقنَا  َمْن  َوِمهْنُْم  اأْلَْرَض  ِبِه  َخَسْفنَا  َمْن  َوِمهْنُْم 

]العنكبوت:   يَْظِلُموَن{    لَهُمْ   َوَجَعلْنَا   ِفيهِ   َمكَّنَّاكُْ   ِإنْ   ِفميَا   َمكَّنَّامُهْ   َولَقَدْ }،  [40أَنُْفَسهُْم 

عً  ُعهُمْ   َعهْنُمْ   أَغََْن   فََما  َوأَفْئَِدةً   َوأَبَْصاًرا  ا مَسْ ء    ِمنْ   أَفْئَِدُِتُمْ   َواَل   أَبَْصاُرمُهْ   َواَل   مَسْ   ِإذْ   يَشْ

َحُدونَ   اَكنُوا ِ   ِبآَيِت   جَيْ مْ   َوَحاَق   اّللَّ  ِمنَ   َحْولَُكْ   َما  أَْهلَْكنَا   َولَقَدْ   يَْسََتْزِئُونَ   ِبهِ   اَكنُوا  َما  هِبِ

فْنَا  الُْقَرى  . [27 ،26: األحقاف{ ]يَْرِجُعونَ  لََعلَّهُمْ  اآْلَيِت  َورَصَّ
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 نظر اهلل إليك أسبق
فعقابه   إليه أس بق، وابلتايل  أقرب  أشد و من استشعر أن نظر للا  أشق، ونقمته 

ويف البخاري  وأحق لعهل يقرص عينه عن النظر، ومينعها من التطلع ملا حرم الرشع،  

فْنَا    «قَاَل: )ُكنَّا َمَع َرُسوِل للِا    ¢ َعْن أيَِب ُموىَس اأْلَْشَعرِيِّ  ومسمل:   فَُكنَّا ِإَذا أرَْشَ

فَقَاَل َرُسوُل ،  اَل ِإَلَ ِإالَّ للاُ   ،للُا أَْكَبُ   ، أَْكَبُ اْرتَفََعْت أَْصَواتُنَا اِبلتَّْكِبرِي: للاُ   عىََل َواد  

"يَ «للِا   َا    :  أَنُْفِسُكْ   اْربَُعوا  :النَّاُس أَّيُّ تَدْ   ؛عىََل  اَل  غَائِبًا فَِإنَُّكْ  َواَل  أَََصَّ  َُّه    ،ُعوَن  ِإن

يع  قَ   ،َمَعُكْ  َُّه مَسِ "ِإن }يَْعمَلُ َخائِنََة اأْلَعنُْيِ َوَما  ، بل قال جل وعال حمذًرا ومتوعًدا:  رِيب 

ُدوُر{ ]غافر:   ِف  الصُّ َماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوِإْن تُْبُدوا  ، وقال: [19َُتْ ِ َما يِف السَّ }ّلِلَّ

  ُ َواّللَّ يََشاُء  َمْن  ُب  َويَُعذِّ يََشاُء  ِلَمْن  فَيَْغِفُر   ُ اّللَّ ِبِه  حُيَاِسْبُكْ  ُفوُه  َُتْ أَْو  أَنُْفِسُكْ  يِف  َما 

{ ]البقرة:   ء  قَِدير  َ يَْعمَلُ  }، وأحاط بلك يشء علًما:  [284عىََل لُكِّ يَشْ أَلَْم تََر أَنَّ اّللَّ

َسة    َوى ثاََلثَة  ِإالَّ ُهَو َراِبُعهُْم َواَل مَخْ َماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َما يَُكوُن ِمْن جَنْ َما يِف السَّ

ِّهُئُْم ِبَما  ِإالَّ ُهَو َساِدُسهُْم َواَل أَْدَن ِمْن َذِلَ َواَل أَْكرَثَ ِإالَّ ُهَو َمَعهُْم أَيَْن َما اَكنُوا   مُثَّ يُنَب

ء  عَِلمي { ]اجملادةل:   َ ِبلُكِّ يَشْ لُوا يَْوَم الِْقيَاَمِة ِإنَّ اّللَّ َا ِإْن تَُك ِمثْقَاَل  ،  [7َْعِ }َي بيَُنَّ ِإَّنَّ

 ُ َماَواِت أَْو يِف اأْلَْرِض يَْأِت هِبَا اّللَّ َرة  أَْو يِف السَّ َ    َحبَّة  ِمْن َخْرَدل  فَتَُكْن يِف ََصْ ِإنَّ اّللَّ

{ ]لقامن:   ، فإىل أين املفر!.[16لَِطيف  َخِبري 

 والنفس داعية إىل الطغيان           ة ـلمـة يف ظـبـ ري ـوت ب ـوإذا خل

 إن اذلي خلق الظالم يراين         فاس تح  من نظر اإلل وقل لها 
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 تضع! ـتريد ترتفع وأنت ت
، ول آمال يف ادلنيا وينفعه   ويرفعه،  من للا أن يكرمه  جعيب ذل العبد اذلي يريد

، ول ، ول أهداف يسعى لها من زمن طويلوطموحات يريد من للا أن حيققها ل

مث    ،ذلل لكه فضاًل عن نيل جنته، ورضاه عنه  يريد من للا أن يوفقهو   أمل بعيد،

احلرام ِبر  يف  ينتكس  أحضان  هو  يف  ويرمت   اآلاثم،  ظلامت  من  خيرج  وال   ،

لرمبا يعود أعواًما    ، بل وال يعمل أن فيه سقوطه، وتأخره  لعهل منذ أعوام،القاذورات  

توفيقًا، وتسهياًل، وصالًحا، وبلوغًا،  للوراء يريد  الزم طاعة ربك، واحذر  :  فيا من 

مطالبك لنيل  توفيقًا  منه  وتلمتس  حاجتك،  منه  تريد  من  تغضب  ينَ   ِإنَّ }:  أن  ِ   اذلَّ

لُوا  آَمنُوا اِلَحاِت   َوَْعِ ، بل قال [30:  الكهف{ ]َْعَاًل   أَْحَسنَ  َمنْ   أَْجرَ   نُِضيعُ   اَل   ِإانَّ   الصَّ

اإلميان:   ِ }مشرتًطا  ُ   يَْرفَع ينَ   اّللَّ ِ ينَ   ِمنُْكْ   آَمنُوا  اذلَّ ِ ]َدَرَجات    الِْعملَْ   ُأوتُوا   َواذلَّ :  اجملادةل{ 

11]. 
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 { وَلَوْ َألْقَى مَعَاذِيرَُه }
الواجب أن تس متعه   إعذارك لنفسك، وهروبك من لوم ذاتك ذلاتك، وفرارك من 

حلظاتك لك  يف  يح  مضري  وساوس    ،من  رد  وواجبك  ذل،  لك  ينفعك  لن 

والهبتان،  الش يطان، ابلسوء  األّمارة  مببراِتا    ونفسك  للنفس  السامح  وعدم 

، وربك غفور والقلب نظيف  فنت، وال ميكن إال النظر،الكرثة  اكلتعلل باإلبليس ية  

 رحمي...!. 
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 ال مربر للمعصية
ن، وليس ل أن حتتجَّ بفساد ا عن احلرام يف مجيع األمكنة واألزم  غضهالنظر جيب  

ر اخلطأ بوجود ما يدعو إىل الفتنة؛ فإن للا تعاىل قال: }َوَما اَكَن ِلُمْؤِمن    الواقع، وتبِّ

  ُ ِإَذا قىََض اّللَّ ُمْؤِمنَة   يَْعِص َوال  َوَمْن  أَْمِرمِهْ  ِمْن  ُة  الِْخرَيَ لَهُُم  يَُكوَن  أَْن  أَْمًرا  َوَرُسوُلُ 

]األحزاب:   ُمِبينًا{  َضالاًل  َضلَّ  فَقَْد  َوَرُسوَلُ   َ ولو  [36اّللَّ حراًما  يبقى  واحلرام   ،

 اجمتع العامل عىل فعهل، أو اتفقوا عىل إابحته، فال يغري ذل يف احلك مثقال ذرة.
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 ا...! هإن مل تردعك اتهم
اخلريات من  وتقربت  فعلت  ما  وال  حس نات،  وال  صاحلات،  ال خري يف  ما    ،نعم 

دامت تكل لكها مل تزجرك عن معصية ربك، ومل تكفك عن الانغامس يف ذنوبك،  

قال:   َوالُْمْنكَِر{ والتوقف عن سيئاتك؛ إذ أن للا  الْفَْحَشاِء  َعِن  تهَْنَيى  اَلَة  الصَّ }ِإنَّ 

  ’ وكتطبيق ْعل انظر كيف علل جحب احلرام عن يوسف  ،  [45]العنكبوت:  
الُْمْخلَِصنَي{ ]يوسف: :  بقول ِعَباِداَن  ِمْن  َُّه  ِإن َوالْفَْحَشاَء  وَء  السُّ َعْنُه  ِلنرَْصَِف  }كََذِلَ 

يِف    :’   يونسوعن    ،[24 لَلَِبَث  الُْمَسبِِّحنَي  ِمَن  اَكَن  َُّه  أَن يَْوِم  }فَلَْواَل  ِإىَل  بَْطنِِه 

]الصافات:   توعَّ [144،  143يُْبَعثُوَن{  من    وجتهز ل:   ،دك وأرصد ل، واحذر 

تَِك أَلُ  ُْم أمَْجَِعنيَ }قَاَل فَِبِعزَّ }قَاَل ،  [83،  82ِإالَّ ِعَباَدَك ِمهْنُُم الُْمْخلَِصنَي{ ]ص:    غِْويهَنَّ

اطَ  رِصَ لَهُْم  أَلَْقُعَدنَّ  أَغَْويْتيَِن  َخلِْفهِْم فَِبَما  َوِمْن  أَيِْدِّيْم  بنَْيِ  ِمْن  ُْم  آَلتِيهَنَّ مُثَّ  الُْمْستَِقمَي  َك 

مُهْ َشاِكرِيَن قَاَل اْخُرْج ِمهْنَا َمْذُءوًما َمْدُحوًرا   ُد أَْكرَثَ ائِِلهِْم َواَل جَتِ ْم َوَعْن مَشَ َوَعْن أَيَْماَِّنِ

َ ِمنْ   . [18 - 16ُكْ أَمْجَِعنَي { ]األعراف: لََمْن تَِبَعَك ِمهْنُْم أَلَْمأَلَنَّ هَجَّنَّ
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 بالغواية ه يكفي أن اهلل وصف
بعد أن يصفه أصدق القائلني،   ،ذلل العاِص أن يزنجر، وأن يكف ويأمتر  أمل يأنِ 

الرمحن: طريق  وترك  الش يطان،  اتبع  كونه  الغاوين؛  من  بأنه  العاملني  }ِإنَّ   ورب 

]احلجر:   الْغَاِويَن{  ِمَن  ََّبَعَك  ات َمِن  ِإالَّ  ُسلَْطان   ْم  عَلهَْيِ َلَ  لَيَْس  بيمن  [42ِعَباِدي   ،

}قَاَل  ادات الصادقة:  أعلن الش يطان جعزه من مس أحصاب الطاعات اخمللصة، والعب

الُْمْخلَِصنَي{ ]ص:   ِمهْنُُم  ِعَباَدَك  ِإالَّ  أَمْجَِعنَي  ُْم  غِْويهَنَّ أَلُ تَِك  توعده    [،83،  82فَِبِعزَّ مث 

}ِإنَّ ِعَباِدي لَيَْس َلَ  ويكف  ذل ل أعظم انزجار:    ،ومن اتبعه ابلنار  ™الرمحن  

ََّبَعَك مِ  ْم ُسلَْطان  ِإالَّ َمِن ات َ لََمْوِعُدمُهْ أَمْجَِعنَي لَهَا َسْبَعُة أَبَْواب  عَلهَْيِ َن الْغَاِويَن َوِإنَّ هَجَّنَّ

]احلجر:   َمْقُسوم {  ُجْزء   ِمهْنُْم  اَبب   األعراف:  [44  -  42ِللُكِّ  ويف  فَِبَما ،  }قَاَل 

ُْم ِمنْ  آَلتِيهَنَّ مُثَّ  الُْمْستَِقمَي  اَطَك  لَهُْم رِصَ أَلَْقُعَدنَّ  َوَعْن أَغَْويْتيَِن  َخلِْفهِْم  َوِمْن  أَيِْدِّيْم  بنَْيِ   

مُهْ َشاِكرِيَن قَاَل اْخُرْج ِمهْنَا َمْذُءوًما َمْدُحوًرا لََمْن   أَْكرَثَ ُد  ائِِلهِْم َواَل جَتِ ْم َوَعْن مَشَ أَيَْماَِّنِ

َ ِمنُْكْ أَمْجَِعنَي { ]األعراف:   خرت لنفسك هل ، فا [18  -  16تَِبَعَك ِمهْنُْم أَلَْمأَلَنَّ هَجَّنَّ

نان،  تكون يف حامية الرمحن، أم يف أحضان الش يطان، وهل تكون من أحصاب اجلِ 

 أم من أحصاب النريان!.
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 عورات البيوت! 
اعمل أن للك يشء عورة، وللك يشء خصوصية، وللبيوت عورات وخصوصيات  

فهيا،   ما  انَتاكها، واس تطالع  تمييةال حيل ألحد  ابن  البية-  قال   وكام)  :-رمحه رب 

  يتناول   فإنه  احملرمات  إىل  النظر  من  أش هبها   وما   الغري   عورة  عن  البرص  غّض   يتناول

  س بحانه  ذكر  وقد  ثيابه،  تسرته  كام  بدنه  يسرت  الرجل  فبيت  الناس؛  بيوت  عن  الغّض 

  اكلثياب  سرتة   البيوت  أنّ   وذل   الاستئذان،  آية  بعد   الفرج   وحفظ  البرص  غض

} تعاىل  قول   يف  اللباسني  بني  مجع  كام  البدن،  عىل  الت ا   لَُك   َجَعلَ   َواّلّلُ :  مَّ   َخلََق   مِّ

نَ   لَُك   َوَجَعلَ   ِظاَلالً  اِبيلَ   لَُكْ   َوَجَعلَ   أَْكنَاانً   الِْجَبالِ   مِّ اِبيلَ   الَْحرَّ   تَِقيُكُ   ََسَ   تَِقيُك   َوََسَ

]تُْسِلُمونَ   لََعلَُّكْ   عَلَْيُكْ   ِنْعَمتَهُ   يُِتُّ   كََذِلَ   بَْأَسُكْ    من   وقاية  مهنام  فلك  ،[81:النحل{ 

  من  آدم  بين  من  يكون   وما   والبد،  والشمس  اكحلرّ   مؤذيً   مسوًما   يكون  اذلي  األذى

املرأة مع املرأة، وكذل حمارم  )قال:  مث    ،(1) (ذل  وغري   واليد  ابلعني  النظر وكذل 

ا مىت  املرأة مثل ابن زوهجا وابنه وابن أخهيا وابن أخَتا ومملوكها عند من جيعهل حمَرمً 

والنظر )ـ وقال: ـ    ،(اكن خياف عليه الفتنة أو علهيا توجه الاحتجاب بل وجب...

لشهوة األمرد  وجه  ابلشهوة،   إىل  األجنبية  واملرأة  احملارم  ذوات  وجه  إىل  اكلنظر 

سواء اكنت الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التذّلذ ابلنظر، فلو نظر إىل أّمه وأخته  

 

 ( 15/379) الفتاوى  جمموع -(1) 
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وابنته يتذّلذ ابلنظر إلهيا كام يتذّلذ ابلنظر إىل وجه املرأة األجنبيّة اكن معلوًما للك  

 . (1) (مرد ابتفاق األمئةأحد أن هذا حرام، فكذل النظر إىل وجه األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 21/246 ،15/377)املرجع السابق:  -(1) 
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 التقوى  
منيًعا،   حصنًا  وجدت  وجدِتا  إن  املدافع،  واحلارس  احلاجز،  احلجاب  ذل  إَّنا 

عذاب للا  زً وحر  وبني  بينك  وقاية  جعل  الت يه  التقوى  إَّنا  احلرام،  من  واقيًا  ا 

اَل  تعاىل:   َومُهْ  كََسبَْت  َما  نَْفس   لُكُّ  تَُوَفَّ  مُثَّ   ِ اّللَّ ِإىَل  ِفيِه  تُْرَجُعوَن  يَْوًما  َُّقوا  }َوات

]البقرة:   َ ،  [281يُْظلَُموَن{  اّللَّ َُّقوا  ات آَمنُوا  يَن  ِ اذلَّ َا  أَّيُّ َمْت }َي  قَدَّ َما  نَْفس   َولْتَْنُظْر   

َ َخِبري  ِبَما تَْعَملُوَن{ ]احلرش:  َ ِإنَّ اّللَّ َُّقوا اّللَّ  فهل يه متحققة فيك: [18ِلغَد  َوات

 قى ــــــالتّ  وــهــ ف  ا ــــــريه ــوكب      اـ رهـــغيـ ص  وبــذن ـــــال لّ ــخ 

 يرى  ما  حيذر الّشوك أرض      وقـف اشــــ مــــــــك نعــ واص 

ــ يـــ صغ  رنّ ـــحقـــت ال  ى ـ صــاحل  من الـــــــب ـ اجل  إنّ        رةــــ
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 بني خيارين
واس تاكنة،   وذةل،  ومرارة،  وحرارة،  وحرقة،  تعاسة،  إما  ش يئني:  ألحد  العني ابب 

وفوق ذل العذاب األلمي يف اآلخرة، والشقاء الرسمدي عند رب العاملني، أو أن 

النفس ية يف  َتتار ابب السعادة يف ادلارين، واحلياة املطمئنة يف املزنلتني، والراحة 

َّهُ   ُمْؤِمن    َوُهوَ   ُأنىَْث   أَوْ   َذكَر    ِمنْ   ًحا َصالِ   َْعِلَ   َمنْ }احلياتني...:    َطيَِّبةً   َحيَاةً   فَلَُنْحِييَن

ُمْ    ِذْكرِي   َعنْ   أَْعَرَض   َمنْ }،  [97:  النحل{ ]يَْعَملُونَ   اَكنُوا   َما  ِبَأْحَسنِ   أَْجَرمُهْ   َولَنَْجزِيهَنَّ

هُ  َضْناكً  َمِعيَشةً  َلُ  فَِإنَّ  رُشُ  . [124: طه{ ]أَْْعَى الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َوََنْ
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 من مل حيفظ فرجه 
فاتته صفات   فقد  نزواِتا  من  مل ميسكها  من شهواِتا، ومن  فرجه  مل حيفظ  إن من 

أعدها للا   اذلي  األعىل  الفردوس  عن  وابتعد  املفلحني،  من  يكون  ولن  املؤمنني، 

أَّنم من امللومني، فقال يف ألولئك العاملني، وأصبح ممن حك للا علهيم ابلعادين، و 

ينَ   الُْمْؤِمنُونَ   أَفْلَحَ   قَدْ }حمك التزنيل:   ِ مْ   يِف   مُهْ   اذلَّ ينَ   َخاِشُعونَ   َصاَلِِتِ ِ   اللَّْغوِ   َعنِ   مُهْ   َواذلَّ

ينَ   ُمْعرُِضونَ  ِ اَكةِ   مُهْ   َواذلَّ ينَ   فَاِعلُونَ   لِلزَّ ِ مْ   مُهْ   َواذلَّ مْ   عىََل   ِإالَّ   َحاِفُظونَ   ِلُفُروهِجِ  أَوْ   أَْزَواهِجِ

ُمْ   أَيَْماَُّنُمْ   َملَكَْت   َما    الَْعاُدونَ   مُهُ   فَُأولَئِكَ   َذِلَ   َوَراءَ   ابْتَغَى  فََمنِ   َملُوِمنيَ   غرَْيُ   فَِإَّنَّ

ينَ  ِ مْ   مُهْ   َواذلَّ ينَ   َراُعونَ   َوَعهِْدمِهْ   أِلََمااَنِِتِ ِ مْ   عىََل   مُهْ   َواذلَّ اِفُظونَ   َصلََواِِتِ   مُهُ   ُأولَئِكَ   حُيَ

ينَ   الَْوارِثُونَ  ِ ونَ   ِفهيَا   مُهْ   الِْفْرَدْوَس   يَرِثُونَ   اذلَّ ، فأي حرمان  [11  -  1:  املؤمنون{ ]َخادِلُ

 بعد هذا!. 
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 خطوات جهنمية لتدرج احلب 
به ال يكون  يف ساعة، وإمنا املسأةل  التعلق  يأيت جفأة، وأن  ال ريب أن احلرام ال 

تتلوها   وحمرمات  وخطوات،  مهنا،  خطوات  يغفو  ال  سكرات  تكون  مث  حمرمات، 

ينفك عهنا، وجرامئ ال يرتكها: ) فإن    ؛مفن أطلق حلظاته دامت حرساتهوإدمان ال 

مث تقوى فتصري صبابة    ،النظر يودل احملبة فتبدأ عالقة يتعلق هبا القلب ابملنظور إليه

مي اذلي ال  ا يلزم القلب لكزوم الغرمث تقوى فتصري غرامً   ،ينصب إليه القلب بلكيته

ا وهو  مث يقوى فيصري شغفً   ،ا وهو احلب املفرطمث يقوى فيصري عشقً   ،يفارق غرميه

وداخهل القلب  شغاف  إىل  وصل  قد  اذلي  تتميً   ،احلب  فيصري  يقوى  والتتمي   ،ا مث 

عبده  ،التعبد إذا  احلب  تميه  عبدً   ،ومنه  القلب  فيصري  عبد للا  ملن ال ويت للا  ا 

القلب يف األَس   ،لا  يصلح أن يكون هو عبدً  يقع  النظر حفينئذ  وهذا لكه جناية 

أسريً  ملاكً فيصري  اكن  أن  بعد  ومسجوانً ا  مطلقً   اكن  أن  بعد  الطرف   من  يتظمل  ا 

رائدك ورسول  ،ويشكوه أان  يقول:  بعثتين  ،والطرف  به    ،وأنت  تبتل  إمنا  وهذا 

ل  واإلخالص  للا  حب  من  الفارغة  ال   ؛القلوب  من  ل  البد  القلب  تعلق فإن 

قلبه    ،مبحبوب يتعبد  أن  فالبد  ومعبوده  وإلهه  حمبوبه  وحده  للا  يكن  مل  مفن 

َا  يَ }حني قطع لك طريق، وأغلق لك ابب وسبيل:    ™، وصدق للا  (1) (لغريه   أَّيُّ

ينَ  ِ َِّبُعوا  اَل   آَمنُوا  اذلَّ ْيَطانِ   ُخُطَواِت   تَت َِّبعْ   َوَمنْ   الشَّ ْيَطانِ   ُخُطَواِت   يَت َّهُ   الشَّ   يَْأُمرُ   فَِإن

]َوالُْمْنكَرِ   اِبلْفَْحَشاءِ  علل للا  [21:  النور{  مبا  وانظر  تتبع خطواته:    ™،  عن  َّنيه 

َِّبعْ   َوَمنْ } ْيَطانِ   ُخُطَواِت   يَت َّهُ   الشَّ آية  {َوالُْمْنكَرِ   اِبلْفَْحَشاءِ   يَْأُمرُ   فَِإن معلاًل يف  وقال   ،
 

 املعرفة.  دار( 47/  1) اللهفان  إغاثة  - (1) 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

242

 

َِّبُعوا   َواَل }أخرى:   ْيَطانِ   َواِت ُخطُ   تَت َّهُ   الشَّ ]ُمِبني    عَُدو    لَُكْ   ِإن وكرر  [168:  البقرة{   ،

َّنَّا  قَدْ }يقول:    ™ اآلية نفسها يف سور ثالث وكأنه   :  البقرة{ ]يُوِقنُونَ   ِلقَْوم    اآْلَيِت   بَي

ِ   ُحُدودُ   َوتِكْلَ }،  [118 لْنَا   قَدْ }،  [230:  البقرة{ ]يَْعلَُمونَ   ِلقَْوم    يَُبيِّهُنَا   اّللَّ  اآْلَيِت   فَصَّ

كَُّرونَ  ِلقَْوم    . [12: النحل{ ]يَْعِقلُونَ  ِلقَْوم   آَلَيت   َذِلَ  يِف  ِإنَّ }، [126:  األنعام { ]يَذَّ

 فَيَُكونُ   الَْمَحبََّة،  يَُؤكِّدُ   النََّظرُ   حيث قال: )مُثَّ   -رمحه للا-وأخت هنا بُكم ابن تميية  

  لِلُُزوِمهِ   غََراًما   مُثَّ   إلَْيِه،  الْقَلِْب   اِلنِْصَباِب   َصَبابَةً   مُثَّ   اِبلَْمْحُبوِب،  الْقَلِْب   ِلتََعلُّقِ   عاََلقَةً 

ُ   َوتمَيََّ   الُْمَعبَُّد،  َوالُْمتَميَُّ   تَتَيًُّما،   يَِصريَ   أَنْ   إىَل   ِعْشقًا  مُثَّ   ِلغَرمِِيِه،  الُْماَلِزمِ   اَكلْغَِرميِ   لِلْقَلِْب    اّللَّ

ِ   َعَبدَ    َوَهَذا   َخاِدًما،  َواَل   بَلْ   أًَخا،  يَُكونَ   أَنْ   يَْصلُحُ   اَل   ِلَمنْ   َعْبًدا  الْقَلُْب   فَيَْبقَى  ،اّللَّ

ََّما ْعَراِض   أَْهلُ   ِبهِ   يُبْتىََل   إن ْخاَلِص   َعنْ   اإْلِ ،  اإْلِ ِ :  يُوُسَف   َحقِّ   يِف   تََعاىَل   قَالَ   ََكَ   ّلِلَّ

وءَ  َعْنهُ  ِلنرَْصَِف  كََذِلَ } َّهُ  َوالْفَْحَشاءَ  السُّ  .(1)({الُْمْخلَِصنيَ  ِعَباِدانَ   ِمنْ  إن

 

 

 

 

 

 

  -  ه 1408  األوَل  العلمية، الطبعة   الكتب  دار  (289/  1)   الكبى   الفتاوى   -  (1) 
 م. 1987
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 الغض غضان 
تميية ابن  تعاىل  -قال  اّلّل  اّلّل ):  -رمحه  أمر  بغقد  كتابه  نوعان:    ض يف  وهو  البرص 

 البرص عن العورة، وغضه عن حمل الشهوة. بغض 

النيب   قال  كام  غريه،  عورة  عن  برصه  الرجل  كغض  مهنام:  ينظر ": «فاألول  ال 

املرأة عورة  إىل  املرأة  وال  الرجل  عورة  إىل  أن    ،(1)"الرجل  اإلنسان  عىل  وجيب 

 يسرت عورته. 

نة الباطنة من املرأة األجنبية وهذا أشد  ي وأما النوع الثاين: فهو غض البرص عن الز 

 .(2) ( من األول

 

 

 

 

ر ى     َسع يد    َأب    ب ن    الر مح َن    َعب د    رواه مسلم ونصه: َعن    -  (1)  ُد   َأن  ¢    أَب يه    َعن    اخل 
،  َعو رَة   إ ََل   الر ُجلُ   يَ ن ظُرُ  الَ : "قَالَ   «  اّلل     َرُسولَ    َوالَ   ال َمر أَة ،  َعو رَة   إ ََل   ال َمر أَةُ   َوالَ   الر ُجل 
د ،   ثَ و ب    يف    الر ُجل    إ ََل   الر ُجلُ   يُ ف ض ى   الث  و ب    يف    ال َمر أَة    إ ََل   ال َمر أَةُ   تُ ف ض ى   َوالَ   َواح 
د    . مسلم رواه" ال َواح 

 . (414/ 15) الفتاوى   جمموع - (2) 
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 غضي طاعة لربي
نفسك لشهوة  وتركك  غضك،  يف  أن  تذكّر  العائد  التائب  ،  ™لربكطاعة    أّيا 

قصور « ألمر رسول  واس تجابة  ألعظم  وانتظر  ماكفأة،  من  هبا  أنعم  وابلتايل   ،

ا }  اجلنة، وأعىل مراتب الكرامة: ِّهِ   َمقَامَ   َخاَف   َمنْ   َوأَمَّ  فَِإنَّ   الْهََوى  َعنِ   النَّْفَس   َوََّنَيى  َرب

]الَْمْأَوى  يِهَ   الَْجنَّةَ  جنان  [41  ،40:  النازعات{  بل يه  واحد  جنة  ليست  بل   ،

ِّهِ   َمقَامَ   َخاَف   َوِلَمنْ } كثرية:   قال معقبًا:  [46:  الرمحن{ ]َجنَّتَانِ   َرب َما  َوِمنْ } ، مث    ُدوَِّنِ

، وعند  ، أفال تس تحق أن ترتك شهوة زائةل جلنة ابقية دامئة[62:  الرمحن{ ]َجنَّتَانِ 

"«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  ُهَريَْرةَ   أيَِب   َعنْ رتمذي:  ال  َوَمنْ   ،أَْدلَجَ   َخاَف   َمنْ : 

ومن عرف  "الَْجنَّةُ   للاِ   ِسلَْعةَ   ِإنَّ   أاََل   ،غَاِلَية    للاِ   ِسلَْعةَ   ِإنَّ   أاََل   ،الَْمزْنِلَ   بَلَغَ   أَْدلَجَ   ،

 . املزنةل سهُلت عليه املسافةالغاية هانت عليه الوس يةل، ومن عمل عظمة 

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

245

 

 السمع الرباني 
ال ندري كيف نتحدث عن هذه العظمة، ونتلكم عن هذه املزنةل، وخنب عن هذه  

ادلرجة الت قل من يصل إلهيا، واملزنةل الت قل من ينالها، بل يه كام قال عهنا ابن 

  مشر  علمها  وإىل   ، العاملون  خشص  وإلهيا  ،املتنافسون  تنافس  فهيا  الت  القمي: )املزنةل

  ، القلوب  قوت  فهي   ؛العابدون  تروح   نس ميها   وبروح   ،احملبون  تفان  وعلهيا   ،السابقون

  ، األموات  مجةل  من  فهو  رهما حُ   من  الت   احلياة  ويه  ،العيون  وقرة  ،األرواح   وغذاء

  بقلبه  حلت  عدمه   من  اذلي  والشفاء  ،الظلامت  ِبار   يف  فهو  فقده  من   اذلي  والنور

  اإلميان   روح  ويه   ،وآالم  مهوم  لكه  فعيشه  هبا   يظفر  مل  من  الت  والذلة  ،األسقام  مجيع

  ،فيه  روح  ال  اذلي   اكجلسد  فهي   مهنا   خلت   مىت  الت  ،واألحوال  واملقامات  واألعامل

  منازل إىل  وتوصلهم   ، ابلغهيا  األنفس  بشق  إال يكونوا  مل  بالد إىل  السائرين أثقال  حتمل

  لوالها  يكونوا  مل  مقامات  الصدق  مقاعد  من  وتبوؤمه  ،واصلهيا   أبدا  بدوَّنا   يكونوا  مل

ً   ظهورها   عىل  مرسامه  الت  القوم  مطاي  ويه  ،داخلهيا    وطريقهم   ،احلبيب   إىل  امدائ

 برشف   أهلها   ذهب   لقد  تهلل  ،قريب  من  األوىل   منازهلم  إىل   يبلغهم  اذلي  األقوم

  قدر   يوم  للا  قىض  وقد  ،نصيب  أوفر  حمبوهبم   معية  من  هلم   إذ   ؛ واآلخرة  ادلنيا 

  عىل   نعمة  من  فيالها  ،أحب  من  مع  املرء   أن  البالغة   وحمكته  مبش يئته  اخلالئق  مقادير

 وقد  ،انمئون  الفرش  ظهور  عىل  ومه  ،السعاة  القوم  س بق  لقد   تهلل  ،سابغة  احملبني

  :واقفون سريمه يف ومه مبراحل الركب تقدموا

 األول يف وجت   ارويدً  متيش      املدلل سريك مبثل يل من
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 طلب  يف  نفوسهم  وبذلوا  ،الفالح   عىل   يح  هبم  اندى  إذ  الشوق  منادي  أجابوا 

  ابإلدالج   املسري  إليه  وواصلوا  ،والسامح   ابلرض  بذهلم  واكن  حمبوهبم   إىل  الوصول

  ما   عىل  موالمه  وشكروا  ،َسامه  الوصول  عند  محدوا  لقد  تهلل  ،والرواح   والغدو

 .(1)الصباح( عند الرسى القوم  حيمد وإمنا  ،أعطامه

فهل ي تراه ينالها العصاة، وأحصاب الشهوات، ومن تلطخوا يف املعاِص واملنكرات،  

وإليك   فعلوا،  ما  فعلوا  ولو  إلهيا  يصلوا  ولن  حاولوا،  ولو  ينالوها  لن  أبًدا  ال  بل 

  للاُ   قَالَ : "  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَْت   ~  عائشة  حديهثا، وحامية للا ألهلها: َعنْ 

َب   َوَما   اِبلَْحْرِب،  آَذنُْتهُ   فَقَدْ   َوِليًّا  يِل   عَاَدى  َمنْ :  تََعاىَل  ء    َعْبِدي  ِإيَلَّ   تَقَرَّ  ِإيَلَّ   أََحبَّ   بِيَشْ

ا  ُب   َعْبِدي  يََزالُ   َوَما  عَلَْيِه،  افْرَتَْضُت   ِممَّ  أَْحبَْبُتهُ   فَِإَذا  ُأِحبَُّه،  َحىتَّ   اِبلنََّواِفلِ   ِإيَلَّ   يَتَقَرَّ

َعهُ  ي  ُكْنُت: مَسْ ِ هُ   ِبِه،  يَْسَمعُ   اذلَّ ي  َوبرََصَ ِ َِّت   َويََدهُ   ِبِه،  يُْبرِصُ   اذلَّ   َوِرْجهَلُ   هِبَا،  يَْبِطُش   ال

َِّت  ْعِطَينَُّه،  َسَأليَِن   َوِإنْ   هِبَا،  يَْميِش   ال َّهُ   اْستََعاَذيِن   َولنَِئْ   أَلُ ِعيَذن البخا   " أَلُ   ري،رواه 

نية من احلرام، ويف حظر تم عن موارد اآلاثم ابوابلتايل فإن نلَتا فأنت يف حامية ر

بُ  نفسك يف  فإن وجدت  ادلوام،  أهل هذه عىل  من  امحلاية، ولست  عد عن هذه 

الرعاية فعليك أن تعزي نفسك، وأن تصل علهيا صالة اجلنازة لوفاتك؛ إذ لو أحبك  

، الشك أنك كرت أصاًل، وملا وجلت أبًداحلجهبا عنك، ورصفها ورصفك، وملا ف

ُمْ } عرفَتا إَّنا مرتبة احملبة:   هبُّ بُّونَهُ   حُيِ   ذكر   إذا  البرصي  احلسن  ، اكن[54:  املائدة{ ]َوحُيِ

 ". لعصمهم عليه عزوا ولو ،فعصوه عليه هانوا" :يقول املعاِص أهل

 

 

 . (6/ 3)  السالكني  مدارج - (1) 
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 لن يعود لدينه ساملا 
ً قلَّ إنسان ينظر إىل هذه احملرمات فريجع     فالغالب يف  ؛-والعياذ ابهلل-ا  إىل دينه سامل

  ا أال يرجع إىل دينه سلميً   ، واملقاطع اآلمثةواملناظر الفاتنة  ،من يشاهد األفالم اخلليعة

توبة وباكء وترضع صادق  حصيًحا طيبًا  ؛ يك يغسل  إال أن يرمحه للا، وحيتاج إىل 

ربه فيه  ويدخل  ابطنه،  ويطهر  ش يطانه،™قلبه،  عنه  وينرصف  من   ،  قل  ولهذا 

ِّئَة   َوَجَزاءُ }واتضع:  رجع، وكثري من انتكس ِّئَة   َسي  !.[40: الشورى{ ]ِمثْلُهَا  َسي
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 حفت النار بالشهوات
الشهوات جعهل للا   ابلنار   ™ُسْور من  للناس؛    حييط  ُ   ِلَيْعملََ }فتنة  افُهُ   َمنْ   اّللَّ   خَيَ

]اِبلْغَْيِب  ُُّكْ   ِلَيْبلَُوكُْ }،  [94:  املائدة{  ]َْعَاًل   أَْحَسنُ   أَي اجتازه جنا،  [7:  هود{  مفن   ،

 َرُسولُ   قَالَ   : قَالَ   ¢  ُهَريَْرةَ   أىَِب   َعنْ ومن سقط فيه هكل، ويف مس ند أمحد وغريه:  

 ِ هََواِت   النَّارُ   ُحفَّتِ : "«  اّللَّ  َعنْ ، وللرتمذي وأيب داود:  اِبلَْماَكِرهِ   الَْجنَّةُ   َوُحفَّتِ   اِبلشَّ

ا: "« للاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ¢ ُهَريَْرةَ  أيَِب    ’  ِجْبِيلَ  أَْرَسلَ  َوالنَّارَ  الَْجنَّةَ  للاُ  َخلََق  لَمَّ

  َما  َوِإىَل   ِإلهَْيَا   َونََظرَ   فََجاَءَها   ِفهيَا،  أِلَْهِلهَا   أَعَْدْدُت   َما   َوِإىَل   ِإلهَْيَا   انُْظرْ :  فَقَالَ   ،الَْجنَّةِ   ِإىَل 

تِكَ :  فَقَالَ   ِإلَْيهِ   فََرَجعَ   ِفهيَا،  أِلَْهِلهَا   للاُ   أَعَدَّ    للاُ   فََأَمرَ   َدَخلَهَا،  ِإالَّ   أََحد    هِبَا   يَْسَمعُ   اَل   َوِعزَّ

  َجاءَ  مُثَّ  ،ِإلهَْيَا  فَنََظرَ  فََذَهبَ  ،ِإلهَْيَا  فَانُْظرْ  اْذَهْب  ِجْبِيلُ  يَ : قَالَ  مُثَّ  اِبلَْماَكِرهِ  فَُحفَّْت  هِبَا 

تِكَ :  فَقَالَ  ،   يَْدُخلَهَا  اَل   أَنْ   َخِشيُت   لَقَدْ   َوِعزَّ ا   أََحد    ِجْبِيلُ   يَ :  قَالَ   النَّارَ   للاُ   َخلََق   فَلَمَّ

  فََرَجعَ   ،بَْعًضا   بَْعُضهَا   يَْركَُب   يِهَ   فَِإَذا  ِفهيَا،  أِلَْهِلهَا   أَعَْدْدُت   َما   َوِإىَل   ِإلهَْيَا   فَانُْظرْ   اْذَهْب 

تِكَ :  فَقَالَ   ِإلَْيهِ  هََواِت،   فَُحفَّْت   هِبَا   للاُ   فََأَمرَ :  قَالَ   فَيَْدُخلَهَا،  أََحد    هِبَا   يَْسَمعُ   اَل   َوِعزَّ   اِبلشَّ

تِكَ :  فَقَالَ   ِإلهَْيَا   فََرَجعَ   ِإلهَْيَا،  اْرِجعْ :  فَقَالَ    ِإالَّ   أََحد    ِمهْنَا   يَْنُجوَ   اَل   أَنْ   َخِشيُت   لَقَدْ   َوِعزَّ

 ."(َدَخلَهَا 

خملالفَتا    ؛وملا اكنت طريق اآلخرة وعرة عىل أكرث اخللق):  -رمحه للا-قال ابن القمي  

قل سالكوها، وزهدمه فهيا قةل علمهم، وما    ،لشهواِتم، ومباينَتا إلراداِتم ومألوفاِتم

هلم هئي  وما  ل  مر   ، هيئوا  واس تالنوا  بذل،  علمهم  عىل فقل  والهوى  الشهوة    كب 

ب  دت علهيم الشقة، وصعُ مركب اإلخالص والتقوى، وتوعرت علهيم الطريق، وبعُ 
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وسلوك شعاهبا، فأخْلوا إىل ادلعة والراحة،    ، وهبوط أوديَتا   ،علهيم مرتقى عقباِتا 

وموعودان نسيئة، فنظروا إىل    ،وآثروا العاجل عىل اآلجل، وقالوا: عيش نا اليوم نقد

ومل يتأملوا ابطهنا،    ،وأمغضوا العيون عن آجالها، ووقفوا مع ظاهرها   ، عاجل ادلنيا 

وقال مغرتمه   ،وغاب عهنم مرارة عواقهبا، اش تغلوا عن التفكر  ،ذاقوا حالوة مبادهئا 

"(، وابلتايل صدق فهيم ا مسعت بهخذ ما تراه ودع شيئً "وجاحدمه لعظمته:    ،ابهلل

ينَ   ِإنَّ }قول للا:   ِ وا  اذلَّ َ   َما  بَْعدِ   ِمنْ   أَْداَبِرمِهْ   عىََل   اْرتَدُّ ْيَطانُ   الْهَُدى   لَهُمُ   تََبنيَّ لَ   الشَّ  َسوَّ

 [.25: محمد{ ]لَهُمْ  َوأَْمىَل  لَهُمْ 
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مْ الشايَْطانُ{ ُ  }اسْتَزهَلا
دوَّنا حىت    أخواِتا، وتنادي ما حولها، وجتلب إليك ما لك شهوة تس تدع   ثق أن  

: }قَاَل فَِبَما  الرمحنالش يطان أمام  عليه  أقسم    وهو ما  وتلفحه النريان  ّيكل اإلنسان،

َخلِْفهِْم وَ  َوِمْن  أَيِْدِّيْم  بنَْيِ  ِمْن  ُْم  آَلتِيهَنَّ مُثَّ  الُْمْستَِقمَي  اَطَك  لَهُْم رِصَ أَلَْقُعَدنَّ  َعْن أَغَْويْتيَِن 

مُهْ َشاِكرِيَن{ ]األعراف: ُد أَْكرَثَ ائِِلهِْم َوال جَتِ ْم َوَعْن مَشَ  قَالَ }، بل قال:  [17-16أَيَْماَِّنِ

ِّنَنَّ   أَغَْويْتيَِن   ِبَما   َربِّ  َزي ُمْ   اأْلَْرِض   يِف   لَهُمْ   أَلُ غِْويهَنَّ   الُْمْخلَِصنيَ   ِمهْنُمُ   ِعَباَدكَ   ِإالَّ   أَمْجَِعنيَ   َوأَلُ

اط    َهَذا  قَالَ  ََّبَعكَ   َمنِ   ِإالَّ   ُسلَْطان    عَلهَْيِمْ   َلَ   لَيَْس   ِعَباِدي   ِإنَّ   ُمْستَِقمي    عََلَّ   رِصَ   ِمنَ   ات

{  َمْقُسوم    ُجْزء    ِمهْنُمْ   اَبب    ِللُكِّ   أَبَْواب    َسْبَعةُ   لَهَا   أَمْجَِعنيَ   لََمْوِعُدمُهْ   هَجَّنََّ   َوِإنَّ   الْغَاِوينَ 

ربنا ،  [44  -  39:  حلجرا] إذا اكن  أحد    ™  بل  فروا يف  اذلين    مأَّنبأخبان عن 

ينَ   ِإنَّ }  فكيف بغريمه:  «  ، ومه حصابة رسول للااسزتهلم الش يطان ِ َّْوا  اذلَّ   ِمنُْكْ   تََول

ََّما  الَْجْمَعانِ   الْتَقَى  يَْومَ  َّهُمُ   ِإن ل ْيَطانُ   اْسزَتَ ،  [155:  ْعران   آل{ ]كََسُبوا  َما   ِبَبْعِض   الشَّ

الش يطان  اسزتهلم  إمنا  الشهوة  خفاخ  يف  يسقطون  اذلين  الصغرية حىت    وهكذا  من 

 الكبرية!. 
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 {وُجُوهِهِمْ  يِف  سِيمَاهُمْ }

عليهما   يبدو  اذلي  واملقت  الكآبة  من  يعلوه  وما  وظلمته،  الوجه  والمكد  سواد   ،

قلوب العباد، وتعسري لك  واحلرسة الت يمتزي هبا، والبغض اذلي يلقيه للا عليه يف  

وك    يشء يف وهجه خاصة إذا اكن مطلبه من الناس إال بسبب احلرام، وكرثة اآلاثم،

أعرف من أانس اكنوا يف مقة جامهلم فلام سقطوا يف هذه األوحال قُبحت صورمه،  

ا فَأَ   ُوُجوه    َوتَْسَودُّ   ُوُجوه    تَبْيَضُّ   يَْومَ }وتشوه خلقهم، وأصبح س اميمه يف وجوههم:    مَّ

ينَ  ِ ْت   اذلَّ ا  تَْكُفُرونَ   ُكْنُتْ   ِبَما   الَْعَذاَب   فَُذوُقوا  ِإميَاِنُكْ   بَْعدَ   أَكَفَْرُتْ   ُوُجوُههُمْ   اْسَودَّ   َوأَمَّ

ينَ  ِ ْت  اذلَّ ِ  َرمْحَةِ  فَِف  ُوُجوُههُمْ  ابَْيضَّ ونَ  ِفهيَا مُهْ  اّللَّ ،  [107 ،106: ْعران  آل{ ]َخادِلُ

 ،عن بياض أعامل يف ادلينا، وسواده من سواد أعامل كذلوبياضه يف اآلخرة انجت  

حيل:   ال  فامي  البرص  وتقليب  النظر،    َضاِحكَة    ُمْسِفَرة    يَْوَمئِذ    ُوُجوه  }وأسودها 

ة   ة    عَلهَْيَا   يَْوَمئِذ    َوُوُجوه    ُمْستَبرِْشَ ة    تَْرَهُقهَا   غََبَ ]الْفََجَرةُ   الْكَفََرةُ   مُهُ   ُأولَئِكَ   قرََتَ :  عبس{ 

 ، ويف البخاري ومسمل يف احلديث الطويل عند ذكره للقب وما فيه قال[42  -  38

املؤمن:    « حِي،  َطيُِّب   الثَِّياِب،  َحَسنُ   الَْوْجِه،  َحَسنُ   َرُجل    َويَْأتِيهِ :  قَالَ )عن   الرِّ

ي  أَبرِْشْ :  فَيَُقولُ  ِ َك،  اِبذلَّ ي  يَْوُمكَ   َهَذا  يرَُسُّ ِ  أَنَْت؟،  َمنْ :  َلُ   فَيَُقولُ   تُوعَُد،   ُكْنَت   اذلَّ

،  جَيِ ءُ   الَْوْجهُ   فََوهْجُكَ  السوء:    َْعَكُلَ   أَانَ :  فَيَُقولُ   اِبلَْخرْيِ رجل  عن  وقال  اِلُح(،  الصَّ

حِي،  ُمننِْتُ   الثَِّياِب،  قَِبيحُ   الَْوْجِه،  قَِبيحُ   َرُجل    َويَْأتِيهِ ) ي  أَبرِْشْ :  فَيَُقولُ   الرِّ ِ  يَُسوُءَك،   اِبذلَّ

ي  يَْوُمكَ   َهَذا ِ ي  الَْوْجهُ   فََوهْجُكَ   أَنَْت؟،  َمنْ :  فَيَُقولُ   تُوعَُد،  ُكْنَت   اذلَّ ِ ،   جَيِ ءُ   اذلَّ ِّ   اِبلرشَّ

 الَْخِبيُث(. َْعَكُلَ  أَانَ : فَيَُقولُ 
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،  ا يظهر يف العني والوجه واجلوارح ا وإرشاقً القلب نورً يف  إن غض البرص يورث  و

الناس،   وجوه  يف  انبساط  عن  وطالقة  فضاًل  هبا،  واس متتاع  احلياة،  يف  وسلوة 

مكفهًرا،  عابًسا،  فرتاه  اذلنوب  يف  املنغمس  أما  واخلالن،  لألهل  وإسعاد  لسان، 

  كدخان  املذمومة  اآلاثر  ومنه  اكملرآة،  القلب)  الغزايل:  اإلمام  قال تعلوه الغبة والقرتة،  

  يسود  حىت  أخرى   بعد   مرة   عليه  يرتاك   يزال  فال  القلب،  مرآة   إىل   يتصاعد  مظمل

 طبع   اذلنوب  ترامكت   وهمام   والرين،  الطبع  وهو  تعاىل،  اّلّل   عن  حمجوابً   ويصري  ويظمل،

  ابآلخرة،   ويس َتني  ادلين،  وصالح   احلق،   إدراك  عن  يعمى  ذل  وعند  القلب،  عىل

  من   دخل  وأخطارها  اآلخرة  أمر  مسعه  قرع  وإذا  هبا،  وّيت  ادلنيا،  أمر  ويس تعظم

 ِمنَ   يَِئُسوا  قَدْ : }التوبة  إىل  حيركه  ومل  القلب،  يف  يس تقر  ومل  أخرى،  من  وخرج  أذن

اِب   ِمنْ   الُْكفَّارُ   يَِئَس   ََكَ   اآْلِخَرةِ   تعظ  ال  مل:  حلكمي  قيل  ،[13:  املمتحنة{ ]الُْقُبورِ   أَحْصَ

  العبد يذنب وال  فتحه، ملعاجلة سبيل فال مفتاحه ضاع قفل  قلبه عىل ذاك قال فالانً 

  ليزنجر  ظاهره  عىل  السواد  ظهر  السعداء  من  اكن  فإن  قلبه  وجه  ويسود  إال  ذنبًا 

 .(1) (النار ويس توجب  ليهنمك عنه أخفى  وإال

 

 

 

 

 

 .(250/ 4) واآلداب والرقائق الزهد  يف  اخلطاب فصل  (1) 
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 سلبه ألوصاف وأمساء 
وك يه همانة وحقارة، وذةل ونذاةل تكل املعاِص الت تسلب عن العبد تكل األسامء 

الطيبة   واألوصاف  والعفيف  اكمسامجليةل،  والصاحل،  األسامء   ... املؤمن،  وتعطيه 

واملشينة القبيحة  واخلائن  واألوصاف  والزاين،  والفاسق،  الفاجر،  ويف    ... اكمس 

  "اَل   :«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   -عهنام  للا   ريض-  َعبَّاس    اْبنِ   البخاري ومسمل: َعنِ 

،  َوُهوَ   يَْزيِن   ِحنيَ   الَْعْبدُ   يَْزيِن  ُق   َواَل   ُمْؤِمن  ُق   ِحنيَ   يرَْسِ ، َواَل   َوُهوَ   يرَْسِ ُب   ُمْؤِمن    يرَْشَ

هُبَا   ِحنيَ   الَْخْمرَ  ، َواَل   َوُهوَ   يرَْشَ ، َواَل   َوُهوَ   يَْقُتلُ   ُمْؤِمن  ف    َذاَت   َُّنَْبةً   يَنََْتُِب   ُمْؤِمن   رَشَ

هُبَا   ِحنيَ   ِفهيَا   أَبَْصاَرمهُْ   ِإلَْيهِ   النَّاُس   يَْرفَعُ  ، َواَل   َوُهوَ   يَنََْتِ   َوُهوَ   يَُغلُّ   ِحنيَ   أََحُدكُْ   يَُغلُّ   ُمْؤِمن 

، كُْ   ُمْؤِمن  ُكْ، َولَِكنَّ   فَِإيَّ "،  التَّْوبَةُ   ِإيَّ  كَْيَف :  َعبَّاس    اِلْبنِ   فَُقلُْت :  ِعْكرَِمةُ   قَالَ )  َمْعُروَضة 

ميَانُ   يزُْنَعُ  ا   مُثَّ   أََصاِبِعهِ   بنَْيَ   َوَشبَّكَ -  َهكََذا:  قَالَ   ِمنُْه؟،  اإْلِ   ِإلَْيهِ   عَادَ   َتَب   فَِإنْ   -أَْخَرهَجَ

هذا  (-أََصاِبِعهِ   بنَْيَ   َوَشبَّكَ -  َهكََذا فوق  بل  منه،  اإلميان  ُنزع  وقد  فيه  خري  وال   ،

الطيبيف ]النور::  ارق وصف  يِِّبنَي{  لِلطَّ يَِّباُت  اخلبيث  ،[26}والطَّ  : ويلزمه وصف 

]النور: لِلَْخِبيِثنَي{  خبيث، وجعلها  26}الَْخِبيثَاُت  اجلنة لك  [، وقد حرم للا عىل 

]النحل: َطيِِّبنَي{  الَْمالئِكَُة  تَتََوفَّامُهُ  يَن  ِ }اذلَّ فقال:  الطيبني  لَهُ  ، [32مأوى  ْم }َوقَاَل 

يَن { ]الزمر: ُ   ِلَيِمزيَ }،  [73َخَزنََُتَا َسالم  عَلَْيُكْ ِطْبُتْ فَاْدُخلُوَها َخادِلِ  ِمنَ   الَْخِبيثَ   اّللَّ

يِِّب  َعلَ   الطَّ مُكَهُ   بَْعض    عىََل   بَْعَضهُ   الَْخِبيثَ   َوجَيْ يًعا   فرََيْ   مهُُ   ُأولَئِكَ   هَجَّنََّ   يِف   فَيَْجَعهَلُ   مَجِ

ونَ   [.37: األنفال{ ]الَْخاَِسُ
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 أسوار احلرام يف اإلسالم 
ملا اجرتحوا   للحالل واحلرام،  فيه من أسوار  مبا  بقواعد اإلسالم، والزتموا  لو ْعلوا 

العظام، و  السيئات  اجملمتع ويف قضية لو ْعلوا اباآلاثم، واقرتفوا  ملهنج اإلساليم يف 

َّهُ أما قبحه وقال:    ، ا للزانضع حدً أما و   ملا رأينا، ونرى، وسرنى،   عالج الشهوات   }ِإن

َوَساَء   فَاِحَشًة  قال:    ،[32]اإلَساء:  َسِبياًل{اَكَن  اِنَيةُ أما  لُكَّ    }الزَّ وا  فَاْجِْلُ ايِن  َوالزَّ

ِمائََة   ِمهْنَُما  {َواِحد   ة  الزاين أما    ،[2]النور:  َجْْلَ عقوبة    ، ابحلجارةرمج  الالثيب    جعل 

م القذف وجعل اذلي يقذف ابلزان ويش يع الفاحشة يف املؤمنني عليه حد    ،أما حرَّ

للصغار   ، مثانني جْلة البرص  ،أما رشع الاستئذان حىت  أما رشع    ،أما رشع غض 

البيت  ،احلجاب يف  ابلقرار  املرأة  أمر  هبا   ،ملاذا  اخللوة  حرم  من    ،ملاذا  حذر  ملاذا 

ملاذا رشع الناكح    ، رأة السفر من غري حمرمملاذا حرم عىل امل  ، ادلخول عىل النساء

؟ إجراءات ....إخل، وغض البرص، وحفظ الفرجملاذا أمر ابالس تعفاف  ،وحث عليه

 . ، ومتنعه من معاقرة اإلجرام؛ لتحميه من احلرامجيب أن تطبق يف اجملمتع
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 أصحاب املعصيةحسرة وندامة 
لكن   فأحس نوا  عادوا  لو  أن  وحيبون  يفعلوا،  مل  لو  ويودون  يتحرسون،  إَّنم  نعم 

  َصاِلًحا  أَْْعَلُ   لََعلِّ   اْرِجُعونِ   َربِّ   قَالَ   الَْمْوُت   أََحَدمُهُ   َجاءَ   ِإَذا  َحىتَّ } ههيات ههيات:  

َا   الَكَّ   تََرْكُت   ِفميَا  َمة    ِإَّنَّ مْ   َوِمنْ   قَائِلُهَا   ُهوَ   لَكِ : املؤمنون{ ]يُْبَعثُونَ   يَْومِ   ِإىَل   خ  بَْرزَ   َوَراهِئِ

يعضّ [100  ،99 بل  الندم:  ،  من  أيدّيم  عىل  اِلمُ   يََعضُّ   َويَْومَ }ون    يََديْهِ   عىََل   الظَّ

َْذُت   لَْيتيَِن   يَ   يَُقولُ  ُسولِ   َمعَ   اَتَّ ذْ   لَمْ   لَْيتيَِن   َويْلىََت   يَ   َسِبياًل   الرَّ ِ   لَقَدْ   َخِلياًل   فُاَلانً   أََتَّ

ْكرِ   َعنِ   أََضلَّيِن  ْيَطانُ   َواَكنَ   َجاَءيِن   ِإذْ   بَْعدَ   اذلِّ نَْسانِ   الشَّ   -  27:  الفرقان{ ]َخُذواًل   ِلإْلِ

ُّكَ   َوَجاءَ   َداكًّ   َداكًّ   اأْلَْرُض   ُدكَّتِ   ِإَذا  الَكَّ وقال جلَّ شأنه: }،  [29   َصفًّا  َصفًّا   َوالَْمكَلُ   َرب

نَْسانُ   يَتََذكَّرُ   يَْوَمئِذ    جِبَهَّنََّ   يَْوَمئِذ    َويِجءَ  يَُقولُ   َلُ   َوأَنَّ   اإْلِ ْكَرى  ْمُت   لَْيتيَِن   يَ   اذلِّ  قَدَّ

فَيَْوَمئِذ   ُب   اَل   ِلَحَيايِت  ]أََحد    َواَثقَهُ   يُوثُِق   َواَل   أََحد    عََذابَهُ   يَُعذِّ ، [26  -  21:  الفجر{ 

 . فهل ترضا أن تكون من هؤالء!
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 اللعنة!.املعصية سبب 
وغضبه   للا  لعنة  سبب  معصيته  أن  عمل  العاِص  حتل  عليهليت  الت  ونقمته   ،

عقب:   عىل  رأًسا  عليه  احلياة  وتقلب  عليه لك يشء،  ومتحق  ينَ   لُِعنَ }بواديه،  ِ   اذلَّ

ائِيلَ   بيَِن   ِمنْ   كَفَُروا   َواَكنُوا   َعَصْوا  ِبَما  َذِلَ   َمْرمَيَ   اْبنِ   َوِعيىَس   َداُوودَ   ِلَسانِ   عىََل   ِإَْسَ

  اَكنَ   لَقَدْ }إَسائيل وفقط بل قوم س بأ أيًضا:    وا بين، وليس[78:  املائدة{ ]يَْعتَُدونَ 

ال    يَِمني    َعنْ   َجنَّتَانِ   آيَة    َمْسكَهِنِمْ   يِف   ِلَسَبإ   ة    َلُ   َواْشُكُروا  َربُِّكْ   ِرْزقِ   ِمنْ   لُكُوا  َومِشَ   بَْْلَ

لْنَامُهْ   الَْعِرمِ   َسْيلَ   عَلهَْيِمْ   فََأْرَسلْنَا   فََأْعَرُضوا  غَُفور    َوَرب    َطيَِّبة   نَّتهَْيِمْ   َوبَدَّ   َذَوايَتْ   َجنَّتنَْيِ   جِبَ

ء    َوأَثْل    مَخْط   ُألُك     ِإالَّ   جُنَاِزي   َوَهلْ   كَفَُروا  ِبَما   َجَزيْنَامُهْ   َذِلَ   قَِليل    ِسْدر    ِمنْ   َويَشْ

]الْكَُفورَ  مل حتمهم مكة وحرهما من    ، بل قال عن قريش اذلين[17  -  15:  س بأ{ 

َب }عقوبة للا:   ُ   َورَضَ   لُكِّ   ِمنْ   َرغًَدا  ِرْزُقهَا   يَْأِتهيَا   ُمْطَمئِنَّةً   آِمنَةً   اَكنَْت   قَْريَةً   َمثاًَل   اّللَّ

ِ   ِبَأنُْعمِ   فَكَفََرْت   َماَكن   ُ   فََأَذاقَهَا   اّللَّ ِ   ِلَباَس   اّللَّ { يَْصنَُعونَ   اَكنُوا  ِبَما   َوالَْخْوِف   الُْجوع

 . [112: النحل]
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 «هحوضالطرد من 
لها من حرسة وندامة، وهمانة وذةل، وخزي ومالمة أن تطرد من حوض رسول   ي

أبًدا، بل وفوق هذا حترم من رضا   «للا   بعدها  والناس يرشبون رشبة ال ظمأ 

يدعو عليك كام    واألخطر أن   واألكب  ،«وقربك منه    وقربه منك،  «  رسول للا

  َرُسولُ   أََت : )"قَالَ   ¢  َماِل    ْبنِ   أَنَِس   ومسمل وغريهام ما مجموعه: َعنْ روى البخاري  

ةَ   «  للاِ  اَلمُ :  فَقَالَ   الَْمْقَبَ   ِبُكْ   للاُ   َشاءَ   ِإنْ   َوِإانَّ   ،ُمْؤِمِننيَ   قَْوم    َدارَ   عَلَْيُكْ   السَّ

:  قَالَ   ،للِا؟  َرُسولَ   يَ   ِإْخَوانَكَ   أََولَْسنَا :  قَالُوا  ،"ِإْخَوانَنَا   َرأَيْنَا   قَدْ   أَانَّ   َوِدْدُت   ،اَلِحُقونَ 

ايِب   أَنُْتْ "   ينَ   َوِإْخَوايِن   ،أَحْصَ ِ   بَْعدُ   يَأِت   لَمْ   َمنْ   تَْعِرُف   كَْيَف :  قَالُوا   ،"بَْعدُ   يَأتُوا  لَمْ   اذلَّ

ِتكَ   ِمنْ  "قَالَ   ،للِا؟  َرُسولَ   يَ   ُأمَّ ةَل    غُر    َخْيل    َلُ   َرُجاًل   أَنَّ   لَوْ   أََرأَيَْت :    بنَْيَ   ُمَحجَّ

؟  يَْعِرُف   أاََل   هُبْم    ُدمْه    َخْيل    َظهَْريْ  قَالَ   َرُسولَ   يَ   بىََل :  قَالُوا  ،"َخْيهَلُ   لَُكْ   فَِإنَّ : "للِا 

َممِ   ِمنْ   أِلََحد    ِسميَا لَيَْسْت  ا  عََلَّ   تَِرُدونَ   : غرَْيِكُْ   اأْلُ ِلنيَ   غُرًّ   ، الُْوُضوءِ   آاَثرِ   ِمنْ   بُلْقًا  ُمَحجَّ

أَُذودُ   ِبُكْ   َوُأاَكِثرُ   ،الَْحْوِض   عىََل   فََرُطُكْ   َوِإينِّ   أاََل  َمَم  عن  اأْلُ   تَُذادُ   ََكَ   َحْويِض   النَّاَس 

ِبلِ   ِمنْ   الْغَرِيَبةُ   ،أَبًَدا  يَْظَمأ  لَمْ   ِمنْهُ   رَشَِب   َوَمنْ   ،رَشَِب   عََلَّ   َمرَّ   َمنْ   الَْحْوِض   َعن  اإْلِ

ُدوا فاَل   . "(ي َوهْجِ  تَُسوِّ
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 سيتربأ من وساوسه لك الشيطان 
يتخىل  َتيّ  النريان  وأدخكل  احلرام،  يف  وأحقمك  للعصيان،  أوصكل  اذلي  ذل  ل 

عنك، ويعلن براءته منك، بل ويكون عليك ال ل، ويتوعدك، وخيونك يف أحوج  

ْيَطانُ   َوقَالَ }  ما تكون إليه:  ا  الشَّ َ   ِإنَّ   اأْلَْمرُ   ُقيِضَ   لَمَّ   َوَوعَْدتُُكْ   الَْحقِّ   َوعْدَ   َوعََدكُْ   اّللَّ

  تَلُوُمويِن   فاََل   يِل   فَاْستََجْبُتْ   َدَعْوتُُكْ   أَنْ   ِإالَّ   ُسلَْطان    ِمنْ   عَلَْيُكْ   يِلَ   اَكنَ   َوَما  فََأْخلَْفُتُكْ 

يِخَّ   أَنُْتْ   َوَما   ِبُمرْصِِخُكْ   أَانَ   َما   أَنُْفَسُكْ   َولُوُموا ْكُتُمونِ   ِبَما   كَفَْرُت   ِإينِّ   ِبُمرْصِ   قَْبلُ   ِمنْ   أرَْشَ

اِلِمنيَ   ِإنَّ  ، فتبأ منه اليوم قبل أن يتبأ منك هو، [22:  إبراهمي{ ]أَِلمي    عََذاب    لَهُمْ   الظَّ

وفقط منه  الباءة  ليست  إليك    ،بل  ويقرب  احلرام،  يسول ل  من  ومن لك  بل 

الش يطان:   أحضان  يف  ويرميك  الرمحن،  معصية  إليك  وحيبب    تََبَّأَ   ِإذْ }العصيان، 

ينَ  ِ ُِّبُعوا  اذلَّ ينَ   ِمنَ   ات ِ ََّبُعوا  اذلَّ َعْت   الَْعَذاَب   َوَرأَُوا  ات مُ   َوتَقَطَّ ينَ   َوقَالَ   اأْلَْسَباُب   هِبِ ِ ََّبُعوا  اذلَّ  ات

ةً   لَنَا   أَنَّ   لَوْ  ُ   يُرِِّيمُ   كََذِلَ   ِمنَّا   تََبَُّءوا  ََكَ   ِمهْنُمْ   فَنَتََبَّأَ   كَرَّ الَهُمْ   اّللَّ ات    أَْْعَ   مُهْ   َوَما   عَلهَْيِمْ   َحرَسَ

َا  يَ   النَّارِ   ِمنَ   ِِبَارِِجنيَ  ا   لُكُوا  النَّاُس   أَّيُّ َِّبُعوا  َواَل   َطيِّبًا   َحاَلاًل   اأْلَْرِض   يِف   ِممَّ   ُخُطَواِت   تَت

ْيَطانِ  َّهُ   الشَّ ََّما  ُمِبني    عَُدو    لَُكْ   ِإن وءِ   يَْأُمُركُْ   ِإن ِ   عىََل   تَُقولُوا  َوأَنْ   َوالْفَْحَشاءِ   اِبلسُّ   اَل   َما  اّللَّ

 .[169 -  166: البقرة{ ]تَْعلَُمونَ 
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 اهلل أغّي منك 
إىل للا  حمبوبة  هو  تعاىل  الغرية  بل  ل،  ومرضية  وتعاىل-،  تنَتك   -تبارك  بأن  يغار 

حدوده، ويعىص س بحانه، فهنيئًا ألولئك اذلين حافظوا عىل هذه الفطرة، وامتازوا  

أن  ه  لو بلغهبذه الغرية؛ فنجد كثرًيا من املسلمني    ™هبذه النخوة، وكس بوا رضا للا  

ويف البخاري    ، عليه من أن يبلغه أَّنا زنتوأهون  تلت اكن أسهل  قُ   قريبتهامرأته أو  

  ِمنْ   أَغرَْيُ   أََحدَ   اَل : )"«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َمْسُعود    ْبنِ   للاِ   َعْبدِ   ومسمل َعنْ 

ِلَ   للاِ  مَ   َوذِلَ )"َوللاِ   َوَما   ِمهْنَا   َظهَرَ   َما   الْفََواِحَش   َحرَّ  أََحد    ِمنْ   َما   بََطَن"(، وفهيام: 

  َسْعدُ   قَالَ   الُْمِغرَيةِ   أََمُتُه"(، وعند البخاري َعنِ   تَْزيِنَ   أَوْ   َعْبُدُه،  يَْزيِنَ   أَنْ   للاِ   ِمنْ   أَغرَْيُ 

بُْتهُ   اْمَرأَِت   َمعَ   َرُجالً   َرأَيُْت   : )"لَوْ ¢  ُعَباَدةَ   ْبنُ  ْيِف   لرََضَ   النَِّبُّ   فَقَالَ   ُمْصِفح    غرَْيَ   اِبلسَّ

ةِ   ِمنْ   "أَتَْعَجُبونَ   :« ؛   غرَْيَ ُ   ِمنُْه،   أَغرَْيُ   أَلانَ   َسْعد  "(  أَغرَْيُ   َواّللَّ أما ذل الفاحش  ،  ِمينِّ

بل    أَسته،  املتفحش، واآلمث اجملرم، اذلي ال يبايل بأههل، وال يراقب ويتابع ويعاتب 

فيخاف   اكن  وإن  ساكنًا،  حيرك  فال  جفروا  أَّنم  بلغه  لو  حىت  عادية  عنده  األمور 

عنه احلبيب عليه    لفهذا قد قا   ،بالفضيحة يف اجملمتع فقط، وال يبايل بدين وال ر 

والسالم عهنام-  ُْعَرَ   اْبنِ كام يف حديث    الصالة   للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   -ريض للا 

:  الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   ِإلهَْيِمْ   -وجل  عز-  للاُ   يَْنُظرُ   واَل   أَبًَدا،  الَْجنَّةَ   يَْدُخلُونَ   اَل   ثاََلثَة  : )"«

يِْه،   الَْعاقُّ  ةَلُ   َمْرأَةُ َوالْ   ِلَوادِلَ َةُ   الُْمرَتَجِّ َجالِ   الُْمتََشهبِّ ُّوُث   ،اِبلرِّ ي   َوُمْدِمنُ : )رواية   ، ويف(َوادلَّ

ا   للِا،  َرُسولَ   يَ :  فَقَالُوا  ،"الَْخْمرِ  ُّوُث؟  فََما   َعَرفْنَاُه،  فَقَدْ   الَْخْمرِ   ُمْدِمنُ   أَمَّ ي :  قَالَ   ،ادلَّ

ي" ِ ي: "  رواية  ، ويف"(أَْههِلِ   عىََل   َدَخلَ   َمنْ   يَُبايِل   اَل   اذلَّ ِ الُْخْبَث"(   أَْههِلِ   يِف   يُِقرُّ   اذلَّ

 رواه النسايئ وأمحد. 
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 اجملاهرة باملعصية 
  -جل يف عاله-جرمية كبرية، ومعصية عظمية، ومبارزة خطرية، بل وحتد لرب البية  

ذل اذلي ينرش احلرام، ويعلن عن جرمه وسوء فعهل بني اخلواص والعوام، وهذا  

من  فيه  وفكر  توه،  من  عاد  مرضه  من  تعاَف  وإن  ويتوب،  يعاَف  أن  قل  قطًعا 

ساعته، وانتكس يف حلظته، وأصبح أسري شهوته، مكباًل يف جرامئه؛ فلقد ورد يف 

ِت   لُكُّ : "  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ     ¢  ُهَريَْرةَ   أَيِب   البخاري ومسمل: َعنْ   ُمَعاًَف   ُأمَّ

ُجلُ   يَْعَملَ   أَنْ   الُْمَجاَهَرةِ   ِمنَ   َوِإنَّ   الُْمَجاِهرِيَن،  ِإالَّ  هُ   َوقَدْ   يُْصِبحَ   مُثَّ   َْعَاًل   اِبللَّْيلِ   الرَّ  َسرَتَ

لُْت   :فُاَلنُ   يَ :  فَيَُقولَ   عَلَْيِه،  للاُ  هُ   اَبَت   َوقَدْ   َوكََذا،  كََذا  الَْبارَِحةَ   َْعِ ُّهُ   يَْسرُتُ  َويُْصِبحُ   َرب

، وجعبًا مث جعبًا ل ما اذلي يعود عليه نفعه بنرشه، ولو نظر  " َعْنهُ   للاِ   ِسرْتَ   يَْكِشُف 

وحده فيعقل عند أحصاب املعاِص أن يس متتع لكن أن ينرش اجلرامئ فهذا ال يقول 

ينَ  ِإنَّ }نه كام قال تعاىل: عاقل، بل هو يتحدى ربه، ويعلن احلرب بينه وبي  ِ بُّونَ  اذلَّ   حُيِ

ينَ  يِف  الْفَاِحَشةُ  تَِشيعَ  أَنْ  ِ نَْيا يِف   أَِلمي   عََذاب   لَهُمْ  آَمنُوا اذلَّ ُ  َواآْلِخَرةِ  ادلُّ   اَل  َوأَنُْتْ   يَْعملَُ  َواّللَّ

  يزنل العذاب األلمي ويف ادلنيا واآلخرة  ، فإذا اكن مبجرد احلب [19:  النور{ ]تَْعلَُمونَ 

 فكيف ابلنرش حقيقة، وتسهيل احلرام رصاحة!. 

ويدخل يف هذا من ابب أوىل ذل الفاجر اخلبيث اجملرم اذلي يبارش نرش صور  

أو مقاطع لفرجه، أو يصور نفسه وهو يفعل احلرام بيده، أو مع غريه، أو بزوجته،  

 يتصور أن يقوم به مسمل، لكن إن اكن فهي   أو بزانه فهذا أجفر من أن يذكر، وال 

بل   نفسه  عىل  وليس حرامه  حال،  عظمية عىل لك  ومعصية  اخليال،  تفوق  جرمية 

 عىل لك من نظر فعليه مثل جرمه.
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 االستخفاف يستدعي العقاب 
  يى فامي َّن   واووقع  للا،  حدود  وتعدوا  ،بأوامر للاحذاري حذاري من قوم اس تخفوا  

أن يزنل علهيم عقاب    رشع للا، وجتاوزوا ما مل يأذن به للا   للا، ومتردوا عىل   عنه

حارب للا  من  للك  عبة  جيعلهم  وأن  حاد رشع للا:،  ™   للا،  ينَ   ِإنَّ }  ومن  ِ   اذلَّ

َ   حُيَادُّونَ  ينَ   ُكِبَت   ََكَ   ُكِبُتوا  َوَرُسوَلُ   اّللَّ ِ ِّنَات    آَيت    أَْنَزلْنَا   َوقَدْ   قَْبِلهِمْ   ِمنْ   اذلَّ   بَي

ُ   يَْبَعهُثُمُ   يَْومَ   ُمهنِي    عََذاب    َولِلْاَكِفرِينَ  يًعا   اّللَّ ِّهُئُمْ   مَجِ لُوا  ِبَما   فَُينَب ُ   أَْحَصاهُ   َْعِ  َونَُسوهُ   اّللَّ

 ُ ء    لُكِّ   عىََل   َواّللَّ ]َشهِيد    يَشْ ينَ   ِإنَّ }،  [6  ،5:  اجملادةل{  ِ َ   حُيَادُّونَ   اذلَّ   َوَرُسوَلُ   اّللَّ

ُ   كَتَبَ   اأْلََذلِّنيَ   يِف   ُأولَئِكَ  َ   ِإنَّ   َوُرُسِل   أَانَ   أَلَغِْلنَبَّ   اّللَّ   ، 20:  اجملادةل{ ]َعزِيز    قَِوي    اّللَّ

21].! 
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 سبب ما متر به األمة 
احلروب، واخلطوب، واهلموم، واملصائب  هو انزل اليوم ابألمة من كرثة    إن لك ما 

واألدواء   واألسقام  واألمراض  والفنت،  والبالءات  واحملن،  والزالزل  والكروب، 

، واللواط، والنظر للحرام، واذلنوب بشلك عام،  بسبب الزانإمنا هو    والنقم   واآلالم

مْحَنِ   َعْبدِ   ، فََعنْ يف لك ماكن واند  لك ذل  وش يوع ِ   َعْبدِ   ْبنِ   الرَّ  َعنْ   َمْسُعود    ْبنِ   اّللَّ

ابَ   قَْوم    يِف   َظهَرَ   : "َما قَالَ   «  النَِّبِّ   َعنِ   أَِبيهِ  انَ   الرِّ ِ   ِعقَاَب   ِبَأنُْفِسهِمْ   أََحلُّوا  ِإالَّ   َوالزِّ  اّللَّ

وَ   "َوَجلَّ   َعزَّ  أمحد،  َر  رواه  ُْعَ ْبِن  َعْبِد للِا  "أَْقبََل   -  ريض للا عهنام  –َعْن  قَاَل: 

، َوأَُعوُذ اِبهلِل   «عَلَْينَا َرُسوُل للِا   نَّ فَقَاَل: َي َمْعرَشَ الُْمهَاِجرِيَن، مَخْس  ِإَذا ابُْتِليُتْ هِبِ

اعُ  : لَْم تَْظهَِر الْفَاِحَشُة يِف قَْوم  قَطُّ َحىتَّ يُْعِلُنوا هِبَا ِإالَّ فََشا ِفهِيُم الطَّ وُن  أَْن تُْدِرُكوُهنَّ

الِْمْكيَاَل  يَْنُقُصوا  َولَْم  َمَضْوا،  يَن  ِ اذلَّ أَْساَلِفهُِم  يِف  َمَضْت  تَُكْن  لَْم  َِّت  ال َواأْلَْوَجاُع 

ننِيَ  ِة الَْمُئونَةِ   ،َوالِْمزَياَن ِإالَّ ُأِخُذوا اِبلسِّ لَْطاِن عَلهَْيِمْ   ، َوِشدَّ َولَْم يَْمنَُعوا َزاَكَة    ،َوَجْوِر السُّ

َماِء، َولَْواَل الهَْبَامِئُ لَْم يُْمَطُروا، َولَْم يَْنُقُضوا َعهَْد للِا  أَْمَواِلهِْم   ِإالَّ ُمِنُعوا الْقَْطَر ِمَن السَّ

، فََأَخُذوا بَْعَض َما يِف أَيِْدِّيْم،   «  َوَعهَْد َرُسوِلِ  مِهْ ا ِمْن غرَْيِ ْم عَُدوًّ ِإالَّ َسلَّطَ للُا عَلهَْيِ

ُكْ أَئِ  ا أَْنَزَل للُا ِإالَّ َجَعَل للُا بَأَسهُْم بَيْهَنُْم "َوَما لَْم حَتْ وا ِممَّ ُ َُتُْم ِبِكتَاِب للِا، َويَتََخريَّ   مَّ

 رواه ابن ماجه وحصحه األلباين. 
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 نسيان العلم 
واللحظات، وسهر   العمر  الساعات، وذهاب  مئات  تعب س نوات، وعذاب  َتيّل 

ذل   لك  لكن  العالية  واهلمة  اجلبارة،  واجلهود  واملضين،  الشاق  والسفر  الليايل، 

يذهب بذنب حلظات، ويتبخر مبعاِص اخللوات، فأي حرسة وندامة، وأي مالمة  

فأذكر   الزمين  التطبيق ، والقصص  الفعل، واملثل  الواقع  وانتاكسة تكل، ومن ابب 

يف الباب كثرية ال حتىص لكن    ل ثالث قصص فهيا عبة وعظة وإن اكنت القصص

فقط:   ]يُْؤِمنُونَ   اَل   قَْوم    َعنْ   َوالنُُّذرُ   اآْلَيُت   تُْغيِن   َوَما}للعبة   قال   ،[101:  يونس{ 

عبدة بن عبد الرحمي: خرجنا يف َسية إىل أرض الروم فصحبنا شاب مل يكن فينا  

رران ِبصن مفال مف  ،قامئ لليل  ،صامئ للهنار  ،وال أفرض  ،وال أفقه  ،أقرأ للقرآن منه

العسكر احلصن  ،عنه  بقرب  النصارى   ،ونزل  من  امرأة  إىل  فنظر  يبول  أنه  فظننا 

فعشقها  احلصن  وراء  من  إليك؟  ،تنظر  السبيل  كيف  ابلرومية:  لها  قالت:    ،فقال 

وأان ل الباب  يُفتح ل  تتنرص  احلصن  ،حني  فُأدخل  فقضينا    ،ففعل  عبدة:  قال 

مث    ،كأن لك رجل منا يرى ذل بودله من صلبه  ،نا يف أشد ما يكون من الغمِّ ـ غزات 

فقلنا: ي فالن ما فعلت    ،عدان يف َسية  أخرى مفرران من فوق احلصن مع النصارى

قال: اعلموا أين نسيت   ،ما فعلت صلواتك وصيامك؟  ،ما فعل علمك؟  ،قراءتك؟

ينَ   َودُّ يَ   ُربََما : }-وكأنه املعين هبا -  ما أذكر منه إال هذه اآلية  ،القرآن لكه ِ  لَوْ   كَفَُروا  اذلَّ

]يَْعلَُمونَ   فََسْوَف   اأْلََملُ   َويُلْهِهِمُ   َويَتََمتَُّعوا  يَْألُكُوا  َذْرمُهْ   ُمْسِلِمنيَ   اَكنُوا   ، 2:  احلجر{ 

3].! 
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ابن السقة، اكن عند     اكن يطلب العمل يقال ل وذكر ابن النجار يف ترخيه أن رجاًل 

فسأل الش يخ مسأةل وأساء األدب مع الش يخ، فقال الش يخ أيب إحساق الشريازي  

، مث  فاس تغرب احلارضون،  فإين أجد من الكمك راحئة الكفر  ؛ أبو إحساق: اجلس

هذا الرجل بعد ذل برساةل إىل مكل الروم، فذهب وافتنت    اخلليفة  أرسلبعد حني  

يف   وريئ  فتنرص،  يتنرص  أن  إال  وامتنعوا  زواهجا،  وطلب  الروم  مكل  ببنت 

القرآن  ا وبيده مروحة يذب هبا اذلابب عن وجه، فُس نطينية مريضً القسط  ئل عن 

يَن كَفَُروا لَْو اَكنُوا ُمْسِلِمنَي{ ]احلجر: ِ  [. 2فذكر أنه نس يه إال آية واحدة: }ُربََما يََودُّ اذلَّ

  أمحد   بن  الرمحن  عبد  عن  بس نده  وروىوأخت بقصة رواها ابن اجلوزي رمحه للا: )

 فنظرت حدث مفر ادلقاق بكر أيب أس تاذي  مع كنت :قال الادان  أيب بن عيىس بن

 فبقيت  حني،  بعد  ولو  غهبا   لتجدن  ينبُ   ي:  فقال  إليه  أنظر  أس تاذي  فرآين  إليه

 وقد  فأصبحت  فيه  متفكر  وأان  ليةل  فمنت  الغب،  ذل  أراع   وأان  س نة  عرشين

 .(1) (لكه القرآن نسيت

 

 

 
 

دار(70/  1)  اآلداب  منظومة   شرح  األلباب  غذاء  -  (1)   –  العلمية   الكتب  ، 
  العزيز  عبد   حممد:  حتقيقالثانية،  :  م، الطبعة 2002  -  ه    1423  -  لبنان  -بريوت

  ، ا مرتني هذه القصصانهوذكر   .(133/  1)ي اجلوز   البن     اخلالدي، وانظر: التبصرة 
 وأعدانها ملناسبتها للعنوان.
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 جزاء النظرة اآلمثة ضعف الذاكرة 
ويف   احلياة،  عرفوا  منذ  اكنوا  وأوائل  احلفظ،  وفرسان  ادلهر،  نوابغ  من  عرفنا  ك 

مث اسرتسلوا يف املعاِص فتناقصت عقوهلم، وزالت    ،املقدمة دامئًا أيمن حلوا وارحتلوا

وعدم متكنه من    -رمحه للا-قوة حفظهم، وخوارق ذاكمه، وما خب اإلمام الشافع   

مع نبوغه، وَسعة حفظه، وعظمي ذاكه وفطنته، ومبعصية عابرة،    ،احلفظ عنا ببعيد

أُ  الزمان، وجرامئ عرص اجلوال، ومع هذا  أمام معاِص  قفل عليه وزةل غري مذكورة 

اجلراح  بن  وكيع  لش يخه  يس تطع حفظ لكمة حىت ذهب  ومل  احلفظ،  رمحهام  -  ابب 

 : ، وحىك لنا ذل بشعرهفقال يشيك ل ذنبه، ودل عىل عالجه -للا

 شكوت إىل وكيع سوء حفظـ        فأرشدين إىل ترك املــعاِص 

 دى لعاصـ  ونـور للا ال يــه    عــــمل نـــور   ـوأخــــبـرنــ  بــأن ال 
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 أقسام احملبة
أول   يف  القلب  عىل  ينطل  وال  ساعة،  يف  يأيت  ال  ابآلاثم  والتعلق  للحرام،  احملبة 

العلامء  أن  وس بق  به،  بأس  ال  ملراس  بل حيتاج  نظرة،  أول    حلظة، وال يرضه يف 

أنقل الكم    مث  عزمية،  مث  إرادة،  مث   فكرة،   مث  خطرة،  مث   نظرة،:  يقولون فعل، وهنا 

 درجات  احملبة بعد أن جعلها مخس  أقساموهو يتحدث عن  ـ رمحه للا ـ    ابن حزم

( املنظور    الاس تحسان،أولها:  فقال:  صورة  الناظر  يمتثل  أن  ،وهو  أو   حس نة 

مث اإلجعاب، وهو رغبة الناظر ،  وهذا يدخل يف ابب التصادق  أخالقه،يس تحسن  

قربه إليه، ويف  املنظور  الوحشة  ،  يف  األلفة، ويه  اللَكَُف،  ،  إليه مىت غابمث  مث 

مث الشغف، ،  وهو غَلََبُة ُشْغِل البال به، وهذا النوع يسمى يف ابب الغزل ابلعشق

النوم،   امتناع  إىل    واأللك،وهو  ذل  أدى  ورمبا  ذل،  من  اليسري  إال  والرشب 

املرض، أو إىل التوسوس، أو إىل املوت، وليس وراء ذل مزِنةَل  يف تنايه احملبة  

 .(1) (أصالً 

 

 

 

دار(120:  ص)   األندلسي  حزم  البن  والسري  األخالق  -  (1)    العريب،   املشرق  ، 
الطبعة  مداواة198-ه 1408األوَل،  :  القاهرة،  وانظر:  ، (55:  ص)  النفوس   م، 

 بريوت.  النشر م، مكان1979 - ه 1399 النشر اجلديدة، سنة   اآلفاق دار الناشر
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 وقتك حماسب عليه
اعمل عمل اليقني عىل أن لك حلظة من ْعرك، ولك اثنية مضت من وقتك، بل لك  

أنك   من جوفك  أخرجته  عل نفس  اجلواب حماسب  للسؤال  فأعد  يه لك حساب، 

ُمْ   َوِقُفومُهْ }  الصواب: ]َمْسُئولُونَ   ِإَّنَّ الرتمذي  [24:  الصافات{  عند  الصحيح  ، ويف 

 َعْبد    قََدَما   تَُزولُ   اَل : "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َمْسُعود    ْبنِ   للاِ   َعْبدِ   وغريه: َعنْ 

ِّهِ   ِعْندِ   ِمنْ   الِْقيَاَمةِ   يَْومَ  ِرهِ   َعنْ :  مَخْس    َعنْ   يُْسَألَ   َحىتَّ   َرب   ِفميَ   َشَباِبهِ   َوَعنْ   أَفْنَاُه،  ِفميَ   ُْعُ

،   ِفميَا   َْعِلَ   َوَماَذا  ِفيِه،  َْعِلَ   َماَذا  ِعلِْمهِ   َوَعنْ   أَباَْلُه،  ِفميَ   ِجْسِمهِ   َوَعنْ    أَباَْلُه،   َوَعنْ   عمَِلَ

سدى أوقاتك  تذهب    فال،  "أَنْفَقَهُ   َوِفميَ   اْكتََسَبُه،  أَيْنَ   ِمنْ   َماِلِ  هبا  منك  وتكون   ،

 .الشق  األشقى
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 احذر أن يراك حيث نهاك 
وغضبه   عن للا،  بعدك  من  يف  يكفيك  يراك  أن  بك  نزل  اذلي  وخسطه  عليك، 

مواقع الرذيةل، ويفتقدك يف مواطن الفضيةل، أن ِتت بفرجك بيمن األمة يف مأساِتا،  

وتعتين بشأنك بيمن األمة فامي ال خيفى عىل أي فرد من أفرادها، بل أعظم من هذا  

 يف ويرى جوال  أن يراك متصاًل ابلنت بيمن خيلو منك املسجد، ووقت الصالة،

وال يرفع املالئكة هلل تعاىل أي حس نة   يدك لكن ال تعرف املصحف منذ كذا وكذا، 

 منك!.
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 باب الشيطان 
الش يطان ال ينتظر منك أن تعلن كفرك، ومتردك عىل ربك، وعبادة سوى خالقك، 

  للاِ   َعْبدِ   ت الطاعة، فَعنْ بل يريد منك الانتاكسة يف املعصية، ونس يان التوبة، وقلّ 

ْيَطانَ   ِإنَّ : "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َمْسُعود    ْبنِ   اأْلَْصنَامُ   تُْعَبدَ   أَنْ   يَِئَس   قَدْ   الشَّ

َض   َولَِكنَّهُ   الَْعَرِب،  أَْرِض   يِف  الُْموِبقَاُت" رواه    َويِهَ   اِبلُْمَحقََّراِت   َذِلَ   ِبُدونِ   ِمنُْكْ   َسرَيْ

  «وانظر حصيح الرتغيب والرتهيب لأللباين، وانظر كيف جعل احلبيب   ،أبو يعىل

 مناألمع األغلب  وبقات وهن املهلاكت، وجتد أن ذل هو الواقع؛ فماذلنوب لكرثِتا  

املسلمني ال يقتلون، وال يرشبون امخلر، وال يزنون، لكن الصغائر منترشة فامي بيهنم، 

ينَ }وال بد:  كبرية  فإذا أرص اإلنسان عىل صغرية انقلبت إىل   ِ   فَاِحَشةً   فََعلُوا  ِإَذا  َواذلَّ

َ   َذكَُروا  أَنُْفَسهُمْ   َظلَُموا  أَوْ  مْ   فَاْستَْغفَُروا  اّللَّ نُوهِبِ نُوَب   يَْغِفرُ   َوَمنْ   ذِلُ ُ   ِإالَّ   اذلُّ   َولَمْ   اّللَّ

وا ]يَْعلَُمونَ   َومُهْ   فََعلُوا  َما  عىََل   يرُِصُّ ابن [135:  ْعران  آل{  عن  األثر  وورد يف   ،

 .وال كبرية مع الاس تغفار( ،)ال صغرية من اإلرصار قال: -ريض للا عهنام-عباس 
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 تزيني الشيطان 
انظر مع  كيف يلعب الش يطان عىل عقول الكثريين، وكيف يزين احلرام يف قلوب 

ابلرمغ حُ  احلالل  بشاعته، وال ّيوى  ابلرمغ  يس متتع ابحلرام  فتجده  س نه، الضعيفني 

 ُ ا مع موظفة ابدلائرة، يصبح ا مع أخت زوجته، لطيف جدً فهو لطيف جدً ):  هوأمان

هل كلاكمل مريضة،  وكأَّنا  حصَتا،  عن  ويسألها  وخضوع،  وسالم،  ابتسامة،   ،

أخذت ادلواء اليوم؟ يدخل إىل البيت فتجده اكلوحش مع زوجته، هذا واقع اليوم 

فالرجل رشس مع زوجته، لئمي ال يتلكم لكمة،  أان ال أتلكم من فراغ، بل من واقع،  

وقد اكن يف أيم اخلطبة مييض معها ثالث عرشة ساعة يف الاتصال، وبعد العرس  

ا،   آخر، انْعً ا فال يتلكم، أما إذا اكن هناك ضيفة جتده إنساانً جير الُكم منه جرً 

النعوملطيفً  هذه  ملاذا  يبتسم،  يلبس،  شعره،  يرجل  وضعه،  حيسن  برسعة  ة  ا، 

 . (1) (البالغة مع َمن ال حتل ل؟ وملاذا الفظاظة مع من حتب؟ هذا مرض املسلمني

 

 

 

 

 

 دروس صوتية للشيخ النابلسي.  - (1) 
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 من كان هلل أعرف كان له أخوف 
ما  عىل قدر معرفتك بربك، وقربك من خالقك، وكرثة اطالعك عىل ما وهبك، و 

الش يطان،   منّ  طاعة  وترفض  الرمحن،  من  وتقرتب  العصيان،  عن  تبتعد  عليك  به 

 اللَّْيلَ   يَُسبُِّحونَ }وذلل املالئكة ملا عرفوا رهبم حق معرفته ال يفرتون عن عبادته:  

َارَ  ونَ   اَل   َوالهنَّ َ   يَْعُصونَ   اَل }،  [20:  األنبياء{ ]يَْفرُتُ {  َمُرونَ يُؤْ   َما  َويَْفَعلُونَ   أََمَرمُهْ   َما   اّللَّ

َعنْ [6:  التحرمي] احلاك:  وعند  "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َسلَْمانَ   ،    يُوَضعُ : 

َماَواُت   ِفيهِ   ُوِزنَ   فَلَوْ   الِْقيَاَمِة،  يَْومَ   الِْمزَيانُ    يَ :  الَْماَلئِكَةُ   فَتَُقولُ   لَُوِسَعْت،  َواأْلَْرُض   السَّ

:  الَْماَلئِكَةُ   فَتَُقولُ   ،َخلِْق   ِمنْ   ِشئُْت   ِلَمنْ :  تََعاىَل   للاُ   فَيَُقولُ   َهَذا؟،  يَِزنُ   ِلَمنْ   َربِّ 

اُط   َويُوَضعُ   ِعَباَدتَِك،  َحقَّ   َعَبْداَنكَ   َما  ُسْبَحانَكَ  َ  فَتَُقولُ   الُْموىَس،  َحدِّ   ِمثْلَ   الرصِّ

زيُ   َمنْ   َربِّ   يَ :  الَْماَلئِكَةُ   فَتَُقولُ   َخلِْق ،  ِمنْ   ِشئُْت   َمنْ :  فَيَُقولُ   ،َهَذا؟  عىََل   جُتِ

مه    َحقَّ   َعَبْداَنكَ   َما  ُسْبَحانَكَ :  الَْماَلئِكَةُ  اذلين  العلامء  عن  قال  وهكذا  ِعَباَدتَِك"، 

ََّما }أشد خش ية للرمحن:  َ  خَيْىَش  ِإن َ  ِإنَّ   الُْعلََماءُ   ِعَباِدهِ  ِمنْ  اّللَّ :  فاطر{ ]غَُفور   َعزِيز   اّللَّ

اجلاهلني:[28 عن  وقال  ََّما }  ،  ِ   عىََل   التَّْوبَةُ   ِإن ينَ   اّللَّ ِ وءَ   يَْعَملُونَ   لذِلَّ هَاةَل    السُّ   مُثَّ   جِبَ

ُ   يَُتوُب   فَُأولَئِكَ   قَرِيب    ِمنْ   يَُتوبُونَ  ُ   َواَكنَ   عَلهَْيِمْ   اّللَّ ،  [17:  النساء{ ]َحِكميًا   عَِلميًا  اّللَّ

للا ليبايه املالئكة إن  فاخرت لنفسك مع من تكون، خاصة وقد جاء يف األثر: "

 ". ابلشاب املؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجل
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 لذة العفة 
  لقوم يعقلون،   وأعظم أماانً ، وأمتع، وأمجل، وأحسن، ذلة العفة أعظم من ذلة اذلنب

شيئً و  ترك  عوّ من  خريً ا هلل  منهضه للا  الشهوة،  ا  وطغيان  البصرية،  ولكن ْعى   ،

عىل اآلخرة يعم  ويصم، وحيتاج جملاهدة قوية، ونفس هلل حمبة  وتوافه احلياة ادلنيا  

للتضحية:   َ   ِإنَّ }ومس تعدة  ُ   اَل   اّللَّ وا  َحىتَّ   ِبقَْوم    َما   يُغَريِّ ُ ]ِبَأنُْفِسهِمْ   َما   يُغَريِّ : الرعد{ 

11]!. 
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 الغض بني الزوجني!
ال خيطر عىل ابل، وال يتخيهل تفكريك، وقد ال يدخل عقكل أن الفقهاء اختلفوا   ما 

يف جواز النظر لعوريت بعض )العورة املغلظة(، وهو من عظمي روائع هذا ادلين يف  

هجة العفاف، ومنع إسقاط احلياء حىت بني الزوجني فكيف بغريمه، ولهذا ورد يف  

لَِمىِّ   د  َعبْ   ْبنِ   ُعْتَبةَ   سنن ابن ماجه: َعنْ  ِ   َرُسولُ   قَالَ   :قَالَ   ¢  السُّ   أََت   "ِإَذا  :«  اّللَّ

،  أَْههَلُ   أََحُدكُْ  دْ   َوالَ   فَلْيَْستَرِتْ دَ   يَتََجرَّ يِْن"، وورد عن عائشة    جَتَرُّ قالت   ~الَْعرْيَ أَّنا 

البية   ،  "«رأيت قط فرج رسول للا  : "ما  «عن عالقَتا اجلنس ية مع رسول 

رأيت ذاك منه، وال رأى ذاك مين"، مع أن األمر عىل جواز ذل ويف رواية: "ما  

ثالثة   للشافعية  اكن  وإن  امجلهور،  مذهب  وهو  واألدب،  األفضل،  ابب  من  إمنا 

 أقوال: احلرمة، واجلواز، والكراهة. 
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 ك ـ لو أحبك ما ترك
ال حتسب أن احلبيب يرتك حبيبه فامي ال يرضا، ويرتكه فامي يغضب عليه ويكره أن  

يوسف   لمنوذج  وانظر  عنه،  يبعده  فامي  يرتع  يدعه  أن  كيف   ’ يفعهل، وال ميكن 

هيّ  ما  ابلرمغ  العزيز  امرأة  عن  لأرصفه  ونبينا  ت  يف    «،  اللهو  بسامع  مه  حني 

لو  فمل يستيقظ إال عىل حرارة الشمس، فكن عىل يقني أنه    ™  اجلاهلية فأانمه للا 

التوافهأ ملا شغكل هبذه  السفاسف  ،حبك  ولرفعك عن هذه وانتكست يف هذه   ،

وءَ   َعْنهُ   كَذِلَ ِلنرَْصَِف }املتاهات، وأبعدك عن هذه السفاهات:   َّهُ   َوالْفَْحَشاءَ   السُّ   ِإن

واحلبيب ال يعذب حبيبه، وال يسقطه فامي ،  [24:  يوسف{ ]الُْمْخلَِصنيَ   ِعَباِدانَ   ِمنْ 

ِ   أَبْنَاءُ   ََنْنُ   َوالنََّصاَرى  الهَْيُودُ   َوقَالَتِ }يغضبه:   ُبُكْ   فمَِلَ   ُقلْ   َوأَِحبَّاُؤهُ   اّللَّ   بَلْ   ِبُذنُوِبُكْ   يَُعذِّ

نْ   برََش    أَنُْتْ  ُب   يََشاءُ   ِلَمنْ   يَْغِفرُ   َخلََق   ِممَّ ِ   يََشاءُ   َمنْ   َويَُعذِّ َماَواِت   ُمكْلُ   َوّلِلَّ  السَّ

اكن معك ملا كنت مع  ، وثق أنه لو  [18:  املائدة{ ]الَْمِصريُ   َوِإلَْيهِ   بَيْهَنَُما   َوَما  َواأْلَْرِض 

السفهاء احلقراء،  هؤالء  هؤالء  وجتالس  للاو،  معه:    ™   إمنا  داما  ما  عبده  مع 

 -  وجل  عز  -  للاَ   ِإنَّ "لصحيح:  ، ويف احلديث ا[152:  البقرة{ ]أَْذُكْركُْ   فَاْذُكُرويِن }

كَْت   َذكََريِن   ُهوَ   ِإَذا   َعْبِدي  َمعَ   أَانَ ":  يَُقولُ    ، ويف البخاري ومسمل: َعنْ "َشفَتَاهُ   يِب   َوحَتَرَّ

يِب،    َعْبِدي  َظنِّ   ِعْندَ   أَانَ :  تََعاىَل   للاُ   قَالَ )":  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   «  ُهَريَْرةَ   أيَِب 

ا  يِب   َظنَّ   ِإنْ  ،  َخرْيً ا  َظنَّ   َوِإنْ   فهََلُ ،  رَشًّ   َدعَايِن،   ِإَذا  َمَعهُ   َذكََريِن، َوأَانَ   ِإَذا  َمَعهُ   َوأَانَ   فهََلُ

ِمهْنُْم،   َخرْي    َمإَل    يِف   َذكَْرتُهُ   َمإَل    يِف   َذكََريِن   َوِإنْ   نَْفيِس،  يِف   َذكَْرتُهُ   نَْفِسهِ   يِف   َذكََريِن   فَِإنْ 

َب   َوِإنْ  ا  ِإيَلَّ   تَقَرَّ بُْت   ِشْبً َب   َوِإنْ   ِذَراعًا،  ِإلَْيهِ   تَقَرَّ بُْت   ِذَراعًا   ِإيَلَّ   تَقَرَّ   َوِإنْ   اَبعًا،  ِإلَْيهِ   تَقَرَّ

دليل  "(َهْرَوةَلً   أَتَيُْتهُ   يَْميِش   أََتيِن  فذاك  معه  وتش تغل  به،  نفسك  تشغل  أن  فإما   ،
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تن وإال  منك،  قربه  منه وابلتايل  بعده حبه ل، وقربك  وتبتعد وابلتايل  عنه  رصف 

 . [57: البقرة{ ]يَْظِلُمونَ  أَنُْفَسهُمْ  اَكنُوا َولَِكنْ  َظلَُموانَ  َوَما } عنك وأنت اخلرسان: 
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 }وَنَذَرُهُمْ يِف طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ{ 
من   سقطت  وكونك  ل،  حبه  وعدم  إيك،  وبغضه  عليه،  لهوانك  إال  تركك  ما 

انظريه:   عن  وأبعدك  ة   عينيه،  َمرَّ َل  أَوَّ ِبِه  يُْؤِمنُوا  لَْم  ََكَ  َوأَبَْصاَرمُهْ  أَفْئَِدَِتُْم  }َونُقَلُِّب 

]األنعام: يَْعَمهُوَن{  ْم  ُطْغَياَِّنِ يِف  بط[110َونََذُرمُهْ  لشغكل  أحبك  لو  وإال  اعته،  ، 

ُ   يُِردِ   َوَمنْ }والعمل يف مرضاته:   ِ   ِمنَ   َلُ   تَْمكِلَ   فَلَنْ   ِفْتنَتَهُ   اّللَّ ينَ   ُأولَئِكَ   َشيْئًا  اّللَّ ِ   لَمْ   اذلَّ

ُ   يُِردِ  نَْيا   يِف   لَهُمْ   ُقلُوهَبُمْ   يَُطهِّرَ   أَنْ   اّللَّ : املائدة{ ]َعِظمي    عََذاب    اآْلِخَرةِ   يِف   َولَهُمْ   ِخْزي    ادلُّ

وا  الُْخُروجَ   أََراُدوا  َولَوْ }، بل قال:  [41 ةً   َلُ   أَلَعَدُّ ُ   كَِرهَ   َولَِكنْ   عُدَّ   فَثَبََّطهُمْ   انِْبَعاََثُمْ   اّللَّ

]  الْقَاِعِدينَ   َمعَ   اْقُعُدوا  َوِقيلَ  ف[46:  التوبة{    يطهّر   مل  ممن  تكون  أن  ابهلل  أعيذك، 

 . !قاذوراِتم من والتخلص  بواطهنم، تنقية عىل يعهنم ومل قلوهبم،
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 {مَْأمُونٍ  غَّْيُ  رَبِّهِمْ  عَذَابَ  ِإنا }
قرابت خيىش   ™  إن صاحب الطاعات، واملكرث من الصلوات، ومن بينه وبني للا

عذابه:   جفأة  ونزول  عقابه،  من  وخياف  خالقه،  ويتق   ينَ }ربه،  ِ  عََذاِب   ِمنْ   مُهْ   َواذلَّ

مْ  ِ مْ   عََذاَب   ِإنَّ   ُمْشِفُقونَ   َرهبِّ ِ ]َمْأُمون    غرَْيُ   َرهبِّ جاءت  [28  ،27:  املعارج{  وقد   ،

اآليتان بعد حديث عن من صلوا، واس تقاموا، وعبدوا للا تعاىل كام ينبغ ، فاكنت  

ينَ   الُْمَصلِّنيَ   ِإالَّ }النتيجة: آاثرمه ملموسة، وفضائلهم حمسوسة، وذنوهبم مرتوكة:   ِ  اذلَّ

مْ   عىََل   مُهْ  ينَ   ُمونَ َدائِ   َصاَلِِتِ ِ ائِلِ   َمْعلُوم    َحق    أَْمَواِلهِمْ   يِف   َواذلَّ ينَ   َوالَْمْحُرومِ   لِلسَّ ِ   َواذلَّ

ُقونَ  ينِ   ِبَيْومِ   يَُصدِّ ينَ   ادلِّ ِ مْ   عََذاِب   ِمنْ   مُهْ   َواذلَّ ِ مْ   عََذاَب   ِإنَّ   ُمْشِفُقونَ   َرهبِّ ِ   َمْأُمون    غرَْيُ   َرهبِّ

ينَ  ِ مْ   مُهْ   َواذلَّ مْ   عىََل   ِإالَّ    َحاِفُظونَ   ِلُفُروهِجِ ُمْ   أَيَْماَُّنُمْ   َملَكَْت   َما   أَوْ   أَْزَواهِجِ   غرَْيُ   فَِإَّنَّ

ينَ   الَْعاُدونَ   مُهُ   فَُأولَئِكَ   َذِلَ   َوَراءَ   ابْتَغَى  فََمنِ   َملُوِمنيَ  ِ مْ   مُهْ   َواذلَّ  َوَعهِْدمِهْ   أِلََمااَنِِتِ

ينَ   َراُعونَ  ِ مْ   مُهْ   َواذلَّ ينَ   قَائُِمونَ   بَِشهَاَداِِتِ ِ مْ   عىََل   مهُْ   َواذلَّ اِفُظونَ   َصاَلِِتِ  يِف   ُأولَئِكَ   حُيَ

]ُمْكَرُمونَ   َجنَّات   حفظهم  [35  -  22:  املعارج{  يف  ابلصالة  انتفعوا  كيف  فانظر   ،

لفروهجم، وخوفهم من رهبم، وخشيَتم لعذابه أن يزنل علهيم، وهنا رساةل هممة من  

ت  مل  إن  الزالت  اآليت:  عن  والبعد  املعاِص،  بتجنب  وطاعاتك  عباداتك  نفعك 

أصاًل:   تقبل  مل  فلعلها  اَلةَ   ِإنَّ }فراجعها؛  { َوالُْمْنكَرِ   الْفَْحَشاءِ   َعنِ   تهَْنَيى  الصَّ

 .[45: العنكبوت]
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 بني العلو والسفول 
، وإما أن ترفعها بطاعاتك،  بأوزاركاخرت لنفسك إما أن تضعها بأعامل، وَتفضها  

بيد غريك:   ال  بيدك  فاألمر  لنفسك؛  فاخرت  ربك  وبني  بينك    َشاءَ   ِلَمنْ }وما ترسه 

مَ   أَنْ   ِمنُْكْ  رَ   أَوْ   يَتَقَدَّ ]يَتََأخَّ "  ، [37:  املدثر{  مسمل:   هِبََذا  يَْرفَعُ   للاَ   ِإنَّ ويف حصيح 

بعقكل؛    ،(1)"آَخرِينَ   ِبهِ   َويََضعُ   أَْقَواًما   الِْكتَاِب  اخمللوقات  مزّيك للا عىل سائر  وقد 

نَْسانَ  َخلَْقنَا  ِإانَّ }لتعرف اخلري والرش:  يًعا   فََجَعلْنَاهُ  نَبْتَِليهِ  أَْمَشاج   نُْطفَة   ِمنْ  اإْلِ بَِصرًيا   مَسِ

ِبيلَ   َهَديْنَاهُ   ِإانَّ  ا  السَّ ا   َشاِكًرا  ِإمَّ ]كَُفوًرا  َوِإمَّ وما  [3  ، 2:  اإلنسان{  الرش  فاحذر   ،

 جيين، وعليك ابحلق وما يمثر. 

 

 

 

 

َار ث    َعب د    ب نُ   اَنف عُ   َلق يَ :  قَالَ   َواث َلةَ   ب ن    َعام ر    واحلديث له قصة فَ َعن    -  (1)    -  ُعَمرَ   احل 
َفانَ   -  ¢ تَ ع َمَلهُ   ُعَمرُ   وََكانَ   -  ب ُعس  تَ ع َمل تَ   َمن  :  ُعَمرُ   َلهُ   فَ َقالَ   -  َمك ةَ   َعَلى  اس    اس 

ل    َعَلى َلف تُ :  قَالَ   ،ال َواد ي؟  َأه  َتخ  :  قَالَ   ،أَب  َزى؟  اب نُ   َوَمن  :  فَ َقالَ   ،أَب  َزى   اب نَ   َعَلي ه م    اس 
َلف تَ :  ُعَمرُ   فَ َقالَ   ،َمَوال يَنا  م ن    َرُجل   َتخ    للا    ل ك َتاب    قَار ئ    إ ن هُ :  قَالَ   ،َمو ًَل؟  َعَلي ه م    اس 

ل َفَرائ ض    َعامل     -  وجل  عز   - ،  ،اب    إ ن  : "  قَالَ   َقد  «  نَب ي ُكم    إ ن    أََما:  ُعَمرُ   فَ َقالَ   قَاض 
ََذا  يَ ر َفعُ  للاَ   . " آَخر ينَ  ب ه   َوَيَضعُ  أَق  َواًما ال ك َتاب   ِب 
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 ذل النفس 
كفى العاشق للصور، واملدمن للنظر، واملالحق ألهل األهواء، وأحصاب البالء أن 

ودنوه ذل، وحرسته،  أن  وحقارته،    ،وسفولته  ،يف ذل  اذلل  من  ليس  تكون  أو 

سواه بيد  وسعادته  بغريه،  معلقة  اإلنسان  يف    ،حياة  لعبة  وهو  إليه،  مضطر  فهو 

يف  ادلنيا  اسودت  غريه  إىل  مال  وإن  شق ،  أعرض  وإن  َسُعد،  أقبل  إن  يديه، 

ف عينيه الكثري، وال    -وللا-  هذا،  املال  ينفع معه  بعينه، وهو اذلل اذلي ال  الصغار 

سه من اذلل، ولعقهل التحرر من الرق، ولقلبه  ، فإذا أراد اخلالص لنف اجلاه العريض

الطمأنينة، وترك احلرسة، وعدم الوقوع يف زةل وعرثة فيجب أن جياهدها، ويقودها  

ا}مغصوبة لرشفها وعزها وعفَتا:   نَْيا   الَْحَياةَ   َوآثَرَ   َطغَى   َمنْ   فََأمَّ   يِهَ   الَْجِحميَ   فَِإنَّ   ادلُّ

ا   الَْمْأَوى ِّهِ   َمقَامَ   َخاَف   َمنْ   َوأَمَّ {  الَْمْأَوى  يِهَ   الَْجنَّةَ   فَِإنَّ   الْهََوى  َعنِ   النَّْفَس   َوََّنَيى  َرب

التسايم،  ،  [41  -  37:  النازعات] إىل  يقود  وزاكؤها  النفس  فرشف  وابمجلةل 

عليهو   ، والعفة، واجلالةل تتغلب  املرء بني عاطفة َتدعه، وشهوة  أن  مل    ،ذل  مفىت 

 يقاومان الضعف، ويصارعان امليول واألهواءا  ا، ومن دينه وازعً جيد من عقهل سائسً 

والرذائل الرشور  يف  وانغمس  اخلطاي،  يف  الهوى،  ،  وقع  عصيان  عىل  قوي  وإن 

اكن يف عداد    والنفس، والش يطان، والشهوة، وثبت يف مواقف هذا الرصاع الهائل

إىل   به  تنَتي   الت  والفضائل  املاكرم  مجيع  وفوزه  انتصاره  عىل  وترتب  اجملاهدين، 

ينَ }:  ي ادلنيا واآلخرةخري  ِ ُمْ   ِفينَا  َجاَهُدوا  َواذلَّ َ   َوِإنَّ   ُسُبلَنَا   لهََنِْديهَنَّ { الُْمْحِسننِيَ   لََمعَ   اّللَّ

 .[69: العنكبوت]

 ا للسموات يرتق ومن اكن ذا نفس ترى األرض جوةًل           فال بدَّ يومً 
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ولو عدت بنفسك أّيا املدمن للحرام، املذل لنفسه يف اآلاثم أن سبب وقوعك يف  

، وهمانة  وهوانيوقع القلب يف ذل اتباع وضعف    اذلي  فضول النظرهذا اذلل هو  

فإن األسري هو أسري شهوته وهواه فهو كام   ؛ الشهوةريأس  وتصبحالنفس وحقارِتا،  

ن منه  ت الشهوة والهوى القلب متكّ ومىت أَس ،  قيل: )طليق برأي العني وهو أسري(

 عدوه وسامه سوء العذاب وصار: 

 ِحياَض الردى والطفل يلهو ويلعب       كعصفورة يف كف طفل يسوهما 

َة    الِْعزَّ يُرِيُد  اَكَن  }َمْن  فقال:  العز قرين طاعته واذلل قرين معصيته  وقد جعل للا 

ا يَْصَعُد  ِإلَْيِه  يعاً  مَجِ ُة  الِْعزَّ  ِ يَْرفَُعُه{]فَِلهلَّ اِلُح  الصَّ َوالَْعَمُل  يُِّب  الطَّ ُم  أي    ،[10:  فاطر لْلَكِ

من اكن يريد العزة فليطلهبا بطاعة للا وذكره من اللكم الطيب والعمل الصاحل، مفن  

فامي   عاداه  فقد  عصاه  ومن  طاعته،  ِبسب  العزة  من  ول  والاه،  فقد  أطاع للا 

جتد يف املتبع هواه من ذلِّ النفس ، ولهذا  ول من اذلل ِبسب معصيته  ،عصاه فيه

وحقارِتا  وخس َتا  وهمانَتا  قال   ،ووضاعَتا  كام  عصاه  فمين  س بحانه  جعل للا  وما 

املعصية يف   الباذين إن ذلَّ  البغال ومهلجت هبم  )إَّنم وإن طقطقت هبم  احلسن: 

عصاه(  رقاهبم، من  يذل  أن  إال  للا  تعا ،  أىب  َوِلَرُسوِلِ قال  ُة  الِْعزَّ  ِ }َوّلِلَّ ىل: 

َزنُوا َوأَنُْتُ اأْلَعْلَْوَن ِإْن ُكْنُتْ  8َولِلُْمْؤِمِننَي{]املنافقون:   ُنوا َواَل حَتْ [، وقال تعاىل: }َواَل َِتِ

ْعران:   ُة  139ُمْؤِمِننَي{]آل  الِْعزَّ  ِ فَِلهلَّ َة  الِْعزَّ يُرِيُد  اَكَن  }َمْن  تعاىل:  وقال   ،]

ي   وعليه   فيصبح  الرس   يف   اذلنب  ليصيب  الرجل   إن : "، وقد ورد [10ًعا{]فاطر:  مَجِ

"وقيل  ،"مذلته  احلسن   وعن  ،"ا وهنً   قلبه  يف  ل  فيجد  اذلنب  ليذنب  الرجل  إن: 

  عليه   عزوا   ولو   فعصوه،  عليه   هانوا : " يقول  املعاِص   أهل   ذكر   إذا   اكن   أنه   البرصي

 . "لعصمهم
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 همة عالية
إنك لن جتد يتقوقع يف هذا امليدان، ويشغل نفسه هبذه اآلاثم، ويتلطخ هبذا احلرام  

إال الفارغ اذلي أقعدته مهته، ورخصت عليه نفسه، وهانت عليه كرامته، وتفه عنده  

وقته، وضاع عليه ْعره، أما صاحب اهلمة العالية، والنفس الطموحة فهو مشغول 

ا لك  عن  البعد  لك  بعيد  شاغل،  سمل  عن لك  لكها  احلياة  جعل  سافل،  َنطاط 

ال ميكن أن يضيع وعبور ليقفز َنو ما يريد مث ترك السمل خلفه، ولك يشء وراءه،  

هبذه  تفكريه  يشغل  وال  املتاهات،  لهذه  وقتًا  جيد  وال  التفاهات،  هذه  يف  حياته 

هذا   -رمحه للا-  صقر قريش عبد الرمحن ادلاخلالقاذورات، وكمنوذج يح انظر ل

، ترشئب لها األعناق، ويطمح إلهيا لك  الرجل اذلي أهديت ل جارية ابرعة امجلال

فلام رآها قال: إن    وهو يف أشغل ما يكون،  أول قدومه األندلس،وذل    الرجال،

أان  وإن  ظلمَتا،  به  أمِهُّ  مبا  عهنا  شغلت  أان  وإن  مباكن،  والعني  القلب  من  هذه 

ها عىل صاحهبا   ،اش تغلت هبا عام أمِهُّ به ظلمت مهت ،  فال حاجة يل هبا اآلن، وردَّ

هذا الرجل اذلي مث بعدها صنع حضارة، وأسس دوةل يرضب هبا املثال حىت اآلن،  

ل،   ت  قرَّ أن  لبث  مفا  ابدلماء،  ُق  وترْشَ ابلفنت،  متيد  والية  ويه  األندلس  ويل 

حصنً  س بعني  فافتتح  جنده،  من  طليعة  يف  خرج  مث  لهيبته،  غزوة  وسكنت  يف  ا 

أطرافً واح سويرسا، ومض  أحشاء  يف  وتغلغل  فرنسا،  قلب  يف  أمعن  مث  من دة،  ا 

وبعد أن اكنت قرطبة دار إمارة يذكر فهيا اخلليفة  ،  إيطاليا، حىت ريَّض لك أولئك ل

إلهيا   حيتك  خالفته،  مقر  أصبحت  أحاكهما  ابمسه  ومتيض  منابرها،  عىل  العبايس 

 علامء األمم وفالسفَتا. عواهل أوراب، وملوكها، وخيتلف إىل معاهدها 
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األبية عن  واكتساب   اذلل،  مواقف  فرنيد من املسمل أن يكون دامئًا صاحب اهلمة 

  البلية؛  هذه  من  يتخلص   يكد  مل   أبية  مهة   ل  تكن  مل   مفن  الفضائل؛  وحرمان  الرذائل،

العز،    أهل  يذل  الهوى  زال  وما  يشء،  رقَّه  ميكل  أن   يأنف  العلية   اهلمة  صاحب   فإن

  قتل  عىل  القدر   علو  طلب   محلهم  األنفة  أهل  فإن  أنفة؛  ذو  حيمتهل  ال  اذلل  وهذا

  وّيجر  يسهر  العمل   طالب   نرى  ولهذا  املعايل،  طلب   يف  األبدان  وإهجاد  النفوس،

  قدره   يرفع  ما  لينال  األخطار؛  يركب  واملسافر  جاهل، :  ل  يقال  أن  من  أنفة  الذلات؛

قدر فكيف    هلم   ليصري  املشاق؛  من  كثرًيا   محلوا  رمبا   اخلَلْق  ُرذاةل  إن  حىت  املال،  من

  بك أّيا املسمل:

 .(1) إنه: ل يقال أن عىل            نفَسه  قاتل   مرئا ولك

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(642: ص)  اَلوى  انظر ذم - (1) 
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 فال تطفئها بظلمة املعصية 
الناجضة،  العقول  أحصاب  األفاضل،  واألخيار  النوابغ،  الش باب  أولئك  مه  ك 

إمام   العمل  اإلمام  لنصيحة  اذلين حيتاجون  الصغرية،  الصحيحة، واألعامر  واألجسام 

رمحه -ينصح اإلمام احلجة اإلمام الشافع     وهو  اإلمام مال  -رمحه للا-دار الهجرة  

األ  -للا بعد ريخواكن  قوة حفظه،     صغرًيا حيهنا،  فرأى  اإلمام مال  قدم عىل  أن 

تطفهئا فقال  وثقابة ذهنه، وصفاء قرحيته الطاعة فال  نور  أرى عليك  : "ي محمد إين 

نصيحته   ويه  املعصية"،  للا-بظلمة  موحد؛    -رمحه  للك  ووصيته  مسمل،  للك 

  فأنوار الطاعات تطفهئا وال بد ظلامت املعاِص، وابلتايل لن يرى النور، ولن يعرف

ظلامت:   وهو يف  احلياة  َا }طعم  َِّت   الُْقلُوُب   تَْعَمى  َولَِكنْ   اأْلَبَْصارُ   تَْعَمى  اَل   فَِإَّنَّ   يِف   ال

ُدورِ  ، ومن مييش يف غري نور للا فهو يتخبط وإن وجد لك نور  [46:  احلج{ ]الصُّ

َعلِ   لَمْ   َوَمنْ }دنيوي:   ُ   جَيْ ]نُور    ِمنْ   َلُ   فََما   نُوًرا   َلُ   اّللَّ يكون يف  [40:  النور{  بل   ،

ُ }ظلامت وخيرج من األنوار الساطعات:   ينَ   َويِلُّ   اّللَّ ِ مْ   آَمنُوا  اذلَّ رهُِجُ لَُماِت   ِمنَ   خُيْ  الظُّ

ينَ   النُّورِ   ِإىَل  ِ اغُوُت   أَْوِلَياُؤمُهُ   كَفَُروا  َواذلَّ رُِجوََّنُمْ   الطَّ لَُماِت   ِإىَل   النُّورِ   ِمنَ   خُيْ  ُأولَئِكَ   الظُّ

اُب  ونَ  ِفهيَا  مُهْ  لنَّارِ ا أَحْصَ  . [257:  البقرة{ ]َخادِلُ
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 الفراسة احلقة 
إطالق من املتفق عليه عند العلامء، واحملسوس عند طلبة العمل وْعوم األذكياء أن  

البصرية نور  يذهب  وصعوبة  البرص  العمل،  ونس يان  الفهم،  وقةل  العمى  ويودل   ،

؛ مفن غض برصه  اجلزاء من جنس العمل   احلفظ، والبالدة وقةل البدّية... وذل أن 

أطلق للا ل بصريته، ومن أطلق برصه حبس للا بصريته، وعاقبه بعكس ذل يف 

ر  شاه بن جشاع الكرماين: )من ْعّ ولهذا قال  ادلنيا فضاًل عن ما ينتظره يف اآلخرة،  

ظاهره ابتباع الس نة، وابطنه بدوام املراقبة، وغض برصه عن احملارم، وكف نفسه 

فراس ته( احلالل مل َتطئ  واعتاد  الشهوات،  فراسة  ،عن  ل  ، واكن شاه ال َتطئ 

 .وجزء من الفراسة ما س بق
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 بني الغفلة واهلوى 
ها ذل الناظر للحرام، ا جراحات غائرة، وندامات متواصةل، وظلامت متالحقة يتلق

وابلتايل    الهوى،إطالق البرص يوقع العبد يف الغفةل واتباع  ف  واملطلق لبرصه العنان؛ 

موبقات: معاص  جتر  ومعصيته  سيئات،  جتر  َذَ   َمنِ   أَفََرأَيَْت }  س يئته   َهَواهُ   ِإلَهَهُ   اَتَّ

ُ   َوأََضهلَُّ  ِعهِ   عىََل   َوَخَتَ   ِعمْل    عىََل   اّللَّ هِ   عىََل   َوَجَعلَ   َوقَلِْبهِ   مَسْ  ِمنْ   َّيِْديهِ   فََمنْ   ِغَشاَوةً   برََصِ

ِ   بَْعدِ  ]تََذكَُّرونَ   أَفاََل   اّللَّ  َعنْ   قَلَْبهُ   أَغْفَلْنَا   َمنْ   تُِطعْ   َواَل }قال للا:    ،[23:  اجلاثية{ 

ََّبعَ   ِذْكِرانَ  ]فُُرًطا   أَْمُرهُ   َواَكنَ   َهَواهُ   َوات هذه    ،[28:  الكهف{  يوجب  النظر  وإطالق 

هلل   وغضه  ِبس به،  الثالثة  وجل -األمور  مصاحله    -عز  يف  للتفكري  القلب  يفرغ 

 : والاش تغال هبا

 ولكنه سهم واثن واثلث        ولو اكن سهًما واحًدا التقيته    
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 يُوقع العبد يف الغفلة 
الغفةل عن   أنه يورث  ومن عقوابت ممارسة اذلنب، واإلدمان عليه، وكرثة معاودته 

الرب   ولقاء  املوت،  ونس يان  اآلخرة،  وادلار  وجل-للا  ذل  -عز  وراء  من    وما 

  ِلَجهَّنََّ   َذَرْأانَ   َولَقَدْ }، والغفةل من عالمات أهل النار كام قال ربنا يف القرآن:  خطب

نِْس وَ   الِْجنِّ   ِمنَ   كَثِرًيا ونَ   اَل   أَعنُْي    َولَهُمْ   هِبَا   يَْفقَهُونَ   اَل   ُقلُوب    لَهُمْ   اإْلِ   َولَهُمْ   هِبَا  يُْبرِصُ

]الْغَاِفلُونَ   مُهُ   ُأولَئِكَ   أََضلُّ   مُهْ   بَلْ   اَكأْلَنَْعامِ   ُأولَئِكَ   هِبَا   يَْسَمُعونَ   اَل   آَذان   : األعراف{ 

املعصية هو هو[179 بل يوصل    ،ذل اذلي دليه عقل ال يس تعمهل  ، وصاحب 

سه للهاوية يف ادلنيا واآلخرة ألجل ذلة حلظات منس ية، ول عني لكن يس تعملها ف بن 

عىل   منه  أكرث  جوال  عىل  جتده  بل  الرمحن،  طاعة  يف  هبا  ينتفع  وقلام  احلرام  يف 

ربه، عىل  وإقبال  يقف   مصحفه  لكنه  الصالة،  يف  اإلمام  بتطويل  ذرعًا  ويضيق 

ميل، ال  صديقه  مع  ليتلكم  اآلية   لساعات  عنه  حتدثت  كام  أيًضا  أذنه  عن  وقل 

قول:   أكرث  ويوُضها  ًعا  لَهُمْ   َوَجَعلْنَا  ِفيهِ   َمكَّنَّاكُْ   ِإنْ   ِفميَا   َمكَّنَّامُهْ   َولَقَدْ }الكرمية،    مَسْ

ُعهُمْ   َعهْنُمْ   أَغََْن   فََما   َوأَفْئَِدةً   َوأَبَْصاًرا ء    ِمنْ   أَفْئَِدُِتُمْ   َواَل   أَبَْصاُرمُهْ   َواَل   مَسْ   اَكنُوا   ِإذْ   يَشْ

َحُدونَ  ِ   ِبآَيِت   جَيْ مْ   َوَحاَق   اّللَّ ]يَْسََتْزِئُونَ   ِبهِ   اَكنُوا  َما   هِبِ ولكن  [26:  األحقاف{   ،

البالء،   ويورث  الهدى،  ونس يان  للعمى،  يؤدي  ا  ويوقعالهوى  ادلنيا  يف  لشقاء يف 

َذَ   َمنِ   أَفََرأَيَْت }واألخرى:   ُ   َوأََضهلَُّ   َهَواهُ   ِإلَهَهُ   اَتَّ ِعهِ   عىََل   َوَخَتَ   ِعمْل    عىََل   اّللَّ   َوقَلِْبهِ   مَسْ

هِ   عىََل   َوَجَعلَ  ِ   بَْعدِ   ِمنْ   َّيِْديهِ   فََمنْ   ِغَشاَوةً   برََصِ ،  [23:  اجلاثية{ ]  تََذكَُّرونَ   أَفاََل   اّللَّ

َذَ   َمنِ   أََرأَيَْت } !، والنجاة يف  [43:  الفرقان{ ]َوِكياًل   عَلَْيهِ   تَُكونُ   أَفََأنَْت   َهَواهُ   ِإلَهَهُ   اَتَّ

  نَْفَسكَ   َواْصِبْ }قول للا بلزوم الصاحلني وجمالسهم، والبعد عن الطاحلني وما دلّيم:  
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ينَ   َمعَ  ِ ُمْ   يَْدُعونَ   اذلَّ   ِزينَةَ   تُرِيدُ   مْ َعهنُْ   َعْينَاكَ   تَْعدُ   َواَل   َوهْجَهُ   يُرِيُدونَ   َوالَْعيِشِّ   اِبلْغََداةِ   َرهبَّ

نَْيا   الَْحَياةِ  ََّبعَ   ِذْكِرانَ   َعنْ   قَلَْبهُ   أَغْفَلْنَا   َمنْ   تُِطعْ   َواَل   ادلُّ {  فُُرًطا   أَْمُرهُ   َواَكنَ   َهَواهُ   َوات

 !. [28: الكهف]
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 السيئات تداعي الشرور
عليه حسائب  ت   اذلنوب أقبلت  القلب  أظمل  القلب ظلمة وإذا  البالء والرش  كسب 

وضالةل بدعة  من  شئت  مفا  ماكن،  لك  هوى  ، من  هدى  ، واتباع    ، واجتناب 

إال وجدته يف صاحب    واش تغال بأس باب الشقاوة  ،وإعراض عن أس باب السعادة

فيه ذل  يكون  معصيته  قدر  وعىل  البرص،  معاِص  يف  واملنغمس  النظر،  ،  ذنب 

صاحبه اكألْعى     لنور بقفإذا فقد ذل ا  ،النور اذلي يف القلب  ذل  إمنا يكشفو

  ِبهِ   يَْميِش   نُوًرا  َلُ   َوَجَعلْنَا   فََأْحيَْينَاهُ   َمْيتًا   اَكنَ   أََوَمنْ }:  اذلي جيوس يف حنادس الظالم

لَُماِت   يِف   َمثهَُلُ   مَكَنْ   النَّاِس   يِف    اَكنُوا  َما   لِلْاَكِفرِينَ   ُزيِّنَ   كََذِلَ   ِمهْنَا   ِِبَاِرج    لَيَْس   الظُّ

لَ   ِبهِ   يُْؤِمنُوا  لَمْ   ََكَ   َوأَبَْصاَرمُهْ   أَفْئَِدَِتُمْ   َونُقَلُِّب }، وقال:  [122:  األنعام{ ]  يَْعَملُونَ    أَوَّ

ة   مْ   يِف   َونََذُرمُهْ   َمرَّ  -عز وجل-غض البرص هلل  بيمن    ،[110:  األنعام{ ]يَْعَمهُونَ   ُطْغَياَِّنِ

نورً  القلب  اا وإرشاقً يكسب  العني ويف  يظهر يف   يِف   ِسميَامُهْ }:  لوجه ويف اجلوارح ا 

ُجودِ   أَثَرِ   ِمنْ   ُوُجوِههِمْ    وعند الرتمذي والنسايئ وابن ماجه: َعنْ   ، [29:  الفتح{ ]السُّ

َ : "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  اَثِبت    ْبنِ   َزيْدِ  عَ   اْمَرأً   للاُ   نرَضَّ  فََحِفَظهُ   َحِديثًا   ِمنَّا   مَسِ

ُه؛  يَُبلِّغَهُ   َحىتَّ    لَيَْس   ِفْقه    َحاِملِ   َوُربَّ   ِمنُْه،  أَفْقَهُ   ُهوَ   َمنْ   ِإىَل   ِفْقه    َحاِملِ   فَُربَّ   غرَْيَ

  لِلُْمْؤِمِننيَ   ُقلْ }آية النور عقب األمر بغض البرص فقال:    ™ولهذا ذكر للا  ،  "ِبفَِقيه  

وا فَُظوا  أَبَْصاِرمِهْ   ِمنْ   يَُغضُّ مْ   َوحَيْ ُ }  مث قال إثر ذل:  ،  [30:  النور{ ] فُُروهَجُ   نُورُ   اّللَّ

َماَواِت  أي مثل نوره يف قلب عبده   ،[35:  النور{ ]مَكِْشاَكة    نُوِرهِ   َمثَلُ   َواأْلَْرِض   السَّ

وفود  أقبلت  القلب  استنار  وإذا  نواهيه،  واجتنب  أوامره  امتثل  اذلي  املؤمن 

 .اخلريات إليه من لك جانب
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فهذا يقول:    وأخرًيا:  ِّئَة    َوَجَزاءُ }للا  ِّئَة    َسي ]ِمثْلُهَا   َسي فالسيئات    ، [40:  الشورى{ 

عباس   ابن  قال  كام  أخواِتا  عهنام-تداع   وحدها،  -ريض للا  ابلبقاء  ترضا  وال   ،

مث حتيط   ،ولهذا عادة من يعمل سيئة يتبعها بأخرى، مث هكذا حىت ترتاك عليه ذنوبه 

اِعِديَّ   َسْعد    ْبنِ   َسهْلِ   به: فََعنْ  ُكْ : )"«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  السَّ  َوُمَحقََّراِت   ِإيَّ

نُوِب  ُنَّ   ؛اذلُّ تَِمْعنَ   فَِإَّنَّ ُجلِ   عىََل   جَيْ يِف   قَْوم    مَكَثَلِ   ُّيِْلْكنَُه،  َحىتَّ   الرَّ   ،َواد    بَْطنِ   نََزلُوا 

ُجلُ   فََجَعلَ   الْقَْومِ   َصنِيعُ   فََحرَضَ  ُجلُ   اِبلُْعوِد،  فَيَِج ءُ   يَْنَطِلُق   الرَّ   َحىتَّ   اِبلُْعودِ   جَيِ ءُ   َوالرَّ

ُجوا  َسَواًدا،  مَجَُعوا َوِإنَّ   قََذفُوا  َما  َوأَنَْضُجوا  اَنًرا،  فََأجَّ نُوِب   ُمَحقََّراِت   ِفهيَا،    َمىَت   اذلُّ

 .رواه أمحد "(  ُِتِْلْكهُ  َصاِحهُبَا   هِبَا  يُْؤَخذْ 
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 سكرة بال سُكْر 
اآلخرة وادلار  للا  عن  الغفةل  اس تحاكم  يوجب  النظر  سكرة    ،فضول  يف  ويوقع 

النظر،العشق وإدمان  الصور،  وغرام  املعصية،  وذل  قال    ،  عن عشاق    تعاىل كام 

ُمْ   لََعْمُركَ }:  الصور مْ   لَِف    ِإَّنَّ كام    -جل وعال-  فوصفهم،  [72:  احلجر{ ]يَْعَمهُونَ   َسْكَرِِتِ

والعمه اذلي هو فساد نور    ،ابلسكرة الت يه فساد العقل -رمحه للا- قال ابن القمي

والعشق هو سكر ذل امخلر، وسكران العشق    ،فالنظرة كأس من مخر  ،البصرية

 .(1)ا مع اخلاَسينقلام يفيق إال وهو يف عسكر األموات اندمً 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .(104: ص) احملبني  روضة  - (1) 
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 اأُلنس باهلل
فتنكس السعادة فيه، وجيد  ال شك أن للطاعات أنوارها اخلاصة الت تقذفها للقلب  

)ال  احلقة حول:  ابحلياة  بداخهل، وحيس    وال   ابَتاج،  وال  ذلة،  وال   ل،   نعمي  الراحة 

  إىل   والشوق  بقربه،   والابَتاج  والفرح   بذكره،  والطمأنينة  وحمبته،  للا   مبعرفة  إال  كامل

 دار  يف  جبواره  إال  فوز  وال  اآلخرة،  يف   ل  نعمي  ال   أنه  كام  العاجةل،  جنته  فهذه  لقائه،

 األوىل،  يدخل  مل  إن  مهنام  الثانية  يدخل  ال  جنتان  فهل  اآلجةل،   اجلنة  يف  النعمي

 مل  من  جنة  ادلنيا   يف  إن:  يقول  -روحه  للا  قدس-  تميية  ابن  اإلسالم  ش يخ  ومسعت

  إن:  أقول  أوقات  ابلقلب  لمير  إنه:  العارفني  بعض  وقال  اآلخرة،  جنة  يدخل  مل  يدخلها 

  مساكني:  احملبني  بعض  وقال  طيب،  عيش  لف   إَّنم  هذا  مثل   يف   اجلنة  أهل  اكن

  فهيا،   ما  أطيب  وما :  قالوا  فهيا،   ما   أطيب  ذاقوا  وما  ادلنيا   من  خرجوا  ادلنيا  أهل

  عام  واإلعراض  عليه،   واإلقبال  لقائه،  إىل  والشوق  به،   واألنس   للا   حمبة :  قال

 .(1) سواه( 

 

 

 

 

 . (454/ 1)  السالكني  مدارج - (1) 
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 ضاع وأضاع!
عن كيف اكن ْعل الزوج، ونفقته، ورصفياِتم    -ورجال أيًضا –ك من نساء حدثنين  

دخل   وماذا  امجليةل،  وأوقاِتم  السعيدة،  وليالهيم  وفرحَتم،  وَسورمه،  البيت،  يف 

انشغل أن  بعد  احلرام  الزوج  علهيم  ومتابعة  الصور،  األرقام مبالحقة  ومالحقة   ،

من   أمر  يتوفق ألي ْعل، ومل يفلح يف  ومل يغض البرص، فمل  والروابط هنا وهناك،

بعدها:   النجاح  ير  ومل  احلياة،  هُ }أمور  ُ ى  فََسُنيرَسِّ ]لِلُْعرْسَ وابلتايل  [10:  الليل{   ،

اهلموم  وبدأت  أوالدمه،  مس تقبل  وفشل  أوضاعهم،  وانقلبت  حياِتم،  ضاعت 

علهيم:   هُ   َضْناكً   َمِعيَشةً   َلُ   فَِإنَّ   ِذْكِري  َعنْ   أَْعَرَض   َوَمنْ }تتكدر  رُشُ   الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   َوََنْ

تيَِن   ِلمَ   َربِّ   قَالَ   أَْْعَى   َْعِلَ   َمنْ }،  [ 125  ،124:  طه{ ]بَِصرًيا  ُكْنُت   َوقَدْ   أَْْعَى  َحرَشْ

َّهُ   ُمْؤِمن    َوُهوَ   ُأنىَْث   أَوْ   َذكَر    ِمنْ   َصاِلًحا ُمْ   َطيَِّبةً   َحيَاةً   فَلَُنْحِييَن   ِبَأْحَسنِ   أَْجَرمُهْ   َولَنَْجزِيهَنَّ

 !. [97: النحل { ]يَْعَملُونَ  اَكنُوا َما 

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

293

 

 ك!أهل أين
كن يف نعمة بأزواهجن مث تعلق ابلصور  بأَّنن  نساء مؤمنات صاحلات    شكت إيلّ   لقد

وأفسد  بيده،  داره  خّرب  لقد  وحجمي،  وعذاب،  نقمة،  يف  فأصبحن  واملراسالت 

لقد أضاع تكل الابتسامة ألوالده، واملزاح معهم وزوجته،    معه، نفسه وأهكل أههل  

والانبساط إلهيم يف يومه وليلته، وأبدل لك ذل ابلسهرات، ومالحقة الفتيات هنا  

 وهناك، والبحث عن أرقاهمن يف اجلوال، ومراسلَتن يف لك األوقات!.  
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 يُورث احلكمة
إال   ينالها  وال  الفضالء،  إال  حليازِتا  يصل  ال  نبيل،  وهدف  جليل،  مطلب  احلمكة 

ا  ُأويِتَ   فَقَدْ   الِْحمْكَةَ   يُْؤَت   َوَمنْ   يََشاءُ   َمنْ   الِْحمْكَةَ   يُْؤيِت }العظامء:   كَّرُ   َوَما   كَثِرًيا  َخرْيً   يَذَّ

]اأْلَلَْباِب   ُأولُو  ِإالَّ  احلرمان  [269:  البقرة{  لك  حمرومة  لكهنا  العاِص  ع،  ذل  ن 

؛ فهي  منحة رابنية ملن يشاء للا تعاىل،  ، املامرس للعصيانللرمحن، املتبع للش يطان

ومن مل يتذلل ل، ويرتك معصيته فال يس تحقها، وهو أبعد الناس مهنا، ولهذا قال  

حيىي   للحمكة:    ’ عن  اس تحقاقه  ىَي   يَ }وأس باب  ة  بِ   الِْكتَاَب   ُخذِ   حَيْ   َوآتَيْنَاهُ   ُقوَّ

انَّ   ِمنْ   َوَحنَاانً   َصِبيًّا   الُْحْكَ  ا  تَِقيًّا   َواَكنَ   َوَزاَكةً   دَلُ يْهِ   َوبَرًّ   َعِصيًّا   َجبَّاًرا  يَُكنْ   َولَمْ   ِبَوادِلَ

، وقال عن [15  -  12:  مرمي{ ]َحيًّا   يُْبَعثُ   َويَْومَ   يَُموُت   َويَْومَ   ُودِلَ   يَْومَ   عَلَْيهِ   َوَساَلم  

  َذا  َداُوودَ   َعْبَدانَ   َواْذُكرْ   يَُقولُونَ   َما  عىََل   اْصِبْ }حني اس تحق منحها ل:    ’داود  

َّهُ   اأْلَيْدِ  اب    ِإن اقِ   اِبلَْعيِشِّ   يَُسبِّْحنَ   َمَعهُ   الِْجَبالَ   خَسَّْرانَ   ِإانَّ   أَوَّ رْشَ رْيَ   َواإْلِ   َمْحُشوَرةً   َوالطَّ

اب    َلُ   لُك   ، [20  -  17:  ص{ ]  الِْخَطاِب   َوفَْصلَ   الِْحمْكَةَ   َوآتَيْنَاهُ   ُملْكَهُ   َوَشَدْدانَ   أَوَّ

و  وأحبه،  للا،  أكرمه  من  إليه  يصل  إمنا  البطالون،  إليه  يصل  لن  ذل  من  ولك 

املذلات،  عهنا  وقطع  الشهوات،  نفسه  حرم  من  أن  بأمره  واملسمل  به،  املقطوع 

حيبه، ويدنيه منه، ويقربه إليه؛ فقد ترك  وحارهبا من الانغامس يف املوبقات أن للا  

بُّونَ   ُكْنُتْ   ِإنْ   ُقلْ }:  لك ذل ألجهل تعاىل، وربنا أهل الكرم َ   حُتِ َِّبُعويِن   اّللَّ ِبْبُكُ   فَات   حُيْ

 ُ  ، ودليل حمبته وكرامته أن يعطيه احلمكة، يرفعه عنده.[31: ْعران آل{ ]اّللَّ
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 : الرابع الباب  
 معاجلات 

 

اإلسالم،   علمنا  كام  وخشصناه  ادلاء،  عرفنا  أن  بعد  ادلواء  عىل  رحالنا  َنط  وهنا 

اس تطعنا -وأحطناه   أننا    أسوارب  -ما  ولو  وبيان،  وأدةل  وأقوال،  ومواعظ  وأَسار، 

أطلنا فاألمر حيتاج ألكرث من هذا؛ نظًرا لعموم البالء، واش تداد ادلاء لكن يكفينا 

ْمعَ   أَلْقَى  أَوْ   قَلْب    َلُ   اَكنَ   ِلَمنْ   ْكَرى ذَلِ   َذِلَ   يِف   ِإنَّ }ما ذكران و:   :  ق{ ]َشهِيد    َوُهوَ   السَّ

، مع أنه كرضورة البد  الرافع للبالء بإذن املوىل جل وعال، واآلن إليك ادلواء،  [37

ن طلب العالج عن  وال غَن مل  ،واكفية  ،س بق أدوية انجعة  فاميأن تسجل هنا أن  

وإمنا سنسوق حال،  وعالجات    ما مىض عىل لك  طارئة،  كإسعافات  نراه  ما  هنا 

وليس  رضورية لغريمه،  ابلنس بة  مرتبة  لكهنا  لبعضهم  ابلنس بة  مرتبة  تبدو  ال  قد   ،

 فلريتب  ،املطلوب الرتتيب بل الانتفاع، وقد ينفع لهذا من العالج ما ال ينفع ذلاك

وهو أعرف ِبال، وماكمن نفسه، وأهل مكة أدرى بشعاهبا،    لنفسه،  لك مصاب

نَْسانُ   بَلِ }بل للا يقول:   وليلخص لك من به    ،[14:  القيامة{ ]بَِصرَية    نَْفِسهِ   عىََل   اإْلِ

املعاجلات هذه  و   ،ملم  ل،  مناس بًا  يراه  ما  مهنا  مهنا  ويأخذ  التقدمي،  يقدم  حقه  ما 

 :دليه  ما حقه التأخرييؤخر و 
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 يئة احلسنة متحها تبع السا
نصيحة نبوية، وقاعدة هممة، مفهام عظم اذلنب أو صغر فال بد من مطهر، وإطفاء  

الصدقة:   خاصة  طاعة  بأي  تعاىل  ِّ   َصَدقَةُ " غضب للا  بِّ   غََضبَ   تُْطِفئُ   الرسِّ  " الرَّ

َدقَةُ    الَْماءُ   يُْطِفئُ   ََكَ   الَْخِطيئَةَ   تُْطِفئُ   حصحه األلباين، وعند الرتمذي وابن ماجه: "َوالصَّ

النَّاَر" وحصحه األلباين، فعىل املذنب أن ال يس تصغر ذنبه، بل يعظمه؛ ليصغر عند  

والرتمذي البخاري  فف    للاِ   ولُ َرسُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َمْسُعود    ْبنِ   للاِ   َعْبدِ   َعنْ   ربه: 

َّهُ   ُذنُوبَهُ   يََرى   الُْمْؤِمنَ   "ِإنَّ :  « َت   قَاِعد    كََأن   الْفَاِجرَ   عَلَْيِه، َوِإنَّ   يَقَعَ   أَنْ   خَيَاُف   َجبَل    حَتْ

فََطاَر"، وأن يعود إىل ربه من فوره،    َهكََذا  ِبهِ   فَقَالَ   أَنِْفهِ   عىََل   كَُذاَبب  َوقَعَ   ُذنُوبَهُ   يََرى

خطأه   يعلن  حلظته:وأن  من  ََّما }  وتقصريه  ِ   عىََل   التَّْوبَةُ   ِإن ينَ   اّللَّ ِ وءَ   يَْعَملُونَ   لذِلَّ  السُّ

هَاةَل   ُ   يَُتوُب   فَُأولَئِكَ   قَرِيب    ِمنْ   يَُتوبُونَ   مُثَّ   جِبَ ُ   َواَكنَ   عَلهَْيِمْ   اّللَّ  َولَيَْستِ   َحِكميًا   عَِلميًا   اّللَّ

ينَ   التَّْوبَةُ  ِ ِّئَ   يَْعَملُونَ   لذِلَّ ي   َواَل   اآْلنَ   تُبُْت   ِإينِّ   قَالَ   الَْمْوُت   أََحَدمُهُ   َحرَضَ   ِإَذا  َحىتَّ   اِت السَّ

ينَ  ِ ، وإن  [18  ، 17:  النساء{ ]  أَِلميًا   عََذاابً   لَهُمْ   أَْعتَْدانَ   ُأولَئِكَ   ُكفَّار    َومُهْ   يَُموتُونَ   اذلَّ

  َمنْ   فَِمهْنُمْ   ِبَذنِْبهِ   أََخْذانَ   فَُُكًّ }متادى فال يأمن مكر للا أن يزنل، وعقوبته أن حتل:  

ْيَحةُ   أََخَذتْهُ   َمنْ   َوِمهْنُمْ   َحاِصبًا  عَلَْيهِ   أَْرَسلْنَا    َمنْ   َوِمهْنُمْ   اأْلَْرَض   ِبهِ   َخَسْفنَا   َمنْ   َوِمهْنُمْ   الصَّ

ُ   اَكنَ   َوَما   أَغَْرْقنَا  ، وفوق [40:  العنكبوت{ ]يَْظِلُمونَ   أَنُْفَسهُمْ   اَكنُوا  َولَِكنْ   ِلَيْظِلَمهُمْ   اّللَّ

َُّقوا}هذا فهو يظمل مجمعه معه إن مل يبادر ابلعودة، وحيسن التوبة:     تُِصينَبَّ   اَل   ِفْتنَةً   َوات

ينَ  ِ ةً   ِمنُْكْ   َظلَُموا  اذلَّ َ   أَنَّ   َواعْلَُموا  َخاصَّ ]قَاِب الْعِ   َشِديدُ   اّللَّ  َظهَرَ }،  [25:  األنفال{ 

ي   بَْعَض   ِلُيِذيقَهُمْ   النَّاِس   أَيِْدي  كََسبَْت   ِبَما   َوالَْبْحرِ   الَْبِّ   يِف   الْفََسادُ  ِ لُوا  اذلَّ   لََعلَّهُمْ   َْعِ

 !.[41: الروم{ ]يَْرِجُعونَ 
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الرتمذي  ومن حمو السيئة املبادرة لصالة التوبة الت ثبتت يف كتب الس نة كام عند  

ماجه وأمحد وابن  داود  يقِ   بَْكر    أيَِب   َعنْ   وأيب  دِّ   قَالَ :  قَالَ   -  عنه  للا  ريض  -  الصِّ

)"«  للاِ   َرُسولُ  أُ   يَُقومُ   مُثَّ   َذنْبًا   يُْذِنُب   َعْبد    ِمنْ   َما :    مُثَّ   ،الُْوُضوءَ   فَُيْحِسنُ   فَيَتََوضَّ

ِلَ   ىَل تََعا   للاَ   يَْستَْغِفرُ   مُثَّ ،  َرْكَعتنَْيِ   يَُصلِّ  نِْب   ذِلَ   َهاتنَْيِ   َوقََرأَ   ، َلُ   للاُ   غَفَرَ   ِإالَّ   اذلَّ

}اآْليَتنَْيِ  َ   يَْستَْغِفرِ   مُثَّ   نَْفَسهُ   يَْظمِلْ   أَوْ   ُسوًءا  يَْعَملْ   َوَمنْ :  دِ   اّللَّ َ   جَيِ {   َرِحميًا   غَُفوًرا  اّللَّ

ينَ }  ،[110:  النساء] ِ َ   َذكَُروا  أَنُْفَسهُمْ   َظلَُموا  أَوْ   فَاِحَشةً   فََعلُوا  ِإَذا  َواذلَّ   فَاْستَْغفَُروا  اّللَّ

مْ  نُوهِبِ نُوَب   يَْغِفرُ   َوَمنْ   ذِلُ ُ   ِإالَّ   اذلُّ وا   َولَمْ   اّللَّ ]يَْعلَُمونَ   َومُهْ   فََعلُوا  َما   عىََل   يرُِصُّ  آل { 

ْعُت   (، وعند أمحد َعْن أيَب  ["135:  ْعران ْرَداِء مَسِ   عليه   للاُ   صىل  -  للاِ   َرُسولَ   ادلَّ

"  يَُقولُ   -  وسملَّ  أَ   َمنْ :  ِسنُ   َرْكَعتنَْيِ   فََصىلَّ   قَامَ   مُثَّ   ،ُوُضوَءهُ   فََأْحَسنَ   تََوضَّ  ِفهِيَما   حُيْ

ْكرَ   . " َلُ  غَفَرَ  - وجل  عزَّ  - للاَ  اْستَْغفَرَ  مُثَّ  َوالُْخُشوعَ  اذلِّ

ّ لكام نُ ف  ،اكملرآة يف أصهل  إمنا هو  القلبو  رى يف  اكد تال ت، مث  فيهرت  كت فيه نكتة أث

سامه    شيئًا،املرآة   ما  أو  املرآة  هذه  تغسل  ألن  ب  «فتحتاج  وذل  كرثة ابلكوز 

ُنِكَت   فََأيُّ قَلْب  ُأرْشِهَبَا   ،اَكلَْحِصريِ تُْعَرُض الِْفنَتُ عىََل الُْقلُوِب ُعوًدا ُعوًدا  "  :الطاعات

َحىتَّ يَِصرَي الْقَلُْب عىََل    ، ُنِكَت ِفيِه ُنْكتَة  بَْيَضاءُ َوأَيُّ قَلْب  أَْنكََرَها    ، ِفيِه ُنْكتَة  َسْوَداءُ 

: فَا   قَلَْبنْيِ َماَواُت َواأْلَرْ   عىََل أَبَْيَض ِمثِْل الصَّ ُه ِفْتنَة  َما َداَمْت السَّ َواآْلَخُر    ،ُض اَل ترَُضُّ

ا يًا   أَْسَوُد ُمْراَبدًّ ِإالَّ َما    ،َواَل يُْنِكُر ُمنْكًَرا  ،يَْعرُِف َمْعُروفًا اَل    -فَّهُ َوأََماَل كَ -  اَكلُْكوِز ُمَجخِّ

رواه الرتمذي وأمحد: َعْن  واحلل النبوي، والعالج الرابين فامي    ،(1) ُأرْشَِب ِمْن َهَواُه" 

 

البخاري ومسلم:    -  (1)  ال َيَمان   رواه  ب ن   ُحَذي  َفَة  ع ن َد    ¢َعن   ُجُلوًسا  )ُكن ا  قَاَل: 
َنة ؟    «فَ َقاَل: أَيُُّكم  ََي َفُظ َحد يَث َرُسول  للا     ¢ُعَمَر   َفظُهُ   ،يف  ال ف ت    فَ ُقل ُت: َأاَن َأح 
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َِّق للَا َحْيثَُما ُكْنَت قَاَل: )ُقلُْت: َي َرُسوَل للِا أَْوِصيِن فَقَاَل:    ¢أيَِب َذرٍّ   َوأَتِْبْع   ،"ات

ِّئَةً  لَْت َسي تَْمُحهَا(، ويف رواية: )ِإَذا َْعِ الَْحَسنََة  ِّئََة  ي َا َعرْشُ    ؛فَاْْعَْل َحَسنَةً   ،السَّ فَِإَّنَّ

لُق  َحَسن   ِِبُ النَّاَس  فَُقلُْت: َي َرُسوَل للاِ أَْمثَاِلهَا، َوَخاِلِق  ِإَلَ أَِمْن الَْحسَ   ،"،  نَاِت اَل 

 .أَفَْضُل الَْحَسنَاِت"(يِهَ " قَاَل:  ،ِإالَّ للُا؟

ونسيت   الرش،  وعشعش  املعاِص،  واس تفحلت  اذلنوب،  ترامكت  تفعل  مل  فإن 

القلب، وأحببت اذلنب فتصبح ال ترى إال احلرام،   ال تصبح إال  و اخلري، وانتكس 

الغسل ابلطاعات    عليه، وال متيس إال ل، مث ال ينفع عالج، وال تنتفع بدواء، فالزم

 

يَ ُقوُل: "تُ ع َرُض ال ف ََتُ َعَلى    «إ ن َك جَلَر يء  فَ ُقل ُت: مسَ ع ُت َرُسوَل للا     ،قَاَل: فَ َهات  
َسو َداءُ  َتة   نُك  ف يه   نُك َت  ر َِبَا  ُأش  قَ ل ب   فََأيُّ  ري   ص  ُعوًدا َكاحلَ  ُعوًدا  قَ ل ب     ، ال ُقُلوب   َوَأيُّ 

بَ ي َضاءُ   أَن َكَرَها َتة   نُك  ف يه   م ث ل    ،نُك َت  أَب  َيَض  َعَلى  قَ ل َبني  :  َعَلى  ال َقل ُب  رَي  َيص  َحَّت  
َر ضُ  َواأل  الس َماَواُت  َداَمت   َما  َنة   ف ت   َتُضرُُّه  ُمر اَبدًّا َكال ُكوز    ،الص َفااَل  َوُد  َأس  َخُر  َواآل 

ًيا   يُ ن ك ُر ُمن َكًرا  ،َمع ُروفًااَل يَ ع ر ُف    -َوأََماَل َكف هُ -جُمَخ   ر َب م ن  َهَواُه "    ،َواَل  إ ال  َما ُأش 
ُعَمرُ  َوَمال ه  ¢)فَ َقاَل  ل ه   َأه  يف   الر ُجل   َنَة  ف ت   تَ ع ُنوَن  َلَعل ُكم   َوَجار ه ؟  :  قَاُلوا:    ،َوَوَلد ه  

َوالص َدقَ   ،َأَجل   َياُم  َوالص   الَصاَلُة  ُتَكف  ُرَها  ت ل َك  ُي َعن     ،ةُ قَاَل:  َوالن  ه  ل َمع ُروف   ُر اب  َم  َواأل 
أُر يدُ  ر     ،ال ُمن َكر  لَي َس َهَذا  ال َبح  َنَة ال ِت  َُتُوُج َكَمو ج   ال ف ت   أُر يُد  َا  َعَلي َك  ف َ إ من  لَي َس  ُقل ُت: 

ال ُمؤ م ن نيَ  أَم رَي  اَي  َِبس   َها  ن   ُمغ َلقً   ،م  اَباًب  نَ َها  َوبَ ي   َنَك  بَ ي   أَم  إ ن   َسُر  أَيُك  ُعَمُر:  فَ َقاَل  ا 
َتُح؟ َسرُ   ،فَ ُقل ُت: اَل   يُ ف  َر ملَ  يُ غ َلَق أََبًدا  ،َبل  يُك  قَاَل    فَ ُقل ُت: َأَجل    ،قَاَل: فَإ ن ُه إ َذا ُكس 

ال َباَب؟ يَ ع َلُم  ُعَمُر  َأَكاَن  َُذي  َفَة:  حل  فَ ُقل َنا   : َوائ ل  نَ َعم    ،أَبُو  ُدونَ   ،قَاَل:  َأن   ال َغد     َكَما 
َلةَ  َأَل ُحَذي  َفَة َعن     ،الل ي   َنا َأن  َنس  ب   : َفه  ََغال يط  قَاَل أَبُو َوائ ل  أل  َد يث  لَي َس اب  ث  ُتُه حب  إ ين   َحد 
: َسل هُ  ،ال َباب   ُروق   .(َفَسأََلُه فَ َقاَل: ال َباُب ُعَمرُ  ،فَ ُقل َنا ل َمس 
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َدقَُة تُْطِفُئ الَْخِطيئََة  : " ™ تكف هبا غضب ربكصدقة؛ ل بعد لك ذنب خاصة ال َوالصَّ

النَّارَ  الَْماُء  يُْطِفُئ  ُأَماَمَة  ف، والصالة:  (1) "ََكَ  أيَِب  قَاَل َرُسوُل للِا    ¢َعْن  :  «قَاَل: 

َساعَات   ِستَّ  الْقَمَلَ  فَُع  ِلرَيْ َماِل  الشِّ َصاِحَب  أَْو    (2) "ِإنَّ  الُْمْخِطِئ  الُْمْسمِلِ  الَْعْبِد  َعِن 

 

قَاَل: )ُكن ُت َمَع الن يب       ¢َعن  ُمَعاذ  ب ن  َجَبل     رواه الرتمذي والطباين وأمحد  -  (1) 
ريُ   ،يف  َسَفر    « ن ُه َوََن ُن َنس  ُت يَ و ًما َقر يًبا م  قُ ل ُت: اَي َرُسوَل    فَ َلم ا رَأَي  ُتُه َخل يًّا   فََأص َبح 
َن ةَ   ،للا   ُلن  اجل  خ  ب  ين  ب َعَمل  يُد    ،قَاَل: "َلَقد  َسأَل َتن  َعن  َعظ يم    ،َويُ َباع ُدين  َعن  الن ار    ،َأخ 

َعَلي ه   َيس َرُه للاُ  َمن   َعَلى  ري   لََيس  ًئا  ،َوإ ن ُه  َشي   ب ه   ر ك   ُتش  َواَل  للَا  الَصاَلةَ   ،تَ ع ُبُد    ، َوتُق يُم 
ري  ؟ُث  قَاَل: َأاَل أَُدلُّكَ   ،َوحَتُجُّ ال بَ ي تَ   ،َوَتُصوُم َرَمَضانَ   ،َوتُ ؤ ِت  الز َكاةَ    ، َعَلى أَب  َواب  اخلَ 

ط يَئَة َكَما يُط ف ُئ ال َماُء الن ارَ  َوَصاَلُة الر ُجل  م ن  َجو ف     ،الص و ُم ُجن ة  َوالص َدَقُة ُتط ف ُئ اخلَ 
َوِم  ا    ،الل ي ل   َوَطَمًعا  َخو فًا  ُم   َرِب  ُعوَن  َيد  ع   ال َمَضاج  َعن   ُجُنوُِبُم   }تَ َتَجاىَف  قَ َرأَ:  ُث  

َا َكانُوا يَ ع َمُلوَن{   ف َي ََلُم  م ن  قُ ر ة  أَع نُي  َجَزاًء مب  َرَزق  َناُهم  يُ ن ف ُقوَن َفاَل تَ ع َلُم نَ ف س  َما ُأخ 
ب ُ  َم ر  ُكل  ه  ُث  قَاَل: َأاَل ُأخ  قُ ل ُت: بَ َلى اَي َرُسوَل    ،َوُذر َوة  َسَنام ه ؟"   ،َوَعُمود ه    ،َك ب َرأس  األ 

اَلُم َوَعُموُدُه الَصاَلةُ   ،للا   َم ر  اإل  س  ُث  قَاَل: َأاَل   ،َوُذر َوُة َسَنام ه  اجل  َهادُ   ،قَاَل: "رَأُس األ 
َذل َك ُكل  ه ؟" مب  اَلك   َُك  ب  للا  قُ ل تُ   ،ُأخ  َرُسوَل  اَي  بَ َلى  فَ َقاَل: ُكف    ،:  ب ل َسان ه   "فََأَخَذ 

َا نَ َتَكل ُم ب ه ؟  ، فَ ُقل ُت: اَي َرُسوَل للا    ،َعَلي َك َهَذا" فَ َقاَل: "َثك َلت َك    ،َوإ ان  َلُمَؤاَخُذوَن مب 
َنت ه م    َوَهل  َيُكبُّ الن اَس يف  الن ار  َعَلى ُوُجوه ه م    ،أُمَُّك اَي ُمَعاذُ  إ ن َك    ؟إ ال  َحَصائ ُد أَل س 

، فَإ َذا َتَكل َمتَ   .أَو  َلَك"( ،ُكت َب َعَلي كَ   ،َلن  تَ َزاَل َسال ًما َما َسَكت 
يراد ِبا اللحظة من الزمان، وليست الساعة املعروفة    والساعة يف لغة العرب  -  (2) 

املثال:  اآلن  حبار  جممعللزبيدي، و   (5327:  ص)  العروس   َتج ، وانظر على سبيل 
 .للكجراِت (147/ 3)األخبار  ولطائف التنزيل  غرائب يف  األنوار
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َواِحَدًة"   ،الُْميِسءِ  ُكتِبَْت  َوِإالَّ  أَلْقَاَها،  ِمهْنَا  للَا  َواْستَْغفََر  نَِدَم  الطباين   فَِإْن  رواه 

األلباين الليل:  وحصحه   للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  الَْباِهِلِّ   ُأَماَمةَ   أيَِب   فََعنْ :  ، وقيام 

َّهُ   اللَّْيِل؛  ِبِقيَامِ   عَلَْيُكْ : "« اِلِحنيَ   َدأُب   فَِإن   َوَمْكفََرة    َربُِّكْ،  ِإىَل   لَُكْ   ُقْربَة    َوُهوَ   قَْبلَُكْ،  الصَّ

يِّئَاِت، مْثِ   َعنِ   َوَمهْنَاة    لِلسَّ  مس ند  يف  ما و   األلباين،   وحصحه  وغريه  الرتمذي  رواه"  اإْلِ

  يَُصلِّ   فُاَلانً   ِإنَّ :  فَقَالَ   «  النَّيِبِّ   ِإىَل   َرُجل    َجاءَ :  قَالَ   ¢  ُهَريَْرةَ   أيَِب   َعنْ :  أمحد  اإلمام

َق، أَْصَبحَ  فَِإَذا اِبللَّْيِل، َّهُ : "قَالَ  ََسَ  . !"يَُقولُ   َما  َسيهَْنَاهُ  ِإن
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 أعظم من الذنبفمن رمحة اهلل   يأساحذر ال
فانَتيى أمرك، فال حتمل إن الش يطان يأتيك فيقول ل: ها قد وقعت  أّيا املذنب:  

، وتندم عىل ما  طاقة ل به، فال داع  ألن تعاهد نفسك بعدم النظر  نفسك ما ال

إليه، عودة  من  بد  يقينً   من  ومتتنع  ال  تعمل  لأنك    ا يشء  وهكذاسرتجع  ينسج   ، 

أسريه، وال تلبث    من الومه، والوهن، حىت تصبح  االش يطان الرجمي حول خيوطً 

ََذ ِإلَهَُه َهَواُه أَفََأنَْت تَُكوُن عَلَْيِه  وجل:    للا عز أن يصدق عليك قول   }أََرأَيَْت َمِن اَتَّ

ُ عىََل ِعمْل  َوَخَتَ عىََل  ،  [43َوِكياًل{ ]الفرقان:   ُ اّللَّ ََذ ِإلَهَُه َهَواُه َوأََضهلَّ
}أَفََرأَيَْت َمِن اَتَّ

ِغَشاَوًة   ِه  برََصِ عىََل  َوَجَعَل  َوقَلِْبِه  ِعِه  تََذكَُّروَن{  مَسْ أَفاََل   ِ اّللَّ بَْعِد  ِمْن  َّيِْديِه  فََمْن 

، فاحذره من اآلن، بل لكام سقطت َّنضت، ولكام وقعت أفقت، ![23]اجلاثية:  

  .ولكام وهنت قويت فال تستسمل أبًدا

 

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

302

 

 ماذا ستجني عند استمرارك 
وانتقامك من عدوك، ورصفك هواك إىل طاع  لنفسك،  يوجب حماربتك  مما  ة  إن 

وهجاد ونفسك    كربك،  لهواك  اليومو األعظم  تفعل  مل  إن  أنك  وتقلع ش يطانك   ،

اللحظة وتنَتي   وشقاؤك    الساعة،  عناؤك  وس يطول  املوت،  حىت  أسريه  س تصبح 

يأتيك أجكل الويل ل  ،ومرضك وأملك ومغك وإدمانك حىت  الويل مث    ،وابلتايل 

فواجب عليك أن تتوقف اآلن، وأن تقرر احلسم الساعة، وأن تنَتي  اللحظة، وأن 

املرة:   قلبك هذه  من  تغيرًيا حقيقيًا  َما  تنوي  وا  ُ يُغَريِّ ِبقَْوم  َحىتَّ  َما   ُ يُغَريِّ اَل   َ اّللَّ }ِإنَّ 

  َعنْ النسايئ وحصحه األلباين:  عند  وس بقت قصة األعرايب  ،  [11ِبَأنُْفِسهِْم{]الرعد:  

اِد ْبِن الْهَاِد   ْعَراِب ِإىَل النَّيِبِّ    ¢َشدَّ
ََّبَعُه، مُثَّ    «قَاَل: َجاَء َرُجل  ِمْن اأْلَ فَآَمَن ِبِه َوات

ا اَكنَْت غَْزَوة  غَِّنَ   «قَاَل: ُأَهاِجُر َمَعَك، فََأْوََص ِبِه َرُسوُل للِا   اِبِه، فَلَمَّ بَْعَض أَحْصَ

للِا   فَقَسَ   «َرُسوُل  يَْرَعى  َسبْيًا،  َواَكَن   ، َلُ قََسَم  َما  ابَُه  أَحْصَ فََأْعَطى   ، َلُ َوقََسَم  َم 

ا َجاَء َدفَُعوُه ِإلَْيِه، فَقَاَل: َما َهَذا؟، قَالُوا: قَْسم  قََسَمُه َلَ َرُسوُل للِا    «َظهَْرمُهْ فَلَمَّ

النَّيِبِّ   ِبِه ِإىَل  فَقَاَل: َما عىََل    فَقَاَل: َما َهَذا؟، قَاَل:  «فََأَخَذُه فََجاَء   ،" "قََسْمُتُه َلَ

ََّبْعُتَك عىََل أَْن ُأْرَمى بَِسهْم  َهاُهنَا   ََّبْعُتَك، َولَِكينِّ ات فََأُموَت   -َوأََشاَر ِإىَل َحلِْقِه    -َهَذا ات

ياًل، مُثَّ  : "ِإْن تَْصُدِق للَا يَْصُدْقَك"، فَلَِبثُوا قَلِ «فَقَاَل َرُسوُل للِا    ، فََأْدُخَل الَْجنَّةَ 

، فَُأيِتَ ِبِه َرُسوُل للِا   َمُل قَْد أََصابَُه َسهْم  َحْيُث أََشاَر،    «ََّنَُضوا يِف ِقتَاِل الَْعُدوِّ حُيْ

، مُثَّ كَفَّنَُه  ": "أَُهَو ُهَو؟"، قَالُوا: نََعْم، قَاَل: "َصَدَق للَا فََصَدقَهُ «فَقَاَل َرُسوُل للِا  

اللَّهُمَّ    «َرُسوُل للِا   ِمْن َصاَلتِِه:  َظهََر  ِفميَا  فاََكَن  عَلَْيِه،  فََصىلَّ  َمُه  قَدَّ مُثَّ  ُجبَّتِِه،  يِف 

، فَُقِتَل َشهِيًدا، أَاَن َشهِيد  عىََل َذِلَ   ."(َهَذا َعْبُدَك َخَرَج ُمهَاِجًرا يِف َسِبيكِلَ
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 خوفك هل حجزك 
ك عند خلوتك، ومل يزجرك  إن مل يهنك خوفك من للا عن معصيته، ومل ترقب رب

فال   ربك  معصية  عن  وال  علمك  حياتك،  من  اس تفدت  ما  وال  علمك،  يف  خري 

و  آلخرتك،  واس تعدادك  ربك،  خوف  يف  اخلش يةتنظريك  العمل  ادعى رأس  مفن   ،

َ ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء  لبت منه اخلش ية فعلمه جحة عليه ال ل:  علًما وسُ  ََّما خَيْىَش اّللَّ }ِإن

]فاطر:    ِإنَّ   } غَُفور  َعزِيز    َ يَْوم  ،  [28اّللَّ عََذاَب  َريبِّ  َعَصيُْت  ِإْن  أََخاُف  ِإينِّ  }ُقْل 

]األنعام:   للعبور  [15َعِظمي {  جرًسا  من ذل  واَتذ  ومعلوماتك،  علمك،  فراجع   ،

 !. للجنة ال للنار
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 التوبة املطلوبة 
بل   للحرام،  النظر  من  يتوبون  اذلين  أولئك  يصل كثري  وقد  أنفسهم،  ويعاقبون 

النظر ابلطالق يعلق  أو  الميني عىل املصحف،  أو  للعهد، والنذر،  لكن  ...  ببعضهم 

، وال ميسكه  لألبد  أغلب هؤالء ينقلب رأًسا عىل عقب، وال يف  بيشء من ذل

ندم   توبة حلظية، ونوع  تعدو أن تكون  أَّنا ال  تقدم، والسبب  عن احلرام يشء مما 

ل  هذا  وإمنا  وقـت، ولك  حماةل،  ال  لذلنب  عائد  وهو  مبقبول،  وليس  املطلوب،  يس 

ذل  يسّل  هو  توبة  واملقبول  والواجب رشعًا،  عهده،  أو  نذره،  أو  بميينه،  نفسه   

الندم ادلامئ، واألىس املتواصل اذلي قال عنه احلسن البرصي: "رب مذنب يدخل  

 "...!. به بذنبه اجلنة؛ إذ يطول حزنه حىت يأيت أجهل، فيدخهل اجلنة
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 تسلية الشيطان 
ال  كامبلييساإلميني  ال و   ، ش يطاينال عهد  ذل  اآلين  اللحظ   والنذر  أن   ،  يل  حيلو 

والسبب أن أغلب العصاة بعد فراغه من   "،الش يطان  تسلية: "أصف األمر بذل

يلفظه، أو بنذر يعقده، مث ما إن يأيت  معصيته يسّل   نفسه بعهد يقطعه، أو ميني 

وينقض املساء   الش يطان،  يأتيه  مرة  وهكذا يف لك  قال،  ما  ونيس  عاد،  وقد  إال 

وخيفّ  اذلنب،  عهنم  يسقط  ذل  أن  أكرثمه  وحيسب  اكن،  ما  وما  عليه  وتريته،  ف 

ادلامئة،   الصادقة  النصوح  والتوبة  احلقة،  الطاعة  يسقطه سوى  ال  اذلنب  أن  علموا 

زتم أمرها ِبذافريه فإنه ال  وأن من فعل ما س بق مث عاد فإنه لو دفع لك كفارة، وال 

، فيجب أن يعمل  يسقط عنه إمث اذلنب، وال حيل ل أن يقرتب منه هما دفع من نقد

 .وأن يعتقد ذل لك عبد 
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 الندم اللحظي 
املعصية بعد  فينّدهمم  الناس  من  لكثري  الش يطان  يأيت  "الندم    ،قد  أن:  يسلهيم  مث 

واحلرسة املس مترة، واخلوف    وما علموا أن املراد ابلندم هنا هو الندم ادلامئ،  ،توبة"

احملرق، واألمل  املزجع،  واهلم  البرصي و   املقلق،  احلسن  عنه  قال  :  -رمحه للا-  اذلي 

إال   بعده  يأمن  ال  اجلنة"و   إذا "ندم  يف  قدمه  الزائل، ،  ضع  اللحظ   الندم    وليس 

الاكذب، إن   والباكء  ما  اذلي  يعود    واخلوف  حىت  جسادته  عىل  قدمه  بعده  يضع 

 للحرام بعد جسداته!. 
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 أنت جمتهد وجماهد 
اجلهاد بني  مجعت  لقد  التائب  والصب  ،والاجَتاد  ،أّيا    ،واملصابرة  ، واجملاهدة، 

تنجر   الشهوات، وأصدقاء احملرمات، وال  للوراء، واحذر دعاة  واملرابطة فال ترجع 

وراءمه بأي جحة، أو أي دعوة وحيةل، وس يحاولون النيل منك، وتثبيطك، وجرك 

إلهيم اثنية فاحذرمه وحذر مهنم؛ فك سقط بعد أن تب من تئب، ورجع بعد أن 

ربنا:   قال  فقد  سال؛  منيب  من  ُ }عاد  ينَ   َويُرِيدُ   عَلَْيُكْ   يَُتوَب   أَنْ   يُرِيدُ   َواّللَّ ِ  اذلَّ

َِّبُعونَ  هََواِت   يَت  َرأَيْتَ   َوِإَذا}  ، بل قال آمًرا:[27:  النساء{ ]َعِظميًا   َمْياًل   تَِميلُوا  أَنْ   الشَّ

ينَ  ِ هِ   َحِديث    يِف   خَيُوُضوا  َحىتَّ   َعهْنُمْ   فََأْعرِْض   آَيتِنَا  يِف   خَيُوُضونَ   اذلَّ ا َوإِ   غرَْيِ   يُنِْسيَنَّكَ   مَّ

ْيَطانُ  ْكَرى  بَْعدَ   تَْقُعدْ   فاََل   الشَّ اِلِمنيَ   الْقَْومِ   َمعَ   اذلِّ لَ   َوقَدْ }،  [68:  األنعام{ ]الظَّ   عَلَْيُكْ   نَزَّ

ْعُتْ   ِإَذا  أَنْ   الِْكتَاِب   يِف  ِ   آَيِت   مَسِ   َحىتَّ   َمَعهُمْ   تَْقُعُدوا   فاََل   هِبَا  َويُْسََتَْزأُ   هِبَا  يُْكفَرُ   اّللَّ

هِ   َحِديث    يِف   خَيُوُضوا َ   ِإنَّ   ِمثْلُهُمْ   ِإًذا  ِإنَُّكْ   غرَْيِ   هَجَّنََّ   يِف   َوالْاَكِفرِينَ   الُْمنَاِفِقنيَ   َجاِمعُ   اّللَّ

يًعا   . [140: النساء{ ]مَجِ
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 ّي اإلرادة القوية والرغبة اجلادة يف التغي
للعودة، ومفتاح رضوري لالنطالق، والفرار  رشط أسايس للتوبة، وابب ال بد منه  

}ِإنَّ  احلقيقية:  ابلنفس، ورغبَتا  ما  تغيري  اجلبار هو  َ   إىل  ُ   اَل   اّللَّ   َحىتَّ   ِبقَْوم    َما   يُغَريِّ

وا ُ ]ِبَأنُْفِسهِمْ   َما   يُغَريِّ الرابنية:  [11:  الرعد{  التوفيق اإللهي ، والهداية  ، مث بعده يأيت 

ينَ } ِ ُمْ   نَاِفي   َجاَهُدوا  َواذلَّ َ   َوِإنَّ   ُسُبلَنَا   لهََنِْديهَنَّ ]الُْمْحِسننِيَ   لََمعَ   اّللَّ ،  [69:  العنكبوت{ 

ينَ } ِ ُ   َويَزِيدُ }،  [17:  محمد{ ]تَْقَوامُهْ   َوآَتمُهْ   ُهًدى  َزاَدمُهْ   اْهتََدْوا  َواذلَّ ينَ   اّللَّ ِ   اْهتََدْوا  اذلَّ

اِلَحاُت  َوالَْباِقيَاُت  ُهًدى ِّكَ  ِعْندَ  َخرْي   الصَّ ا َوَخرْي    ثََواابً  َرب  !.[76: مرمي{ ]َمَردًّ
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 طريق التوبة عند ابن القيم
  إىل  يوصل  طريق   ذكر  يف  يف كتابه طريق الهجرتني قاعدة  -رمحه للا-ذكر ابن القمي  

)ويه  واألقوال  األحوال  يف   الاس تقامة فقال:    حراسة   :أحدهام  : شيئان  واألعامل 

  لكه   الفساد  أصل   فإن  معها؛   والاسرتسال  إهاملها،   من  واحلذر  وحفظها،  اخلواطر

 بذرها  متكن  فإذا  القلب،  أرض  يف  والنفس  الش يطان  بذر  يه  ألَّنا   جي ء؛  قبلها   من

  حىت  بسقيه  يسقهيا   مث  إرادات،  تصري  حىت  أخرى   بعد   مرة   بسقيه  الش يطان  تعاهدها

  من   أيرس  اخلواطر  دفع  أن   ريب  وال  األعامل،  تمثر  حىت   هبا  يزال  ال   مث   عزامئ،   تكون

  أن   بعد  دفعها   عن  اكلعاجز  أو  عاجًزا  نفسه  العبد  فيجد  والعزامئ،  اإلرادات  دفع

  ِتاون   مكن  ضعيف،  خاطر  ويه  يدفعها،  مل  إذا  املفرط  وهو  جازمة،  إرادة  صارت

  فإن  إطفاهئا،  عن  جعز  منه  متكنت  فلام  يبس،  حطب  يف  وقعت  انر  من  برشارة

 عدة:  أس باب قلت اخلواطر حفظ إىل الطريق مفا  قلت

 بتفصيل  وعلمه  قلبك،   إىل  ونظره  ، س بحانه  الرب  ابطالع  اجلازم  العمل  أحدها:

 خواطرك. 

 منه.  حياؤك  الثاين:

  وحمبته   ملعرفته  خلق  اذلي  بيته  يف  اخلواطر  تكل  مثل   يرى  أن  ل  إجالل  الثالث:

 .)يعين القلب(

 اخلواطر. بتكل عينه من تسقط أن  منه خوفك الرابع:
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 حمبته. غري قلبك تساكن أن ل إيثارك اخلامس: 

  القلب  يف  ما   فتألك  رشارها،  ويس تعر  اخلواطر،  تكل  تتودل  أن  خشيتك  السادس:

 تشعر.  ال  وأنت  مجةل به فتذهب  للا،  وحمبة اإلميان، من

  أن   فاعمل  به،  ليصاد  للطائر  يلقى  اذلي  احلب  مبزنةل  اخلواطر  تكل  أن  تعمل   أن  السابع:

 تشعر.   ال وأنت لصيدك منصوب خف يف  حبة فهو مهنا خاطر لك

 احملبة  ودواع   اإلميان  وخواطر  يه  جتمتع  ال  الرديئة  اخلواطر  تكل  أن  تعمل  أن  الثامن:

  أحدهام   وغلب  إال   قلب  يف   اجمتعا   وما   وجه،   لك  من  ضدها  يه  بل  أصاًل،   واإلانبة

 النفس   خواطر  غلبت  بقلب  الظن  مفا   ماكنه،  واس توطن  وأخرجه   صاحبه،

 لكن  ماكَّنا،  واس توطنت  فأخرجَتا،  واحملبة  واملعرفة  اإلميان  خواطر  فيه  والش يطان

 مبصابه.  وأحس  ذل، بأمل لشعر حياة  للقلب اكن لو

 دخل   فإذا  ل،  ساحل   ال  اخليال  ِبور  من  ِبر  اخلواطر  تكل  أن  يعمل  أن  التاسع:

  إليه   جيد   فال  منه  اخلالص  فيطلب  ظلامته،   يف   وته  فيه   غرق   مغراته   يف  القلب

 يفيد. ال مبا  مشغول بمعذّ  الفالح، من بعيد اخلواطر متلكه فقلب سبياًل،

  إال   لصاحهبا  تمثر   فال  اجلاهلني،   وأماين  امحلقى،   وادي   يه   اخلواطر  تكل  العارش: أن 

  سلطاَّنا،  عن   وعزلته  الوساوس،  أورثته  القلب  عىل  غلبت  وإذا  واخلزي،  الندامة

  اخلواطر  يف  معلوم   هذا  أن   كام   الطويل،  األَس  يف   وألقته  رعيته،  عليه  وأفسدت

  القلب  أرض  فإن  لكه؛   اخلري   أصل  يه   الرحامنية   اإلميانية  اخلواطر  فهكذا  النفسانية،

  ورجاء   ابلوعد،  والتصديق   واإلانبة   واحملبة   واخلش ية  اإلميان   خواطر   فهيا  بذر   إذا

  علهيا   والقيام  ومراعاِتا   ِبفظها   صاحهبا   وتعاهدها   مرة،  بعد  مرة  وسقيت  الثواب،
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 يف  جوارحه  واس تعملت  اخلريات،  من  قلبه  ومألت  مجيل،  فعل  لك  ل  أمثرت

 حتققت   ملا   ولهذا  رعيته،  ل  واس تقامت  سلطانه،  يف  املكل  هبا   واس تقر  الطاعات،

  وجل   سريها،  هو  ذل  فاكن  اخلواطر  حفظ  عىل  ْعلت  ذل  السالكني  من  طائفة

  والثاين:  س نة، وال  واجبًا   به يرتك ال  أن أحدهام  برشطني: لصاحبه انفع وهذا  أعاملها،

  خواطر  موضعها   جيعل  بأن  إال  ذل  يت  ال  بل  املقصود،  هو  حفظها  جمرد  جيعل   ال  أن

  ويعمره  اخلواطر،  تكل  من  قلبه  فيفرغ  واخلش ية،  والتولك   واإلانبة  واحملبة  اإلميان

 التفطن  من  بد   فال  خاًَسا،  اكن   مًعا  مهنا  تفريغه  عىل   ْعل  مفىت  وإال   بأضدادها،

  وإزالَتا  اخلواطر،  إلقاء   عىل   وْعلوا  السلوك،  أرابب  من  أقوام  غلط  هنا  ومن  لهذا،

 ومه  رحامنيًا   وفتًحا  حتقيقًا   فظنوها   واخلياالت  الش به  أنواع  الش يطان  فهيا   فبذر  مجةل،

  والفطرة   الناطق،  الكتاب  هو  واملزيان  ش يطانية،  خياالت  يه   وإمنا   غالطون،  فهيا 

 . (1)(املس تعان وللا  النبوة، بنور املؤيد والعقل السلمية،

 

 

 

 

 

 

 الثانية،  الطبعة   الدمام،  –  القيم  ابن  دار:  الناشر(  274:  ص)   اَلجرتني  طريق  -  (1) 
 .عمر أبو  حممود بن عمر: حتقيق م،1994 – 1414
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 وجوب تعجيل التوبة
تأخروا،   أو  تقدموا  بيدمه مفىت شاءوا تبوا  التوبة  أمر  أن  العصاة  حيسب كثري من 

أمث، وحيتاج لتوبة  ، ومن أخرها  وما علموا أن العلامء جعلوا التوبة واجبة عىل الفور

املبادرة إىل التوبة  يف مدارج السالكني: )  -رمحه للا-  كام قال ابن القمي  لتأخريه التوبة 

الفور فإذا    ،مفىت أخرها عىص ابلتأخري  ،وال جيوز تأخريها  ،من اذلنب فرض عىل 

التوبة توبته من تأخري  وقل أن َتطر   ،تب من اذلنب بق  عليه توبة أخرى ويه 

وقد    ،بل عنده أنه إذا تب من اذلنب مل يبق عليه يشء آخر  ،هذه ببال التائب

التوبة تأخري  من  التوبة  عليه  من  ،  بق   يعمل  مما  عامة  توبة  إال  هذا  من  ينج   وال 

العبد من ذنوبه أكرث مما يعلمهفإن ما ال يع  ؛ومما ال يعمل  ،ذنوبه ينفعه يف   ،لمه  وال 

ممتكنً  اكن  إذا  هجهل  هبا  املؤاخذة  العملعدم  من  والعمل  ؛ا  العمل  برتك  عاص    ؛ فإنه 

الرشك يف هذه )قال:    «  ويف حصيح ابن حبان: أن النيب   ، فاملعصية يف حقه أشد

المنل دبيب  من  أخفى  بكر  ،األمة  أبو  رس  :¢فقال  ي  منه  اخلالص  ول فكيف 

وأس تغفرك ملا ال    ،اللهم إين أعوذ بك أن أرشك بك وأان أعمل"قال: أن تقول:    ؟،للا

العبد  ،(1) "أعمل يعلمه  وال  ذنب  أنه  للا  يعلمه  مما  الاس تغفار  طلب  ويف    ، فهذا 

 

ر    َأيب    َمعَ   ان طََلق تُ : "قَالَ   ¢  َيَسار    ب ن    َمع ق ل    صححه األلباين: َعن    -  (1)  د  يق    َبك    الص  
ر ،  َأابَ   ايَ : "فَ َقالَ   ،«  الن يب      إ ََل   ¢ ر كُ   َبك  َفى  ف يُكم    لَلش   ل    َدب يب    م ن    َأخ    َعَلى  الن م 

ر    أَبُو  فَ َقالَ   ،"الص َفا ر كُ   َوَهل  :  َبك   َرُسولُ   فَ َقالَ   آَخَر؟،  إ ََلًا  للا    َمعَ   َجَعلَ   َمن    إ ال    الش  
ي   َوال ذ ي : "« للا   ر كُ   ب َيد ه ، نَ ف س  َفى  لَلش   ل    َدب يب   م ن    َأخ    أَُدلُّكَ   َأاَل   الص َفا، َعَلى   الن م 
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عنه يدعو يف صالته:  ):  « الصحيح  اكن  خطيئت"أنه  اغفر يل    ، وهجل  ،اللهم 

  ، وخطأي   ،وهزيل  ،اللهم اغفر يل جدي  ،وما أنت أعمل به مين  ،أمري  وإَسايف يف

  ، وما أَسرت  ،وما أخرت  ،اللهم اغفر يل ما قدمت  ،ولك ذل عندي  ، وْعدي

إلهي  ال إل إال أنت  ،وما أنت أعمل به مين  ،وما أعلنت ويف احلديث  ،  (1)"(أنت 

ذنيب لكه":  راآلخ  اغفر يل  أول    ،َسه وعالنيته  ،خطأه وْعده  ، دقه وجهل  ،اللهم 

لتأيت التوبة عىل ما علمه العبد من ذنوبه    ؛فهذا التعممي وهذا الشمول  ،(2)"وآخره

 .(3)(وما مل يعلمه

 

 

 

ء    َعَلى ر كَ   َأن    ب كَ   َأُعوذُ   إ ين     الل ُهم  :  ُقل    وََكث ريُُه؟،  قَل يُلهُ   َعن كَ   َذَهبَ   قُ ل َتهُ   إ َذا   َشي    ُأش 
تَ غ ف ُركَ  َأع َلُم، َوَأانَ  ب كَ   . " َأع َلمُ  اَل  ل َما َوَأس 

َعر ي     ُموَسى   َأيب    رواه البخاري ومسلم ونصه: َعن    -  (1)  َش    َكانَ   أَن هُ   « الن يب      َعن   ¢  األ 
ُعو ََذا َيد  َعاء    ِب  ل ي، َخط يَئِت   َل   اغ ف ر   الل ُهم  : الدُّ َرايف   َوَجه    َأع َلمُ  أَن تَ  َوَما أَم ر ي، يف    َوإ س 

،  ب ه   د  ي   َل    اغ ف ر    الل ُهم    م ن   ،  ج  د ي،  َوَخطَئ ي  َوَهز َل    الل ُهم    ع ن د ي،  َذل كَ   وَُكلُّ   َوَعم 
َرر تُ   َوَما  َأخ ر ُت،  َوَما  َقد م تُ   َما  َل    اغ ف ر   ،   ب ه    َأع َلمُ   أَن تَ   َوَما  َأع َلن ُت،  َوَما  َأس    م ن  
ُر، َوأَن تَ  ال ُمَقد  مُ  أَن تَ  ء   ُكل     َعَلى َوأَن تَ  ال ُمَؤخ    ." َقد ير   َشي 

: ُسُجود ه    يف    يَ ُقولُ   «  للا    َرُسولُ   َكانَ : "  قَالَ   ¢   ُهَري  َرةَ   َأيب    رواه مسلم َعن    -  (2) 
ل ُه، د ق هُ  ُكل ُه،  َذن يب   َل   اغ ف ر   الل ُهم   َرُه،  َوَأو َلهُ  َوج  ر هُ   َوَعاَلن يَ َتهُ  َوآخ   ." َوس 

 .ار الكتاب العريب بريوتد( 272/ 1مدارج السالكني )  - (3) 
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 خطر من تاب ثم عاد! 
نعم إنه خطر حمدق، ومه مقلق، والكم مؤرق ذلل اذلي لكام تب عاد، ولكام ندم  

مئة، وعامل من علامء األمة إنه  انتكس، ولكام قام سقط، ينبيك عن هذا إمام من األ

  إليه  يعود  فهل  عاوده  مث  اذلنب  من  تب   إذا  العبد)  حيث قال:  -رمحه للا-ابن القمي  

  واآلخر   األول  عىل  العقوبة   يس تحق  ِبيث  عاوده،  مث   منه  تب  قد  اذلي   اذلنب  إمث

  عىل   يعاقب  وإمنا   إمثه  إليه   يعود  فال  ابللكية   بطل  قد  ذل  أن  أو  مرًصا،  مات  إن

 األول؛  اذلنب  إمث  إليه  يعود:  طائفة  فقالت  قوالن،  األصل  هذا  ويف  األخري،  هذا

  من   اإلسالم  مبزنةل   اذلنب  من   التوبة  ألن :  قالوا  ابملعاودة،   وبطالَّنا  التوبة   لفساد

  عاد   ارتد  فإن  وتوابعه،  الكفر  إمث  من  قبهل  ما   إسالمه  هدم  أسمل   إذا  والاكفر  الكفر،

"قال  أنه «  النيب  عن  الصحيح  يف  ثبت  كام  الردة  إمث   مع  األول  اإلمث  إليه  من : 

 ابألول  أخذ  اإلسالم  يف  أساء  ومن  اجلاهلية  يف  ْعل  مبا   يؤاخذ  مل  اإلسالم  يف  أحسن

  أعظم   من  الردة   أن  ومعلوم  إسالمه،  يف  وأساء  أسمل  من  حال  فهذا  ،(1)"واآلخر

  يسقطه  ومل  كفره،  حال   يف   منه   اكن   مبا   بعدها  ُأخذ  فإذا  اإلسالم،  يف   اإلساءة 

  كام   السابق،  اإلمث  تسقط  ال  اذلنبني  بني  املتخلةل  التوبة  فهكذا  بيهنام،  املتخلل  اإلسالم

  علهيا،   واملوافاة  ابس مترارها،   مرشوطة  التوبة  حصة  وألن :  قالوا  الالحق،   اإلمث   متنع  ال

  مرشوطة  اإلسالم  حصة  أن  كام  الرشط،   عدم  عند  يعدم  الرشط  عىل  واملعلق

 

َعن    -  (1)  ومسلم:  البخاري  ُعود    ب ن    للا    َعب د    رواه   ايَ :  َرُجل    قَالَ ):  قَالَ   ¢  َمس 
َا  أَنُ َؤاَخذُ   للا ،  َرُسولَ  ل َنا  مب  ل ي ة ؟،  يف    َعم  َاه  َسنَ   َمن  : "قَالَ   اجل  اَلم    يف    َأح    يُ َؤاَخذ    ملَ    اإل  س 

َا ل ي ة ، يف   َعم لَ  مب  َاه  اَلم   يف    َأَساءَ  َوَمن   اجل  ذَ  اإل  س  ل ي ة    يف   ب َعَمل ه   ُأخ  َاه  اَلم   اجل   . "(َواإل  س 
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  مدة  فوقَتا   العمر،   مدى  مؤكًدا  وجوابً   واجبة   والتوبة:  قالوا  عليه،  واملوافاة  ابس متراره

  العمر   إىل  ابلنس بة  فهي   ْعره،  مدة  يف  حمكها  اس تصحاب  عليه   جيب   إذ  العمر؛

  إمساكه   نقض  مث  الهنار   معظم  أمسك  فإذا  اليوم،   صوم   يف   املفطرات   عن   اكإلمساك

  من  شيئًا  ميسك مل  من مبزنةل واكن به، يعتد ومل  صيامه، من  تقدم ما  بطل ابملفطرات

  ليعمل  العبد  إن : "«  قول  وهو  الصحيح،  احلديث  هذا  عىل   ويدل:  قالوا  يومه،

  فيعمل   الكتاب  عليه  فيس بق  ذراع،  إال   وبيهنا  بينه   يكون   ما   حىت  اجلنة   أهل   بعمل

  موجبًا   كفًرا  الثاين   العمل  هذا  يكون  أن   من  أمع   وهذا  ،(1) "فيدخلها  النار   أهل   بعمل

  أخب  وإمنا  اإلسالم،  فيفارق   فريتد :  يقل  مل   فإنه   لْلخول؛  موجبة  معصية  أو  للخلود،

"السنن  بعض  ويف  النار،  ل  يوجب   بعمل  يعمل  أنه   للا   بطاعة  ليعمل   العبد  إن: 

  السيئة  فاخلامتة  ،(2)"النار  فدخل   وصيته  يف  جار   املوت  عند  اكن   فإذا  س نة  س تني

  منه  يلزم فهذا: قيل  فإن ابخلواتمي، واألعامل مبعصية، أو بكفر خامتة تكون أن من أمع

  أن  عىل  دال  قد  والس نة  والقرآن  املعزتةل،  قول  وهذا  ابلسيئات،  احلس نات  إحباط

 

ل    ب َعَمل    يَ ع َملُ   الر ُجلَ   إ ن    فَ َوللا  "حديث طويل ومنه:    -  (1)    َيُكونُ   َما  َحَّت    الن ار    َأه 
َنهُ  نَ َها  بَ ي   ب قُ   ذ رَاع    إ ال    َوبَ ي   ل    ب َعَمل    فَ يَ ع َملُ   ال ك َتابُ   َعَلي ه    فَ َيس  َن ة    َأه  َتمُ   اجل    ب َعَمل    َلهُ   فَ ُيخ 
ل   َن ة    َأه  ُخُلَها،  اجل  ل  أَ   ب َعَمل    لَيَ ع َملُ   الر ُجلَ   َوإ ن    فَ َيد  َن ة    ه  َنهُ   َيُكونُ   َما  َحَّت    اجل  نَ َها   بَ ي     َوبَ ي  
ب قُ   ذ رَاع    إ ال   ل    ب َعَمل    فَ يَ ع َملُ   ال ك َتابُ   َعَلي ه    فَ َيس  َتمُ   الن ار    َأه  ل    ب َعَمل    َلهُ   فَ ُيخ   الن ار    َأه 

ُخُلَها  .ومسلم  البخاري  رواه " فَ َيد 
  الر ُجلَ   "إ ن   قَاَل:  «  اّلل    َرُسولَ   َأن   ¢  ُهَري  َرةَ   َأيب    رواه الرتمذي وأبو داود َعن    -  (2) 

ت  نيَ   اّلل     ب طَاَعة    َوال َمر أَةَ   لَيَ ع َملُ  ي ة    ىف    فَ ُيَضار ان    ال َمو تُ   ََي ُضرُُُهَا   ُث    َسَنةً   س  بُ   ال َوص    فَ َتج 
 الن اُر".  ََلَُما
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}قال  كام  العكس،  ال  السيئات  حتبط  الت   يه  احلس نات   يُْذِهنْبَ   الَْحَسنَاِت   ِإنَّ : 

يِّئَاِت  ]السَّ  وأتبع  كنت  حيامث   للا   اتق : "¢  ملعاذ  «  النيب  وقال  ،[114:  هود{ 

  دال   قد  والس نة  والقرآن:  قيل  ،(1) "حسن  ِبلق   الناس  وخالق   متحها   احلس نة  السيئة

  ببعض،   بعضه  للا  كتاب  رضبيُ   فال  ابلسيئات  احلس نات  وإحباط   املوازنة،   عىل

َا  يَ : }تعاىل  للا  قال  فقد:  اإلحباط  وأما  ينَ   أَّيُّ ِ َ   أَِطيُعوا  آَمنُوا  اذلَّ ُسولَ   َوأَِطيُعوا  اّللَّ  الرَّ

الَُكْ   تُْبِطلُوا  َواَل  ] أَْْعَ   أعظم   ألَّنا   ابلردة؛   هنا  ها  اإلبطال  وتفسري  ،[33:  محمد{ 

َا   يَ : }تعاىل  وقال  فهيا،  ينحرص  املبطل  ألن  ال  املبطالت، ينَ   أَّيُّ ِ   تُْبِطلُوا   اَل   آَمنُوا  اذلَّ

]َواأْلََذى  اِبلَْمنِّ   َصَدقَاِتُكْ    الصدقة   بعد  عرضا  سببان  فهذان  ، [264:  البقرة{ 

  بطالن   يف  ريء   املتصدق  ِبال  واألذى  ابملن  بطالَّنا   س بحانه   وش به  فأبطالها،

}تعاىل  وقال  مهنام،   واحد  لك  صدقة َا   يَ :  ينَ   أَّيُّ ِ  فَْوَق   أَْصَواتَُكْ   تَْرفَُعوا  اَل   آَمنُوا  اذلَّ

هَُروا   َواَل   النَّيِبِّ   َصْوِت  َبطَ  أَنْ   ِلَبْعض    بَْعِضُكْ   كََجهْرِ   اِبلْقَْولِ   َلُ   جَتْ الُُكْ   حَتْ   اَل   َوأَنُْتْ   أَْْعَ

]تَْشُعُرونَ  "قال «  النيب  عن   الصحيح  ويف  ،[2:  احلجرات{    صالة  ترك  من: 

  ¢   أرمق  بن  زيد  ودل   ألم   -عهنا   للا  رض -  عائشة  وقالت   ،" ْعهل  حبط   فقط  العرص
"العينة  بيع  ابع  وقد   أن   إال  «  للا  رسول  مع  هجاده  أبطل  قد  أنه  زيًدا  أخبي: 

  خاف  إذا  يزتوج   أن  للعبد  ينبغ : "فقال  رواية  يف   هذا  عىل  أمحد  نص  وقد  ،"يتوب

  اس تقرت   فإذا  ،"ْعهل  فيحبط  حمظور  يف  يقع  ال  ويزتوج؛  فيس تدين  نفسه،  عىل

 

ثَُما  للاَ   ات ق  : " َأو ص ن  فَ َقالَ   للا    َرُسولَ   ايَ :  قُ ل تُ : ): قَالَ ¢ وقاَلا أليب ذر    -  (1)    َحي  
َسَنةَ   الس ي  َئةَ   َوأَت ب ع    ُكن تَ  ويف(َُت ُحَها  احلَ    َحَسَنًة،   فَاع َمل    َسي  َئةً   َعم ل تَ   إ َذا):  رواية   ، 
َا رُ   فَإ َن  َا، َوَخال ق    َعش  ثَاَل  ُُلق    الن اسَ   أَم  َسَنات    أَم ن    للا    َرُسولَ   ايَ :  فَ ُقل تُ ،  "َحَسن    ِب    احلَ 

َسَنات    أَف َضلُ  ه يَ : "  قَالَ  للاُ؟ إ ال   إ َلهَ  اَل   ."(احلَ 
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  حيبطها  ما  ومهنا  ابإلجامع،  احلس نات  حيبط  ما  السيئات  من  أن   الرشيعة  قاعدة 

  العمالن  فيلتق   تكن،  مل   كأَّنا   التوبة  فتصري  التوبة   حس نة  املعاودة   أن   جاز  ابلنص

 ، فاألمر شديد، واخلطب جليل. (1)(مجيعا  هلام التأثري فيكون بيهنام  حاجز وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (276/ 1)  السالكني  مدارج - (1) 
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 العالئق  قطع
 سبب،  لك  ترك  حصولها،  املفرتض  والواجبات  علهيا،  املتفق  التوبة  رشوط  من  إن

  وتوصكل  احلرام،  َنو  وتقربك  العطب،  إليك  تعيد  وس يةل  لك  عن  والانقطاع

  أو   بأرقام،  حيتفظ  مادام  العودة   ادعى  من  اكذب  وهو   ابلتوبة،  يصدق  ومل  للنريان،

  هذه   من  يشء  أي   أو  وحساابت،  مواقع  أو  وفيديوهات،  صور  أو  روابط،

 تب  ملا   ولهذا  ربه،  به  وعد  فامي  وكذبه  توبته،  صدق  عدم  عىل   تدل  الت  التفاهات

 الَْخِبيثَةِ   الْقَْريَةِ   ِمنْ   اْخُرجْ "):  ومسمل  البخاري  يف   كام  بْله  مبغادرة  ُأمر  نفس   ملائة   القاتل

َِّت  اِلَحةِ   الْقَْريَةِ   ِإىَل   ِفهيَا  أَنَْت   ال   فَاْعُبدْ   للاَ   يَْعُبُدونَ   ُأاَنًسا   هِبَا   فَِإنَّ   َوكََذا؛  كََذا  قَْريَةِ   الصَّ

َا   ؛أَْرِضكَ   ِإىَل   تَْرِجعْ   َواَل   َمَعهُْم،  للاَ    وأماكن   الوابء،  مواطن  فاجهر  ،"(َسْوء    أَْرُض   فَِإَّنَّ

 ِمنْ   َوِفرَّ ":  قال «  النيب  اكن  وإذا  ماجن،  خشص  ولك  اآلسن،  واملستنقع  البالء،

 يوصل  ومن  الفؤاد،   ومريض  القلب،  مبجذوم  فكيف  ،"اأْلََسدِ   ِمنْ   ِفَراَركَ   الَْمْجُذومِ 

 . الش يطان من ويقربك للنريان،

  رشط  ولهذا  منه،  املتاب  جنس  من  تكون  أن  جيب   التوبة   بل   حفسب  هذا  وليس  

}يبينوا  أن  تبوا  إن  كمتوا  اذلين  العلامء  عىل   للا ينَ   ِإنَّ :  ِ  ِمنَ   أَْنَزلْنَا   َما   يَْكُتُمونَ   اذلَّ

َّنَّاهُ   َما   بَْعدِ   ِمنْ   َوالْهَُدى  الَْبيِّنَاِت  ُ   يَلَْعهُنُمُ   ُأولَئِكَ   الِْكتَاِب   يِف   لِلنَّاِس   بَي   َويَلَْعهُنُمُ   اّللَّ

ِعُنونَ  ينَ   ِإالَّ   الالَّ ِ َّنُوا  َوأَْصلَُحوا  َتبُوا  اذلَّ اُب   َوأَانَ   عَلهَْيِمْ   أَتُوُب   فَُأولَئِكَ   َوبَي ِحميُ   التَّوَّ {  الرَّ

ْركِ   يِف   الُْمنَاِفِقنيَ   ِإنَّ : }املنافقني  عىل  طورَشَ   ، [160  ، 159:  البقرة]  ِمنَ   اأْلَْسفَلِ   ادلَّ

دَ   َولَنْ   النَّارِ  ينَ   ِإالَّ   نَِصرًيا   لَهُمْ   جَتِ ِ ِ   َواْعتََصُموا  َوأَْصلَُحوا   َتبُوا  اذلَّ ِ   ِديهَنُمْ   َوأَْخلَُصوا  اِبّللَّ   ّلِلَّ

ُ   يُْؤِت   َوَسْوَف   الُْمْؤِمِننيَ   َمعَ   فَُأولَئِكَ  ]َعِظميًا   أَْجًرا  الُْمْؤِمِننيَ   اّللَّ   ، 145:  النساء{ 
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  وهو  التوبة  ادعى  من  مثل  وما  حمت ،  وأمر  رضوري،  رشط  فهذا  وابلتايل  ،[146

  تبتل   أن  إيك  إيك  ل  قيل   مث  البحر  خضم   يف   هو  مكن   إال  األوحال  هذه  يف  غارق 

 . ابملاء

  ™   للا   دون  القلب  به   تعلق   ما   لك  فهي   العالئق  وأما : )-رمحه للا-  القمي  ابن  قال
  هبم،  والتعلق  الناس،  وحصبة  وريساِتا،  وشهواِتا،  ادلنيا،  مالذِّ   من  «  ورسول

  وإال  األعىل،  ابملطلب  التعلق  بقوة   إال   ورفضها   الثالثة  هذه  قطع  إىل   سبيل   وال

 هو حملبوب  إال وحمبوهبا  مألوفها  ترتك ال  النفس فإن  ممتنع؛ مبطلوبه تعلقه  بدون فقطعها 

  وكذا  بغريه  تعلقه   ضُعف  مبطلوبه  تعلقه  قوي   ولكام   منه،   عندها  وآثر   منه،   إلهيا  أحب

 به،  معرفته  قدر  عىل  وذل  فيه،  الرغبة  شدة  هو  ابملطلوب  والتعلق  ابلعكس،

 ادلائرة   ابلرح  شبهيةً   النفَس   س بحانه   للا  خلق  وقد  سواه،  ما   عىل  وفضهل  ورشفه،

  وإن  َطَحنَْتُه،  حب    فهيا   ُوضع  فإن  تطحنه؛  يشء  من  لها   بد   وال  تسكن،  ال  الت

 يه  النفس  يف   جتول  الت  واخلواطر  فاألفاكر  طحنته؛  حىص  أو  تراب  فهيا   ضعوُ 

ةلً   الرح  تكل  تبقى   وال   الرح،  يف   يوضع   اذلي  احلب   مبزنةل   لها   بد   ال   بل   قط،  ُمَعطَّ

  نفسه  به  ينفع  ا دقيقً   خيرج  ا َحبًّ   رحاه  تطحن  من  الناس  مفن  فهيا؛  يوضع  يشء  من

  واخلب   العجن  وقت  جاء  فإذا  ذل؛  وَنو  ا وتبنً   وحىص  رمالً   يطحن  وأكرثمه  وغريه،

 .( 1)(طحينه حقيقة ل تبنيَّ 

 

 

 . (174: ص) الفوائد - (1) 
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 وجوب مغادرة جمالس احلرام 
فيه من دعوة   ما  أذهلين  نبوي حصيح رصحي  أقرأ يف حديث  لوجوب وأان  رصحية 

أي موضع  عنه يف  للحرام همام اكنت، والابتعاد  تؤدي  مغادرة لك سبب ووس يةل 

قول  اكن ِمْن  :  « هو  بُد   لَنَا  َما   ِ اّللَّ َرُسوَل  َي  قَالُوا:  ُرقَاِت  الطُّ يِف  َوالُْجلُوَس  ُكْ  )ِإيَّ

  ِ َرُسوُل اّللَّ قَاَل  ِفهيَا  ُث  نَتََحدَّ َ «َمَجاِلِسنَا  أَب فَِإَذا  رِيَق :  الطَّ فََأْعُطوا  الَْمْجِلَس  ِإالَّ  يُْتْ 

الَْبرَصِ  غَضُّ  قَاَل:  َحقُُّه؟  َوَما  قَالُوا:  اأْلََذى  ،َحقَُّه  اَلمِ   ،َوكَفُّ  السَّ َواأْلَْمُر    ،َوَردُّ 

َعْن الُْمْنكَِر( ْي ُ  النساء   ، وإذا اكن هذا هو حال الطريق، ويف زمن  اِبلَْمْعُروِف َوالهنَّ

رتهن وحياهئن، مفاذا نقول عن هواتف يتصفح فهيا ما يشاء، وينظر فيه باكمل س

جد   لكام  خاللها  من  ويفرتس  يريد،  ملا  أماكن من  فهيا  يف  واجللوس  فإيك  جديد، 

 احلرام، واس تجالب غضب اجلبار!. 

تكل    جزءو  يه  مغادرِتا  الواجب  اجملالس  هذه  من  يتجزأ   واملنتديت  املواقع ال 

التواصل   إىل   تدعو  الت  ادلعائية  اإلعالانت  فهيا   تكرث  الت  والتطبيقات يف وسائل 

 فقط  مصيدة  ويه  وراءها،   ملا   وداعية  بعدها،   ملا  مفتاح  فإَّنا   احملرمة؛  واملتعة   الرذيةل

  اكنت   أيً   فهيا   تواجدك  بعدم  وحارهبا   عهنا،  سكنف   فاجحب  لغريها،  للنظر  جًرا  لتجرك

، فضاًل عن متابعة أحصاهبا، أو أي انضامم أو اشرتاك فهيا،  مهنا   الاقرتاب  أس باب

وإال فهو اكذب أشد الكذب يف توبته من زْعها ومل جيتنب أس باهبا، ووسائلها، ولك  

 داع يدعو إلهيا. 
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 صحبة األخيار 
أطبق   الت  التوبة  رشوط  من  وانَتجها  إن  الفضالء،  علهيا  واتفق  العلامء،  علهيا 

العقالء: البعد عن الوسائل الت تعيد للمعصية، وترك الس بل واألس باب الت ترد  

اكنوا عىل   األصدقاء، وسواء  وأعظمها:  وأشدها،  أخطرها،  ومن  للخطيئة،  التائب 

التواص كوسائل  أو عىل سبيل الافرتاض  الواقع،  يف  تعارشمه  احلقيقة  من  سبيل  ل 

وفيديوهات، ومواقع، ومتابعة خشصيات،   أرقام، ومجموعات، وحمفوظات من صور 

الفقهاء من مل جيتنب ذل،   وحساابت، وصفحات... بتائب عند عامة  وإال فليس 

بل هو اكذب ولو ادعى التوبة يف اليوم ألف مرة؛ مفن رشوط التوبة كرس مراكب 

 العودة، وإذا مل يتحقق الرشط بُطل املرشوط.

 إن السفينة ال جتري عىل اليبس            رجو السالمة ومل تسكل مسالكها ت

وترك  و  الصاحلني،  مصاحبة  يه  الواجبة  األس باب  وبذل  املهمة،  امحلاية  من  نوع 

ينَ   َرأَيَْت   َوِإَذا}مصاحبة الفاسدين، والابتعاد عهنم وعن جمالسهم:   ِ   يِف   خَيُوُضونَ   اذلَّ

هِ   َحِديث    يِف   خَيُوُضوا   َحىتَّ   َعهْنُمْ   فََأْعرِْض   آَيتِنَا  ا  غرَْيِ ْيطَ   يُنِْسيَنَّكَ   َوِإمَّ   تَْقُعدْ   فاََل   انُ الشَّ

ْكَرى  بَْعدَ  اِلِمنيَ   الْقَْومِ   َمعَ   اذلِّ ، وانظر كيف الهني  يف آخر اآلية، [ 68:  األنعام{ ]الظَّ

ابلظاملني، ولهذا وجبت الباءة مهنم اليوم قبل أن يتبأ مهنم يف   ™  وكيف ساممه للا

مْحَنِ   ِذْكرِ   َعنْ   يَْعُش   َوَمنْ }يوم ال تنفعه الباءة فيه:   قَرِين     َلُ   فَهُوَ   َشْيَطاانً   َلُ   نُقَيِّْض   الرَّ

ُمْ  وََّنُمْ   َوِإَّنَّ ِبيلِ   َعنِ   لََيُصدُّ َسُبونَ   السَّ ُمْ   َوحَيْ   لَْيَت   يَ   قَالَ   َجاَءانَ   ِإَذا   َحىتَّ   ُمهْتَُدونَ   أََّنَّ

  الَْعَذاِب   يِف   أَنَُّكْ   َظلَْمُتْ   ِإذْ   الَْيْومَ   يَْنفََعُكُ   الْقَرِيُن َولَنْ   فَِبئَْس   الَْمرْشِقنَْيِ   بُْعدَ   َوبَيْنَكَ   بَيْيِن 

]ُمْشرَتُِكونَ  اِلمُ   يََعضُّ   َويَْومَ }،  [39  -  36:  الزخرف{   لَْيتيَِن   يَ   يَُقولُ   يََديْهِ   عىََل   الظَّ
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َْذُت  ُسولِ   َمعَ   اَتَّ ذْ   لَمْ   لَْيتيَِن   َويْلىََت   يَ   َسِبياًل   الرَّ ِ ْكرِ   َعنِ   أََضلَّيِن   لَقَدْ   َخِلياًل   فُاَلانً   أََتَّ  اذلِّ

ْيَطانُ   َواَكنَ   َجاَءيِن   ِإذْ   بَْعدَ  نَْسانِ   الشَّ ]َخُذواًل   ِلإْلِ ءُ }،  [29  -  27:  الفرقان{   اأْلَِخالَّ

]الُْمتَِّقنيَ   ِإالَّ   عَُدو    ِلَبْعض    بَْعُضهُمْ   يَْوَمئِذ   مفن صادقته هنا لغري للا    [67:  الزخرف{ 

عند عدوك  بل:    س يكون  يوم  أي  يف  ال  ِسنيَ   ِمْقَداُرهُ   اَكنَ   يَْوم    يِف }للا    أَلَْف   مَخْ

 ، فتخلص مهنم اليوم؛ فإن ذل رشط ال بد منه لقبول التوبة.[4: املعارج{ ]َسنَة  
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 الصاحب ساحب 
 رفقة السوء   ا إَّن   ،إنه أصل ادلاء، وممكن البالء، واس تفحال املرض، وسقوط العبد

وتقبّ ن  حتسّ   الت ابلفضيةلالقبيح،  وتزري  الرذيةل،  إىل  وجتر  احلسن،  وتسوق  ح   ،

فََعنْ  للنريان يف حلظات وأيم:   قَالَ :  قَالَ   ¢  َماِل    ْبنِ   أَنَِس   ملراتع احلرام، وتوصل 

اِلحِ   الَْجِليِس   َمثَلُ )"  :«  للاِ   َرُسولُ  ا   َصاِحِب   مَكَثَلِ   الصَّ ِإمَّ ِذيََك،  أَنْ   الِْمْسِك   حُيْ

ا  ا  ِمنُْه،   تَبْتَاعَ   أَنْ   َوِإمَّ دَ   أَنْ   َوِإمَّ وءِ   َجِليِس   َطيَِّبًة، َوَمثَلُ   رحًِيا  ِمنْهُ   جَتِ   َصاِحِب   مَكَثَلِ   السُّ

ا : "رواية  ويف  ،"(ُدَخاِنهِ   ِمنْ   أََصابَكَ   َسَواِدهِ   ِمنْ   يُِصْبكَ   لَمْ   ِإنْ   الِْكرِي، ِرَق   أَنْ   ِإمَّ   حُيْ

ا ،  ثَِيابَكَ  دَ   أَنْ   َوِإمَّ ، وأصهل يف البخاري ومسمل، ويف سنن الرتمذي  "َخِبيثَةً   رحًِيا   جَتِ

َعنْ  األلباين:    الَْمْرءُ : "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢   ُهَريَْرةَ   أيَِب   وأيب داود وحصحه 

الِلُ   َمنْ   أََحُدكُْ   فَلَْيْنُظرْ   َخِليهِلِ   ِدينِ   عىََل  كون  "خُيَ إال  ذاك  وما  يتأثر  ،  بعادات املرء 

فالصاحب ساحب، والطب تفسد  ع اسرتاقا جليسه؛  التفاح  ، وإذا اكنت حبة من 

الصحاح  من  أحوال صاحب    ،سةل  أقل  الضعاف، وعىل  وقلوهبم  البرش  عن  مفاذا 

عندك احلرام عادًي، وال تتأثر    حالسوء أن يزين ل أفعال، ويبر ل حرامه، ويصب

  قال النووي  س الفطرة، تاكومعناه ان   به، وال تراه خطًرا، بل يصبح عنك معروفًا،

قاتلحيف رشح   )قال  ديث  نفس:   التائب  مفارقة  اس تحباب  هذا  يف  العلامء  املائة 

  ما  ومقاطعَتم  ،ذل  عىل   ل   املساعدين  واألخدان   اذلنوب  هبا  أصاب  الت  املواضع



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

324

 

  واملتعبدين  ، والعلامء  ،والصالح   اخلري  أهل  حصبة  هبم  يستبدل  وأن  ،حاهلم  عىل  داموا

 .(1)توبته( بذل وتتأكد ،بصحبَتم وينتفع ،هبم يقتدى  ومن ،الورعني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العربيبريوت، الطبعة   الرتاث   إحياء  دار  (83/  17)  مسلم  على   النووي   شرح  -  (1) 
 ه . 1392 الثانية 
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 اهلجرة املفروضة 
جهرة مفتوحة، وطاعة يف لك وقت مسموحة، ال تنقطع مع الزمن، وال يرضها مرور  

الهجرة عن احلرام  ،الوقت جهرة يف لك يشء، وللك يشء، وعن لك يشء:    ،إَّنا 

َما   َمنْ   "َوالُْمهَاِجرُ  إن  (1)َعْنُه"  للاُ   ََّنَيى  جَهََر  تنَتي   ال  الت  العظمى  الهجرة  فهذه   ،

انَتت لك جهرة سواها، وانقطعت لك سفرة عداها، إَّنا جهرة عن الرشور وأحصاب  

وطا  البرش،  قذارات  ومراتع  احلرام  عن  وبعد  وابتعاد  العباد  الرش،  لرب  واجبة  عة 

وعال ِ   َسِبيلِ   يِف   ُّيَاِجرْ   َوَمنْ }القائل:    جل  دْ   اّللَّ ا   اأْلَْرِض   يِف   جَيِ   َوَسَعةً   كَثِرًيا  ُمَرامَغً

ُرجْ   َوَمنْ  ِ   ِإىَل   ُمهَاِجًرا  بَيِْتهِ   ِمنْ   خَيْ  عىََل   أَْجُرهُ   َوقَعَ   فَقَدْ   الَْمْوُت   يُْدِرْكهُ   مُثَّ   َوَرُسوِلِ   اّللَّ

 ِ ُ   َواَكنَ   اّللَّ ، فهاجر إىل للا بقلبك وبدنك يؤتك [100:  النساء{ ]َرِحميًا   غَُفوًرا  اّللَّ

رزق عليك  ويوسع  ويصلح ل حالكأجرك،  ويبارك ل يف ْعرك وْعكل،   ،  ،

 الْقَْريَةِ   ِمنْ   اْخُرجْ ويف البخاري ومسمل يف قصة اذلي تب بعد أن قتل مائة نفس: "

َِّت   الَْخِبيثَةِ  اِلَحةِ   الْقَْريَةِ   ِإىَل   ِفهيَا   نَْت أَ   ال   للاَ   يَْعُبُدونَ   ُأاَنًسا   هِبَا   فَِإنَّ   َوكََذا؛  كََذا  قَْريَةِ   الصَّ

َا   أَْرِضَك؛  ِإىَل   تَْرِجعْ   َواَل   َمَعهُْم،  للاَ   فَاْعُبدْ  فَسْوء    أَْرُض   فَِإَّنَّ احملبوب ل، "،  ذل 

عنه   والابتعاد  منه،  الفاكك  تس تطيع  ال  واذلي  عندك،  واملدلل  لقلبك،  واملقرب 

 

البخاري ومسلم وغريُها َعن    -  (1)  ر و    ب ن    للا    َعب د    رواه    -  عنهما  للا   رضي   -  َعم 
)"«  للا    َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ  ُرونَ :  ل ُم؟  َمن    َتد  :  قَالَ   َأع َلُم،  َوَرُسولُهُ   للاُ :  قَاُلوا"ال ُمس 

ل مُ " ُرونَ   َوَيد ه ،  ل َسان ه    م ن    الن اسُ   َسل مَ   َمن    ال ُمس    َوَرُسولُهُ   للاُ :  قَاُلوا"    ال ُمؤ م ُن؟  َمن    َتد 
َنهُ   َمن    ال ُمؤ م نُ : "قَالَ   َأع َلُم، ه م    َعَلى  الن اسُ   أَم  َواَل  م    أَن  ُفس  رُ   ، َوأَم    َهَجَر َما   َمن    َوال ُمَهاج 

 ."(للا   طَاَعة   يف    نَ ف َسهُ  َجاَهدَ  َمن    َوال ُمَجاه دُ  ،َعن هُ  للاُ  ََنَى



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

326

 

سواء من البرش أو غريمه كهاتف جيب أن تعود نفسك لهجره، والابتعاد عنه ولو  

فإن البعيد عن  بني فرتة وفرتة، وجتاهد نفسك همام يكن األمر لرتكه، وابعده عنك؛  

القلب عن  بعيد  القلبو   ،العني  يف  بعُده  ِّر  يؤث البدن  عن  بعيد  عىل   ،لك  فليصب 

البعد يف بداية األمر صب املصاب يف بداية مصيبته، وليبتعد عن احملبوب فال يراه،  

أو    ،وإن اكن احملبوب زمياًل يف مدرسة،  وال يسمع الكمه، وال يرى ما يذكِّره به

وللا لبقاء دينك، ، وهاجر لبْل آخر؛ ففاِبث عن ماكن آخر  ،أو وظيفة  ،لكية

َ   يَتَّقِ   َوَمنْ }وثباتك عىل احلق اذلي معك خري ل من ادلنيا مبا فهيا:   َعلْ   اّللَّ   َلُ   جَيْ

قلبك بذكره، والانقطاع ل    وثق ابهلل، واس تأنس به، وداوِ ،  [2:  الطالق{ ]َمْخَرًجا 

قال   وبطول الصب تنال مراد الرب،   األيم ّيون األمر،  ورمث إن مر عن من سواه،  

 زهري بن احلباب اللكيب: 

 دد الليايلـر دونه عـث ـ فأك         ا إذا ما شئت أن تسلو حبيبً 

 وال أبىل جديدك اكبتذال            أي  ــري نــمفا سىل حبيبك غ
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 حضور جمالس الذكر 
تفوز مبغفرة   انَتكَتا لكن ميكن  ارتكبَتا، وحمرمات  ك من ذنوب اجرتحَتا، ومعاص 

اذلكر؛ جملالس  ِبضورك  إلهي   وجتاوز  لنريان  ف   رابنية،  املنس ية  يه  اجملالس  تكل 

من  ش ىت  ألبواب  مكفرة  بل يه  املأوى،  جنة  إىل  وادلاعية ِبق وصدق  الهوى، 

  اَل   للَا،   يَْذُكُرونَ   اْجتََمُعوا  قَْوم    ِمنْ   : "َما«قد ص عنه  و   ،احلرام كام قال السلف

َماءِ   ِمنَ   ُمنَاد    اَنَدامُهْ   ِإالَّ   َوهْجَُه،  ِإالَّ   ِبَذِلَ   يُرِيُدونَ    قَدْ   لَُكْ،  َمْغُفوًرا  ُقوُموا  أَنْ :  السَّ

لَْت  ِّئَاتُُكْ   بُدِّ ومسمل:    َسي البخاري  ويف  األلباين،  وحصحه  أمحد  رواه  كام   " َحَسنَات 

ا   َوأََجْرُِتُمْ   َسَألُوا  َما   َطْيَُتُمْ فََأعْ   لَهُمْ   غَفَْرُت   قَدْ   فَيَُقولُ   قَاَل:  َويَْستَْغِفُرونََك،  "قَالُوا  ِممَّ

اء    َعْبد    فُاَلن    ِفهِيمْ   َربِّ   فَيَُقولُوَن:  قَاَل:  اْستََجاُروا، ََّما   َخطَّ  قَاَل:  َمَعهُْم،  فََجلََس   َمرَّ   ِإن

مْ   يَْشقَى  الَ   الْقَْومُ   مُهُ   غَفَْرُت؛  َوَلُ   فَيَُقوُل: ، مفجالس اذلكر تكفر احلرام،  (1)َجِليُسهُْم"  هِبِ

 

َعن    -(  1)  مسلم:  عند  ونصه  وهو ضمن حديث طويل  ومسلم  البخاري    َأب    رواه 
"إ ن    «  الن ب      َعن    ¢  ُهَري  َرةَ    يَ تَ ب  ُعونَ   ُفض الً   َسي ارَةً   َمالَئ َكةً   َوتَ َعاََل   تَ َباَركَ   ّلل      قَاَل: 

ر    جَمَال سَ  ر    ف يه    جَم ل ًسا  َوَجُدوا  فَإ َذا   الذ  ك    بَ ع ًضا   بَ ع ُضُهم    َوَحف    َمَعُهم    قَ َعُدوا  ذ ك 
ن َحت ه م   ج  نَ ُهم    َما   مَي َلُئوا  َحَّت    ِبَ  َ   بَ ي   ن  َيا  الس َماء    َوَبني    إ ََل   َوَصع ُدوا  َعَرُجوا  تَ َفر ُقوا  فَإ َذا  الدُّ

َأَُلُمُ   قَالَ   الس َماء   ُتم    أَي نَ   م ن    ِب  م    َأع َلمُ   َوُهوَ   َوَجل    َعز    اّلل ُ   فَ َيس  ئ   َنا   فَ يَ ُقولُونَ   ج  ئ     م ن    ج 
ُوَنكَ   ُيَسب  ُحوَنكَ   اأَلر ض    يف    َلكَ   ع َباد    ع ن د   أَُلوَنكَ   َوََي َمُدوَنكَ   َويُ َهل  ُلوَنكَ   َويَُكب     َوَيس 
أَُلون    َوَماَذا  قَالَ  أَُلوَنكَ   قَاُلوا   َيس   قَالَ   َرب     َأى    الَ   قَاُلوا  َجن َّت    رََأو ا  َوَهل    قَالَ   َجن  َتكَ   َيس 

ريُوَنكَ   قَاُلوا  َجن َّت    رََأو ا   َلو    َفَكي فَ  َتج  ريُوَنىن    َوم م    قَالَ   َوَيس  َتج    َرب     ايَ   اَنر كَ   م ن    قَاُلوا   َيس 
تَ غ ف ُروَنكَ   قَاُلوا  ي اَنر    رََأو ا   َلو    َفَكي فَ   قَالَ   الَ   قَاُلوا   ي اَنر    رََأو ا  َوَهل    قَالَ    فَ يَ ُقولُ   قَالَ   َوَيس 
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وقد قيل يف ذل:    ™ومتح  اآلاثم، وتزيل عنك ثقل ذل لكه بإذن املكل العالم  

"جملس واحد من جمالس اذلكر يكفر س بعني جملًسا من جمالس احلرام"، بل إذا اكن  

رسول  ™للا   بنا:    «  أمر  فكيف  علهيا  وحثه  ينَ   َمعَ   نَْفَسكَ   َواْصِبْ }هبا،  ِ  اذلَّ

ُمْ   يَْدُعونَ    الَْحَياةِ   ِزينَةَ   تُرِيدُ   َعهْنُمْ   َعْينَاكَ   تَْعدُ   َواَل   َوهْجَهُ   يُرِيُدونَ   َوالَْعيِشِّ   اِبلْغََداةِ   َرهبَّ

نَْيا  ََّبعَ   ِذْكِرانَ   َعنْ   قَلَْبهُ   أَغْفَلْنَا   َمنْ   تُِطعْ   َواَل   ادلُّ ]فُُرًطا   أَْمُرهُ   َواَكنَ   َهَواهُ   َوات : الكهف{ 

وَّنيى[28 فقال:    ™  ،  جمالسة ضدمه  ينَ   َرأَيَْت   َوِإَذا}عن  ِ   آَيتِنَا  يِف   خَيُوُضونَ   اذلَّ

هِ   َحِديث    يِف   خَيُوُضوا  َحىتَّ   َعهْنُمْ   فََأْعرِْض  ا   غرَْيِ ْيَطانُ   يُنِْسيَنَّكَ   َوِإمَّ   بَْعدَ   تَْقُعدْ   فاََل   الشَّ

ْكَرى اِلِمنيَ   الْقَْومِ   َمعَ   اذلِّ لَ   َوقَدْ }، وقال:  [68:  األنعام { ]الظَّ   أَنْ   الِْكتَاِب   يِف   عَلَْيُكْ   نَزَّ

ْعُتْ   ِإَذا ِ   آَيِت   مَسِ   َحِديث    يِف   خَيُوُضوا   َحىتَّ   َمَعهُمْ   تَْقُعُدوا  فاََل   هِبَا   َويُْسََتَْزأُ   هِبَا   يُْكفَرُ   اّللَّ

هِ  َ   ِإنَّ   ِمثْلُهُمْ   ِإًذا  ِإنَُّكْ   غرَْيِ يًعا   هَجَّنََّ   يِف   َوالْاَكِفرِينَ   الُْمنَاِفِقنيَ   َجاِمعُ   اّللَّ ]مَجِ : النساء{ 

  ْبنِ   أَنَِس ما ثبت يف حديث    ، بل يكف  صاحب هذه اجملالس بل الريض[140

  َوَما:  قَالُوا  ،"فَاْرتَُعوا   الَْجنَّةِ   ِبِرَيِض   َمَرْرُتْ   ِإَذا: "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َماِل  

ْكرِ   ِحلَُق :  قَالَ   الَْجنَِّة؟  ِرَيُض    فَاْذُكُرويِن }رواه الرتمذي وأمحد، أن للا يذكرمه:    "اذلِّ

]أَْذُكْركُْ  َعنْ [152:  البقرة{  يعصيه:  فلن    قَالَ :  قَالَْت   ~  عائشة  ، ومن ذكره للا 

َب   َوَما   اِبلَْحْرِب،  آَذنُْتهُ   فَقَدْ   َوِليًّا   يِل   عَاَدى  َمنْ :  تََعاىَل   للاُ   قَالَ : "«  للاِ   َرُسولُ    تَقَرَّ

ء    َعْبِدي  ِإيَلَّ  ا   ِإيَلَّ   أََحبَّ   بِيَشْ ُب   َعْبِدي  يََزالُ   َوَما   عَلَْيِه،  افْرَتَْضُت   ِممَّ  ِإيَلَّ   يَتَقَرَّ

 

تُ ُهم   ََلُم   َغَفر تُ  َقد   َتَجاُروا  ِم  ا َوَأَجر َُتُم   َسأَُلوا َما فََأع طَي     ُفاَلن   ف يه م   َرب    فَ يَ ُقوُلونَ  قَالَ  اس 
َا  َخط اء    َعب د   َقى  الَ   ال َقو مُ   ُهمُ   َغَفر تُ   َوَلهُ   فَ يَ ُقولُ   قَالَ   َمَعُهم    َفَجَلسَ   َمر    إ من    ِب  م    َيش 

 َجل يُسُهم ".
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َعهُ   ُكْنُت   أَْحبَْبُتهُ   فَِإَذا  ُأِحبَُّه،  َحىتَّ   اِبلنََّواِفلِ  ي  مَسْ ِ هُ   ِبِه،  يَْسَمعُ   اذلَّ يا  َوبرََصَ ِ  يُْبرِصُ   ذلَّ

َِّت   َويََدهُ   ِبِه، َِّت   َوِرْجهَلُ   هِبَا،  يَْبِطُش   ال ْعِطَينَُّه،  َسَأليَِن   َوِإنْ   هِبَا،  يَْميِش   ال   َولنَِئْ   أَلُ

َُّه" رواه البخاري.  اْستََعاَذيِن  ِعيَذن  أَلُ
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 مرطب لقلبك 
ما من دواء لرتطيب القلوب، وإعادة توجهيها لعالم الغيوب، وتسلميها ملكل امللوك 

ملكت  فقد  هذا  بلك  والزتمت  ذل،  من  أكرثت  فإذا  وعال،  جل  ذكر للا  مثل 

نفسك طاعة  ربك، ورصفَتا عن ش يطانك  وألزمت  مما شغكل،  قلبك، وصفيته 

نفسك:   مْحَنِ   ِذْكرِ   َعنْ   يَْعُش   َوَمنْ }وهوى  ُمْ   قَرِين    َلُ   فَهُوَ   َشْيَطاانً   َلُ   نُقَيِّْض   الرَّ   َوِإَّنَّ

وََّنُمْ  ِبيلِ   َعنِ   لََيُصدُّ َسُبونَ   السَّ ُمْ   َوحَيْ   بَيْيِن   لَْيَت   يَ   قَالَ   َجاَءانَ   ِإَذا  َحىتَّ   ُمهْتَُدونَ   أََّنَّ

ينَ   ِإنَّ }، وقال:  [38  -  36:  الزخرف{ ]الْقَرِينُ   فَِبئَْس   الَْمرْشِقنَْيِ   بُْعدَ   َوبَيْنَكَ  ِ َّقَْوا   اذلَّ  ات

هُمْ   ِإَذا ْيَطانِ   ِمنَ   َطائِف    َمسَّ ونَ   مُهْ   فَِإَذا  تََذكَُّروا  الشَّ ، أما  [201:  األعراف{ ]ُمْبرِصُ

 عَلهَْيِمُ   اْستَْحَوذَ }من ارتضا ابلش يطان، وابتعد عن الرمحن فهو اخلاَس حقيقة وحمكًا:  

ْيَطانُ  ِ   ِذْكرَ   فََأنَْسامُهْ   الشَّ ْيَطانِ   ِحْزُب   ُأولَئِكَ   اّللَّ ْيَطانِ   ِحْزَب   ِإنَّ   أاََل   الشَّ   مُهُ   الشَّ

ونَ  ، ومن اكن من حزب الش يطان اس توىل عليه، وأدخهل  [19:  اجملادةل{ ]الَْخاَِسُ

ريض للا    –  َعبَّاس    اْبنِ   يف أعامل، وصار معه، ومتلبًسا وإيه يف لباس واحد َعنِ 

ْيَطانُ :  قَالَ   ،{الَْخنَّاِس   الَْوْسَواِس : }قَْوِلِ   يِف   -  عهنام  آَدَم،  اْبنِ   قَلِْب   عىََل   َجامِث    "الشَّ

 َخنََس".  للاَ   َذكَرَ  َوِإَذا َوْسَوَس، َوغَفَلَ  َسهَا  فَِإَذا
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 سوق البطالني 
، لكنه من الش يطان جاء وإليه ينَتي  مبا  شاسعنعم هو سوق واسع، وجمال رحب  

بالء من  ففيه  الش يطان ؛  علهيم  ميليه  مبا  ادلين  من  يتشبثون  اذلين  أولئك  أحصابه 

الرجمي، فرتاه يتخذ: "ربك غفور رحمي"، لكنه نيس: "شديد العقاب"، وظن ابهلل 

  ومعناه أن   ،ظن السوء حني ظن أن جنته س يدخل فهيا من هب ودب دون ْعل 

،  وْعلوا خرًيا  نيا يظمل من ْعلوا صاحلًا، واجَتدوا يف هذه ادلس    للا تعاىل وحاشاه

الكرمي رسول  لسان  وعىل  الكرمي،  كتابه  البينات يف  اآليت  تكل  تكذيب   ومعناه 

أولئك   « وكذبوا  الصاحلات...  وْعلوا  آمنوا  ولذلين  للمتقني،  أعدت  اجلنة  بأن 

تنتج   أن  مزرعته  يرجو من  أحدمه  أن  فلو  بال ْعل؛  واملغفرة  اجلنة  يزْعون  اذلين 

وجته أن حتمل دون أن جيامعها، أو من مؤسسة ْعهل  دون أن يزرعها، أو من ز 

السفه والطيش، بل واجلنون   الناس من  لعده  يداوم فهيا،  يأتيه راتبه دون أن  أن 

عند  قواعدمه  وتزول  وطلهبا،  اجلنة  عند  عقوهلم  تنَتي   ابهلم  مفا  أبوابه،  أوسع  من 

وصدق   مليكهم،  وعفو  رهبم،  وأمحد  «مغفرة  ماجه  وابن  الرتمذي  يف  َعْن  :  كام 

أَْوس   ْبِن  اِد  النَّيِبَّ   ¢   َشدَّ بَْعَد  "  :قَالَ   «  َعِن  ِلَما  َوَْعَِل  نَْفَسُه  َداَن  َمْن  ُِّس  الْكَي

ِ   ،الَْمْوِت  يريد لكن دون  و "، أي يريد  َوالَْعاِجُز َمْن أَتَْبَع نَْفَسُه َهَواَها َوتََمَنَّ عىََل اّللَّ

 ْعل صاحل منه. 
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 رجاء للنار 
 ، الناس اذلي يؤمنون كإميان إبليس بألسنَتم، مث يعصونه بأعامهلم، وأقواهلمما أكرث  

ومه يف   تعاىل  وفوق ذل يرجون املغفرة ومه يف املعصية، ويعولون عىل رمحة للا

، ويرددون: للا غفور رحمي، ورمحته واسعة، وربك كرمي... ولكه اتاكل دون هغضب

  كَثِرًيا   َولَْيْبُكوا  قَِلياًل   فَلَْيْضَحُكوا}ات اآليت:  يقول ويف مئ  تعاىل  بيمن للا  ،أي أعامل

]يَْكِسُبونَ   اَكنُوا  ِبَما   َجَزاءً  {  يَْكِسُبونَ   اَكنُوا   ِبَما   َجَزاءً   هَجَّنَُّ   َوَمْأَوامُهْ }،  [82:  التوبة{ 

اُب   ُأولَئِكَ }، وقال عن اجلنة وأن العمل هو مفتاح دخولها:  [95:  التوبة]  الَْجنَّةِ   أَحْصَ

ينَ  ]يَْعَملُونَ   اَكنُوا  ِبَما   َجَزاءً   ِفهيَا   َخادِلِ {  يَْعَملُونَ   اَكنُوا  ِبَما  َجَزاءً }،  [14:  األحقاف{ 

القمي  ![24:  الواقعة] ابن  قال  )-رمحه للا-،  }تعاىل   قال:  ينَ   ِإنَّ :  ِ ينَ   آَمنُوا  اذلَّ ِ   َواذلَّ

ِ   َسِبيلِ   يِف   َوَجاَهُدوا   َهاَجُروا ِ   َرمْحََت   يَْرُجونَ   ُأولَئِكَ   اّللَّ   جفعل   ،[218:  البقرة { ]اّللَّ

جاء،  أهل  هؤالء َّكَ   ِإنَّ   مُثَّ : }تعاىل  وقال ،  والفاسقني  البّطالني  ال  الرَّ ينَ   َرب ِ   َهاَجُروا  لذِلَّ

وا  َجاَهُدوا  مُثَّ   فُِتُنوا  َما   بَْعدِ   ِمنْ  َّكَ   ِإنَّ   َوَصَبُ ]َرِحمي    لَغَُفور    بَْعِدَها  ِمنْ   َرب : النحل{ 

  يضع  فالعامل،  فعلها   ملن  رحمي  غفور  األش ياء  هذه  بعد  أنه  س بحانه   فأخب  ،[110

جاء  اعمتدوا   اجلهال  من  وكثري،  مواضعه  غري   يف  يضعه  املغرت  واجلاهل  مواضعه،  الرَّ

  ال   وأنه  العقاب،  شديد  أنه  ونسوا  وَّنيه،  أمره  وضيّعوا  وكرمه،  وعفوه  للا  رمحة  عىل

  وقال ،  اكملعاند  فهو  اإلرصار  مع  العفو  عىل  اعمتد  ومن،  اجملرمني  القوم  عن  بأسه  يردّ 

"معروف :  العلامء  بعض  وقال"،  وامحلق  اخِلذالن  من  تطيعه  ال  من  لرمحة   رجاؤك: 

  يف  عقوبته  تكون  أن  تأَمنْ   ال  درامه،  ثالثة  برسقة  ادلنيا   يف  منك  عضًوا  قطع  من"

  أن   أخاف:  فقال!  الباكء  طويل  نراك  ":للحسن  وقيل"،  هذا  َنو  عىل  اآلخرة
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 نصنع  كيف  سعيد،  أاب  ي ":  فقال  احلسن  رجل   وسأل"،  يبايل  وال   النار،  يف  يطرحين

 أقواًما   تصحب  ألن   وللا:  فقال  تطري؟  قلوبنا   تاكد  حىت  خيّوفوان  أقوام  مبجالسة

 تلحقك   حىت  يؤّمنونك  قوًما   تصحب  أن  من  ل  خري  أْمنَا   تدرك  حىت  خيوفونك

 .(1) "(اخملاوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(50/ 1) اجملمع  ط  والدواء الداء - (1) 
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 املؤمنسالح 
إنه ذل السالح اذلي خيرتق األرض، ويشق السامء، ويصل للفضاء يف أقل من 

عني، اخليل  مغضة  عدو  من  لعرشات   وأس بق  وهجزوا  لكه،  العامل  اجمتع  لو  حىت 

يرضوه فلن  وانداه  بربه  العبد  واس تعان  ويدك    ؛الس نني،  اجلبال  يزلزل  فدعاؤك 

حني رفع يده ووضعها عىل صدر    «األرض والسامء فال تتجاههل، وانظر لقدوتك  

" الزان:  اذلي حيب  فَْرَجهُ ذل  ْن  َوَحصِّ قَلَْبُه،  َوَطهِّْر  َذنَْبُه،  اغِْفْر  فاللَّهُمَّ  أيَِب  "،  َعْن 

ائَْذْن يِل    :فَقَاَل: َي َرُسوَل للاِ   «ِإنَّ فىًَت َشاابًّ أََت النَّيِبَّ  )قَاَل:    ¢ُأَماَمَة الَْباِهِلِّ  

اَن،   : "اْدنُْه"،  «فََأْقبََل الْقَْوُم عَلَْيِه فََزَجُروُه، َوقَالُوا: َمْه، َمْه، فَقَاَل َلُ َرُسوُل للِا  اِبلزِّ

َرُسوُل للِا   فَقَاَل  فََجلََس،  قَرِيبًا،  ِمنُْه  َي  «فََداَن  اَل َوللِا  قَاَل:  َك؟"،  مِّ أِلُ بُُّه  "أحَُتِ  :

ْم، أَفَُتِحبُُّه اِلبْنَِتَك؟  َرُسوَل للِا، َجَعليَِن للُا ِفَداَءكَ  هَاِِتِ مَّ بُّونَُه أِلُ ، قَاَل: "َواَل النَّاُس حُيِ

ْم،   بُّونَُه ِلَبنَاِِتِ "قَاَل: اَل َوللِا َي َرُسوَل للِا، َجَعليَِن للُا ِفَداَءَك، قَاَل: "َواَل النَّاُس حُيِ

ْخِتَك؟" أِلُ َرُسو   ،أَفَُتِحبُُّه  َي  َوللِا  اَل  "َواَل  قَاَل:  قَاَل:  ِفَداَءَك،  للُا  َجَعليَِن  للِا،  َل 

تَِك؟"، قَاَل: اَل َوللِا َي َرُسوَل للِا، َجَعليَِن للُا   ْم، أَفَُتِحبُُّه ِلَعمَّ بُّونَُه أِلََخَواِِتِ النَّاُس حُيِ

 َ ِلَخال أَفَُتِحبُُّه  ْم،  اِِتِ ِلَعمَّ بُّونَُه  حُيِ النَّاُس  "َواَل  قَاَل:  َي  ِفَداَءَك،  َوللِا  اَل  قَاَل:  تَِك؟"، 

قَاَل:   ِفَداَءَك،  للُا  َجَعليَِن  َرُسوُل "َرُسوَل للِا،  فََوَضَع  ْم،  ِلَخااَلِِتِ بُّونَُه  حُيِ النَّاُس  َواَل 

يَ   «للِا   فمََلْ  ْن فَْرَجُه"،  قَلَْبُه، َوَحصِّ َذنَْبُه، َوَطهِّْر  اللَّهُمَّ اغِْفْر  َوقَاَل:  ُكْن  يََدُه عَلَْيِه، 

ء   هذا ادلعاء قبل    ل  وقال للحصني بعد موعدته  ،"(بَْعَد َذِلَ الْفَىَت يَلْتَِفُت ِإىَل يَشْ

أَلْهِْمينأن يسمل: " نَْفيِس   َوأَِعْذيِن   ي،ُرْشدِ   اللَّهُمَّ  رَشِّ  الرتمذي:  ِمْن  َعْن  "، كام رواه 

َراَن ْبِن ُحَصنْي      : قَال  ؟َي ُحَصنْيُ َكْ تَْعُبُد الَْيْوَم ِإلَهًا "  :أَليِب   «قَاَل النَِّبُّ    :قَالَ   ¢ِْعْ
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َماءِ   اأَلْرِض َوَواِحًدا يف   أىَِب َسْبَعًة ِستًّا يِف  ُْم تَُعدُّ ِلَرغَْبتَِك َوَرْهَبتِكَ "  :قَالَ   ، السَّ  ؟فََأّيُّ

ِ   :قَالَ  َماءِ   يف  ياذلَّ َّْمتُ   :قَالَ   ، السَّ ََّك لَْو أَْسلَْمَت عَل َمتنَْيِ تَْنفََعاِنكَ َي ُحَصنْيُ أََما ِإن   ،َك لَكِ

قَالَ   :قَالَ  ُحَصنْي   أَْسمَلَ  ا  ِّْميِن   :فَلَمَّ عَل  ِ اّللَّ َرُسوَل  َوعَْدتيَِن   َي  اللَّتنَْيِ  َمتنَْيِ    :فَقَالَ   ،الْلَكِ

 ".ِمْن رَشِّ نَْفيِس  َوأَِعْذيِن  ي،ُرْشدِ  ُقِل اللَّهُمَّ أَلْهِْميِن "

يف  ف ابلسالح  اإلعداد  من  الرصاعالبد  يسع  هذا  اذلي  الكبري    فيه   ى العامل  

وتقنية قوة  بلك  الفساد  املفسدون  احلالل،  ،لنرش  حمل  احلرام  وسالح    وإحالل 

ادلعاء هو  ]البقرة::  املؤمن   } قَرِيب  فَِإينِّ  َعينِّ  ِعَباِدي  َسَأَلَ  ادع ف  ،[186}َوِإَذا 

والفحشاء: السوء  عنك  أن يرصف  َعْنهُ كََذِلَ  }  ربك  َوالْفَْحَشاَء{ ِلنرَْصَِف  وَء  السُّ  

؛ ألن  وانظر للفظ القرآين ومل يقل: )رصفناه عن السوء والفحشاء(  ،[24]يوسف:

للا إذا رصف عنك السوء والفحشاء لو ِبثت عهنا فلن حتصلها، لكن إذا رصفك  

عُ  إذا  أخرى  مرة  يرصفك  ال  قد  يوسف  اآلن  وذلل  والفحشاء،  السوء  رض ل 

ْف َعينِّ كَْيَدُهنَّ أَْصُب ِإلهَْيِنَّ َوأَُكْن ِمَن الَْجاِهِلنَي فَاْستََجاَب َلُ  }َوِإالَّ ترَْصِ   قال:  ’ 

{ ]يوسف: َف َعْنُه كَْيَدُهنَّ ُُّه فرََصَ  [.34-33َرب

 ومن األدعية النبوية الت تكرث مهنا: 

ِّْت قَلْيِب عىََل ِدينَِك""  .(1) اللَّهُمَّ َي ُمقَلَِّب الُْقلُوِب ثَب

 

ث ُر   «قَاَل: )"َكاَن َرُسوُل للا     ¢َعن  أََنس  ب ن  َمال ك   رواه مسلم وغريه:    -  (1)  يُك 
ُلُه:   َأن  يَ ُقوَل: الل ُهم  اَي ُمَقل  َب ال ُقُلوب  ثَ ب  ت  قَ ل يب  َعَلى د ين َك"، فَ َقاَل َلُه َأص َحابُُه َوَأه 

َنا َوَقد  آَمن ا ب كَ  ئ َت ب ه  ،  اَي َرُسوَل للا ، َأََتَاُف َعَلي   َا ج  إ ن   ،  قَاَل: " نَ َعم  ،  َوَصد ق  َناَك مب 
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 .(1)"اللَّهُمَّ ِإينِّ أَْسَأُلَ الْهَُدى، َوالتُّقَى، َوالَْعفَاَف، َوالِْغََن ودعاء: "

ِلَسايِن،  "ودعاء:   رَشِّ  َوِمْن  برََصِي،  رَشِّ  َوِمْن  ِع ،  مَسْ رَشِّ  ِمْن  ِبَك  أَُعوُذ  ِإينِّ  اللَّهُمَّ 

 .(2)"َوِمْن رَشِّ قَلْيِب، َوِمْن رَشِّ َمِنييِّ 

 "، وس يأيت قريبًا. اْقِسْم لَنَا ِمْن َخْشيَِتَك َما حَيُوُل بَْينَنَا َوبنَْيَ َمَعاِصيكَ اللَّهُمَّ "

ْن فَْريَج ، َوَطهِّْر قَلْيَب اللَّهُمَّ اغِْفْر َذنيَْب إضافة ملا س بق: "  ".، َوَحصِّ

 ".ِمْن رَشِّ نَْفيِس  َوأَِعْذيِن  ي،ُرْشدِ  اللَّهُمَّ أَلْهِْميِن وكذل: "

النبويةلك ذل وغري العادية غري  تأ  حاول   ه من األدعية  كرث مهنا يف لك وقت  ن 

منه األخري  والثلث  الليل،  وقيام  اإلجابة،  أوقات  خاصة  ملوحني  البخاري  ؛  يف  ا 

الُْخْدِريِّ  ومسمل وابن ماجه وأمحد: عَ  أيَِب َسِعيد   قَاَل َرُسوُل للِا    ¢ْن  : «قَاَل: 

 

د  قُ ُلوَب بَ  بَ َعني   م ن  َأَصاب ع  الر مح َن  َكَقل ب  َواح  َ إ ص    يُ َقل  بُ َها َكي َف َيَشاءُ ، ن  آَدَم ُكل َها َبني 
بَ َعي ه  - ، اص ر ف   «ُث  قَاَل َرُسوُل للا   ،  -َوَأَشاَر اأَلَع َمُش ِب  ص  : الل ُهم  ُمَصر  َف ال ُقُلوب 

 .قُ ُلوبَ َنا إ ََل طَاَعت َك "(
ُعود   رواه مسلم    -  (1)  أَن ُه َكاَن يَ ُقوُل: الل ُهم     «َعن  الن يب       ¢َعن  َعب د  للا  ب ن  َمس 

َُدى، َوالت َُّقى، َوال َعَفاَف، َوال غ ىَن" أَُلَك اَل   .إ ين   َأس 
  قَاَل: أَتَ ي ُت الن يب     ¢ َعن  َشك ل  ب ن  مُحَي د   رواه الرتمذي والنسائي وأبو داود:    -  (2) 

ن  تَ َعوًُّذا أَتَ َعو ُذ ب ه ، قَاَل: "فََأَخَذ ب َكف  ي فَ َقاَل: " ُقل :    « فَ ُقل ُت: اَي َرُسوَل للا ، َعل  م 
َشر    َوم ن    ، ل َساين  َشر    َوم ن   َبَصر ي،  َشر    َوم ن   مَس ع ي،  َشر    م ن   ب َك  أَُعوُذ  إ ين    الل ُهم  

، َوم ن  َشر   َمن ي     ". يقَ ل يب 
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تََباَرَك   ُل( )"يزَْنُِل للُا  اأْلوَّ َّلْيِل  ال ثُلُُث  ِإَذا َذَهَب  نَْيا  ادلُّ َماِء  السَّ ِإىَل  لَْيةَل    ، َوتََعاىَل لُكَّ 

ثُلُثَاُه( أَْو  اللَّْيِل  َشْطُر  َمىَض  )ِإَذا  اللَّْيِل   ،ويف رواية:  ثُلُُث  يَْبقَى  )ِحنَي  ويف رواية: 

،،  اآْلِخرُ  الَْمكِلُ أَاَن   ، الَْمكِلُ أَاَن  ؟، َهْل    َهلْ   فَيَُقوُل:  َلُ فََأْستَِجيَب  يَْدُعويِن  َداع   ِمْن 

َلُ  فََأغِْفَر  يَْستَْغِفُريِن  ُمْستَْغِفر   ِمْن  َهْل  فَُأْعِطَيُه؟،  يَْسَأليُِن  َسائِل   ِمْن  ؟،  ِمْن  َهْل 

يَُتوُب  عَلَْيِه؟  ُمْذِنب   ِ ،  فََأتُوَب  اذلَّ َذا  َمْن  فََأْرُزقَُه؟،  ِزُقيِن  يَْسرَتْ ي  ِ اذلَّ َذا  ي َمْن 

َّ فََأْكِشفَُه َعْنُه؟   -فاَل يَْبقَى ُمْسمِل  يَْدُعو ِبَدْعَوة  ِإالَّ اْستََجاَب للُا  ،  يَْستَْكِشُف الرضُّ

اًرا   -عز وجل   ا أَْو َعشَّ ، ِإالَّ َزاِنَيًة تَْسَعى ِبفَْرهِجَ مُثَّ يَبُْسطُ للُا تََباَرَك َوتََعاىَل يََديِْه  ،  َلُ

 . غرَْيَ عَِدمي  َواَل َظلُوم ، فاَل يََزاُل كََذِلَ َحىتَّ ييُِضَء الْفَْجُر"(فَيَُقوُل: َمْن يُْقرُِض 
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ا} َ ِ  ِإَل  وَحُزْنِي بَثِّي َأشْكُو ِإَّنا  {اهللا
اللك   جتد  يوم  ارتياح  أميا  وارتياح  الرمحن،  من  هو الاقرتاب  ذل  ابألمان  شعور 

حول، وهنا تصيح بلسان اذلل  َتىل عنك، ولن يس تطيع نفعك، وال خري يف من  

ساجًدا ممرغًا جهبتك يف آخر    ،والافتقار، راجيًا تدخل اجلبار، ومنطرًحا بني يديه

تشكو حال وطول،  إليه   الليل  وتعلن خروجك عن لك حول  وتبث شكواك،   ،

وأنك جربت األدوية، واس تخدمت املضادات، واستنفدت لك قواك، واس تفرغت 

ت، وعدت لهذا وذاك فمل تنفع وس يةل للخروج من  لك الطاقات، واسترشت الثقا 

أقسمت  ولكام  رجعت،  نزعت  لكام  بل  جرامئك،  عن  التام  والبعد  إدمانك،  اكرثة 

جفرت، ولكام عاهدت غدرت، فهنا يكون ادلعاء احلق من قلب صادق، والنداء املر  

الرش،   املر، وجترع لك غصص  ذاق  التام ممن  والترضع  من رجل مشفق خائف، 

ا عليه: وأراد  اكن  مما  النصوح  والتوبة  فيه،  هو  مما  ِ   ُدونِ   ِمنْ   لَهَا   لَيَْس }  خلروج    اّللَّ

أنبياء للا ورسهل كيعقوب  [58:  النجم{ ]اَكِشفَة   ََّما}:  ’ ، متخًذا دليهل   أَْشُكو   ِإن

ِ   ِإىَل   َوُحْزيِن   بيَثِّ  َّنَا   قَااَل }:  ’ ، وكأبينا آدم  [86:  يوسف{ ]اّللَّ  نَا أَنُْفسَ   َظلَْمنَا   َرب

نَا   لَنَا   تَْغِفرْ   لَمْ   َوِإنْ  ]الَْخاَِسِينَ   ِمنَ   لَنَُكونَنَّ   َوتَْرمَحْ للا  [23:  األعراف{  وكلكمي   ،

]فَِقري    َخرْي    ِمنْ   ِإيَلَّ   أَْنَزلَْت   ِلَما   ِإينِّ   َربِّ }:  ’ موىس   وكيونس [24:  القصص{   ،

لَُماِت   يِف   فَنَاَدى}:  ’  اِلِمنَي    ِمنَ   ُكْنُت   ِإينِّ   ُسْبَحانَكَ   أَنَْت   ِإالَّ   ِإَلَ   اَل   أَنْ   الظُّ الظَّ

، ويف  [88  ، 87:  األنبياء{ ]  الُْمْؤِمِننيَ   نُْنِج    َوكََذِلَ   الْغَمِّ   ِمنَ   َوجَنَّْينَاهُ   َلُ   فَاْستََجْبنَا 

الليل األخري خاصة؛ ف البخاري ومسمل  ثلث   َسِعيد    أيَِب   َعنْ :  وأمحد  ماجه  وابنف  

)"«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  الُْخْدِريِّ    ِإىَل   لَْيةَل    لُكَّ   َوتََعاىَل   تََباَركَ   للاُ   يزَْنِلُ : 
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َماءِ  نَْيا   السَّ َّلْيلِ   ثُلُثُ   َذَهبَ   ِإَذا  ادلُّ لُ   ال  أَوْ   اللَّْيلِ   َشْطرُ   َمىَض   ِإَذا: ) رواية  ويف  ،(اأْلوَّ

، أَانَ :  فَيَُقولُ   اآْلِخُر،   اللَّْيلِ   ثُلُثُ   يَْبقَى  ِحنيَ : )رواية  ويف  ،(ثُلُثَاهُ  ،  أَانَ   الَْمكِلُ  َهلْ   الَْمكِلُ

؟،  فََأْستَِجيبَ   يَْدُعويِن   َداع    ِمنْ   ِمنْ   َهلْ   فَُأْعِطَيُه؟،  يَْسَأليُِن   َسائِل    ِمنْ   َهلْ   َلُ

؟،  فََأغِْفرَ   يَْستَْغِفُريِن   ُمْستَْغِفر   ي   َذا  َمنْ   عَلَْيِه؟،  فََأتُوَب   يَُتوُب   ُمْذِنب    ِمنْ   َهلْ   َلُ ِ   اذلَّ

ِزُقيِن  ي  َذا  َمنْ   فََأْرُزقَُه؟،  يَْسرَتْ ِ َّ   يَْستَْكِشُف   اذلَّ  ُمْسمِل    يَْبقَى  فاَل   َعْنُه؟،  فََأْكِشفَهُ   الرضُّ

،  -  وجل  عز   -  للاُ   اْستََجاَب   ِإالَّ   ِبَدْعَوة    يَْدُعو ا  تَْسَعى  َزاِنَيةً   ِإالَّ   َلُ اًرا،عَ   أَوْ   ِبفَْرهِجَ  شَّ

 يََزالُ   فاَل   َظلُوم ،  َواَل   عَِدمي    غرَْيَ   يُْقرُِض   َمنْ :  فَيَُقولُ   يََديْهِ   َوتََعاىَل   تََباَركَ   للاُ   يَبُْسطُ  مُثَّ 

 "(.الْفَْجرُ  ييُِضءَ  َحىتَّ  كََذِلَ 
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 دعاء املعصوم 
ادلعاء ذل احلصن احلصني، والسد املنيع، وهو حاجز عظمي بينك وبني احلرام همام  

اكن، وإذا اكن احلبيب يدعو للا بأن يرزقه خشيته حىت ال يعصيه، ويبعده من 

َر  احلرام حىت ال يقرتب منه فيكف بنا َنن فف  سنن الرتمذي: َعْن     ريض -اْبن ُْعَ

ِ  )  :قَالَ   -عهنام  للا اّللَّ َرُسوُل  اَكَن  ََّما  هِبَُؤاَلِء    «قَل يَْدُعَو  َحىتَّ  َمْجِلس   ِمْن  يَُقوُم 

اِبهِ  َماِت أَلحْصَ َوِمْن   ،اللَّهُمَّ اْقِسْم لَنَا ِمْن َخْشيَِتَك َما حَيُوُل بَْينَنَا َوبنَْيَ َمَعاِصيكَ : "الْلَكِ

ِبِه َجنَّتَكَ  تَُبلُِّغنَا  َما  الْيَ   ،َطاَعتَِك  نَْيا َوِمَن  ِبِه عَلَْينَا ُمِصيَباِت ادلُّ ُن  َوَمتِّْعنَا    ،ِقنِي َما ُِتَوِّ

أَْحيَْيتَنَا  َما  تِنَا  َوُقوَّ َوأَبَْصاِراَن  اِعنَا  ِمنَّا   ، ِبَأمْسَ الَْواِرَث  َمْن    ،َواْجَعهْلُ  عىََل  ثَْأَراَن  َواْجَعْل 

اَن عىََل َمْن عَاَداانَ   ،َظلََمنَا  َعلْ   ،َوانرُْصْ نَْيا أَْكَبَ    ،ِديِننَا   ُمِصيَبتَنَا يِف   َواَل جَتْ َعِل ادلُّ َواَل جَتْ

نَا  ،َواَل َمْبلََغ ِعلِْمنَا  ،مَهِّنَا   "(.َواَل تَُسلِّطْ عَلَْينَا َمْن اَل يَْرمَحُ
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 عز وجل  اهلل حبب البشر عن االستعاضة
 أدون  هو  مبا   ورضامه  األمه،  للحب  برتكهم  الناس  من  كثري  إلهيا   وصل  تفاهة  أي

 اجامتع   ميكن  ال   أنه  علمهم  ابلرمغ  سافل،  ومتاع  زائل،  ِبب  ومتسكهم  وأهون،  وأقل

ُ   َجَعلَ   َما }:  أبًدا  عبد  جوف  يف  قلبني : األحزاب{]َجْوِفهِ   يِف   قَلَْبنْيِ   ِمنْ   ِلَرُجل    اّللَّ

 ِذْكرِ   َعنْ   يَْعُش   َوَمنْ : }بغريه  يشغهل  أو  ربه،  ِبب  قلبه  يشغل  أن  إما   وابلتايل  ،[4

مْحَنِ  ُمْ   قَرِين    َلُ   فَهُوَ   َشْيَطاانً   لَُ   نُقَيِّْض   الرَّ وََّنُمْ   َوِإَّنَّ ِبيلِ   َعنِ   لََيُصدُّ َسُبونَ   السَّ ُمْ   َوحَيْ   أََّنَّ

 { الْقَرِينُ   فَِبئَْس   الَْمرْشِقنَْيِ   بُْعدَ   َوبَيْنَكَ   بَيْيِن   لَْيَت   يَ   قَالَ   َجاَءانَ   ِإَذا  َحىتَّ   ُمهْتَُدونَ 

  فتفوز   األنداد  من   سواه  ما   عىل  الرمحن  َتتار   أن   بني   فأنت   ، [38  -  36:  الزخرف]

 النَّاِس   َوِمنَ : }مًعا  هلام  فاخلسارة  وابلتايل  -وحاشاك-  غريه  َتتار  أو  واألخرى،  ابدلنيا 

ِ   ُدونِ   ِمنْ   يَتَِّخذُ   َمنْ  بُّوََّنُمْ   أَنَْداًدا  اّللَّ ِ   كَُحبِّ   حُيِ ينَ   اّللَّ ِ ِ   ُحبًّا   أََشدُّ   آَمنُوا  َواذلَّ   َولَوْ   ّلِلَّ

ينَ   يََرى ِ ةَ   أَنَّ   الَْعَذاَب   يََرْونَ   ِإذْ   َظلَُموا  اذلَّ ِ   الُْقوَّ يًعا   ّلِلَّ َ   َوأَنَّ   مَجِ   ِإذْ   الَْعَذاِب   َشِديدُ   اّللَّ

ينَ   تََبَّأَ  ِ ُِّبُعوا  اذلَّ ينَ   ِمنَ   ات ِ ََّبُعوا  اذلَّ َعْت   الَْعَذاَب   َوَرأَُوا  ات ينَ   َوقَالَ   اأْلَْسَباُب   مُ هبِِ   َوتَقَطَّ ِ  اذلَّ

ََّبُعوا ةً   لَنَا   أَنَّ   لَوْ   ات أَ   كَرَّ ُ   يُرِِّيمُ   كََذِلَ   ِمنَّا   تََبَُّءوا  ََكَ   ِمهْنُمْ   فَنَتََبَّ الَهُمْ   اّللَّ ات    أَْْعَ  عَلهَْيِمْ   َحرَسَ

  واختياره تعاىل    حبه  وطريق  ،[167  -  165:  البقرة]  {النَّارِ   ِمنَ   ِِبَارِِجنيَ   مُهْ   َوَما 

: قَالَْت   ~   عائشة   َعنْ :  القديس  احلديث  يف  تعاىل  قال  كام  الطاعات  يه  غريه  دون

  َوَما  اِبلَْحْرِب،  آَذنُْتهُ   فَقَدْ   َوِليًّا   يِل   عَاَدى  َمنْ :  تََعاىَل   للاُ   قَالَ : "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ 

َب  ء    َعْبِدي  ِإيَلَّ   تَقَرَّ ا   ِإيَلَّ   أََحبَّ   بِيَشْ ُب   َعْبِدي  يََزالُ   َوَما   عَلَْيِه،  افْرَتَْضُت   ِممَّ  ِإيَلَّ   يَتَقَرَّ

َعهُ   ُكْنُت   أَْحبَْبُتُه،  فَِإَذا  ُأِحبَُّه،  َحىتَّ   اِبلنََّواِفلِ  ي  مَسْ ِ هُ   ِبِه،   يَْسَمعُ   اذلَّ ي  َوبرََصَ ِ  يُْبرِصُ   اذلَّ

َِّت   َويََدهُ   ِبِه، َِّت   َوِرْجهَلُ   هِبَا،   يَْبِطُش   ال ْعِطَينَُّه،  َسَأليَِن   َوِإنْ   هِبَا   يَْميِش   ال   َولنَِئْ   أَلُ
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َّهُ   اْستََعاَذيِن  ِعيَذن وترشف  مبعيته  فاهنأ  وابلتايل  البخاري،  رواه"  أَلُ برقابته،  واعزت   ،

  ،™  وهدايته  ، وتوفيقه  ، وعلمه  ،بإذنه  إال  تتحرك   فال  بإحاطته، وفوق ذل بقربه،
 . وطاعته ن تذهب إال يف مرضاته ول
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 كن يوسف هذه األمة 
ي من تتصفح اجلوال، وترى بعينك مناظر احلرام، وكرثة النساء، واإلعالانت هناك  

 برصك،  ارصف  …وحتصنًا   وورعًا،  وخوفًا،  عفة،  األمة  هذه  يوسف  كــنوهنا:  

  أََخاُف   ِإيّنْ : ﴿اليوم  ذلل  اليوم  شهوتك  ودع  قلبك،  زمام  وامكل   نفسك،  وجاهد 

﴿ ’ يوسف  دعاء  وادعُ   ،﴾َعظمي    يَوم    عَذاَب   َريّبْ   َعَصيُت   ِإنْ  جنُ   َربِّ :   السِّ

 ِمنَ   َوأَُكن  ِإلهَِينَّ   أَصُب   كَيَدُهنَّ   َعيّن   ترَِصف  َوِإالّ   ِإلَيهِ   يَدعونيَن  ِمّما   ِإيَلَّ   أََحبُّ 

 يظلهم   اذلين  الس بعة  حديث   فضل  بعد ذل   ل  وأرجو  ،[33:  يوسف﴾]اجلاِهلنيَ 

،  َمنِْصب    َذاُت   اْمَرأَة    َدَعْتهُ   َوَرُجل  : "ظهل  إال  ظل  ال  يوم  ظهل  يف  للا :   فَقَالَ   َومَجَال 

َ  أََخاُف  ِإينِّ   ". اّللَّ
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 فرامل حىت ال تهرول
عالم  ة ملعصية  ومرسع  ةومندفع  اذلنوب،عىل    مقبةل  نفسكإذا رأيت  أّيا العاِص:  

الِْعقَاِب ":  ا ُكتب علهيضع لوحة  ف  الغيوب َ َشِديُد  حىت تكون هذه    ،"اعْلَُموا أَنَّ اّللَّ

متنع   وضوابط  )فرامل(  عن  عبارة  أن  اللوحة  ورد  فقد  احلرام؛  من  من الاقرتاب 

كف أبيه مكتواًب عليه مثل هذه اللكامت التحذيرية   ’ يوسف  البهان اذلي رآه  

  وأيًضا ،  سة األبديةمن الانزالق يف احلرام، والرضا بلحظات من املتعة، مث الانتاك

املقابل   اجلانب  رأيت  يف  نفسكإذا  يأسً   إقالعًا   من  قلبك  ويف  املعصية،   ا عن 

ََّك  "  :اُكتب علهيَتىش أن يترسب إليك ذل، فضع أمامك لوحة    وأ  ،ًطا وقنو  ِإنَّ َرب

الَْمْغِفَرةِ  حىت تنجر إىل للا تعاىل، وتؤمن به، وتدعوه، وتثق بسعة رمحته    ؛"َواِسُع 

 .، وابلتايل تعيش بني اخلوف والرجاء وتعاىل تبارك
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 خفف من شهوتك 
والواجب عىل املسمل أن جيتنب لك وس يةل للحرام، وكذل أن يكسب لك سبب  

وقد   والزواج،  الصيام،  كوس يةل  عليه  احلرام  ورود  من  يقلل  أو  عنه،  روى  يبعده 

مسعود   بن  عبد للا  حديث  من  ومسمل  النيب¢البخاري،  أن  »َي   «  :  قال: 

الَْباءَ  ِمنُْكُ  اْستََطاَع  َمِن  َباِب،  الشَّ أَغَضُّ َمْعرَشَ  َُّه  فَِإن ْج،  وَّ فَلَْيزَتَ َوأَْحَصُن   َة  لِلَْبرَصِ 

 . لِلْفَْرجِ«
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 اذة باهلل من شر البصر عاالست
الرب، وقرب   بعد عن  معصيته، وأصبح يف  عليه  وتسلطت  غلبته شهوته،  من  ي 

وأقرهبا  إليه،  املوصةل  الطرق  أخرص  إىل للا  اللجوء  أن  يقني  عىل  كن  اذلنب  من 

أمره  هّون للا  اذلي  الرجمي  الش يطان  كيد  من  َتلًصا  وابلتايل  يديه،  بني  وصواًل 

ْيَطاِن اَكَن ضَ بقول:   وهو من   «  النيب  ، وإذا اكن[76ِعيفًا{ ]النساء:  }ِإنَّ كَْيَد الشَّ

العباد ومع هذا:   برب  اخللق عىل اإلطالق، وأعلمهم  وأتقى  العصمة،  مرتبة  هو يف 

يتعوذ    «  اكنف مبن دونه؛ فقد  كييس تعيذ من رش عينه، ورش منييه، ف   «اكن  

روى البخاري يف األدب كام    ابهلل من رش البرص اذلي يؤدي إطالقه إىل لك رش

أنه قال: قلت: ي رسول للا، علمين دعاًء    ¢ املفرد من حديث شلك بن محيد  

»ُقْل:  قال:  به  َورَشِّ    أنتفع  َوقَلْيِب،  َوِلَسايِن،  َوبرََصِي،  ِع ،  مَسْ رَشِّ  ِمْن  عَاِفيِن  اللَّهُمَّ 

يف«َمِنييِّ  بل  السمع،  رش  من  ابملعافاة  تعاىل  للا  إىل  التجاء  احلديث   ،والبرص  ، 

، ومهنا يقع الرش األكب، لقت للطاعةوالقلب، واملين؛ ألن هذه احلواس خُ   ،واللسان

روى  واإلمث األعظم، بل يه بريد الزان كام قال املصطفى عليه الصالة والسالم فامي  

ابن عباس  البخاري ومسمل يف حصيحهيام من حدي النيب  -عهنام  للا  ريض-ث  أن   :

فَالَْعْينَاِن    «  ، َمَحاةَلَ اَل  َذِلَ  ُمْدِرك   اَن،  الزِّ ِمَن  نَِصيُبُه  آَدَم  اْبِن  عىََل  »ُكتَِب  قال: 

ِزاَنَها   َوالَْيُد  الَُْكَُم،  ِزاَنُه  َواللَِّساُن  الاِْستَِماُع،  ِزاَنمُهَا  َواأُلُذاَنِن  النََّظُر،  ِزاَنمُهَا 

الْفَْرُج   َذِلَ  ُق  َويَُصدِّ  ، َويَتََمَنَّ َّيَْوى  َوالْقَلُْب  الُْخَطا،  ِزاَنَها  ْجُل  َوالرِّ الَْبْطُش، 

بُُه«  !. َويُكَذِّ
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 االستعاذة باهلل من الشيطان 
عبادة عظمية تكل يه الاس تعاذة، وعالج رضوري إسعايف تعد الاس تعاذة، ومثرِتا  

علهيا،   حيثنا  وتعاىل  تبارك  ربنا  جند  ولهذا  وانفع،  عاجل  وخريها  َسيعة،  مقطوفة 

ا }ويندبنا لها:   ْيَطانِ   ِمنَ   يزَْنَغَنَّكَ   َوِإمَّ ِ   فَاْستَِعذْ   نَْزغ    الشَّ َّهُ   اِبّللَّ يع    ِإن : األعراف{ ]عَِلمي    مَسِ

ينَ   ِإنَّ }،  [200 ِ َّقَْوا  اذلَّ هُمْ   ِإَذا  ات ْيَطانِ   ِمنَ   َطائِف    َمسَّ ونَ   مهُْ   فَِإَذا  تََذكَُّروا  الشَّ   ُمْبرِصُ

وََّنُمْ   َوِإْخَواَُّنُمْ  ونَ   اَل   مُثَّ   الْغَ ِّ   يِف   يَُمدُّ ، وانظر كيف [202  ، 201:  األعراف{ ]يُْقرِصُ

اس تعاذِتم،   نتيجة  لنا  ذكر  مث  اتقوا،  اذلين  من  احل   المنوذج  وعال  جل  أعطاان 

وَن{وعودِتم لرهبم:   ْيَطاِن نَْزغ  فَاْستَِعْذ  ، وقال:  }فَِإَذا مُهْ ُمْبرِصُ ا يزَْنَغَنََّك ِمَن الشَّ }َوِإمَّ

ِميُع الَْعِلمُي { ]فصلت:   َُّه ُهَو السَّ ِ ِإن حامًدا للا عىل    «د مسمل قال  ، وعن[36اِبّللَّ

الش يطان: " الَْوْسَوَسِة"ضعف  ِإىَل  كَْيَدُه  َردَّ  ي  ِ اذلَّ هلِل  و الَْحْمُد  َعبَّاس   ،  اْبِن  -َعِن 

تعاىل  -عهنام  للا   ريض قَْوِلِ  قَاَل:    : يِف  الَْخنَّاِس{  عىََل  "}الَْوْسَواِس  َجامِث   ْيَطاُن  الشَّ

آَدَم،   اْبِن  َخنََس قَلِْب  َذكََر للَا  َوِإَذا  َوْسَوَس،  َوغَفََل  َسهَا  جملاهد  ايحتاج  ف   "، فَِإَذا 

حريصة   ونفس  حتميه،  ومهة  يقويه،  زاد  إىل  وتصد  رضورة  دفًعا،  لذلكر  تدفعه 

الش يطان،  تعاىل لكام راودك  فالزم الاس تعاذة، وذكر للا  أال  الش يطان عنه صًدا، 

 ولعب بعقكل، واس تحوذ عىل تفكريك!.
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 هل أصغيت للرسائل الربانية! 
قد تصكل رسائل رب العاملني بصيغ خمتلفة، وطرق متعددة، ولكها متفقة تقول ل  

وبلك رصاحة: يكف ، قف، حس بك، اترك، دع... فإيك أن تتجاهلها، وال تعر لها  

وت  العذاب،  ويتزنل  العقاب،  يكون  وابلتايل  اهامتم،  الغمة...    بدأأي  وحتل  النقمة، 

ا تكل  ي ومن  أو  يعلّق،  كأن  اجلوال  اكن  لو  أو  نغللرسائل  الفتح،  يرفض  أو  ق، 

يناديك غريك، أو جتد رساةل أو الكًما يدل عىل موضوعك... لك هذه رسائل رابنية  

 !. ، وعدم جتاهلها واجبك الانتباه لها، واألخذ بعني الاعتبار هبا 
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 تذكر احلور العني 
-كام قال ابن عباس    مما يف اآلخرة إال األسامءاجلزاء من جنس العمل، وما يف ادلنيا  

فأي مقارنة بني امرأة طينية همام اكن جاملها    ،وأعظم ذل النساء  ،-عهنام  للا  ريض

ُنَّ }أمام حورية:     اللُّْؤلُؤِ   كََأْمثَالِ   ِعني    َوُحور  }،  [58:  الرمحن{ ]َوالَْمْرَجانُ   الَْياُقوُت   كََأَّنَّ

البخاري: َعنْ [23  ،22:  الواقعة{ ]الَْمْكنُونِ    قَالَ :  قَالَ   ¢  َماِل    ْبنِ   أَنَِس   ، ويف 

لََعْت   الَْجنَّةِ   أَْهلِ   ِنَساءِ   ِمنْ   اْمَرأَةً   أَنَّ   لَوْ : "«  للاِ   َرُسولُ    َما   أَلََضاَءْت   اأْلَْرِض   ِإىَل   اطَّ

نَْيا  ِمنْ   َخرْي    َرأِسهَا   َولَنَِصيُفهَا عىََل   بَيْهَنَُما،   َما  َولََطاَب   رحًِيا،  بَيْهَنَُما  َما  َولََمأَلَْت   بَيْهَنَُما،   ادلُّ

فكيف يضح  مسمل هبذه ألجل    ،، واألوصاف كثرية، واألحاديث طويةل"ِفهيَا   َوَما 

اعلم  أن  "  : نساء لكهن ادلماء، وفهين القذى، واألذى...، ولهذا قال أحد الصحابة

عىل األرض لغلب نور وهجها ضوء    ت إحداهنيف اجلنة من احلور العني ما لو أطلّ 

"، الشمس والقمر، فألن أُض  بك من أجلهن أهون من أن أُض  هبن من أجكل

 .فاَتذ هذه اللكامت شعارك لكام أرادت نفسك املعصية
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 تذكرر أسوأ ما يف املنظور
لو أخذ الناظر هبذه القاعدة لقرص برصه، وأراح نفسه، وأزال صبابته، وعاش عىل  

أقذار،  وخروج  حامم،  إرادة  من  النواقص  تعرتيه  املنظور  أن  إذ  وطبيعته؛  فطرته 

: ¢  قال عبد للا بن مسعودر هذه املساوئ السرتاح،  وظهور أمراض... فلو تذكّ 
منات" فليتذكر  امرأة  أحدك  أجعبت  الكرّية"،  هنا ـإذا  مفها  يتذكر راحئة  بولها،  و   ،يعين: 

ويتخيل حالها لو أصاهبا    ،وخماطها اذلي يقذر أنفها   ،وقيهئا اذلي ميأل مفها   ،غائطها و 

أمراض...،  جدري أو جذام أو أي  ابن اجلوزي،  فإن اآلديم : )"-رمحه للا-  قال 

حمشو ابألجناس واألقذار، وإمنا يرى العاشق معشوقه يف حال الكامل، وال يصور ل  

وى حاك جائر،  ألن احلقائق ال تنكشف إال مع الاعتدال، وسلطان اله  ؛ا الهوى عيبً 

عني الهوى    وقال احلكامء: ،  ا يغط  املعايب، فريى العاشُق القبيَح من معشوقه حس نً 

وقد ،  عوراء األجنبية،  علهيا  ويؤثر  زوجته،  عن  اإلنسان  يعرض  السبب  وهبذا 

أحسن الزوجة  وقد ؛  تكون  ل،  تنَِبْ  مل  األجنبية  عيوب  أن  ذل  يف  والسبب 

خالط هذه احملبوبة اجلديدة، وكشفت ل اخملالطة ما اكن  ولهذا إذا  ،  تكشفها اخملالطة

لمس تورً  َّناية  ال  ما  إىل  أخرى  وطلب   ، ملَّ يف  ،  ا  يغايل  العاشق  جتد  ولهذا 

ر ل يف قلبه ما يصور ألن عقهل ش به غائب، مع أن أقرب الناس   ؛ معشوقه، ويُصوِّ

ذل بكثري،   بل رمبا رأوه أقل من،  ال يرون ل ذل الشأن   للمعشوق، وأعرفهم به

فأْعل فكرك يف عيوبه    ،مفحبوبك ليس كام يف نفسك،  بل رمبا مل يروا ل فضاًل البتة

الثياب ،  تَْسلُ  القذارة، وما تسرت  الفكر يف بدن اآلديم، وما حيوي من  فاس تعامل 

إذا أجعبت أحدك امرأة ":  ¢  ولهذا قال ابن مسعود  ،من املس تقبح ّيون العشق
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، وكفى "ا كرّية من حمبوبه سالهمن وجد رحيً "بعض احلكامء:  وقال  ،  "فليذكر مناتهنا 

 ا للعشق. ابلفكر يف هذا األمر دفعً 

 قال أبو نرص بن نباتة: 

 حىت سلوت فرصت ال أش تاق          ما كنت أعرف عيَب من أحببُته  

 داقـ رأت القلوب ومل تر األح             ل الهوى ـ د واندمـوإذا أفاق الوج

ل أمرك أتدري تأمّ   : عشق امرأة مفد يده إلهيا مع طيش فقالت لبلغنا أن رجاًل ولقد 

إمنا تريد أن تبول يف ابلوعة لو شاهدت داخلها لوجدته أننت من    ،ما تريد أن تصنع

ت(1)"(فبد وسكن ومل يعاود  ،الكنيف عمل أن الش يطان يزين  ، وابلتايل فوجب أن 

وجيمهل   قبيًحا،  اكن  وإن  املعشوق  تفهًا  ل  اكن  وإن  ويعّظمه  ساقًطا،  اكن  وإن 

  حقرًيا خفذ حذرك، وراجع نفسك، واعرف عدوك، وال تس تمل ل همام اكن األمر... 

  بل عد ابحملبوب حلقيقته، وانظر إليه جمرًدا من عشقك األْعى، وحبك األَص األبك

 .األشقى!

 

 

 

 

 

 . (653)ص: حَّت  "ذم اَلوى " -رمحه للا-انظر متفرقات من كتابه  - (1) 
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 !ثم ماذا...
للحرام، تنظر  أن  قبل  السؤال  نفسك هذا  اسأل  لو    نعم  اآلاثم:  وتس متتع مبشاهدة 

، واجلواب "مث ماذا بعد ذل"نظرت اآلن، واس متتعت، وقضيت حاجت وشهويت  

يف حصائف   ومكتوبة  احلرسات،  وبقيت  حلظات،  بعد  الذلات  تكل  نسيت  قطًعا: 

واحلرسات، الندامات  وتبقى  السيئات،  هذه  والويالت،    أعامل  الزفرات  وتقايس 

تبعا  من  جتر  ما  عليك  عدم   ت،وس تجر  عن  واألخرى،    فضاًل  ادلنيا  يف  التوفيق 

، فأي عقكل، وأين تفكريك، وكيف سقطت يف هماو  وحرمانك من ادلرجات العىل

 ...!. اذلنوب، وانتكست فامي تتحاشاه العقول، وّيكل القلوب

 ار والع  اإلمثمن احلرام ويبقى       تفَن الذلاذة ممن انل صفوِتا 
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 ... غمسة واحدة 
ما أعد للا يف اجلنة من نعمي، وأجر جزيل، وثواب ْعمي،   أّيا العاِص: ال تنَس ي  

  ، أما وذل خري ل من حلظات منس ية، وتوافه غري مرضية، وذنوب منس ية عندك

، ووللا لو  [52}يِف ِكتَاب  اَل يَِضلُّ َريبِّ َواَل يَنىَْس{ ]طه:  غري منس ية:  فعند ربك  

حرا لك  ونظرت  ادلهر،  وأفالم  اس متتعت  صور  من  ينرش  ما  لك  وطالعت  م، 

لنسيته يف أول مغسة واحدة تغمسها يف النار، بل مبجرد نظرتك لتكل النار احلطام،  

)"يُْؤَت ِبَأنَْعِم    : «قَاَل: قَاَل َرُسوُل للِا    ¢َعْن أَنَِس ْبِن َماِل   ويف حصيح مسمل:  

نَْيا ِمْن أَْهِل النَّاِر يَْوَم الِْقيَاَمةِ  َسًة فَُيْغَمُس ِفهيَا، مُثَّ    أَْهِل ادلُّ فَُيقَاُل: امْغُِسوُه يِف النَّاِر مَغْ

ا قَطُّ؟، َهْل َمرَّ ِبَك نَِعمي  قَطُّ؟، فَيَُقوُل: اَل   يُقَاُل َلُ  َوللِا    َي اْبَن آَدَم، َهْل َرأَيَْت َخرْيً

َة عنَْي  قَطُّ  َي َربِّ  ا قَطُّ، َواَل ُقرَّ اَكَن    َويُْؤَت ِبَأَشدِّ الُْمْؤِمِننَي رُضًّا َوباََلءً   َما َرأَيُْت َخرْيً

نَْيا  ادلُّ َلُ   يِف  فَُيقَاُل  َسًة،  مَغْ ِفهيَا  فَُيْغَمُس  الَْجنَِّة،  يِف  َسًة  مَغْ امْغُِسوُه  اْبَن :  فَُيقَاُل:  َي 

ة  قَطُّ؟آَدَم، هَ  ، َما    ،ْل َرأَيَْت بُْؤًسا قَطُّ؟، َهْل َمرَّ ِبَك ِشدَّ فَيَُقوُل: اَل َوللِا َي َربِّ

قَطُّ"( ًة  ِشدَّ َرأَيُْت  َواَل  قَطُّ،  بُُؤس   يِب  وأمحد  َمرَّ  ماجه  ابن  عند  ألفاظه  ،  وبعض 

بـ: أَْحقَااًب{ ]النبأ:    وهذه مغسة واحدة فقط فكيف  ِفهيَا  يَن    ، و[ 23}اَلِبثنَِي  }َخادِلِ

وا فَالنَّاُر  ،  [162ِفهيَا اَل خُيَفَُّف َعهْنُُم الَْعَذاُب َواَل مُهْ يُْنَظُروَن{ ]البقرة:   }فَِإْن يَْصِبُ

وا أَْو    ،[24َمثًْوى لَهُْم َوِإْن يَْستَْعتُِبوا فََما مُهْ ِمَن الُْمْعتَِبنَي{ ]فصلت:   }اْصلَْوَها فَاْصِبُ

وا َسوَ  َزْوَن َما ُكْنُتْ تَْعَملُوَن{ ]الطور:  اَل تَْصِبُ ََّما جُتْ ، فيا أّيا العاِص  ![16اء  عَلَْيُكْ ِإن

لو متتعت ما متتعت، وتعمرت ما تعمرت، وتنعمت مبا تنعمت فس يأيت يوم من  وللا  

األيم وتنىس يف أول حلظة منه لك حرام، ونعمي، ومتعة، ونعمة، وْعر، ومعصية،  
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َما أَغََْن َعهْنُْم َما    أَيَْت ِإْن َمتَّْعنَامُهْ ِسننَِي مُثَّ َجاَءمُهْ َما اَكنُوا يُوعَُدونَ }أَفَرَ وذلة، ومتعة:  

]الشعراء:   يَُمتَُّعوَن{  ْم  ،  [207،  205اَكنُوا  عَلهَْيِ فَتَْحنَا  ِبِه  ُذكُِّروا  َما  نَُسوا  ا  }فَلَمَّ

 ُ ء  َحىتَّ ِإَذا فَرُِحوا ِبَما ُأوت وا أََخْذاَنمُهْ بَْغتًَة فَِإَذا مُهْ ُمْبِلُسوَن{ ]األنعام:  أَبَْواَب لُكِّ يَشْ

44]. 

، ومن عمل عظمة ما يطلب رخص عنده  ن عرف الغاية هانت عليه الوس يةلأال مف

قدر ما يبذل، ولو مكث ادلهر جماهًدا لنفسه وهواه، عازفًا عن دنياه، مقباًل لك  

 التفكر جنة للا، فمغسة واحدة يف  اإلقبال عىل عبادة مواله ملا اكن ذل لكه مقابل  

  العاملني،   رب  عند  املقمي  والنعمي  القرار،  دار   يف  احلسان   واحلور  فهيا،   وما   اجلنة  يف

  ويبعث  ادلنيا،  متع  عليه  هانت  وآالهما،  والنار  وأحوالها،  ابجلنة  نفسه  تعلقت  ومن

قيل:  اآلاثم  مواقعة  عن   يعزف  وجيعهل  احلرام،  لرتك   مهة   ذل  لك وقدميًا    ومن ، 

 .املهر يغنه مل احلس ناء يطلب

 اـا وما فهيـيان ـ قباك دن ـ وأن ع          وللا لو قيل يل تأيت بفاحشة 

 وال بأضعافها ما كنت آتهيا          لقلت ال واذلي أخىش عقوبته 
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 ! آخر يأس
لكه   وهذا  املعاِص،  أشد  من  ومعصية  اذلنوب،  كبائر  من  كبرية  اليأس  أن  حصيح 

ابلنس بة لرمحة للا تعاىل، لكن ماذا لو يأّست نفسك من أي نظر، وأقنعَتا قناعة  

وذل  تمة من أي عودة، وجحبت عهنا لك تفكري ومنفذ لالنتاكسة، وأي وسوسة،  

النفس مع هذا اجلزم،  ا عىل غض البرص، ِب ا ويعقد عزمً بأن جيزم جزمً  يث تقنط 

فإَّنا حينئذ تذعن للغض، ولو عىل    ؛وتيأس بأن ال تتطلع إىل احملذور مع هذا العزم 

ُ َما  :  أبيه   صادقة  عزميةو   كرمية،  مضض، وهذا حيتاج إىل نفس حرة َ اَل يُغَريِّ }ِإنَّ اّللَّ

]الرعد:   ِبَأنُْفِسهِْم{  َما  وا  ُ يُغَريِّ َحىتَّ  وإل [11ِبقَْوم   ومسمل،  البخاري  يف  ما  من    يك 

كرشط رضوري  النجاة  يف  وأمل  عودة،  من  اجليش  تيئيس  من  فيه  وما  حديث 

القدس ودخول  النرص،  ُهَريَْرَة  فَ :  لتحقيق  أيَِب  للِا    ¢َعْن  َرُسوُل  قَاَل  :  «قَاَل: 

َمكَلَ  َرُجل   يَتْبَْعيِن  اَل  ِلقَْوِمِه:  فَقَاَل  اأْلَنِْبيَاِء،  ِمْن  نيَِب   أَْن "غََزا  يُرِيُد  َوُهَو  اْمَرأَة   بُْضَع   

ا ينَْبِ هِبَا  ا يَْرفَْع َسْقفَهَا، َواَل آَخُر قَْد اْشرَتَى    ، يَبْيِنَ هِبَا، َولَمَّ َواَل آَخُر قَْد بَََن بُنْيَااًن َولَمَّ

 ". غَنًَما أَْو َخِلفَات  َوُهَو ُمنْتَِظر  ِواَلَدَها 
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 ماذا لو...!
ك عن للا  ا وحصتك، وسالمة عينك، ومتتعك باكمل حواسك، أأله أغرتك قوتك،  

يف    ™ أصبحت  لو  أرءيت  سواك،  من  واس تلبه  غريك،  وحرمه  وهبك،  ما 

  ، مستشفى مث أمسيت يف آخر، ومن طبيب إىل طبيب، ومن صيدلية إىل أخرى

وتعجزه   عليك،  قادر  غري  تعاىل  أترى للا  دهاك،  مفاذا  احلرام،  س تفكر يف  أتراك 

 مرك...!. أنت وأ

ماذا لو سلب منك حصتك، برصك... مسعك...عقكل... أو أي يشء من أعضائك 

وجوارحك.. ماذا لو كنت عىل الرسير مقعًدا، أو يف املستشفيات متعبًا، أو حىت  

 ! كنت حصيًحا لكن فقرًيا معدًما، كيف س يكون حال...

واملؤون الرزق  عن  وهناك  هنا  والبحث  املعيشة،  بطلب  شغكل  لو  ة،  ماذا 

وأصبحت ِتم ألكك، وسكنك، ومعيشة أهكل، يف الهنار تعمل يف حر الشمس...  

نَْساَن لََيْطغَى{ ]العلق: ويف املساء تنىس نفسك من شدة اإلرهاق:   . [6}الَكَّ ِإنَّ اإْلِ
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 خوف مقلق أو حب مزعج 
القمي   ابن  ذكر  فقال:   -للا  رمحه-وقد  رئيس ية  طرق  ثالث  من  للشهوة  عالًجا 

وحيول بينه وبني الوقوع فيه، وهو إما خوف    ،ل القلب مبا يصده عن ذل)اش تغا 

مفىت خال القلب من خوف ما فواته أرض عليه من حصول   ،أو حب مزجع   ،مقلق

هذا احملبوب، أو خوف ما حصول أرض عليه من فوات هذا احملبوب، أو حمبة ما  

فوات هذا احملبوب، مل هو أنفع ل وخري ل من هذا احملبوب، و فواته أرض عليه من  

 إال حملبوب أعىل ورشح هذا أن النفس ال ترتك حمبوابً ،  ا من عشق الصورجيد بدً 

احملبوب  ،منه هذا  فوات  من  عليه  أرض  مكروه حصول  خش ية  حيتاج  ،  أو  وهذا 

 صاحبه إىل أمرين إن فقدهام أو أحدهام مل ينتفع بنفسه:

درجات   بني  هبا  يفرق  حصيحة  بصرية  أعىل  أحدهام:  فيؤثر  واملكروه،  احملبوب 

أعالهام من  ليخلص  املكروهني  أدن  وحيمتل  أدانهام،  عىل  خاصة  ،  احملبوبني  وهذا 

  منه. بل قد تكون الهبامئ أحسن حااًل  العقل، وال يُعد عاقاًل من اكن بضد ذل،

 . (الثاين: قوة عزم وصب يمتكن هبام من هذا الفعل والرتك

  وشأَّنا  اخلطرات،  حفظ:  -القلب  تعلق  حصول  من  ملانعا-  الثالث  والطريق)  مث قال:

 راعى  مفن  والعزامئ،  واهلمم  اإلرادات  تتودل  ومهنا   والرش،  اخلري  مبدأ  فإَّنا   أصعب؛

  أغلب،   ل  ونفسه  فهواه  خطراته  غلبته  ومن  هواه،  وقهر  نفسه،  زمام   مكل  خطراته

  عىل   ترتدد  اخلطرات  تزال  وال  الهلاكت،  إىل  قهًرا  قادته  ابخلطرات  اس َتان  ومن

ينَ }  ابطةل  ُمَنً   تصري  حىت  القلب ِ الُهُمْ   كَفَُروا  َواذلَّ اب    أَْْعَ َسُبهُ   ِبِقيَعة    كَرَسَ ْمآنُ   حَيْ  الظَّ
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ْدهُ   لَمْ   َجاَءهُ   ِإَذا  َحىتَّ   َماءً  َ   َوَوَجدَ   َشيْئًا   جَيِ ُ   ِحَسابَهُ   فََوفَّاهُ   ِعْنَدهُ   اّللَّ  ََسِيعُ   َواّللَّ

 .(1)  [(39: النور{ ]الِْحَساِب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 354/ 1) اجملمع   ط  والدواء الداء  (1) 
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 قيام الليل 
الصحابة علهيا  كبرية ترىب  فهيا -رضون للا علهيم-  مدرسة عريقة، وجامعة  ، ونزلت 

اآليت قبل لك آية فريضة، وُزرع فهيا اإلميان ابهلل تعاىل قبل أي زرع، وانغرست  

املبادئ يشء  ،فهيا  لك  قبل  العاملني  رب  مفوتعظمي  وأنفعه  ،  دواء،  من  أعظمه  ا 

شفاء،   من  للحرام،  بل  وأَسعه  التام  والاجتثاث  اإلميان،  لغرس  األجدر  هو 

تفرض حىت   أن  قبل  الصحابة  األول عىل  الفرض  ولهذا اكن  اآلاثم،  مراتع  ونس يان 

عَ  فف  حصيح مسمل:  ولعام اكمل؛  والطاعات  العبادات    ْبنِ   َسْعدِ   نْ الصالة وسائر 

 للاِ   َرُسول  ِقيَامِ   َعنْ   أَنِْبِئييِن :  فَُقلُْت   ~  عَائَِشةَ   عىََل   َدَخلُْت : )قَالَ   عَاِمر    ْبنِ   ِهَشامِ 

َا   يَ }:  تَْقَرأُ   أَلَْسَت :  فَقَالَْت   ؟،« لُ   أَّيُّ مِّ   ِمنْهُ   انُْقْص   أَوِ   ِنْصفَهُ   قَِلياًل   ِإالَّ   اللَّْيلَ   ُقمِ   الُْمزَّ

ِّلِ   عَلَْيهِ   ِزدْ   أَوْ   قَِلياًل    فَِإنَّ :  قَالَْت   بىََل،:  ُقلُْت   ،[4  -  1:  املزمل{ ]تَْرتِياًل   الُْقْرآنَ   َوَرت

لِ   يِف   اللَّْيلِ   ِقيَامَ   افْرَتََض   -  وجل   عز   -  للاَ  وَرِة،   َهِذهِ   أَوَّ   «  للاِ   نيَِبُّ   فَقَامَ   السُّ

ابُهُ  ًوا  َحْواًل   َوأَحْصَ  للاُ   َوأَْمَسكَ   أَْقَداُمهُْم،  انْتَفََخْت   َرَمَضاَن َحىتَّ   َشهْرِ   يِف   ِقيَاِمهِمْ   ِمنْ   ََنْ

َماءِ   يِف   َخاتَِمََتَا  وَرةِ   َهِذهِ   آِخرِ   يِف   للاُ   أَْنَزلَ   َشهًْرا َحىتَّ   َعرَشَ   اثيَْنْ   السَّ  : التَّْخِفيَف   السُّ

ُصوهُ   لَنْ   أَنْ   عمَِلَ } َ   َما   فَاْقَرُءوا  عَلَْيُكْ،  فَتَاَب   حُتْ  َرُسولِ   ِقيَامُ   فََصارَ {  الُْقْرآنِ   ِمنْ   تَيرَسَّ

عًا   اللَّْيلَ   «  للاِ  عًا   اللَّْيلِ   ِقيَامُ   فََصارَ : )رواية  ويف  ،"(فَرِيَضتِهِ   بَْعدِ   ِمنْ   تََطوُّ   بَْعدَ   تََطوُّ

 ، رواه أبو داود والنسايئ وأمحد. (فَرِيَضةً  اَكنَ  أَنْ 
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  ، ال شفاء اجلسد وفقطلكن  ، «ابب للشفاء كام أخب املصطفى    فهو  هذافوق  و  

شف يُ   اءبل  أنه  منه  وأعظم  األعظم،  وهو  الش يطان القلب  ويطرد  اإلمث،  عن  هني  

فََعنْ  القلب:   عَلَْيُكْ ":  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢   الَْباِهِلِّ   ُأَماَمةَ   أيَِب   اجلامث عىل 

َّهُ   اللَّْيِل؛   ِبِقيَامِ  اِلِحنيَ   َدأُب   فَِإن يِّئَاِت،  َوَمْكفََرة    َربُِّكْ،  ِإىَل   لَُكْ   ُقْربَة    َوُهوَ   قَْبلَُكْ،   الصَّ  لِلسَّ

مْثِ   َعنِ   َوَمهْنَاة   رواه الرتمذي وغريه وحصحه األلباين، وأرصح منه ما يف مس ند    "اإْلِ

  يَُصلِّ   فُاَلانً   ِإنَّ :  فَقَالَ   «  النَّيِبِّ   ِإىَل   َرُجل    َجاءَ :  قَالَ   ¢  ُهَريَْرةَ   أيَِب   اإلمام أمحد: َعنْ 

َق،  أَْصَبحَ   فَِإَذا  اِبللَّْيِل، َّهُ : "قَالَ   ََسَ لتخلص من لك  ، مفن أراد ا"يَُقولُ   َما  َسيهَْنَاهُ   ِإن

، وللعمل  حرام وخاصة اإلدمان عىل النظر للحرام وأي إدمان اكن فعليه بقيام الليل

ألن إال  أويل  كعالج  الليل  قيام  جاء  عن    مفا  والبعد  الرذيةل،  مستنقع  السقوط يف 

وليست   وإسعاف آين،  الفضيةل مرض خطري، ورش مس تطري حيتاج لعالج عاجل،

فاكن   اء، بل حيتاج إلسعاف رابين، ودواء إلهي بعالجات األطباء، وتأسفات األحص

 «جيد أن النيب    السابق  ¢قيام الليل، بل املتأمل يف حديث أيب أمامة الباهل  

مجع بني َّنيه عن اإلمث، وابتعاد القامئ لليل عنه، مع طرد ادلاء عن اجلسد وابلتايل  

اكن يف الثلث فهو عالج حيس ومعنوي، قليب وبدين...، هذا وحده فكيف ما لو  

:  قَالَ   ¢  الُْخْدِريِّ   َسِعيد    أيَِب   األخري من الليل مع ادلعاء ويف البخاري ومسمل: َعنْ 

َماءِ   ِإىَل   لَْيةَل    لُكَّ   َوتََعاىَل   تََباَركَ   للاُ   يزَْنِلُ )":  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ  نَْيا   السَّ   َذَهبَ   ِإَذا  ادلُّ

َّلْيلِ   ثُلُثُ  لُ   ال   ِحنيَ ):  رواية  ويف   ،(ثُلُثَاهُ   أَوْ   اللَّْيلِ   َشْطرُ   َمىَض   ِإَذا : )رواية  ، ويف (اأْلوَّ

،  أَانَ :  فَيَُقولُ   اآْلِخُر،  اللَّْيلِ   ثُلُثُ   يَْبقَى ،  أاَنَ   الَْمكِلُ  يَْدُعويِن   َداع    ِمنْ   َهلْ   الَْمكِلُ

؟،  فََأْستَِجيبَ   يَْستَْغِفُريِن   ُمْستَْغِفر    ِمنْ   َهلْ   فَُأْعِطَيُه؟،  يَْسَأليُِن   َسائِل    ِمنْ   َهلْ   َلُ

؟، فََأغِْفرَ  ي َذا َمنْ  عَلَْيِه؟، فََأتُوَب  يَُتوُب  ُمْذِنب   ِمنْ  َهلْ  َلُ ِ ِزُقيِن  اذلَّ   فََأْرُزقَُه؟،  يَْسرَتْ
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ي  َذا  َمنْ  ِ َّ   يَْستَْكِشُف   اذلَّ   ِإالَّ   ِبَدْعَوة    ويَْدعُ   ُمْسمِل    يَْبقَى  فاَل   َعْنُه؟،  فََأْكِشفَهُ   الرضُّ

،  -وجل  عز-  للاُ   اْستََجاَب  اًرا،  أَوْ   ِبفَْرهِجَا،  تَْسَعى   َزاِنَيةً   ِإالَّ   َلُ  للاُ   يَبُْسطُ  مُثَّ   َعشَّ

 َحىتَّ   كََذِلَ   يََزالُ   فاَل   َظلُوم ،  َواَل   عَِدمي ،  غرَْيَ   يُْقرُِض   َمنْ :  فَيَُقولُ   يََديْهِ   َوتََعاىَل   تََباَركَ 

 . غريهام عند ألفاظ وبعض ،"الْفَْجرُ  ييُِضءَ 
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 الوجاء 
اإلساليم الرابين، وادلواء  واحلل  الرشع ،  العالج    «اذلي جعهل    "الزواج"  إنه 

وجاء من احلرام، وتوديع ابب اآلاثم، والرضا مبا معه من احلالل، وإال فيجب عليه  

؛ مفا ال يت الواجب إال به فهو واجب، وهنا  اذلي هو الصيام  اللجوء للوجاء البديل

َباِب   َمْعرَشَ   : "يَ بلك وس يةل مناس بة جائزة  جيب ترك احلرام    ِمنُْكْ   اْستََطاعَ   َمنْ   الشَّ

ْج؛   الَْباَءةَ  وَّ َّهُ   فَلَْيزَتَ ،  أَغَضُّ   فَِإن ْوِم؛   ْيهِ فََعلَ   يَْستَِطعْ   لَمْ   َوَمنْ   لِلْفَْرجِ،   َوأَْحَصنُ   لِلَْبرَصِ   اِبلصَّ

َّهُ   . ِوَجاء "، واملطلوب البعد عن احلرام إما ابلزواج أو ابلصيام َلُ  فَِإن
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 اعاجلماع نفر 
نعم إنه يطفئ لهيب الشهوة، ويرصف عن املعصية، وخيفف احلرارة الت ينترش مهنا 

وإذا ضعفت احلرارة الغريزية حصل الفتور، وبرد القلب    العشق، ونريان الشهوات،

ِ   َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   ، ويف سنن الرتمذي َعنْ خفمد لهب العشق   «  النَِّبَّ   أَنَّ : )¢  اّللَّ

  ِإَذا  الَْمْرأَةَ   ِإنَّ "  : َوقَالَ   ،َوَخَرجَ   َحاَجتَهُ   فَقىََض   ~   َزيْنَبَ   عىََل   فََدَخلَ   اْمَرأَةً   َرأَى

َبْتهُ   اْمَرأَةً   أََحُدُكُ   َرأَى  فَِإَذا  ، َشْيَطان    ُصوَرةِ   يِف   أَْقبَلَْت   أَْقبَلَْت    فَِإنَّ   ؛ أَْههَلُ   فَلَْيْأِت   فََأجْعَ

ى ِمثْلَ  َمَعهَا  ِ  . (َمَعهَا" اذلَّ
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 تقر بها نفسك نواج مبزال
واحدة دون  ل بعشق امرأة بعيهنا، وانساق وراء عشق  حدييث هنا ذلل اذلي ابتُ 

، ا ل عن ذلوإال فليخرت ما يظنه مسليً مهنا،    زتوجلل  غريها، فهذا ال بد أن جيَتد

أيًضا،  معهام  واخللق  ادلين،  مع  امجلال  ذل  ومن  لغريها،  التطلع  حب  عنه  دافًعا 

هو ما   : ملن اكن حيهبا، ومل يتوفق من الزواج هبا  وقيل فامي يسكن حبه اكختيار بديل

ومجد نظره   ، تشبث بقلبه  ما حيبوعالمة ذل أنه إذا رأى    ،يتهيقع بقلبه عند رؤ

عنه   ،عليه يقلع  يكد  قلبه، ومتكل جوارحهفهذه عالمة    ،فمل  كام  أنه دخل يف  أو   ،

 . يقال ابلعامية ادلارجة: "احلب بأول نظرة" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

365

 

 واجب الزوجني 
اليويم وهو ، خاصة مع الانفتاح العرصي،  إىل أمر همم  الزوجنيوأنبه   أن    والبالء 

، وإش باع غريزته وعدم مشاركته يف عواطفه  ،تقصري أحد الزوجني يف حق اآلخر

اإلميان  جيعل  قد بديل  ضعيف  عن  من   يبحث  ويقرتب  للحرام،  ويتوجه  آخر، 

وتبدأ املرأة    ،عواطفه  عندها يبدأ الرجل يتطلع إىل من يفرغ    مصدر النريان، وابلتايل

مع  يتلطف  الُكم  ،ها متيل مع لك من  لها  يلني  أكرث،  أو  ملا هو  األمر  يتطور  ، مث 

 ، وقبل هذا ذهاب ادلين وتتشتت األَس، وتتفرق اجملمتعات، ويضيع األبناء والبنات

 .العظمي بسبب إهامل هذا التنبيه
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 برامج احلجب 
احلرام،    إيه   إيه   اقتحام  من  متنعهم  للحجب  برامج  عن  سألوين  اذلين  أولئك  مه  ك 

وعن تطبيقات متنعهم من اإلدمان، فتكون إجابت ادلامئة: لن جتد جحااًب أعظم من 

اَلَة تهَْنَيى َعِن الْفَْحَشاِء اإلميان، ولن يرصفك عن احلرام غري طاعة الرمحن:   }ِإنَّ الصَّ

َُّه ِمْن ِعَباِداَن  ،  [45  َوالُْمْنكَِر{ ]العنكبوت: وَء َوالْفَْحَشاَء ِإن }كََذِلَ ِلنرَْصَِف َعْنُه السُّ

]يوسف:   يغضب، [24الُْمْخلَِصنَي{  وأبعده عام  يكره،  أحبه للا رصفه عام  ، مفن 

وصّعب عليه لك حرام، وجحب عنه اآلاثم، وقربه منه عىل ادلوام، وصدقت تكل 

لس يدها: لو أحبك ألقامك بني يديه، ملا منت يف جوف الليل  اململوكة الت قالت  

" ينادي:  يَْسَأليُِن  وهو  َسائِل   ِمْن  َهْل  ؟،  َلُ فََأْستَِجيَب  يَْدُعويِن  َداع   ِمْن  َهْل 

فََأغِْفَر َلُ  يَْستَْغِفُريِن  ُمْستَْغِفر   ِمْن  يَُتوُب ؟،  فَُأْعِطَيُه؟، َهْل  ُمْذِنب   ِمْن  فََأتُوَب   َهْل 

ِزُقيِن فََأْرُزقَهُ ، ْيِه؟عَلَ  ي يَْسرَتْ ِ  "!. َمْن َذا اذلَّ
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 "فوائد الطاعات"  إن عرفت كففت وعففت
ز وراء اجلبال ال بد أن تعد ل عدتك،  إن اخلطر احملدق وراء التالل، واملوت اجملهّ

و  النتهبت،  هذا خطر  قيل  ولو  س يطرتك،  عليه  لغشيتلو  وحتك  ِبسن    همل حتذر 

نية، مفن عرف اخلطر اجتنب الزلل، ولهذا جند ربنا تعاىل يف كتابه الكرمي حيذران  

كثرًيا من النار، واملصري اليسء فهيا، وميدح لنا اجلنة، والنعمي املقمي بداخلها، وهنا  

من أمه الزواجر، وأعظم املنايه عن اقرتاف الكبائر والصغائر أن تعرف خطرها،  

  َوِمهْنُمْ   َحاِصبًا   عَلَْيهِ   أَْرَسلْنَا   َمنْ   فَِمهْنُمْ   ِبَذنِْبهِ   أََخْذانَ   فَُُكًّ }رتفَتا:  وما جتين عليك لو اق

ْيَحةُ   أََخَذتْهُ   َمنْ  ُ   اَكنَ   َوَما   أَغَْرْقنَا   َمنْ   َوِمهْنُمْ   اأْلَْرَض   ِبهِ   َخَسْفنَا   َمنْ   َوِمهْنُمْ   الصَّ   اّللَّ

 .  [40: العنكبوت ] {يَْظِلُمونَ  أَنُْفَسهُمْ  اَكنُوا َولَِكنْ  ِلَيْظِلَمهُمْ 

يف الفوائد وهو يعدد فوائد الطاعات، وماذا خيرس العاِص    -رمحه للا-  ابن القميقال  

  إقامة  إال   املعاِص  ترك   يف  يكن  مل  لو!  العاملني  رب  للا   س بحان ):  لو اقرتف احملرمات

  ملصاحل  ا قوامً   للا  جعهل  اذلي  املال  وصيانة   اجلاه،  وحفظ  العرض،  وصون  املروءة،

  البدن،   وراحة  املعاش،  وصالح   بيهنم،  القول  وجواز   اخللق،  وحمبة  واآلخرة،   ادلنيا 

  خماوف   من  واألمن  الصدر،  وانرشاح   القلب،  ونعمي   النفس،  وطيب  القلب،  وقوة

  وصون  اذلل،  احامتل  عن  النفس  وعز   واحلزن،  والغم  اهلم  وقةل  والفجار،  الفساق

  الفساق   عىل  ضاق  مما   ل  اخملرج  وحصول  املعصية،  ظلمة  تطفئه  أن  القلب  نور

 أرابب  عىل  عرس  ما   وتيسري  حيتسب،  ال  حيث  من  عليه  الرزق   وتيسري  والفجار،

 يف   احلسن  والثناء  العمل،  وتيسري  عليه،  الطاعات  وتسهيل  واملعاِص،  الفسوق

  يف   ل  تلقى  الت   واملهابة  وهجه،  يكتس هبا   الت  واحلالوة  ل،  ادلعاء  وكرثة   الناس،
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م   ظمل،  أو   أوذي  إذا  ل  ومحيَتم  وانتصارمه  الناس،  قلوب   اغتابه   إذا  عرضه   عن  وَذهبُّ

 املالئكة   وقرب  للا،   وبني   بينه   الت  الوحشة   وزوال  دعائه،   إجابة   وَسعة  مغتاب،

  حواجئه،  وقضاء  خدمته   عىل  الناس  وتنافس   منه،   واجلن  اإلنس  ش ياطني  وبعد   منه،

  ربه،   عىل   لقدومه  به   يفرح   بل  املوت،  من  خوفه   وعدم  وحصبته،  ملودته   وخطبَتم

  عىل   وحرصه  عنده،  اآلخرة  وِكَبُ   قلبه،  يف  ادلنيا   وِصغَرُ   إليه،  ومصريه  ل،  ولقائه

  اإلميان،  حالوة  َوَوْجدُ   الطاعة،  حالوة  وذوق  فهيا،  العظمي  والفوز  الكبري،  املكل

  لك   ل  ودعاؤمه  به،   الاكتبني   وفرح  ل،  املالئكة  من  حول  ومن  العرش   محةل  ودعاء 

  عليه،  وإقبال  ل،  للا  حمبة  وحصول  ومعرفته،  وإميانه  وفهمه  عقهل   يف  والزيدة  وقت،

 ابملعصية  وَسوره  فرحه  إىل  ل  نس بة  ال  وَسور  بفرح   جيازيه  وهكذا  بتوبته،  وفرحه

 .الوجوه من بوجه

  ربه   من  ابلبرشى  املالئكة  تَلَقَّْته  مات  فإذا  ادلنيا،   يف  املعاِص   ترك  آاثر  بعض  فهذه

  روضة   إىل   وضيقها  ادلنيا   جسن  من  وينتقل   حزن،   وال   عليه  خوف   ال   وبأنه   ابجلنة،

  احلر  يف  الناس  اكن  القيامة  يوم   اكن  فإذا   القيامة،  يوم  إىل  فهيا   ينعم  اجلنة   ريض  من

 الميني  ذات  به  أخذ  للا  يدي  بني   من   انرصفوا  فإذا  العرش،  ظل  يف   وهو  والعرق،

}و   املفلحني،  وحزبه   املتقني  أوليائه  مع ِ   فَْضلُ   َذِلَ :  ُ   يََشاءُ   َمنْ   يُْؤتِيهِ   اّللَّ   ُذو   َواّللَّ

 .(1) [(4: امجلعة{ ]الَْعِظميِ  الْفَْضلِ 

 

 

 

 . (151: ص) الفوائد - (1) 
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 !رزقك املمنوع
بعض الناس قد ال خياف من النار مثل خوفه من قطع األرزاق، وإذا عمل أن رزقه  

اذلي ال ينطق   «  مبعصيته قد يكف عهنا، وجياهد نفسه لرتكها، وهذا نبينا   عس يقط

ُجلَ   : "ِإنَّ «  عن الهوى يقول كام ص عنه ْزَق   لَُيْحَرمُ   الرَّ نِْب   الرِّ يُِصيُبُه"، رواه   اِبذلَّ

إمنا هو من ربك   بطاعتك ل:    -جل وعال-ابن ماجه وأمحد، ورزقك  عليه  حفافظ 

، [7:  إبراهمي{ ]لََشِديد    عََذايِب   ِإنَّ   كَفَْرُتْ   َولنَِئْ   أَلَِزيَدنَُّكْ   َشكَْرُتْ   لنَِئْ   َربُُّكْ   تََأذَّنَ   َوِإذْ }

ُ   يَْفَعلُ   َما } ُ   َواَكنَ   َوآَمنُْتْ   َشكَْرُتْ   ِإنْ   ِبَعَذاِبُكْ   اّللَّ ،  [ 147:  النساء{ ]عَِلميًا   َشاِكًرا  اّللَّ

الصحيح: " َّهُ ويف  تقربك من   ،(1)"ِبَطاَعتِهِ   ِإالَّ   للاِ   ِعْندَ   َما   يُْدَركُ   اَل   ِإن فطاعة للا 

تعيشك يف ضنك، وشقاء، وتعاسة، ومالحقة  منكرزقك، وتقربه   بيمن معصيته   ،

عباده:  أر  مجليع  تعاىل  قال  ولهذا  جتدها،  وال  نَْس   الِْجنَّ   َخلَْقُت   َوَما }زاق    ِإالَّ   َواإْلِ

َ   ِإنَّ   يُْطِعُمونِ   أَنْ   ُأِريدُ   َوَما  ِرْزق    ِمنْ   ِمهْنُمْ   ُأِريدُ   َما   ِلَيْعُبُدونِ  اُق   ُهوَ   اّللَّ زَّ ةِ   ُذو  الرَّ   الُْقوَّ

]الَْمتنِيُ  ويف األثر:   ، مفن أطاعه رزقه، ومن عصاه منعه،[58  -  56:  اذلاريت{ 

للوايت فأما ا  ،  يف اآلخرةثالاثً و   ، يف ادلنيا ثالاثً   :فإن فيه ست خصال  ؛إيك والزان "

 

َعن    -  (1)  ابن حبان  ابن ماجه وصححه  ُعود    ب ن    للا    َعب د    رواه    قَالَ :  قَالَ   ¢  َمس 
َم نيَ   الرُّوحَ   إ ن  )":  «  للا    َرُسولُ    َحَّت    َُتُوتُ   نَ ف س    م ن    لَي سَ   أَن هُ   ُروع ي  يف    نَ َفثَ   األ 

 َ تَ و يف  تَ ب ط ُئوا  اَل ":  رواية   ويف"،  ر ز قَ َها  َتس  ُلَغهُ   َحَّت    مَيُوتُ   َعب د    َيُكن    ملَ    فَإ ن هُ   الر  ز َق،  َتس    يَ ب  
رُ  َلن ُكمُ   َواَل   ب  الط لَ   يف    َوَأمج  ُلوا  للاَ   فَات  ُقوا  َلهُ   ُهوَ   ر ز ق    آخ  ت ب طَاءُ   ََي م    َأن    َعَلى  الر  ز ق    اس 

ََعاص ي  َتط لُُبوهُ  َركُ   اَل   فَإ ن هُ   ؛للا    مب   َما  َوَدُعوا  ،َحل    َما  َفُخُذوا  ب طَاَعت ه    إ ال    للا    ع ن دَ   َما  يُد 
 . "( َحرُمَ 
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ادلنيا  ابلهباء  :يف  يذهب  الفقر  ،فإنه  الرزق  ،ويورث  يف   ،وينقص  اللوايت  وأما 

الرب  : اآلخرة يورث خسط  احلساب  ،فإنه  النار  ،وسوء  و واخللود يف  عبد  "،  عن 

أان قاتل    ’ أوح للا عز وجل إىل موىس  "  :قال  -ريض للا عهنام-  للا بن ْعر

 ". القتالني ومفقر الزانة
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 أو مقطع يكون غضب اهلل!  أي صورةيف ال تدري 
، ورفعة درجاتنا، فكذل املعاِص  ™  كام أننا ال ندري يف أي طاعة يكون رضا ربنا 

قد   الت  ونقمته  علينا،  تعاىل، وخسطه  يكون غضب للا  معصية  أي  ندري يف  ال 

أشقياء  تعساء  َعنْ   ،بقينا ما    نبقى  البخاري ومسمل:    قَالَ :  قَالَ   ¢  ُهَريَْرةَ   أيَِب   ويف 

َمةِ   لََيتَلَكَّمُ   الَْعْبدَ   ِإنَّ : )"«  للاِ   َرُسولُ    يَْرفَُعهُ   اَباًل   لَهَا   يُلِْق   اَل   للاِ   رِْضَوانِ   ِمنْ   اِبلْلَكِ

،  هِبَا   للاُ  َمةِ   لََيتَلَكَّمُ   الَْعْبدَ   َوِإنَّ   َدَرَجات  هِبَا    َّيِْوي  اَباًل   لَهَا   يُلِْق   اَل   للاِ   خَسَطِ  ِمنْ   اِبلْلَكِ

ا   أَبَْعدَ   النَّارِ   يِف  ِق َوالَْمْغِرِب   بنَْيَ   ِممَّ   يِف   َخرِيفًا   َسْبِعنيَ   هِبَا   َّيِْوي: "رواية  ويف   ،"(الَْمرْشِ

عن    ، واس مترار يف العصيان، وابتعاد ، ويه لفظة لسان فكيف بنظر للحرام"النَّارِ 

 . الرمحن!
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 قواطع املقاطعف احذر
يه   إمنا  اآلاثم  تكل  حتيك  الت  والصور  احلرام،  مقاطع  وموانعإن  بل  عن   قواطع 

دنيا  عن  فضاًل  املقام،  دار  يف  املنازل  ألعىل  والوصول  الرمحن،  ومغفرة  اجلنان، 

مقيتة وحياة  من    ،تعيسة،  وأهل،وسلطة  ، جاهويف لك يشء  وأوالد،    ، ورزق  ، 

 .من أصهل وفصهلفتقطعه عن ذل لكه، وحترمه ذل 
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 زكاة نفسك فيه رفعتك 
والاتضاع، واجلنة والنار، والعلو والسفول، والوصول إن النفس علهيا مدار الرفعة  

َ   ِإنَّ } :  للكامل البرشي، والاَنطاط َنو عامل احليواانت والقاذورات ينَ   يُْدِخلُ   اّللَّ ِ   اذلَّ

لُوا  آَمنُوا اِلَحاِت   َوَْعِ َِتَا   ِمنْ   جَتْرِي  َجنَّات    الصَّ ينَ   اأْلََّْنَارُ   حَتْ ِ  يَتََمتَُّعونَ   كَفَُروا  َواذلَّ

َوابِّ   رَشَّ   ِإنَّ }، بل قال:  [12:  محمد{ ]لَهُمْ   َمثًْوى  َوالنَّارُ   اأْلَنَْعامُ   تَْألُكُ   ََكَ   َويَْألُكُونَ    ادلَّ

ِ   ِعْندَ  مُّ   اّللَّ ينَ   الُْبْكُ   الصُّ ِ ُ   عمَِلَ   َولَوْ   يَْعِقلُونَ   اَل   اذلَّ ا  ِفهِيمْ   اّللَّ َعهُمْ   َخرْيً َعهُمْ   َولَوْ   أَلَمْسَ   أَمْسَ

َّْوا فالنفس البرشية حمور اخلري والرش وذلا    ،[23  ، 22:  األنفال{ ]ُمْعرُِضونَ   َومُهْ   لَتََول

َ   ِإنَّ }: جل وعال قال ربنا  ُ  اَل  اّللَّ وا  َحىتَّ  ِبقَْوم   َما يُغَريِّ ُ ،  [11: الرعد{ ]ِبَأنُْفِسهِمْ  َما يُغَريِّ

تغرّي  النفس  تغريت  تعوإذا  قعدت  وإن  يشء،  لك  يه    فالنفس  يشء،  لك  قد 

يف    األساس، وعلهيا مدار ادلنيا واآلخرة، ولهذا اكنت أطول وأكرث آية فهيا أقسام

النفس:    ،يه سورة الشمس  القرآن لنتيجة  ْمِس }ولكها تصل  اَها   َوالشَّ   َوالْقََمرِ   َوُُضَ

َارِ   تاََلَها   ِإَذا َها   ِإَذا  َوالهنَّ َماءِ   يَْغَشاَها   ِإَذا   َواللَّْيلِ   َجالَّ   َوَما  َواأْلَْرِض   بَنَاَها  َوَما  َوالسَّ

اَها   َوَما   َطَحاَها َونَْفس   َها   َمنْ   أَفْلَحَ   َوتَْقَواَها قَدْ   فُُجوَرَها   فََألْهََمهَا   َسوَّ  َمنْ   َخاَب   َوقَدْ   َزاكَّ

اَها أن تغري نفسك،    -عز وجل-، فأنت مدعو من للا  [10  -  1:  الشمس{ ]  َدسَّ

وأههل، وجتاهد نفسك عىل ذل، وتبتعد    ري حول، وتنرصف عن الرشب اخل وتقرّ 

جلنته،    عن لك والوصول  ربك،  طاعة  عن  ويبعدك  نفسك،  يديس  شأنه  من  ما 

 والقرب منه. 

 يوم الزنال وانر احلرب تش تعل   ته  ـ طي ـ   م ـ مـليس الشجاع اذلي حي
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 عن احلرام فذاك الفارس البطل     ا ا أو ثَن برصً لكن فىت غض طرفً 

 بقدر   قدره  ويرتفع  عظمته،  وتزداد  ماكنته،  وتسمو  املرء،  قمية  تعلو  إمنا )  :أنهواعمل  

  عنرصها،  طاب  نفس  علمت  فإذا  ومحيَتا،   وزاكهئا،  النفس،  رشف  من  نصيبه

 تقف  مل  الطبيعية  حياِتا   وراء  وحياة  غاية،  يه  إمنا   اهلمم  مطمح  أن  وجداَّنا   ورشف

  هبا  يطمنئ  وال  هجدها،  تس تفيق  ال  بل   بنظرة،  أمل  أو  بوصال،  طمع  عند  بسعهيا 

 القلب   فزاكة  اجلوزاء،  بكواكب  َتتلط  أن  إىل  هبا   يصعد  اجمدً   بلغت  إذا  إال  قرارها 

  الرديئة   أخالطه  من  اس تفراغه   عىل  موقوفة  البدن   زاكة   أن   كام   طهارته،  عىل   موقوفة

} تعاىل  قال  الفاسدة، َا   يَ :  ينَ   أَّيُّ ِ َِّبُعوا  اَل   آَمنُوا  اذلَّ ْيَطانِ   ُخُطَواِت   تَت َِّبعْ   َوَمنْ   الشَّ  يَت

ْيَطانِ   ُخُطَواِت  َّهُ   الشَّ ِ   فَْضلُ   َولَْواَل   َوالُْمْنكَرِ   اِبلْفَْحَشاءِ   يَْأُمرُ   فَِإن ُتهُ   عَلَْيُكْ   اّللَّ   َما  َوَرمْحَ

َ   َولَِكنَّ   أَبًَدا  أََحد    ِمنْ   ِمنُْكْ   َزََك  ُ   يََشاءُ   َمنْ   يَُزيكِّ   اّللَّ يع    َواّللَّ   ، [21:  النور{ ]عَِلمي    مَسِ

  الزتيكِّ   أن  عىل  فدل  الزانية،  وناكح   والقذف   الزان  حترمي  َعِقيبَ   س بحانه   ذل  وذكر

  ِقيلَ   َوِإنْ : }البيوت  أهل   عىل  الاستئذان  يف  تعاىل  قول  وكذل  ذل،  ابجتناب  هو

]لَُكْ   أَْزََك   ُهوَ   فَاْرِجُعوا  اْرِجُعوا  لَُكُ    لئالَّ   ابلرجوع  ُأمروا  إذا  فإَّنم  ؛[28:  النور{ 

  أن   كام  هلم،  أزَك  ذل  اكن   علهيا،  يُّطلَع  أن   املزنل  صاحب  حيبَّ   مل   عورة   عىل  يَّطلعوا

ِّهِ   امْسَ   َوَذكَرَ   تََزَكَّ   َمنْ   أَفْلَحَ   قَدْ : }لصاحبه   أزَك  وغّضه  البرص  ردّ  :  األعىل{ ]فََصىلَّ   َرب

}لفرعون  خطابه  يف  ’   موىس  عن  تعاىل  وقال  ،[15  ،14  أَنْ   ِإىَل   َلَ   َهلْ : 

]تََزَكَّ  }تعاىل  وقال  ،[18:  النازعات{  ينَ   لِلُْمرْشِِكنيَ   َوَويْل  :  ِ اَكةَ   يُْؤتُونَ   اَل   اذلَّ { الزَّ

 . [(7 ،6: فصلت]

بإرادتك  تتغري  أن  ميكن  النفس  أن  صادق  نبوي  وخب  جازم،  يقني  عىل  وكن 

  ولهذا  ،وجماهدتك، وميكن أن تسمو وتبلغ أعىل املقامات بصبك ومصابرتك وعفتك
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للا   منك:  ™قال  البداية  أن  {    مبنيًا  تَْقَوامُهْ َوآَتمُهْ  ُهًدى  َزاَدمُهْ  اْهتََدْوا  يَن  ِ }َواذلَّ

]الكهف:  ،  [17]محمد:   ُهًدى{  َوِزْداَنمُهْ  ْم  ِ ِبَرهبِّ آَمنُوا  ِفْتَية   ُْم  ُ   َويَزِيدُ }  ،[13}ِإَّنَّ  اّللَّ

ينَ  ِ مث يأيت ما عند للا بعد    ،فالبداية منك والبد  ،[76:  مرمي{ ]ُهًدى  اْهتََدْوا  اذلَّ

في رأى  إن  والعزم   كذل  َ   ِإنَّ }:  الصدق  ُ   اَل   اّللَّ وايُ   َحىتَّ   ِبقَْوم    َما   يُغَريِّ ُ   َما   غَريِّ

 للا،   ليجنبك  جتتنب  وأن  للا،  ليعفك  تس تعف  أن  بد  فال،  [11:  الرعد{ ]ِبَأنُْفِسهِمْ 

 يُِعفَّهُ   يَْستَْعِفْف   َوَمنْ : "للا  وس هيديك  الهداية  حتاول  وأن  للا،   ليبعدك  تبتعد   وأن

 .ومسمل البخاري رواه" للاُ 

ــ وألزم     ن الذلات حىت تولت  ـــبت ع ـــص  ت نفيس صبها فاس مترتـــ

 ت ـــذل ذلـبي عىل الـلام رأت صــف      زة ــام نفيس عزيــــت عىل األيـواكن      

 سلت ـ ت وإال ت ـت تقـمعـإن أطـف    ث جيعلها الفىت ـفس إال حيــوما الن
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 استحضار النصوص  
وخطر الاقرتاب  نصوص كثرية، وأخبار عديدة، وقصص طويةل حتيك جرم احلرام،  

ش من اذلنوب يف سالم، وتقرتب من الطاعة وتكون  عيمن اآلاثم فاس تحرضها؛ لت 

خوف   دون  اقرتفَتا  اذلنوب  خطر  وتعرف  تفعل  مل  وإن  وئام،  يف  وإيها  أنت 

واعتدّ  من ووجل،  واقرتبت  ربك،  فارقت  وابلتايل  ابمللل،  شعور  دون  علهيا  ت 

  الُْمتَِّقنيَ   ِإنَّ }عنده:    ™ومليكك  عن جنتك، وما أعد ل إلهك  عدوك، وابتعدت  

 . [55 ،54: القمر{ ]ُمْقتَِدر   َمِليك   ِعْندَ  ِصْدق   َمْقَعدِ  يِف  َوََّنَر   َجنَّات   يِف 
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 طالع اهلل وإحاطته بك ااستحضار 
تقرأ:   عندما  َ   ِبَأنَّ   يَْعملَْ   أَلَمْ }ما هو شعورك  ]يََرى  اّللَّ  يَْعملَُ }، وقول:  [14:  العلق{ 

ِف   َوَما  اأْلَعنُْيِ   َخائِنَةَ  ُدورُ   َُتْ  النَّاِس   ِمنَ   يَْستَْخُفونَ }، بل قول للا:  [19:  غافر{ ]الصُّ

ِ   ِمنَ   يَْستَْخُفونَ   َواَل  ُ   َواَكنَ   الْقَْولِ   ِمنَ   يَْرَض   اَل   َما  يَُبيُِّتونَ   ِإذْ   َمَعهُمْ   َوُهوَ   اّللَّ   ِبَما   اّللَّ

نَْيا   الَْحَياةِ   يِف   َعهْنُمْ   َجاَدلُْتْ   َهُؤاَلءِ   أَنُْتْ   َها   ُمِحيًطا   يَْعَملُونَ  َ   جُيَاِدلُ   فََمنْ   ادلُّ   يَْومَ   َعهْنُمْ   اّللَّ

َ   أَنَّ   تَرَ   أَلَمْ }، وقول:  [109  ،108:  النساء{ ]َوِكياًل   عَلهَْيِمْ   يَُكونُ   َمنْ   أَمْ   الِْقيَاَمةِ    اّللَّ

َماَواِت   يِف   َما   يَْعملَُ  َوى  ِمنْ   يَُكونُ   َما  اأْلَْرِض   يِف   َوَما   السَّ   َواَل   َراِبُعهُمْ   ُهوَ   ِإالَّ   ثاََلثَة    جَنْ

َسة     مُثَّ   اَكنُوا   َما  أَيْنَ   َمَعهُمْ   ُهوَ   ِإالَّ   أَْكرَثَ   َواَل   َذِلَ   ِمنْ   أَْدَن   َواَل   َساِدُسهُمْ   ُهوَ   ِإالَّ   مَخْ

ِّهُئُمْ  لُوا   ِبَما   يُنَب َ   ِإنَّ   الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   َْعِ ء    ِبلُكِّ   اّللَّ   يَْومَ }، وقبلها قال:  [7:  اجملادةل{ ]  عَِلمي    يَشْ

ُ   يَْبَعهُثُمُ  يًعا   اّللَّ ِّهُئُمْ   مَجِ لُوا   ِبَما  فَُينَب ُ   أَْحَصاهُ   َْعِ ُ   َونَُسوهُ   اّللَّ ء    لُكِّ   عىََل   َواّللَّ { َشهِيد    يَشْ

والَتديدات [6:  اجملادةل] القاطعات،  واحلجج  البينات،  اآليت  من  هذه  وغري   ،

الساموية:   والقوارع  ُم الرابنية،  هِبِ  ُ اّللَّ ِسَف  خَيْ أَْن  يِّئَاِت  السَّ َمكَُروا  يَن  ِ اذلَّ }أَفََأِمَن 

تَقَلُّ  يِف  يَْأُخَذمُهْ  أَْو  يَْشُعُروَن  اَل  َحْيُث  ِمْن  الَْعَذاُب  يَْأِتهَيُُم  أَْو  مُهْ  اأْلَْرَض  فََما  ْم  هِبِ

]النحل:    } َرِحمي   لََرُءوف   َربَُّكْ  فَِإنَّ  ف   ََتَوُّ عىََل  يَْأُخَذمُهْ  أَْو  ،  [47  -  45ِبُمْعِجزِيَن 

ِسَف ِبُكُ اأْلَْرَض فَِإَذا يِهَ تَُموُر أَْم أَِمنُْتْ َمْن يِف  وقال:   َماِء أَْن خَيْ }أَأَِمنُْتْ َمْن يِف السَّ

َماِء أَْن   ، وقال:  [17،  16يُْرِسَل عَلَْيُكْ َحاِصبًا فََستَْعلَُموَن كَْيَف نَِذيِر{ ]املكل:  السَّ

يَْأِتهَيُ  أَْن  الُْقَرى  أَْهُل  أََوأَِمَن  اَنئُِموَن  َومُهْ  بََياًت  بَْأُسنَا  يَْأِتهَيُْم  أَْن  الُْقَرى  أَْهُل  ْم  }أَفََأِمَن 

وَن{  أَفََأِمنُ   بَْأُسنَا ُُضًى َومُهْ يَلَْعُبونَ  ِ ِإالَّ الْقَْوُم الَْخاَِسُ ِ فاََل يَْأَمُن َمْكَر اّللَّ وا َمْكَر اّللَّ

 !.[99 - 97]األعراف: 
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 املربرات قاتالت 
للعصاة معاصهيم فهيوَّنا علهيم، ويقرهبم مهنا ويقرهبا إلهيم،    كثرًيا ما يسول الش يطان 

فسهم، وجيادلون عهنا،  وفوق ما مه فيه من الشقاء والتعاسة والبالء أَّنم يبرون ألن 

علهيا،  ون وّيون وجيرئوَّنا،  املعصية  اس تعداد    ويشجعوَّنا،  عىل  فهم  وابلتايل 

العاملني هبا، ولو أَّنم قطعوا علهيا املبرات، وبغضوا  ابالس مترار فهيا، ومبارزة رب 

أبًدا لها  وأنه ال عذر  احملرمات،  اقرتاف  من  علهيا  املنكرات، وشددوا    ، تبت  :إلهيا 

 ،واس تقامت  وارتدعت،  ،وانَتت  ، وانزجرت  ،وكفت  ،ووجلت  ،وخافت  ،وأانبت

 واس تطاع انقيادها، وأخذها بزماهما!. ومضن عودِتا،   ،وأانبت
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 اإلكثار من نوافل العبادات 
للمحبة لعبده، وقربه منه حق قربه  ،ابب  الرب  املزةل، وصون  سبب   و   ،واجتناب 

العبد جوارح  حفظ  عنه  يف  اذلنب  بل ورصف  اذلنب،  عن  وإبعاده  زيدة  ،  يه 

مث بعد ذل يضمن   ،النوافل بعد الفرائض، واإلكثار من املس تحبات بعد الواجبات

أي رش وضري، ويف لك   يعرف  وال  إىل خري،  إال  ينطلق  ال  أن  من  العبد  يشء 

وقدًما  ويًدا،  وبرًصا،  مسًعا،  يه  جوارحه  إذ  العباد، ؛  رب  وحب  لإلقالع،  ابب 

  ~  عائشة  َعنْ فَ وإحالل الرضوان، وإبقاء معية الرمحن مع العبد يف لك وقت وآن  
  اِبلَْحْرِب،  آَذنُْتهُ   فَقَدْ   َوِليًّا   يِل   عَاَدى  َمنْ :  تََعاىَل   للاُ   قَالَ : "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَْت 

َب   َوَما  ء    َعْبِدي   ِإيَلَّ   تَقَرَّ ا  ِإيَلَّ   أََحبَّ   بِيَشْ ُب   َعْبِدي  يََزالُ   َوَما   عَلَْيِه،   افْرَتَْضُت   ِممَّ  يَتَقَرَّ

َعهُ   ُكْنُت   أَْحبَْبُتُه،  فَِإَذا  ُأِحبَُّه،  َحىتَّ   اِبلنََّواِفلِ   ِإيَلَّ  ي  مَسْ ِ هُ   ِبِه،  يَْسَمعُ   اذلَّ ي   َوبرََصَ ِ  اذلَّ

َِّت   َويََدهُ   ِبِه،  يُْبرِصُ  َِّت   َوِرْجهَلُ   هِبَا،  يَْبِطُش   ال ْعِطَينَُّه،  َسَأليَِن   َوِإنْ   هِبَا   يَْميِش   ال   َولنَِئْ   أَلُ

َّهُ  اْستََعاَذيِن  ِعيَذن  . البخاري رواه " أَلُ
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 ذكر اهلل على كل حال 
القومي واحلرز  املتني،  والسور  احلصني،  احلصن  ذل  وأمحد   ،اذلكر  الرتمذي  ويف 

األلباين يف وصاي حيىي   يبلغ بين إَسائيل:  ’ وحصحه  تعاىل أن  أمره للا  ، وما 

اعًا   أَثَِرهِ   يِف   الَْعُدوُّ   َخَرجَ   َرُجل    َذِلَ مَكَثَلِ   َمثَلَ   فَِإنَّ   كَثِرًيا؛  للاِ   ِبِذْكرِ   "َوآُمُركُْ    فََأَت   َِسَ

نَ   َحِصينًا  ِحْصنًا  فََأحْ   فَتََحصَّ َوكََذِلَ   نَْفَسهُ   َرزَ ِفيِه  ِرزُ   اَل   الَْعْبدُ   ِمهْنُْم،    ِمنْ   نَْفَسهُ   حُيْ

ْيَطانِ  َعبَّاس   و للِا"،    ِبِذْكرِ   ِإالَّ   الشَّ اْبِن  عهنام-َعِن  للا  تعاىل    -ريض  قَْوِلِ  يِف 

الَْخنَّاِس{ آَدَم،  "قَاَل:    ،}الَْوْسَواِس  اْبِن  قَلِْب  عىََل  َجامِث   ْيَطاُن  َوغَفََل  الشَّ َسهَا  فَِإَذا 

فاحرتز من الش يطان بذكر الرمحن، واللهج ابمسه،    "،َوْسَوَس، َوِإَذا َذكََر للَا َخنََس 

واقرتب   الش يطان،  عليك  تسلط  تفعل  مل  وإن  ببابه،  والانطراح  مناجاته،  وكرثة 

  َوَمنْ }غري متحك بنفسك عىل أية حال:    ،منك األعداء، وبت معهم يف لك ماكن

مْحَنِ   ِذْكرِ   َعنْ   يَْعُش  ُمْ   قَرِين    لَُ   فَهُوَ   َشْيَطاانً   َلُ   نُقَيِّْض   الرَّ وََّنُمْ   َوِإَّنَّ ِبيلِ   َعنِ   لََيُصدُّ  السَّ

َسُبونَ  ُمْ   َوحَيْ   فَِبئَْس   الَْمرْشِقنَْيِ   بُْعدَ   َوبَيْنَكَ   بَيْيِن   لَْيَت   يَ   قَالَ   َجاَءانَ   ِإَذا  َحىتَّ   ُمهْتَُدونَ   أََّنَّ

  -  36:  الزخرف]  {ُمْشرَتُِكونَ   الَْعَذاِب   يِف   أَنَُّكْ   َظلَْمُتْ   ِإذْ   الَْيْومَ   يَْنفََعُكُ   َولَنْ   الْقَرِينُ 

39]. 
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 القراءة يف كتب السلف الصاحل 
نعمة قليل من يفطن لها، وجنة اندر من يدخلها، وحديقة غناء، واسرتاحة عصامء  

القوم   وسري  السلف،  مدرسة  تكل  عبادِتم  يه  يف  األمثةل  أروع  رضبوا  اذلين 

للا ذات  يف  وهجادمه  ألنفسهم  ،وطاعاِتم،  أهواهئم،    ،وجماهدِتم  عىل  وانتصارمه 

مذلاِتم، عن  وابتعادمه  لش ياطيهنم،  رهبم،   وقهرمه  من  وخوفهم  طاعَتم،  وكرثة 

لُْت }وبعدمه التام عن معصيته، وْعلهم ادلؤوب لنيل جنته، والوصول لرضاه:     َوجَعِ

َض  َربِّ  لَْيكَ إِ   . [84: طه{ ]ِلرَتْ
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 مدافعة اخلواطر السيئة
 وتأتيك  اخلواطر ِتجم وليس ل حيةل يف منع جهوهما يف البداية، إَّنا تتسلل تسلاًل 

إذا انساق العبد معها تطورت وصارت اخلاطرة فكرة،  ف  وَتتلسك اختالسة،،  جفأة

تتطور اإلرادة فتصري عزمية، مث تتطور العزمية ا وإرادة، مث  مث تتطور الفكرة فتصري مهً 

 .!عادة  فتصريتكرر فعلها مث ي فعاًل، و ا فتصري إقدامً 

 حفظ:  -القلب  تعلق  حصول  من  املانع-  الثالث  والطريق)  :  -رمحه للا-قال ابن القمي  

 واهلمم  اإلرادات  تتودل  ومهنا   والرش،  اخلري  مبدأ  فإَّنا   أصعب؛  وشأَّنا  اخلطرات،

 فهواه  خطراته  غلبته   ومن  هواه،  وقهر  نفسه،   زمام   مكل  خطراته   راعى  مفن  والعزامئ، 

 تزال  وال   الهلاكت،   إىل   قهًرا   قادته  ابخلطرات   اس َتان   ومن  أغلب،  ل   ونفسه

ينَ }  :ابطةل  ُمَنً   تصري  حىت   القلب  عىل  ترتدد  اخلطرات ِ الُهُمْ   كَفَُروا  َواذلَّ اب    أَْْعَ  كَرَسَ

َسُبهُ  ِبِقيَعة   ْمآنُ  حَيْ ْدهُ  لَمْ  َجاَءهُ  ِإَذا َحىتَّ  َماءً  الظَّ َ  َوَوَجدَ  َشيْئًا   جَيِ   ِحَسابَهُ  فََوفَّاهُ  ِعْنَدهُ   اّللَّ

 ُ  .(1) [(39: النور{ ]الِْحَساِب  ََسِيعُ  َواّللَّ

إن بداية لك معصية، وأوائل لك جرمية، ويس بق لك كبرية التفكري فهيا، واخلواطر  ف

  : )حراسة -رمحه للا-الش يطانية حولها، والت تتحول لفعل تلقايئ كام قال ابن القمي  

  لكه   الفساد  أصل   فإن  معها؛   والاسرتسال  إهاملها،   من  واحلذر  وحفظها،  اخلواطر

 بذرها  متكن  فإذا  ،القلب  أرض  يف  والنفس  طانالش ي  بذر  يه  ألَّنا   جي ء؛  قبلها   من

  حىت   بسقيه  يسقهيا   مث  إرادات  تصري  حىت  أخرى،   بعد   مرة   بسقيه  الش يطان  تعاهدها

 

 (. 354/ 1) اجملمع   ط  والدواء الداء  (1) 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

383

 

  من   أيرس  اخلواطر  دفع  أن   ريب  وال  ،األعامل  تمثر  حىت   هبا  يزال  ال   مث   ، عزامئ  تكون

  أن  بعد   دفعها   عن   اكلعاجز  أو  اعاجزً   نفسه   العبد  فيجد  ؛ والعزامئ  اإلرادات  دفع

  ِتاون   مكن  ، ضعيف  خاطر   ويه   يدفعها   مل   إذا  املفرط  وهو  ،جازمة  إرادة  صارت

 .(1) إطفاهئا( عن جعز  منه متكنت فلام يبس حطب يف  وقعت انر من برشارة

مف  والرش خواطر،  وابختصار:  اخلري  دفعها  مث  بدأ  فإذا  القلب،  بعد ذل يف  ترتق  

إذا نزل  ، فوصارت وسوسة، وصار دفعها أصعب اسرتاح، وإذا مل يدفعها قويت،  

ل  ترتك  فال  مرة  بعد  مرة  الانتاكسة  الش يطان  ل  وزيّن  للمعصية،  هاجس  بك 

وغادر املاكن، واذكر   فرصة، وال تس تمل ل من أول وهةل، وجاهده حق اجملاهدة،

والصالة، لالغتسال  أيًضا  واذهب  اكن،  شغل  بأي  وانشغل  إذا    الرمحن،  مث 

مع للا يئس منك، ورصفه عنك، وبت بسالم، وأصبحت يف    انترصت وصدقت

ِ   أَْوِلَياءَ   ِإنَّ   أاََل }:  أمان َزنُونَ   مُهْ   َواَل   عَلهَْيِمْ   َخْوف    اَل   اّللَّ ينَ   حَيْ ِ   لَهُمُ   يَتَُّقونَ   َواَكنُوا  آَمنُوا  اذلَّ

ى نَْيا  الَْحَياةِ   يِف   الْبُرْشَ َماِت   تَْبِديلَ   اَل   اآْلِخَرةِ   َويِف   ادلُّ ِ   ِللَكِ { الَْعِظميُ   الْفَْوزُ   ُهوَ   َذِلَ   اّللَّ

ْيَطانِ  كَْيدَ  ِإنَّ }، [64 - 62: يونس]  . [76: النساء{ ]َضِعيفًا  اَكنَ  الشَّ
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 وما بعدهتذكر املوت 
  اليوم الندامة،  أهوال وأهوال، وقوارع عظام تكل يه أهوال يوم القيامة، وشدائد  

وعظامئه جرامئه  اجملرم  وال  وشهوته،  معصيته  العاِص  األم    وفقط  ينيس  حىت  بل 

املشفقة، وتكل احلنونة الرحمية تضع جنيهنا من هول الاكرثة، وشدة املعضةل، وعظمة  

َا   يَ }:  النازةل َُّقوا  النَّاُس   أَّيُّ اعَةِ   َزلَْزةَلَ   ِإنَّ   َربَُّكْ   ات ء    السَّ   لُكُّ   تَْذَهلُ   ا تََرْوَّنََ   يَْومَ   َعِظمي    يَشْ

ل    َذاِت   لُكُّ   َوتََضعُ   أَْرَضَعْت   َْعَّا   ُمْرِضَعة   لَهَا   مَحْ   مُهْ   َوَما  ُساَكَرى  النَّاَس   َوتََرى  مَحْ

ِ   عََذاَب   َولَِكنَّ   بُِساَكَرى ]َشِديد    اّللَّ أمه  [2  ، 1:  احلج {  ومن  العالج،  مفن مضن   ،

فَى   اَل   اَبِرُزونَ   مُهْ   يَْومَ }:  األدوية تذكر هذه املواقف العصيبة، واحلياة الصعيبة   عىََل   خَيْ

 ِ ء    ِمهْنُمْ   اّللَّ ِ   الَْيْومَ   الُْمكْلُ   ِلَمنِ   يَشْ ]الْقَهَّارِ   الَْواِحدِ   ّلِلَّ   َجاَءِت   فَِإَذا}،  [16:  غافر{ 

ةُ  اخَّ هِ   أَِخيهِ   ِمنْ   الَْمْرءُ   يَِفرُّ   يَْومَ   الصَّ   يَْوَمئِذ    ِمهْنُمْ   اْمرِئ    ِللُكِّ   َوبَِنيهِ   َوَصاِحبَتِهِ   َوأَِبيهِ   َوُأمِّ

ة    َضاِحكَة    ُمْسِفَرة    يَْوَمئِذ    ُوُجوه    يُْغنِيهِ   َشْأن   ة    عَلهَْيَا   يَْوَمئِذ    َوُوُجوه    ُمْستَبْرِشَ {  غََبَ

 . [ 40 - 33: عبس]
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 اللذات  هادم
والبنات،  البنني  ومشتت  امجلاعات،  ومفرق  الذلات،  هادم  العاِص  أّيا  تذكّر 

خالقه   سوى  يرتك  وال  أحًدا،  يس تأذن  ال  ومن  مقدمات،  دون  األرواح  وقابض 

تعاىل، فإىل مىت الغرور ابلبقاء، والعجب بنفس ال متكل قوة وال حواًل، ومن يضمن 

 ، واتباع هواك وشهوتك!.ل أن ال يأتيك وأنت يف رذيلتك، وال زلت يف غيك

تبدأ مث   املوت  ومالئكة  حول،  يبكون  وأهكل  الزنع،  تعاين  وأنت  نفسك  َتيل 

ايِقَ   بَلَغَتِ   ِإَذا  الَكَّ }مبراس مي أخذ روحك، وتنزتع فؤادك:   َ َّهُ   َوَظنَّ   َراق    َمنْ   َوِقيلَ   الرتَّ   أَن

اُق   َوالْتَفَّتِ   الِْفَراُق  اقِ   السَّ ِّكَ   ِإىَل   اِبلسَّ َق   فاََل   الَْمَساُق   َمئِذ  يَوْ   َرب   َولَِكنْ   َصىلَّ   َواَل   َصدَّ

َب  ى  أَْههِلِ   ِإىَل   َذَهبَ   مُثَّ   َوتََوىلَّ   كَذَّ :  القيامة{ ]فََأْوىَل   َلَ   أَْوىَل   مُثَّ   فََأْوىَل   َلَ   أَْوىَل   يَتََمطَّ

  ِمنُْكْ   ِإلَْيهِ   أَْقَرُب   َوََنْنُ   تَْنُظُرونَ   ِحينَئِذ    َوأَنُْتْ   الُْحلُْقومَ   بَلَغَتِ   ِإَذا  فَلَْواَل }،  [35  -  26

ونَ   اَل   َولَِكنْ  ا   َصاِدِقنيَ   ُكْنُتْ   ِإنْ   تَْرِجُعوََّنَا   َمِديننِيَ   غرَْيَ   ُكْنُتْ   ِإنْ   فَلَْواَل   تُْبرِصُ   اَكنَ   ِإنْ   فََأمَّ

ِبنيَ   ِمنَ  ا   نَِعمي    َوَجنَُّت   َوَرحْيَان    فََرْوح    الُْمقَرَّ اِب   ِمنْ   اَكنَ   ِإنْ   َوأَمَّ  َلَ   فََساَلم    الَْيِمنيِ   أَحْصَ

اِب   ِمنْ  ا   الَْيِمنيِ   أَحْصَ ِبنيَ   ِمنَ   اَكنَ   ِإنْ   َوأَمَّ الِّنيَ   الُْمكَذِّ ل    الضَّ مي    ِمنْ   فزَُنُ  َجِحمي    َوتَْصِلَيةُ   مَحِ

 . [ 95 - 83: الواقعة{ ]الَْيِقنيِ  َحقُّ  لَهُوَ   َهَذا ِإنَّ 
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 واملوت يأتي فجأة! 
أوج حصَتم،   يف  ومه  ماتوا  ألشخاص  فواجع  من  ومسعنا  فيديوهات،  من  رأينا  ك 

املعاِص، ومل يسعهم  يعاقرون  بل كثري مهنم ومه  عافيَتم،  أمتع  قوِتم، ويف  وأقوى 

حذف ما جبوالاِتم، أو ترك متابعة أحصاب الفواحش اذلين يتابعوَّنم، وال اخلروج  

وت تواجدمه،  فهيا  الت  اجملموعات  تكل  صادقهم،  من  فهيا  من  ولك  حساابِتم  ركوا 

  ِمنْهُ   ُكْنَت   َما   َذِلَ   اِبلَْحقِّ   الَْمْوِت   َسْكَرةُ   َوَجاَءْت }واس تدرهجم، وُضك عىل عقوهلم:  

يدُ  ]حَتِ ََّما   الَْمْوِت   َذائِقَةُ   نَْفس    لُكُّ }،  [19:  ق{   فََمنْ   الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   ُأُجوَركُْ   تَُوفَّْونَ   َوِإن

نَْيا   الَْحَياةُ   َوَما   فَازَ   فَقَدْ   الَْجنَّةَ   َوُأْدِخلَ   النَّارِ   َعنِ   ُزْحِزحَ  ]الُْغُرورِ   َمتَاعُ   ِإالَّ   ادلُّ  آل{ 

، واللك عىل يقني ال يقطعه شك أن املوت مصريمه فاخرت لنفسك  [185:  ْعران

 كيف يكون مصريك!.
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 ما ذا لو هجم عليك ملك املوت!
وصعب   وخطري،  عظمي،  والاس تعداد سؤال  واجبة،  عليه  اإلجابة  لكن  للغاية، 

والبعد عنه، والتخل والباءة   تود حذفه،  مفا اذلي  احلمت  الزم،  اإلجباري  ملصريك 

ما   لتحذف  أصبعك  رفع  وال  ألهكل،  عودة  تضمن  ال  فأنت  اآلن؛  فليكن  منه، 

حتب أن يكون معك    معك، وال قرار التوبة لتخرج من وطأتك وورطتك... فهل

، وقد ذكر أحد املشاخي أن  وأن متوت وهذه املقاطع والصور عىل هاتفك  ،كيف قب 

مقدًما،   دفعه  مببلغ  يوميًا  تأتيه  الت  احملرمات  هذه  يف  ابإلمييل  مشرتاًك  اكن  شااًب 

وشارك أحصابه إيها، مث مات يف حادث سري وال زالت تصلهم هذه احملرمات، وال  

 !.مه أولئك الت قصَتم قصته ميلكون لكمة الرس إللغاء الاشرتاك، وك
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 ملك املوت ال يستأذن! 
ر وضًعا، وال يعرف زمااًن  ال يس تأذن أحًدا، وال ميهل إنسااًن، وال يقدّ مكل املوت  

ويقظتك،   ونومك،  وبيتك،  وسوقك،  طريقك،  يف  فيأتيك  خشًصا  وال  ماكاًن  وال 

أن يأتيك وهو معك  وبني أهكل، ويأخذك من بني أحبابك... وابلتايل مفا ال حتب  

الثانية؛   الثانية  منه  وتب  الساعة،  عنه  وابتعد  اللحظة،  وأزل  اآلن،  منه  فتخلص 

وال تعمل الرحيل مىت، ولكنا من ادلنيا مسافر، وحمكوم عليه    تضمن البقاء،فأنت ال  

ال تدري مىت يلقاك   وكرب بيد سواكابإلعدام مع وقف التنفيذ حىت يأيت األجل،  

 !. ...التوبة التوبة، والعودة العودة، واخلالص اخلالصفاس تعد ملثواك، ف
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 عيادة املرضى 
املرض  وتفقد  للمصحات،  املستشفيات، واذهب  فزر  عليك  نعم للا  إذا شغلتك 

عىل األَسة كأَّنم األموات، بل امغض عينيك لرتى نعمة البرص، وقيّد يديك لرتى  

اليدين عىل    أصابعكبل    ،نعمة  بنعمه  وتس تعني  عليك،  حرم  ما  هبام  تنقر  الت 

 معصيته.
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 تشييع اجلنائز
س تحمل كام محلت، وتندم    :ينذرك، ويصيح فيك بأن يف يوم من األيممن س بقك  

الغفةل، وك ستبقى يف سكرة، وخذ   فإىل مىت  إليه وصلت،  ملا  ندمت، وتصل  كام 

العودة:   طلب  منك  يقبل  ولن  احلرسة،  تنفع  فلن    أََحَدمُهُ   َجاءَ   ِإَذا  َحىتَّ }حذرك 

َا  الَكَّ   تََرْكُت   ِفميَا  َصاِلًحا   لُ أَْْعَ   لََعلِّ   اْرِجُعونِ   َربِّ   قَالَ   الَْمْوُت  َمة    ِإَّنَّ   َوِمنْ   قَائِلُهَا   ُهوَ   لَكِ

مْ   ِمنْ   َرَزْقنَاكُْ   َما   ِمنْ   َوأَنِْفُقوا}،  [100  ،99:  املؤمنون{ ]يُْبَعثُونَ   يَْومِ   ِإىَل   بَْرَزخ    َوَراهِئِ

ْرتيَِن   لَْواَل   َربِّ   فَيَُقولَ   الَْمْوُت   أََحَدُكُ   يَْأيِتَ   أَنْ   قَْبلِ  َق   قَرِيب    أََجل    ِإىَل   أَخَّ دَّ   َوأَُكنْ   فََأصَّ

اِلِحنيَ   ِمنَ  رَ   َولَنْ   الصَّ ُ   يَُؤخِّ ُ   أََجلُهَا   َجاءَ   ِإَذا  نَْفًسا   اّللَّ {  تَْعَملُونَ   ِبَما   َخِبري    َواّللَّ

 . [ 11 ،10: املنافقون]
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 زيارة القبور 
رابنية للجميع وخاصة تكل النفوس الضعيفة، وصية نبوية، وقاعدة رشعية، ومعاجلة  

ال القاس ية  املتحجرة  مبهنج توالقلوب  تس تقم  ومل  موالها،  وعصت  رهبا،  خالفت   

نبينا خفاطهبا  ديهنا  وتعلاميت  "ِإينِّ   «  رشعها،    ِزَيَرةِ   َعنْ   ََّنَْيُتُكْ   ُكْنُت   قَدْ   بقول: 

َا   فَُزوُروَها؛   الُْقُبوِر، أاََل  ،   َوتُْدِمعُ   قَلَْب، الْ   تُِرقُّ   فَِإَّنَّ :  رواية  ويف  اآْلِخَرَة"،  َوتَُذكِّرُ   الَْعنْيَ

ًة، َواَل  ِفهيَا فَِإنَّ  "فَُزوُروَها؛  جُهًْرا"، واحلديث عند مسمل وأحصاب السنن.  تَُقولُوا ِعْبَ
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 السعي إلرضاء اهلل تعال 
هناك من يسعى    عدوك، ، وتقرتب فيه من  ربك  هر أن يف الوقت اذلي تعيص فيتذكّ 

وانترص عىل  لرضاه دينه، وياكحف عدوك وعدوه،  ، ويفوز ِبب مواله، ويدافع عن 

َا   يَ }ش يطانه، وجاهد هوى نفسه، وطرد الش يطان عنه وخطواته:   ينَ   أَّيُّ ِ  آَمنُوا   اذلَّ

َِّبُعوا  اَل  ْيَطانِ   ُخُطَواِت   تَت َِّبعْ   َوَمنْ   الشَّ ْيَطانِ   ُخُطَواِت   يَت َّهُ   الشَّ   اِبلْفَْحَشاءِ   يَْأُمرُ   فَِإن

َِّبُعوا  َواَل }،  [21:  النور{ ]َوالُْمْنكَرِ  ْيَطانِ   ُخُطَواِت   تَت َّهُ   الشَّ :  البقرة{ ]ُمِبني    عَُدو    لَُكْ   ِإن

وجتاهد  [168 لرشدك،  وتعود  لصفهم،  وتنضم  سبيلهم،  تسكل  أن  ل  آن  أمفا   ،

 عدوك، وهوى نفسك!.
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 اهلزمية والنصر صرب ساعةبني 
 هبا، وحقيقة يقينية ال ريب فهيا، وال شك يف صدقها فإن  صدقين أَّنا قاعدة مسملّ 

ملر  الولوج  من  نفسك  وجاهدت  احلرام،  عىل  اآلاثماصبت  بعده   ،تع  مما  جنوت 

األعوام ورطتك،   ،عرشات  من  َترج  لن  وأذعنت  واستسلمت،  دخلت،  فإن 

الصور تكفيك  ولن  غيابك،  اليوم...  وس يطول  وال  الساعة،  وال  الفيديو،  وال  ة، 

ينَ   ِإنَّ }:  فاقطع احلرام عن نفسك اآلن تفز مدى األيم ِ وا   اذلَّ   ِمنْ   أَْداَبِرمِهْ   عىََل   اْرتَدُّ

َ   َما   بَْعدِ  ْيَطانُ   الْهَُدى   لَهُمُ   تََبنيَّ لَ   الشَّ   يَْألُكُوا  َذْرمُهْ }  ،  [25:  محمد{ ]لَهُمْ   َوأَْمىَل   لَهُمْ   َسوَّ

 . [3: احلجر{ ]يَْعلَُمونَ  فََسْوَف  اأْلََملُ  َويُلْهِهِمُ  َويَتََمتَُّعوا
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 أنك كما تدين تدان  تأكد:
إن مما يردع أحصاب الضامئر احلية، والعقول الواعية، وأحصاب النخوة وامحلية، ومن  

حمققًا ِبيانة أجنيب    هاه يف بيتري مع األجنبيات س  ة العاِصعندمه أدن غرية أن خيان

،  يف أهالهيم   حصل هلم أن ذل بعينه  ، ولقد حدثين خشصيًا من ال أحيص  يف أههل

فضاًل عن قصص التارخي الت طفحت هبا الكتب، وال داع  لرسد مهنا هنا،  هذا  

نبوًي كيف محى   أذكر ل دلياًل  بأن ذكره هبذا،   «ويكف  أن  الشاب من احلرام 

ُأَماَمَة الَْباِهِلِّ  فنده:  أمحد يف مس    فعند اإلمام  ِإنَّ فىًَت َشاابًّ أََت  )قَاَل:    ¢َعْن أيَِب 

انَ   :فَقَاَل: َي َرُسوَل للاِ   «النَّيِبَّ   اِبلزِّ َوقَالُوا:  ائَْذْن يِل  فََزَجُروُه،  الْقَْوُم عَلَْيِه  فََأْقبََل   ،

: "اْدنُْه"، فََداَن ِمنُْه قَرِيبًا، فََجلََس، فَقَاَل َرُسوُل للِا «َمْه، َمْه، فَقَاَل َلُ َرُسوُل للِا  

َك؟"، قَاَل: اَل َوللِا َي َرُسوَل للِا، َجَعليَِن للُا ِفَداءَ « مِّ بُُّه أِلُ َك، قَاَل: "َواَل  : "أحَُتِ

ْم، أَفَُتِحبُُّه اِلبْنَِتَك؟ هَاِِتِ مَّ بُّونَُه أِلُ "قَاَل: اَل َوللِا َي َرُسوَل للِا، َجَعليَِن للُا    ،النَّاُس حُيِ

ْخِتَك؟" ْم، أَفَُتِحبُُّه أِلُ بُّونَُه ِلَبنَاِِتِ ُسوَل قَاَل: اَل َوللِا َي رَ   ،ِفَداَءَك، قَاَل: "َواَل النَّاُس حُيِ

تَِك؟"،  ِلَعمَّ أَفَُتِحبُُّه  ْم،  أِلََخَواِِتِ بُّونَُه  حُيِ النَّاُس  "َواَل  قَاَل:  ِفَداَءَك،  للُا  َجَعليَِن  للِا، 

ْم،   اِِتِ بُّونَُه ِلَعمَّ قَاَل: اَل َوللِا َي َرُسوَل للِا، َجَعليَِن للُا ِفَداَءَك، قَاَل: "َواَل النَّاُس حُيِ

ِلخَ  قَاَل:  أَفَُتِحبُُّه  ِفَداَءَك،  للُا  َجَعليَِن  للِا،  َرُسوَل  َي  َوللِا  اَل  قَاَل:  َواَل "الَتَِك؟"، 

للِا   َرُسوُل  فََوَضَع  ْم،  ِلَخااَلِِتِ بُّونَُه  حُيِ َذنَْبُه،    «النَّاُس  اغِْفْر  اللَّهُمَّ  َوقَاَل:  عَلَْيِه،  يََدُه 

ْن فَْرَجُه"، فمَلَْ  ء   َوَطهِّْر قَلَْبُه، َوَحصِّ  .،"(يَُكْن بَْعَد َذِلَ الْفَىَت يَلْتَِفُت ِإىَل يَشْ

احلرام   أن  يقني  عىل  وليكونوا  جيًدا،  ذل  العصاة  حتل فليتذكر  قريب  عام  َدين 

يُْن   وتزنل املعضةل بساحته، وحتل الاكرثة بأههل،  العقوبة بصاحبه، ليس بأن يكون ادلَّ
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نفسه وذويه وأههل،   الغرية عىل  انعدام  إىل  يتعدى ذل  بل  فقط،  أههل وذويه  يف 

لها عالج، والطامة الت ليس لها  ليس  ، والاكرثة الت  وتكل وللا اخلسة يف الطباع

 رصاع.

العموم قاعدة   وعىل  العمل  فإن  جنس  من  ال    ،قاعدة رشعية  اجلزاء  رابنية  وس نة 

وذلتتخلف امجليع  ويعلمها  اللك،  جرهبا  وقد  جنس   ،  من  العامل  أن جيزي للا 

ولقد ْعهل،   اآلمثة،  واملقاطع  ابلصور  احملرمة، والالتذاذ  الشهوات  أعظم ذل  ومن 

أ ال  من  بذل  فيبتىل عدحدثين  ينظر  أو  يراسل  أن  أحيص  ال  من  واس تفتاين   ،

عياانً  ذل  ويرى  أههل،  يف  مبارشة،  بذل  بذل  أههل  يَتم  جتده  بل  بيته،  يف   

وخيوَّنم، وخياف علهيم، بل صارت قاعدة يف جممتعاتنا املسلمة: ال يَتم أههل ابحلرام  

 : -رمحه للا- الشافع يقول اإلمام ، إال من هو متلطخ به

نَُّبوا   َرِم    ـــاحملْ  يف ِنَساُؤكْْ  تَعفُّ  ِعفُّوا  مِ ـلمُبْس  يَِليُق  ال  َما  َوجَتَ

انَ  ِإنَّ   فَاعْملَِ  بَيِْتكَ  أَْهلِ  ِمنْ  الَْوفَا      اَكنَ  أَْقَرْضتَهُ  فَِإنْ  َديْن   الزِّ

ــَداِرِه       َولَوْ   به يُْزنَ  يَْزنِ  َمنْ   فَافْهَمِ  لَِبيبًا  َهَذا  يَ  ُكْنَت  ِإنْ   جِبِ

أذكرها    قصة  وهذه   مع  السايق  الرجل   قصة  ويه   املعَن  هذا  حول  حدثت واحدة 

 صائغ  دار  إىل   املاء  حيمل  اكن  ِباَرى  مبدينة  َسقَّاء  َرُجاًل   أن  الصائغ؛ فقد حيك  امرأة

  جفاء  والهباء،  احلسن  َّناية  يف  صاحلة   زوجة   الصائغ  ذلل  واكن   س نة،   ثالثني  مدة

 من  زوهجا   جاء  فلام  ،-  بشهوة  مسها   أي  -  وعّرها   بيدها   وأخذ  عادته  عىل  يوما   السقاء

  شيئًا،   صنعت  ما:  فقال  تعاىل؟  للا  رضا  خالف   اليوم  فعلت   ما:  قال  السوق

  ساعدها  يف  فوضعته  سوار  عندي  واكن   داكين  إىل  امرأة  جاءت:  فقال  عليه،  فَألَحَّت
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 فقال   اليوم،  السقَّاء  خيانة  حمكة  هذه  أكب  للا:  فقالت  فعرصِتا،  بياضها   فأجعبين

  ي :  وقال  السقاء  جاء  الغد  اكن  فلام  حل،  يف  فاجعليين  تبت  إين  املرأة  أيَتا :  الصائغ

  اخلطأ  فإن  اْمِض : فقالت  أضلَّين، قد  الش يطان فإن  حل؛  يف  اجعليين املزنل  صاحبة

  غريَّ   األجنبية  مبس  للا   مع  حال  غريَّ   ملا  فإنه   ادلاكن؛   يف  اذلي  الش يخ  من  إال   يكن  مل

 زوجته.  األجنيب مبس معه حال للا
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 قبيلتك وشخصيتكإن مل ختف من اهلل فتذكر 
عنده ادليين  الوازع  يقل  الناس  فبعض  يذكر  ابليشء  اليشء  ابب  يف   ،ومن  لكن 

فإذا تذكر أنه ابحلرام ذل اذلي يغشاه   ،املقابل يرتفع الوازع القبل أو الشخيص دليه

ابن فالن   بأَسته، وس يقال  العيب ملتصقًا  قبيهل، ويصبح  س يفقد ماكنته، وتتشوه 

يرتدع   فإنه  وصنع  يقتحمفعل  وال  يذكّ   ،ويزنجر  أن  هبذا حىت  فهذا جيب  نفسه  ر 

لربه    ،تس تقمي تركه  يكون  حىت  فشيئًا  شيئًا  الصاحلة  النية  خيلط  وجل-مث   -عز 

ففعهل   به  إال  احلرام  ترك  يت  ال  ما  قاعدة  ابب  من  وهذا  ذل،  بعد  عليه  فيؤجر 

واس تدالاًل   يوسف  وواجب،  فعل  بزوهجا    ’ مبا  لها  وتذكرًيا  املرأة،  َتويفه  من 

ِ   َمَعاذَ   قَالَ }:  ’ اذلي هو مثوى يوسف   َّهُ   اّللَّ َّهُ   َمثَْوايَ   أَْحَسنَ   َريبِّ   ِإن   يُْفِلحُ   اَل   ِإن

اِلُمونَ    ¢ السابق ذكره حديث أيب أمامة الباهل  ديث  ، وابحل [23:  يوسف{ ]الظَّ
انَ ائَْذْن يِل " :«والشاب اذلي قال لرسول للا   ".اِبلزِّ
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 اإليدز
ويكفها   نفسه، ويصدها عن جرمه،  به  العاِص  أن خيوف  هنا ميكن  وخوف آخر 

فعهل إنه    عن  فتاًك  واألشد  األمحر،  واملوت  األعظم،  وادلاء  األخطر،  املرض  إنه 

ا مث انفجر الرمق ليصل  بدأ ِبمسة عرش مريضً اذلي    (نقص املناعة املكتسب)اإليدز  

منإىل   ظهوره   42  أكرث  ومنذ  األرض،  بقاع  ش ىت  يف  يتوزعون  مصاب  مليون 

يف  مهنم حوايل ثالثة ماليني    ،حىت اليوم قتل املرض املرعب عرشين مليون إنسان

إنه ابختصار مرض يتلكم ابملاليني فامي البرشية تواهجه    ،اوما زال مس مترً   عام واحد، 

أي    ، ةمباال  موعدابس َتتار   نرى  وال  وخطره،  جتاههل،  يتعمد  لكه  العامل  إن  بل 

ش ىت  وإعالانت  والفجور،  للعهر  حتىص  ال  دعايت  نرى  بيمن  بشأنه،  حتذيرات 

الت جتهز املواد األولية الالزمة    الكبى يه  وسائل اإلعالم  لْلعارة والسفور، بل إن 

الت تقوم بتغليف هذه   ويه   املواد احملرضة عىل الرذائل،  الفآعب    اإليدز  النتشار 

األلوان اكلس ياحة فاقعة  بأغلفة  الشخصية، والفنون  ،املواد  احلرة، واحلرية  ، واملدن 

الثقايف، وإطالق احلريت املبيحة    ،ومسابقات امجلال  ومنع حق الوصية، والتبادل 

لتقاليد احلشمة    ،وتعاط  اخملدرات  ،للشذوذ التام  التجاهل  وقبل ذل وبعده يبز 

 . !، ومن التشددات املرفوضةاعتبارها من خملفات العصور املاضية بل  ،والعفاف
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 اإلخالص خالص 
الكبريهب العالج  هوى   ذا  ومدافعة  الشهوة،  أَس  من  الش يطان و   النفس  تتخلص 

كام  وجنده لكه  لهذا  اآلمن  طريقك  فاإلخالص  وعال-قال  ؛  يوسف   -جل  عن 

َعْنُه  }:  ’ الصديق ِلنرَْصَِف  الُْمْخلَِصنيَ كََذِلَ  ِعَباِداَن  ِمْن  َُّه  ِإن َوالْفَْحَشاَء  وَء  {  السُّ

تميية  [24يوسف:] ابن  قال  ُ )  :-رمحه للا-،    ِمنْ   يَُسوُءهُ   َما   َعْبِدهِ   َعنْ   يرَْصُِف   فَاّلَلَّ

َورِ   إىَل   الَْمْيلِ  ِ   ِبِإْخاَلِصهِ   الْفَْحَشاءَ   َعْنهُ   َويرَْصُِف   هِبَا،  َوالتََّعلُّقِ   الصُّ  يَُكونُ   َوِلهََذا  ،ّلِلَّ

َّةِ   َحاَلَوةَ   يَُذوَق   أَنْ   قَْبلَ  ِ   الُْعُبوِدي ْخاَلَص   ّلِلَّ ِ   عىََل   نَْفُسهُ   تَْغِلُبهُ   َلُ   َواإْلِ َِّباع  فَِإَذا  َهَواَها،  ات

ْخاَلِص،  َطْعمَ   َذاَق  }تََعاىَل   قَالَ   ِعاَلج ،  ِباَل   َهَواهُ   َلُ   انْقَهَرَ   قَلِْبهِ   يِف   َوقَِويَ   اإْلِ   ِإنَّ : 

الةَ  ْكرُ   َوالُْمْنكَرِ   الْفَْحَشاءِ   َعنِ   تهَْنَيى   الصَّ ِ   َوذَلِ ]  أَْكَبُ   اّللَّ   فَِإنَّ   ؛[45:العنكبوت{ 

اَلةَ  ِصيلُ   َوِفهيَا   َوالُْمْنكَُر،  الْفَْحَشاءُ   َوُهوَ   لِلَْمْكُروِه،  َدفْع    ِفهيَا   الصَّ  َوُهوَ   الَْمْحُبوِب،  حَتْ

،  ِذْكرُ  ِ ِ   ِذْكرَ   فَِإنَّ   الَْمْكُروِه،  َدفْعِ   ِمنْ   أَْكَبُ   الَْمْحُبوِب   َهَذا   َوُحُصولُ   اّللَّ ،   ِعَباَدة    اّللَّ ِ   ّلِلَّ

ِ   الْقَلِْب   َوِعَباَدةُ  اِِتَا،  َمْقُصوَدة    ّلِلَّ ا   ذِلَ ِّ   انِْدفَاعُ   َوأَمَّ هِ   َمْقُصود    فَهُوَ   َعْنهُ   الرشَّ   عىََل   ِلغَرْيِ

بُّ   َخلْق    ُب َوالْقَلْ   التََّبعِ   َسِبيلِ  ا   َويَْطلُُبُه،  َويُرِيُدهُ   الَْحقَّ   حُيِ ِّ   إَراَدةُ   لَُ   َعَرَضْت   فَلَمَّ   الرشَّ

،  َدفْعَ   َطلَبَ  َّهُ   َذِلَ ْرعُ   يَْفُسدُ   ََكَ   الْقَلُْب   يَْفُسدُ   فَِإن غَِل،  ِمنْ   ِفيهِ   يَْنبُُت   ِبَما   الزَّ   َوِلهََذا  ادلَّ

َها   َمنْ   أَفْلَحَ   قَدْ : }تََعاىَل   قَالَ  اَها   َمنْ   َخاَب   َوقَدْ   َزاكَّ  َوقَالَ   ،[10  ،9:  الشمس{ ]َدسَّ

ِّهِ   امْسَ   َوَذكَرَ   تََزَكَّ   َمنْ   أَفْلَحَ   قَدْ : }تََعاىَل   ُقلْ : }َوقَالَ   ، [15  ، 14:  األعىل{ ]فََصىلَّ   َرب

وا  لِلُْمْؤِمِننيَ  فَُظوا  أَبَْصاِرمِهْ   ِمنْ   يَُغضُّ مْ   َوحَيْ َ   ِإنَّ   لَهُمْ   أَْزََك   َذِلَ   فُُروهَجُ   ِبَما  َخِبري    اّللَّ

]يَْصنَُعونَ  }تََعاىَل   َوقَالَ   ،[ 30:  النور{  ]أَبًَدا  أََحد    ِمنْ   ِمنُْكْ   َزََك   َما:  [  21:  النور{ 

،  غَضَّ   ُسْبَحانَهُ   فََجَعلَ  َ   لِلنَّْفِس،  أَْزََك   ُهوَ   الْفَْرجِ   َوِحْفظَ  الَْبرَصِ   تَْركَ   أَنَّ   َوبنَيَّ
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نُ   النُُّفوِس   َوَزاَكةُ   النُُّفوِس،  َزاَكةِ   ِمنْ   الْفََواِحِش  يعِ   َزَوالَ   تَتََضمَّ ورِ   مَجِ ُ   ِمنْ   الرشُّ

، الْفََواِحِش، مْلِ ِك، َوالظُّ ْ  .(1)  (َذِلَ  َوغرَْيِ  َوالْكَِذِب، َوالرشِّ

الةَ   ِإنَّ }:  يف زاد املعاد حني تناول هذه اآلية الكرمية  -رمحه للا-وقال ابن القمي     الصَّ

ْكرُ   َوالُْمْنكَرِ   الْفَْحَشاءِ   َعنِ   تهَْنَيى ِ   َوذَلِ ]  أَْكَبُ   اّللَّ   أن   عىل  فدلَّ ):  [45:العنكبوت{ 

َُّب   وما  العشق  دلفع  سبب    اإلخالص   مثرتُه   يه  الت  والفحشاء  السوء  من  عليه  يرتت

لَف  بعُض   قال  ولهذا  لسببه،  رصف    املسبب  فرصُف   ونتيجُته،   حركة   العشُق :  السَّ

ً   يعين  فارغ،  قلب   فَارِغاً   ُموىَس   ُأمِّ   فَُؤادُ   َوأَْصَبحَ : }تعاىل  قال  ،معشوقه  سوى   مما   ا فارغ

]ِبهِ   لَُتْبِدى  اَكَدْت   إن   من  إال   يشء  لك   من  فارغًا :  أي  ، [11:  القصص{ 

 .(2)(به قلهبا  وتعلُّقِ  ل، حمبَتا  لفرِط  ؛’ موىس

 

 

 

 

 

 

 . (185/  5) الكبى  الفتاوى  (1) 
 املنار مكتبة  بريوت الرسالة، مؤسسة  ، (268/ 4) العباد خري هدي  يف املعاد زاد (2) 

 .م1994/ ه 1415 والعشرون السابعة : الطبعة  الكويت، اإلسالمية،
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 النفس ال تشبع 
ي  النفس ال  احلياة، وماديِت ش ب وهذه  الفانية،  اا  عها يشء من شهوات  لزائةل، وفتهنا 

مرادها ملا فوقه، فتبدأ بنظرة،  يطمعبل ابلعكس لكام وجلت يف يشء ال تقنع به حىت  

يف مث  اليوم،  يف  مث  األس بوع  يف  مث  نظرات،  وأيًضا  األ  لك  مث  إدمان،  مث  وقات، 

به  فيديوهات، مث مسلسالت وهكذا يطول  صورة عادية، مث أكرث، مث صور، مث 

ملراسالت، وعالقات، و  لسملاألمر  أولها  من  قطعها  ولو  واشرتااكت  لك    تزنيالت 

 :السالمة

ــ وألزم     ن الذلات حىت تولت  ـــت ع ب ـــص  ت نفيس صبها فاس مترتـــ

 ت ـــذل ذلـبي عىل الـلام رأت صــف      زة ــام نفيس عزيــــت عىل األيـواكن      

 ت ــــولّـ م ثــــ لـنـا الـدنـيا كـانـت  لـقـد       كرميةً  يشــيــ ع  ســنف  يـا  لـها فقلت   

 تـــسلـ ت وإال ت ـت تقـمعـإن أطـف     ث جيعلها الفىت ـفس إال حيــوما الن   

ّ ـــت  ىــ تّ ــ ح  بـــص ـابل ها ـ جتّرعت         رة  ـ ــمــغ دــ عـــب  َتا ـعــداف رة  ـ مغ فك    ت ــــــول

، وهو الكم عني  "إذا ش بعت النفس من الشهوات جاعت إىل اخلبائث"  :ولقد قيل

النفس ، ويف احلديث  ال ترضا بيشء، وال يرضهيا أي يشء  الصواب، وهذه عادة 

  َواِدَينِ   آَدمَ   اِلْبنِ   اَكنَ   لَوْ "الصحيح بل املتواتر كام قال عنه غري واحد من احملدثني:  

اُب،  ِإالَّ   آَدمَ   اْبنِ   َجْوَف   يَْمأَلُ   َواَل   الثَّاِلَث،  اَلبْتَغَى  َذَهب    ِمنْ  َ   عىََل   للاُ   َويَُتوُب   الرتُّ

 ."َتَب  َمنْ 
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ِ  ُحبِّ         عىََل  بَّ ـــشَ  ُِتِْمهْلُ  ِإنْ  اَكلِطْفلِ   والنَّْفُس        َضاع  ِطمِ ـفَ ـيَنْ  تَْفِطْمهُ  َوِإنْ  الرَّ

ــ ف  ــَوه  ا َـ هـ وَراعِ        تُِسمِ  فال املَْرَعى اْستَْحلَتِ  يِهَ  َوِإنْ        ةً ــمــَسائ الِ ـَاألْْع   ـ

ةً ـــلَ  ْت ـنَ ـ سَّ ـ حَ  مْ ـكَ       م  أَنَّ  يَْدِري لَمْ  َحْيثُ          ِمنْ  ةً ـلَـ اتِ ـقَ  لِلَْمْرءِ  ذَّ مَسِ  يف السُّ  ادلَّ

 

 فَيَُكونُ   الَْمَحبََّة،  يَُؤكِّدُ   النََّظرُ   حيث قال: )مُثَّ   -رمحه للا-وأخت هنا بُكم ابن تميية  

  لِلُُزوِمهِ   غََراًما   مُثَّ   إلَْيِه،  الْقَلِْب   اِلنِْصَباِب   َصَبابَةً   مُثَّ   اِبلَْمْحُبوِب،  الْقَلِْب   ِلتََعلُّقِ   عاََلقَةً 

ُ   َوتمَيََّ   الُْمَعبَُّد،  َوالُْمتَميَُّ   تَتَيًُّما،   يَِصريَ   أَنْ   إىَل   ِعْشقًا  مُثَّ   ِلغَرمِِيِه،  الُْماَلِزمِ   اَكلْغَِرميِ   لِلْقَلِْب    اّللَّ

،  َعَبدَ  ِ   َوَهَذا   َخاِدًما،  َواَل   بَلْ   أًَخا،  يَُكونَ   أَنْ   يَْصلُحُ   اَل   ِلَمنْ   َعْبًدا  الْقَلُْب   فَيَْبقَى  اّللَّ

ََّما  ْعَراِض   أَْهلُ   ِبهِ   يُبْتىََل   إن ْخاَلِص   َعنْ   اإْلِ ،  اإْلِ ِ  يُوُسَف   َحقِّ   يِف   تََعاىَل   قَالَ   ََكَ   ّلِلَّ

وءَ   َعْنهُ   ِلنَرْصَِف   كََذِلَ }:  ’  َّهُ   َوالْفَْحَشاءَ   السُّ : يوسف{ ]الُْمْخلَِصنيَ   ِعَباِدانَ   ِمنْ   ِإن

24]) (1). 

 

 

 

 

 

  -  ه 1408  األوَل  العلمية، الطبعة   الكتب  دار  (289/  1)   الكبى   الفتاوى   -  (1) 
 م. 1987
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 تذكر مآسي املسلمني
وأشالء ودمار  ،حروب  بلك    وخراب  ،وقصف  وتعصف  األمة،  هبا  متر  وويالت 

ولك يشء فهيا،   ومقدساِتا  يشء فهيا، ويراد لها ما يراد حىت يف ديهنا، وعقيدِتا،

، ويف بعد تم عن هذا؛ فهو مشغول بفرجه، لكن العاِص يف شغل شاغل عن ذل

وما حتت َسوال، و:"من اكن مهه بطنه وفرجه، اكنت قميته ما خيرجه"، كام قال  

، فاخرت لنفسك إما أن تنشغل بأمور أمتك فتعلو قميتك، -رمحه للا-وزي  ابن اجل

َا   يَ }  :أو بأمور فرجك فتسقط يف احلضيض ينَ   أَّيُّ ِ وا  ِإنْ   آَمنُوا  اذلَّ َ   تَْنرُصُ كُْ   اّللَّ  يَْنرُصْ

  ما  اهلمم در  ورمح للا ابن تميية ما أعظم لكمته: " وهلل  ،[7:  محمد{ ]أَْقَداَمُكْ  َويُثَبِّْت 

واحلش"، وقل يل ما مهتك    حول األنتان  حتوم  ومهة  العرش،  حول  حتوم  مهة   أعدلها 

أقل ل من أنت، فاستيقظ من س باتك، وعد إىل ربك، وفق من غفلتك، وارفع 

من قميتك، وال يكن حظك، وقميتك، وسقوط مهتك، وحياتك لكها كحياة الهبامئ:  

ينَ }للمسلمني يف األصل:  ، وليست هذه  طعام، ورشاب، وشهوة، ونوم ِ  كَفَُروا  َواذلَّ

، أما املؤمن فال يقع [12:  محمد{ ]لَهُمْ   َمثًْوى   َوالنَّارُ   اأْلَنَْعامُ   تَْألُكُ   ََكَ   َويَْألُكُونَ   يَتََمتَُّعونَ 

إال عىل الطيب، وال يرى إال الطيب، وال تسقط عينه ولك جوارحه إال عليه، وال  

القيامة:    يشغل ابل سواه، يوم  يكون كذل ل خالًصا  مَ   َمنْ   ُقلْ }مث  ِ   ِزينَةَ   َحرَّ   اّللَّ

َِّت  يَِّباِت   ِلِعَباِدهِ   أَْخَرجَ   ال ْزقِ   ِمنَ   َوالطَّ ينَ   يِهَ   ُقلْ   الرِّ ِ نَْيا   الَْحَياةِ   يِف   آَمنُوا  لِذلَّ   َخاِلَصةً   ادلُّ

لُ  كََذِلَ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ   ...!. [32: األعراف{ ]يَْعلَُمونَ  ِلقَْوم   اآْلَيِت  نُفَصِّ

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

404

 

 موعظة جوزية 
اجلوزي   ابن  الفصيح  واإلمام  البليغ،  الواعظ  للا-يقول  رمحة  تبرص   -عليه    : تهيف 

 الفكر  بعني  وتلمحوا  املدر،  بيت  نزول  يف  وتفكروا  الصور،  مصري  رواتذكّ :  إخواين)

  ادلنيا :  إخواين  ،...احلذر  فاحلذر  البالء  دار  يف  أنك  واعلموا  والكدر،  الصفا   حال  يف

  ال   مرارِتا  العاجةل  يف  حتلو   نظرة   من  ك  غافةل،   ماكئدها   عن  والنفوس  قاتةل،   مسوم

 رأي  الطرف  إطالق  يف  ورأيك  ضعيف،  قلب  قلبك  آدم  بن  ي  اآلجةل،  يف  تطاق

  ولسانك   احلرام،  يف  مطلقة  عينك  رشد   منك  يؤنس  مىت  الهوى  طفل  ي  خسيف،

، األقدام  هبا   زلت   حمتقرة  نظرة  ك  احلطام،  كسب  يف  يتعب  وجسدك  اآلاثم،  يف  هممل

  يف   صفاهئم  حال  يف   تفكروا  لو  أخطارمه،  ذكر  عن  بأوطارمه  للمشغولني   جعبًا   ي

}وازدجارمه  وعظهم  يف  يكف   ما   اغرتارمه  طريق  سلكوا  ملا   أكدارمه   لِلُْمْؤِمِننيَ   ُقلْ : 

وا ]أَبَْصاِرمِهْ   ِمنْ   يَُغضُّ   وما   غًرا  غرت  ك  والفنت،   اآلفات  دار   ادلنيا  ، [30:  النور{ 

  بِّ رَ ":  قال  الوسن،  من  الفكر  عني   فتح  فلام  حسن،   والظاهر  ظاهرها  أرته  فطن،

}أوزارمه  عن  يهنامه  والرشع  اغرتارمه،   بس يف  املقتولني  وحي  وي  ،"ونِ عُ جِ ارْ   ُقلْ : 

وا  لِلُْمْؤِمِننيَ  ]  أَبَْصاِرمِهْ   ِمنْ   يَُغضُّ   والشهوات،   الهوى  أرابب  أين  ،[30:  النور{ 

  يبس  بعد  ومتنوا  فات،  ما   عىل  قدموا  إذ  وندموا  التبعات،  دون  الذلات  وللا  ذهبت

}أذاكرمه  سوء  اآلاثر  يف  فتلمح  وههيات،  العود  العود وا  لِلُْمْؤِمِننيَ   ُقلْ :   ِمنْ   يَُغضُّ

 والعيوب،  اجلهل  قيود  يف  فأَسوا  اذلنوب  عىل  املوت  انزهلم  ، [30:  النور{ ]أَبَْصاِرمِهْ 

  يعقوب،   حزن  وال  الفائت  عىل   وحزنوا  والقلوب،  األفواه  عن  خلت  ذلات  فرحلت

  لِلُْمْؤِمِننيَ  ُقلْ : }أدابرمه يف التوبيخ وعىص  إدابرمه، ثياب  يف  ديرمه من خرجوا  حني
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وا ] أَبَْصاِرمِهْ   ِمنْ   يَُغضُّ  هذا  ديرمه  يف  املش َتيى  إىل  للناظرين  قل  ،[30:  النور{ 

 الرحيل   قرب  وعدمه  فدارمه،  الهوى  أطفال  اس تعجل  فإن  قرارمه،   دار  من  أمنوذج

وا  لِلُْمْؤِمِننيَ   ُقلْ : }دارمه  إىل   تفسد   نظرة   احذروا  ،[30:  النور{ ]أَبَْصاِرمِهْ   ِمنْ   يَُغضُّ

  وصف  لقد  الغيوب،  عامل  موالك  تسخط  والعيوب،  اذلم  عليك  وجتين  القلوب،

  ُقلْ }  :بأبشارمه  امحلى  تتعرض  ملا   امحلية  اس تعملوا   فلو   للمطبوب،  محية  الطبيب

وا  لِلُْمْؤِمِننيَ   من  وعصمنا   للهدى،  وإيك  للا  وفقنا   ،[30:  النور{ ]أَبَْصاِرمِهْ   ِمنْ   يَُغضُّ

  من   وجعلنا   العدى،   رش  فإَّنا   النفوس؛  رش   من  وسلمنا   والردى،   اجلهل  أس باب

وا  لِلُْمْؤِمِننيَ   ُقلْ : }أخيارمه  بوعظ  املنتفعني ]أَبَْصاِرمِهْ   ِمنْ   يَُغضُّ   وصىل [  30:  النور{ 

 .(1) (وحصبه وآل محمد  س يدان عىل  للا

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (135/ 1) ي اجلوز   البن التبصرة - (1) 
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 ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 
املقرّص  لربه  أّيا  والعاِص  برصه،  بغض  أن    :™  يقني  عمل  أمر اعمل  البرص  غض 

؛ ألنه ال يت الواجب  أوجب واجبات زماننا، ومن رضوريت عرصان، ومن  واجب

الفروج- به   -وهو صيانة  فهو واجب  فهو واجب،  إال  به  إال  الواجب  يت  ال   ، وما 

معروفة قاعدة رشعية  حمتومةوهذه  ومسأةل  الش يطان ِبجج  ،  بك  يتالعنب  فال   ،

فارغة:   ودعاوى  ابطةل،  بلكامت  احلرام  ويسول ل  ينَ ا  ِإنَّ }واهية،  ِ وا  ذلَّ   عىََل   اْرتَدُّ

َ  َما  بَْعدِ  ِمنْ  أَْداَبِرمِهْ  ْيَطانُ  الْهَُدى لَهُمُ  تََبنيَّ لَ  الشَّ  . [25: محمد { ]لَهُمْ  َوأَْمىَل  لَهُمْ  َسوَّ

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

407

 

 اخللوةجتنب 
واجب من الواجبات، ورضورة من الرضوريت، وهممة من املهامت الت ال بد مهنا  

ابللكية عن   اآلاثم، والابتعاد  اثنية يف  الوقوع  احلرام، وجتنب  من  التعايف  أراد  ملن 

معصية الرمحن يه جتنب اخللوة عند فتح النت ْعوًما إن اكن ال بد من فتحه وإال  

اخللو  جيتنب  مل  ومن  ل،  داع   يف  فال  يقع  أن  بد  فال  البالء  لهذا  فتحه  وقت  ة 

 اخلطر، ويصيب الزلل، مكن وجل املاء ال بد أن تبلل ثيابه شاء أم أىب!. 
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 اخرت أي احملبتني
من    ™، وَترج حمبة للا  تعاىل  إن هذه الشهوات احملرمة َترج العبد من حمبة للا

وحمبة الرمحن،   ،جيمتعان: حمبة الشهوات، والضدان ال  املنغمس يف الذلاتقلب هذا  

إنه   الرمحن؟  حمبة  من  نصيب  ل  يبقى  مفاذا  الشهوات  حمبة  من  القلب  امتأل  فإذا 

خيار واحد، حدد مصريك واخرت طريقك، وإذا أردت حمبة للا وذلة اإلميان فلن  

الش يطان نصيب  بطرد  إال  قلبك:    حتصل  ُ   َجَعلَ   َما }من   يِف   نْيِ قَلْبَ   ِمنْ   ِلَرُجل    اّللَّ

 .[4: األحزاب{ ]َجْوِفهِ 

 قال ابن القمي يف نونيته: 

 القلب بـيـت الرب جــل جالل        حبًا وإخالصــًا مع اإلميـــان 

 حب القرآن وحب أحلان الغناء        يف قلب عبد ليس جيمتعان 
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 ال جديد 
تعرف اذلي  غري  اجلديد  ا  ،ما  ابملناظر  نفسك  تلطخ  النارلتفلامذا  هبا  تشرتي    ،  

وتدخكل الرمحن،  عليك  وتغضب  اجلبار،  عواقب  من    وتنس يك  وحترمك  النريان، 

حلظات خالل  وَترس  ونفسك،   فهيا   اجِلنان،  وقلبك،  وجنتك،  ودينك،  ربك، 

وآخرتك...  وءَ   َوتَُذوُقوا  ثُُبوِِتَا   بَْعدَ   قََدم    فزََتِلَّ }:  ودنياك،    َسِبيلِ   َعنْ   َصَدْدُتْ   ِبَما   السُّ

 ِ وا   َواَل   َعِظمي    عََذاب    َولَُكْ   اّللَّ ِ   ِبَعهْدِ   تَْشرَتُ ََّما   قَِلياًل   ثََمنًا  اّللَّ ِ   ِعْندَ   ِإن   ِإنْ   لَُكْ   َخرْي    ُهوَ   اّللَّ

ِ   ِعْندَ   َوَما  يَْنفَدُ   ِعْنَدكُْ   َما   تَْعلَُمونَ   ُكْنُتْ  ينَ   َولَنَْجزِيَنَّ   اَبق    اّللَّ ِ وا   اذلَّ   ِبَأْحَسنِ   أَْجَرمُهْ   َصَبُ

َّهُ   ُمْؤِمن    َوُهوَ   ُأنىَْث   أَوْ   َذكَر    ِمنْ   َصاِلًحا   َْعِلَ   َمنْ   يَْعَملُونَ   اَكنُوا  َما   َطيَِّبةً   َحيَاةً   فَلَُنْحِييَن

ُمْ   . [97 - 94: النحل{ ]يَْعَملُونَ  اَكنُوا  َما  ِبَأْحَسنِ  أَْجَرمُهْ  َولَنَْجزِيهَنَّ
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{ ِ  {مَعَاذَ اهللا
  } اّللَّ يوسف    لكمة}َمَعاَذ  للا  ’ قالها  ومنعه،فأعاذه  الكيد  ،  عنه    ورصف 

األطم والرش  ] َعِظمي    يَْوم    عََذاَب   َريبِّ   َعَصيُْت   ِإنْ   أََخاُف   ِإينِّ }  : األعظم،  :  األنعام{ 

الرمحنو ،  [15 إال ظل  ال ظل  يوم   العرش يف  بظل  يس تظلون  اذلين  عز    يقولها 

قال احلافظ   للَا"،  أََخاُف   ِإينِّ :  فَقَالَ   َومَجَال    َمنِْصب    َذاُت   اْمَرأَة    َدَعْتهُ   "َوَرُجل    :وجل

ليعتذر )ابن جحر:   أو  الفاحشة،  لزيجرها عن  إما  بلسانه؛  يقول ذل  أنه  والظاهر 

صامم األمان  إن اإلميان ابهلل واخلوف منه  ؛ فإلهيا ويقمي احلجة، وحيمتل أن يقولها بقلبه

  يصدر   وإمنا ،  واملذلات  العاَص للعبد من مواقعة احلرام والانس ياق وراء الشهوات

 هذه  مثل  تصدر  وال  ،(1)(وحياء  تقوى  ومتني  تعاىل،  للا  من  خوف    شدة  عن  ذل

}جنسها   من  اكن  وما   اللكمة ]اّللَّ   َمَعاذَ :   ممن  إال  املوطن  ذل  يف  ،[23:يوسف{ 

 الَْجنَّةُ   َوُأْزِلفَتِ : }والشهادة  الغيب  يف  وخافه  أمره،  عالنية  ويف  َسه   يف  للا  راقب

اب    ِللُكِّ   تُوعَُدونَ   َما   َهَذا  بَِعيد    غرَْيَ   لِلُْمتَِّقنيَ  مْحَنَ   َخيِشَ   َمنْ   َحِفيظ   أَوَّ -31:ق{ ]الرَّ

:  اجلزاء  فاكن  الناس  عن  غاب  إذا  ،[ 33:ق{ ]اِبلْغَْيِب }  الرمحن؟  خيش  أين  ،[33

]الُْخلُودِ   يَْومُ   َذِلَ   بَِسالم    اْدُخلُوَها }   مراقبة  عىل  ترىب   إذا   فاملؤمن  ،[34-33:ق{ 

 والرقيب،  والبصري،  والسميع،  اكلعلمي،  وصفاته  أسامئه  أَسار  ومطالعة  للا،

  الرس   يف  للا  من  خوفًا  ذل  أمثر  واملهمين  واحمليط،  واحلفيظ،  واحلسيب،  والشهيد،

 للا   رمحه  الشعيب  قال  احملرمة،  الشهوة  عن  وصدوًدا  املعصية،  عن  وانَتاءً   والعالنية،

  بلك  أحاط  اذلي  الصدور،  وخباي  األمور  خفاي  عىل  املطلع)":  املهمين"  معَن  يف
 

 .(145/ 2) حجر  ابن  - الباري  فتح -(1) 
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اب    ِللُكِّ }، وانظر لقول:  (علًما   يشء   ، ة احلرام مفن حفظ للا عن مواقع  {َحِفيظ   أَوَّ

ادلوام  وفَ  الطاعات عىل  عنهعل  عنه، ورصفه  احلرام  مل  حفظه للا برصف  ، وإن 

املرص عىل  يفعل ذل   واملواصل ذلنوبهالعاِص   ،ربهمن بطش  فليحذر    عصيانه، 

نِ انتقامه، و   وعظميوشديد عذابه،   اذلي أعطى  ف؛  عمه عليه عىل حني غرة منه أخذ 

سلهبا  عىل  قادر  ِبرمانه    ،احلواس  َعُكْ  }ُقْل  مهنا:  واملعاقبة  مَسْ  ُ اّللَّ أََخَذ  ِإْن  أََرأَيُْتْ 

 !. [46َوأَبَْصاَرُكْ{ ]األنعام:
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 وقوفك وحدك للحساب بني يدي اهللتذكر 
ما أعظمه وأشده من موقف، وأجلها من حلظة حيار أماهما أحصاب العقول، وتنخلع 

اجلبار:   منادي  ينادي  يوم  األبصار  لها  القلوب، وتشخص  ليقم  لها  بن فالن  فالن 

، مث يقميه أمامه يسائهل عن لك حلظة، ولك اثنية، ولك  ™  للحساب بني يدي للا

الفانية:   ُّهُ   َوَسُيلَكُِّمهُ   ِإالَّ   أََحد    ِمنْ   ِمنُْكْ   َما ")يشء يف حياته    بَيْنَهُ   لَيَْس   الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   َرب

ِجمُ   تَْرمُجَان    للاِ   َوبنَْيَ  ُجُبهُ   ِحَجاب    َواَل   ،َلُ   يرَُتْ ا؟  َمااًل   ُأْعِطكَ   أَلَمْ :  َلُ   فَيَُقولُ   ،حَيْ  ،َوَودَلً

: فَيَُقولُ   ،فَُيَبلِّغََك؟  َرُسواًل   ِإلَْيكَ   ُأْرِسلْ   أَلَمْ :  َلُ   فَيَُقولُ   ،بىََل :  فَيَُقولُ   ،عَلَْيَك؟  َوُأفِْضلْ 

ًعا   َلَ   أَْجَعلْ   أَلَمْ :  فَيَُقولُ   ،بىََل  ا؟  مَسْ ْمَت   َما   أَيْنَ :  فَيَُقولُ   ،بىََل :  فَيَُقولُ   ،َوبرََصً   قَدَّ

اَمهُ   فَيَْنُظرُ   ِلنَْفِسَك؟ اِلِ   َوَعنْ   ،يَِمينِهِ   َوَعنْ   ،َوبَْعَدهُ   ،ُقدَّ دُ   فاََل   ، مِشَ   ِبهِ   يَِق    َشيْئًا   جَيِ

مَ   َما   إالَّ   هَجَّنََّ   َحرَّ   َوهْجَهُ  هِلِ   ِمنْ   قَدَّ هِ   تِلْقَاءَ   يَْنُظرُ   مُثَّ   ، َْعَ رواه  النَّارُ   فَتَْستَْقِبهُلُ   َوهْجِ  )"

 البخاري ومسمل وغريهام. 
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 النأي بالنفس 
جب مبا دليه من إميان إىل مدهلامت، وك بدأ ت الثقة ابلنفس إىل ويالت، والعُ ك جرّ 

بعد  خيرج  فمل  حيس هبا  حس نة  نية  مبجرد  واحلرام  النار    فالعاقل)  أبًدا؛  ها مشوار 

  همام  الثقة  يف  يفرط   وال   الفنت،   براثن  يف   نفسه  يلق   وال   أبًدا،  بعدوه  يثق  ال  اللبيب

  لها،  يسترشف  وال   الفنت،   عن   ينأى  جتده   هنا  ومن  والعمل،  وادلين،  العقل،  من  بلغ

  بنفسه،   وثق  هو   وإنْ   اإللهي ،  اللطف  وصاحبه  علهيا،   ُأِعني  ل  تعرضت  إذا  وهنا 

  مل  ’  يوسف  فهذا  اللطف،  عنه  وزال  نفسه،  إىل  ُولِكَ   بظلفه   حتفه  إىل   وسعى 
  ورشفه   وعلمه،  بإميانه،  يثق  مل  ذل  ومع  ل،  تعرضت  الت  يه  بل  للفتنة،  يتعرض

  للا  يرصف  مل  إن  بأنه  واعرتف  رشها،  من  ابهلل  واس تعاذ  الفتنة،  من  فر  بل  املُْعِرق،

}اجلاهلني  من  واكن  إلهين  صبا   النسوة  كيد  عنه ْجنُ   َربِّ   قَالَ :  ا  ِإيَلَّ   أََحبُّ   السِّ   ِممَّ

  فَاْستََجاَب   الَْجاِهِلنيَ   ِمنَ   َوأَُكنْ   ِإلهَْيِنَّ   أَْصُب   كَْيَدُهنَّ   َعينِّ   ترَْصِْف   َوِإالَّ   ِإلَْيهِ   يَْدُعونيَِن 

ُّهُ   َلُ  َف   َرب َّهُ   كَْيَدُهنَّ   َعْنهُ   فرََصَ ِميعُ   ُهوَ   ِإن   اكنت   وملا   ،[34  ،33:  يوسف{ ]الَْعِلميُ   السَّ

 وينأى   العظمي،  البالء  ذل  من  اخلالص  عىل   وُأِعني  اللطف،  صاَحبَهُ   حاَل   يه  هذه

 عليه  ُجِبلَْت   مبا -  النفوِس   َمثَلَ   فإن  املثرية؛  واللقطات  الفاُضة،  الصور  عن  بنفسه

  مكثل  -مال  حيث   الهوى  مع  متيل  غرائز   من  فهيا  أودع  وما   للشهوات،  ميل  من

  جمراها  جرى  وما   املواد،   هذه  فإن  لالش تعال؛   القابةل  املواد  وسائر   والوقود،  البارود،

 خيىش   ال  وادعة،  ساكنة  بقيت  أوارها   ويذيك  فتيلها،  يشعل  عام  بعيدة  اكنت  مىت

  مما   اقرتبت  فإذا   هادئة  ساكنة  وادعة  تظل  فإَّنا   النفوس؛  وكذل  والعكس،  خطرها،
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 مشموم  أو  منظور،  أو  مقروء،  أو  مسموع،  من  الرشور  إىل  نوازعها   وحيرك  يثريها،

 . (أهواؤها  وطغت داؤها، وحترك رشورها،  وهاجت  كوامهنا، اثرت -

ْض النفَس ملا   ليس يُريض غرَيه عند احملنْ      ال تمُل َمْن َعرَّ

ْب عرجفاً من لهب   ــ ال تُقَ  بْتَ ــى قَ ــتـ وم     رِّ  ارْت ُدخنْ ـــُه ثــرَّ

 وقال آخر: 

 وَدعِ التعرَض للفنت                     ال تُتِْبعِ النفَس الهوى   

 ُن ابب  للفنتـي ـ والع                      يُس يح  مل ميت  ــ إبل 
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 إشغال النفس بالعبادات واالنهماك يف الدعوة 
 ،وتعطيل اجلوارح من العبادات  ،وجفاف مادة حياته  ،إن تعطيل القلب عن أوراده

العوائد أَس هذه    يفوانقطاعها عن ممارسة الطاعات لهو من أعظم أس باب الوقوع  

امللهيات؛ والسفاسف  شغلتك    احملرمات،  ابلطاعة  تشغلها  مل  إن  النفس  ألن 

الفراغ أبًدا، فإما أن تشغلها بطاعة الرمحن، أو شغلتك بطاعة    ب وال حت  ،ابملعصية

ومال العصيان: الش يطان،  أَس  يف  والوقوع  احلرام،    ِذْكرِ   َعنْ   يَْعُش   َوَمنْ }  حقة 

مْحَنِ  ُمْ   قَرِين    َلُ   فَهُوَ   َشْيَطاانً   لَُ   نُقَيِّْض   الرَّ وََّنُمْ   َوِإَّنَّ ِبيلِ   َعنِ   لََيُصدُّ َسُبونَ   السَّ ُمْ   َوحَيْ   أََّنَّ

  َولَنْ   الْقَرِينُ   فَِبئَْس   الَْمرْشِقنَْيِ   بُْعدَ   َوبَيْنَكَ   بَيْيِن   لَْيَت   يَ   قَالَ   َجاَءانَ   ِإَذا  َحىتَّ   ُمهْتَُدونَ 

، بل بقدر  [39  -  36:  الزخرف{ ]ُمْشرَتُِكونَ   الَْعَذاِب   يِف   أَنَُّكْ   َظلَْمُتْ   ِإذْ   الَْيْومَ   يَْنفََعُكُ 

الرب جل وعال،   قربه من  الفحشاء اكن  السوء، واحلرام وأهل  بعده عن أصدقاء 

اِلمُ   يََعضُّ   ْومَ َويَ }والعكس ابلعكس:   َْذُت   لَْيتيَِن   يَ   يَُقولُ   يََديْهِ   عىََل   الظَّ ُسولِ   َمعَ   اَتَّ   الرَّ

ذْ   لَمْ   لَْيتيَِن   َويْلىََت   يَ   َسِبياًل  ِ ْكرِ   َعنِ   أََضلَّيِن   لَقَدْ   َخِلياًل   فُاَلانً   أََتَّ   َواَكنَ   َجاَءيِن   ِإذْ   بَْعدَ   اذلِّ

ْيَطانُ  نَْسانِ   الشَّ ءُ }،  [29  -  27:  الفرقان{ ]َخُذواًل   ِلإْلِ   ِلَبْعض    بَْعُضهُمْ   يَْوَمئِذ    اأْلَِخالَّ

طاعة للا مانعة    يفوذلل اكنت نشأة الشاب    ،[67:  الزخرف{ ]الُْمتَِّقنيَ   ِإالَّ   عَُدو  

  يف مثل تكل السفاسف، كيف ال ومن الس بعة اذلين يظلهم للا    يف ل من الوقوع  

 .(1)"للاِ   ِعَباَدةِ   يِف  نََشأَ  َوَشاب  ظهل يوم ال ظّل إال ظهل "

 

َعة  : )"«  للا    َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  ُهَري  َرةَ   َأيب    رواه البخاري ومسلم: َعن    -  (1)    َسب  
  َوَرُجل    للا    ع َباَدة    يف    َنَشأَ   َوَشاب    َعاد لُ   إ َمام  :  ظ لُّهُ   إ ال    ظ ل    اَل   يَ و مَ   ظ ل  ه    يف    للاُ   يُظ لُُّهمُ 
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 الصرب على املعصية أكمل
ثواب صبه  من  أعظم  ربه  معصية  ترك  ثواب صبه عىل  أن  العاِص  لو عمل  ماذا 

عىل ما نزلت به من مهوم ومغوم وكروب؛ ألنه ال اختيار ل فهيا بعكس املعصية فهو  

-مال القرار إما أن يأتهيا، أو جياهد نفسه فينرصف عهنا، ويف هذا يقول ابن القمي  

يقول: اكن صب    -قدس للا روحه-تميية    ومسعت ش يخ اإلسالم ابن: )-رمحه للا

عن مطاوعة امرأة العزيز عىل شأَّنا أمكل من صبه عىل إلقاء إخوته    ’ يوسف  

اجلب يف  أبيه  ،وبيعه  ،ل  وبني  بينه  بغري    ؛ وتفريقهم  عليه  جرت  أمور  هذه  فإن 

وأما صبه عن املعصية   ،ليس للعبد فهيا حيةل غري الصب،ال كسب ل فهيا    ،اختياره

وال س امي مع األس باب الت تقوى معها دواع     ،وحماربة للنفس  ا،فصب اختيار ورض 

ويرد    ، ليس ل ما يعوضهوعزابً   ، وداعية الش باب إلهيا قويةفإنه اكن شاابً   ؛املوافقة

ا والغريب ال يس تح  يف بْل غربته مما يس تح  منه من بني أحصابه  وغريبً   ،شهوته

وذات   ،واملرأة مجيةل  ،ا ليس وازعه كوازع احلر واململوك أيضً ومملواكً   ، وأههل  ومعارفه

الرقيب  ، ويه س يدته  ،منصب غاب  نفسها   ،وقد  إىل  ادلاعية ل  واحلريصة    ،ويه 

ومع هذه    ،ومع ذل توعدته إن مل يفعل ابلسجن والصغار   ، عىل ذل أشد احلرص

 

د    ُمَعل ق    قَ ل ُبهُ  ل َمس ج  ن هُ   َخرَجَ   إ َذا   اب  َتَمَعا  ،للا    يف    حَتَااب    إ لَي ه  َوَرُجاَلن    يَ ُعودَ   َحَّت    م    َعَلي ه    اج 
َرأَة    َدَعت هُ   َوَرُجل    ،َعَلي ه    َوتَ َفر قَا   َوَرُجل    ، للاَ   َأَخافُ   إ ين   :  فَ َقالَ   َومَجَال    َمن ص ب    َذاتُ   ام 

َفاَها   ب َصَدَقة    َتَصد قَ  َالُهُ   تَ ع َلمَ   اَل   َحَّت    فََأخ    َخال ياً   للاَ   ذََكرَ   َوَرُجل    ميَ يُنُه،  تُ ن ف قُ   َما   ِش 
َناُه"(.  فَ َفاَضت    َعي  



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

417

 

وأين هذا من صبه يف اجلب عىل    ، ا ملا عند للاوإيثارً   ،اادلواع  لكها صب اختيارً 

 .(1) (ما ليس من كس به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املستدرك(156/  2)  السالكني  مدارج  -  (1)  وانظر:  /  1)  الفتاوى   جمموع  على  ، 
144) . 
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 ’من قصة يوسفعالجية تأمالت 
عن   قال ِ   َمَعاذَ   قَالَ }:  ’ يوسف    للا  َّهُ   اّللَّ َّهُ   َمثَْوايَ   أَْحَسنَ   َريبِّ   ِإن   يُْفِلحُ   اَل   ِإن

اِلُمونَ  عن  أن اإلنسان يرصف الفتنة والسوء    درس:وهذا فيه    ،[23:  يوسف{ ]الظَّ

يناسب  غريه   يريد  مبا  من  سواء  وينصحه،  خياطبه  ل  أن  من  يرسل  أو  يؤذيه، 

، فقد  احلرام، أو يدخهل معه يف عالقات ودردشات، أو اكن أي إنسان يعمل احلرام

اإلميان ضعيف  خشص  لها يكون  يس تجيب  وال  واألحاديث  ابآليت  يقتنع  فال   ،

، وَتوفه مبا جيلب عليه  حتدثه عن األمراض اجلنس ية  أن  احلل معهقلبه، وابلتايل ف

فهيا، حيب  وما  ورزقها  متعها  من  واحلرمان  ادلنيوية،  النكبات  من  ولهذا    احلرام 

 خوفها بزوهجا اذلي أكرمه وأحسن مثواه!. ’ يوسف 

 

م،  نالحظ ك هو غاية يف األمهية توفيق للا للعبد، وإعانته ل عىل ترك احلراا:  اثنيً 

وتعاىل س بحانه  قال  ِّهِ   ُبْرَهانَ   َرأَى  أَنْ   لَْواَل   هِبَا   َومَهَّ   ِبهِ   مَهَّْت   َولَقَدْ }  :فقد    كََذِلَ   َرب

وءَ   َعْنهُ   ِلنرَْصَِف  َّهُ   َوالْفَْحَشاءَ   السُّ فإنه لو مل    ،[24:  يوسف{ ]الُْمْخلَِصنيَ   ِعَباِدانَ   ِمنْ   ِإن

، لكن رصفه للا مبا أعطاه من آية بينة، وسبب معقول حيجزه ير برهان ربه هلمَّ هبا 

عن احلرام، ومن هنا ميكن أن نقول أمًرا يف غاية األمهية وهو: الرسائل الرابنية الت  

ليوسف   أرسلها  الت  نفسها  لعبده يه  فانتفع هبا، واملطلوب هل   ’جيعلها للا 

ذه الرسائل أم ال ينتفع هبا كتعليق هاتفه أو حاسوبه، أو اتصال أحد  العبد ينتفع هب

عليه، أو بطء هجازه أو أي يشء من هذه الرسائل الرابنية إليه، مفن انتفع هبا فذاك 
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إال نفسه،    ، ومن مل ينتفع هبا فال يلومنّ ’ السعيد حقًا، وقدوته نيب للا يوسف  

انتفع هبا فرصف للا عنه    ’   لوانظر   فقالكيف    َعْنهُ   ِلنرَْصَِف   كََذِلَ : }احلرام 

وءَ  َّهُ  َوالْفَْحَشاءَ  السُّ  . [24: يوسف{ ]الُْمْخلَِصنيَ  ِعَباِدانَ  ِمنْ  ِإن

 

 ِلنرَْصَِف }:  ل كيف أن اّلّل مل يقل: لنرصفه عن السوء والفحشاء، بل قالتأمّ اثلثًا:  

وءَ   َعْنهُ  رصف وهذا أبلغ من أن يُ   ،عنهفت  {، فالسوء والفحشاء رُص َوالْفَْحَشاءَ   السُّ

بنفسها مل متر عليه  عهنا هو للنفس حظوظها بل يه  تظهر عليه مث تكون  أو أن   ،

الكرامات  لوال  هذه  مثل  لنفسه  عبد  ميكل  وهل  هذا،  بعد  وتوفيق  كرامة  فأي 

الرابنية، فذلل حيتاج املسمل أمام هذه الشهوات واملغريت إىل جلوء صادق برب  

ُ }  العاملني جل وعال: : يوسف{ ]يَْعلَُمونَ   اَل   النَّاِس   أَْكرَثَ   َولَِكنَّ   أَْمِرهِ   عىََل   غَاِلب    َواّللَّ

دعائه  [21 من  وذلا اكن  َرمْحَتَكَ «،  "اللَّهُمَّ   َطْرفَةَ   نَْفيِس   إىَل   تلَِكْيِن   فاَل   أَْرُجو  : 

، املعان عىل    «، هذا وهو رسول للا  "أَنَْت   ِإالَّ   ِإَلَ   اَل   لُكَُّه،  َشأيِن   يِل   َوأَْصِلحْ   عنَْي 

  ثَبَّتْنَاكَ   أَنْ   َولَْواَل }ومع هذا اكن يدعو للا بذل، بل قال للا ل:    ™نفسه من للا  

نركن [74:  اإلَساء{ ] قَِلياًل   َشيْئًا   ِإلهَْيِمْ   تَْركَنُ   ِكْدَت   لَقَدْ  بنا َنن ومع هذا  ، فكيف 

فنسقط يف أول معصية، وأقرب منعطف عىل إمياننا، وقةل طاعاتنا، ونغرت ِبس ناتنا  

 شهوة فاهلل للا أّيا الشاب إيك أعين. 

 

ملواهجة   رابًعا: منه  بد  ال  ورشط  كرضورة،  املسمل  حيتاج  نفسها  الكرمية  اآلية  يف 

يستسمل  ال  فاخمللص  أعامل؛  تعاىل يف  اإلخالص هلل  هو  العرص  مغريت وشهوات 
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  َعْنهُ   ِلنرَْصَِف   كََذِلَ }للشهوات، وال ترضه الفنت واملغريت، ولهذا قال عن يوسف:  

وءَ  َّهُ  َوالْفَْحَشاءَ  السُّ  . [24: يوسف{ ]الُْمْخلَِصنيَ  ِعَباِدانَ  ِمنْ  ِإن

 

من اآلية السابقة أيًضا أن حفظ للا جل جالل بطاعته سبب لنجاة العبد  خامًسا:  

َّهُ }من معصية ربه، وتويل حفظ للا ل:   ، ودامئًا من [24:  يوسف{ ]ِعَباِدانَ   ِمنْ   ِإن

 : "اْحفَظْ يف شأنه لكه  ™حفظ للا بطاعته حفظه للا من معصيته، بل حفظه  

فَْظَك، للاَ  ْدهُ  للاَ  اْحفَظْ حَيْ  جُتَاَهَك".  جَتِ

 

يوسف سادًسا:   أن  امجليةل  والقصة  العظمية،  اآليت  هذه  يف  املهمة  التأمالت  من 

يفكّ   ’  أو  لها،  يستسمل  ومل  فوًرا،  املعصية  ماكن  يمتهّغرّي  أو  يرتك ر،  أو  ل، 

الضاري:   األسد  من  اخلائف  فرار  فر  بل  فرصة  الفتنة  {  الَْباَب   َواْستَبَقَا }لطرف 

بد  [25:  يوسف] فال  لها  تعرض  أو  الفتنة،  ل  تعرضت  من  عىل  وهكذا جيب   ،

مفارقة   كذل هنا جيب، و كرشط رضوري للفرار مهنا، وجتنهبا، وعدم التعرض لها 

املعصية إلهيا،موطن  عودته  وأس باب  به    ،  تعود  ووس يةل  ونسب  وجهر لك سبب 

واملذلات، الشهوات  أمام هذه  آدم  ابن  مع ضعف  حفمتًا س يعود خاصة  وإال   إلهيا، 

نفس   مائة  قتل  اذلي  قبل ذل، ومر حديث  والش يطان  والهوى  النفس  وتسويل 

الطاعة أرض  إىل  املعصية  أرض  أن خيرج من  الرشط  فوق ذل  ،  وكيف اكن  بل 

شأن خلطته به أن يؤثر عليه، أو يريبه، أو جيره ولو يف    جيب البعد عن لك ما من

فاذلي دعا امرأة العزيز إىل أن تصل إىل هذا األمر وتدعو  املس تقبل البعيد للحرام؛  
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عن نفسه هو كرثة خمالطَتا ل، ومن هنا جيب أن حيذر الش باب   وتراودهيوسف  

سببً  خمالطته  تكون  قد  من  خمالطة  كرثة  يقمن  أن  إىل  ومدعاة  هذه  ا  مثل  يف  ع 

 املعصية أو غريها. 

 

وقوته    ™واخلروج من احلول والقوة إىل حول للا    ادلعاء،  ل آخر هوتأمّ سابًعا: و 

ل   والترضع  دعائه،  العصيان،  تعاىل  ِبسن  س بل  وجينبه  احلرام،  من  ينجيه  أن 

 َربِّ   قَالَ }  : ربه فقال  ’ فقد دعا يوسف    ويعيذه من نفسه وهواها والش يطان؛

ْجنُ  ا  ِإيَلَّ  أََحبُّ  السِّ   ِمنَ  َوأَُكنْ  ِإلهَْيِنَّ   أَْصُب  كَْيَدُهنَّ  َعينِّ  ترَْصِْف  َوِإالَّ  ِإلَْيهِ   يَْدُعونيَِن  ِممَّ

ُّهُ   َلُ   فَاْستََجاَب   الَْجاِهِلنيَ  َف   َرب َّهُ   كَْيَدُهنَّ   َعْنهُ   فرََصَ ِميعُ   ُهوَ   ِإن ]الَْعِلميُ   السَّ : يوسف{ 

والنيب[34  ،33 قلبه، وحيصّ   «  ،  يطهر للا  أن  للشاب  ما  دعا  فاكن  فرجه  ن 

َعْن أيَِب ُأَماَمَة ف:  أراده، فالزم الثلث األخري من الليل، وترضع بني يدي الرب اجلليل

اَن،    :فَقَاَل: َي َرُسوَل للاِ   «ِإنَّ فىًَت َشاابًّ أََت النَّيِبَّ  )قَاَل:    ¢الَْباِهِلِّ   ائَْذْن يِل اِبلزِّ

: "اْدنُْه"، فََداَن «فََأْقبََل الْقَْوُم عَلَْيِه فََزَجُروُه، َوقَالُوا: َمْه، َمْه، فَقَاَل َلُ َرُسوُل للِا  

َك؟"، قَاَل: اَل َوللِا َي َرُسوَل  «ِمنُْه قَرِيبًا، فََجلََس، فَقَاَل َرُسوُل للِا   مِّ بُُّه أِلُ : "أحَُتِ

ْم، أَفَُتِحبُُّه اِلبْنَِتَك؟ "قَاَل: للِا،   هَاِِتِ مَّ بُّونَُه أِلُ َجَعليَِن للُا ِفَداَءَك، قَاَل: "َواَل النَّاُس حُيِ

ْم، أَفَُتِحبُُّه   بُّونَُه ِلَبنَاِِتِ اَل َوللِا َي َرُسوَل للِا، َجَعليَِن للُا ِفَداَءَك، قَاَل: "َواَل النَّاُس حُيِ

ْخِتَك؟" النَّاُس  قَا   ،أِلُ "َواَل  قَاَل:  ِفَداَءَك،  للُا  َجَعليَِن  للِا،  َرُسوَل  َي  َوللِا  اَل  َل: 

للُا   َجَعليَِن  للِا،  َرُسوَل  َي  َوللِا  اَل  قَاَل:  تَِك؟"،  ِلَعمَّ أَفَُتِحبُُّه  ْم،  أِلََخَواِِتِ بُّونَُه  حُيِ

اِتِِ  ِلَعمَّ بُّونَُه  حُيِ النَّاُس  "َواَل  قَاَل:  َي  ِفَداَءَك،  َوللِا  اَل  قَاَل:  ِلَخالَتَِك؟"،  أَفَُتِحبُُّه  ْم، 
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قَاَل:   ِفَداَءَك،  للُا  َجَعليَِن  َرُسوُل "َرُسوَل للِا،  فََوَضَع  ْم،  ِلَخااَلِِتِ بُّونَُه  حُيِ النَّاُس  َواَل 

ْن فَْرَجُه" ، فمََلْ يَُكْن  يََدُه عَلَْيِه، َوقَاَل: اللَّهُمَّ اغِْفْر َذنَْبُه، َوَطهِّْر قَلَْبُه، َوَحصِّ   «للِا  

ء    ."(بَْعَد َذِلَ الْفَىَت يَلْتَِفُت ِإىَل يَشْ

 

أيًضا فال بد للطاعة من مثن، وهجاد وجماهدة، ومشقة وتعب، ولهذا قال للا اثمنًا: و 

يوسف   ْجنُ   َربِّ   قَاَلَ }:  ’ عن  ا  ِإيَلَّ   أََحبُّ   السِّ ]ِإلَْيهِ   يَْدُعونيَِن   ِممَّ : يوسف{ 

يف سبيل الطاعة، واجتناب املعصية رضورة لنيل كرامة  التضحية والتحمل  ، ف[33

واجلنة:   ينَ } للا  ِ ُمْ   ِفينَا   َجاَهُدوا   َواذلَّ َ   َوِإنَّ   ُسُبلَنَا   لهََنِْديهَنَّ { الُْمْحِسننِيَ   لََمعَ   اّللَّ

مْ   ِمنْ   َصلَحَ   َوَمنْ   يَْدُخلُوََّنَا  عَْدن    َجنَّاُت }،  [69:  العنكبوت] مْ َوأَ   آاَبهِئِ مْ   ْزَواهِجِ ِِتِ يَّ   َوُذرِّ

ُتْ   ِبَما   عَلَْيُكْ   َساَلم    اَبب    لُكِّ   ِمنْ   عَلهَْيِمْ   يَْدُخلُونَ   َوالَْماَلئِكَةُ  ارِ   ُعْقَب   فَِنْعمَ   َصَبْ { ادلَّ

ليوسف  [24  ،23:  الرعد] اكنت  كام  ل  العاقبة  أن  بعد ذل  يقني  عىل  وليكن   ،

]اأْلَْرِض   يِف   ِلُيوُسَف   َمكَّنَّا   َوكََذِلَ } :  ’  قريب، [21:  يوسف{  الفرج  وأن   ،

ِ   َحاَش   ُقلْنَ }والاعرتاف بفضهل غري بعيد:    اْمَرأَُت   قَالَتِ   ُسوء    ِمنْ   عَلَْيهِ   عَِلْمنَا  َما  ّلِلَّ

َّهُ   نَْفِسهِ   َعنْ   َراَوْدتُهُ   أَانَ   الَْحقُّ   َحْصَحَص   اآْلنَ   الَْعزِيزِ  اِدِقنيَ   لَِمنَ   َوِإن ]الصَّ :  سفيو { 

51]. 
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ُ  النااسَ  وخََتْشَى}  { خَتْشَاهُ  َأنْ  َأحَق    وَاهللا

  أَلَمْ }سائل نفسك ماذا يؤثر فيك أكرث عبارة: املاكن حماط ابلاكمريات، أم قول للا:  

َ   ِبَأنَّ   يَْعملَْ  ]يََرى  اّللَّ يف  [14:  العلق{  وأوقع  وأخوف،  أمه،  األوىل  اكنت  فإذا   ،

قال للا:   فقد  نفسك؛  فراجع  وأردع ل  لعمكل،  وأَسع  ِمَن  قلبك،  }يَْستَْخُفوَن 

  ُ ِ َوُهَو َمَعهُْم ِإْذ يَُبيُِّتوَن َما اَل يَْرَض ِمَن الْقَْوِل َواَكَن اّللَّ النَّاِس َواَل يَْستَْخُفوَن ِمَن اّللَّ

 [. 108ِحيًطا{ ]النساء: ِبَما يَْعَملُوَن مُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

424

 

 املراقبة  فرضفعرل 
شاء ما  منه  فيختلس  اذلهب  حمل  يدخل  بدوي  احملل  ،هذا  أحصاب  مث   ،ويرتكه 

فيصعق    ،يس تدعونه بعد ذل فتكون املفاجأة أن لك يشء مصور، وأنه مدان به

حىت أعلن الشهادتني من جديد، وما عمل ذل املسكني أن اكمريات للا عز وجل  

المتثيل- ادلنيا لكها:    -من ابب  وأبني وأوحض من اكمريات  }َوَما  أقوى وأدق وأحك 

ْيُكْ ُشهُوًدا ِإْذ  تَُكوُن يِف َشْأن  َوَما تَْتلُو ِمنُْه ِمْن ُقْرَآن  َواَل تَْعَملُوَن ِمْن َْعَل  ِإالَّ ُكنَّا عَلَ 

َماِء َواَل أَْصغََر   ة  يِف اأْلَْرِض َواَل يِف السَّ َِّك ِمْن ِمثْقَاِل َذرَّ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَْعُزُب َعْن َرب

{ ]يونس:   َ يَْعمَلُ َما  ، وقول: [61ِمْن َذِلَ َواَل أَْكَبَ ِإالَّ يِف ِكتَاب  ُمِبني  }أَلَْم تََر أَنَّ اّللَّ

َسة  ِإالَّ    يِف  َوى ثاََلثَة  ِإالَّ ُهَو َراِبُعهُْم َواَل مَخْ َماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َما يَُكوُن ِمْن جَنْ السَّ

ِّهُئُْم ِبَما َْعِ  لُوا  ُهَو َساِدُسهُْم َواَل أَْدَن ِمْن َذِلَ َواَل أَْكرَثَ ِإالَّ ُهَو َمَعهُْم أَيَْن َما اَكنُوا مُثَّ يُنَب

ء  عَِلمي { ]اجملادةل:  يَْوَم   َ ِبلُكِّ يَشْ َ   ِبَأنَّ   يَْعملَْ   أَلَمْ }،  [ 7الِْقيَاَمِة ِإنَّ اّللَّ :  العلق{ ]يََرى  اّللَّ

ِف    َوَما  اأْلَعنُْيِ   َخائِنَةَ   يَْعملَُ }، وقول:  [14 ُدورُ   َُتْ ، بل قول للا:  [19:  غافر{ ]الصُّ

ِ   ِمنَ   يَْستَْخُفونَ   َواَل   النَّاِس   ِمنَ   يَْستَْخُفونَ }   ِمنَ   يَْرَض   اَل   َما   يَُبيُِّتونَ   ِإذْ   َمَعهُمْ   َوُهوَ   اّللَّ

ُ   َواَكنَ   الْقَْولِ  نَْيا   الَْحَياةِ   يِف   َعهْنُمْ   َجاَدلُْتْ   َهُؤاَلءِ   أَنُْتْ   َها   ُمِحيًطا   يَْعَملُونَ   ِبَما   اّللَّ   فََمنْ   ادلُّ

َ   جُيَاِدلُ  ]َوِكياًل   عَلهَْيِمْ   يَُكونُ   َمنْ   أَمْ   ةِ الِْقيَامَ   يَْومَ   َعهْنُمْ   اّللَّ   ،[109  ،108:  النساء{ 

َماِء { ]آل ْعران:   ء  يِف اأْلَْرِض َواَل يِف السَّ فَى عَلَْيِه يَشْ َ اَل خَيْ }َوِعْنَدُه ،[5}ِإنَّ اّللَّ

الَْبِّ   يِف  َما  َويَْعمَلُ  ُهَو  ِإالَّ  يَْعلَُمهَا  اَل  الْغَْيِب  ِإالَّ  َمفَاتُِح  َوَرقَة   ِمْن  تَْسُقطُ  َوَما  َوالَْبْحِر 

  } ُمِبني   ِكتَاب   يِف  ِإالَّ  َيبِس   َواَل  َرْطب   َواَل  اأْلَْرِض  ُظلَُماِت  يِف  َحبَّة   َواَل  يَْعلَُمهَا 

يْهِ   ِإالَّ   قَْول   ِمنْ   يَلِْفظُ  َما }... واآليت كثرية، فكيف ابملالئكة:  [59]األنعام:    َرِقيب    دَلَ
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]يد  َعتِ  {  تَْفَعلُونَ   َما   يَْعلَُمونَ   اَكتِِبنيَ   ِكَراًما   لََحاِفِظنيَ   عَلَْيُكْ   َوِإنَّ }،  [18:  ق{ 

]َحفََظةً   عَلَْيُكْ   َويُْرِسلُ }،  [12  -  10:  الانفطار] جبوارحه:  [61:  األنعام{  بل   ،

يُوَزُعونَ  فَهُْم  النَّاِر  ِإىَل   ِ اّللَّ أَعَْداُء  رَشُ  حُيْ إِ   }َويَْوَم  ْم  َحىتَّ  عَلهَْيِ َشهَِد  َجاُءوَها  َما  َذا 

يَْعَملُونَ  اَكنُوا  ِبَما  َوُجلُوُدمُهْ  َوأَبَْصاُرمُهْ  ُعهُْم  قَالُوا    مَسْ عَلَْينَا  َشهِْدُتْ  ِلَم  ِلُجلُوِدمِهْ  َوقَالُوا 

َوِإلَْيِه   ة   َمرَّ َل  أَوَّ َخلَقَُكْ  َوُهَو  ء   يَشْ لُكَّ  أَنَْطَق  ي  ِ اذلَّ  ُ اّللَّ ُكْنُتْ  أَنَْطقَنَا  َوَما  تُْرَجُعوَن 

َ اَل  ُعُكْ َواَل أَبَْصاُرُكْ َواَل ُجلُوُدُكْ َولَِكْن َظنَنُْتْ أَنَّ اّللَّ وَن أَْن يَْشهََد عَلَْيُكْ مَسْ يَْعمَلُ    تَْستَرِتُ

ا تَْعَملُوَن{ ]فصلت:   ِتُ ويف سورة يس قال متوعًدا:  [،  22،  19كَثِرًيا ِممَّ }الَْيْوَم خَنْ

يَْكِسُبوَن{ ]يس:  عىََل  اَكنُوا  ِبَما  أَْرُجلُهُْم  َوتَْشهَُد  أَيِْدِّيْم  َوتُلَكُِّمنَا  أَفَْواِههِْم  ، ويف  [65 

أخرى:  مرة  اإلشهاد  بلفظ  بني  النور  َوأَيِْدِّيْم    سورة  أَلِْسنََُتُْم  ْم  عَلهَْيِ تَْشهَُد  }يَْوَم 

]النور:   يَْعَملُوَن{  اَكنُوا  ِبَما  فهيا  [24َوأَْرُجلُهُْم  وما  األرض  لكه  ذل  فوق  بل   ،

ومن   تصوير،  وبأدق  عليه  الفيديو  يعرض  كام  يشء  لك  ويعرض  عليه،  ستشهد 

نَْساُن َما  اجلهات الست:   }ِإَذا ُزلْزِلَِت اأْلَْرُض زِلَْزالَهَا َوأَْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثْقَالَهَا َوقَاَل اإْلِ

ِبأَ  أَْخبَاَرَها   ُث  حُتَدِّ يَْوَمئِذ   ْوا  لَهَا  ِلرُيَ أَْشتَاًت  النَّاُس  يَْصُدُر  يَْوَمئِذ   لَهَا  أَْوَح  ََّك  َرب نَّ 

ا يََرُه{ ]الزلزةل:  ة  رَشًّ ا يََرُه َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ ة  َخرْيً الَهُْم فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ  - 1أَْْعَ

، «قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل للِا    ¢روى مسمل يف حصيحه من حديث أنس  ، و [8

قَاَل: »ِمْن    ، فََضِحَك، فَقَاَل: »َهْل تَْدُروَن ِممَّ أَُْضَُك؟« قَاَل: ُقلْنَا: للُا َوَرُسوُلُ أَعْملَُ 

بىََل  يَُقوُل:  قَاَل:  ؟  مْلِ الظُّ ِمَن  ْريِن  جُتِ أَلَْم  َربِّ  َي  يَُقوُل:  َُّه،  َرب الَْعْبِد  اَل:  قَ   ،ُمَخاَطَبِة 

ِمينِّ  َشاِهًدا  ِإالَّ  نَْفيِس  عىََل  ُأِجزُي  اَل  فَِإينِّ  الَْيْوَم   ،فَيَُقوُل:  ِبنَْفِسَك  كَفَى  فَيَُقوُل:  قَاَل: 

قَاَل: فَُيْخَتُ عىََل ِفيِه، فَُيقَاُل أَلْراَكِنِه: انِْطِق ،   ،عَلَْيَك َشهِيًدا، َواِبلِْكَراِم الْاَكتِِبنَي ُشهُوًدا

فَتَنْ  الَُْكَمِ قَاَل:  َوبنَْيَ  بَيْنَُه،  خُيَىلَّ  مُثَّ  قَاَل:   ، اِلِ ِبَأْْعَ لَُكنَّ    ،ِطُق  بُْعًدا  فَيَُقوُل:  قَاَل: 
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ُأاَنِضُل« ُكْنُت  فََعْنُكنَّ  قًا،  من   ،َوحُسْ املراقبة  إعدادات  تفعيل  أو  تشغيل  فالواجب 

فنخاف من رب العاملني س بحانه وتعاىل، وال يكون س بحانه أهون الناظرين إلينا،  

احلق:   املكل  ونرتك  يِهَ  اخللق  فَِإَذا  اأْلَْرَض  ِبُكُ  ِسَف  خَيْ أَْن  َماِء  السَّ يِف  َمْن  }أَأَِمنُْتْ 

َماِء أَْن يُْرِسَل عَلَْيُكْ َحاِصبًا فََستَْعلَُموَن كَْيَف نَِذيِر{ ]املكل:  تَُموُر أَْم أَِمنُْتْ َمْن يِف السَّ

ُْم ِمْن فَْوِقهِْم َويَْفَعلُوَن  ونداء خالقك:    ، أمل تسمع لقول ربك،[17،  16 }خَيَافُوَن َرهبَّ

يُْؤَمُروَن{ ]النحل:   َ  ، وسأل سؤال اس تغراب وتعجب:  [50َما  ِبَأنَّ اّللَّ يَْعمَلْ  }أَلَْم 

، بل أين شعارك العظمي، والكمك اذلي ينطق من كتاب للا  [14يََرى{ ]العلق:  

 .![15ْن َعَصيُْت َريبِّ عََذاَب يَْوم  َعِظمي { ]األنعام: }ُقْل ِإينِّ أََخاُف إِ الكرمي: 

  ، كيف س يكون حال  ،أرأيت لو قيل ل: إنك مراقب من ِقبَل احلاكوهنا سؤال:  

توترك، وَتوفك...،  إجراءاتك محلاية زلكل، وكيف س يكون  َّك    وما يه  أن ال شكَّ 

، وس تدقق  كس تحتاط لنفسك، وس تبتعد عن لك موطن يكون سببًا يف مساءلت

ولكنَّ الكثريين جتدمه ال  ألفاظك، وتعتين جيًدا بلكامتك، وتنتق  ما تلفظه بلسانك،  

وتعاىل تبارك  وأخفى  الرسَّ  يعمل  ممن  مراقبون  أَّنم  علهيم  ال    ،خيفى  جتده  هذا  ومع 

قابة الرَّ هذه  إىل  مل ،  يلتفت  اذلين  أولئك  من  الكثريين  حال  يه  الغفةل  وهذه 

للا   رقابة  لك تعاىليستشعروا  فوق  ومزنةل  املراتب،  لك  فوق  مرتبة  أَّنا  مع   ،

لنبيه    أن  َتالعظم  حىت  ،املنازل بعث  تعاىل  جبيل    «للا  وحيه  ؛  ’ أمني 
ا سأل النيب  مالطويل، عند  ’فف  حديث جبيل  ،  لتذكريه برشف هذه املرتبة

  مل للا كأنك تراه، فإن    تعبد عدة مسائل، ومهنا: قال: » ما اإلحسان؟ قال: أن    «

يشري إىل أن  "قال احلافظ ابن رجب:  ،  تكن تراه، فإنه يراك« رواه البخاري ومسمل

يراه،  َّه  كأن يديه  ُقْربه، وأنه بني  الصفة، ويه اس تحضار  يعبد للا عىل هذه  العبد 
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وقد ثبت يف حصيح "قال:  "، و والتعظمي ...    وذل يوجب اخلش ية واخلوف والهيبة

تفسري الزيدة ابلنظر إىل وجه للا عزَّ وجلَّ يف اجلنة، وهذا    «مسمل عن النيب  

اإلحسان ألهل  جزاء  جلعهل  يف    ؛مناسب  ربه  املؤمن  يعبد  أن  هو  اإلحسان  ألن 

َّه يراه بقلبه، وينظر إليه يف حال عب  ادته، فاكن  ادلنيا عىل وجه احلضور واملراقبة، كأن

 .(1) "جزاء ذل النظر إىل للا عيااًن يف اآلخرة

 

 

 

 

 

 
 

الطبعة   –  املعرفة   دار   (35:  ص)  واحلكم   العلوم  جامع  -  (1)    األوَل   بريوت، 
 ه .1408
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 األمراض 
وينسون ما وراءها من أمراض وأسقام، ويبزون املعاِص    ،ك يروج الفجار للحرام

أمراض   ويتناسون حةل    ابأهب ويه  وآالم،  أوجاع  من  خلفها  حتىص،    قاتةل   ما  ال 

ومهنا:  أو العاجل يف أيرس األحوال،    ،حىت املوت البط ء  ال تروى،   أسقام دامئةو 

 !....وما يسمى بفريوس احلب واإليدز،  والزهري، والس يالن، الهربس،
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 العذاب النفسي 
 وهل جتدون أشد الناس عذااًب بال عذاب، وأكرثمه أملًا بال عقاب، وأحرمه قلبًا بال 

واملتاهات   اللئام،  التوافه  سوى  وأحزان  مغ  الت  مهوم  يف  تراه  هذا  ومع  تقال،  ال 

متواصل، ومه دامئ، وقلق ال يفك عنه، واضطراب ال يزول عنه، وسبب لك ذل  

 احملرمات، والاس تغناء هبا عن املباحات:  مبالحقةب نفسه بنفسه أنه عذّ 

 وإن وجد الهوى حلو املذاق           مفا يف األرض أشقى من حمب

ــ ت          تياقــــ ة أو الش ــرقـة فــافــخم             ني ـــــل حــيف ك اـــً اكيـراه بـــــ

 فراقـيبيك إن دنوا حذر الو             م ـهـ ي ـ ا إل ًـ وقــبيك أن نأوا ش ـ ي ـ ف 

 الق ـتـ ند ال ـ ن عينه ع ـوتسخ             فراقـد الـنـ ه ع ـن ـ ي ـ ن ع ـخـتسـ ف 
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 واالضطراب النفسي  القلق
، طيب املزاج، ساكن النفس، مطمنئ  البالقلام ترى صاحب هذه املعاِص مرتح  

همموًما... حزينًا،  مضطراًب،  قلقًا،  غضواًب،  إال  جتده  ال  بل  :  ، وصدق للا القلب، 

َّهُ   ُمْؤِمن    َوُهوَ   ُأنىَْث   أَوْ   َذكَر    ِمنْ   َصاِلًحا   َْعِلَ   َمنْ } ُمْ   َطيَِّبةً   َحيَاةً   فَلَُنْحِييَن  أَْجَرمُهْ   َولَنَْجزِيهَنَّ

ينَ }،  [97:  النحل{ ]يَْعَملُونَ   اَكنُوا  َما   ِبَأْحَسنِ  ِ ِ   ِبِذْكرِ   ُقلُوهُبُمْ   َوتَْطَمنِئُّ   آَمنُوا  اذلَّ   أاََل   اّللَّ

ِ   ِبِذْكرِ   َمِعيَشةً   َلُ   فَِإنَّ   ِذْكرِي  َعنْ   أَْعَرَض   َوَمنْ }  ،  [28:  الرعد{ ]الُْقلُوُب   تَْطَمنِئُّ   اّللَّ

 . [124: طه{ ]َضْناكً 

 فتجنب الشهوات واحذر أن تكون لها قتيال

 فلرب شهوة ساعة قد أورثت حزان طويال                             
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 معرفة احلكم الشرعي
يعيص من خلقه، ورزقه، وأوجده، وأنشأ   ال يعقل أن هذا العبد الضعيف املتضعف

وإتقان...  إحاكم  بلك  فيه  خلية  ولك  وقلبه  وعقهل  وبرصه  مسعه  اكن    ،ل  ولهذا 

األقرب أن لك معصية فعلها اإلنسان فهو جراء هجهل بعظمة من عصاه جل وعال:  

ََّما} ِ   عىََل   التَّْوبَةُ   ِإن ينَ   اّللَّ ِ وءَ   يَْعَملُونَ   لذِلَّ هَاةَل    السُّ  يَُتوُب   فَُأولَئِكَ   قَرِيب    ِمنْ   يَُتوبُونَ   مُثَّ   جِبَ

 ُ ُ   َواَكنَ   عَلهَْيِمْ   اّللَّ ، بل قال يف أصل اإلنسان ونشأته:  [17:  النساء{ ]َحِكميًا   عَِلميًا  اّللَّ

َماَواِت   عىََل   اأْلََمانَةَ   َعَرْضنَا  ِإانَّ } ِملْهَنَا  أَنْ   فََأبنَْيَ   َوالِْجَبالِ   َواأْلَْرِض   السَّ   ِمهْنَا   أَْشفَْقنَ وَ   حَيْ

لَهَا  نَْسانُ   َومَحَ َّهُ   اإْلِ واًل   َظلُوًما   اَكنَ   ِإن ، فلكه هجل هجل، وليس  [72:  األحزاب{ ]هَجُ

 عليه أاثرة من عمل أبًدا، وال جحة ل ليعيص ربه بتات. 
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 فعل العادة السيئة 
طبيع    جد  الطبيع   لرمبا  -من  األحوال  أقل  للزانويف  يصل  مل  تصل   -إن  أن 

طويةل  ساعات  بعد  منيه  واس تفراغ  السيئة،  العادة  لفعل  بصاحهبا  احملرمة  املشاهد 

فامي حيسب بلقطات   انظريهمن معاقرة احلرام، والبحث عن اخلبائث العظام، ومتع  

فراغ شهوته، وليته فعل ذل بأول  إ ولك ذل يسرتحي منه بإخراج منيه، و   اخلَن،

نظرة  أو  يلج  لقطة،  أن  قبل  فيس تفرغ  ابلتفكري  وذاك  هذا  وقبل  ويأيت  حمرمة،   ،

 والفعل األجرم.  ،ابحلرام األيرس قبل أن يأيت ابحلرام األكب
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 صيام النوافل 
الشهوات   ونس يان  اآلالم،  ماكبدة  عىل  والتعود  احلرام،  عن  للكف  ابب  الصيام 

النيب   دل  ولهذا  كام    «واآلاثم،  الش باب  من   ذل  روىعليه  ومسمل  البخاري 

مسعود   بن  عبد للا  النيب  ¢حديث  أن  َمِن   «:  َباِب،  الشَّ َمْعرَشَ  »َي  قال: 

جْ  وَّ َُّه أَغَضُّ   ؛اْستََطاَع ِمنُْكُ الَْباَءَة فَلَْيزَتَ نفسك   م، فال حتر لِلَْبرَصِ َوأَْحَصُن لِلْفَْرجِ«  فَِإن

  ¢  الُْخْدِريِّ   َسِعيد    منه؛ فهو ابب للعالج، خاصة مع ما ص عنه من حديث أيَِب 
  النَّارِ   َوبنَْيَ   بَيْنَهُ   للاُ   اَبعَدَ   للاِ   َسِبيلِ   يِف   يَْوًما   َصامَ   َمنْ ")  :« للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ 

  للاُ   َجَعلَ : "رواية  ويف   ، "عَام    ِمائَةِ   َمِسرَيةَ : "رواية  ويف   "،َخرِيفًا   َسْبِعنيَ   الَْيْومِ   ِبَذِلَ 

َماءِ  بنَْيَ  ََكَ  َخنَْدقًا النَّارِ  َوبنَْيَ  بَيْنَهُ   .("َواأْلَْرِض  السَّ
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 الْبَابَ{  }وَاستَبَقَا املكان تغيّي
من   للنفس  وحامية  الفتنة،  من  للخروج  وابب  للنجاة،  إنه  رشط  احلرمة  ورطة 

الهروب من ماكن املعصية، والنجاة ابلنفس من موضع حرض فيه الش يطان وحزبه:  

ينَ   َرأَيَْت   َوِإَذا} ِ هِ   َحِديث    يِف   خَيُوُضوا  َحىتَّ   َعهْنُمْ   فََأْعرِْض   آَيتِنَا   يِف   خَيُوُضونَ   اذلَّ  غرَْيِ

ا  ْيَطانُ   يُنِْسيَنَّكَ   َوِإمَّ ْكَرى  بَْعدَ   تَْقُعدْ   فاََل   الشَّ اِلِمنيَ   الْقَْومِ   َمعَ   اذلِّ ،  [68:  األنعام{ ]  الظَّ

لَ   َوقَدْ }بل سوى بني اجلالس والفاعل:   ْعُتْ   ِإَذا  أَنْ   الِْكتَاِب   يِف   عَلَْيُكْ   نَزَّ ِ   آَيِت   مَسِ  اّللَّ

هِ   َحِديث    يِف   خَيُوُضوا  َحىتَّ   َمَعهُمْ   تَْقُعُدوا   فاََل   هِبَا  َويُْسََتَْزأُ   هِبَا   يُْكفَرُ    ِمثْلُهُمْ   ِإًذا   ِإنَُّكْ   غرَْيِ

َ  ِإنَّ  يًعا  هَجَّنََّ  يِف  َوالْاَكِفرِينَ   الُْمنَاِفِقنيَ  َجاِمعُ  اّللَّ  . [140: النساء{ ]مَجِ

يوسف   للقدوة  واقعة، وحياة مشاهدة، وحقيقة حارضة، ومنوذج  كقصة    : ’ مث 
قميص من خلفه، حىت قدته ـ أي: شقته وقطعته ـ، حتاول  ل تأمل يف جذب املرأة  )و 

شّده إلهيا لتنال الشهوة احملرمة، كيف أْعَتا الشهوة إىل هذا احلد من الطلب، مع  

تأىب مثل هذا لو اكنت سوية،   يُعم   أن فطرة املرأة  ولكن كام قيل: حبك اليشء 

ويُصم، ومتزيق القميص دليل عىل أَّنا جذبة شديدة جداً، فقد فقدت املرأة صواهبا،  

أن دخول   ابلباب، وال شك  قد اكن  فإن زوهجا  بل وحسها،  عقلها،  وغاب عهنا 

إىل   والكباء  العظامء  املعهودة يف دخول  اجللبة  معه  يكون  إىل قرصه،  عزيز مرص 

وم وصولقصورمه،  مقدمات  من  بيشء  تشعر  مل  ذل  اكنت    ؛ع  الشهوة  ألن 

هذا  ،  مس يطرة إىل  نفسه  يرتك  ال  أن  العاقل  العقل    احلد،فعىل  معه  يزول  اذلي 

واحلق أن العشق داء عضال، يوصل    السوية، واحلس، ويرتكب ما خُيالف الفطرة  

مبنع   هو  إمنا  وعالجه  اخللل،  هذا  أولها    مقدماته، إىل  مث    النظر،الت  اخلواطر،  مث 
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املقدمات واخلواطر أيرس بكثري من   الُكم، مث اخللوة، مث ما بعد ذل، فإن منع 

  أيَِب   َعنْ ، ومنه عالج الغضب اذلي أوَص النيب معه بتغيري املاكن: فَ (منع ما بعدها 

 ،فَلَْيْجِلْس   قَامِئ    َوُهوَ   أََحُدكُْ   غَِضبَ   ِإَذا: "« للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   عنه  للا  ريض  َذرٍّ 

وهذا  "فَلَْيْضَطِجعْ   َوِإالَّ   الْغََضُب   َعْنهُ   َذَهبَ   فَِإنْ  يتوضأ،  الروايت  بعض  ويف   ،

 األخري مفيد جد مفيد. 
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 ال تثق بشهوتك 
، واِتمها  نظر لنفسك بعني الضعف، ال بعني الثقة والعصمة عند تصفحك لإلنرتنتا

شهواِتا   جمال  أغوارها، يف  سبت  وقد  أحوالها،  تعمل  وأنت  هبا  تثق  وال  دامئًا، 

فهيا و  الضعف  ممكن  أخا   عرفت  والشهوات  ضعيف،  آدم  وابن    ُزيِّنَ }ذة:  خاصة 

هََواِت   ُحبُّ   لِلنَّاِس  َِّساءِ   ِمنَ   الشَّ َهِب   ِمنَ   الُْمقَنَْطَرةِ   َوالْقَنَاِطريِ   َوالَْبننِيَ   الن ةِ   اذلَّ   َوالِْفضَّ

َمةِ الْ   َوالَْخْيلِ  نَْيا   الَْحَياةِ   َمتَاعُ   َذِلَ   َوالَْحْرِث   َواأْلَنَْعامِ   ُمَسوَّ ُ   ادلُّ  ُحْسنُ   ِعْنَدهُ   َواّللَّ

 !.[14: ْعران آل{ ]الَْمآِب 
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  قبل الدخول ضبط وقتكاو هدرف
دون    تدخل يف مراتع النار، وتلق  بنفسك يف خطر يلَتم الصغار والكبار،  احذر أن

الس باع  الَتمتك  وإال  ومؤكد،  مؤقت  وخروج  حمدد،  وْعل  مس بق،  هدف 

القاتةل   والهوام  الضعيفةخاصة  الضارية،  والنفوس  السوابق  أحصاب  من  كنت  ؛ إن 

سقط وابلتايل  عنده،  ما  أمجل  ل  ويعرض  ابطنه،  إىل  س يدعوك  من فاللك  ت 

 جديد، وُذِبت من الوريد إىل الوريد.  

 

حرص  وأيًضا ليست احملاربة للنفس وحرصها من هجة الهدف بل والتوقيت أيًضا فا

، وال تدخل بدون ضبط ل؛ يك ال يأخذك  عىل ضبط وقتك عند تصفحك لإلنرتنت

لها وقتًا   ويلَتمك، وتفقد فيه دينك وحياتك، بل مبجرد إجناز هممتك الت حددت 

ترتدد،معي  وال  فوًرا  اخرج  بني    نًا  مثاًل  بينية  أوقات  يف  افتحه  أو  املنبه،  واجعل 

هي  ضغطة  ف   وإن مل تقلع  األذان واإلقامة؛ يك تنطلق للصالة، بني انتظارك لأللك...، 

 . بيدك ولك يشء انَتيى واحدة لز الكيبل، أو زر الكهرابء
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 الثغرات الشيطانية 
الت يتسلل مهنا إىل قلبك الطيب    الثغرات الش يطانيةحاول أن تسد عىل نفسك  

أجل  مثل:   من  اجملموعة  والتوجيه،  سأدخل  وتوجهيهم  النصيحة  الش باب،  وهداية 

َنو الصواب، وحتذيرمه من العقاب، وما ينتظرمه من العذاب، ومثل هذه األوهام  

ب يتالعب  الت  يرميك  واخلدع  مث  حلفرته،  تصل  ويريدك  الش يطان،  بسبهبا  يف ك 

، وال وللا إلنقاذك نفسك أعظم من كس بك مستنقعه غري آبه بك بل ينساك لهواك

 لغريك اذلي قلام يت إنقاذ هؤالء النتَن!. 
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 حفظ اجلاه
  ، ولك يشء تعزت به، وتعول عليه يف دنياك شهرتك، وكرامتك، وتعظمي الناس ذلاتك

يلقيه للا مبا  لو علموا، وما    ™  سيسقط لك ذل  قلوهبم عنك، فكيف  علهيم يف 

،  هذا الناس فكيف بربكموقفهم منك، وكيف س تواهجهم، وماذا س يقولون عنك،  

ومن شق ل مسعك وبرك، وهيأ ل لك يشء يف حياتك، كيف س تقابهل، وماذا  

ل ُ   ُّيِنِ   َوَمنْ }:  ™  س تقول  ]ُمْكرِم    ِمنْ   َلُ   فََما   اّللَّ عىل  [18:  احلج{  حفافظ  لك  ، 

 ذل!.

هنا:     وميدحونك،   عليك،  ويثنون  عنك،  يدافعون  اذلين  أولئك  تذكّروأخرًيا 

  عىل   وتـنّدهمم   ظنوَّنم،  َتيب   أن  احذر  لشخصك  وينترصون  ألجكل،  ويقومون

 !.أفعاهلم
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 حمبة اخللق 
ويبجكلَتيّ  ويعظمك،  ويقدرك،  حيبك،  اكن  اذلي  فالاًن  أن  بك  ل  ويعجب   ،

عنكوبأفعال،   يصدر  وما  إليه    ولكامتك،  ووصل  فعكل،  وكشف  أمرك،  عرف 

وحيذّ  عنك،  ويبتعد  س يكرهك،  ك  عينيه،  حقيقتك  من  وتسقط  منك،  وتصبح  ر 

إن العبد ليخلو مبعصية )  :¢  ادلرداء  قال أبو،  ™أبغض الناس إليه فكيف ابهلل  

تق  لي ):  ¢وقال    ،للا فيلق  للا بغضبه يف قلوب املؤمنني من حيث ال يشعر(

املؤمنني قلوب  تلعنه  أن  ل    أحدك  فيلق  للا  للا،  مبعاِص  خيلو  يشعر،  ال  وهو 

املؤمنني قلوب  يف  و البغَض  التمي :  (،  سلامين  يف  )قال  اذلنَب  لَُيصيب  الرجل  إنَّ 

مذلُته وعليه  فيصبح  غريه:  (،  الرسِّ  وبنَي  )وقال  بينه  فامي  اذلنب  ليذنب  العبد  إنَّ 

أَثََر ذل عليهللا، مث جي ُء إىل إخوان  اخلاَُس من  ) قال أبو سلامين:  (، و ه، فريون 

 .(أبدى للناس صاحل ْعهل، وابرز ابلقبيح من هو أقرُب إليه من حبل الوريد

اكن حبيب  أبو  )وِمْن أجعب ما ُروي يف هذا ما ُروي عن أيب جعفر الساحئ قال:  

بعضهم   فقال  يلعبون،  بصبيان  هو  فإذا  يوم،  ذات  مفرَّ  ادلرامَه،  يَْكِري  تجًرا  محمد 

إىل   َسِّي  أفشيت   ، ربِّ ي  وقال:  رأسه،  فنكس  الراب،  آلِكُ  جاء  قد  لبعض: 

نفيس   اشرتيُت  قد  ، وإين  أسري  إينِّ  وقال: ي ربِّ  لُكَّه،  مال  فرجع جفمع  الصبيان، 

املال   هبذا  العبادةمنك  يف  وأخذ  لكّه  ابملال  ق  تصدَّ أصبح،  فلام  مرَّ  ،  فأعتِْقين،  مث 

لبعض: اسكتوا فقد جاء حبيب    قال بعضهم  فلام رأوه  الصبيان،  بأولئك  يوم  ذات 

ةً  ًة، ولكه من عندك ،العابد، فبىك وقال: ي رّب أنَت تَُذّم مرَّ ِمُد مرَّ  . (وحَتْ
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 فتعز بهم! الشهوة يف كل إنسان
  إمنا  ملذلات احلياة ومتعها،يتوق  غريك ال شهوة ل، وال هوى معه، وال  ال حتسب أن  

من   بني  فرق  وأَسها،جاهدها هناك  زماهما   ،  لها  فك  عليه،  ،ومن  ومن    ولعبت 

ذنبه:  فرجه، ومن سقط يف  ونفسه وش يطانه، وغلب عقهل عىل    انترص عىل هواه 

ِّنَا   ِمنْ   خَنَاُف   ِإانَّ } ، واَتذ شعاره قول ربه:  [10:  اإلنسان{ ]قَْمَطرِيًرا  َعُبوًسا   يَْوًما  َرب

 . [15: األنعام{ ]َعِظمي   يَْوم   عََذاَب  َريبِّ   َعَصيُْت  ِإنْ   أََخاُف  ِإينِّ }
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مْ  َأزْكَى ذَلِكَ }  {هَلُ
ويف لك    ™هل تدبرت يف اآلية الكرمية، والبشارة العظمية ابلزتكية امحليدة من للا  

وعافيَتم،  يشء:   وحصَتم،  وأبصارمه،  وأسامعهم،  وعقوهلم،  قلوهبم،  يف  هلم  أزَك 

 ا يف بصريته. من حفظ برصه أورثه للا نورً وغنامه، ورفع بلوامه، و 
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 ال تلتفت فتهلك 
واملصيبة  احلقة،  الهلكة  لهي   ابلنظر  إلهيا  والمتتع  الفنت،  ملواضع  الالتفاتة  إن  نعم 

جرجي العابد كام يف البخاري ومسمل:  وذلل جاء يف قصة  العظمية، واملهلكة الكبرية،  

ائِيلَ   بَُنو  )فََذكَرَ  ْسهِنَا   تََمثَّلُ يُ   ِمهْنُمْ   بَِغ     اْمَرأَة    فَقَالَْت   َوِعَباَدتَهُ   ُجَرجْيًا  يَْوًما   ِإَْسَ   لنَِئْ :  ِِبُ

َضْت   فََأتَْتهُ   ِشئْنَا،  قَدْ :  فَقَالُوا   لَُكْ   أَلَفِْتنَنَّهُ   ِشئُْتْ  ،  فَتََعرَّ   َراِعيًا   فََأتَْت   ِإلهَْيَا  يَلْتَِفْت   فمَلَْ   َلُ

ا   فََحَملَْت،  عَلهَْيَا  فََوقَعَ   نَْفِسهَا،  ِمنْ   فََأْمكَنَْتهُ   َصْوَمَعتِِه،   ِإىَل   يَأِوي   اَكنَ  ْت   فَلَمَّ :  قَالَْت   َودَلَ

"فمَلَْ   فََصاَدفُوهُ   َوَمَساِحهِيمْ   ِبُفُؤوِسهِمْ   فََجاُءوا  ُجَريْج    ِمنْ   ُهوَ  للكمة:  وانظر   ،)   يَُصلِّ

فيس تفاد ،  فاإلنسان إذا اكن صاحب دين قوي عصمه للا من الفنت ِإلهَْيَا"،    يَلْتَِفْت 

، وأن ادلفع أسهل من الرفع، يعين: من الفنتللوقاية    غض البرصرضورة  من القصة:  

إذا دفعَت عنك املنكر من أول، فقد قطعت الطريق من أول، وذل أسهل من 

 فال تس تطيع. امتدى فيه مث تريد أن َترجـأن ت
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 ...! العار
بعده  وما  ابملوت  وتذكريها  اآلخرة،  وادلار  من للا  ابلتخويف  النفس  تردع  مل  إذا 

فال   ابدلنيا ْعوًما  َتويفها  من  والقبيةلاك  بأس  والعار  وسقوط  لفضيحة   ،زنةلامل، 

والوظيفة،   العمل  وسقوط  ووحرمان  جاهه،  ذهاب  أو  مال،  أو  نفسه،  إتالف 

أو األمراض واألسقام املرتتبة  مرتبته عند الناس، وسقوطه من عني من يعز عليه،  

ورة مث ليجعل ْعهل  ، لك هذا يف البداية حىت تمترن النفس، وعند الرض عىل ذل

 . ™خالًصا لربه
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 الصالة الصالة
عالج قل ما يفطن ل الكثري ابلرمغ يفعلونه لكن بدون شعور، وأيًضا بدون تأدية  

هيا الت تعد َس  احملافظة عل، و لها كام ينبغ ، إَّنا الصالة تكل الصةل بني العبد وربه

تكون   أن  وجوب  مع  اإلرادة،  وبوصةل  وأراكَّنا،  السعادة،  رشوطها،  يف  تمة 

لها:  الت حددها رهبا  َعْن  }  وهيئاِتا، وخشوعها؛ يك تؤدي هممَتا  تهَْنَيى  الَة  الصَّ ِإنَّ 

َوالُْمْنكَرِ  من  [45]العنكبوت:    {الْفَْحَشاِء  ْعوًما  للصب  كعالج  هبا  أمر  بل   ،

ْبِ  َواْستَِعيُنوا}الشهوات، والش هبات، وسائر احملرمات:  اَلةِ  اِبلصَّ َا  َوالصَّ   ِإالَّ   لَكَِبرَية   َوِإَّنَّ

]الَْخاِشِعنيَ   عىََل  َا   يَ }،  [45:  البقرة{  ينَ   أَّيُّ ِ ْبِ   اْستَِعيُنوا  آَمنُوا  اذلَّ اَلةِ   اِبلصَّ   ِإنَّ   َوالصَّ

 َ اِبرِينَ   َمعَ   اّللَّ ]الصَّ بنّي [153:  البقرة{  بل  من ،  اقرتبوا  ما  الناس  أن  تعاىل  ربنا   

الشهوات إال بسبب بعدمه عن الصالة، ولو أقاموا صالِتم ملا انتكسوا يف شهواِتم 

اَلةَ   أََضاُعوا   َخلْف    بَْعِدمِهْ   ِمنْ   فََخلََف }ومذلاِتم:   ََّبُعوا   الصَّ هََواِت   َوات  يَلْقَْونَ   فََسْوَف   الشَّ

 . [59: مرمي{ ]غَيًّا 
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 ! أو انتهى مطلوبك حمبوبك ماتتصور 
تصو ر حتتاج لرضو مبوته،  احملبوب  فقد  رة  بأي طارئ    إما  أو  تغرّيه،  أو  أو مرضه، 

، فزيول ما أوجب احملن الزائدة عىل احلد الت خرس هبا احملب جاه ادلنيا  طرأ عليه

ََّما   الَْمْوِت   َذائِقَةُ   نَْفس    لُكُّ }:  واآلخرة   وادلين   ُزْحِزحَ   فََمنْ   الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   ُأُجوَركُْ   تَُوفَّْونَ   َوِإن

نَْيا   الَْحَياةُ   َوَما   فَازَ   فَقَدْ   الَْجنَّةَ   َوُأْدِخلَ   النَّارِ   َعنِ  ]الُْغُرورِ   َمتَاعُ   ِإالَّ   ادلُّ :  ْعران  آل{ 

ِّكَ   َوْجهُ   َويَْبقَى  فَان    عَلهَْيَا   َمنْ   لُكُّ }،  [185 ْكَرامِ   الَْجاَللِ   ُذو  َرب  ، 26:  الرمحن{ ]َواإْلِ

27].! 
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 وظفر  صرب ظهرمن 
الرجالاعمل    :املبتىل  أّيا  جواهر  لظهور  سبب  الابتالء  اإلنسان    ؛أن  ابتل  فرمبا 

من ذل أي يشء  أو  فعهل،  أو  بنظراته،  للحرام  فإن  بشهوته، وحبه  صب ظهر  ، 

فضهل، ومكل سؤدده، ونقل إىل مرتبة أعىل، ورمبا انل حمبة خالقه تكل احملبة الت 

حمبة  لك  عن  وتغنيه  قلبه،  فرتسب:   متأل  وميتحنك  فتسقط،  يبتليك  أن    فاحذر 

اِبرِينَ   ِمنُْكْ   الُْمَجاِهِدينَ   نَْعملََ   َحىتَّ   َولَنَْبلَُونَُّكْ }   ِلَيْبلَُوُكْ }  ،[31:  محمد{ ]أَْخبَاَركُْ   َونَْبلُوَ   َوالصَّ

ُُّكْ  ]َْعَاًل   أَْحَسنُ   أَي  قد ):  ألس تاذه  مريد  قال:  امليك  طالب  أبو  قال،  [7:  هود{ 

 : قال  ؟عليه  فآثرته  سواه  مبحبوب  ابتالك  هل  بين  ي  :قال  ،احملبة  من  بيشء  طولعت

  المتكني   يكون  ال و  ،(يبتليه  حىت   اعبدً   يعطهيا   ال   فإنه   ؛احملبة  يف  تطمع  فال  : قال  ،ال

 امتحن  تعاىل  للا  أن  ترى  أال  ل،  ن مكّ   فصب  اإلنسان  امتحن  فإذا  احملبة  بعد  إال

{ َمَعهُمْ   َوِمثْلَهُمْ   أَْههَلُ   َوآتَيْنَاهُ }:  فقال  ل   مكن  مث  أيوب   وامتحن  ل،  مكن  مث  إبراهمي

 . ’  يوسف وكذل ،ملاكً  آته مث  سلامين وامتحن  ،[84: األنبياء]
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 ! القطاراتك انتبه: ف
قطار التائبني    وس بقكنعم لقد فات قطار الواصلني، وغادر قطار احملبني العابدين،  

فانظر   أال  صانع،  أنت  عليكفامي  مفاذا  الفضائل  ابحلرامالتشاغل    يفوت  فإن    ؛من 

أرابب اليقظة عشُقهم للفضائل من العلوم، والعفة، والصيانة، والكرم وغري ذل من 

احملمودة   حظ    من  أكرثاخلالل  احلس  شهوات  ألن  احلس؛  شهوات  إىل  ميلهم 

العقلِ  حظ  اخلالل  وتكل  العقُل    ،النفس،  يُْؤثر  ما  إىل  الفاضةل  الناطقة  والنفُس 

ها الطبع إىل الشهوات احلس ية ، مفا هو حظك، وما اذلي شغكل،  أميُل، وإن جرَّ

 وأي قمية اخرتت لنفسك!.
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 يزولخيال احلبيب يف القلب ال  عالج من  
اجلوزي   ابن  عددً   -رمحه للا-قال  إيراده  العشقبعد  دلاء  النافعة  األدوية  من  مث    ا 

فإن قال قائل: مفا تقول فمين صب عن حبيبه، وابلغ يف اس تعامل الصب، غري  ):  قال

 أن خيال احلبيب يف القلب ال يزول، ووسواس النفس به ال ينقطع؟.

قطعت   فقد  جوارحك  كففت  إذا  أنه  اجلاري،  فاجلواب:  املاء  ما    وسينضبموادَّ 

خصوصً  الزمان،  مع  الوادي  يف  اخلوف، حصل  صيف  مشُس  عليه  طلعت  إذا  ا 

ذهابه أجعل  مفا  الباطن  يرى  ملن  املراقبة  وُم  مَسُ به  َت ،  ومرت  َصَبْ مبن  اس تغث  مث 

 .(1) (ألجهل، وقل: إلهي ! فعلُت ما أطقُت؛ فاحفظ يل ما ال طاقة يل ِبفظه 

 

 

 

 

 

 

 

 . (666: ص) اَلوى  ذم - (1) 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

450

 

 ...وأسفاه 
وك من معصية ال يزال صاحهبا يف  )يف صيد اخلاطر:    -رمحه للا-قال ابن اجلوزي  

ا مع تعثري أقدامه، وشدة فقره وحرساته عىل ما يفوته من ادلنيا، وحرسة  هبوط أبدً 

فلو قارب زمان جزائه عىل قبيحه اذلي ارتكبه اكن اعرتاضه عىل القدر يف  ، ملن انلها 

 .العذاب جديدً فوات أغراضه يعيد ا

أو ليس  ، وآه من عقاب يتأخر حىت ينىس سببه، ا ملعاقب ال حيس بعقوبتهفوا أسفً 

وابن اخلالل يقول:  ،   ابلفقر فافتقرت بعد أربعني س نةت رجاًل ابن سريين يقول: عريّ 

ملعاقب ال    ةً فواحرس ،  نظرت إىل شاب مس تحسن فنسيت القرآن بعد أربعني س نة

هبا  اإلحساس  عدم  العقوبة  أعظم  أن  التوبة،  يدري  جتويد  يف  عساها    ؛فاهلل للا 

اجلزاء كف  خصوصً   ،تكف  اذلنوب  من  احلذر  اخللواتواحلذر  ذنوب  فإن   ؛ا 

املبارزة هلل تعاىل تسقط العبد من عينه، وأصلح ما بينك وبينه يف الرس وقد أصلح 

العالنية أحوال  بسرته  ،  ل  تغرت  العاِصوال  وال    ؛أّيا  عورتك،  عن  فرمبا جيذب 

العقاب بغت  فرمبا  واللج،  ِبلمه  ابلقلق  والترضع  وءوعليك  يشء   ؛إليه  نفع  فإن 

واحفر مبعول األىس قليب قلب الهوى  ،  ك، وتقوت ابحلزن، ومتزز كأس ادلمعافذ

 .(1) (لعكل تنبط من املاء ما يغسل جرم جرمك

 

 

 . (آليا  الشاملة  برتقيم ،63: ص) اخلاطر صيد  - (1) 
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 عنك!  سرته خوف نفسك من رفع 
بقدر  و ثق أن اجلزاء من جنس العمل، وأن للا جيازي العبد يف ادلنيا قبل اآلخرة،  

يعظم   واحرتامه  قدره  تعظمي  ومبقدار  وجل جيكل،  عز  وترتفع إجالل هلل   قدرك، 

ُ   ُّيِنِ   َوَمنْ }:  حرمتك ] ُمْكرِم    ِمنْ   َلُ   فََما   اّللَّ )[18:  احلج{  من  ،  رأيت وللا  ولقد 

واكنوا ال    ،العمل إىل أن كبت س نه، مث تعدى احلدود فهان عند اخللق أنفق ْعره يف  

ولقد رأيت من اكن يراقب للا عز وجل  ، يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة جماهدته

فعظم للا قدره يف القلوب حىت   -مع قصوره ابإلضافة إىل ذل العامل    -يف صبوته  

فيه   ما  عىل  يزيد  مبا  ووصفته  النفوس،  اخلريعلقته  يرى  ،  من  اكن  من  ورأيت 

ولوال ْعوم السرت ومشول رمحة ،  الاس تقامة إذا اس تقام فإذا زاغ مال عنه اللطف

 غري أنه يف األغلب أو تلطف يف العقاب كام قيل: ، الكرمي الفتضح هؤالء املذكورون

 فكيف يكون إذا ما ريض         ا ومن اكن يف خسطه حمس نً 

، قال (1) (وما يضيع عند األمني يشء  ،وحاك اجلزاء ال جيوز  ،غري أن العدل ال حيايب

" قال  سعد  بن  بالل   من  عظمة  إىل  انظر  ولكن  اخلطيئة  صغر   يف  تنظر  ال: 

  ما   وبقدر   ،للا  عند  يعظم  عندك  اذلنب   يصغر   ما   بقدر"  : الفضل  وقال  ،"عصيت

 ".عنده يصغر عندك يعظم

 

 

 . (آليا  الشاملة  برتقيم ،64: ص) اخلاطر صيد  - (1) 
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 ال تركن إل توبتك 
أحسست نفحات اجلزاء فال تكرثن الضجيج، وال تقولن قد تبت أّيا املذنب: إذا  )

وإن للمجازاة  ،  فلعل توبتك ما حتققت  ،وندمت، فهال زال عين من اجلزاء ما أكره

الطويلزماانً  املرض  امتداد  ميتد  أوانه  ،  ينقيض  حىت  احليل  فيه  تنجع    ، (1)(فال 

  َخرْي    َوَمْغِفَرة    ُروف  َمعْ   قَْول  }فاحذر أن ينفخ الش يطان يف منخريك فيحبط ْعكل:  

ُ   أًَذى   يَتْبَُعهَا  َصَدقَة    ِمنْ  َا   يَ   َحِلمي    غيَِن    َواّللَّ ينَ   أَّيُّ ِ   اِبلَْمنِّ   َصَدقَاِتُكْ   تُْبِطلُوا  اَل   آَمنُوا  اذلَّ

ي  َواأْلََذى ِ ِ   يُْؤِمنُ   َواَل   النَّاِس   ِرئَاءَ   َماَلُ   يُْنِفُق   اَكذلَّ  مَكَثَلِ   فََمثهَُلُ   اآْلِخرِ   َوالَْيْومِ   اِبّللَّ

كَهُ   َواِبل    فََأَصابَهُ   تَُراب    عَلَْيهِ   َصْفَوان   ا  فرََتَ ء    عىََل   يَْقِدُرونَ   اَل   َصْْلً ا  يَشْ ُ   كََسُبوا  ِممَّ   َواّللَّ

 . [264 ، 263: البقرة{ ]الْاَكِفرِينَ  الْقَْومَ  َّيِْدي اَل 

 

 

 

 

 

 

 

 . (آليا  الشاملة  برتقيم ،64: ص) اخلاطر صيد  - (1) 
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 بعدها!  ال تضرك معصيةأجوبة 
أجوبة صارمة قالها إبراهمي بن أدمه ذلل الرجل اذلي أته مذنبًا مرًصا ال يس تطيع  

رخصة   عن  ل  يبحث  أن  أدمه  بن  كإبراهمي  إمام  من  ويريد  ذنبه،  عن  الانفاكك 

  : قال  ،قال: وما يه؟مخسة أش ياء إذا فعلَتا ال ترضك معصية،  )يرتخص هبا فقال:  

قال ل: تسكن ،  ؟نقال ل: وأين أسكن إذ،  إن أردت أن تعصيه فال تسكن أرضه

وتعصيه؟! الثانية  ،أرضه  هاِت  من   ،قال:  تألك  فال  تعصيه  أن  أردت  إن  ل:  قال 

قال ل:  ،  قال: تسكن أرضه، وتألك رزقه، وتعصيه؟،  ؟نقال: وماذا آلك إذ  ،رزقه

الثالثة ع  ،هاِت  فاِبث  تعصيه  أن  أردت  إن  فيهقال:  يراك  ال  ماكن   ل: ،  ن  قال 

لكهم؟ اخللق  مع  وهو  وهو    ،وكيف  وتعصيه  رزقه،  وتألك  أرضه،  تسكن  ل:  قال 

قال ،  قال ل: إن جاءك َمكَل املوت فال تذهب معه،  قال ل هاِت الرابعة،  يراك؟

: تسكن أرضه، وتألك رزقه، وتعصيه، وال تس تطيع أن تتفلت  قال  ،ل: ال أس تطيع

قال ل: إن جاءك الزابنية إىل النار فال  ،  قال ل: هات اخلامسة،  من َمكَل املوت؟

 (. تذهب معهم

عىل    تكون إعانة للا ليك    ؛أمانة  بني يديك، عليك أن تعتين به  جفسدك مبا حوى 

نعم  وإن من أعظم  ،  ، ويك تصل به إىل دار السالم بسالمته، وترك معصيتهطاع 

عىل   هبا  امنت  الت  وجل  عز  البرصللا  نعمة  ُ }:  عباده   بُُطونِ   ِمنْ   أَْخَرَجُكْ   َواّللَّ

هَاِتُكْ  ْمعَ   لَُكُ   َوَجَعلَ   َشيْئًا   تَْعلَُمونَ   اَل   ُأمَّ {  تَْشُكُرونَ   لََعلَُّكْ   َواأْلَفْئَِدةَ   َواأْلَبَْصارَ   السَّ

يف رضاه قادته    تإذا اس تعمل  جليةل  وأداة خري   ،البرص نعمة عظميةف  ،[78:  النحل]

يريض للا  للنجاة، فامي ال  اس تعمهل  إذا  أداة رش عىل صاحبه  البرص  يكون    ، وقد 
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والنظر إىل فضول زينة احلياة كام    ،والنظر إىل العورات  ،وذل ابلنظر إىل احملرمات

نَّ   َواَل }قال تعاىل:   نَْيا   الَْحَياةِ   ةَ َزْهرَ   ِمهْنُمْ   أَْزَواًجا   ِبهِ   َمتَّْعنَا   َما   ِإىَل   َعْينَْيكَ   تَُمدَّ   ِلنَْفِتهَنُمْ   ادلُّ

ِّكَ   َوِرْزُق   ِفيهِ  بل إذا اكن جل وعال أمر بغض البص    ،[131:  طه{ ]َوأَبْقَى  َخرْي    َرب

حىت   إليه  النظر  من  يس تح   وما  احلرام،  برصحي  فكيف  احلالل  فضول  عن 

تعاىل:    الش يطان، قول  يف  كام  أبصارمه  بغض  املؤمنني  أمر للا    لُْمْؤِمِننيَ لِ   قُلْ }ذلا 

وا فَُظوا  أَبَْصاِرمِهْ   ِمنْ   يَُغضُّ مْ   َوحَيْ َ   ِإنَّ   لَهُمْ   أَْزََك   َذِلَ   فُُروهَجُ   َوُقلْ   يَْصنَُعونَ   ِبَما  َخِبري    اّللَّ

 .[31  ،30: النور{ ]أَبَْصارِِهنَّ  ِمنْ  يَْغُضْضنَ  لِلُْمْؤِمنَاِت 
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 يف عيادة ابن اجلوزي!
نس تضيف  أن  بنا  البارع    حري  ليعطينا إرشاداته    -رمحه للا-ابن اجلوزي  الطبيب 

فكيف يتخلص   :فإن قال قائل)حول كيفية اخلالص ملن وقع يف ِبر احلرام فقال:  

والتدرج يف   ،ابلعزم القوي يف جهران ما يؤذي  :قيل ل  ؟من هذا من قد نشب فيه

   :أش ياء وهذا يفتقر إىل صب وجماهدة ّيوَّنام س بعة  ،ترك ماال يؤمن أذاه

للهوى  :أحدها  خيلق  مل  اإلنسان  أن  يف  هُ   ،التفكر  العواقبوإمنا  يف  للنظر   ،ئي 

ويدل عىل هذا أن الهبمية تصيب من ذلة املطعم واملرشب واملنكح    ،والعمل لآلجل

هين عيش  مع  اإلنسان  ينال  ومه  ء ماال  فكر  عن  منحرها    ،خال  إىل  تساق  ولهذا 

ال  ؛ ويه مهنمكة عىل شهواِتا  تنال،  عمل ابلعواقبلفقدان  ما  ينال  لقوة    ؛ واآلديم ال 

الشاغل الواغل  ،الفكر  املس تعمةل  ،واهلم  اآلةل  املش َتيى   ،وضعف  نيل  اكن  فلو 

منه الرشيف  اآلديم  حظ  ِبس  ملا  الهبامئ  ،فضيةل  حظ  حظ   ،وزيد  توفري  ويف 

  .وِبس حظه من الهوى ما يكف  يف فضل هذا وذم ذل ،اآلديم من العقل

الهوى  :والثاين   عواقب  يفكر يف  فضيةل  ؛أن  من  أفات  قد  يف    ،فك  أوقع  قد  وك 

وقبح   ،وك من زةل أوجبت انكسار جاه  ،وك من مطعم قد أوقع يف مرض  ،رذيةل

به من  ا  فأقرب األش ياء ش هبً   ،غري أن صاحب الهوى ال يرى إال الهوى،  ذكر مع إمث

 . فإنه ال جيد رحيها حىت خيرج فيعمل أين اكن ؛يف املدبغة

هواه  :والثالث   من  غرضه  انقضاء  العاقل  يتصور  احلاصل    ،أن  األذى  يتصور  مث 

 : وقد أنشد بعض احلكامء ، ا ضعافً أعىل الهوى  وفإنه يراه يرب ؛عقيب الذلة
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 عواقبهحىت ميزي ما جتَن        ا وأفضل الناس من مل يرتكب سببً 

  ل ما يعم  ىفإنه سري   ؛مث يتلمح عاقبته بفكره  ،أن يتصور ذل يف حق غريه  :والرابع

 .به عيبه إذا وقف يف ذل املقام

 ،فإنه س يخبه العقل أنه ليس بيشء  ؛ن يتفكر فامي يطلبه من الذلاتأ  : واخلامس 

الهوى ْعياء ابن مسعود    (1) ويف احلديث  ، وإمنا عني   إذا أجعبت أحدك"  :¢عن 

 ".ذكر مناتهنا تامرأة فلي 

فإنه ما من أحد غلب هواه إال أحس    ؛وذل القهر  ،ر عز الغلبةأن يتدبّ   :والسادس

 .حد غلبه هواه إال وجد يف نفسه ذل القهرأوما من   ،بقوة عز

ادلنيا   :والسابع  يف  امجليل  اذلكر  اكتساب  من  للهوى  اخملالفة  فائدة  يف  يتفكر   ،أن 

مث يعكس فيتفكر لو وافق هواه يف    ،واألجر يف اآلخرة   ،وسالمة النفس والعرض

وليفرض لهاتني احلالتني حالت آدم ويوسف علهيام   ،حصول عكس ذل عىل األبد

أحرض يل قلبك عند هذه   :وح وي أّيا األخ النص  ،وصب هذا  ،يف لقمة هذا  السالم

عليك  ،اللكامت ابهلل  يل  آدم   :وقل  ذلة  يوسف    ’   أين  مهة  من  قضاها  الت 

فلام تركها    ،لو انل تكل الذلة   ’   من اكن يكون يوسف  ، الت ما أمضاها   ’ 

 .(2) (وصب عهنا مبجاهدة ساعة صار من قد عرفت

 

 

 .«، وال يصح رفعه للنيب ¢موقوف عليه  - (1) 
 . (14: ص) اَلوى  ذم - (2) 
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 احلرب على اهلوى
ابن اجلوزي   الصاحل يف حماربَتم    -رمحه للا-نقل  لعلامء األمة وسلفها  لكامت عظمية 

 قال)  حري بنا أن نسوقها هنا فقال:  ،لفتنة الهوى، وجتنهبم لشهوات النفس والغوى

  وقال  وحده،  املدينة  يفتح  اذلي   من   أشد  لهواه  الغالب :  ’  داود   بن   سلامين

  إذا ":  قال  ¢  ادلرداء  أيب   وعن   ،"الهوى  وعصيان  الذلة،   ترك  املروءة ":  ¢معاوية

  اكن  وإن   سوء،  يوم   فيومه  لهواه  ا تبعً   ْعهل   اكن   فإن  ، وْعهل  هواه   اجمتع  الرجل  أصبح

 ادلنيا   شهوات  غلب  من":  دينار  بن  مال  وقال  ،"صاحل  يوم  فيومه  لعمهل   تبًعا   هواه

 ، "وبطنه  هواه  مهه  عبد  العبد  بئس":  وقال  ،"ظهل  من  الش يطان  يفرق  اذلي  فذل

  ،بطنه  فيه  أحدمه  مهة   تكون   زمان  الناس  عىل   ليأتني":  قال  سلمي  بن  صفوان   وعن

  تس يل،  ودموعه  شديد  رمد  به  بأعرايب  مررت":  قال  األمصع   وعن  ،"هواه  ودينه

  يزنجر،   ال   ُزجر  إذا   فمين  خري   وال   الطبيب،  زجرين :  فقال  عينيك؟  متسح  أال:  فقلت

  أهل   ألن   أحمت ؛  ولكن  أش َتي :  فقال  شيئًا؟  تش َتي    أما:  فقلت  يأمتر،   ال  ُأمر  وإذا

  يطوف   حسن  بن  حسن  بن  للا   عبد  واكن   ،"فهلكوا  حيمتوا  فمل  شهواِتم  غلبت  النار

 :قال مث   جانهبا  إىل مفىش مجيةل  امرأة إىل فنظر ابلبيت

 وادلين الذلات هبوى يل  فكيف    تعجبين والذلات  ادلين هوى أهوى

:  وجل   عز  للا  قول  يف  ادلاراين  سلامين  أيب  وعن  اآلخر،  تنل  أحدهام  دع  ل:  فقالت

وا ِبَما  َوَجَزامُهْ }  :الشهوات عن صبوا: قال ،[12: اإلنسان{ ]َوَحرِيًرا َجنَّةً  َصَبُ

ــ ه  أسـيـر أعـمـى ولـكـنـه      رشـده مـواقـع يـدري  امـرئ وكـل  ـواهـ
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 راهــــي وهو النصح  قبول فيأيب     جبهدهـم  الناحصون عليه يـشـيـر

 .(1) سواه عيوب فـهم عن ويبرص     رشده قصد عن يعميه  نفسه هوى

 

و  جليةل،  وحادثة  عظمية،  قصة  غري  وذكر  يف  جتدها  أن  قل  النفس  لهوى  حماربة 

اكنت لفاطمة بنت عبد املكل بن مروان زوجة  ):  -رمحه للا-صاحب القصة فقال  

ا هبا قبل  واكن ْعر معجبً  ،جارية ذات جامل فائق -رمحهام للا –ْعر بن عبد العزيز 

 ، وغارت من ذل  ،فأبت دفعها إليه  ،فطلهبا مهنا وحرص  ،ن تفيض إليه اخلالفةأ

مث جليت    ،صلحت أخلف أمرت فاطمة ابجلارية ففلام اس تُ   ،فمل تزل يف نفس ْعر

فاطمة ابجلارية عىل ْعر  ،ا يف حس هنا وجاملها فاكنت حديثً  ي    : فقالت  ، مث دخلت 

بفالنة جاريت معجبً  املؤمنني إنك كنت  فأبيت ذل عليك  ،ا أمري  وإن   ،وسألتنهيا 

مث   ، فلام قالت ذل استبانت الفرح يف وهجه ،نفيس قد طابت ل هبا اليوم فدونكها 

ففعلت إيل  هبا  ابعيث  جعبً   ،قال  هبا  فازداد  أجعبه  إىل يشء  نظر  عليه  دخلت  ا  فلام 

ثوبك  :فقال الق  قال  ،لها  تفعل  أن  مهت  اقعدي    : فلام  رسكل  ملن أعىل  خبيين 

لفاطمة  ،كنت أنت  أين  عاماًل   :قالت  ،ومن  أغرم  بن يوسف   اكن ل اكن احلجاج 

العامل  ،من أهل الكوفة مااًل    عنه مع رقيق ل   فاس تصفاين  ،وكنت يف رقيق ذل 

فوهبين عبد املكل    ، صبية  يومئذفبعث يب إىل عبد املكل بن مروان وأان    ،وأموال

فاطمة العامل  : قال  ، البنته  ذل  فعل  ودلً   :قال  ، هكل  :قالت  ؟ وما  ترك    ؟،اوما 

مث كتب إىل    ،شدي عليك ثوبك  :قال   ،سيئة  :قالت  ؟،وما حاهلم  :قال  ، بىل  :قالت
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ارفع إيل   :فلام قدم قال ل  ، فالن بن فالن عىل البيدعبد امحليد عامهل أن َسح يل

مث أمر ابجلارية فدفعت    ،ا إال دفعه إليهمجيع ما أغرم احلجاج أابك فمل يرفع إليه شيئً 

ابك أن يكون أولعل    ،فإنك حديث السن  ؛إيك وإيها   :فلام أخذ بيدها قال  ،إليه

وطهئا  الغالم   ،قد  ل  : فقال  املؤمنني يه  أمري  فهيا   :قال  ،ي  يل  حاجة    :قال  ،ال 

فقالت    ،مفىض الفىت هبا   ،عن الهوى    لست إذن ممن يهنيى النفس   :قال  ،فابتعها مين

  ، ولقد ازدادت  ،إَّنا لعىل حالها   :فقال  ،فأين موجدتك يب ي أمري املؤمنني  :اجلارية

 .(1) (فمل تزل اجلارية يف نفس ْعر حىت مات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (55: ص) اَلوى  ذم - (1) 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

460

 

 ضرورة االبتعاد عن مصادر احلرام 
البعد    حقيقة معناه  املعصية  من  القرب  أن  راخسة  وقاعدة  ،  ™للا  عن  اثبتة، 

والواجب هو اإلعراض ابللكية عن احلرام وأههل ومواطنه وأماكن تواجده حىت يعود  

إليه فطرته، ادلواء   لرشده، وترجع  نفع  ينتظر  الشفاء، وال  يأمن  يفعل فال  مل    ومن 

فيعرض    ،ويف الناس من توجب ل الرؤية نوع حمبةيقول ابن اجلوزي: )  ويف هذا

فإَّنا إن أمهلت    ؛ فإن داوم النظر منت اكجلنة إذا زرعت  ،عن احملبوب فزيول ذل

والنظرات كامء   ،احملبة كشجرة)، وقال يف موضع آخر:  (1) (يبست وإن سقيت منت

إلهيا  عتت  ،جيري  سقاها  ابب    ،وعست  ،فلكام  من  اآلفات  هذه  دخلت  وإمنا 

الرشع فامي حظره  البرص  القلب  ،إطالق  من  الهوى  سلطان  متكن  فبث   ،فبذل 

البدن الفساد يف رس تاق  فيه    ،جند  يؤثر  وك قد متكن هذا املرض من خشص فمل 

  ،نه إذا انقطعت مياه الوادي نسفته الريح أوأنت تعمل    ورضب ضارب  ،عذل عاذل

مل   كأن  فعاد  يف    ،يكنوأنشفته  نقش  ما  حمو  يف  يعمل  احملبوب  عن  البعد  ودوام 

كام أن مرور الزمان ميحو    ،من حيث ال يعمل  ،فميحو اليسري منه بعد اليسري  ،القلب

وأن    ،فإذا عرفت غرور الش يطان يف زْعه أن القرب دواء  ،أثر املصيبة من القلب

احلال مع ارتاكب  وأنه أمر تزيد به    ، النظر شفاء مبا أوُضت ل من أن قول حمال

أنه ال عالج إال    ،وال قوة عىل عقابه  ،احملظور اذلي ال طاقة بعذابه علمت حينئذ 

تردد  ،ابلهجر الطبع من غري  السفر،  وحسم  املعاجلات  يتحقق   ؛ ومن  ابلسفر  فإنه 

فليصب عىل مضض    ،ولك بعيد عن البدن يؤثر بعده يف القلب  ،البعد عن احملبوب
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السفر صب بداية  يف  مصيبتهالشوق  بداية  يف  املصاب  ّيون    ،  األيم  مر  إن  مث 

 : قال زهري بن احلباب اللكيب ،األمر

 فأكرث دونه عدد الليايل      إذا ما شئت أن تسلو حبيبا 

 .(1) (وال أبىل جديدك اكبتذال     أي ـمفا سىل حبيبك غري ن 
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 قاتل قلبه
القضية، وجىّل  املسأةل أميا جتليه؛ إذ صّور أن    ما أروع ذاك الشعر اذلي اخترص 

النظرة اكلرمية إن مل تقتل املريم جرحته، وإن حيي عاش معوقًا، مث مات بعد ذل  

عىل   تدخل  اكلرشرة  أو  أبًدا،  حييا  وال  احلال  ميوت يف  أو  مقتواًل،  بسبب جرحه 

 العشب اليابس فإن مل حترقه لكه أحرقت أغلبه:

 

رِ          النََّظرِ لُكُّ احلََواِدِث َمْبَداَها ِمَن  َ  َوُمْعَظُم النَّاِر ِمن ُمْستَْصغَِر الرشَّ

 كَرِ ـفِ ـُل اِبل ـغْ ـشُّ ـ لُّ أَذاُه ال ــُب كُ ــَوالقَلْ       ِر ــــَوالَعنْيُ أَْصْل ِعنَاَها ِفْتنَُة النَّظَ 

 َذرِ ــَواحلَ   من َراَح الُفَؤاُد هِبَا يف األَْسِ        َكْ نَْظَرة  نَقََشْت يف القَلِْب ُصوَرةَ 

 َ ــ ـْرُء مَ ـــــَوامل  َطرـــيف أَعْنُيِ الِعنْي َموُقوف  عىل اخلَ      ا َداَم َذا عنَْي  يُقَلِّهُبَا ــ

 َررِ ـ ــضَّ ـاَء اِبلـُرور  جَ ـبًا بِسَ ـ ْرحَ ـــال مَ       ُه ـا رَضَّ ُمهَْجتَ ـ تَُه مَ ــــ لَ ـ رُّ ُمقْ ـــُس ـ يَ 

ُسُدنُوَرالَعنْيِ ِإَذ نََظَرْت فَالقَلُْب  ــ ـ َوالَعنْيُ حتَْ       حَيْ  رِ ـكَ ــقًا عىََل الفِ ــُسُدُه حَ ــ

َ        َرْت ـلََّما نَظَ ـ  كُ ـ ْينِ ـ   ِلعَ ـبِ ـ وُل قَلْ ـيَقُ       ــ ـ سَّ ـــ اِك للُا اِبل ــرِيَن َرمَ ــْنظُ ـــ َكْ ت  هَرِ ــ

ُ ـــ العَ ـفَ  ُ ـــنْي ت مْ ـَوالقَ          تُْشِغهُلُ ــ ًما فَ ـــُه هَ ـ ورث  َظرِ ـــ ِن النَّ ـهَاَها عـ عِ يَنْ ـلُْب ابدلَّ

مْكِهَِما   رَصِ ــ ْم فََديُْتَك بنَْيَ القَلِْب َوالبَ ُـ فَاْحك       َهَذاِن َخْصَماِن ال أَْرَض ِِبُ
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 عملية خمتصرة لرتك إدمان اإلباحية  خطوات
واس مترأوا املعاِص مع األيم، وأدمنوا   ،احلرام أوحال يف سقطوا اذلين أولئك مه كثري

علهيا مع رضرها عىل اإلنسان، وجرميَتا يف اإلسالم فاكن البد من بعض األدوية  

من   األكب  الغرض  الباب، وهو  إمنا هو من هذا  ما س بق  أن  مع  الرسيعة  العملية 

 :، بل بعض ما هنا موجود فامي تقدم غري أننا اخترصان هناتأليف الكتاب
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   خاليا تفتحه ال
  أن   السيئة  العادة   هذه  أراد  ملن  املهمة  اإلسعافية   واملعاجلات  الرضورية،  الواجبات  من

، أو افتحه يف ماكن يراك  جبوارك  غريك   دع ، بل  أبًدا  خال  ماكن   يف  النت   يفتح  ال

 لك من حول.

 

 

 

 

 فتحك  عند هدفًا حدد
  إجنازاها  تريد  الت  املهام  ومعرفة  النت،  دخول  من  هدفك  حتديد  من  بد  ال

  ويقودك   فائدة،  بال   وس تخرج  وُسلبت،  وِتت،  ضعت،  تفعل   مل  وإن   بدخول،

فالتنفيذ  قبل  التخطيط  من  فالبد  غريك هذا  وفوق   غري  يشء  أي   يف  تفكر  ال، 

واهدفك  من  الانَتاء  هدفك،  حتقيق  غري  أخرى  وساوس  أي  عن  تفكريك  قطع، 

 .  فورا بعده واخلروج 
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  مباشرة  منيك افرغ
  حرام   سوى  جمال  وال  أبًدا،  ل  خيار  وال  حمتًا،  النظر  يف  س تقع  نفسك  رأيت  إذا

  مفسدة   ألنه  مبارشة؛  الثاين  يف  ترتدد  فال  النفس  لَتدأ  املين  إفراغ  حرام  أو  النظر

 احملرمات   ومئات  لعرشات  ستنظر  أنك  ريب  وال  النظر،  من  أدن  وحرام  صغرى، 

 .اآلن افرغها  فلهذا الشهوة بإفراغ لتخرج

 

 

   الشيطان حضر مكان من اهلروب
 حيل  فال  احملرمة  الفتنة  صور  لها   وتزينت  املعصية،  عىل  أرشفت  قد  نفسك  رأيت  إذا

 الش يطان   حرض  فقد  َسيًعا؛  منه  واهرب  فوًرا،  غرّيه  بل  املوضع  ذل  يف  البقاء  ل

 يوسف ولهذا خفه،   يف الوقوع  بعد إال عنه الفاكك تس تطيع فلن كذل  اكن وإذا  فيه،

:  الش يطان  فيه  حرض  جملس  من  فراًرا  الباب  قبلها   واستبق  املاكن،  من  هرب  ’ 

]الَْباَب   َواْستَبَقَا }   َرأَيْتَ   َوِإَذا: }رصاحة  بلك  كتابه  يف  تعاىل  وقال  ،[25:  يوسف{ 

ينَ  ِ هِ   َحِديث    يِف   خَيُوُضوا  َحىتَّ   َعهْنُمْ   فََأْعرِْض   آَيتِنَا  يِف   خَيُوُضونَ   اذلَّ ا   غرَْيِ   يُنِْسيَنَّكَ   َوِإمَّ

ْيَطانُ  ْكَرى  بَْعدَ   تَْقُعدْ   فاََل   الشَّ اِلِمنيَ   الْقَْومِ   َمعَ   اذلِّ لَ   َوقَدْ : }وقال  ،[68:  األنعام{ ]الظَّ  نَزَّ

ْعُتْ   ِإَذا  أَنْ   الِْكتَاِب   يِف   عَلَْيُكْ  ِ   آَيِت   مَسِ   َمَعهُمْ   تَْقُعُدوا  فاََل   هِبَا   َويُْسََتَْزأُ   هِبَا   يُْكفَرُ   اّللَّ

هِ  َحِديث   يِف  خَيُوُضوا َحىتَّ   [. 140: النساء{ ]ِمثْلُهُمْ  ِإًذا  ِإنَُّكْ  غرَْيِ
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 بنفسك  تثق ال
  أش به  يه  والت   العظمية،  واملعضةل  الكبرية،   الفتنة  هذه  أمام  ضعيفة  س تكون  نفسك

َّقَتِ : } ’   ليوسف  العزيز  ابمرأة   ،[23:  يوسف{ ]َلَ   َهْيَت   َوقَالَْت   اأْلَبَْواَب   َوغَل

أان  تقل  فال   وكرهت،  وش بعت،  اثنية،  أسقط  أن   مبعقول  وليس  نفيس،  من  واثق : 

 . هذا يف دامئًا   نفسك واِتم لكها، احتياطاتك اَتذ ولهذا... حب  أي قليب يف يعد ومل

 

 

   املربرات حارب
  ورضورة   النساء،  اجتناب  وصعوبة   ادلنيا،  فنت   عن  حيدثك  الش يطان  س يأتيك

  هذه  ومن...  عباده  عىل  ويتوب  رحمي،  غفور  للا   وأن   بلوى،  من  فيه  وما   النت

 تس متع  وال  حفارهبا،  اجلهمنية  والتفاكري  اإلبليس ية،  واإلحياءات  الش يطانية،  الوساوس

  عىل   يشجعك  فلن  تعاىل  للا  أما   الرمحن،  من  ال  الش يطان  من  أَّنا   وثق  لها،

 . خمالفته   ل يبر ولن معصيته،
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 الشيطانية  جنب نفسك الوساوس
  يأتيك   فال  ل،  احلرام  اس تعباد  من   أعظم  مصيبة  وال  اإلدمان،  من  أخطر  ال

  من  إليك  أبعد  فالزان  الزان؛  يف  الوقوع  من  خوفًا   لفعهل  رضورة  هناك   بأن   الش يطان

  أن   عىل  الفخ  يف  ليوقعك  اخلطب  ويعظم  األمر،  ّيول  الش يطان  إمنا   للمغرب  املرشق

 . نفسه ابدلاء تتداوى فكيف الزان بريد نفسه النظر

 

 

 

 ادفع اخلواطر 
تفكريك،  عن  وارصفها  فوًرا،  نفسك  عن  فادفعها  متر  ِباطرة  يبدأ  ذنب  لك  إن 

واس مترار جهوهما  عليك،  ورودها  مينع  بأي شاغل  عهنا  لها  وانشغل  أصغيت  وإن   ،

 فس تقع يف احلرام حامت. 
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 املذكرات  جتنب
 قبل   اآلن  تتجنبه   أن  عليك  فيجب  لآلاثم  عودتك  يسهل  أو  ابحلرام،  يذكرك  لكام

  جذاًب،   َنوها   س تجذبك  لكها   هذه  إذ   عودة؛  بأي  تفكري  أو  توبة،  أي  احلديث عن

  ابملعصية  يذكرك  يشء  لك  حذف  من  أواًل   بد  فال  تزيينًا،  عينيك  يف  الش يطان  ويزيهنا 

 . لألبد اإلقالع من تمتكن   حىت إلهيا ويعيدك

 

 

 

 سل نفسك 
، والعظمية، والت تعد خالصة لعناوين كثرية جًدا  رها هبذه األس ئةل الرسيعةنعم ذكّ 

 :  س بق أغلهبا 

   قلو ْعلت احلرام اآلن مث ماذا بعده، إمنا يه حلظات مث نسيت احلرام وب -1

 !.؟مسّجل يف حصائف األعامل

منه -2 اآلن  هل سأش بع  األيم  ،لو ْعلته  مدى  عنه  هذا أم    ،مث سأكف  أن 

 .واس مترارا؟!  ويزيدين حجميًا   ،سيشعل النار يف قليب
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إلهيا -3 أنظر  رأوين  إن  املرأة  أهل  من  أخاف  جل    ،ملاذا  من للا  أخاف  وال 

 !.وهو ينظر إيل، وال يغيب عن برصه يشء؟ وعال

 !.؟كيف أحك ماكين، وأختِّب عن نظر اخللق وأنىس للا جل يف عاله -4

 !. ؟ذا لو اطلع عل أهل، ومن يثق يف، وحيبين، ومن ال يرضيه ْعلما  -5

 . ؟!عل، وماذا لو أخذها مين اللحظة تعاىل   هل تذكرت نعمه -6

أقرر -7 ال  النظر  ملاذا  معاقرته   ترك  يف  لكها  حيايت  أس متر  أن  قبل  بل اآلن   ،

 !. أقطعه يف بدايته؟

َتىل عنه لو  هل أان مس تعد للموت اللحظة لو نزل عل، وما اذلي أحب أ -8

 . ؟!فاجأين

 !. ؟ما يه الفائدة الت سأجنهيا مبعصيت يف دنياي، أو ديين، أو آخريت -9

من   -10 اللحظة  هذه  يف  علهيم  جيري  وما  املسلمني  مآيس  تذكرت  هل 

ومن ُسلبت منه  ومستشفيات، وفقر، وأنني...  مصائب، وقتل، وأمراض،  

 .!؟، وإبعاده مين مبعصيتالنعم املوجودة دلي بيمن أان مشغول بفريج

، وما اذلي  همن ماذا اس تفدت أان من النت، وما اذلي اس تفاده غريي  -11

أنشغل به، وما اذلي يُشغل غريي، وهل ْعل فيه يريض ريب، وس يدخلين 

 اجلنة أم النار؟!. 

ونفيس،  -12 الش يطان،  أعدايئ:  غري  احلرام  لهذا  يدفعين  اذلي  من 

، أن أكون معهم يف جرهمم، وشهواِتم  والهوى، وغري املسلمني اذلين يريدون

 ؟!.وأان أكون مثلهم
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هل أحب هذا احلرام لودلي وأهل، ماذا لو وجدت ودلي يشاهد،   -13

وأغار... وأترصف،  سأغضب،  كيف  زوجت،  بنفيس،   أو  أهت  ال  فلامذا 

 وكيف يغار ريب عل وال أابيل؟!.

ن  هل أس تطيع أضع يدي يف النار للحظات، فكيف بنار هجّن وخادلي -14

 فهيا أبد؟!.

لو   -15 و   يؤآخذين ماذا  تعاىل،  علّ يللا  حيايت    غضب  ستتحطم  كيف 

 مين، وكيف س يكون انتقامه من ضعيف مثل؟!.  بلكها، وماذا س يأخذ

علّ  -16 مطلع  للا  أهون أليس  أجعهل  فكيف  حايل،  ويعمل  ويراين،   ،

 ، وال أابيل ابطالعه عّل؟!. الناظرين إيلّ 

أن   -17 فكرت  يوسف أال  كس به  ما  سأكسب  نفيس  عىل  انترصت  لو 

فهال اعتبت،   ’، وإن نظرت س يكون مصريي أش به مبصري آدم  ’ 

 وانزجرت، وخفت؟!.

للنار،   -18 نفيس  أوصل  فلامذا  أعرفه  اذلي  غري  إليه  سأنظر  اذلي  ما 

 وأغضب اجلبار عىل ما هو معلوم عندي قبل اآلن؟.

نعمي ال حد ل وال    رت جزاء الصابرين، وما أعد للا هلم منهل تذكّ  -19

 حرص؟!.

العمل من اجلنة وس يدخلين إيها، ومن صفات أهلها، أم   -20 هل هذا 

 من النار، ومن أفعال أهلها؟!.
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 لرفقة الصاحلةلزم اا
الرفقة وداوم    الزم  وأههل،  احلرام  لينسوك  معارشِتم  من  واكرث  مبارشة،  توبتك  بعد 

  َواْصِبْ }معهم حىت تتأقمل عىل احلالل البني، وتذكّر أن للا تعاىل أمر رسول بقول:  

ينَ   َمعَ   نَْفَسكَ  ِ ُمْ   يَْدُعونَ   اذلَّ  َعهْنُمْ   اكَ َعْينَ   تَْعدُ   َواَل   َوهْجَهُ   يُرِيُدونَ   َوالَْعيِشِّ   اِبلْغََداةِ   َرهبَّ

نَْيا  الَْحَياةِ   ِزينَةَ   تُرِيدُ  ََّبعَ   ِذْكِرانَ   َعنْ   قَلَْبهُ   أَغْفَلْنَا   َمنْ   تُِطعْ   َواَل   ادلُّ  أَْمُرهُ   َواَكنَ   َهَواهُ   َوات

 ، وهو رسول للا فكيف يب وبك!. [28: الكهف{ ]فُُرًطا 

 

 

 

 هجر النت 
فهو   النت  من  سوى الابتعاد  للعالج  حل  من  يكن  مل  يت  إذا  ال  ما  إذ  واجب؛ 

الواجب إال به فهو واجب، وهو حل همم، وال بد منه يف كثري من األحيان وإال  

 ملس املاء وهو وسطه!.  فهو اكملمنوع من
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 االستعاذة
ا}والاس تعاذة من مفاتيح العالج، ورصف الش يطان، ووساوسه:     ِمنَ   يزَْنَغَنَّكَ   َوِإمَّ

ْيَطانِ  ِ   فَاْستَِعذْ   نَْزغ    الشَّ َّهُ   اِبّللَّ يع    ِإن ينَ   ِإنَّ   عَِلمي    مَسِ ِ َّقَْوا  اذلَّ هُمْ   ِإَذا  ات  ِمنَ   َطائِف    َمسَّ

ْيَطانِ  ونَ   مهُْ   فَِإَذا  تََذكَُّروا  الشَّ ا }،  [201  ،200:  األعراف{ ]ُمْبرِصُ   ِمنَ   يزَْنَغَنَّكَ   َوِإمَّ

ْيَطانِ  ِ   فَاْستَِعذْ   نَْزغ    الشَّ َّهُ   اِبّللَّ ِميعُ   ُهوَ   ِإن ]الَْعِلميُ   السَّ الزم  [36:  فصلت{  وكذا   ،

الاس تعاذة من رش برصك، وتفكريك، وفرجك، وهوى نفسك؛ إذ الاس تعاذة جلوء  

 إىل للا تعال. 

  

 

 ذكر اهلل 
من   حفظتك  ويقرتب  ش يطانك،  وينرصف  قلبك،  يطمنئ  يك  ذكر للا؛  من  اكرث 

ْيَطانُ   عَلهَْيِمُ   اْستَْحَوذَ }املالئكة الكرام:   ِ   ِذْكرَ   فََأنَْسامُهْ   الشَّ ْيَطانِ   ِحْزُب   ُأولَئِكَ   اّللَّ  الشَّ

ْيَطانِ  ِحْزَب  ِإنَّ  أاََل  ونَ  مُهُ   الشَّ مْحَنِ  ِذْكرِ   َعنْ   يَْعُش  َوَمنْ }، [19:  اجملادةل{ ]الَْخاَِسُ  الرَّ

ُمْ   قَرِين    َلُ   فَهُوَ   َشْيَطاانً   َلُ   نُقَيِّْض  وََّنُمْ   َوِإَّنَّ ِبيلِ   َعنِ   لََيُصدُّ َسُبونَ   السَّ ُمْ   َوحَيْ   ُمهْتَُدونَ   أََّنَّ

  الَْيْومَ  يَْنفََعُكُ  َولَنْ  الْقَرِينُ  فَِبئَْس  الَْمرْشِقنَْيِ  بُْعدَ  َوبَيْنَكَ  بَيْيِن  لَْيَت  يَ  قَالَ  َجاَءانَ  ِإَذا  َحىتَّ 

 . [39 - 36: الزخرف{ ]ُمْشرَتُِكونَ  الَْعَذاِب  يِف  أَنَُّكْ  َظلَْمُتْ  ِإذْ 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

473

 

 أقرأ  ثم اقرأ ثم اقرأ
  واكرثته،  احلرام،  يف  الوقوع   خطر  عن  كثرًيا   فاقرأ  عظمي  وغذاء  هممة،  مادة   القراءة   نعم 

  حاربت  لو  س تكسب  وماذا  واآلخرة،  ادلنيا   يف  عليك  س يجين  وماذا  وجرمه،

 ودراسات  فيديوهات  عىل  اطلع  وأيًضا   وش يطانك،  هواك  عىل   وانترصت  نفسك،

 . عام  بشلك والصحة والقلب، العقل، عىل  خطورته حول

 

 

 مشتعلة نار لباب  وفتح وهمي حل هو
 عن   وإعاقتك  مس تقبكل،  وإَّناء  دمارك،  فيه  ان  وملحقاته  النظر  أن  نفسك  اقنع

  هو   إمنا  فيه  شهوة   ال   النظر  أن   واقنعها   غدك،   يف   إليه   تصهل   أن   تريد  وما   طموحاتك،

  عني   من  والسقوط  والندامة  احلرسة  مث   انَتائه   من  حلظات  بعج  ينَتي    وقت  ومه  جمرد

 . جالل جال العاملني رب
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 ويفيدك يعنيك فيما بالفكر النفس إشغال
  وحبب   الش يطان،  أخذها   فرغت  إن  بل  الفراغ،  وتكره  العمل،  عىل  جمبوةل  النفس

  لغريك  وانظر  ينفعك،  مبا   نفسك  تشغل  أن  البد  فلهذا  اآلاثم  يف   وأوقعها   احلرام،  إلهيا 

 الرذيةل،  مستنقع  يف  سقطت  وأنت  النت  من  يس تفيدون  اذلين  الش باب  من

 . احلقرية  واألودية

 

 

 الشرعي الزواج إل احلثيث السعي
  يف  الوقوع  نفسه  عىل   وخيىش  ابحملرمات،  ومتلطًخا   للشهوات،  معرًضا   اكن  ملن  جيب

 ابحلالل   النفس  وإعفاف  للزواج،  غريه  من  أكرث  جاهًدا  يسعى  أن  اخللوات  معاِص

  كام   وجاء   فإنه  ابلصيام؛   فعليك  ل  ذل  يتس َن  وحىت   ترشط،  أو   تأخري،  أي   دون

 . والسالم الصالة عليه املصطفى أخب
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 الدعاء  الزم
  ِتيأ   ما   وال  مكصيبته،  مصيبتك  وال  ،’ يوسف  بالء  من  أعظم  بالؤك  يكون  لن

}قال  لكنه  ابلسجن  والَتديد  النسوة  من  عليه  اجمتع  وما   ل،  ِتيأ  كام  ل  َربِّ : 

ْجنُ  ا  ِإيَلَّ  أََحبُّ  السِّ   ِمنَ  َوأَُكنْ  ِإلهَْيِنَّ   أَْصُب  كَْيَدُهنَّ  َعينِّ  ترَْصِْف  َوِإالَّ  ِإلَْيهِ   يَْدُعونيَِن  ِممَّ

ُّهُ   َلُ   فَاْستََجاَب   الَْجاِهِلنيَ  َف   َرب َّهُ   كَْيَدُهنَّ   َعْنهُ   فرََصَ ِميعُ   ُهوَ   ِإن ]الَْعِلميُ   السَّ : يوسف{ 

}ذل  وقبل  ،[34  ،33 َّقَتِ :  ِ   َمَعاذَ   قَالَ   َلَ   َهْيَت   َوقَالَْت   اأْلَبَْواَب   َوغَل {  اّللَّ

 [!.23: يوسف]

 

 

 النفس  جماهدة 
 بلك  نفسك  ضد  ووقفت  املرة،  هذه  فزت  وإن  واجَتد  ورابط،  وصابر،  اصب،

 الشهوات   عليك  وس َتون  قادمة،  النتصارات  وستتوق  بعده،  ملا   س تتشجع  جدارة

 . واآلخرة   ادلنيا  يف وجناة فوز مث  ساعة،  صب وهو  الباقية، والعروض الالحقة،
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 إعادة األمل 
فتحه للا أعظم ابب  ويعودوا    ™   إن  منه،  ويقرتبوا  إليه،  ليصلوا  العاصني؛  للعباد 

إليه، ويغتسلوا مما اكنوا عليه هو ابب التوبة، ومفتاح اإلانبة، وابب القبول، ومفتاح  

واقرتفوا من زلل، عنه    ادلخول، همام ْعلوا من ْعل،  يصدمه  ولن    ™ فلن  صاد، 

قعت قبل بلوغ الروح  يردمه عنه راد، ولن حيجهبم جحاب مادامت التوبة صادقة، وو

الشمس من مغرهبا، وإذا اكن ربنا جل وعال قد دعا أهل    احللقوم، وقبل رشوق 

واملس يح   ثالثة،  اثلث  أنه  من  ادعو  ما  عليه  ادعوا  أن  بعد  التوبة  دلاع   الكتاب 

قال هلم بعد ذل:   ِ   ِإىَل   يَُتوبُونَ   أَفاََل }ابنه، وكذا عزير لكن  ُ   َويَْستَْغِفُرونَهُ   اّللَّ   َواّللَّ

]َرِحمي    غَُفور   ينَ   كَفَرَ   لَقَدْ }  ،[74:  املائدة{  ِ َ   ِإنَّ   قَالُوا  اذلَّ  َمْرمَيَ   اْبنُ   الَْمِسيحُ   ُهوَ   اّللَّ

ائِيلَ   بيَِن   يَ   الَْمِسيحُ   َوقَالَ  َ   اْعُبُدوا  ِإَْسَ َّهُ   َوَربَُّكْ   َريبِّ   اّللَّ ِ   يرُْشِكْ   َمنْ   ِإن مَ   فَقَدْ   اِبّللَّ   َحرَّ

 ُ اِلِمنيَ   َوَما  النَّارُ   َوَمْأَواهُ   الَْجنَّةَ   عَلَْيهِ   اّللَّ ينَ   كَفَرَ   لَقَدْ   أَنَْصار    ِمنْ   لِلظَّ ِ َ   ِإنَّ   قَالُوا  اذلَّ   اّللَّ

نَّ   يَُقولُونَ   َْعَّا  يَنََْتُوا  لَمْ   َوِإنْ   َواِحد    ِإَل    ِإالَّ   ِإَل    ِمنْ   َوَما   ثاََلثَة    اَثِلثُ  ينَ   لََيَمسَّ ِ   كَفَُروا   اذلَّ

ِ   ِإىَل   يَُتوبُونَ   أَفاََل   أَِلمي    عََذاب    ِمهْنُمْ  ُ   َويَْستَْغِفُرونَهُ   اّللَّ   -  72:  املائدة{ ]َرِحمي    غَُفور    َواّللَّ

74]. 

فإذا اكن هذا حاهلم فكيف ِبال املسمل املوحد لكنه اقرتف ما اقرتف، وارتكب ما 

جناب للا يف  وفّرط  عذابه  ™  ارتكب،  وشديد  عقابه،  من  خوفه    يَ   ُقلْ }:  مع 

ينَ   ِعَباِديَ  ِ فُوا   اذلَّ ِ   َرمْحَةِ   ِمنْ   تَْقنَُطوا  اَل   أَنُْفِسهِمْ   عىََل   أََْسَ َ   ِإنَّ   اّللَّ نُوَب   يَْغِفرُ   اّللَّ يًعا   اذلُّ  مَجِ

َّهُ  ِحميُ   الْغَُفورُ   ُهوَ   ِإن  اَل   مُثَّ   الَْعَذاُب   يَْأتَِيُكُ   أَنْ   قَْبلِ   ِمنْ   َلُ   َوأَْسِلُموا  َربُِّكْ   ِإىَل   َوأَِنيُبوا  الرَّ
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ونَ  َِّبُعوا  تُْنرَصُ   َوأَنُْتْ   بَْغتَةً   الَْعَذاُب   يَْأتَِيُكُ   أَنْ   قَْبلِ   ِمنْ   َربُِّكْ   ِمنْ   ِإلَْيُكْ   ُأْنِزلَ   َما   أَْحَسنَ   َوات

تَ   يَ   نَْفس    تَُقولَ   أَنْ   تَْشُعُرونَ   اَل  ْطُت   َما   عىََل   َحرْسَ ِ   َجنِْب   يِف   فَرَّ   لَِمنَ   ُكْنُت   َوِإنْ   اّللَّ

اِخرِينَ  َ   أَنَّ   لَوْ   تَُقولَ   أَوْ   السَّ   الَْعَذاَب   تََرى  ِحنيَ   تَُقولَ   أَوْ   الُْمتَِّقنيَ   ِمنَ   لَُكنُْت   َهَدايِن   اّللَّ

ةً   يِل   أَنَّ   لَوْ  بَْت   آَييِت   َجاَءتْكَ   قَدْ   بىََل   الُْمْحِسننِيَ   ِمنَ   فََأُكونَ   كَرَّ َت   هِبَا  فَكَذَّ  َواْستَْكَبْ

  َوأَْصلَحَ   ُظلِْمهِ   بَْعدِ   ِمنْ   َتَب   فََمنْ }  ، وقال:[58  -  53:  الزمر{ ]   الْاَكِفرِينَ   ِمنَ   َوُكْنَت 

َ  فَِإنَّ  َ   ِإنَّ  عَلَْيهِ  يَُتوُب  اّللَّ َ  ِإنَّ }، [39: املائدة{ ]َرِحمي   غَُفور   اّللَّ كَ  أَنْ  يَْغِفرُ  اَل   اّللَّ  يرُْشَ

ِ   يرُْشِكْ   َوَمنْ   يََشاءُ   ِلَمنْ   َذِلَ   ُدونَ   َما   َويَْغِفرُ   ِبهِ  : النساء{ ]َعِظميًا  ِإثًْما   افْرَتَى  فَقَدِ   اِبّللَّ

، بل جعل الرجوع من اذلنب، والندم عىل ما مىض منه من صفات املتقني، [48

ينَ }وأحصاب الميني أو املقربني:   ِ َ   َذكَُروا   أَنُْفَسهُمْ   واَظلَمُ   أَوْ   فَاِحَشةً   فََعلُوا  ِإَذا  َواذلَّ   اّللَّ

مْ   فَاْستَْغفَُروا نُوهِبِ نُوَب   يَْغِفرُ   َوَمنْ   ذِلُ ُ   ِإالَّ   اذلُّ وا  َولَمْ   اّللَّ { يَْعلَُمونَ   َومُهْ   فََعلُوا  َما  عىََل   يرُِصُّ

الرمحن  [135:  ْعران  آل] ينَ }، بل من صفات عباد  ِ ِ   َمعَ   يَْدُعونَ   اَل   َواذلَّ   ِإلَهًا  اّللَّ

َِّت   النَّْفَس   يَْقُتلُونَ   َواَل   آَخرَ  مَ   ال ُ   َحرَّ  يَلَْق   َذِلَ   يَْفَعلْ   َوَمنْ   يَْزنُونَ   َواَل   اِبلَْحقِّ   ِإالَّ   اّللَّ

ُْلْ   الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   الَْعَذاُب   َلُ   يَُضاَعْف   أَاَثًما    َْعَاًل   َوَْعِلَ   َوآَمنَ   َتَب   َمنْ   ِإالَّ   ُمهَاانً   ِفيهِ   َوخَيْ

لُ   فَُأولَئِكَ   َصاِلًحا ُ   يَُبدِّ مْ   اّللَّ ِّئَاِِتِ ُ   َواَكنَ   َحَسنَات    َسي   َوَْعِلَ   َتَب   َوَمنْ   َرِحميًا   غَُفوًرا   اّللَّ

َّهُ  َصاِلًحا  ِ  ِإىَل  يَُتوُب  فَِإن  .[71 -  68: الفرقان{ ]َمتَاابً  اّللَّ

أن و  بعضهم  يتصور  الفاحشة    قد  يف  وقع  توبته  من  لصحة  بد  نفسال  يسمل    هأن 

ابطةل:   مقاةل  ابب  من  توبته  قبل  منه  اكن  وما  بذنوبه  الناس  حيدث  أو  للقضاء، 

"الاعرتاف ابحلق فضيةل"، ويه مقاةل حمرمة هنا؛ ألن معناه اجملاهرة ابملعاصية اذلي  

هو ابب لالس مترار يف اذلنب، واملعاقبة بعدم املعافاة منه، واخلروج من ورطته كام  

البخاري ومسمل:   "  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ~  ُهَريَْرةَ   أيَِب   َعنْ يف  ِت   لُكُّ :    ُأمَّ
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ُجلُ   يَْعَملَ   أَنْ   الُْمَجاَهَرةِ   ِمنَ   َوِإنَّ   الُْمَجاِهرِيَن،  ِإالَّ   ُمَعاًَف   َوقَدْ   يُْصِبحَ   مُثَّ   َْعَاًل   اِبللَّْيلِ   الرَّ

هُ  لُْت   فُاَلنُ   يَ :  فَيَُقولَ   عَلَْيِه،   للاُ   َسرَتَ هُ   اَبَت   َوقَدْ   َوكََذا،  كََذا  رَِحةَ الَْبا   َْعِ ُّهُ   يَْسرُتُ  ،َرب

للقضاء "َعْنهُ   للاِ   ِسرْتَ   يَْكِشُف   َويُْصِبحُ  نفسه  يسمل  أيًضا  يلزمه  وال  عليه    ،  ليقام 

ليقام عليه احلد:    ~ملا جاء مباعز    ~لنعمي بن هزال    «  ، ولهذا قال النيباحلد

اُل،  يَ   َويكَْلَ  تَهُ   ُكْنَت   لَوْ   َهزَّ ا  اَكنَ   ِبثَْوِبكَ   َسرَتْ ا   َلَ   َخرْيً أمحد   "ِبهِ   َصنَْعَت   ِممَّ رواه 

النيب   األلباين، وراده  بذنبه، واحلديث بطول يف   «وحصحه  ثالاًث؛ يك ال يعرتف 

إين   ماعًزا  راددت  كام  ترادين  أن  "أتريد  املرأة:  أيًضا  قالت  حىت  ومسمل  البخاري 

ل من سرت نفسه، وأحسن توبته، وقويت وليس األمر كذل ب  حلبىل من الزان"،

  َوِإينِّ }  للا عليه:ويس ترت بسرت    ، بل يتوب بينه وبني ربه  ™  عالقته بينه وبني ربه

 . [82: طه{ ]اْهتََدى مُثَّ   َصاِلًحا  َوَْعِلَ  َوآَمنَ  َتَب  ِلَمنْ  لَغَفَّار  

أمرها يسري برشوطها: إقالع حقيق  عن ما مىض   ، واملقبل علهيا من ابهبا والتوبة 

لعدم   وعزم  توبته،  تقبل  فمل  وإال  للمعصية،  به  يعود  ترك لك وس يةل وسبب  ومنه 

وليس   ادلامئ  الندم  وهو  ما مىض  عىل  وندم  احلقيق ،  والعزم  اثنية،  لذلنب  العودة 

وبذل للتائبني  اللحظ ،  والهنار  ابلليل  يده  يبسط  اذلي  الرحمي  الرب  فف    ياليق 

  -  للاَ   ِإنَّ : "  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢   اأْلَْشَعرِيِّ   ُموىَس   أيَِب   َعنْ مسمل:  حصيح  

َارِ   ُميِسءُ   ِلَيُتوَب   ؛اِبللَّْيلِ   يََدهُ   يَبُْسطُ  -  وجل   عز َارِ   يََدهُ   َويَبُْسطُ  ،الهنَّ  ِلَيُتوَب   ؛ اِبلهنَّ

ْمُس   تَْطلُعَ   َحىتَّ   اللَّْيل  ُميِسءُ  "، بل ال يغلق ذل الباب حىت رشوق  َمْغرهِِبَا   ِمنْ   الشَّ

  َصْفَوانَ   َعنْ الشمس من مغرهبا كام عند الرتمذي وابن ماجه وأمحد وحصحه األلباين:  

ال    ْبنِ    َعْرِضهِ   َمِسرَيةُ   اَبابً   الَْمْغِرِب   ِقبَلِ   ِمنْ   ِإنَّ : )"  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َعسَّ
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َمَواِت   َخلََق   يَْومَ   لِلتَّْوبَةِ   -  وجل  عز  -  للاُ   فَتََحهُ   عَاًما   َسْبُعونَ   يََزالُ   فاَل   َواأْلَْرَض   السَّ

ْمُس   تَْطلُعَ   َحىتَّ   لِلتَّْوبَةِ   َمْفُتوًحا   الَْباُب   َذِلَ  ِوهِ   ِمنْ   الشَّ ِوهِ   ِمنْ   َطلََعْت   فَِإَذا  ،ََنْ   لَمْ   ََنْ

ا ِإميَاَِّنَا  يِف  كََسبَْت  أَوْ  قَْبلُ  ِمنْ  آَمنَْت   تَُكنْ  لَمْ  ِإميَاَُّنَا  نَْفًسا  يَْنفَعْ   . "( َخرْيً

  للاِ   َعْبدِ   َعنْ فف  البخاري ومسمل:  بتوبة عبده رمحة به ال حاجة إليه:    ™بل يفرح  

 يَُتوُب   ِحنيَ   َعْبِدهِ   ِبتَْوبَةِ   فََرًحا   أََشدُّ   ّلَلُ : )"«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َمْسُعود    ْبنِ 

  َطَعاُمهُ   َوعَلهَْيَا   ِمنْهُ   فَانْفَلَتَْت ،  فَنَامَ   ُمهِْلكَة    فاََلة    ِبَأْرِض   َراِحلَتِهِ   عىََل   اَكنَ   أََحِدكُْ   ِإلَْيهِ 

ابُهُ    أَْرِجعُ : فَقَالَ   ِمهْنَا  فََأِيَس ، الَْعَطُش  أَْدَركَهُ  َحىتَّ  فََطلهََبَا  ،َذَهَبْت   َوقَدْ   فَاْستَْيقَظَ ،َورَشَ

ي   َماَكيِنَ   ِإىَل  ِ  قَدْ ،  ِلَيُموَت   َساِعِدهِ   عىََل   َرْأَسهُ   فََوَضعَ   ،أَُموَت   َحىتَّ   فََأاَنمُ   ِفيهِ   ُكْنُت   اذلَّ

َطاِمهَا  فََأَخذَ   ِعْنَدُه،  قَائَِمةً   هِبَا   ُهوَ   ِإَذا  كََذِلَ   ُهوَ   فَبَْينَا   ،َراِحلَتِهِ   ِمنْ   أَِيَس    ِمنْ   قَالَ   مُثَّ   ِِبِ

ةِ  ُّكَ   َوأَانَ   َعْبِدي  أَنَْت   اللَّهُمَّ :  الْفََرحِ   ِشدَّ ةِ   ِمنْ   أَْخَطأَ   -  َرب  فََرًحا   أََشدُّ   فَاهللُ   -  الْفََرحِ   ِشدَّ

، بل أعظم من هذا ما روى الرتمذي وأمحد "(َوَزاِدهِ   ِبَراِحلَتِهِ   َهَذا  ِمنْ   الَْعْبدِ   ِبتَْوبَةِ 

  تََباَركَ   للاُ   قَالَ ":  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َماِل    ْبنِ   أَنَِس   َعنْ وحصحه األلباين:  

َّكَ   آَدَم،  اْبنَ   يَ :  َوتََعاىَل    َواَل   ِفيكَ   اَكنَ   َما  عىََل   َلَ   غَفَْرُت   َوَرَجْوتيَِن   َدَعْوتيَِن   َما   ِإن

َماءِ   َعنَانَ   ُذنُوبُكَ   بَلَغَْت   لَوْ   آَدَم،   اْبنَ   يَ   ،ُأاَبيِل    َواَل   َلَ   غَفَْرُت   اْستَْغفَْرتيَِن،  مُثَّ   السَّ

َّكَ   آَدمَ   اْبنَ   يَ   ،ُأاَبيِل    َشيْئًا،   يِب   ترُْشِكُ   اَل   لَِقيتَيِن   مُثَّ   َخَطايَ   اأْلَْرِض   ِبُقَراِب   أَتَْيتيَِن   لَوْ   ِإن

  األلباين   وحصحه   وأمحد   ماجه   وابن  الرتمذي أيب داود و   وعند  "، َمْغِفَرةً   ِبُقَراهِبَا  أَلَتَيُْتكَ 

يقِ   بَْكر    أيَِب   َعنْ  دِّ   مُثَّ   َذنْبًا  يُْذِنُب   َعْبد    ِمنْ   َما : )"«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ     ¢  الصِّ

أُ   يَُقومُ  ِلَ   تََعاىَل   للاَ   يَْستَْغِفرُ   مُثَّ ،  َرْكَعتنَْيِ   يَُصلِّ   مُثَّ   ،الُْوُضوءَ   فَُيْحِسنُ   فَيَتََوضَّ نِْب   ذِلَ  اذلَّ

}اآْليَتنَْيِ   َهاتنَْيِ   َوقََرأَ   ،َلُ   للاُ   غَفَرَ   ِإالَّ   يَْستَْغِفرْ   مُثَّ   نَْفَسهُ   يَْظمِلْ   أَوْ   ُسوًءا  يَْعَملْ   َوَمنْ : 
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دْ   للاَ  ينَ }،  {َرِحميًا   غَُفوًرا   للاَ   جَيِ ِ   للاَ   َذكَُروا  أَنُْفَسهُمْ   َظلَُموا  أَوْ   فَاِحَشةً   فََعلُوا  ِإَذا   َواذلَّ

مْ ذِلُ   فَاْستَْغفَُروا نُوَب   يَْغِفرُ   َوَمنْ   نُوهِبِ وا   َولَمْ   للاَ   ِإالَّ   اذلُّ  َومُهْ   فََعلُوا  َما  عىََل   يرُِصُّ

  قَالَ :  قَالَ   ¢  -  ُهَريَْرةَ   أيَِب   َعنْ   ، ويف الصحيحة لأللباين فامي رواه ابن ماجه{يَْعلَُمونَ 

َماَء،  َخَطاَيكُُ   تَْبلُغَ   َحىتَّ   أَْخَطاُتْ   لَوْ : "«  للاِ   َرُسولُ  ، وفهيا  "  عَلَْيُكْ   لَتَاَب   تُبُْتْ   مُثَّ   السَّ

نْ   َرُجل    َمرَّ : "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َجاِبر    َعنْ أيًضا:   ْمُجَمة    قَْبلَُكْ   اَكنَ   ِممَّ   جِبُ

َث   ،ِإلهَْيَا   فَنََظرَ  ء    نَْفَسهُ   فََحدَّ ادُ   أَنَْت   ، أَانَ   َوأَانَ   ،أَنَْت   أَنَْت   َربِّ   يَ :  قَالَ   مُثَّ   ،بِيَشْ   الَْعوَّ

ادُ   َوأَانَ   اِبلَْمْغِفَرِة، نُوِب،  الَْعوَّ ادُ   فََأنَْت   ،َسكَ أرَ   اْرفَعْ :  َلُ   فَِقيلَ   َساِجًدا،  هللِ   َوَخرَّ   اِبذلُّ   الَْعوَّ

نُوِب، ادُ  َوأَانَ  اِبذلُّ  ."َلُ  فَُغِفرَ : قَالَ  ،اِبلَْمْغِفَرةِ  الَْعوَّ

  َسلََمةَ   َعنْ وعند الطباين وحصحه األلباين يف الصحيحة وحصيح الرتغيب والرتهيب:  

نُوَب   َْعِلَ   َرُجاًل   أََرأَيَْت :  فَقَالَ   «  للاِ   َرُسولَ   إىَل   َرُجل    َجاءَ :  قَالَ   ¢  نُفَْيل    ْبنِ    اذلُّ

كْ   فمَلَْ   لُكَّهَا  كْ   لَمْ   َذِلَ   يِف   َوُهوَ   َشيْئًا  ِمهْنَا   يرَْتُ ةً   يرَْتُ ةً   َواَل   َحاجَّ  ِمنْ   َلُ   فَهَلْ   أََتَها   ِإالَّ   َداجَّ

؟ "قَالَ   ،تَْوبَة  ا :  قَالَ   ،"أَْسلَْمَت؟  فَهَلْ :    اَل   َوْحَدهُ   للاُ   ِإالَّ   ِإَلَ   اَل   أَنْ   فََأْشهَدُ   أَانَ   أَمَّ

،  رَشِيكَ  َّكَ   َلُ اِت،  تَْفَعلُ   نََعْم، : " قَالَ   ،للاِ   َرُسولُ   َوأَن كُ   الَْخرْيَ يِّئَاِت،  َوترَْتُ  فَيَْجَعلُهُنَّ   السَّ

ات    َلَ   للاُ  ،  للاُ :  قَالَ   ،"نََعمْ : "قَالَ   ،َوفََجَرايِت؟  َوغََدَرايِت :  قَالَ   ،"لُكَّهُنَّ   َخرْيَ   فََما  أَْكَبُ

ُ   َزالَ  تب عىل رجل من األمم السابقة بعد    ™"، بل إذا اكن للا  تََواَرى  َحىتَّ   يُكَبِّ

البخاري   فف   صدق  وقد  اذلنوب  من  ذل  دون  مبا  فكيف  نفس  مائة  قتل  أن 

)"  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  الُْخْدِريِّ   َسِعيد    أيَِب   َعنْ ومسمل:     بيَِن   يِف   اَكنَ : 

ائِيلَ   أَْهلِ   أَعْملَِ   َعنْ   فََسَألَ   التَّْوبَةُ   َلُ   َضْت َعرَ   مُثَّ ،  ِإنَْساانً   َوتِْسِعنيَ   تِْسَعةً   قَتَلَ   َرُجل    ِإَْسَ

  ِمنْ   يِل   فَهَلْ   نَْفًسا  َوتِْسِعنيَ   تِْسَعةً   قَتَلُْت   ِإينِّ :  فَقَالَ   فََأَتهُ   َراِهب    عىََل   فَُدلَّ   ،اأْلَْرِض 
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  مُثَّ   ،ِمائَةً   ِبهِ   فمََكَّلَ   فَقَتهََلُ   ،تَْوبَة    َلَ   لَيَْسْت ،  نَْفًسا؟  َوتِْسِعنيَ   تِْسَعة    بَْعدَ :  فَقَالَ   تَْوبَة ؟

 فَهَلْ   نَْفس    ِمائَةَ   قَتَلُْت   ِإينِّ :  فَقَالَ   ،عَاِلم    َرُجل    عىََل   فَُدلَّ   ،اأْلَْرِض   أَْهلِ   أَعْملَِ   َعنْ   َسَألَ 

؟  ِمنْ   يِل   الَْخِبيثَةِ   الْقَْريَةِ   ِمنْ   اْخُرجْ ؟،  التَّْوبَةِ   َوبنَْيَ   بَيْنَكَ   حَيُولُ   َوَمنْ   ،نََعمْ :  قَالَ ،  تَْوبَة 

َِّت  اِلَحةِ   الْقَْريَةِ   ِإىَل   ِفهيَا  أَنَْت   ال   فَاْعُبدْ   للاَ   يَْعُبُدونَ   ُأاَنًسا   هِبَا   فَِإنَّ ؛  َوكََذا  كََذا  قَْريَةِ   الصَّ

َا   ؛أَْرِضكَ   ِإىَل   تَْرِجعْ   َواَل   ،   َمَعهُمْ   للاَ  اِلَحةَ   الْقَْريَةَ   يُرِيدُ   فَانَْطلََق   ،َسْوء    أَْرُض   فَِإَّنَّ   الصَّ

رِيَق   نََصَف   ِإَذا   َحىتَّ  مْحَةِ   َماَلئِكَةُ   ِفيهِ   فَاْختََصَمْت   ،الَْمْوُت   أََتهُ   الطَّ   َوَماَلئِكَةُ   الرَّ

مْحَةِ   َماَلئِكَةُ   فَقَالَْت   ،الَْعَذاِب   َماَلئِكَةُ   َوقَالَْت   ،للاِ   إىل  ِبقَلِْبهِ   ُمْقِباًل   َتئِبًا  َجاءَ :  الرَّ

َّهُ :  اِب الَْعذَ  ا  يَْعَملْ   لَمْ   ِإن : فَقَالَ   ،بَيْهَنُمْ   فََجَعلُوهُ   ،آَدِم ٍّ   ُصوَرةِ   يِف   َمكَل    فََأَتمُهْ   ،  قَطُّ  َخرْيً

َما  فَِإىَل   اأْلَْرَضنْيِ   بنَْيَ   َما   ِقيُسوا ََِّتِ أَْقَرَب   أَي  َهِذهِ   ِإىَل   للاُ   فََأْوَح   ِبَأْهِلهَا  فََألِْحُقوهُ   اَكَن 

يِب   أَنْ   ِإىَل   بِِشْب    أَْقَرَب   فََوَجُدوهُ   ،فَقَاُسوهُ   تََباعَِدي  أَنْ   َهِذهِ   ِإىَل   للاُ   َوأَْوَح   ،تَقَرَّ

َِّت  اأْلَْرِض  مْحَةِ  َماَلئِكَةُ  فَقَبََضْتهُ  ،أََرادَ  ال  ."(الرَّ

تعمل ولو تركها لوجه   السيئة حىت  يكتب  أنه ال  بل من ابب رمحته وفضهل وعدل 

البخاري ومسمل:   كام يف  فتكتب حس نة    َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  ُهَريَْرةَ   أيَِب   َعنْ للا 

:  تََعاىَل   للاُ   فَقَالَ ،  َسيِّئَةً   يَْعَملَ   أَنْ   يُرِيدُ   َعْبُدكَ   َذاكَ   َربِّ :  الَْماَلئِكَةُ   قَالَْت : )"  «  للاِ 

  لَمْ   َما   َلُ   أَغِْفُرَها   فََأانَ ؛  يَْعَملَهَا   َحىتَّ   عَلَْيهِ   تَْكُتُبوَها   فاَل   َسيِّئَةً   يَْعَملَ   أَنْ   َعْبِدي  أََرادَ   ِإَذا

لَهَا   فَِإنْ ،  يَْعَملْهَا    َوِإَذا   َحَسنًَة،  َلُ   فَاْكُتُبوَها   أَْجِل   ِمنْ   تََركَهَا   َوِإنْ   ِبِمثِْلهَا،  فَاْكُتُبوَها   َْعِ

لَهَا   فَِإنْ   َحَسنًَة،  َلُ   فَاْكُتُبوَها   يَْعَملْهَا   فمَلَْ   َحَسنَةً   يَْعَملَ   أَنْ   أََرادَ    ِبَعرْشِ   َلُ   فَاْكُتُبوَها   َْعِ

فليقم "(ِضْعف    ِمائَةِ   َسْبعِ   ِإىَل   أَْمثَاِلهَا  وارتكس  وانتكس  وأرص  العبد  عاد  وهمام   ،

:  قَالَ   ¢  -  ُهَريَْرةَ   أيَِب   َعنْ   يرتك للش يطان فرصة: فف  البخاري ومسمل  وليهنض وال 

 يِل   فَاغِْفْرهُ   َذنْبًا  أَْذنَبُْت   ِإينِّ   َربِّ :  فَقَالَ   َذنْبًا  أَْذنَبَ   َعْبًدا  ِإنَّ : )" «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ 
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نْبَ   يَْغِفرُ   َرابًّ   َلُ   أَنَّ   فََعمِلَ   َذنْبًا،  َعْبِدي  أَْذنَبَ :  َوتََعاىَل   تََباَركَ   للاُ   فَقَالَ    َويَْأُخذُ   ،اذلَّ

نِْب   أَْذنَبُْت   َربِّ :  فَقَالَ   ،َذنْبًا   أَْذنَبَ   مُثَّ   للاُ   َشاءَ   َما   َمكَثَ   مُثَّ   ،ِلَعْبِدي  غَفَْرُت   قَدْ   اِبذلَّ

  َرابًّ   َلُ   أَنَّ   فََعمِلَ   َذنْبًا،  أَْذنَبَ   َعْبِدي:  َوتََعاىَل   تََباَركَ   للاُ   فَقَالَ ،  يِل   فَاغِْفْرهُ   آَخرَ   َذنْبًا 

نْبَ  يَْغِفرُ  نِْب  َويَْأُخذُ  اذلَّ   ، َذنْبًا  أَْذنَبَ  مُثَّ   ،للاُ   َشاءَ  َما  َمكَثَ  مُثَّ   ِلَعْبِدي،  غَفَْرُت  قَدْ  اِبذلَّ

  َذنْبًا،   َعْبِدي  أَْذنَبَ :  َوتََعاىَل   تََباَركَ   للاُ   فَقَالَ ،  يِل   فَاغِْفْرهُ   آَخرَ   َذنْبًا   أَْذنَبُْت   َربِّ :  فَقَالَ 

نْبَ  يَْغِفرُ  َرابًّ  َلُ  أَنَّ  فََعمِلَ  نِْب، َويَْأُخذُ  ،اذلَّ    ."(َشاءَ  َما  فَلَْيْعَملْ  ،ِلَعْبِدي غَفَْرُت  قَدْ  اِبذلَّ

مسمل:   )"«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َماِل    ْبنِ   أَنَِس   َعنْ ويف حصيح  ي :  ِ   َواذلَّ

َماءِ   بنَْيَ   َما   َخَطاَيكُْ   تَْمأَلَ   َحىتَّ   أَْخَطاُتْ   لَوْ   ِبَيِدهِ   نَْفيِس    للاَ   اْستَْغفَْرُتُ   مُثَّ   َواأَلْرِض،  السَّ

ي،  لَُكْ   لَغَفَرَ  ِ د    نَْفُس   َواذلَّ َهبَ   تُْذِنُبوا  لَمْ   لَوْ   ِبَيِدِه،  ُمَحمَّ  يُْذِنُبونَ   ِبقَْوم    َولََجاءَ   ِبُكْ،  للاُ   ذَلَ

  َعنْ بل يف مس ند اإلمام أمحد وحصحه احلاك واأللباين  ،"(لَهُمْ  فَيَْغِفرُ  للاَ  فَيَْستَْغِفُرونَ 

"«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  الُْخْدِريِّ   َسِعيد    أيَِب  ِّهِ   قَالَ   ِإبِْليَس   ِإنَّ :  تِكَ :  ِلَرب   ِبِعزَّ

يِت :  للاُ   فَقَالَ   ،ِفهِيمْ   اأْلَْرَواحُ   َداَمْت   َما   آَدمَ   بيَِن   ُأغِْوي  أَْبَرحُ   اَل   َوَجاَلِلَ    َوَجاَليِل   فَِبِعزَّ

 ريض-  َعبَّاس    اْبنِ   َعنِ ، وللطباين وحصحه احلاك:  "اْستَْغفَُرويِن   َما   لَهُمْ   أَغِْفرُ   أَْبَرحُ   اَل 

  ُذو   أيَنِّ   عمَِلَ   َمنْ :  يَُقولُ   َوتََعاىَل   تََباَركَ   للاَ   ِإنَّ : "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   -عهنام  للا

نُوِب، َمْغِفَرةِ  عىََل  ُقْدَرة    . " َشيْئًا  يِب  يرُْشِكْ  لَمْ  َما  ُأاَبيِل، َواَل  َلُ  غَفَْرُت  اذلُّ

إليه بأي داع اكن   العودة  البعد عن للا، والغفةل عنه، وعدم  فليحذر من  وأخرًيا: 

 للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  الَْباِهِلِّ   ُأَماَمةَ   أيَِب   َعنْ فعند أمحد وحصحه احلاك واأللباين:  

ي : "« ِ دَ   َمنْ   ِإالَّ   لُكُُّكْ   الَْجنَّةَ   لَتَْدُخلُنَّ    ِبَيِدهِ   نَْفيِس   َواذلَّ ادِ   للاِ   عىََل   رَشَ  الَْبِعريِ   كَرِشَ

 . "أَْههِلِ  عىََل 
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 : اخلامس الباب  
 مأثورات 

مضت آيت ال حتىص من كتاب رب األرض والسامء يف هذا املوضوع وما حوى،  

الوحيية:   النبوية، واللكامت   الْهََوى   َعنِ   يَْنِطُق   َوَما }واآلن نأيت إىل َسد األحاديث 

العنوان نفسه  [4  ، 3:  النجم{ ]يُوَح   َويْح    ِإالَّ   ُهوَ   ِإنْ  تعليق يسري جًدا يف  ، مع 

س يكون يف  اذلي  احلديث  ابلبخاري  رشح  اقتداء  عنوانه؛  تعاىل-  وما    -رمحه للا 

يه   حتذير،حمأحاديث  سأذكر  أميا  ذل  من  حمّذرة  أو  للحرام،  النظر  لرتك    فّزة 

للعاملني:   الكرمي، واملبعوث رمحة  القرآن  التحذير وظيفة   أَْرَسلْنَاكَ   ِإانَّ }والتبشري مع 

اِب   َعنْ   تُْسَألُ   َواَل   َونَِذيًرا  بَِشرًيا  اِبلَْحقِّ   أَْرَسلْنَاكَ   َوَما }  ،[119:  البقرة]  الَْجِحمِي{  أَحْصَ

 َمنَّ   لَقَدْ }  ،  [28:  س بأ{ ]يَْعلَُمونَ   اَل   النَّاِس   أَْكرَثَ   َولَِكنَّ   َونَِذيًرا  بَِشرًيا  لِلنَّاِس   اَكفَّةً   ِإالَّ 

 ُ  َويَُعلُِّمهُمُ   َويَُزكِّهِيمْ   آَيتِهِ   عَلهَْيِمْ   يَْتلُو  أَنُْفِسهِمْ   ِمنْ   َرُسواًل   ِفهِيمْ   بََعثَ   ِإذْ   الُْمْؤِمِننيَ   عىََل   اّللَّ

ال  مث  ،  [164:  ْعران  آل{ ]ُمِبني    َضاَلل    لَِف   قَْبلُ   ِمنْ   اَكنُوا  َوِإنْ   َوالِْحمْكَةَ   الِْكتَاَب 

الويح   الباب  هذا  يف  ابملأثور  س بقنا فقط،  أعين  من  عن  وردان  لكام  فبعد   ،بل 

ما ُأثر عهنم من أقوال يف من هجة    من سلف األمةتقل إىل مأثور  نن القرآن والس نة  

هجة ومن  هذا،  وَنو  املردان،  من  والتحذير  واملراقبة،  البرص،  يف   غض  قصصهم 

 عفَتم، ومن وقع يف ذنب مهنم فتاب وعاد، ومن انتكس، ونبدأ ابلس نة النبوية: 
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 ضمان اجلنة
اِمتِ   ْبنِ   ُعَباَدةَ   َعنْ  ُنوا: "  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  الصَّ   أَنُْفِسُكْ   ِمنْ   ِستًّا   يِل   امْضَ

نْ  ثُْتْ   ِإَذا  اْصُدُقوا:  الَْجنَّةَ   لَُكْ   أَمْضَ ،   ِإَذا  َوأَْوفُوا  ،َحدَّ وا   َوعَْدُتْ ،  ِإَذا  َوأَدُّ   َواْحفَُظوا  اْؤتُِمْنُتْ

 ، وا   فُُروَجُكْ  رواه أمحد وابن حبان وحصحه األلباين.  " أَيِْديَُكْ  َوُكفُّوا ،أَبَْصاَركُْ  َوغُضُّ

 وجوب االبتعاد عن أسباب احلرام 
ِ   َرُسولُ   قَالَ   :قَالَ   ¢  الُْخْدِرىِّ   َسِعيد    أىَِب   َعنْ  كُْ : )«  اّللَّ ُرقَاِت   يِف   َوالُْجلُوَس   ِإيَّ  الطُّ

ِ   َرُسولَ   يَ :  قَالُوا ُث   َمَجاِلِسنَا  ِمنْ   بُد    لَنَا   َما  اّللَّ ِ   َرُسولُ   قَالَ   ِفهيَا   نَتََحدَّ  أَبَيُْتْ   فَِإَذا:    اّللَّ

رِيَق   فََأْعُطوا  الَْمْجِلَس   ِإالَّ   اأْلََذى  َوكَفُّ   الَْبرَصِ   غَضُّ :  قَالَ   َحقُُّه؟  َوَما :  قَالُوا  َحقَّهُ   الطَّ

اَلمِ   َوَردُّ  ْي ُ  اِبلَْمْعُروِف   َواأْلَْمرُ   السَّ ومسمل، الْمُ   َعنْ   َوالهنَّ البخاري  رواه  ْنكَِر"، 

ُث،  اِبأْلَفِْنَيةِ   ُقُعوًدا  ُكنَّا : )قَالَ   ¢  َطلَْحةَ   أيَِب   وعندهام َعنْ    للاِ   َرُسولُ   فََجاءَ "  نَتََحدَّ

ُعَداِت؟،  َوِلَمَجاِلِس   لَُكْ   َما :  فَقَالَ   عَلَْينَا،  فَقَامَ   « ُعَداِت   َمَجاِلَس   اْجتَنُِبوا  الصُّ " الصُّ

ََّما  للاِ  َرُسولَ  يَ  :فَُقلْنَا  ُث  نَتََذاكَرُ  قََعْدانَ  بَأس   َما ِلغَرْيِ  قََعْدانَ   ِإن   َما: )رواية ، ويف(َونَتََحدَّ

زُ   الُْبُيوِت   يِف   بُد  نَْغَتُّ   َمَجاِلِسنَا   ِمنْ   لَنَا  ُث، قَالَ   فَنَْبُ   الَْمْجِلَس   ِإالَّ   أَبَيُْتْ   فَِإَذا: "  فَنَتََحدَّ

رِيَق   فََأْعُطوا قَالُوا"   َحقَّهُ   الطَّ رِيقِ   َحقُّ   َوَما:  ،  "قَالَ   للِا؟،    َرُسولَ   يَ   الطَّ   غَضُّ : 

اَلِم، َوُحْسنُ   َوَردُّ   اأْلََذى،  َوكَفُّ   الَْبرَصِ  ِم، َواأْلَْمرُ   السَّ ْي ُ  اِبلَْمْعُروِف،  الَُْكَ   َعنْ   َوالهنَّ

َوِإْرَشادُ  َوتُِغيثُواالسَّ   الُْمْنكَِر،  رواه   "الَْمْظلُومَ   َوأَِعيُنوا: " رواية  الَْملْهُوَف"، ويف  ِبيِل، 

 البخاري ومسمل وأحصاب السنن إال ابن ماجه. 
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 الفجأةة  نظر اصرفها حىت عن 
،  الْفَْجَأةِ   نَْظَرةِ   َعنْ   «  للاِ   َرُسولَ   َسَألُْت :  قَالَ   ¢   الَْبَجِلِّ   للاِ   َعْبدِ   ْبنِ   َجرِيرِ   َعنْ 

 رواه مسمل. "  برََصَكَ  ارْصِْف : " فَقَالَ 

 

 قطع حبائل الشيطان 
،  يَ : "«  للاِ   َرُسولُ   يِل   قَالَ : "قَالَ   ¢  َطاِلب    أيَِب   ْبنِ   عَِلِّ   فََعنْ  ا   َلَ   ِإنَّ   عَِلُّ   كَزْنً

َّكَ   الَْجنَِّة،  ِمنْ  "،  عَلَْيكَ   َواآْلِخَرةَ   َلَ   اأْلُوىَل   فَِإنَّ   ؛النَّْظَرةَ   النَّْظَرةَ   تُتِْبعْ   فاَل   قَْرنهَْيَا   ُذو  َوِإن

ََّما " ويف رواية:   رواه أبو داود وحصحه األلباين.   "اآْلِخَرةُ  َلَ  َولَيَْسْت  اأْلُوىَل، َلَ  فَِإن

 

 احلصن احلصني 
َباِب،  َمْعرَشَ   يَ " :  «أنّه قال: قال لنا رسول اّلّل    ¢  عن عبد اّلّل بن مسعود  الشَّ

جْ   الَْباَءةَ   ِمنُْكُ   اْستََطاعَ   َمنِ  وَّ َّهُ   ؛فَلَْيزَتَ رواه البخاري    "لِلْفَْرجِ   َوأَْحَصنُ   لِلَْبرَصِ   أَغَضُّ   فَِإن

 ومسمل.
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 مواطن الريبةاجتناب 
و   ْبنِ   للاِ   َعْبدِ   َعنْ  ر  عهنام–  َْعْ "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   -ريض للا  جَ   ِإَذا:    َزوَّ

ةِ  ُدونَ  َما ِإىَل  يَْنُظرْ  اَل  ، َعْوَرِِتَا  ِإىَل  يَْنُظرْ  فاَل  أََمتَهُ  َعْبَدهُ  أََحُدكُْ  َّ ْكَبةِ  َوفَْوَق  الرسُّ  " الرُّ

 

 وجوب حجب احلرام 
ِ   َعْبدِ   َعنْ  ِ   َرُسولِ   َرِديَف   الْفَْضلُ   "اَكنَ   قَاَل:   عهنام  للا  رض  َعبَّاس    ْبنِ   اّللَّ  «  اّللَّ

 «  النَِّبُّ   َوَجَعلَ   ،ِإلَْيهِ   َوتَْنُظرُ   ِإلهَْيَا   يَْنُظرُ   الْفَْضلُ   فََجَعلَ   ،َخثَْعمَ   ِمنْ   اْمَرأَة    فََجاَءِت 

قِّ   ِإىَل   الْفَْضلِ   َوْجهَ   يرَْصُِف  ِ   َرُسولَ   يَ   : فَقَالَْت   ، اآلَخرِ   الشِّ ِ   فَرِيَضةَ   ِإنَّ   اّللَّ   عىََل   اّللَّ

اِحةَلِ   عىََل   يَثْبُُت   الَ   كَِبرًيا  َشْيًخا   أىَِب   أَْدَركَْت   الَْحجِّ   يِف   ِعَباِدهِ   :قَالَ   ؟َعْنهُ   أَفََأُحجُّ   الرَّ

ةِ  يِف  َوَذِلَ   ،نََعمْ   الَْوَداعِ" رواه البخاري ومسمل. َحجَّ

 

 العورات سرت 
ِ   َرُسولُ   قَالَ   :قَالَ   ¢  عىَِلٍّ   َعنْ   َحٍّ   فَِخذِ   ِإىَل   تَْنُظرْ   َواَل   فَِخَذكَ   تَْكِشْف   : "اَل «  اّللَّ

" رواه أبو داود. َواَل   َميِّت 
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 اجتناب املثّيات 
مْحَنِ   َعْبدِ   َعنْ  ِ   َرُسولَ   أَنَّ   ¢  أَِبيهِ   َعنْ   الُْخْدِرىِّ   َسِعيد    أىَِب   ْبنِ   الرَّ   قَاَل: "الَ   «  اّللَّ

ُجلُ   يَْنُظرُ  ُجلِ   َعْوَرةِ   ِإىَل   الرَّ ُجلُ   يُْفىِض   َوالَ   ،الَْمْرأَةِ   َعْوَرةِ   ِإىَل   الَْمْرأَةُ   َوالَ   ،الرَّ  ِإىَل   الرَّ

ُجلِ   .رواه مسمل الَْواِحِد" الثَّْوِب  يِف  الَْمْرأَةِ  ِإىَل   الَْمْرأَةُ  تُْفىِض  َوالَ  ، َواِحد   ثَْوب   يِف  الرَّ

 

 ويف الصالة غض 
ِ   َرُسولُ   قَالَ   :قَالَ   ¢  َجاِبر    َعنْ  َِّساءِ   َمْعرَشَ   "يَ   :«  اّللَّ َجالُ   جَسَدَ   ِإَذا  الن  الرِّ

َجالِ  َعْوَراِت  تََريْنَ  الَ  ؛أَبَْصاَرُكنَّ  فَاغُْضْضنَ   رواه أمحد. اأُلُزِر" ِضيقِ  ِمنْ  الرِّ

 

 عقوبة احلرام 
لرجلني أخذاه    «يف رؤي النيب  وديث طويل  حيف  العقوبة الت أريدها هنا جاءت  و 

َرةَ   : َعنْ وأول  لألرض املقدسة «   «  للاِ   َرُسولُ   اَكنَ : )"قَالَ   ¢  ُجنُْدب    ْبنِ   مَسُ

ْبحَ   َصىلَّ   ِإَذا هِ   عَلَْينَا   أَْقبَلَ   الصُّ   َرأَى   فَِإنْ   ُرْؤَي؟،  ِمنُْكْ اللَّْيةَلَ   أََحد    َرأَى  َهلْ :  فَقَالَ   ِبَوهْجِ

هَا  ُرْؤيَ   أََحد     ُرْؤَي؟،   ِمنُْكْ   أََحد    َرأَى  َهلْ :  فَقَالَ   يَْوًما  فََسَألَنَا  للُا،   َشاءَ   َما   فَيَُقولُ   قَصَّ

 اأْلَْرِض   ِإىَل   فََأْخَرَجايِن   ِبَيَديَّ   فََأَخَذا  أَتََيايِن   َرُجلنَْيِ   اللَّْيةَلَ   َرأَيُْت   ِكينِّ : "َقَالَ   اَل،:  فَُقلْنَا 
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َسِة فَقَااَل   َضيِّق    التَّنُّوِر أَعْاَلهُ   ِمثْلِ   ثَْقب    فَانَْطلَْقنَا ِإىَل :  قَالَ   انَْطِلْق،  انَْطِلْق،:  يِل   الُْمقَدَّ

فَِإَذا  َوأَْسفَهُلُ   ، ،  لَغَط   ِفيهِ   َواِسع  لَْعنَا :  قَالَ   َوأَْصَوات    َوِنَساء    ِرَجال    ِفيهِ   فَِإَذا  ِفيهِ   فَاطَّ

واجلزاء من    "ِمهْنُمْ   أَْسفَلَ   ِمنْ "ِمهْنُْم )وتأمل هنا    أَْسفَلَ   ِمنْ   لَهَب    يَْأِتهِيمْ   مُهْ   َوِإَذا  ُعَراة ،

 َذِلَ   أََتمُهْ   فَِإَذا  يأتهيم العذاب من قبل فروهجم؛ ألَّنم مل حيفظوها(،ف جنس العمل  

ُرُجوا،  أَنْ   اَكُدوا  َحىتَّ   َواْرتَفَُعوا،  َضْوَضئوا  اللهَُب  فَُقلُْت   مَخَدَ   فَِإَذا  خَيْ   َما:  لَهَُما   َرَجُعوا 

ا   انَْطِلْق :  يِل   فَقَااَل   ء؟َهؤاَل  َوأَمَّ َجالُ   انَْطِلْق مث أخباه بعد ذل: "  َِّساءُ   الرِّ   الُْعَراةُ   َوالن

ينَ  ِ ُمْ  التَّنُّوِر، ِبنَاءِ  ِمثْلِ  يِف  اذلَّ اَنةُ  فَِإَّنَّ َوايِن"، رواه البخاري ومسمل.   الزُّ  َوالزَّ

 

 ... ومنع فتح أسباب احلرام واعظ اهلل
اِس   َعنْ   الرتمذي وأمحد  روى َعانَ   ْبنِ   النَّوَّ   ِإنَّ : )"«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  مِسْ

َب  للاَ  اًطا َمثاًَل  رَضَ اِط  َجنَْبَتْ  ُمْستَِقميًا، َوعىََل   رِصَ َ ، أَبَْواب   ِفهِيَما ُسوَرانِ  الرصِّ   ُمفَتََّحة 

اِط   اَبِب   َوعىََل   ُمْرَخاة ،  ُسُتور    اأْلَبَْواِب   َوعىََل  َ َا :  يَُقولُ   َداع    الرصِّ  اْدُخلُوا   النَّاُس،  أَّيُّ

اَط  َ يًعا   الرصِّ ُجوا، َوَداع    َواَل   مَجِ ُ } :  فَْوقَهُ   يَْدُعو  تَتَفَرَّ اَلمِ   َدارِ   ِإىَل   يَْدُعو  َواّللَّ   َوَّيِْدي   السَّ

اط    ِإىَل   يََشاءُ   َمنْ  ] ُمْستَِقمي    رِصَ فَِإَذا[25:  يونس{    تِكْلَ   ِمنْ   َشيْئًا   يَْفتَحُ   أَنْ   أََرادَ   ، 

َّكَ   تَْفتَْحُه؛  اَل   َوحْيَكَ :  قَالَ   اأْلَبَْواِب  اُط   تَِلْجُه،  تَْفتَْحهُ   ِإنْ   فَِإن َ ْساَلُم،:  فَالرصِّ  اإْلِ

وَرانِ    يِف   أََحد    يَقَعُ   تََعاىَل فاَل   للاِ   َمَحاِرمُ :  الُْمفَتََّحةُ   َواأْلَبَْواُب   تََعاىَل،  للاِ   ُحُدودُ :  َوالسُّ

، َوَذِلَ   يَْكِشَف   َحىتَّ   للاِ   ُحُدودِ  رْتَ اِع   السِّ اِط   َرأِس   عىََل   ادلَّ َ   عز   -  للاِ   ِكتَاُب :  الرصِّ

اِع  - وجل اِط  فَْوَق  َوادلَّ َ    ."(ُمْسمِل   لُكِّ  قَلِْب  يِف  للاِ  َواِعظُ: الرصِّ
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 السهم املسموم 
مسعود    بن  للا  عبد  رسول    ¢عن  قال  ربه    «للا  قال:  :  -وجلعز  -عن 

إمياانً  أبدلته  خمافت  من  تركها  من  إبليس،  سهام  من  مسموم   سهم   جيد  "النظرة   

واحلاك   الطباين،  رواه  قلبه"  أمامة  ،  وحصحهحالوته يف  أيب  عن    ¢وروي عن 

امرأة، مث يغض برصُه إال أحدث   «النيب   ينظُر إىل حماسن  قال: "ما من مسمل  

قال:    للا ل عبادًة جيدُ  أنه  إال  قلبه" رواه أمحد والطباين  ينظر إىل "حالوِتا يف 

 ."امرأة  أول َرْمقَة  

 

 كلُ عنٍي باكية  
لُكُّ عنَْي  اَبِكَية  يَْوَم  "  «قَاَل: قَاَل َرُسوُل للِا    ¢َوَرَوى األْصهَبَاين َعْن أَيِب ُهَريَْرَة  

ْت َعْن َمَحاِرِم للاِ  ، َوَعْينًا َسهَِرْت يف َسِبيِل للِا، َوَعْينًا َخَرج  الِقيَاَمِة ِإال َعْينًا غَضَّ

للاِ  َخْشَيِة  ِمْن  اَبِب  اذلُّ َرْأِس  ِمثُْل  يِف    "، ِمهْنَا  ِحبَّاَن  َواْبُن  أمًْحَُد،  اإلَماُم  َوأَْخَرَجُه 

يُح اإِلْسنَادِ  يِحِه، َوقَاَل : حَصِ  . حَصِ
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 ال ترى أعْيُنُهُمُ النار
 يَْومَ   النَّارَ   أَْعُيهُنُمُ   تََرى  اَل   ثاََلثة  : "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  َحْيَدةَ   بنِ   معاويةَ   َعنْ 

ْت   َوعنَْي    للِا،  َسِبيلِ   يِف   َحَرَسْت   َوعنَْي    ، للاِ   َخْشَيةِ   ِمنْ   بَكَْت   عنَْي  :  الِْقيَاَمةِ    َعنْ   غَضَّ

 رواه الطباين.  "- وجل عز - للاِ  َمَحاِرمِ 

 

 واجلوارح تزني 
عهنام  عباس  ابن  حديث  من  حصيحهيام  يف  ومسمل  البخاري  وروى   أن:  ريض للا 

اَن، ِمنَ  نَِصيُبهُ  آَدمَ  اْبنِ  عىََل  ُكتِبَ ": قال « النيب   فَالَْعْينَانِ  َمَحاةَلَ، الَ  َذِلَ  ُمْدِرك   الزِّ

  ِزاَنَها  َوالَْيدُ   الَُْكَُم،   ِزاَنهُ   َواللَِّسانُ   الاِْستَِماُع،  ِزاَنمُهَا  َواأُلُذاَننِ   النََّظُر،  ِزاَنمُهَا

ْجلُ   الَْبْطُش، ،  َّيَْوى  َوالْقَلُْب   الُْخَطا،  ِزاَنَها   َوالرِّ ُق   َويَتََمَنَّ   الْفَْرجُ   َذِلَ   َويَُصدِّ

بُهُ   . "َويُكَذِّ
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 زينة املرأة فتنة 
ِ   َرُسولُ   بَيْنََما   قَالَْت   عَائَِشةَ   َعنْ   ُمَزيْنَةَ   ِمنْ   اْمَرأَة    َدَخلَتِ   ِإذْ   الَْمْسِجدِ   يِف   َجاِلس    «  اّللَّ

َا   يَ "   :«  النَّيِبُّ   فَقَالَ   الَْمْسِجدِ   يِف   لَهَا   ِزينَة    يِف   تَْرفُلُ    لُبِْس   َعنْ   ِنَساَءكُْ   اَّْنَْوا  النَّاُس   أَّيُّ

ينَةِ  ائِيلَ   بََِن   فَِإنَّ   ؛ الَْمْسِجدِ   يِف   َوالتََّبْخرُتِ   الزِّ ينَةَ   ِنَساُؤمُهُ   لَِبَس   َحىتَّ   يُلَْعُنوا  لَمْ   ِإَْسَ  ،الزِّ

نَ   الَْمَساِجِد" رواه ابن ماجه.  يِف  َوتََبْخرَتْ

 

 ال خيلون رجل  بامرأة
" قَالَ   «  للاِ   َرُسولَ   أَنَّ   ¢  الُْجهَيِنِّ   عَاِمر    ْبنِ   ُعْقبَةَ   َعنْ  كُْ :  ُخولَ   ِإيَّ   عىََل   َوادلُّ

َِّساءِ  "قَالَ   الَْحْمَو؟،  أَفََرأَيَْت   للاِ   َرُسولَ   يَ :  اأْلَنَْصارِ   ِمنْ   َرُجل    فَقَالَ   ،"الن   الَْحْموُ : 

َرةَ   ْبنِ   َجاِبرِ   َعنْ ، و الَْمْوُت" رواه البخاري ومسمل لََونَّ   : "اَل « قَالَ   :قَالَ   ¢   مَسُ   خَيْ

ْيَطانَ  فَِإنَّ  ؛اِبْمَرأَة   أََحُدكُْ   . (1) اَثِلهُثَُما" الشَّ

 

َعن    -  (1)  بطوله:  ونصه  وابن حبان  ماجه  وابن  الرتمذي   ¢  مَسَُرةَ   ب ن    َجاب ر    رواه 
ط اب    ب نُ   ُعَمرُ   َخطَبَ َنا):  قَالَ  َاب َية ،  ¢   اخلَ  جل    م ث لَ   ف يَنا  قَامَ   «  للا    َرُسولَ   إ ن  : "فَ َقالَ   اب 

َفظُوين    :فَ َقالَ   ،ف يُكم    ُمَقام ي ،  َأص َحايب    يف    اح  ص َحايب    ال ذ ينَ   ُث    يَ ُلوََنُم ،  ال ذ ينَ   ُث    ِبَ 
َلُف،  َواَل   الر ُجلُ   ََي ل فَ   َحَّت    الَكذ ُب،  يَ ف ُشو  ُث    يَ ُلوََنُم ، َتح  َهدَ   ُيس    َواَل   الش اه دُ   َوَيش 

َمن   َهُد،  َتش  ن ُكم    أَرَادَ   ُيس  َن ة    حُب ُبوَحةَ   م  ََماَعَة،  فَ ل يَ ل َزم    اجل  د ،   َمعَ   الش ي طَانَ   فَإ ن    اجل    ال َواح 
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  َمعَ   ِإالَّ   الَْمْرأَةُ   تَُساِفرِ   اَل : "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ريض للا عهنام  َعبَّاس    اْبنِ   َعنْ وَ 

البخاري ومسملَمْحَرم "،    َوَمَعهَا   ِإالَّ   َرُجل    عَلهَْيَا   يَْدُخلُ   َواَل   َمْحَرم ،  ِذي  َعنْ وَ   ،رواه 

اكن يؤمن ابهلل واليوم    ومن: "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ   وفيه   ريض للا عهنام  َعبَّاس    اْبنِ 

 اآلخر فال خيلون ابمرأة ليس بيهنا وبينه َمْحَرم " رواه الطباين.

 

 مس املرأة
"«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  يََسار    بنِ   َمْعِقلِ   َعنْ   َرُجل    َرأِس   يِف   يُْطَعنَ   أَلَنْ : 

لُّ   اَل  اْمَرأَةً  يََمسَّ  أَنْ  ِمنْ  َلُ   َخرْي   َحِديد   ِمنْ  ِبِمْخَيط   . "َلُ  حَتِ

 

 النظرة بداية شيطانية
مْثُ : "  قَالَ   يزيد  بن  الرمحن  عبد  َعنْ  ازُ   اإْلِ ْيَطانِ   ِإالَّ   نَْظَرة    ِمنْ   َوَما   ،(1) الُْقلُوِب   حوَّ  َولِلشَّ

 .مرفوعًا عن ابن مسعودرواه الطباين " َمْطَمع   ِفهيَا 

 

ث  َنني     م نَ   َوُهوَ  َرأَة ،  َأَحدُُكم    ََي َلَون    َواَل   أَب  َعُد،  اال  م    َساَءت هُ   َوَمن    ََثل ثُ ُهَما،  الش ي طَانَ   فَإ ن    اب 
 ."( ُمؤ م ن   فَ ُهوَ  َحَسنَ ُتهُ  َوَسر ت هُ  َسي  ئَ ُتُه،

ويشتبه بكوَنا معصية، وهو أشبه حبديث:    القلوب،  يف   حتز    الِت  األمور  هي   -  (1) 
 "دع ما يريبك إَل ما ال يريبك".
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 ليكسفن اهلل وجوهكم
نَّ  «عن النيب  ¢وروَي عن أيب أمامة   أبصارك، َولتَْحفَُظنَّ فُُروجك،  قال: "لَتَُغضُّ

 أو لََيْكِسفَنَّ للُا وجوهك" رواه الطباين. 

 

 حتذير مالئكي
ِ   َرُسولُ   قَالَ   قَالَ   ¢   َسِعيد    أىَِب   َعنْ    َويْل    يُنَاِدَينِ   َوَملاََكنِ   ِإالَّ   َصَباح    ِمنْ   "َما :  «اّللَّ

َجالِ  َِّساءِ   ِمنَ   لِلرِّ َِّساءِ   َوَويْل    الن َجاِل"،    ِمنَ   لِلن رواه ابن ماجة، واحلاك وقال حصيح الرِّ

 اإلس ناد.
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 آثار السلف يف غض البصر 
النظرات جراحات، ومهوم وحرسات، بل يه مسوم قاتالت، وطلقات مميتات قال  

 قلبه  مهنا   ينغل  النظرة  العبد  نظر  فرمبا   النظر؛  النظر  تتبعوا  )ال :  ْعران  أيب  بن  خادل

الصاحل أشد من (1) به(  ينتفع  وال  ادلابغ  يف  األدمي  ينغل  كام السلف  ، ولهذا خافها 

ف اجلراح عنقال  خوفهم من س بع مفرتس  بن  الثوري   )وكيع  معه    :سفيان  خرجت 

ورجع حسان بن أيب    ،إن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا غض البرص  :يوم عيد فقال

ما نظرت إال    :فقال  ؟ك من امرأة حس ناء قد رأيت  :س نان من عيده فقالت امرأته

 .(2) (يف إهبايم منذ خرجت إىل أن رجعت

)و  اجلوزي:  ابن  احلريبقال  بن حجشويه  أمحد  بن  احلسن  أبو  ال  واكن يف عرصان   

 (. ليكف بذل برصه عن الانطالق ؛مييش إال وعىل رأسه طرحة

 

  الدار   البغدادي،  القرشي  بكر  أبو  حممد  بن  للا   لعبد(  63:  ص)  الورع   -  (1) 
 . م1988  –  1408 األوَل، الطبعة  الكويت،  – السلفية 

/ 3)  األولياء  ، وانظر يف قصصهم مثاًل: حلية ( 95/  2)  اجلوزي   البن  التبصرة  -  (2) 
  بريوت،   –  العريب   الكتاب  دار  األصبهاين،  للا  عبد  بن  أمحد  نعيم  أليب  ،(115
  بن   علي   بن  الرمحن   لعبد   ،(337/  3)  الصفوة  وصفة   ه ،1405  الرابعة،  الطبعة 
 حتقيق  م،1979  –  1399  الثانية،  الطبعة   بريوت،  –  املعرفة   دار  الفرج،  أبو  حممد
  أبو   حممد  بن  للا   لعبد(  63:  ص)  جي، الورع   قلعه  رواس  حممد.د  -  فاخوري   حممود
  –  1408  ،  األوَل   الطبعة   الكويت،  السلفية   الدار  البغدادي،  القرشي  بكر

 . م1988
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ا جفلس يف املسجد، مفرت نسوة جاء الربيع بن خثمي إىل علقمة فوجد الباب مغلقً و 

 . فغمض عينيه

قال:   فأطرق ومغّ )وعن سفيان  نسوة  به  مفر  يغض برصه  خثمي  بن  الربيع  ض  اكن 

وحيمدن للا عىل    ،يتعوذن ابهلل من العمىعينية حىت ظن النسوة أنه أْعى جفعلن  

 .(البرص

 . (غضوا أبصارك ولو عن شاة أنىث: )عروف الكريخمقال و 

  ادلنيا، أمر هبام يبرص وهجه  يف عينان  ول  إال عبد من ما ) :قال معدان بن خادل قالو 

 اللتني   عينيه  فتح  خرًيا،  بعبد  للا  أراد  فإذا  اآلخرة،   أمر  هبام  يبرص  قلبه  يف   وعينان

  فيه  ما  عىل  تركه  ذل،  غري  به  أراد  وإذا  ابلغيب،  للا  وعد  ما   هبام  فأبرص  قلبه،  يف

 . [(24: محمد{ ]أَْقفَالُهَا  ُقلُوب   عىََل  أَمْ : }قرأ مث

 .إذا مّرت بك امرأة فغّمض عينيك حىّت جتاوزك() :¢ قال أنس بن مالو 

أوصيك به، إمنا برصك نعمة من للا  فتفهَّم ي أيخ ما  ):  يف وصيته  وقال ابن اجلوزي

ه عن احلرام ترحب، واحذر أن تكون العقوبة  عليك، فال تعصه بنعمه، وعامهل بغضّ 

اخلري   نلت  فعلت  فان  حلظة،  الغض  يف  اجلهاد  زمن  ولك  النعمة،  تكل  سلب 

 (.وسلمت من الرش الطويل ،اجلزيل

عني س نة خطوة لغري  ما خطوت أرب)  :إبراهمي اخلواص قال يل محمد ابن الفضلقال  و 

وجل عز  عز    ، للا  من للا  حياء  أس تحس نه  يشء  يف  نظرت  ما  س نة  وأربعني 

 . (وجل
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الفاريس وقال   بن محمد  الواحد  إىل  )  :عبد  بعد رجوعه  بسكة  اجلبل  إبراهمي  لقيت 

حفدثين أنه ملا رجع إىل بْله   ،ا واكن قد قطع البادية حافيً   ،وطنه وتزوجه اببنة ْعه 

فتفكرت ليةل   :قال  ، ا حىت ما اكن يفارقها حلظةا شديدً ْعه شغفً وتزوج شغف اببنة  

 ،د القيامة ويف قليب هذهرِ ما حيسن يب أن أَ   :فقلت  ،وشغف  هبا   ،يف كرثة ميل إلهيا 

أوىل  :فتطهرت وصليت ركعتني وقلت ما هو  قليب إىل  فلام اكن من    ،س يدي رد 

 .(ا من وقت إىل مكةحافيً   جونويت اخلرو  ،خذِتا امحلى فتوفيت يوم الثالثأالغد 

وإيك أن تنظر ابلعني الت هبا تشاهد    ،ارصف مهك إىل للا تعاىل: )اجلنيدوقال  

 . (إىل غري للا فتسقط من عني للا  -عز وجل-للا 

  ، ويف البيت امرأة  ، ومعه قوم  ،عىل مريض يعوده  ¢دخل عبد للا بن مسعود  و 

القوم ينظر إىل   أنفقأت عينك اكن  )  : ¢فقال عبد للا  ، املرأةجفعل رجل من  لو 

ما اكن  ):  ¢قال  و   ،(حفظ النظر أشق من حفظ اللسان):  ¢قال  ، و (ا لخريً 

 (.ا من نظرة فإن للش يطان فهيا مطعمً 

الطايئو  دلاود  رجل  )قال  العنكبوت  :  نسج  من  البيت  سقف  يف  مبا  أمرت  لو 

ُ   : مث قال داود الطايئ  ،النظرما علمت أنه اكن يكره فضول  أ  :فقال ل  ،فنظف بئت  ن

 . (ا اكنت يف داره عليه ثالثني س نة مل يشعر هبا أن جماهدً 

 :قال  ؟الرجل ينظر إىل اململوكة)  :-ابن حنبل-  املروزي قلت أليب عبد للا قال  و 

 (. ك نظرة قد القت يف قلب صاحهبا البالبل ؛إذا خاف الفتنة ال ينظر
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الزهريو  الن   قال  من  الت مل حتض  إىل  النّظر  النظر إىل يشء  )اء:  سيف  يصلح  ال 

 .وإن اكنت صغرية(  ،مهنّن ممّن يش َتيى النّظر إليه

فإن النظر جيعل   ؛ال تتبع برصك حسن ردف املرأة)قال العالء بن زيد العدوّي:  و 

 .الشهوة يف القلب(

نة، وابطنه بدوام املراقبة، وغض س  ر ظاهره ابتباع ال من ْعّ )  جشاع بن شاه:  قالو 

 . مل َتط ء ل فراسة(، برصه عن احملارم، وكف نفسه عن الشهوات

 . إن التقوى سبب لغض البرص، وحتصني الفرج()قال ابن دقيق العيد: و 

 . ا يف بصريته(من حفظ برصه أورثه اّلّل نورً )قال بعض السلف: و 

 . (غض البرص عن حمارم للا يورث حب للا)  : سن بن جماهداحل وقال 

معاذ:  و  بن  حيىي  جشر )قال  لنفسه  غرس  فقد  ابلذلات  اجلوارح  أرض  من 

 .(الندامات

 . (من مل يعمل أن الشهوات خفوخ فهو لعاب)وقال عبد الصمد: 

عباس   ابن  عهنام-وقال  يف  ):  -ريض للا  منازل:  ثالث  يف  الرجل  من  الش يطان 

 (. وجعزها  ،وقلهبا   ،ومن املرأة يف ثالث منازل: يف برصها  ،وَذكَِرهِ  ،وقلبه ،برصه

 .(النظر يزرع يف القلب الشهوة وكفى هبا خطيئة): ’ وقال عيىس بن مرمي   

النون   ،وآخرها تلف  ،اللحظات تورث احلرسات أولها أسف):  املرصي  وقال ذو 

 . (مفن طاوع طرفه تبع حتفه
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 . (نظر إليه أو مسع به ل أس باب العشق الاس تحسان سواءأو )وقال ابن القمي: 

العزيز:  و  عبد  بن  محمد  مفا  )قال  العرص  إىل  غدوة  من  رزين  بن  أمحد  إىل  جلس نا 

إن للا   فقال:  ل يف ذل  فقيل  يرسة،  وال  مينة  وجل-التفت  العينني    -عز  خلق 

 . (تبت ل خطيئةلينظر هبام العبد إىل عظمة للا تعاىل، فلك من نظر بغري اعتبار كُ 

ولقد كره الشعيب أن يدمي الرجل النظر إىل ابنته أو أمه أو  )  ويف تفسري القرطيب:

 . (أخته، وزمانه خري من زماننا هذا

املروذي:  و  بن حنبل  قلت أليب عبد للا )قال  لو رُض : رجل تب  أمحد  ب  وقال: 

النظر! يدع  ال  أنه  غري  معصية،  يف  دخلت  ما  ابلس ياط  توبة    ،ظهري  أي  قال: 

 .(هذه

احملاس يب احلارث  اإلمام  )وقال  فامي  :  التطلع  وترك  احملارم،  عن  الغض  البرص  فرض 

 . (جحب وسرت

الغزايل   حامد  أبو  اإلمام  تعاىل-وقال  "اإلحياء"  -رمحه للا  )يف  العني  :  أي:    -زان 

الصغائر  -النظر كبائر  الفاحشة  ،من  الكبرية  القرب عىل  إىل  يؤدي  ويه زان    وهو 

 (. الفرج، ومن مل يقدر عىل غض برصه مل يقدر عىل حفظ فرجه

ابن اجلوزي العني: )وقال  القلب من َتليط  البرص    ،أكرث فساد  ما دام ابب عني 

 .(بعد  تح طار الطائر، ورمبا مل يعد فالقلب سلمي من لك آفة، فإذا فُ  ؛ا موثقً 
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 كلمات يف املراقبة
عليك ابملراقبة ملن ال َتفى عليه خافية، وعليك ابلرجاء ممن  ) قال سفيان الثوري:  و 

 . (ميكل الوفاء، وعليك ابحلذر ممن ميكل العقوبة

فقال:و  جشر  ذات  غيضة  بعضهم    يراين؟   اكن  من  مبعصية  ههنا   خلوت  لو)  دخل 

: املكل{ ]الَْخِبريُ   اللِطيُف   َوُهوَ   َخلََق   َمنْ   يَْعملَُ   أاََل }  الغيضة   مأل  بصوت  اهاتفً   فسمع

14)]. 

ر قلبه  والرجل هو من ْعّ ،  املراقبة عمل القلب بقرب الرب)قال احلارث احملاس يب:  و 

 (. مبراقبة للا عز وجل

اجلوزي:  و  ابن  احملرم)قال  من  مبا حيب  خال  إذا  من  عليه  ، والرجل وللا    ،وقدر 

عطشً  إليه،  وتقلقل  احلق ا  نظر  إىل  فامي    ، إليه  تعاىل   نظر  مهه  إجاةل  من  فاس تحى 

 .(فذهب العطش ،يكرهه

ما ابلك تسرتون    : أوح للا تعاىل إىل نيب من األنبياء: قل لقومك)قال أبو اجلْل:  و 

فأنت مرشكون يب،    ؟ وتظهروَّنا يل  ، اذلنوب من خلق  أراك  أين ال  ترون  كنت  إن 

 . جتعلوين أهون الناظرين إليك( وإن كنت ترون أين أراك فمِلَ 

بن عل: و  لسلامين  الطويل  خاليً )  قال محيد  إذا عصيت  كنت  لنئ  فقال:  ا  عظين، 

فلقد  يراك  ال  أنه  تظن  كنت  ولنئ  عظمي،  أمر  عىل  اجرتأت  لقد  يراك  أنه  ظننت 

 .كفرت(
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ابن آدم إن كنت حيث ركبت املعصية مل تصف ل من عني  )يقول أحد السلف:  و 

منه حياءك    ومل تس تحِ   ،إليك، فلام خلوت ابهلل وحده صفت ل معصيتكانظرة  

من بعض خلقه، ما أنت إال أحد رجلني: إن كنت ظننت أنه ال يراك فقد كفرت، 

 . (وإن كنت علمت أنه يراك فمل مينعك منه ما منعك من أضعف خلقه لقد اجرتأت

 . (وقاتأفضل الّطاعات مراقبة احلّق عىل دوام األ)قال ابن عطاء: و 

لكنه عامل    ،أقرب إىل عبده من حبل الوريد  -عز وجل-احلّق  )قال ابن اجلوزي:  و 

العبد معامةل الغائب عنه البعيد منه، فأمر بقصد نيته، ورفع اليدين إليه، والسؤال 

إذ لو حتققت مراقبَتم   ؛ فقلوب اجلهّال تستشعر البعد، وذلل تقع مهنم املعاِص  ،ل

واملتيقظون علموا قربه حفرضِتم املراقبة، ،  عن اخلطاي  فألكللحارض الناظر لكفوا ا

 .(وكفَتم عن الانبساط

 .من راقب اّلّل يف خواطره، عصمه يف حراكت جوارحه()قيل: و 

مىت ّيش الراع  غمنه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا عمل أن  )وقيل لبعضهم:  

 .ا(عليه رقيبً 

 .(فإن النظر جيعل الشهوة يف القلب ؛ال تتبع برصك حسن رداء املرأةوقيل: )

كن  "فسأل الرجل عن تفسريها، فقال:    "،راقب للا تعاىل"قال ابن املبارك لرجل:  

 . "أبًدا كأنك ترى للا عزَّ وجلَّ 

 . "املراقبة خلوص الرس والعالنية هلل عزَّ وجلَّ "وقال إبراهمي اخلواص: 
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القمي:   ابن  العبد  "وقال  عمل  دوام  وتعاىل عىل  املراقبة  احلق س بحانه  وتيقنه ابطالع 

 . "ظاهره وابطنه

 . "املراقبة مراعاة القلب ملالحظة احلق مع لك خطرة وخطوة"وقيل: 

 ."اتق للا أن يكون أهون الناظرين إليك"قال بعض العارفني: و 

بعضهم:   قربه  " وقال  قدر  عىل  منه  واس تح   عليك،  قدرته  قدر  عىل  للا  َخِف 

 ."منك

اخلاَس من أبدى للناس صاحل ْعهل، وابرز ابلقبيح من "وقال أبو سلامين ادلاراين:  

 ."هو أقرب إليه من حبل الوريد

أما بعد: أوصيك بتقوى للا اذلي هو جنيُّك  "كتب ابن السامك الواعظ ألخ ل:  و 

ليةل   يف َسيرتك، ورقيبك يف عالنيتك، فاجعل للا من ابل عىل لك حال يف 

ليس َترج  وَّنارك، و  بعينه  أنك  ُقربه منك، وقدرته عليك، واعمل  بقدر  َخِف للا 

من سلطانه إىل سلطان غريه، وال من ملكه إىل مكل غريه، فليعظم منه حذرك، 

 ". وليكرث منه وجكل

إىل مكة فزنل يف بعض الطريق، فاَندر  خرج    ¢ْعر بن اخلطاب  وقد روي أن  

،  فقال: إين مملوك،  ين شاة من هذه الغّن؟عليه راع من اجلبل، فقال ل: ي راع ، بع

اذلئب ألكها  لس يدك  قْل  فأين للا؟،  فقال:  الراع :  غدا إىل  ،  قال  فبىك ْعر، مث 

وقال: أعتقتك يف ادلنيا هذه اللكمة، وأرجو أن ،  اململوك، فاشرتاه من مواله وأعتقه

 . تعتقكل يف اآلخرة 
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 يف قصصهم عربة
جليةل حيتاج إلهيا الش باب يف عرصان، ويفتقد إلهيا  قصص عظمية، وحاكيت ملهمة  

زم أمام  ا أبناء  وقوة  عزم  بلك  الوقوف  وحاكيت  الثبات،  قصص  يه  تكل  ننا، 

املذلات تكل  عن  الشهوات، والانرصاف  أنواع  ورفض لك  إذن   املغريت،    فهي  

مطمئنة   مشوقة، وحاكيت  وأخبار  مثبتة،  وتناسوا  ا   ألقوامقصص  مهمهم،  رتفعت 

  وتقوا للجنة بلك ثبات ورسوخ،   ،فروهجم، ونظروا للسامء بشموخ  وأمور  شهواِتم

  َوَمنْ }رجال أرادوا للا وادلار اآلخرة وآثروا ذل عىل دنيا فانية، وأمور تفهة ابلية: 

]َمْشُكوًرا  َسْعهُيُمْ   اَكنَ   فَُأولَئِكَ   ُمْؤِمن    َوُهوَ   َسْعهَيَا   لَهَا   َوَسَعى  اآْلِخَرةَ   أََرادَ  : اءاإلَس { 

:  األنعام{ ]َعِظمي    يَْوم    عََذاَب   َريبِّ   َعَصيُْت   ِإنْ   أََخاُف   ِإينِّ   }، واَتذوا شعارمه:  [19

عىل ما  دل  ، وأذكر هنا مناذج مرشقة من تكل القصص، ونزًرا يسرًيا جًدا ت[15

ُسلِ   أَنَْباءِ   ِمنْ   عَلَْيكَ   نَُقصُّ   الُكًّ وَ }:  بعدها، وعىل أخواِتا، وعىل أكب مهنا   نُثَبُِّت   َما   الرُّ

ة    قََصِصهِمْ   يِف   اَكنَ   لَقَدْ }:  ،  [120:  هود{ ]فَُؤاَدكَ   ِبهِ    َحِديثًا  اَكنَ   َما  اأْلَلَْباِب   أِلُويِل   ِعْبَ

ي تَْصِديَق   َولَِكنْ  يُْفرَتَى ِ ء   لُكِّ  َوتَْفِصيلَ   يََديْهِ  بنَْيَ  اذلَّ {  يُْؤِمنُونَ  ِلقَْوم   َوَرمْحَةً  َوُهًدى   يَشْ

-فإليك إليك    ، مفادامت عبة فهي  للعمل وليست للنظر واجلدل[111:  يوسف]

الكرمي القارئ  فإىل   -أّيا  قبلنا  ومن  أمتنا  ترخي  من  املرشقة  المنذج  هذه  أسوق 

العمل، وحماوةل الاقتداء، والصب أمام البالء كام صب هؤالء العظامء، واحلذر احلذر  

ال من الانتاكسة  وإمنا  أيًضا  هنا،  بعضهم  ممن سأذكر  األشقياء  بعض  إلهيا  ت وصل 

 : السعيد من ُوعظ بغريه
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 املسكي
مفّر ذات   ،ا يتجول يف الطرقات ا اكن ابئعً  فقريً أن شاابً   ذكر ابن اجلوزي يف املواعظ:

فطلبت منه أن يدخل لرتى    ، فأطلت امرأة وسألته عن بضاعته فأخبها   يوم ببيت

أغلق  ،البضاعة البابفلام دخل  الفاحشة فصاح هبا فقالت: وللا  ،  ت  مث دعته إىل 

اقتحم علَّ   الشاب  فأقول هذا  الناس  أريده منك رصخت فيحرض  تفعل ما  إن مل 

السجن  ،داري أو  القتل  إال  بعدها  ينتظرك  تزنجر،  مفا  فمل  رأى ،  خفّوفها ابهلل  فلام 

 طخ نفسه ابألذىلفلام دخل اخلالء  ؛ ألصلح من شأين،  قال لها: أريد اخلالء،  ذل

يف    مفىضبيَتا،  وطردته من  ،  وألقت عليه بضاعته،  فلام رأته صاحت  ،مث خرج إلهيا 

يصيحون وراءه: جمنون.. جمنون.. والصبيان  بيته  الطريق  عنه  ،  حىت وصل  فأزال 

واغتسل املسك،  النجاسة  راحئة  منه  يُشمُّ  يزل  مات  فمل  بأيب  حىت  ينادى  ، واكن 

 املسك املنبثقة منه رمحه للا.بكر املسيك؛ لراحئة 
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 !أحرق أصابعه
( فقال:  أسوقها  متوالية  قصص  ثالث  بس نده  حزم  ابن  شاابً وروى  حسن  رأيت   

الوجه من أهل قرطبة قد تعبد ورفض ادلنيا، واكن ل أخ يف للا قد سقطت بيهنام 

املزنل  فعرضت لصاحب  املبيت عنده،  ليةل وعزم عىل  فزاره ذات  التحفظ،    مؤنة 

ا، ونزل  حاجة إىل بعض معارفه ابلبعد عن مزنل، فهنض لها عىل أن ينرصف مرسعً 

 للضيف يف الصبا، فأطال الشاب يف داره مع امرأته، واكنت غاية يف احلسن وترابً 

رب املزنل املقام إىل أن مىش العسس ومل ميكنه الانرصاف إىل مزنل، فلام علمت  

الوقت بفوات  مي   ،املرأة  نفسها إىل ذل  وأن زوهجا ال  الليةل تقت  كنه اجمل ء تكل 

مث    ،ودعته إىل نفسها، وال اثلث هلام إال للا عز وجل، فهم هبا   ،فبزت إليه  ،الفىت

مث قال: ي    ،ر يف للا عز وجل فوضع إصبعه عىل الرساج فتفقعوفكّ   ،اثب إليه عقهل

مث عاودته، فعاودته    ،فهال املرأة ما رأت  ،وأين هذا من انر هجّن  ،هذا  نفس، ذويق

قد   وس بابته  الصباح  فانبلج  األوىل،  الفعةل  إىل  فعاد  اإلنسان  يف  املركبة  الشهوة 

 . اصطلمَتا النار

احلسن يف  مثلها  فىت  علقها  أَّنا  هبا  أثق  امرأة  حدثتين  القول   ،ولقد  وشاع  وعلقته 

: ال وللا ال اكن  تفقال  ،ال فينا ا خاليني فقال: هلم  َنقق ما يقعلهيام، فاجمتعا يومً 

أبدً  }هذا  للا:  قول  أقرأ  وأان  ءُ ا  { الُْمتَِّقنيَ   ِإالَّ   عَُدو    ِلَبْعض    بَْعُضهُمْ   يَْوَمئِذ    اأْلَِخالَّ

 قالت: مفا مىض قليل حىت اجمتعا يف حالل.  ،[67: الزخرف]
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يومً  خال  أنه  إخواين  من  ثقة  حدثين  اولقد  يف  مفاركة  ل  اكنت  جبارية  لصبا،  ا 

فتعرضت لبعض تكل املعاين، فقال لها: ال، إن من شكر نعمة للا فامي منحين من 

فامي  لغريب  أجتنب هواي ألمره، ولعمري إن هذا  أن  وصال اذلي أقىص آمايل 

 .(1) (خال من األزمان، فكيف يف مثل هذا الزمان اذلي قد ذهب خريه وأت رشه
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 عابد أمام امرأة! 
بلقب   وفاز  وش يطانه،  هواه  عىل  وس يطر  نفسه،  مكل  لشاب  ابرز  منوذج  وهذا 

اكن ابلكوفة شاب متعبد  يوسف هذه األمة فقد أوردت كتب التارخي والسلوك أنه  

يفارقه اجلامع ال ياكد  املسجد  القامة  ،الزم  السمت  ،واكن حسن  فنظرت   ،حسن 

به فشغفت  وعقل  جامل  ذات  امرأة  ذل  ، إليه  علهيا  يوم  ،  وطال  ذات  اكن  فلام 

فقالت: ي فىت امسع مين لكامت  ُألكمك هبا   ،وقفت ل عىل الطريق وهو يريد املسجد

مث وقفت ل بعد ذل عىل الطريق وهو يريد    ،مفىض ومل يلكمها   ،مث اْعل ما شئت

مليً   ،فقالت ل: ي فىت امسع مين لكامت ألكمك هبا   ،مزنل لها: هذا  فأطرق  ا وقال 

فقالت ل: وللا ما وقفت موقف  هذا   ،ا أكره أن أكون للَتمة موضعً   موقف ِتمة وأان

بأمرك هذا مين  ، هجاةل مين  مثل  إىل  العباد  يترشف  أن  معاذ للا  واذلي    ،ولكن 

محلين عىل أن لقيتك يف هذا األمر بنفيس ملعرفت أن القليل من هذا عند الناس 

ومجةل ما أقول ل أن   ،ء يعيهبا كثري، وأنت معارش العباد عىل مثل القوارير أدن يش

وأمرك أمري  فاهلل للا يف  الشاب إىل مزنل  ،  جواريح لكها مشغوةل بك،  مفىض 

ا وكتب كتااًب مث خرج من مزنل  وأراد أن يصل فمل يعقل كيف يصل فأخذ قرطاسً 

واكن فيه: بسم   ،وإذا ابملرأة واقفه يف موضعها فألقى الكتاب إلهيا ورجع إىل ماكنه

الرحميللا   العبد حمل  ،الرمحن  إذا عصاه  أن للا  املرأة  أيَتا  إىل  ف  ،اعلم   عاد  إذا 

فإذا لبس لها مالبسها غضب للا لنفسه غضبة تضيق    ،املعصية مرة أخرى سرته

مفن ذا يطيق غضبه؟ فإن اكن    ،واجلبال والشجر وادلواب  ،لها الساموات واألرض

  ، وتصري اجلبال اكلعهن  ،الساموات اكملهل  ا تكون فيه فإين ُأذكرك يومً ما ذكرت ابطاًل 
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وإين وللا قد ضعفت عن إصالح نفيس فكيف    ،وجتثوا األمم لصوةل اجلبار العظمي

حقً   بإصالح  ذكرت  ما  اكن  وإن  يداوي  غريي؟  هدى  طبيب  عىل  أدل  فإين  ا 

فإين    ؛ذل رب العاملني فاقصديه بصدق املسأةل  ،واألوجاع املبعدة  ،اللكوم املمرضة

ى  الُْقلُوُب   ِإذِ   اآْلِزفَةِ   يَْومَ   َوأَنِْذْرمُهْ مشغول  عنك بقول تعاىل: }   َما  اَكِظِمنيَ   الَْحنَاِجرِ   دَلَ

اِلِمنيَ  مي    ِمنْ   لِلظَّ ِف   َوَما  اأْلَعنُْيِ   َخائِنَةَ   يَْعملَُ   يَُطاعُ   َشِفيع    َواَل   مَحِ ُدورُ   َُتْ ]الصُّ :  غافر{ 

فأين املهرب من هذه اآلية؟ مث جاءت بعد ذل بأيم فوقفت ل عىل    ،[19  ،18

مزنل  ،الطريق إىل  الرجوع  أراد  بعيد  من  رآها  ال   ؛فلام  فىت  ي  فقالت:  يراها  كيال 

أبدً   ؛ترجع اليوم  بعد هذا  امللتقى  إال غدً فال اكن  تعاىلا  مث بكت  ،  ا بني يدي للا 

أسأل ل للا اذلي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عرس  وقالت:    ،اباكًء شديدً 

وأوصين بوصية    ،منن علَّ مبوعظة  أمحلها عنكاُ وقالت:    ،مث إَّنا اتبعته   ،من أمرك

  َوُهوَ وُأذكرِك قول تعاىل: }   ،فقال لها: أوصيِك ِبفظ نفسِك من نفسكِ ،  أْعل علهيا 

ي ِ َارِ  َجَرْحُتْ  َما  َويَْعملَُ  اِبللَّْيلِ  يَتََوفَّاكُْ  اذلَّ  . [60:  األنعام{ ]اِبلهنَّ
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 يوسف هذه األمة
ا أو  أنه خرج إىل مكة حاجً )  :ذكر صاحب حلية األولياء يف ترمجة مسمل بن يسارو 

واألخيار،  معمترً  العباد  ومن  أولياء للا  من  اكن  ولكنه  الناس،  أمجل  من  واكن  ا، 

دينة من أمجل النساء، ودعته إىل نفسها، ففر  فعرضت ل فتاة يف طريق مكة إىل امل

مهنا إىل واد آخر، وحلقه رفيقه وصاحبه وأته فإذا هو يبيك، قال: ما ل؟ قال: 

أصبت مبصيبة، فسأل ابهلل أن خيبه، فقال: دعتين امرأة اليوم إىل نفيس فأبيت،  

ل أنك امتنعت، فلام جح وطاف    ا ، وهينئً ’ قال: آجرك للا، قدوتك يوسف  

يوسف   فرأى  فنام،  عينه  به  أخذت  املقام ركعتني مث  عند  يطوف    ’ مث صىل 

مَهَْمُت  اذلي  يوسف  أان  قال:  أنت؟  من  مل    ،فقال:  اذلي  يسار  بن  مسمل  وأنت 

 . (1)(َِتم

 

 

 

 

 

 

 

 . (290/  2) األولياء حلية  - (1) 
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 تابت بعد أن كادت!
م إنه الربيع بن خثمي؛  وهذا منوذج للحازمني، وقدوة للثابتني، وإمام للرافضني لشهواِت

تتعرض  فقد   أن  ابرع  جامل  ذات  امرأة  قوم  إن    ل؛ أمر  لها  وجعلوا  تفتنه،  فلعلها 

فعلت ألف درمه، فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب، وتطيبت بأطيب ما  

أمرها،   فراعه  إلهيا  فنظر  مسجده،  من  خرج  حني  ل  تعرضت  مث  عليه،  قدرت 

له فقال  سافرة،  ويه  عليه  جبسمكفأقبلت  امحلى  نزلت  لو  بِك  كيف  الربيع:    ، ا 

ت ما أرى من لونِك وهبجتِك؟ أم كيف بِك لو سأِل منكر ونكري؟ فرصخت  فغريّ 

فوللا لقد أفاقت وبلغت من عبادة رهبا أَّنا اكنت    ، علهيا   ا رصخة، فسقطت مغش يً 

 . يوم ماتت كأَّنا جذع  حمرتق  
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 فاتنة تتحول لقانتة! 
ذكر أبو  )قال ابن القمي:  وهنا قصة مشاهبة للت قبلها لكهنا لرجل غري الربيع بن خثمي  

يومً  فنظرت  زوج،  لها  واكن  مكة  يف  اكنت  مجيةًل  امرأًة  أن  يف  الفرج  وهجها  إىل  ا 

أحدً  أترى  املغرورة:  هذه  لزوهجا  فقالت  متصاحبتان،  واملرأة  واملرآة  يرى  املرآة،  ا 

قالت: فائذن  ،  قالت: من؟ قال: عبيد بن ْعري،  قال: نعمهذا الوجه وال يفتنت به؟  

فأتته اكملس تفتية، دخلت املسجد وهو يف  ، )ديوث( يل فألفتننه قال: قد أذنت ل

القمر،  كفلقة  وجه  عن  فأسفرت  تس تفت،  ظهنا  منه  اقرتبت  وملا  املسجد،  انحية 

أمة للا، اس ترتي افتتنت بك،  فقال: ي  عن يشء، قال: إين سائكل  ،  قالت: قد 

قال:  ،  قالت: ال تسألين عن يشء إال صدقتك،  فإن أنت صدقتين نظرت يف أمرك

أقيض ل هذه   أن  أاكن يرسك  ليقبض روحك،  أتك  املوت  أن مكل  لو  أخبيين 

قال: صدقت، قال: فلو دخلت قبك وُأجلست للمساءةل، ،  احلاجة؟ قالت: اللهم ال

اللهم ال قالت:  قضيَتا ل؟  أين  الناس  ق،  أاكن يرسك  أن  فلو  قال:  ال: صدقت، 

أم بشامل، أاكن يرسك أين قضيَتا  بميينك  أعطوا كتهبم وال تدرين أَتذين كتابك 

قال: صدقت، قال: فلو أردت املمر عىل الرصاط وال تدرين  ،  ل؟ قالت: اللهم ال

قال: صدقت،  ،  أتنجني أو ال تنجني، أاكن يرسك أين قضيَتا ل؟ قالت: اللهم ال

ء ابملزيان ويجء بك فال تدرين أخيف مزيانك أم يثقل، أاكن يرسك  قال: فلو يج

أين قضيَتا ل؟ قالت: اللهم ال، قال: صدقت، قال: اتق للا فقد أنعم للا عليك  

إليك فقال:،  وأحسن  زوهجا  إىل  صنعت  فرجعت  وَنن   ؟ما  بطال  أنت  قالت: 

والعبادة ،  بطالون والصوم  الصالة  عىل  للعبادة  ،فأقبلت  عن   ،فتفرغت  وانشغلت 
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امرأيت، اكنت يف لك    أفسد علّ   ،الزوج، فاكن زوهجا يقول: ما يل ولـعبيد بن ْعري

 . (ها راهبةا فصريّ ليةل عروسً 
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 ’شبيه يوسف
أما عطاء بن يسار فقد خرج مع أخيه سلامين بن يسار ومع أحصاهبام من املدينة، 

األبواء بـ  أن   ،ونزلوا  أرادت  األعراب مجيةل  امرأة من  اخليام، واكن هناك  ورضبوا 

تفنت عطاء بن يسار الزاهد العابد، فدخلت عليه يف خميته ملا ذهب أحصابه وبق   

فأوجزوحيدً  واكن يف صالة،  قالت:    ؛ا،  حاجة؟  أل  قال:  مث  حمتاجة،  ظهنا  ألنه 

قال: إليك عين ال ،  قالت: مق فأصب مين، وقد تقت وال بعل يل،  قال: ما يه،  نعم

الباكء، فرأت املرأة الرجل  ،  حترقيين ونفسك ابلنار وجعل يبيك، وغيش عليه من 

يبيك فتأثرت من هذا اذلي وعظها وجلست تبيك، والرجل يبيك ويه تبيك، جفاء  

نفسه  فغلبته  القضية،  ما  يدري  وال  يبكيان  فوجد الاثنني  يسار  بن  أخوه سلامين 

الباكء،   يف  واخنرط  يبيك، فتأثر  عطاء  فرأوا  اخلمية،  ودخلوا  أحصاهبام،  بقية  وجاء 

فاخنرطوا  القصة،  ما  يدرون  املشهد، وال  فتأثروا من  تبيك،  يبيك، واملرأة  وسلامين 

سكنوا  مجيعً  أن  إىل  يبكون  امجليع  وجلس  الباكء،  يف  املرأة   وهدأواا  فقامت 

ن أن يسأل َتيب سلامي ف   ،وانسحبت، وقام أولئك وانسحبوا، وآوى لك إىل فراشه

أخاه عطاء ما السبب، ومضت األيم، وسافرا إىل مرص، فلام انما ليةل بـمرص يف  

غرفة واحدة استيقظ عطاء يبيك، فقام سلامين عىل باكء أخيه، قال: ما يبكيك ي 

الليةل رأيَتا  رؤي  قال:  أيخ؟  ي  يبكيك  ما  قال:  باكؤه،  فاش تد  وما  ،  أيخ؟  قال: 

ا من للا أال حيدث هبا يف حياته،  ا، فأخذ عليه عهدً يه؟ فأرص عليه حىت خيبه هب

يوسف   رأيت  بكيت    ’ قال:  رأيت حس نه  فلام  إليه،  أنظر  النوم، جفعلت  يف 

فنظر إيل وقال: ما يبكيك أّيا الرجل؟ فقلت: بأيب أنت وأيم ي نيب للا، ذكرتك 
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السجن،   من  لقيت  وما  أمرها،  من  به  ابتليت  وما  العزيز،  يعقوب،  وامرأة  وفرقة 

منه أتعجب  وجعلت  ذل،  من  من  ،  فبكيت  تعجبت  فهال  املنام:  يف  ل  فقال 

ابكيا  واستيقظت  فبكيت  أراد،  اذلي  فعرفت  بـاألبواء؟  البدوية  املرأة  ، صاحب 

عطاء   مات  وملا  الرس،  وحفظ سلامين  بـاألبواء  اكنت  الت  املرأة  قصة  عليه  وقص 

 نرشه، فاكنت القصة مشهورة يف املدينة.

وهجً  الناس  أحسن  من  يسار  بن  سلامين  فسألته  واكن  بيته  امرأة  عليه  دخلت  ا، 

  عن مزنل وترك املزنل لها. أفضحك، خفرج هارابً  ننفسه، فامتنع علهيا، فقالت: إذ 
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 تريد ابن دينار 
امرأة مجيةل تفنت الناس، جفاءته وكشفت نفسها   ا واكن الرسي بن دينار بـمرص وفهي

فأقبل علهيا وهو  ،  وعيش ريخ  ،ل، فقال: ما ل؟ قالت: هل ل يف فراش وط ء

 يقول: 

 ياـ دواه ـا وذاق الــالهـخــ ات فـ وم      ذة ـهن لـ ــ ن ـ اص  انل م ـ م يب معــوك

 ياـ املعاِص كام ه ات ـ اعـبـ بقى ت ـ وت         قيضـــنــ ذات املعاِص وت تــرصم لـ 

 املعـاصـياى ـشــ للا يغ  بعـنيلعبد           عـامــــوللا راء وس سوءاتهوا ـف      
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 إال أنها ختاف اهلل!
: اكن ْعر  سعيد بن جبري  كام روى ذل  ¢   وهذه امرأة يف عهد ْعر بن اخلطاب

اخلطاب   شيئً   ¢ بن  رأى  فإذا  بـاملدينة،  طاف  مث  درته  أخذ  أمىس  ينكره إذا  ا 

 إذ مر ابمرأة عىل سطح ويه تقول:  يف آخر الليل أنكره، فبيمن هو ذات ليةل يعس

 ه ــبــ ل أالع ـيـ ل ـ   أال خ ـنـ وأرق          ود جانبه ـتطاول هذا الليل واس

 الرسير جوانبهحلرك من هذا         ره ـيـ وال للا ال رب غ ـوللا لـف

 به ــ نال مراك ـ وأكرم بعل أن ت         دين  ـصـ اء يـ يـ ة ريب واحل ــــافــخم 

ألنه أرسل زوهجا يف  ؛  مث تنفست الصعداء، وقالت: هان عىل ْعر ما لقيت الليةل

اجلهاد اجلهاد،   أن زوهجا يف  املدينة، مث دخل    فعرف  إىل  فرده  األمري  إىل  فأرسل 

  ، واثنني   ،اة، ك تصب املرأة عن زوهجا؟ قالت: شهرً ْعر عىل حفصة، فقال: أي بني

الصب ينفد  الرابع  أشهر،  وثالثة، ويف  أربعة  أههل من   جفعل ْعر  متغيب عن  للك 

 .اجلنود
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 أعرابي خُيترب! 
قيل لبعض األعراب وقد طال عشقه جبارية ما أنت صانع لو ظفرت وال يراكام غري  

لكين أفعل هبا ما أفعهل   ،إذن وللا ال أجعهل أهون الناظرين  : قال  ؟للا عز وجل

  .ويقطع احلب ،وترك ما يكره الرب  ،وحلظ من بعيد ،حديث طويل ،ِبرضة أهلها 

 

 مع أنه ال حيل اخللوة هبا أصاًل وإمنا ذكران قصته هنا ملا فهيا من عبة. 
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 العقوبة م ل هلفعجر اهلل  من رمحهقصص مل
األلباب    السفاريينذكر   غذاء  من  احلنبل يف  ادلنيا أبعض عقوابت  نظره يف  طلق 

 روىفقال:    ره عن املعصيةجلزي   بتكل العقوبة ادلنيوية العاجةل؛  اللا به خريً   دراأممن  

:  ل  فقال  دًما  يتشلشل  رجل   جاءه  «  للا   رسول  أن:  -ريض للا عهنام-  عباس  ابن

 جدار  فاس تقبلين  برصيب   تبعها أ  زلأ   ملف  لهيا إ  فنظرت  امرأة  يل  مرت  قال  مال؟

 ".عقوبته ل  لجعّ   خرًيا بعبد أراد إذا  تعاىل   للا إن : "فقال ترى ما  يب فصنع فرضبين

 الهنرجوري  يعقوب  أيب  عن  بس نده  تبرصته   يف  اجلوزي   ابن  احلافظ  اإلمام   وروى 

 منك،   ابهلل  أعوذ:  طوافه  يف  يقول  وهو  عني  بفرد  رجاًل   الطواف   يف  رأيت:  قال

  يوًما  خشص  إىل فنظرت س نة مخسني منذ  جماور إين : فقال ادلعاء؟  هذا ما  ل فقلت

 فوقعت   آه:  فقلت  خدي،  عىل  فسالت  عيين  عىل  وقعت  بلطمة   فإذا  فاس تحسنته

 . لزدانك زدت لو يقول وقائل  أخرى،

  مع   كنت  :قال  الادان  أيب  بن  عيىس  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  عن  بس نده  وروى 

  ي :  فقال  إليه  أنظر   أس تاذي  فرآين  إليه   فنظرت  حدث   مفر  ادلقاق  بكر   أيب  أس تاذي

 فمنت   الغب،  ذل  أراع   وأان  س نة  عرشين  فبقيت  حني،  بعد   ولو  غهبا   لتجدن   ينبُ 

 قال  لألزريق  مكة  ترخي   ويف،  لكه  القرآن  نسيت  وقد  فأصبحت  فيه  متفكر  وأان  ليةل

  عرش   مبكة  جاورت:  -َسه  للا  قدس-  الكبري  ادلقاق  نرص  بن  أمحد  بن   بكر  أبو

  من   حيًا   واس تضفت  عسفان  إىل  خفرجت  نفيس  فغلبتين  اللنب  أش َتي   فكنت  س نني

  قد  :لها   فقلت  بقليب  تفأخذَ   الميَن  بعيين   حس ناء  جارية  إىل  فنظرت  العرب  أحياء
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  صادقًا   كنت  لو  الغالبة  ادلواي  بك  تفتح:  قالت  مطمع،  لغريك  مفايل  بلك   لكك  أخذ

:  فقالت  إلهيا،  هبا   نظرت  الت  الميَن  عيين  فقلعت  قال  اللنب،  شهوة  عنك  ذلهبت

  فرأيت   منت  مث  أس بوعًا،  وطفت  مكة  إىل  فرجعت  ،تعاىل  عنك  للا  نظر  من  مثكل

  من   لسالمتك  عينيك  للا  أقر  للا  نيب   ي:  فقلت  ’   الصديق  يوسف  منايم  يف

:  ’   تال  مث  العسفا،  ابلسالمة  عينيك  للا  أقر  أنت  بل  مبارك  ي:  يل  فقال  زليخا،
ِّهِ   َمقَامَ   َخاَف   َوِلَمنْ }   ورخامة   تالوته،  طيب  من  فصحت  ، [46:  الرمحن{ ]َجنَّتَانِ   َرب

 . حصيحة املقلوعة بعيين وإذا  وانتهبت  صوته،

  يف   أحصابنا   بعض  رأيت:  قال  الاكتاين  بكر  أيب  إىل  بس نده  اجلوزي   ابن  تبرصة  ويف

  وكذا؟   كذا  فعلت:  فقال  سيئايت  علّ   عرض  قال   بك  للا  فعل   ما :  فقلت  املنام

  حىت   العرق  يف  فأوقفين  أقر  أن  فاس تحييت  وكذا  كذا  وفعلت:  قال  نعم،:  فقلت

  غالم  يب  مر  قال  اذلنب  ذل  اكن   مفا:  فقلت  اذلنب،   اكن  ما   قيل  وهجي    حلم  سقط

 . (1)(إليه فنظرت الوجه حسن

  : إىل غالم أمرد حسن الوجه مرة فرفع يده يدعو وقال  أفلحالوهاب بن    نظر عبدو 

منه إليك  أان تئب  فعد علّ   ،هذا ذنب  عنه  إليك  منك   وراجع  أعرفه  أزل  مل  مبا 

 . اا وحديثً قدميً 

 

  بريوت   -  العلمية   الكتب  ، دار(70/  1)  اآلداب  منظومة   شرح   األلباب غذاء  -  (1) 
اخلالدي،  العزيز  عبد حممد: الثانية، حتقيق: م، الطبعة  2002 - ه   1423 - لبنان

 . ( 133/ 1)اجلوزي  البن   وانظر: التبصرة
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ف برصي فأرجو أن يكون  نظرت إىل امرأة فأجعبتين فكُ   : عن ْعرو بن مرة قالو 

 . ذل جزايئ

كنت   :املقري مسعت أاب عبد للا بن اجلالء يقول  محمد بن احلسن بن اجللنديوقال  

إيش    :مفر يب أبو عبد للا البلخ  فقال  ،ا أنظر إىل غالم نرصاين حسن الوجهواقفً 

  ،فرضب بيده بني كتف   ،ي مع ما ترى هذه الصورة تعذب ابلنار  :فقلت  ؟وقوفك

ابن اجلالء  ،لتجدن غهبا ولو بعد حني  :وقال أرب  :قال  بعد  عني س نة فوجدت غهبا 

 .أنسيت القرآن

أبوو  يومً :  ْعرو بن علوان  قال  الرحبة يف حاجة فرأيت جنازة خرجت  ا إىل سوق 

فوقعت عيين عىل    ،ووقفت يف مجةل الناس حىت يدفن امليت  ،ألصل علهيا ؛فتبعَتا  

وعدت    ،واس تغفرت للا  ،واسرتجعت  ،امرأة مسفرة من غري تعمد فلححت ابلنظر

مزنيل جعو   ،إىل  يل  أسود  :زفقالت  وهجك  أرى  مايل  س يدي  املرآة   ،ي  فأخذت 

أسود وهجي   فإذا  دهيت  ،فنظرت  أين  من  أنظر  َسي  إىل  فتذكرت   ،فرجعت 

خفطر يف قليب   ،ا وأسأل اإلقاةل أربعني يومً   ،النظرة فانفردت يف موضع أس تغفر للا

فلام جئت احلجرة الت هو فهيا طرقت   ،فاَندرت إىل بغداد  ،أن زر ش يخك اجلنيد

 !.وتس تغفر ربك ببغداد ،تذنب ابلرحبة  ،يل ادخل ي أاب ْعرو :لباب فقالا

فأقبل ذات يوم وهو راحئ من   ،اكن يونس بن يوسف من العباد  : مالقال اإلمام  و 

  ،اللهم إنك جعلت يل برصي نعمة  :فقال  ،فوقع يف نفسه مهنا   ةفلقيته امرأ  ،املسجد

علّ  يكون  أن  خشيت  إليك  ،نقمة  وقد  إىل     ، فعم  :قال  ،فاقبضه  يروح  واكن 

ل أخ  ابن  يقوده  مع    ،املسجد  يلعب  الصيب  اش تغل  األسطوانة  به  اس تقبل  فإذا 
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فبينا هو ذات يوم ُضوة يف املسجد    ، فإن فاتته حاجة حصبه فأقبل إليه  ،الصبيان

فشُ  الصيب  حفصب  بيشء  بطنه  يف  أحس  خاف  إذ  حىت  الصبيان  مع  الصيب  غل 

نفس نعمة  :فقال  ،هالش يخ عىل  كنت جعلت يل برصي  إنك  أن    ، اللهم  وخشيت 

إليك فقبضته  نقمة فسألتك  الفضيحة فرده إيلّ   ،يكون  فانرصف إىل    وقد خشيت 

 !. ا ورأيته حصيحً  ،فرأيته أْعى : مالاإلمام قال  ،ا مييشمزنل حصيحً 

  إمنا: "فقال  امجلعة  إىل  عدوه  يف   نعهل  شسع  انقطع  أنه  الصاحلني   بعض  عن  رويوقد  

  ذنبا   أصاب  فىت   أن  بلغين  قال  دينار  بن  مال  وعن  ،"للجمعة  أغتسل  مل  ألين  انقطع

  عاِص   ي:  الهنر  فناداه  فرجع  واس تحيا،  فوقف  ذنبه  فذكر  ليغتسل  َّنًرا  فأت  مىض  فامي

 ، "الليل  قيام  به  فيحرم  اذلنب  ليذنب  العبد  إن"  :برش  وقال  ألغرقتك،  دنوت  لو

 ،"احلس نة  ثواب  احلس نة  بعد  واحلس نة  ،اذلنب  عقوبة  اذلنب  بعد  اذلنب"  وقيل:

"   احلكامء   بعض  اكنو   ،"وجل  عز   للا  فليتق  العافية  ل   تدوم  أن   َسه  من وقيل: 

 "!.احملس نني ثواب فاته  قد أليس ل فرغُ  قد امليسء أن هب: "يقول
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 عقوبات وعقوبات! 
للا هبم، ونعمة نزلت علهيم، وإال  من  عىل أن عقوابت هؤالء العاجةل إمنا يه رمحة  

وأعظمها  أشدها،  يرتكبون  وقد  ذلنوهبم،  عاجةل  عقوابت  يرون  ال  الناس  فأغلب 

عند   ذل  مصداق  ثبت  وقد  اآلخرة،  يف  هبا  ليجازّيم  للا؛  ميهلهم  لكن  وأجفرها 

َعنْ  )قَالَ   ¢  الُْمَزيِنِّ   ُمغَفَّل    ْبنِ   للاِ   َعْبدِ   الرتمذي وأمحد:    اَكنَْت   اْمَرأَةً   َرُجل    لَِق َ : 

  للاَ   فَِإنَّ   َمْه؟؛:  الَْمْرأَةُ   فَقَالَْت   ِإلهَْيَا،   يََدهُ   بََسطَ  َحىتَّ   ياَُلِعهُبَا   فََجَعلَ ،  الَْجاِهِليَّةِ   يِف   بَِغيًّا 

ُجُل،  فََوىلَّ   ْساَلِم،اِبإْلِ   َوَجاَءانَ   اِبلَْجاِهِليَِّة،   َذَهبَ   قَدْ   -  وجل   عز  -   الَْحائِطُ  فََأَصاَب   الرَّ

مُثَّ   َوهْجَهُ  ُه،  ُه،  «  النَّيِبَّ   أََت   فََشجَّ ا،  ِبكَ   للاُ   أََرادَ   َعْبد    أَنَْت : "فَقَالَ   فََأْخَبَ   ِإَذا  َخرْيً

ا   ِبَعْبد    للاُ   أََرادَ  نَْيا،  يِف   َذنِْبهِ   ُعُقوبَةَ   َلُ   جَعَّلَ   َخرْيً ا   ِبَعْبد    أََرادَ   َوِإَذا   ادلُّ  عَلَْيهِ   أَْمَسكَ   رَشًّ

َحىتَّ  إمنا    "(الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   ِبهِ   يَُوايِفَ   ِبَذنِْبِه  حفسب  هذا  ليس  بل  األلباين،  وحصحه 

بين إَسائيل  عباد  عابًدا من  أن  األثر  كام ورد يف  أعظم وأشد  احلس ية  العقوابت 

صية، مث مل ير أثًرا لعصيانه بفقد حصته، أو رزقه،  انتكس عن الطاعة وأصبح يف املع 

أو أحد حواسه فنادى ربه بقول: رب ك عصيتك ومل تعذبين، فسمع منادًي يقول:  

يدي،  " بني  والقرب  مناجايت،  ذلة  من  أحرمك  أمل  تشعر،  ال  وأنت  عذبتك  وك 

مجيًعا، وإذا اكن  ، وهذا واذلي نفيس بيده لهو حالنا  "والتذلل إيل، والقيام بني يدي

ُحرم قيام الليل لس تة أشهر بسبب ذنب أذنبه فكيف   -رمحه للا-  سفيان الثوري

 بنا، وك يه ذنوبنا، وك حُرمنا!. 
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اجلوزي    هذا وأخت   ابن  للا-بُكم  )  -رمحه  قال:  حيث  الهوى  ذم  أن  يف  اعمل 

َتتلف تتعجل  ،العقوبة  تتأخر  ،فتارة  أثرها   ، وترة  يظهر    ،خيفىوترة    ، وترة 

ميان واملعرفة  وأشدها العقوبة بسلب اإل  ،ال حيس هبا املعاقب  وأطرف العقوابت ما 

القلوب موت  ذل  منه  ،ودون  املناجاة  ذلة  اذلنب  ،وحمو  عىل  احلرص    ،وقوة 

القرآن ادلين  الاس تغفار،وإهامل    ،ونس يان  مما رضره يف  دبت    ،وَنو ذل  ورمبا 

الظلمة إىل أن   الباطن دبيب  البصرية  تلئمي العقوبة يف  فتعمى  القلب  وأهون    ،أفق 

ما  واقعً   العقوبة  ادلنيا اكن  يف  ابلبدن  البرص  ،ا  يف  النظر  عقوبة  اكنت  مفن    ؛ورمبا 

الصادقة   ابلتوبة  العقوبة  نزول  فليبادر  العقاب  ما يوجب  اذلنوب  لنفسه من  عرف 

 (1)(عساه يرد ما يرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (210: ص) اَلوى  ذم - (1) 
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 اآلمثةسوء اخلامتة من عقوبات الشهوة قصص: 
إن من أعظم عقوابت النظرة اآلمثة، واملعاِص احملرمة، واخللوات املؤدية للك بالء،  

  «واملوصةل للك شقاء يه سوء اخلامتة، ومعناه النار وبئس املصري، ولهذا ص عنه 

ُجلَ   ِإنَّ   أنه قال: "فََوللاِ    ِذَراع    ِإالَّ   َوبَيْهَنَا   بَيْنَهُ   يَُكونُ   َما   َحىتَّ   رِ النَّا  أَْهلِ   ِبَعَملِ   يَْعَملُ   الرَّ

فَيَْدُخلُهَا،   الَْجنَّةِ   أَْهلِ   ِبَعَملِ   َلُ   الَْجنَِّة فَُيْخَتُ   أَْهلِ   ِبَعَملِ   فَيَْعَملُ   الِْكتَاُب   عَلَْيهِ   فَيَْسِبُق 

ُجلَ   َوِإنَّ   عَلَْيهِ   فَيَْسِبُق   ِذَراع    ِإالَّ   َوبَيْهَنَا   بَيْنَهُ   يَُكونُ   َما  َحىتَّ   الَْجنَّةِ   أَْهلِ   ِبَعَملِ   لََيْعَملُ   الرَّ

فَُيْخَتُ   أَْهلِ   ِبَعَملِ   فَيَْعَملُ   الِْكتَاُب  البخاري    "فَيَْدُخلُهَا   النَّارِ   أَْهلِ   ِبَعَملِ   َلُ   النَّاِر  رواه 

 .ومسمل

السلفوإذا   فنت    اكن  عن  واملبتعدون  صدقًا،  والتقاة  حقًا،  هلل  العاملون  ومه 

اكنوا ذل  ومع  زماننا،  وذنوب  اخلامتة  عرصان،  سوء  فلقدخيشون  سفيان    ؛  بىك 

خوفً  هذا  ألك  ل:  فقيل  الصباح،  إىل  ليةًل  قال:  الثوري  اذلنوب؟  من  اذلنوب "ا 

مل يتعلق قلبه بغري    من  هذا وهو سفيان الثوري  "،ا من اخلامتةإمنا أبيك خوفً   ،أهون

يُ ™للا   عرف إال يف مسجده وعىل مصحفه، ومعلًما بني طالبه فكيف مبن  ، ومل 

تؤدي ابلشهواتقلبه  تعلق   لكها  ويه  املذلات،  يف  وانغمس  عىل    لالستيالء  ، 

اخلامتة،  القلب اآلمثةو ، مث سوء  اإلنسان املوتة  الت تشغل ابل  األش ياء  فإن هذه  ؛ 

إذا نزل به املوت س يطفو عىل السطح،   علهيا  ل هبا واَّنماكهانشغاكرثة  من احلرام، و 

وس يظهر عىل لسانه، وحني َتونه قواه وَتور يطفو ما اكن خمبأً من هذه الشهوات  

)ورمبا احملرمة اإلشبيل:  عبداحلق  قال   اخلطيئة،  من  رضب  اإلنسان   عىل  غلب   ، 

  وس ب   قلبه،  مفكل  الافرتاء،  من  ونصيب  اإلعراض،   من  وجانب  املعصية،   من  ونوع
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  موعظة،  فيه  جنعت  وال  تذكرة،  فيه  تنفع   فمل  جحبه،  عليه  وأرسل  نوره،  وأطفأ  عقهل،

  ما  عمل  وال  املراد،  يتبني  فمل  بعيد  ماكن  من  النداء  فسمع  ذل  عىل  املوت  جاءه  فرمبا 

 وأعاد. عليه  أعاد وإن أراد،

  ال   قل  ل:  يقول  ابنه   جفعل  املوت  به  نزل  علناس  بن  النارص  رجال  بعض  أن  يروى  

 فلام  أصابته غش ية،  مث  هو،  فأعاد   عليه،   فأعاد   موالي،   ي   النارص:  فقال  للا،   إال   إل

موالي،  النارص  قال  أفاق   بس يفك،   يعرفك   إمنا   النارص  :فالن  ي  البنه:  قال  مث  ي 

  مات. مث القتل،  مث فالقتل،

  فهيا   أصلحوا  الفالنية   ادلار  فقال:  للا،  إال  إل  ال  قل  املوت:  به   نزل  وقد  آلخر  وقيل 

   كذا... فيه افعلوا الفالين  واجلنان كذا،

  يف   أخطه   أن  السلف   طاهر   أبو  يل  أذن  وفامي   أشهده  ومل  عنه   حدثت   فامي   هذا 

  إال   إل  ال  قل:  ل  فقيل  املوت  به  نزل  رجاًل   أن  احلديث:  هذا  فيه  وقع  اذلي  ادليوان

  اثنا   ،عرش  أحد  ،عرشة  تفسريه:  دوازده،  يزده،  ده  ابلفارس ية:  يقول  جفعل  للا،

 واملزيان.  احلساب عليه فغلب وادليوان،  العمل أهل من الرجل  هذا اكنو  عرش،
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 ! محام منجاب
 أين   يقول  جفعل  للا،  إال  إل  ال  قل  ل:  فقيل  املوت،  به  نزل  رجاًل   أن   روي  كام

  بإزاء  واقفًا   اكن  رجاًل   أن   وذل  قصة:  ل  الُكم   وهذا  ،منجاب  حامم   إىل  الطريق

  أين  : فقالت  منظر،   لها   جارية  به  مفّرت  امحّلام،   هذا  ابَب   يُش به  ابهُبا  واكن   داره،

  ودخل  ادلار،  فدخلت  منجاب،  حامم   هذا:  فقال  ِمنجاب؟  حامم  إىل  الطريق

  البرش  ل  أظهرت  خدعها،  قد  أنّه  وعلمت   داره،  يف  نفَسها   رأت  فلّما  وراءها،

  وتقرَّ   عيش نا،  به   يطيب  ما  معنا  يكون  أن  يصلح:  ل  وقالت  معه،   ابجامتعها  والفرح

  يف  وتركها  وخرج،  وتش َتني،  تريدين  ما  بلكّ   آتيكِ   الساعة:  لها  فقال  عيوننا،   به

  َتنه  ومل  وذهبت،  خرجت،  قد  فوجدها   ورجع،  يصلح،  ما   يغلقها، فأخذ  ومل  ادلار،

 : ويقول واألزقّة الطرق يف مييش وجعل  لها، اذلكرَ  وأكرث  الرجل، فهام يشء، يف

 ِمنجاب  حـّمام إىل  الـطريق أيــــن      تعبت وقد يوًما  قائةل   ُربَّ  ي

 : طاق من أجابته  جبارية   وإذا ذل، يقول يوًما  هو فبينا 

 الباب  عىل أوقفاًل  ادلار  عىل  ِحرًزا       هبا   ظفرَت  إذ جعلَت  هالّ 

  فنعوذ   ذكر  ما   أمره  من  اكن   حىت  ذل  عىل  يزل  ومل   هيجانه،   واش تدّ   هامينه،   فازداد

 .(1) والفنت( احملن من ابهلل

 

  األقصى   دار  اإلشبيلي، مكتبة   احلق  لعبد  (178:  ص)  املوت  ذكر  يف  العاقبة   -  (1) 
الطبعة  الداء1986  -1406  األوَل،   الكويت،  يف  القيم  ابن  ذلك  عنه  ونقل    م، 
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 انتكاسة!
أنه من حفظة كتاب للا   العظمى ابلرمغ  الكبى، واملصيبة  لالنتاكسة  وما  -وانظر 

زماننا  يف  احملرمة -أكرثمه  النظرة  لكن  الزاهدين  والعباد  القامئني،  الصامئني  ومن   ،

ملهم ووصلت  ْعلها،  إىل  َتا،  ْعلت  َسية  يف  خرجنا  الرحمي:  عبد  بن  عبدة  قال 

منه للقرآن  أقرأ  فينا  يكن  مل  شاب  فصحبنا  الروم  أفقه  ، أرض  أفرض  ،وال    ،وال 

فظننا  ،ونزل بقرب احلصن ،مفرران ِبصن مفال عنه العسكر  ، قامئ لليل ، صامئ للهنار

فعشقها  احلصن  وراء  من  تنظر  النصارى  من  امرأة  إىل  فنظر  يبول  لها ف  ،أنه  قال 

ففعل    ،قالت: حني تتنرص يُفتح ل الباب وأان ل  ،ابلرومية: كيف السبيل إليك؟

احلصن غزات   ،فُأدخل  فقضينا  عبدة:  الغمِّ ـ قال  من  يكون  ما  أشد  كأن لك    ،نا يف 

صلبه من  بودله  ذل  يرى  منا  فوق    ،رجل  من  مفرران  أخرى  َسية   يف  عدان  مث 

ما فعلت   ،ما فعل علمك؟ ،فقلنا: ي فالن ما فعلت قراءتك؟ ،احلصن مع النصارى

  ما أذكر منه إال هذه اآلية  ، قال: اعلموا أين نسيت القرآن لكه  ،صلواتك وصيامك؟

هبا - املعين  }-وكأنه  ينَ   يََودُّ   ُربََما:  ِ  َويَتََمتَُّعوا   يَْألُكُوا  َذْرمُهْ   ِلِمنيَ ُمْس   اَكنُوا  لَوْ   كَفَُروا  اذلَّ

 !. [3 ،2: احلجر{ ]يَْعلَُمونَ  فََسْوَف  اأْلََملُ  َويُلْهِهِمُ 

 
 

الطبعة   الفوائد   عامل   دار  ط  جبدة،  اإلسالمي  الفقه  جممع   ط  والدواء    األوَل، :  جبدة 
  ، مؤسسة(79:  ص)  املمات  عند  ابن اجلوزي يف الثبات و ،  (387/  1)ه   1429
 األنصاري.  الليثي للا  عبد : ه ، حتقيق1406 األوَل: بريوت، الطبعة  الثقافية   الكتب
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 خامتة للنار
يُروى أنه اكن مبرص  وقصة يه أشد من سابقَتا، وأخطر، وأبلغ يف النفوس مهنا:   

ا  فرىق يومً   ، وأنوار العبادة  ، وعليه هباء الطاعة  ، ا لألذان والصالةرجل يلزم مسجدً 

لألذان عادته  عىل  لنرصاين  ،املنارة  دار  املنارة  ابنة    ،واكن حتت  فرأى  فهيا  فاطلع 

فقالت ل: ما    ، ودخل ادلار علهيا   ،فافتنت هبا فرتك األذان ونزل إلهيا  ،صاحب ادلار

أريدك  ؟شأنك قال:  تريد؟  أتزوجك  ،وما  قال:  ملاذا؟  أنت مسمل    ، قالت:  قالت: 

فتنرص   ،قالت: إن فعلت أفعل  ،قال: أتنرص  ،وأيب ال يزوجين منك  ،وأان نرصانية

فلام اكن يف أثناء ذل اليوم رىق إىل سطح    ،وأقام معهم يف ادلار  ،الرجل ليزتوهجا 

 اكن يف ادلار فسقط منه مفات.
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 جرائم متوالية 
وبلغين عن رجل اكن ببغداد يقال ل يف ذم الهوى: )  -رمحه للا-قال ابن اجلوزي  

املؤذن س نةأذّ   ،صاحل  أربعني  يومً   ،ن  أنه صعد  ابلصالح  يعرف  املنارة واكن  إىل  ا 

املسجد  ،ليؤذن جانب  إىل  بيته  اكن  نرصاين  رجل  بنت  هبا   ،فرأى  جفاء    ،فافتنت 

الباب املؤذن  :فقال  ؟من  :فقالت  ،فطرق  فلام دخل مضها   ،ففتحت ل  ،أان صاحل 

األماانت  : لتفقا   ،إليه أحصاب  اخليانة  ،أنت  هذه  ما    :فقال  ؟!مفا  عىل  وافقتين  إن 

ومما    ،أان بريء من اإلسالم  :فقال  ،ال إال أن ترتك دينك  :فقالت  ،أريد وإال قتلتك

محمد به  إلهيا   ، جاء  دان  غرضك  :فقالت  ،مث  لتقيض  هذه  قلت  إىل    ،إمنا  تعود  مث 

اخلزنير  ،دينك حلم  من  فرشب فارش   : قالت   ،فألك  ،فلك  امخلر  دب    ،ب  فلام 

وقالت اصعد إىل السطح حىت    ،ا وأغلقت البابالرشاب فيه دان إلهيا فدخلت بيتً 

منك زوجين  أيب  جاء  مفات  ،إذا  فسقط  مسح  ،فصعد  يف  فلفته  جفاء    ،خفرجت 

  يم فظهر حديثه فرُ   ، فأخرجه يف الليل فرماه يف السكة  ،أبوها فقصت عليه القصة

 تش به األوىل أو نفسها برواية أخرى. (، ولعلها يف مزبةل
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 كفر ألجل امرأة
ابن السقة، اكن عند     اكن يطلب العمل يقال ل وذكر ابن النجار يف ترخيه أن رجاًل 

الش يخ أيب إحساق الشريازي فسأل الش يخ مسأةل وأساء األدب مع الش يخ، فقال 

، مث  فاس تغرب احلارضون،  فإين أجد من الكمك راحئة الكفر  ؛ أبو إحساق: اجلس

هذا الرجل بعد ذل برساةل إىل مكل الروم، فذهب وافتنت    اخلليفة  أرسلبعد حني  

يف   وريئ  فتنرص،  يتنرص  أن  إال  وامتنعوا  زواهجا،  وطلب  الروم  مكل  ببنت 

الا وبيده مروحة يذب هبا اذلابب عن وجه، فُس القسطنطينية مريضً  قرآن  ئل عن 

 } ُمْسِلِمنَي  اَكنُوا  لَْو  كَفَُروا  يَن  ِ اذلَّ يََودُّ  }ُربََما  واحدة:  آية  إال  نس يه  أنه  فذكر 

 [. 2]احلجر:
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 }فَطَالَ عَلَيْهِمْ اأَلمَدُ{
ي  إنساانً   رجلرأى   ا مجياًل وهو يضحك إليه فقام إليه وجلس إىل جنبه  قرئ غالمً  

يقو  تعاىل  أما مسعت للا  ُقلُوهُبُْم فقال: ي أيخ!  َشَع  ََتْ أَْن  آَمنُوا  يَن  ِ لذِلَّ يَْأِن  }أَلَْم  ل: 

{ ]احلديد: ِ َوَما نََزَل ِمْن الَْحقِّ ْكِر اّللَّ [؟ قال: بىل، قال: أمفا مسعته تعاىل ذكره  16ذِلِ

ُأوتُوا  يَن  ِ يَُكونُوا اَكذلَّ فقال: }َوال  كرمه،  حيذر من فعل قوم اغرتوا ِبلمه وأنسوا إىل 

فَاِسُقوَن{    الِْكتَاَب  ِمهْنُْم  َوكَثِري   ُقلُوهُبُْم  فَقََسْت  اأَلَمُد  ْم  عَلهَْيِ فََطاَل  قَْبُل  ِمْن 

وال ترجع عند    ، [؟ قال: بىل، قال: مفا ابل ال َتشاه عند قول تعاىل16]احلديد:

ا يف الضحك إىل هذا اذلي يقرأ عليك  وما نزل يف كتابه؟! إين رأيتك مغرقً   ،حتذيره

فعكل، وابهلل اذلي ال حيلف املؤمنون    عن ل عن ُضكك وال توقف  كأنك ال تُسأ

للعاقل به لنئ أخذك عىل ريب يكرهه ليجعلنك عبة  للجاهل فنكس    ، إال  ومذمة 

 وقام وتركه.  ،وأقبل يبيك ،الرجل رأسه
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 انتكاسات متشابهة 
وادلواء  ادلاء  يف  القمي  ابن  فقال  ذكر  بلحظات  موِتم  قبل  ألشخاص  : انتاكسات 

 .قىَض حىت  تنتنا، تننا: ويقول ابلغناء ّيذي  جفعل للا،  إال إل   ال: قلِ : آلخر )وقيل

  ومل  قىض، مث   ركبَُتا، إال معصية أَدعْ   ومل  تقول، ما ينفعين وما:  فقال ذل  آلخر  وقيل

 .يقلها 

  ومل  صالًة،  هلل  صلّيُت   أيّن   أعرف  وما   عيّن،  يغين  وما :  فقال  ذل،  آلخر  وقيل

 .يقلها 

 .وقىض يقول، مبا  اكفر هو: فقال ذل، آلخر وقيل

 . عهنا  يُمِسك فلساين أقولها  أن أردُت  لكاّم: فقال ذل، آلخر وقيل

  فلس،   هلل  فلس،  هلل:  يقول  جفعل   موته،  عند   الشّحاذين  بعض  حرض   من   وأخبين

   .قىض حىّت 

  إال   إل  ال:  يلقّنونه  جفعلوا  عنده،  وهو  احترض،   أنه   ل   قرابة  عن  التّجار   بعض   وأخبين

  حىت   كذا،  هذه  جيّد،  مشرتى  هذه  رخيصة،  القطعة  هذه :  يقول  وهو  للا،

 .(1) قىض( 

 

  جبدة   الفوائد  عامل  دار  ط  جبدة،  اإلسالمي   الفقه  جممع  ط   والدواء  الداء  -  (1) 
 .(217/ 1)ه  1429 األوَل،: الطبعة 
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التذكرة: )ولقد  القرطيب يف    املرض  غاية   يف   وهو  احلساب  بعض  رأيت  وذكر اإلمام 

 الفالنية  ادلار:  يقول  جفعل  للا،  إال  إل  ال:  قل:  آلخر   وقيل  وحيسب،   بأصابعه   يعقد

  للا،   إال   إل  ال   قل:  آلخر  وقيل   كذا،  فهيا  اْعلوا  الفالين   واجلنان  كذا،  فهيا   أصلحوا

ال:  آلخر   وقيل  امحلارة،  عقكل:  يقول  جفعل   البقرة :  يقول  جفعل  للا،   إال  إل  قل 

  الشهادة  عىل  واملامت  السالمة  للا  نسأل  هبا،  والاش تغال  حهبا،  عليه  غلب  الصفراء

 .(1) وكرمه( مبنه

  النارص   رجال  بعض  أن  يروىوتقّدم معنا قريبًا ما ذكره احلافظ عبداحلق اإلشبيل: )

  ي   النارص:   فقال  للا،  إال  إل  ال   قل  ل:   يقول  ابنه   جفعل  املوت  به   نزل  علناس  بن

  ي موالي،  النارص  قال  أفاق  فلام  أصابته غش ية،  مث  هو،  فأعاد  عليه،  فأعاد  موالي،

   مات. مث  القتل،  مث فالقتل، بس يفك، يعرفك إمنا النارص :فالن ي  البنه: قال مث

  فهيا   أصلحوا  الفالنية   ادلار  فقال:  للا،  إال  إل  ال  قل  املوت:  به   نزل  وقد  آلخر  وقيل 

  يل   أذن  وفامي  أشهده  ومل  عنه  حدثت  فامي  هذا،  كذا  فيه  افعلوا  الفالين  واجلنان  كذا،

 نزل  رجاًل   أن  احلديث:  هذا  فيه  وقع  اذلي  ادليوان  يف  أخطه  أن  السلف   طاهر  أبو

 دوازده،  يزده،  ده  ابلفارس ية:   يقول  جفعل  للا،   إال  إل   ال  قل:   ل  فقيل   املوت  به

  وادليوان،  العمل  أهل  من  الرجل  هذا  اكنو   عرش،   اثنا   ،عرش  أحد  ،عرشة  تفسريه:

 .(2)واملزيان( احلساب عليه فغلب

 

 .(38: ص)  للقرطيب التذكرة - (1) 
 .(178: ص) املوت ذكر يف  العاقبة  - (2) 
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 ولألمم السابقة مكان
وال بأس هنا أن أذكر قصًصا قليةل لرجال األمم السابقة يف العفاف أو الانغامس يف  

وإلذنه   والعبة،  العظة  من ابب  البخاري:    «الشهوات  كام يف  عهنم  لنا ابحلديث 

ثُوا" ائِيلَ   بيَِن   َعنْ   َحدِّ أيًضا:    « "، مع قولَحَرجَ   َواَل   ِإَْسَ البخاري  ُقوا   اَل "يف   تَُصدِّ

بُومُهْ   َواَل   الِْكتَاِب   أَْهلَ  ي  آَمنَّا }:  َوُقولُوا  ،تُكَذِّ ِ   َوِإلَهُُكْ   َوِإلَهُنَا   ِإلَْيُكْ   َوُأْنِزلَ   ِإلَْينَا   ُأْنِزلَ   اِبذلَّ

كتاب [46:  العنكبوت{]ُمْسِلُمونَ   َلُ   َوََنْنُ   َواِحد   يف  سأذكره  ما  بعض  بل   ،"

 ومن ذل:  «، أو س نة رسول للا ™للا
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 البالء األعظم والعفاف األكرب 
إنه نيب للا املسلمني  لش باب  للمجاهدين، وقدوة  وموعظة  للثابتني،  يوسف    عبة 

شاب ببليته، بل توفرت لك أس باب   اذلي مل يُصب أحد مبصيبته، ومل يبتلِ   ’ 

الفانية،   لكنه آثر اآلخرة عىل  الزائةل  الشهوة احملرمة، واملتعة  اقرتابه من  وإماكنيات 

النار عىل  }َوَراَوَدتْهُ احلامية  واجلنة  اأْلَبَْواَب    :  َّقَِت  َوغَل نَْفِسِه  َعْن  بَيَِْتَا  يِف  ُهَو  َِّت  ال

َمَعاَذ   قَاَل  َلَ  َهْيَت  يُْفِلُح  َوقَالَْت  ال  َُّه  ِإن َمثَْواَي  أَْحَسَن  َريبِّ  َُّه  ِإن  ِ اِلُموَن{ اّللَّ   الظَّ

صادقً و   ،[23]يوسف: اكن  وعال-معه    ا عندما  للا    -جل   }كََذِلَ   البهان:أراه 

وَء   . ودعا ربه خفلصه  ،[24]يوسف: َوالْفَْحَشاَء{ِلنرَْصَِف َعْنُه السُّ

، وقدرته عىل احلرام ما حتار فيه  من أس باب البالء  ’ وسف  يولقد جعل للا ل 

فه اإلابء:  الثبات، وأىب لك  ثبت لك  عند  ،  شاب  والعقول ومع هذا  الزان  وداع  

الصغري والكبري، وأعزب أكب من  أكرث من    ،الشاب  األعزب  الشهوة عند  وداع  

مثل   يس تح   ال  وغريب  واملرأة    حياءاملزتوج،  الفضيحة،  خياف  اذلي  البْل  ابن 

، واملرأة ليست آبية وال معرتضة،  ومثلها يتشوف لها الرجال   ،ذات منصب وجامل

{ وقالت:  وأحلت  دعته  الت  يه  لك   ،[23:  يوسف]  {َلَ   َهْيَت بل  وأسقطت 

النفس ية، لكها   احلواجز  األبواب  وأغلقت  أحد،  اطالع  عدم  أس باب  وهجزت لك 

ومجعت ضده    مث هو يف دارها وحتت سلطاَّنا، مث هددته ابلسجن،  حىت ال ّيرب،

؛ ألنه عبد عندها  علهيم  مث ال يُشك فيه لو دخل أحد  النساء أمثالها من الفاجرات،

 أَْعرِْض   يُوُسُف }  اذلي مل يوِبها بل قال:وخادم، وهو مملوك عندها، وديثة الزوج  

نِْبكِ  َواْستَْغِفرِي  َهَذا َعنْ  َّكِ  ذِلَ لكه   [، ومع ذل29: يوسف] {الَْخاِطئنِيَ  ِمنَ  ُكْنتِ  ِإن
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اختار ربه عىل شهوته، وما عند للا عىل ما عنده، وقدم   ’   يوسف  وأكرث لكن

ْجنُ   َربِّ   قَالَ }  خوف ربه وانره عىل  ِتديدها وجسهنا:  ا   ِإيَلَّ   أََحبُّ   السِّ   يَْدُعونيَِن   ِممَّ

 . [33: يوسف{ ]الَْجاِهِلنيَ  ِمنَ  َوأَُكنْ   ِإلهَْيِنَّ  أَْصُب  كَْيَدُهنَّ  َعينِّ  ترَْصِْف  َوِإالَّ  ِإلَْيهِ 
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 الثالثة يف الغار 
وقصة أخرى يف العفاف، واخلوف من ذي اجلالل واإلكرام يه قصة الثالثة اذلين  

لنا     «انطبقت علهيم الصخرة ومه يف غار جلأوا إليه فاكن مهنم ذل اذلي حىك 

  أََحبَّ   اَكنَْت   مَعٍّ   ِبنُْت   يِل   اَكنَْت   اللَّهُمَّ :  اآْلَخرُ   عفته كام روى البخاري ومسمل: "َوقَالَ 

،  فَاْمتَنََعْت   نَْفِسهَا  َعنْ   َراَوْدُِتَا  ، َوأيَنِّ ِإيَلَّ   النَّاِس  ْت   َحىتَّ   ِمينِّ ننَِي    ِمنْ   َسنَة    هِبَا  أَلَمَّ السِّ

َ   أَنْ   عىََل   ِدينَار    َوِمائَةَ   ِعرْشِينَ   فََأْعَطْيَُتَا   فََجاَءتيِْن،  فَفََعلَْت،   نَْفِسهَا،  َوبنَْيَ   بَيْيِن   َُتَلِّ

ا  َّقِ   للِا،  َعْبدَ   يَ :  قَالَْت   رِْجلهَْيَا   بنَْيَ   قََعْدُت   فَلَمَّ ِِبَقِِّه، فَُقْمُت   ِإالَّ   الَْخاَتَ   تَْفتَحْ   َواَل   للاَ   ات

ْجُت  ِ   ِمنْ   فَتََحرَّ فُْت   عَلهَْيَا،  الُْوُقوع ،  النَّاِس   أََحبُّ   َويِهَ   َعهْنَا   فَانرَْصَ َهبَ   َوتََرْكُت   ِإيَلَّ   اذلَّ

ي ِ   ََنْنُ   َما   َعنَّا   َخْشيَِتَك فَافُْرجْ   ِمنْ   َذِلَ   فََعلُْت   أيَنِّ   تَْعملَُ   ُكْنَت   ِإنْ   أَْعَطْيَُتَا، اللَّهُمَّ   اذلَّ

ْخَرةُ  فَانْفََرَجْت  ِفيِه، ُمْ  غرَْيَ   الصَّ  ِمهْنَا".  الُْخُروجَ  يَْستَِطيُعونَ  اَل  أََّنَّ
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 جريج العابد 
رواها  الت  وقصته  العابد  جرجي  َعنْ   وكذل  ومسمل:    ¢  ُهَريَْرةَ   أيَِب   البخاري 

  َزَمانِ   يِف   اَكنَ   َوَصيِب    ’   َمْرمَيَ   اْبنُ   ِعيىَس :  ثاََلثَة    ِإالَّ   الَْمهْدِ   يِف   يَتَلَكَّمْ   لَمْ : )"«قَالَ 

َواَكنَ   ، ِمنْ   َرُجاًل   ُجَريْج    ُجَريْج  يَتََعبَّدُ   بيَِن   عَاِبًدا  ائِيَل  ُأم     َلُ   َواَكنَْت َصْوَمَعة     يِف   ِإَْسَ

ْيد    قَالَ -  يَُصلِّ   َوُهوَ   ِإلَْيِه يَْوًما فََأتَْتهُ   فَاْشتَاقَْت    ُهَريَْرةَ   أيَِب   ِصفَةَ   َراِفع    أَبُو  لَنَا   فََوَصَف :  مُحَ

هُ   «  للاِ   َرُسولِ   ِلِصفَةِ   ¢   مُثَّ   َحاِجهِبَا،  فَْوَق   كَفَّهَا   َجَعلَْت   كَْيَف ،  َدَعْتهُ   ِحنيَ   ُأمَّ

  الَصاَلةُ ،  َربِّ   يَ :  فَقَالَ   لَكِّْميِن ،  ُأمُّكَ   أَانَ ،  ُجَريْجُ   يَ :  فَقَالَْت   -  تَْدُعوهُ   ِإلَْيهِ   َرأَسهَا   َرفََعْت 

فَاْختَارَ   ُأمِّ   أَمْ   َخرْي   ا ،  َصاَلتَهُ   آِتهيَا؟  فَلَمَّ ،  يَُصلِّ   َوُهوَ   أَتَْتهُ   الْغَدِ   ِمنْ   اَكنَ   فََرَجَعْت 

أَانَ   يَ :  فَقَالَْت  فَقَالَ   ُأمُّكَ   ُجَريُْج  َصاَلتَُه    فَاْختَارَ ،  َوَصاَليِت   ُأمِّ   اللَّهُمَّ :  فلََكِّْميِن 

فَْت  ا ،  فَانرَْصَ ، َربِّ   أَيْ :  فَقَالَ ،    ُجَريْجُ   يَ :  فَقَالَْت ،  يَُصلِّ   َوُهوَ   أَتَْتهُ   الْغَدِ   ِمنْ   اَكنَ   فَلَمَّ

هِ   عىََل    فَاْشتَدَّ َصاَلتِهِ   عىََل   فََأْقبَلَ ،  َوَصاَليِت   ُأمِّ   َوُهوَ   ُجَريْج    َهَذا  ِإنَّ   اللَّهُمَّ :  فَقَالَْت   ُأمِّ

  َولَوْ :  قَالَ   الُْموِمَساِت   تُرِيَهُ   َحىتَّ   تُِمْتهُ   فاَل   اللَّهُمَّ ،  يُلَكَِّميِن   أَنْ   فََأىَب   لَكَّْمُتهُ   َوِإينِّ ،  ابيِْن 

ائِيلَ   بَُنو  فََذكَرَ لَُفنِتَ  ،  يُْفنَتَ   أَنْ   عَلَْيهِ   َدَعْت    اْمَرأَة  بَِغ     َوِعَباَدتَُه فَقَالَْت   يَْوًما ُجَرجْيًا   ِإَْسَ

ْسهِنَا   يُتََمثَّلُ   ِمهْنُمْ  فَقَالُوا  أَلَفِْتنَنَّهُ   ِشئُْتْ   لنَِئْ :  ِِبُ َضْت   فََأتَْتهُ ،  ِشئْنَا   قَدْ :  لَُكْ   فمَلَْ ،  َلُ   فَتََعرَّ

فََأتَْت   يَلْتَِفْت   عَلهَْيَا   فََوقَعَ ،  نَْفِسهَا   ِمنْ   فََأْمكَنَْتهُ ،  َصْوَمَعتِهِ   ِإىَل   يَأِوي  اَكنَ   َراِعيًا  ِإلهَْيَا 

ا ،  فََحَملَْت  ْت   فَلَمَّ فََجاُءوا  ِمنْ   ُهوَ :  قَالَْت   َودَلَ فََصاَدفُوهُ   ِبُفُؤوِسهِمْ   ُجَريْج     َوَمَساِحهِيْم 

فَنَاَدْوهُ  فمَلَْ انْ ،  ُمَراء    أَيْ ،  ُجَريْجُ   أَيْ   :يَُصلِّ  َوأَْقبَلَ   ِزْل  يَُصلِّ    َصاَلتِهِ   عىََل   يُلَكِّْمهُْم 

ا   َديَْرُه،  َّيِْدُمونَ   فََأَخُذوا ، َحْباًل   َوُعُنِقهَا   ُعُنِقهِ   يِف   فََجَعلُوا  ِإلهَْيِمْ   نََزلَ   َذِلَ   َرأَى  فَلَمَّ

َما   يَُطوفُونَ   َوَجَعلُوا َوَشتَُموهُ   يِف   هِبِ بُوهُ ،  النَّاِس    َما:  فَقَالَ ،  َصْوَمَعتَهُ   َوَهَدُموا،  َورَضَ
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َّكَ :  قَالُوا،  َشأُنُكْ؟ ْت   الَْبِغ ِّ   هِبَِذهِ   َزنَيَْت   ِإن مَ   فََودَلَ فَتَبَسَّ غاَُلًما    َوأَيْنَ :  قَالَ   مُثَّ   ِمنَْك 

َ فَتَوَ   َحىتَّ   َدُعويِن :  فَقَالَ ،  ِبهِ   َذا فََجاُءوا  ُهوَ   َها :  قَالُوا،  ُهَو؟ أَ ُأَصلِّ   مُثَّ ،  َوَصىلَّ َوَدعَا   ضَّ

َف  فََمَسحَ   ِإىَل   انرَْصَ )رواية  ويف  ،(َرأَسهُ   الُْغاَلِم  ِبِإْصَبِعهِ   يِف   فََطَعنَ :  :  َوقَالَ ،  بَْطنِِه 

أنِ   َراِع    أيَِب :  أَبُوَك؟ قَالَ   َمنْ ،  غاَُلمُ   يَ   اِبهللِ  ا ،  الضَّ ُعوا   فَلَمَّ أَْقبَلُوا  َذِلَ   مَسِ   عىََل   ِمنُْه 

ُحونَ   يُقَبِّلُونَهُ   ُجَريْج   َهِب   َلَ   نَبْيِن :  َوقَالُوا،  ِبهِ   َويَتََمسَّ ِة؟  َصْوَمَعتََك اِبذلَّ   اَل :  قَالَ   َوالِْفضَّ

 عاََلَها(.  اَكنَْت فَفََعلُوا مُثَّ  ََكَ   ِطني   ِمنْ  َذِلَ أَِعيُدوَها  يِف  يِل  َحاَجةَ 
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 تائب خّي من نبي!
 أولع جبارية لبعض  روي عن بكر بن عبد للا املزين: أن قصاابً الغزايل: )قال اإلمام  

نفسها    ،جريانه عن  وراودها  فتبعها  أخرى  قرية  إىل  هلم  حاجة  يف  أهلها  فأرسلها 

ا ل منك يل ولكين أخاف للا، قال: فأنت َتافينه  ان أشد حبً فقالت ل: ال تفعل أَل 

ش حىت اكد ّيكل فإذا برسول لبعض أنبياء  وأان ال أخافه، فرجع تئبًا فأصابه العط

بأن   ندعو للا  تعاىل حىت  قال:  العطش،  قال:  فقال: ما ل؟  بين إَسائيل فسأل 

أنت،    تظلنا حسابة حىت ندخل القرية، قال ما يل من ْعل صاحل فأدعو للا، فادعُ 

  فأظلَتام حسابة  ،ن هووأمّ   ’ ن أنت عىل دعايئ فدعا الرسول  قال: أان أدعو وأمّ 

 حىت انَتيا إىل القرية، فأخذ القصاب إىل ماكنه مفالت السحابة معه فقال ل الرسول 

أمّ ’  اذلي  وأنت  دعوت  اذلي  وأان  صاحل،  ْعل  ل  ليس  أن  زْعت  نت  : 

فأظلتنا حسابة مث تبعتك، لتخبين بأمرك فأخبه فقال الرسول، إن التائب عند للا  

 .(1) (تعاىل مباكن ليس أحد من الناس مباكنه

 

 

 

 

 

 .( 114/  ،3) اإلحياء (1) 
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 ! سجد للشيطان
الطبي   جرير  ابن  تفسري  للا-ويف  واآلية   -رمحه  احلرش  سورة  إىل  وصل  حني 

ْيَطانِ  مَكَثَلِ }الكرمية فهيا:  نَْسانِ  قَالَ  ِإذْ   الشَّ ا  اْكُفرْ  ِلإْلِ   ِإينِّ   ِمنْكَ  بَِريء   ِإينِّ  قَالَ  كَفَرَ  فَلَمَّ

َ   أََخاُف  َُما   عَاِقبَََتَُما   فاََكنَ   الَْعالَِمنيَ   َربَّ   اّللَّ يْنِ   النَّارِ   يِف   أََّنَّ   َجَزاءُ   َوَذِلَ   ِفهيَا   َخادِلَ

اِلِمنيَ  ]الظَّ قال: )[17-16:  احلرش{  :  -ريض للا عهنام-  عباس  بن  للا  عبد  قال، 

 أرض  لك  من  يؤت   واكن  عبادته،  فيحسن   للا  يعبد  إَسائيل  بين  من  راهب  اكن

ً   واكن   الفقه،  عن  لأسفيُ  أحسن   من  حس نة  أخت  هلم   اكنت  إخوة   ثالثة   وإنّ   ا، عامل

  ما  يأمترون  جفعلوا  ضائعة،  خيلفوها   أن  علهيم  فكُب   يسافروا،  أن  أرادوا  وإَّنم  الناس،

  راهب :  قال  هو؟  من:  قالوا  عنده؟  ترتكوَّنا   من   عىل  أدلك :  أحدمه  فقال  هبا؛   يفعلون

  فعمدوا  ،إليه  ترجعوا  حىت  حفظها   عاشت   وإن   علهيا،  قام  ماتت   إن  إَسائيل،  بين

  منك  ويل  ملا   أحفظ  وال  أنفس نا،  يف  أوثق  اأحدً   جند  وال  السفر،  نريد  إان:  فقالوا  إليه

 فإن   الوجع،  شديدة  ضائعة  فإَّنا   عندك  أختنا  جنعل   أن  رأيت  فإن   عندك،  جعل  ملا 

  للا؛  شاء   إن   أفيك:  فقال  نرجع،  حىت   إلهيا  فأصلح  عاشت  وإن  علهيا،   فقم   ماتت

  فوجدها   إلهيا   فاطلع  حس هنا،   إلهيا   وعاد   برأت،  حىت  فداواها   علهيا   فقام  فانطلقوا

  حفملت،   علهيا،  وقع  حىت  علهيا   يقع  أن  ل  يزين  حىت  الش يطان  به  يزل  فمل  متصنعة،

  يف   ش هبك  وعرف  افتضحت  تقتلها   مل   إن:  قال  قتلها؛   ل  فزين  الش يطان  ندمه   مث

  ما  سألوه  إخوِتا  قدم  فلام  قتلها؛  حىت   به  يزل  فمل  معذرة،  ل  يكن  فمل  الودل،

  وخيبون   املنام،  يف  يرون   جعلوا  مث   أحسنت،   قد:  قالوا  فدفنَتا،  ماتت :  قال  فعلت؟

  فوجدوها  الشجرة  إىل  فعمدوا  وكذا،  كذا  جشرة  حتت  وأَّنا   قتلها،  هو   الراهب  أن
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 وقتلها   الزان  ل  زينت  أان:  الش يطان  ل  فقال  فأخذوه،  إليه  فعمدوا  قتلت،  قد  حتَتا 

  يل   فاجسد:  قال  نعم:  قال  أفتطيعين؟:  قال  نعم، :  قال  أجنيك؟  أن  ل  فهل  الزان،   بعد

ْيَطانِ   مَكَثَلِ }  :قول  فذل  تل،قُ   مث   ل  فسجد  واحدة،   جسدة نَْسانِ   قَالَ   ِإذْ   الشَّ   ِلإْلِ

ا   اْكُفرْ  َ   أََخاُف   ِإينِّ   ِمنْكَ   بَرِيء    ِإينِّ   قَالَ   كَفَرَ   فَلَمَّ َُما   عَاِقبَََتَُما   فاََكنَ   الَْعالَِمنيَ   َربَّ   اّللَّ   أََّنَّ

يْنِ  النَّارِ  يِف  اِلِمنيَ  َجَزاءُ  َوَذِلَ  ِفهيَا  َخادِلَ  .(1)([17-16: احلرش{ ]الظَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (295/ 23) الطبي  تفسري - (1) 
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 خطر التعلق باملردان
ثناي   يف  س تجدها  علنية  وردة  بينة،  وكبائر  مأساوية،  وجرامئ  مدوية،  سقطات 

القصص الت بني أيدينا، واألخبار املذكورة هنا، والت سبهبا األكب واألعظم خمالطة  

حلهبم،   وغريزة  مرض،  قلبه  يف  ملن  خاصة  املردان،  قصص    وس يأيتهؤالء  معنا 

مهنم السلف  حتذير  يف  كثرية  ون (1)وأخبار  ش يخ ،  قول  نقلناه  ما  آخر  هناك  قلنا 

ةُ   َزالَ   َوَما: ) الكبى  الفتاوىكام يف    -رمحه للا-اإلسالم ابن تميية   ينِ   الِْعملِْ   أَئِمَّ :  َوادلِّ

رِيِق،  َوُشُيوخِ   الْهَُدى،  كَُشُيوخِ  كِ   يُوُصونَ   الطَّ َبةِ   ِبرَتْ   َعنْ   يُْرَوى  اأْلَْحَداِث َحىتَّ   حُصْ

َّهُ   الَْمْوِصِلِّ   فَْتح   ْبت:  قَالَ   أَن كِ   ِفَراِقهِ   ِعْندَ   يُوِصييِن   لُكَّهُمْ   اأْلَبَْداِل،  ِمنْ   ثاََلثنِيَ   حَصِ   ِبرَتْ

َبةِ  ِ   عنَْيِ   ِمنْ   َعْبد    َسقَطَ  َما :  بَْعُضهُمْ   َوقَالَ   اأْلَْحَداِث،  حُصْ   َهُؤاَلءِ   ِبُصْحَبةِ   إالَّ   اّللَّ

 . (2)(اأْلَنْتَانِ 

 

 

 

 

 

 من كتابنا هذا.  564راجع ص - (1) 
 (288/  1) الكبى  الفتاوى  (2) 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

543

 

 علنية ألجل غالم!ردة 
  من   ومتكن حبه  به،   لكفه  فاش تد  خشًصا،  عِلق   رجاًل   أنذكر عبد احلق اإلشبيل: )

  نفاره   واش تد  عليه،   الشخص  ذل  بسببه، ومتنع  الفراش  ولزم  به،   ملا  وقع  حىت  قلبه،

  البائُس،  بذل  فُأخِبَ   يعوده،  أن  وعده  حىت  بيهنام،  ميشون  الوسائط  تزل  فمل  عنه،

  فبينا   ل،   رضبه  اذلي   للميعاد  ينتظره  وجعل   مغه،   واجنىل   َسوره،  واش تد   ففرح،

 ورجع،  الطريق،  بعض  إىل  مع   وصل  إنّه:  فقال  بيهنام،  الساع   جاءه  إذ  كذل،  هو

 وال  الريب،  مداخل  أدخل  وال  يب،  وبرح   ذكرين،  إنه :  فقال  ولكمته،  إليه،  فرغبت

مسع  وانرصف،  فأىب،  فعاودتُه،  الَتم،  ملواِقع  نفيس  أعّرض ُأْسِقط  فلام   يف  البائُس 

وبدت  اكن   مما  أشدّ   إىل   وعاد   يده،   تكل  يف  يقول  جفعل  املوت،  عالمئ  عليه   به، 

 : احلال

            ،  النحـيلِ  املـدِنف شـِفا  ويـا       العـليـلِ  راحـةَ  يـا  أسـمَلُ

 لِ ـي ـ ل ـ اجل  ق ـاخلال رمحة من       فؤادي إىل  أشهيى رضاك           

 داره،  ابب  جاوزُت   مفا  عنه،  فقمُت   اكن،  قد:  قال  للا،  اتق   فالن،  ي:  ل  فقلت

 .(1)اخلامتة( وشؤم  العاقبة، سوء من ابهلل املوت، فعياًذا جضةَ  مسعُت  حىت

 

  للا   عبد  بن  الرمحن  عبد  بن  احلق  لعبد  (178:  ص)  املوت  ذكر  يف  العاقبة   -  (1) 
: م، حتقيق1986  –  1406  األوَل  الكويت، الطبعة   األقصى  دار  اإلشبيلي، مكتبة 

الداء   حممد   خضر يف  القيم  ابن  ذلك  عنه  ونقل   الفقه  جممع  ط   والدواء  خضر، 
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بس نده وبطولها، ويه هممة؛ يك يعرف املسمل كيف   -رمحه للا-ورواها ابن اجلوزي  

وكيف تقتل خمالطَتم ولو مع الوقت، ولو اكن  النظرات لهؤالء تفنت، وتعم ، وتصم،  

فقال عمل رشع ،  )  طالب  اجلوزي:   ،األمناط   املبارك  بن  الوهاب  عبد  أنبأان ابن 

  بن  عل   محمد  أبو  حدثين   : قال  ،امحليدي  نرص   أيب   بن  محمد   للا   عبد  أبو   أنبأان  :قال

 ، األديب  املذجح   احلسن  بن  محمد  للا  عبد  أبو  حدثين  :قال  ،احلافظ  الفقيه  أمحد

  أيم   جامعة  يف  النحوي  خطاب  بن  محمد  للا   عبد  إىل  النحو  يف  أختلف  كنت  :قال

  بن   محمد  قال  ، األندلس  قضاة   قايض  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  أسمل  معنا  واكن   ،احلداثة

  بن   أمحد  خطاب  بن  محمد  عند  معنا   واكن   ،العيون  رأته  من  أمجل  من  واكن   :احلسن

 ورصف  ،صبه  وفارق  ،بأسمل  لكفه  فاش تد  ،والشعر  األدب  أهل  من  واكن  ،لكيب

 ،األلس نة  عىل  وجرت  ،فيه  أشعاره  فشت  أن  إىل  بذل  امس ترتً   القول  فيه

  يف  الزامر  والنكوري  الشوارع  بعض  يف  بعرس  فلعهدي  ،احملافل  يف  وتنوشدت

   :أسمل يف لكيب بن أمحد بقول يزمر احملافل وسط

ــ يش  نــم ا ــهـ ب  بــيــ يص غزال ل مقةل    الرشا  هذا ملـــ أسى هو   ــف أسلمين  اــــــــــ

 ارتىش رويح الوصل  عىل يرتيش أن شاء  ولو   ا ـ وش عام سيسأل حاسد بيننا  ويش

 

، (387/  1) ه ،  1429  األوَل،:  جبدة الطبعة   الفوائد  عامل  دار   ط  جبدة،  اإلسالمي
  –  الثقافية   الكتب   ، مؤسسة (79:  ص)  املمات   عند   وكذلك ابن اجلوزي يف الثبات

 .األنصاري   الليثي للا  عبد ه ، حتقيق:1406  األوَل: بريوت، الطبعة 
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  ولزم   ،الطلب  جمالس   مجيع  عن  أسمل  انقطع  املبلغ  هذا  بلغ  فلام  ،يسايره  حمسن  ومغن 

  دار   ابب  عىل  املرور  إال  ل  شغل  ال  لكيب  بن  أمحد  واكن   ،اببه   عىل  واجللوس  ،بيته

  فإذا   ،اَّنارً   داره  ابب   عىل  اجللوس  عن  أسمل  فانقطع  ،لكه  َّناره  مقباًل   أو   ا سائرً   أسمل

  صب  فعيل  ،داره  ابب  عىل  وجلس  ا مسرتوحً   خرج  الظالم  واختلط  املغرب  صىل

  أهل   جباب  من  صوف   جبة   ولبس  ،الليايل  بعض   يف   فتحيل  لكيب  بن  أمحد

  فيه   ا قفًص   األخرى  وابليد  ،ا دجاحً   يديه   بإحدى   وأخذ  ،عاممئهم  مبثل  واعت  ،البادية

  عىل   الظالم  اختالط  عند  أسمل  جلوس  وحتني   ،الضياع  بعض  من  قدم  كأنه   بيض

  من  :أسمل  ل   فقال  ،هذا  يقبض  من  موالي   ي  :وقال  ،يده  وقبل  ، إليه  فتقدم  اببه

  والعاملني   ضياعه  أسامء   عرفي  اكن   وقد -  ،الفالنية  الضيعة   يف   أجريك   :قال  ؟،أنت

  يف   العاملني  هداي  قبول  يف   عادِتم  عىل  منه  ذل  بقبض  غلامنه  أسمل  فأمر  -فهيا 

 فتأمهل  ،الُكم  أنكر  جاوبه  فلام  ، الضيعة  أحوال  عن  يسأل  جعل  مث  ،ضياعهم

 ، الطلب  جمالس  عن  انقطاع   كفاك  أما  ،تتبعين  هنا  ها  إىل  أيخ  ي  :ل  فقال  ،فعرفه

  فيه   مايل  مجيع  علّ   قطعت  حىت  اَّنارً   ابيب  عىل   القعود  وعن  ،مجةل  اخلروج  وعن

  وال   ،مزنيل  قعر  الليةل  هذه   بعد   فارقت  ال   وللا  ،جسنك  يف   رصت  فقد  ،راحة

  ا حزينً   لكيب  بن   أمحد  وانرصف  قام  مث ،  َّنارً   وال   لياًل   ال   ابيب  عىل  بعدها  جلست

 ، وبيضك  دجاجك  خرست  :لكيب  بن  ألمحد  فقلنا   ،بنا   ذل  واتصل   محمد  قال،  ا كئيبً 

  البتة  رؤيته  من  يئس  فلام  قال،  ذل  أضعاف   وأخرس   يده  قبةل   ليةل  لك   هات  :فقال

  بن   محمد  ش يخنا   فأخبين  :احلسن  بن  محمد  قال  ،املرض  وأجضعه  ،العةل  َّنكته

  دوايئ  :فقال  ؟ تتداوى  ال  ومل  :ل  فقلت  ،حال  بأسوأ  فوجدته  فعدته  :قال  ،خطاب

  من  نظرة   :قال  ؟دواؤك  وما   :ل  فقلت  ،البتة  يف  هلم   حيةل  فال  األطباء  وأما   ،مرعوف
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 فرمحته   :قال  ،وأجره  بذل  أجرك  للا  ألعظم  يزورين   أن  يف  سعيت  فلو  ،أسمل

  مبا  وتلقاين  ،يل   فأذن  عليه  فاس تأذنت  أسمل  إىل  فهنضت  ،حرسة  ل  نفيس  وتقطعت

  بن   أمحد  مع  مجعك  ما   علمت  قد  :قلت  ؟يه  وما   :فقال  حاجة  يل  ل  فقلت  ،جيب

 ،امس   وشهر  ،يب  برج  نهأ  تعمل  قد  ولكن  نعم  :فقال  ،عندي  الطلب  ذمام  من  لكيب

  ،ميوت  والرجل  ،فهيا   هو  الت  احلال  هذه  مثل  يف  يغتفر  ذل  لك   :ل  فقلت  ،وآذاين

  بد  ال  :فقلت  ،هذا  تلكفين  فال  ،ذل  عىل   أقدر  ما   وللا  :يل  فقال  ،بعيادته  فتفضل

  حىت   به  أزل  ومل   قال  ،مريض  عيادة   يه  وإمنا   يشء   فيه  عليك  فليس  ذل  من

  وال   ل  فقلت  ،اغدً   ولكن  أفعل  وللا   لست  :فقال  اآلن  فقم  :ل  فقلت  ،أجاب

 بذل  فرس  تأبيه  بعد  بوعده  فأخبته  لكيب  بن  أمحد  إىل  فانرصفت  ،نعم  :قال  ،خلف

 ،فومج  :قال  ، الوعد  : ل  وقلت  أسمل  إىل   بكرت  الغد   من  اكن  فلام  ،نفسه  وارتحت

 قال  ،ذل  أطيق  كيف  أدري  وما   ، عل  صعبة  خطة  عىل  حتملين   لقد  وللا   :وقال

  فلام   قال  راجاًل   مع   وَّنض  رداءه  فأخذ   :قال  ،يل  بوعدك    فت  أن  بد  ال  :ل  فقلت

 وقف  ،الزقاق  وتوسط  ،طويل  درب  يف  يسكن  واكن  ،لكيب  بن  أمحد  مزنل  أتينا 

 ، قديم  نقل  أس تطيع  وما   ،أموت  وللا  الساعة  س يدي  ي  : يل  وقال  ،وجخل  وامحر

 املزنل  بلغت  أن   بعد  تفعل  ال  :فقلت  ،نفيس  عىل   هذا  أعرض  أن  أس تطيع  وال

  وأخذت   فاتبعته  هارابً   ورجع  :قال،  البتة  وللا  ذل  إىل   سبيل   ال  :قال  ،تنرصف

  ومل   ومىض  ل   إمسايك  لشدة   يدي   يف   منه  قطعة  وبقيت   الرداء  ومتزق   فامتدى   بردائه

  إذ   عليه   دخل  غالمه   اكن   وقد  : قال  لكيب  بن   أمحد  عىل  ودخلت  فرجعت  ،أدركه

  قال   احلسن  أبو  وأين  وقال  ،وهجه  تغري  رآين  فلام  قال  امبرشً   الزقاق  أول  من  رآان

  أكرث   منه  يعقل  ال  بُكم   يتلكم  وجعل  واختلط  ،وقته  من  فاس تحال  ابلقصة  فأخبته 
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  ذهنه  إليه  فثاب  قال   ،ومقت  ،أتوجع  وجعلت  ،احلال  فاس تبشعت  ،الاسرتجاع  من

  :يقول أنشأ مث  ،عين واحفظ ،مين امسع قال ،نعم :قلت  للا  عبد أاب ي  :يل وقال

 النحـيلِ  املـدِنف شـِفا ويـا       لِ ـــ يــ ل العــ  ةَ راحـــ  يـا  أسـملَُ 

 اجلليل  اخلالق رمحة نــــم       ؤاديــف إىل أشهيى وصكل

  ما  فوللا  عنه خفرجت  :قال ،اكن  قد :فقال العظمية هذه ما  للا اتق ل فقلت قال 

 .(1)(ادلنيا  فارق  وقد ،عليه  الرصاخ مسعت حىت الزقاق توسطت

 

 

 

 

 

 

 

 

ابن  (557:  ص)  اَلوى   ذم  -  (1)  ابن حزم بسند أقرب؛ كونه أقدم من  ، وذكرها 
اجلوزي، لكنه ذكرها يف ملحق الكتاب ال يف أصله، ونقلها ابن اجلوزي منه حبرفها:  

 .(315: ص) واألالف األلفة  يف احلمامة   طوق
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 سقطة كبّي يف كبّية
الظاهري   ابن حزم  به زمنًا،  حيدّ   -رمحه للا-وهذا  يعرفه وقد احتك  ث عن رجل 

اب النبالء لكن أبت شهوته إال الانتاكسة،  واكن الرجل من العلامء الفضالء، والكتّ 

للا:   وصدق  الوضاعة  إال  ي  نََبأَ   عَلهَْيِمْ   َواتْلُ }وهواه  ِ  ِمهْنَا   فَانَْسلَخَ   آَيتِنَا   آتَيْنَاهُ   اذلَّ

ْيَطانُ   فََأتَْبَعهُ  ََّبعَ   اأْلَْرِض   ِإىَل   أَْخَْلَ   َولَِكنَّهُ   هِبَا   لََرفَْعنَاهُ   ِشئْنَا   َولَوْ   الْغَاِوينَ   ِمنَ   فاََكنَ   الشَّ   َوات

ِملْ   ِإنْ   الْلَكِْب   مَكَثَلِ   فََمثهَُلُ   َهَواهُ  ْكهُ   أَوْ   يَلْهَثْ   عَلَْيهِ   حَتْ ينَ   الْقَْومِ   َمثَلُ   َذِلَ   يَلْهَثْ   ترَْتُ ِ  اذلَّ

بُوا ينَ   الْقَْومُ   َمثاًَل   َساءَ   يَتَفَكَُّرونَ   لََعلَّهُمْ   الْقََصَص   فَاْقُصِص   ِبآَيتِنَا  كَذَّ ِ بُوا  اذلَّ   ِبآَيتِنَا  كَذَّ

ُ  َّيْدِ  َمنْ  يَْظِلُمونَ  اَكنُوا َوأَنُْفَسهُمْ  ونَ   مُهُ  فَُأولَئِكَ  يُْضِللْ  َوَمنْ  الُْمهْتَِدي فَهُوَ  اّللَّ {  الَْخاَِسُ

رجل من أحصابنا كنا نعرفه من أهل : )، فقال ابن حزم[178  -  175:  األعراف]

الليل  ،والورع  ،والعناية  ،الطلب النساك  ،وقيام  آاثر  مذاهب   ،واقتفاء  وسلوك 

القدماء، ابحثً  املزاح ِبرضته، فمل ميِض اا جمَتدً املتصوفني  نتجنب  الزمن   ، وقد كنا 

مكّ  من حىت  إبليس  ومكل  النساك،  لباس  بعد  وفتك  نفسه،  من  الش يطان  ن 

عطاه خطامه فسول ل الغرور، وزين ل الويل والثبور، وأجره رس نه بعد إابء، وأ

بعد بعض    انصيته  يف  ذكرته  ما  بعد  واش َتر  وأوضع،  طاعته  يف  خفب  شامس، 

ولقد أطلت مالمة وتشددت يف عذل إذ أعلن ابملعصية    ،املعاِص القبيحة الورضة 

استتار، إىل   أفسد ذل مضريه علّ إبعد  نيته يلّ ن  ، وتربص يب دوائر  ، وخبثت 

اس تجر  يساعده ابلُكم  أحصابنا  بعض  ل ارً السوء، واكن  ويظهر  به  فيأنس  إليه،  ا 

أظهر   أن  إىل  عيون للاعداويت،  من  وسقط  واحلارض،  البادي  فعلمها  َسيرته،   

،   للفضالء، ورذل عند إخوانه مجةلومنتاابً   ،للعلامء  االناس لكهم بعد أن اكن مقصدً 
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قد   أحصابنا  من  املذكور  هذا  إحاكمً أواكن  القراءات  جيدً حك  كتاب  ا  واخترص  ا، 

جعب به من رآه من املقرئني، واكن  ا أُ ا حس نً اختصارً   يف الوقف والابتداء  األنباري

ا عىل طلب احلديث وتقييده، واملتويل لقراءة ما يسمعه عىل الش يوخ احملدثني،  دائبً 

ا به، فلام امتحن هبذه البلية مع بعض الغلامن رفض ما اكن  مثابراً عىل النسخ جمَتدً 

 .(1)(واس تحال لكية، نعوذ ابهلل من اخلذالن ،وابع أكرث كتبه ،ا بهمعتنيً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (276: ص) واألالف األلفة  يف  احلمامة   طوق - (1) 
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 أكفر الكفر 
الراوندي) إحساق  بن  حيىي  بن  أمحد  احلسني  أبو  ذكر  كتاب  وقد  اللفظ  :  يف 

الُكم   يف  طبقته  علو  مع  املعزتةل،  رأس  النظام  س يار  بن  إبراهمي  أن  واإلصالح 

ن  أ وحتمكه يف املعرفة، تسبب إىل ما حرم للا عليه من فىت نرصاين عشقه ب  ،ومتكنه

عياذك ي رب من توجل   ،فيا غواثه،  التثليث عىل التوحيد   يف تفضيلوضع ل كتاابً 

 . (1)(الش يطان ووقوع اخلذالن

 

 

 

 وما دمنا خمتنا قصصنا هبذه املأساة، والانتاكسة احلقيقية للفطرة فنفتتح اباًب جديًدا

 عهنا بعنوان: انتاكسات. 

 

 

 

 

 

 . (279: ص) واألالف األلفة  يف  احلمامة   طوق - (1) 
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 : السادس الباب  
 انتكاسات 

 

 أشد عقوبة ربانية
ي ترى عن ماذا أحدثك، وكيف أبدأ ل، وماذا أقول ل، هل من العذاب األلمي 

يف ادلنيا، والناكل الشديد، واخلزي العظمي، والعقوبة األقىس، واحلك األشق فهيا، 

تنتظر صاحب   الت  النار  عن  أحدثك  اذلي  أم  الرسمدي  والعذاب  العقوبة،  هذه 

العظمي املصيبة  اجلر ينتظر صاحب هذه  أس تح  وأترك احلديث عن تكل  أم  ة  مية، 

الش نعاء، والكبرية العظمى الت َتالف العقول، ولك األدين، واألعراف، والفطر، 

بل يه كام قال هشام بن عبداملكل: "لوال أن للا أخبان يف كتابه أن رجاًل يعتل  

 خر ما صدقنا"!. آ

 

الفطرة السوية، واخملالفة   الكبري عن  اللواط، ذل الشذوذ  إنه  ال شك أنك عرفته 

ل   تروج  هذا  ومع  واملألوف،  املعقول  عن  اخلطري  واخلروج  األدين،  للك  العظمية 

ومبر   أمم ،  غطاء  وحتت  بأَسه،  العامل  عىل  لفرضه  وتسعى  العظمى،  ادلول 

 وعقل ومضري!.    شهواين، وجتاهل للك دين وعرف
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 بداية النهاية 
والَتديد   حاليًا،  البرشية  هبا  متر  الت  األخطر  الاكرثة  هذه يه  أن  قدر ظين  ويف 

الكرة األرضية   يعم  ُ واقعيًا الكبري اذلي  ت ننتظر احلرب ، ولعلها آخر معصية  فعل مث 

َر  الرضوس من رب العاملني: فَ  ْبِن ُْعَ أَْقبََل    -عهنام  للا   ريض -َعْن َعْبِد للِا  قَاَل: " 

، َوأَُعوُذ اِبهلِل   «عَلَْينَا َرُسوُل للِا   نَّ فَقَاَل: َي َمْعرَشَ الُْمهَاِجرِيَن، مَخْس  ِإَذا ابُْتِليُتْ هِبِ

اُعوُن   : لَْم تَْظهَِر الْفَاِحَشُة يِف قَْوم  قَطُّ َحىتَّ يُْعِلُنوا هِبَا ِإالَّ فََشا ِفهِيُم الطَّ أَْن تُْدِرُكوُهنَّ

َمَضْت  تَُكْن  لَْم  َِّت  ال الِْمْكيَاَل   َواأْلَْوَجاُع  يَْنُقُصوا  َولَْم  َمَضْوا،  يَن  ِ اذلَّ أَْساَلِفهُِم  يِف 

ننِيَ  ِة الَْمُئونَةِ   ،َوالِْمزَياَن ِإالَّ ُأِخُذوا اِبلسِّ لَْطاِن عَلهَْيِمْ   ، َوِشدَّ َولَْم يَْمنَُعوا َزاَكَة    ،َوَجْوِر السُّ

َماِء، وَ  لَْواَل الهَْبَامِئُ لَْم يُْمَطُروا، َولَْم يَْنُقُضوا َعهَْد للِا  أَْمَواِلهِْم ِإالَّ ُمِنُعوا الْقَْطَر ِمَن السَّ

، فََأَخُذوا بَْعَض َما يِف أَيِْدِّيْم، َوَما   مِهْ ا ِمْن غرَْيِ ْم عَُدوًّ َوَعهَْد َرُسوِلِ ِإالَّ َسلَّطَ للُا عَلهَْيِ

وا ِممَّ  ُ َُتُْم ِبِكتَاِب للِا، َويَتََخريَّ ُكْ أَئِمَّ رواه    ا أَْنَزَل للُا ِإالَّ َجَعَل للُا بَأَسهُْم بَيْهَنُْم " لَْم حَتْ

 ابن ماجه وحصحه األلباين. 
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 العقوبة األعظم
مل  و  اجلليةل  والكبرية  العظمية،  املصيبة  الكرمي  جيمع للا  هذه  كتابه  من يف  أمة  عىل 

لوط قوم  عىل  مجع  ما  وأجرمالعذاب  برهبا،  كفرت  غريها  األمم  أن  ابلرمغ  يف ،  ت 

أفعالها، وارتكبت العظامئ غري اللواط، ومع هذا مل تصل جرامئهم جلرمية اللواط، ومل 

  جل وعال ذكر لنا عن قوم لوط أنه  فإنه  يس تحقوا من العقوبة ما اس تحق اللوط ؛

 األرض  مث خسف  ،وأمر جبيل بقلع قرامه من أصلها مث قلهبا علهيم  أعيهنم،طمس  

 مه مث أمطر  أنزل الرجز العظمي،  عىل ذل أن  قرامه، وزاد ، وأرسل صيحة عىل  هبم

جسي من  ِمْن  :  لجحارة  ِحَجاَرًة  عَلهَْيَا  َوأَْمَطْراَن  َساِفلَهَا  عَاِلهَيَا  َجَعلْنَا  أَْمُراَن  َجاَء  ا  }فَلَمَّ

{ ]هود: ِبَبِعيد  اِلِمنَي  َِّك َوَما يِهَ ِمَن الظَّ ِعْنَد َرب َمًة  َمنُْضود  ُمَسوَّ ،  [83،  82  جِسِّيل  

قال:   أخرى  سورة  َوأَْمَطْراَن ويف  َساِفلَهَا  عَاِلهَيَا  فََجَعلْنَا  ُمرْشِِقنَي  ْيَحُة  الصَّ }فََأَخَذِْتُُم 

َا لَِبَسِبيل  ُمِقمي  ِإنَّ يِف َذِلَ  ِنَي َوِإَّنَّ ْم ِحَجاَرًة ِمْن جِسِّيل  ِإنَّ يِف َذِلَ آَلَيت  لِلُْمتََومسِّ   عَلهَْيِ

ْراَن اآْلَخرِيَن  ، ويف سورة الشعراء قال:  [77  -  73ُمْؤِمِننَي{ ]احلجر:  آَليًَة لِلْ  }مُثَّ َدمَّ

]الشعراء:   الُْمْنَذرِيَن{  َمَطُر  فََساَء  َمَطًرا  ْم  عَلهَْيِ وأكد ذل [ 173،  172َوأَْمَطْراَن   ،

فقال:   المنل  الُْمْنذَ يف سورة  َمَطُر  فََساَء  َمَطًرا  ْم  عَلهَْيِ ]المنل:  }َوأَْمَطْراَن  ،  [58رِيَن{ 

َماِء ِبَما  ويف سورة العنكبوت جند:   }ِإانَّ ُمزْنِلُوَن عىََل أَْهِل َهِذِه الْقَْريَِة ِرْجًزا ِمَن السَّ

يَْفُسُقونَ  ]العنكبوت:    اَكنُوا   } يَْعِقلُوَن  ِلقَْوم   ِّنًَة  بَي آيًَة  ِمهْنَا  تََرْكنَا  ،  [35،  34َولَقَْد 

ْم َحاِصبًا ِإالَّ آَل :  وأخرًيا قال يف سورة القمر بَْت قَْوُم لُوط  اِبلنُُّذِر ِإانَّ أَْرَسلْنَا عَلهَْيِ }كَذَّ

بَْطَشتَنَا  أَنَْذَرمُهْ  َولَقَْد  َشكََر  َمْن  جَنْزِي  كََذِلَ  ِعْنِداَن  ِمْن  ِنْعَمًة  بَِسَحر   جَنَّْينَامُهْ  لُوط  

ضَ  َعْن  َراَوُدوُه  َولَقَْد  اِبلنُُّذِر  َولَقَْد  فَتََماَرْوا  َونُُذِر  عََذايِب  فَُذوُقوا  أَْعُيهَنُْم  فََطَمْسنَا  ْيِفِه 
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  ، وابلتايل فمل [39  -  33فَُذوُقوا عََذايِب َونُُذِر { ]القمر:    َصبََّحهُْم ُبْكَرًة عََذاب  ُمْستَِقر  

  عىل   جيمعه  مل  ما   العقوابت  أنواع  من  علهيم  اللوطية مبا مجع  عاقب   ما   أمة  ™  يعاقب

  النار،   ودخول  ابألجحار،  والقذف  ادلير،  وخسف  األبصار،  ْعى  من:  ألمما  من  أمة

 .للمتقني وموعظة للمعتبين، عبة وآاثرمه  ديرمه وجعل

 

تعاىل،   كتاب للا  لكه يف  املصطفىأما  وذل  س نة  رواه   «يف  فامي  عنه  فقد ص 

ميَة  َملُْعون  َمْن َوقََع عىََل  أمحد وغريه وحصحه األلباين: " َل ِبَعَمِل قَْوِم    ،هَبِ َملُْعون  َمْن َْعِ

"، ويف رواية ل وعند ابن حبان  ِمَراًرا ثاََلاًث يِف اللُّوِطيَّةِ   «قَالَهَا َرُسوُل للِا    ،لُوط  

ُ َمْن َْعَِل َْعََل قَْوِم لُوط  أيًضا: " َل قَْوِم لُوط    ،لََعَن اّللَّ ُ َمْن َْعَِل َْعَ َعَن  َولَ   ،َولََعَن اّللَّ

ُ َمْن َْعَِل َْعََل قَْوِم لُوط   َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد للِا  "، ويف الرتمذي وحصحه األلباين: اّللَّ

"«قَاَل: قَاَل َرُسوُل للِا    ¢ ُل قَْوِم لُوط  ِت َْعَ ،  : "ِإنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف عىََل ُأمَّ

قَاَل:   -عهنام  للا  ريض-َعْن اْبِن َعبَّاس   وعند الرتمذي وابن ماجه وحصحه األلباين:  

، فَاْقُتلُوا الْفَاِعَل َوالَْمْفُعوَل    :«قَاَل َرُسوُل للِا   َل قَْوِم لُوط  "َمْن َوَجْدتُُموُه يَْعَمُل َْعَ

ومُهَا مَجِ ، ِبهِ  وا اأْلَعىَْل َواأْلَْسفََل، اْرمُجُ  ، وهذه أص األحاديث وورد غريها. يًعا"اْرمُجُ
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 عالمات قاتلة
املشلكة أَّنا ال تقتل الشخص ويسرتحي، بل تهني  دينه مث ترتكه فريسة لها، وعابًدا  و 

من   كبرية  ودلرجات  للهاوية،  وصلت  الت  العالقة  تكل  وعالمة  لهواها،  خالًصا 

لن  الت قد  الكبى  العظمى، واملعضةل  الاكرثة  ولن    الغواية، ويه  أعظم مهنا،  جتد 

لكن أنبيك عن عالماِتم وس تصدق ذل   ،تصدق أن أشخاًصا وصل هبم احلد إلهيا 

ملموًسا  واقًعا  وتعرفه  أنك    ،حمتًا،  العاشق وذل  انبساطً   جتد هذا  زائدً ينبسط  ، اا 

خمتلفًا  وجود  وَسوًرا  وإيه،  عند  جملس  يف  أو  معه،  صدره  معشوقه   ،وينرشح 

إليه  ، ويكرث الكمه وُضكه بل وحياول اجللوس جبانبه  ،  وحياول أن جيذب األنظار 

، مع إدامة النظر إليه، وعدم غياب  مع قبض اليدين عىل بعضهام  ،وامليش معه  ،ا دامئً 

البرص عنه، ويغار عليه ممن مىش معه، أو لكمه، أو ملسه، ويود لو مل يفارقه حلظة،  

اثنية، يغب عن برصه  عنه،  ب  وال يص  ومل  غاب  يومإن  يراه لك  أن  إما  أو    ،بل 

، وميتع نفسه بأي يشء من  أو يقرأ رسائهل  ته،أو ينظر إىل صور  ،يتصل به ابلهاتف

 معشوقه.

 

، وأرق  وَس دفني  ،ان عن حزن ْعيقوعيناه تعبّ   ا جاءين طالبً واذكر من ذل أن  

 ، زمالئه  وقلق، ومهوم وتعب ونصب، فشىك يل حبه اذلي مل يره حياته قط ألحد

أو   ، أو ينظر إليه،جيلس معه  أو  ،ا يصل جبوارهب أحدً حيال    ر يل أنهكحىت مما ذ

انم  أ  ،وقايت بغريهأفكر يف لك  أوال    ،جد يف قليب أي جمال لسواهأوال    ، همييش وإي
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النوم لكصبح عليهأو   ،عليه فيهأ  ، حىت يف  حىت صاليت    ،فكري عندهو   ،حاليم 

وكأن لك مهوم    رتح أيل فإيقدم    لك حلظاِتا معه، ولك أراكَّنا وقليب وعقل دليه،

انزاحت، فيبدو   ادلنيا  واألحزان، يبتعد عين  والغموم  واهلموم  القلق والاضطراب    أ 

خوف يشء عندي  أو   ، أو هو عندي، أو أان جبواره،ين لقيتهأصدق  أال    وإن لقيته 

ن اكن  إ مكل ادلنيا أو   ،ن غاب عن نظريإ  حيايتتضيق  : وابختصار ،يف احلياة فراقه

 .جبواري

الرشك   من  هو  بل  وفقط  املعاِص  من  ليس  هذا  إن  بيده  نفيس  واذلي  وأقول: 

األكرم للرب  إال  تصلح  ال  الت  العبادات  ومن  يسمي™  األكب،  ما  وهو  العلامء    ه، 

احملبوبيةب  القمي  رشك  ابن  قال    -املعشوق  رضا -  رضاه  بني  ُخريِّ   فلو)   :-رمحه للا-، 

  لقاء   من  إليه  أحب   معشوقه  ولقاء   ربه،   رضا   عىل  املعشوق  رضا   الختار  للا   ورضا

  ويقدم  معشوقه،  مبرضاة  ربه  يسخط  ربه،  لقرب  متنيه  من  أعظم  لقربه  ومتنيه  ربه،

  وجيعل  ونفيس،  نفيسة  بلك  ملعشوقه  جيود  ربه   طاعة  عىل  وحواجئه  معشوقه  مصاحل

  ووقته،   ومهه  وقلبه  لبه  فلمعشوقه  وخسيس،  رذيةل  لك  -ل  جعل  إن -  مال  من  لربه

  ذلكره  وصار   ،ظهريً   وراءه  اَتذه  قد  يشء،   زاد  إذا  الفضةل  عىل   وربه   مال،  وخالص 

  إىل  بدنه  ووجه  معشوقه،  ينايج  وقلبه  يناجيه،  فلسانه  الصالة  يف   قام  إن،  ا نس يً 

  الصالة  يف  واقف  كأنه   حىت  ربه   خدمة  من  ينفر  املعشوق،  إىل  قلبه  ووجه   القبةل،

  وفرح  ،وبدنه  بقلبه  علهيا   أقبل  املعشوق  خدمة  جاءت  فإذا  عليه،  ثقلها   من  امجلر  عىل
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  من  اَتذوا  اذلين  من  هؤالء   أن  ريب  وال  يس تطيلها،  وال  يستثقلها   ال   خفيفةً   هبا،

 .(1)هلل ا حبً  أشد آمنوا واذلين  للا كحب  حيبوَّنم أندادا للا  دون

  بغري   والبغ   واإلمث  والباطنة،  الظاهرة  الفواحش  من  األربع  احملرمات   جيمع  وعشقهم 

 فإن   ؛(2)يعلمون  ال  ما   للا  عىل  والقول  سلطااًن،  به  يزنل  مل  ما   ابهلل  والرشك  احلق،

  يف   يوجد  ما   فكثرًيا  ،يعمل  ال   ما   للا  عىل  يقول  مرشك  فلك  الرشك؛  لوازم  من  هذا

 املعشوق،   عىل  تغايًرا  النفوس  قتل  ومن   واألصغر،   األكب  الرشك   من  العشق  هذا

 والكذب  الفاحشة  ومن  املعشوق،  رضا   يف  ليرصفها   ابلباطل؛  الناس  أموال  وأخذ

  تعاىل،  للا  حمبة  من  القلب  خلو  من  لكه  ذل  وأصل  به،   خفاء  ال  ما   والظمل

  للا،  لغري  حيب  ما  حمبة   ومن  احملبة،  يف  غريه  وبني  بينه  والترشيك  ل،  واإلخالص

  ويف   الهوى،  اتباع  حقيقة  هو  وهذا  ابجلوارح،  مبوجبه  ويعمل  ابلقلب،  ذل  فيقوم

:  تعاىل  وقال  ،"متبع  هوى  من  للا  عند  أعظم  يعبد  إل  السامء  أدمي  حتت   ما : "األثر

َذَ   َمنِ   أَفََرأَيَْت } ُ   َوأََضهلَُّ   َهَواهُ   ِإلَهَهُ   اَتَّ ِعهِ   عىََل   َوَخَتَ   ِعمْل    عىََل   اّللَّ   عىََل   َوَجَعلَ   َوقَلِْبهِ   مَسْ

هِ  ِ   بَْعدِ   ِمنْ   َّيِْديهِ   فََمنْ   ِغَشاَوةً   برََصِ ]تََذكَُّرونَ   أَفاََل   اّللَّ   تأّملت  وإذا  ،[23:  اجلاثية { 

 . حاهلم عن خمبة علهيم منطبقة اآلية هذه وجدت فهيا  منياملُتيّ  الصور اقعشّ  حال

 

ذُ   َمن    الن اس    َوم نَ }لقول للا:    -رمحه للا-يشري    -  (1)    أَن َداًدا   اّلل     ُدون    م ن    يَ ت خ 
 .[165: البقرة{ ]ّلل      ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوال ذ ينَ  اّلل    َكُحب     َيُ بُّوََنُم  

َا  ُقل  }يشري لآلية الكرمية:    -  (2)  َ   َحر مَ   إ من  شَ   َريب   َها  َظَهرَ   َما  ال َفَواح  ن     َواإل  ث َ   َبَطنَ   َوَما  م 
ق     ب َغري     َوال بَ غ يَ  ر ُكوا  َوَأن    احلَ  ّلل     ُتش    اَل   َما  اّلل     َعَلى  تَ ُقوُلوا  َوَأن    ُسل طَاانً   ب ه    يُ نَ ز  ل    ملَ    َما  اب 

 . [33: األعراف{ ]تَ ع َلُمونَ 
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  أو  للا،  حمبة إال   القلب حمبة  يس توعب احملبوابت من يشء  ليس : العلامء بعض  قال 

  وكامل   سعادِتم،  غاية   وهبا   العباد،  لها   ُخلق  الت   فهي   للا   حمبة  أما   مثكل،   برش  حمبة

  بني   واملناس بة  املشالكة  من  فيه  فإن  نىثأ  أو  ذكر  من  املامثل  البرش  وأما   نعميهم،

 يعرف   ال  ولهذا  اخمللوقات،   من  آخر  جنس  وبني  وبينه  مثهل،  ليس  ما   وبينه  العاشق

 ويفسد  ،العقل  يزيل  ما   اجلنس  يف  للمحب  اخملالفة  احملبوابت  من  يشء  حمبة  يف

  حمبته   يف  ذل   يعرف  وإمنا   احملبوب،  ذل  لغري  اإلرادة  انقطاع  ويوجب  ،اإلدراك

 :  قيل كام  مطيًعا  سامًعا ملعشوقة ويصري لبه،  وتسلب قلبه، فتس توعب جلنسه،

 مطيعا  اسامعً  صريين                 بقليب ي اذل هواك إن

  ويسلمها   نفسه،  يبذل  حىت   العشاق  من  كثري  عند   والطاعة  السمع  هذا  ويقوى 

  وإذا   سبيهل،  يف   يقتل  حىت  لربه  نفسه  اجملاهد   يبذل  كام  معشوقه،  طاعة  يف  للتلف

 قال  أو  امخلر  شارب: "وغريه  أمحد  رواه  اذلي  احلديث  يف  قال  قد  «  النيب  اكن

 ابلشطرجن  يلعبون   بقوم  ¢   طالب  أيب   بن   عل  ومر  ،(1) "(وثن  كعابد   امخلر)  مدمن

}فقال َِّت   التََّماثِيلُ   َهِذهِ   َما :    يف   الفاين   املتمي  ابلعاشق   الظن  مفا  ،{عَاِكُفونَ   لَهَا  أَنُْتْ   ال

  من   تعبد   الت  األصنام   ويه  واألنصاب،  امخلر  بني   س بحانه   للا  قرن  ولهذا  معشوقه،

َا   يَ : }فقال  للا  دون ينَ   أَّيُّ ِ ََّما  آَمنُوا  اذلَّ   ِرْجس    َواأْلَْزاَلمُ   َواأْلَنَْصاُب   َوالَْميْرِسُ   الَْخْمرُ   ِإن

ْيَطانِ   َْعَلِ   ِمنْ  ََّما   تُْفِلُحونَ   لََعلَُّكْ   فَاْجتَنُِبوهُ   الشَّ ْيَطانُ   يُرِيدُ   ِإن   الَْعَداَوةَ   بَيْنَُكُ   يُوِقعَ   أَنْ   الشَّ

 

  عنهما   للا  رضي  -  عمرو  ب ن    للا    َعب د    رواه ابن ماجه وصححه األلباين: َعن    -  (1) 
ر "، ويف  َشار بُ : )"«  للا    َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   - َم  م نُ :  رواية   اخل  ر    "ُمد  َم    َوَثن ،   َكَعاب د    اخل 

ر   َوَشار بُ  َم  ت   َكَعاب د    اخل   . "(َوال ُعز ى  الال 
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كُْ   َوالَْميْرِسِ   الَْخْمرِ   يِف   َوالَْبْغَضاءَ  ِ   ِذْكرِ   َعنْ   َويَُصدَّ اَلةِ   َوَعنِ   اّللَّ { ُمنََْتُونَ   أَنُْتْ   فَهَلْ   الصَّ

  يفيق،   أن  البد   بل   سكره،  يدوم   ال   امخلر  شارب  أن   ومعلوم  ، [91  ، 90:  املائدة]

 يس تفيق  أن  فقل  العشق  سكرة  وأما   سكره،  أوقات  من  أكرث   إفاقته  أوقات  ولعل

 سكرة   اس مترت  ولهذا  تعاىل،  للا  عىل  للقدوم  تطلبه  الرسل  جاءت  إذا  إال  صاحهبا 

  خرج   إذا  فكيف  يعمهون،  سكرِتم  يف   ومه  وعقوبته  للا  عذاب  جفأمه  حىت  اللوطية 

 .(1) ( املطبق اجلنون حد  إىل العشق

 

( سبياًل وقال:  جيعل للا  مل  من  إىل  النظر  س امي  الوطر  وال  قضاء  إىل  ا  منه رشعً  

الناقع  ؛احلسان  (2)اكملردان السم  إلهيم  النظر  إطالق  العضال  ،فإن  وقد   ،وادلاء 

القيس   قدم وفد عبد"  : قالروى احلافظ محمد بن انرص من حديث الشعيب مرساًل 

النيب   الوضاءة «عىل  ظاهر  أمرد  غالم  النيب  ،وفهيم  ظهره    «  فأجلسه  وراء 

  :-رمحه للا-  وقال سعيد بن املسيب  ،(3) "اكنت خطيئة من مىض من النظر  :وقال

فاِتموه" األمرد  الغالم  إىل   النظر  الرجل حيد  رأيت  ابن عدي يف    "،إذا  ذكر  وقد 

 

دار(151/  2)  اللهفان   إغاثة   -  (1)  الطبعة   ،  بريوت،    –  1395  الثانية،  املعرفة 
 الفقي. حامد  حممد: م، حتقيق1975

وقبله    -  (2)  يكون  وقد  وبعده  البلوغ  عند  الغالمان  من  اجلميلة  الصور  أصحاب 
 حسب مرض القلب لدى الناظر، وسيأِت احلديث عنهما قريبا.

لكن جرت العادة على االستشهاد به مع غريه    « وهو حديث مل يثبت عنه  -  (3) 
 ِما مل يثبت يف هذا املوضوع. 
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هريرة   أيب  عن  سلمة  أيب  عن  الوازع  عن  بقية  من حديث  َّنيى  "  :قال  ¢ اكمهل 

الغالم األمرد  «  رسول للا النظر إىل  النخع     ،(1) "أن حيد الرجل  إبراهمي  واكن 

الثوري وغريهام من السلف  وس  قال   ،ة املردانسيهنون عن جمال   -رمحهم للا-فيان 

للا-  النخع  فتنة"  :-رمحه  النساء  ،جمالس َتم  مبزنةل  مه  من   "،وإمنا  فك  وابمجلةل 

 . (2) (ومل يقلع حىت تشحط بيهنم قتياًل  ،مرسل حلظاته رجع جبيش صبه مغلواًل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهو كسابقه.  - (1) 
 . م1992  – 1412 بريوت العلمية  الكتب  دار( 104: ص) احملبني روضة  - (2) 
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 البيان يف حكم النظر للمردان 
القلب بشخص   لن جتد  تعلق  أجل من  بلية أخطر، وال رزية  أعظم، وال  سقطة 

بل قيل:    جنس اآلخرمثهل فيعشقه كام تُعشق النساء، وينظر إليه بشهوة كام ينظر لل

ِ   عنَْيِ   ِمنْ   َعْبد    َسقَطَ  "َما   ابن   وقال  "،َواأَلْحَداِث   اأْلَنْتَانِ   َهُؤاَلءِ   ِبُصْحَبةِ   إالَّ   اّللَّ

)املسيب :  ¢  ْعر  وقال،  (فاِتموه  أمرد  غالم  إىل  النظر  يدمي   الرجل  رأيت  إذا: 
)رجب  ابن  وقال،  (الضاري  الس بع  من  العامل  عىل  أرض  األمرد  الغالم)   جيوز   ال: 

 يف  والوقوع  الفتنة  خلوف  ذل  لك  حاجة  غري   من  وغريها   بشهوة   األمرد  إىل  النظر

ُ   أو احلدث  األمردو   ،(الهلكة ي ش َتيى من اذلكور، وخالصة  هو من ال حلية ل ممن 

أنه   إليه  النظر  يف  الرشع   يف  احلك  يف    حالحيرم  وجيوز  آخر  ابإلجامع،  حال 

 . احلك يف حال اثلث، وخيتلف كذل ابإلجامع

التذلذ إليه  يقصد ابلنظر  أن  البرص مبحاس نه،    ،فاألول: هو  وهؤالء  وإمتاع حاسة 

ط  فسدت  و ممن  خبهثم،  وعُظم  وزاد رشمه،  حرمة  هذا  بائعهم،  عىل  الفقهاء  أمجع 

 النظر إليه، بل يعامل معامةل املرأة األجنبية وأشد. 

ال  فهذا  الفتنة،  آمن  ذل  مع  وهو  الذلة،  قاصد  غري  إليه  ينظر  أن  هو  والثاين: 

يف جواز نظره إليه، وكأنه ينظر إىل أي رجل مثهل؛ لسالمة قلبه، وبقائه  خالف  

 عىل الفطرة، وهذا هو حال أغلب الناس. 

فهذا حيرم الثالث:   الفتنة  يأمن  مع هذا ال  لكن  إليه من غري ذلة،  نظره  يكون  أن 

 يه أيًضا النظر إليه. عل 
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 : أَْقَسام   ثاََلثَةَ  الُْمْردِ  إىَل  النََّظرُ  )فََصارَ : -رمحه للا-قال ابن تميية 

هَْوةَ  ِبهِ   يَْقُرنُ  َما : أََحُدَها  ِّفَاقِ  َحَرام   فَهُوَ  الشَّ  . اِباِلت

زِمُ   َما :  َوالثَّايِن  َّهُ   جَيْ ُجلِ   كَنََظرِ   َمَعُه،  َشهَْوةَ   اَل   أَن ِ الَْورِ   الرَّ   َوابْنَِتهِ   الَْحَسِن،  ابْنِهِ   إىَل   ع

ِه،  الَْحَسنَِة، ُجلُ   يَُكونَ   أَنْ   إالَّ   َشهَْوًة،   ِبهِ   يَْقُرنُ   اَل   فَهََذا  َوُأمِّ   النَّاِس،  أَفَْجرِ   ِمنْ   الرَّ

هَْوةُ   ِبهِ   ُاْقرُتِنَْت   َوَمىَت    اَكنَ   ََكَ   الُْمْردِ   إىَل   قَلُْبهُ   يَِميلُ   اَل   َمنْ   َهَذا  َوعىََل ،  َحُرمَ   الشَّ

َحابَُة،  َممِ   الصَّ ينَ   َواَكأْلُ ِ ُق   اَل   َهُؤاَلءِ   ِمنْ   الَْواِحدَ   فَِإنَّ   ؛الْفَاِحَشةَ   َهِذهِ   يَْعرِفُونَ   اَل   اذلَّ   يُفَرِّ

،  َوَصيِبٍّ   َجاِرِه،  َواْبنِ   ابْنِِه،   إىَل   نََظِرهِ   َوبنَْيَ   الَْوْجهِ   َهَذا  بنَْيَ  ُطرُ   َواَل   أَْجنيَِبٍّ   ِبقَلِْبهِ   خَيْ

ء   هَْوِة؛  ِمنْ   يَشْ َّهُ   الشَّ   اَكنَْت   َوقَدْ ،  َذِلَ   ِمثْلِ   ِمنْ   الْقَلِْب   َسِلميُ   َوُهوَ   َذِلَ   يَْعتَدَّ   لَمْ   أِلَن

َماءُ  َحابَةِ   َعهْدِ   عىََل   اإْلِ ُرقَاِت   يِف   يَْمِشنيَ   الصَّ فَاِت   َوُهنَّ   الطُّ ُدمُ   س،وُ ؤُ الرُّ   ُمتَكَشِّ   َوََتْ

َجالَ  َجالُ   أََرادَ   فَلَوْ   الُْقلُوِب،  َساَلَمةِ   َمعَ   الرِّ كَ   أَنْ   الرِّ َماءَ   يرَْتُ ِكيَّاِت   اإْلِ ْ  الِْحَسانَ   الرتُّ

َماءُ   ُأولَئِكَ   اَكنَ   ََكَ   َواأْلَْوقَاِت،  الِْباَلدِ   َهِذهِ   ِمثْلِ   يِف   النَّاِس   بنَْيَ   يَْمِشنيَ    اَكنَ   يَْمِشنيَ   اإْلِ

ُرُجوا  أَنْ   يَْصلُحُ   اَل   الِْحَسانُ   الُْمْردُ   َوكََذِلَ   فََساِد،الْ   اَبِب   ِمنْ   َهَذا  اأْلَْمِكنَِة،   يِف   خَيْ

َِّت  َواأْلَْزِمنَِة، ْم،  الِْفْتنَةُ  ِفهيَا خُيَاُف  ال  ِمنْ  الَْحَسنُ  اأْلَْمَردُ  يَُمكَّنُ  فاََل  الَْحاَجِة،  ِبقَْدرِ  إالَّ  هِبِ

امِ   يِف   الُْجلُوِس   ِمنْ   َواَل   التََّبُّجِ، َجاِل،  بنَْيَ   َرْقَصة    ِمنْ   َواَل   اأْلََجاِنِب،  بنَْيَ   الَْحمَّ وِ   الرِّ   َوََنْ

ا  َذِلَ   . كََذِلَ  إلَْيهِ  َوالنََّظرُ  لِلنَّاِس، ِفْتنَة   ِفيهِ  ِممَّ

ََّما  اعُ   َوقَعَ   َوِإن َ   ِلغَرْيِ   إلَْيهِ   النََّظرُ :  َوُهوَ   النََّظِر؛  ِمنْ   الثَّاِلِث   الِْقْسمِ   يِف   الُْعلََماءِ   بنَْيَ   الزنِّ

، هَُما   أَمْحََد،  َمْذَهِب   يِف   َوهْجَانِ   ِفيهِ   ثََوَراَِّنَا،  َخْوِف   َمعَ   لَِكنْ   َشهَْوة    الَْمْحيِكُّ   َوُهوَ   أَحَصُّ

اِفِع ِّ   نَصِّ   َعنْ  َّهُ :  الشَّ ُرمُ   فاََل   َراَِّنَا،ثَوَ   عََدمُ   اأْلَْصلَ   أِلَنَّ   جَيُوُز؛  َوالثَّايِن   جَيُوُز،  اَل   إن   حَيْ

كِّ  لُ ،  يُْكَرهُ   قَدْ   بَلْ   اِبلشَّ اِجُح،  ُهوَ   َواأْلَوَّ اِجحَ   أَنَّ   ََكَ   الرَّ ،   َمْذَهِب   يِف   الرَّ اِفِع ِّ   الشَّ
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هَْوةُ   اَكنَْت   َوِإنْ   جَيُوُز،   اَل   َحاَجة    غرَْيِ   ِمنْ   اأْلَْجنَِبيَّةِ   َوْجهِ   إىَل   النََّظرَ   أَنَّ :  َوأَمْحَدَ    الشَّ

َّهُ  لَِكْن؛ ُمنْتَِفيًَة،  . ثََوَراَِّنَا  خَيَاُف  أِلَن

َمْت   َوِلهََذا َا   اِبأْلَْجنَِبيَِّة؛  الَْخلَْوةُ   ُحرِّ   َسبَبًا   اَكنَ   َما   لُكَّ   أَنَّ   َواأْلَْصلُ   الِْفْتنَِة،  َمِظنَّةُ   أِلََّنَّ

َّهُ   لِلِْفْتنَةِ  ِريَعةَ   فَِإنَّ   جَيُوُز،   اَل   فَِإن ُب   الْفََسادِ   إىَل   اذلَّ َها   جَيِ   َمْصلََحة    يَُعاِرْضهَا   لَمْ   إَذا  َسدُّ

، ي  النََّظرُ   اَكنَ   َوِلهََذا  َراِجَحة  ِ ًما   الِْفْتنَةِ   إىَل   يُْفيِض   اذلَّ   ِلَمْصلََحة    اَكنَ   إَذا  إالَّ   ُمَحرَّ

، ِبيِب،  الَْخاِطِب،  نََظرِ   ِمثْلُ   َراِجَحة  َّهُ   َوغرَْيِمِهَا،   َوالطَّ   َمعَ   لَِكنْ   لِلَْحاَجِة،  النََّظرُ   يَُباحُ   فَِإن

هَْوِة،  عََدمِ  ا الشَّ رَ  َوَمنْ   جَيُوُز،  فاََل  الِْفْتنَةِ  َمَحلِّ  إىَل  َحاَجة   ِلغَرْيِ  النََّظرُ  َوأَمَّ   إىَل  النََّظرَ  كَرَّ

ِوِه،  اأْلَْمَردِ  ْ   اَل   إينِّ :  َوقَالَ   أََداَمُه،  أَوْ   َوََنْ ،  يِف   كََذَب   ِلَشهَْوة    ُظرُ أَن َّهُ   َذِلَ   يَُكنْ   لَمْ   إَذا  فَِإن

تَاجُ   َداع    َمَعهُ  ُصلُ   ِلَما  إالَّ   النََّظرُ   يَُكنْ   لَمْ   النََّظرِ   إىَل   َمَعهُ   حَيْ ةِ   ِمنْ   الْقَلِْب   يِف   حَيْ َّ   الذلَّ

)  .(1) ِبَذِلَ

الفقهي ، وما س يأيت مع أن حقه   السابع:  وقد حتدثنا عن هذا احلك  للباب  التأخري 

فقهيات، وذل لكونه ألصق هبذا املوضوع، وحىت جنمع املتشابه مع بعضه، ونلصق  

 النظري بنظريه، وال نشتت ذهن القارئ الكرمي. 

 

 

 

 

والفتاوى (279/  2)  التحليل  بطالن  على  الدليل  بيان  -  (1)  /  1)  الكبى   ، 
286) . 
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 للمردان  خوف السلف من فتنة النظر
قل من  أعظم  جتد  لن  أنك  وال  و ومع  أنقى،  وال  أطهر،  وال  الصاحل،  السلف  ب 

كُْ «أصفى، وال عن الفتنة من قلوهبم ومه اذلين زاكمه رسول للا     مُثَّ   ، قَْرِن   : "َخرْيُ

ينَ  ِ ينَ   مُثَّ   ،يَلُوََّنُمْ   اذلَّ ِ مُثَّ   اذلَّ ينَ   يَلُوََّنُْم،  ِ هذا    اذلَّ ومع  ومسمل،  البخاري  رواه  يَلُوََّنُْم" 

أخوف   فقد اكنوا  الفنت، ورش  وأعظم  للمردان؛ ألَّنم أصل  النظر  فتنة  الناس من 

النساء يف هذا اجلانب، فهذا   أمحد بن صاحل  من ميكن الوصول إلهيم، وأقرب من 

ً   ،(1)أبو جعفر املرصي واكن أحد حفاظ األثر   ، ا ابختالفهبصريً   ،ا بعلل احلديثعامل

واكن    ،حنبل مذاكراتمحد بن  أوجرى بينه وبني    ،وجالس هبا احلفاظ  ،وقدم بغداد

عليه ويثَن  يذكره  للا  عبد  البخاري  ،أبو  األمئة  عنه  حدث  داود  ، وقد    ،وأبو 

فلام محل أبو داود   ،وال يرتك أمرد حيرض جملسه  ،اكن ال حيدث إال ذا حلية  ،وغريهام

إليه ابنه  أنكر أمحد بن صاحل عىل    ،واكن إذ ذاك أمرد  ،ليسمع منه  ؛ السجس تاين 

ا اجملالسأيب داود إحضاره  أبو داود  ،بنه  أحفظ من   : فقال ل  أمرد  هو وإن اكن 

اللحى ومل حيدث    ،أحصاب  أجابه عهنا حفدثه  اش ياء  فسأل عن  أردت  مبا  فامتحنه 

 .أمرد غريه

 

 

القصص    -  (1)  هذه  ذم  -وغريها-انظر  يف  اجلوزي    اَلوى   وبسندها  : ص)البن 
 ، وجتدها يف غريه متفرقة. (109
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للقصة:    الزجناينوقال    روايته  رواية  يف  من  املرد  عىل  ميتنع  صاحل  بن  أمحد  اكن 

هلم وتزنهً تعففً   ؛احلديث  ونفيً ا  ن ا  عن  للظنة  جملسه  ،فسها  حيرض  داود  أبو   ، واكن 

  ، وعرف عادته يف الامتناع  ،واكن ل ابن أمرد حيب أن يسمعه حديثه  ،ويسمع منه

الشعر من  قطعة  ابنه  ذقن  عىل  شد  بأن  داود  أبو  ملتحياً   ؛فاحتال  مث    ،ليومهه 

مثل تعمل    :فقال أليب داود  ،فأخب الش يخ بذل  ،اوأمسعه جزءً   ،أحرضه اجمللس

وامجع ابين مع ش يوخ    ،أّيا الش يخ ال تنكر عىل ما فعلته  :فقال ل  ؟معه مثل هذا

والرواة السامع  ؛الفقهاء  فاحرمه  مبعرفته  يقاوهمم  مل  الش يوخ   ،فإن  من  فاجمتع طائفة 

مطارحً  هلم هذا الابن  بفهمه  ،ا فتعرض  امجليع  مع  ،وغلب  ل  يرو  الش يخ    ومل  ذل 

واكن ابن أيب داود يفتخر برواية    ،وحصل ل ذل اجلزء األول  ،ا من حديثهحديثً 

   .هذا اجلزء الواحد 

فاحتال هشام    ،واكن مال بن أنس مينع دخول املرد جمللسه للسامعالزجناين:  قال  و  

فسمع معهم    ،ا هبم وهو أمردفدخل يف غامر الناس مس ترتً   ش يخ البخاري  بن عامر

فأُ س تة عرش حديثً  فقال    ،ا فأحرضه ورضبه س تة عرش سوطً   ،خب بذل مالا 

 .ورضبين مائة سوط ،ليتين مسعت مائة حديث :هشام

 

جاء رجل إىل أيب عبد للا أمحد بن حنبل ومعه غالم    :ا يقولقال مسعت جنيدً و 

الوجه ل  ،حسن  هذا  : فقال  أمحد  ،ابين  :قال  ؟من  جت  :فقال  مرة   ال  معك  به  ء 

أيد للا الش يخ إنه   :محن احلافظ اخلطيبفلام قام قال ل محمد بن عبد الر   ،أخرى
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اذلي قصدان إليه من هذا الباب ليس    :فقال أمحد  ،وابنه أفضل منه  ،مس تور  رجل

 . وبه خبوان عن أسالفهم رمحهم للا ،عىل هذا رأينا أش ياخنا   ،مينع منه سرتهام

 

 -يعين أمحد بن حنبل-جاء حسن بن الباز إىل أيب عبد للا    :أبو بكر املروزي  قال

  : فلام أراد أن ينرصف قال ل أبو عبد للا  ، فتحدث معه  ،ومعه غالم حسن الوجه 

وإن اكن    :قال  ،إنه ابن أخت  :فقال ل  ،ي أاب عل ال متش مع هذا الغالم يف طريق

فبق  عنده غالم   ،قرئخ يُ كنا عند ش ي  :دثنا أبو أسامة قالح، و ال تؤمث الناس فيك

وكره أن   ،اصب حىت يفرغ هذا الغالم :وقال  ،فأخذ بيدي ،وأردت القيام  ،يقرأ عليه

 . خيلو هو والغالم

 

نظر محمد بن عبيد للا بن األشعث ادلمشق  واكن من خيار عباد    :قال أبو محزة

عليه فغيش  غالم مجيل  إىل  أقع  ،للا  السقم حىت  واعتاده  مزنل  إىل  من حفمل  د 

زمنً   ،رجليه علهيام  يقوم  ال  وأمره   ،ا طوياًل واكن  حال  ونسأل عن  نعوده  نأتيه  وكنا 

فبلغ   ،واكن الناس يتحدثون حديث نظره ، وال بسبب مرضه ، واكن ال خيبان بقصته

مفا    ،واس تبرش برؤيته  ،وُضك يف وهجه  ،وحترك  ،ا فهش إليهذل الغالم فأته عائدً 

قام عىل رجليه يعوده حىت  يومً   ،وعاد عىل حالته  ،زال  الغالم  ا املصري معه  فسأل 

وما   :فقلت  ،ولكمين أن أسأل أن يتحول إليه فسألته فأىب  ،فأىب أن يفعل  إىل مزنل

ذل من  تكره  البالء  :فقال  ؟،اذلي  من  مبعصوم  الفتنة  ،لست  من  آمن   ،وال 
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حمنة   الش يطان  من  عل  يقع  أن  من وأخاف  فأكون  معصية  وبينه  بيين  فيجري 

 . اخلاَسين

 

  َوَما: )الكبى  الفتاوىكام يف    -رمحه للا-وْعوًما فقد قال ش يخ اإلسالم ابن تميية  

ةُ   َزالَ  ينِ   الِْعملِْ   أَئِمَّ رِيِق،  َوُشُيوخِ   الْهَُدى،  كَُشُيوخِ :  َوادلِّ كِ   يُوُصونَ   الطَّ َبةِ   ِبرَتْ   حُصْ

َّهُ   الَْمْوِصِلِّ   فَْتح    َعنْ   ى يُْروَ   اأْلَْحَداِث َحىتَّ  ْبت:  قَالَ   أَن  لُكَّهُمْ   اأْلَبَْداِل،  ِمنْ   ثاََلثنِيَ   حَصِ

كِ   ِفَراِقهِ   ِعْندَ   يُوِصييِن  َبةِ   ِبرَتْ ِ   عنَْيِ   ِمنْ   َعْبد    َسقَطَ  َما :  بَْعُضهُمْ   َوقَالَ   اأْلَْحَداِث،  حُصْ   اّللَّ

 .(1) (اأْلَنْتَانِ  َهُؤاَلءِ   ِبُصْحَبةِ  إالَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(288/ 1) الكبى  الفتاوى (1) 
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 اللواط جرمية خطورة  
وبعد سويق ملا س بق دعين هنا أنقل ل الكًما رصينًا، وقواًل حكميًا، وبيااًن شافيًا،  

الفؤاد، وتقشعر   لها  العقول احلية، والضامئر املتوقدة، حيرتق  وإقناعًا وافيًا، خياطب 

فإنّه  أن  من  ل  خري   به  املفعولُ   يُقتل  لهولها األبدان: )وألنْ    ال  فساًدا  يَفسد   يُؤت؛ 

  من  احلياء  ماويّة   األرض  ومُتّص   لكّه،  خريه  ويذهب  أبًدا،  صالح  بعده  ل  يرىج

  وروحه   قلبه  يف  وتعمل  خلقه،  من  وال  للا  من  ال  بعد ذل  يس تح   فال  وهجه،

 . البدن يف السمّ  يعمل ما  الفاعل نطفة

 اإِلسالم  ش يخ  مسعُت   قولني  عىل  به؟  مفعول  اجلنّةَ   يدخل  هل :  الناس  اختلف  وقد

  ال : "قال  «  النيب  أنّ :  مهنا :  بأمور  احتّجوا  اجلنّة،   يدخل   ال :  قالوا  حيكهيام، واذلين

  يف   ل  ذنب  ال  أنه  مع  الزن،   ودل  حال   هذا   اكن   فإذا  ،(1)"زنية  ودل   اجلنّة   يدخل

  ألنّه  أبًدا؛  خري  منه  جي ء  ال  أن  جدير  وهو  وخبث،  رشّ   لك  مظنّة  ولكنّه  ذل،

  به،   أوىل  النارُ   احلرام،  عىل  ترىّب   اذلي   اجلسد  اكن   وإذا  خبيثة،  نطفة  من  خملوق

قالوا  النطفة  من  اخمللوق  ابجلسد  فكيف   الزن،   ودل  من  رشّ   به  واملفعول:  احلرام، 

  ولكاّم   وبينه،  بينه  حيال  وأن   خلري،  يوفَّق  ال  أن   جدير  وهو  وأوحق،  وأخبث،  وأخزى،

  إال  صغره  يف   كذل  اكن  من  ترى  أن  وقلّ .  ل  عقوبةً   يفسده  ما  ُقيِّض  خرًيا  ْعل

 . (2)نصوح( توبة  وال  صاحل،   ْعل وال انفع، لعمل  يوفّق وال اكن،  مما   رشّ  كبه يف وهو

 

 والنسائي.  حبان  وابن أمحد أخرجه - (1) 
 .(382/ 1) اجملمع  ط  والدواء الداء - (2) 
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 حد اللوطي
وجلرمية فعهل، وش ناعة ما أت به، وخمالفته للفطرة، والعقول السوية، وللك األدين  

إجامع الصحابة عىل قتهل    -كام يف ادلاء وادلواء-الساموية فقد نقل ابن القمي رمحه للا  

كام ذكر الصنعاين    ابلنار ه  اكنوا حيرقون، بل  -رضوان للا علهيم-ابلرمغ قةل إجامعاِتم  

يُق،  سالم: "ذل يف س بل ال  دِّ َحَرَق اللُّوِطيََّة اِبلنَّاِر أَْربََعة  ِمْن الُْخلَفَاِء: أَبُو بَْكر  الصِّ

الَْمكِلِ  َعْبِد  ْبُن  َوِهَشاُم   ، برَْيِ الزُّ ْبُن  للِا  َوَعْبُد   ، َطاِلب  أيَِب  ْبُن   قالبل    ،( 1)"َوعَِلُّ 

سخ يف مات من غري توبة مُ اللوط  إذا  ":  -عهنام  للا  ريض-ابن عباس    حب األمة

خزنيرً  العلامء:  "،  اقبه  بعض  اذلكرُ )وقال  عال  املالئكة  اذلكرَ   إذا  وجعت    ،هربت 

اجلبار   خسط  ونزل  رهبا،  إىل  هبم    ™ األرض  وحفت  اللعنة،  وغشيَتم  علهيم، 

محلته،   عىل  العرش  وثقل  هبم،  َتسف  أن  رهبا  األرض  واس تأذنت  الش ياطني، 

هجّن، فإذا قبضت روحه جعلت مع أرواح الزانة يف  ت املالئكة، واس تعرت  وكبّ 

النار النهباءتنور من  العقالء، ويرتدع  فضاًل عن اإلحراق ابلنار،   ،(، ومبثلها يتعظ 

ابألخرى:   فيكف  ادلنيا  ويف  والصغار،  والهوان  واذلل  والعار،    َمتَاعُ   فََما }واخلزي 

نَْيا  الَْحَياةِ   !. [38: التوبة{ ]قَِليل   ِإالَّ  اآْلِخَرةِ  يِف  ادلُّ

 

العلامء عن  نقهل  ما  الهوى  ذم  يف  اجلوزي  ابن  عن  العناء،    وأنقل  كفيت  وابلتايل 

: )عن محمد بن املنكدر أن خادل بن  -رمحه للا تعاىل- فقال للفضالء مام  إوأحلت إىل 

 

 . (21 ص/  6 ج ) - السالم سبل  - (1) 
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أنه وجد رجاًل يف بعض األضايح ينكح كام   ¢الوليد كتب إىل أيب بكر الصديق  

مهنم عل بن أيب طالب،    «تنكح املرأة، جفمع أبو بكر ذلل أحصاب رسول للا  

فقال عل: إن هذا ذنب مل تعمل به إال أمة واحدة ففعل للا هبم ما قد علمت، أرى 

أبو    أن حيرق ابلنار، فأمر به  «أن حترقه ابلنار، فاجمتع رأي أحصاب رسول للا  

بكر أن حيرق ابلنار، قال: وقد حرقهم ابن الزبري، وهشام بن عبد املكل، وعن يزيد 

  ريض-رمج لوطيًا، وعن سعيد بن يزيد قال ُسئل ابن عباس  ¢ بن قيس أن عليًا 

يتبع   -عهنام  للا القرية فريىم منكًسا مث  ينظر أعىل بيت يف  قال:  اللوط ؟  ما حد 

سيب قال: اللوط  يرمج أحصن أو مل حيصن، وعن ابحلجارة، وعن الشعيب وابن امل 

مل   أو  أحصن  إن  يرمج  قال:  الزهري  وعن  الزان،  حد  حيد  قال:  واحلسن  عطاء 

حيصن،   مل  أو  أحصن  يرمج  مال  وقال  هرمز،  وابن  ربيعة،  قال  وكذل  حيصن، 

وقال الكوجس قلت ألمحد بن حنبل: أيرمج اللوط  أحصن أو مل حيصن؟ قال: يرمج  

حيصن، وقال إحساق بن راهويه كام قال أمحد، وقد روي عن أمحد أن أحصن أو مل  

ومحمد،   يوسف  أيب  قول  وهذا  والباكرة،  ابلثيوبة  خيتلف  الزاين  كحد  اللوط   حد 

اللوط  دون احلد، وإىل   وعن الشافع  اكلروايتني عن أمحد، وقال احلك: يرضب 

ن يرمج مرتني لاكن ينبغ   ، وقال النخع : لو اكن أحد ينبغ  أ(1)هذا مال أبو حنيفة

يعين ْعل  -للوط  أن يرمج مرتني، وعن جماهد قال: لو أن اذلي يعمل ذل العمل  

 

)وإن كان أشد  قال الكشمريي يف العرف الشذي موضًحا مذهب احلنفية:    -  (1) 
احلائط عليه(  أو هدم  له من اإلحراق  بدا  اإلمام مبا  ليس بزان ويعزر  فإنه  الزان  من 

 (. 179/ 3العرف الشذي للكشمريي )
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، (1) اغتسل بلك قطرة يف السامء، ولك قطرة يف األرض مل يزل جنسا(  -قوم لوط

 املذلات واملتع الزائالت. واألقوال تُنىس األحاكم ومبثل هذه

 

البغوي يف رشح   اللوط ، فذهب الس نة: )وقال اإلمام  العمل يف حد  اختلف أهل 

الفاعل حد الزن، إن اكن حمصنً   قوم إىل جيْل    ا ا يرمج، وإن مل يكن حمصنً أن حد 

رابح، أيب  بن  وعطاء  املسيب،  بن  سعيد  قول  وهو  وقتادة،    مائة،  واحلسن، 

واأل الثوري،  قال  وبه  وهو والنخع ،  أيضً   وزاع ،  وحيىك  الشافع ،  قويل  ا  أظهر 

القول جْل مائة    أيب يوسف، ومحمد، وعىلعن   املفعول به عند الشافع  عىل هذا 

  ألن المتكني من ادلبر   ؛ا اكن أبو غري حمصناكن أو امرأة، حمصنً   رجاًل   وتغريب عام

احملصنات به حد  يلزهما  فال  يرمج حمصنً ،  ال حيصهنا،  اللوط   أن  إىل  قوم  ا  وذهب 

اهد عن ابن عباس، وروي ذل عن  سعيد بن جبري، وجم  اكن أو غري حمصن، رواه

وبه عن  الشعيب،  حامد  وروى  وإحساق،  وأمحد،  مال،  قول  وهو  الزهري،    قال 

قال:   اللوط "إبراهمي  لرمج  مرتني  يرمج  أن  يس تقمي  أحد  اكن  اآلخر   ،"لو  والقول 

احلديث، وعند أيب حنيفة يعزر    للشافع : أنه يقتل الفاعل واملفعول به، كام جاء يف

نه يقتل الفاعل  أيف اللواطة    «وأيب هريرة عن النيب    عن جابر  يوقد رُ وال حيد، و 

 

 (. 203اَلوى )ص:  ذم - (1) 
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كام    وقد قيل يف كيفية قتلهام: هدم البناء علهيام، وقيل: رمهيام من شاهق،  واملفعول به

 .(1)(عل بقوم لوطفُ 

 

الشافع  ووافقه  أن  األربعة  األمئة  من   فرأينا مذهب  يوسف  وأبو  احلسن  بن  محمد 

حيد حد الزان احملصن الرمج، والبكر اجلْل   يقولون:  -رمحهم للا-  أحصاب أيب حنيفة

مل   أو  اكن  حمصنًا  حال  الرمج عىل لك  وأمحد  مال  وعند  س نة،  التغريب  مع  مائة 

نقل   كام  رمحه للا  تعليهل  بينا  وقد  التعزير  حنيفة  أيب  وعند  يف  يكن،  الكشمريي 

: )وإن اكن أشد من الزان فإنه ليس بزان ويعزر اإلمام مبا بدا ل من يالشذالعرف  

 . (2)اإلحراق أو هدم احلائط عليه(

 

يف رضبه الرجل اذلي مض    ¢جاء يف حك أيب بكر الصديق    بل أشد من هذا ما 

، ويه مضة من خلف الثياب، وأمام الناس،  ا للمنية اكن سببً ا حىت أمَن رضابً صبيً 

ن ا مكّ ابجَتاد األمري اذلي رضب صبيً   -رمحه للا-مال  اإلمام  إجعاب    ورد  وأيًضا 

 . رضبه إىل أن ماتفرجاًل من تقبيهل حىت أمَن الرجل 

 

شرح سنن ابن    ، وانظر:(309/  10متنا وشرحا )  ي شرح السنة لإلمام البغو   -  (1) 
و (184)ص:  للسيوطي  ماجه    ،( املعبود  شرح  ،  (99/  12عون  املفاتيح  مرقاة 

 . (17/ 5حتفة األحوذي )، و (198/  11مشكاة املصابيح )
 (. 179/ 3العرف الشذي للكشمريي ) - (2) 
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مفاذا نقول بعد هذا البيان ملن أَص أذنيه، وتعّمد أن يعم  انظريه حىت يعم العقاب،  

العذاب:   َُّقوا }ويزنل  ينَ   تُِصينَبَّ   اَل   ِفْتنَةً   َوات ِ ةً   ِمنُْكْ   َظلَُموا  اذلَّ َ   أَنَّ   َواعْلَُموا  َخاصَّ   اّللَّ

  للا  ريض-  ُْعَرَ   ْبنِ   للاِ   َعْبدِ   : َعنْ «  ، وهذا نبينا [25:  األنفال{ ]الِْعقَاِب   َشِديدُ 

"  قَالَ   -عهنام   ِإَذا   مَخْس    الُْمهَاِجرِيَن،  َمْعرَشَ   يَ :  فَقَالَ   «  للاِ   َرُسولُ   عَلَْينَا   أَْقبَلَ : 

،  ابُْتِليُتْ  نَّ  هِبَا   يُْعِلُنوا  َحىتَّ   قَطُّ  قَْوم    يِف   الْفَاِحَشةُ   تَْظهَرِ   لَمْ :  تُْدِرُكوُهنَّ   أَنْ   اِبهللِ   َوأَُعوذُ   هِبِ

اُعونُ   ِفهِيمُ   فََشا   ِإالَّ  َِّت   َواأْلَْوَجاعُ   الطَّ ِ   أَْساَلِفهِمُ   يِف   َمَضْت   تَُكنْ   لَمْ   ال   َولَمْ   َمَضْوا،  ينَ اذلَّ

ننِيَ   ُأِخُذوا  ِإالَّ   َوالِْمزَيانَ   الِْمْكيَالَ   يَْنُقُصوا ةِ   ،اِبلسِّ لَْطانِ   َوَجْورِ   الَْمُئونَِة،   َوِشدَّ   ، عَلهَْيِمْ   السُّ

َماِء،  ِمنَ   الْقَْطرَ   ُمِنُعوا  ِإالَّ   أَْمَواِلهِمْ   َزاَكةَ   يَْمنَُعوا  َولَمْ    َولَمْ   ،يُْمَطُروا  لَمْ   الهَْبَامِئُ   َولَْواَل   السَّ

ا  عَلهَْيِمْ   للاُ   َسلَّطَ  ِإالَّ   َرُسوِلِ   َوَعهْدَ   للاِ   َعهْدَ   يَْنُقُضوا ،  ِمنْ   عَُدوًّ مِهْ   بَْعَض   فََأَخُذوا  غرَْيِ

ُكْ   لَمْ   َوَما  ،أَيِْدِّيمْ   يِف   َما  َُتُمْ   حَتْ وا  ،للاِ   ِبِكتَاِب   أَئِمَّ ُ ا   َويَتََخريَّ   للاُ   َجَعلَ   ِإالَّ   للاُ   أَْنَزلَ   ِممَّ

 . " بَيْهَنُمْ  بَأَسهُمْ 

 

 

 

 

 

 

 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

574

 

 الباب السابع: 
 فقهيات 

، واألمور يف بعض متعلقات النظر  ةالرشعي  لألحاكموعىل جعاةل َسيعة نتطرق هنا  

ذلل، مهنا   املقاربة  بد  ال  كأمر  مىض  ما  فامي  ذكرانها  قد  بعضها  أن  ابب   مع  من 

 . قس ب عام غَن ال ا هذول  اليشء ابليشء يذكر، وما ال يصح تأخريه،

 

 االستمناء حكم 
والاس متناء هو إخراج املين بأي وس يةل اكنت أخرج هبا منيه غري امجلاع، وهو حمرم  

عليه كتاب للا   يدل  اذلي  الفقهاء، وهو  أكرث  قال   «وس نة رسول    ™عند  كام 

ينَ }يف أضواء البيان عند تفسريه لقول املوىل جل وعال:   -رمحه للا- الش نقيط  ِ   َواذلَّ

مْ   مُهْ  مْ   عىََل   ِإالَّ   َحاِفُظونَ   ِلُفُروهِجِ ُمْ   أَيَْماَُّنُمْ   َملَكَْت   َما  أَوْ   أَْزَواهِجِ  فََمنِ   َملُوِمنيَ   غرَْيُ   فَِإَّنَّ

]الَْعاُدونَ   مُهُ   فَُأولَئِكَ   َذِلَ   َوَراءَ   ابْتَغَى )اذلي [7  -  5:  املؤمنون{  نصه:  ما  قال   ،  

  عىل  الكرمية  اآلية  هبذه  العمل  أهل  من  وغريهام  والشافع   مال  اس تدالل  أن  يل  يظهر

  عليه   يدل  للا،  بكتاب  حصيح  اس تدالل  ابليد  الاس متناء  هو  اذلي  ْعرية  جْل  منع

 أمحد اإلمام  عن  روي وما  س نة، وال  كتاب من يعارضه  يشء  يرد  ومل  القرآن،  ظاهر

  هو :  قائالً   ابلقياس  ذل  عىل   مس تدالً   ْعرية  جْل  إابحة  من  وورعه   وجاللته   علمه  مع
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  الفصد  عىل   اقياسً   ؛ جفاز  إخراهجا  إىل   الرضورة  تدعو  البدن  من  فضةل   إخراج 

 : الشعراء بعض ذل يف  قال كام واحلجامة،

 حرج   وال عار  ال  ْعرية  فاجْل         به  أنيس  ال بواد حللت إذا

  قياس   ألنه   ؛هبا  هو   الت   املعروفة  املزنةل  يف   قائهل  اكن   وإن   الصواب،  خالف  فهو

 فساد  املسمى  ابلقادح   رد  كذل  اكن   إن   والقياس  القرآن،  ْعوم   ظاهر   خيالف

ينَ : }قال  وعال  جل   الاعتبار، فاهلل  ِ مْ   مُهْ   َواذلَّ   ذل   من  يس تنث  ومل {  َحاِفُظونَ   ِلُفُروهِجِ

مْ   عىََل   ِإالَّ : }تعاىل  قول  يف  املذكورين  النوعني  إال  ألبتة { أَيَْماَُّنُمْ   َملَكَْت   َما   أَوْ   أَْزَواهِجِ

  بصيغة   جاء  مث  ،فقط  واململوكة  الزوجة  عن  الفرج   حفظ  عدم  يف  املالمة  برفع  ورصح 

  َذِلَ   َوَراءَ   ابْتَغَى  فََمنِ }  :قول  يه  املنع  عىل  داةل  املذكورين  النوعني   لغري  شامةل  عامة

  انكح   بظاهره  يتناول  أنه   شك   ال  العموم  وهذا  ،[7:املؤمنون{ ]الَْعاُدونَ   مُهُ   فَُأولَئِكَ 

  جيب   س نة  أو   كتاب  من  دلليل  إال   عنه   العدول  جيوز  ال   القرآن،  ْعوم  وظاهر  يده،

  للا   عند  والعمل  أوُضنا،  كام  الاعتبار  فاسد  فهو  ل  اخملالف  القياس   أما   ،إليه  الرجوع

 .(1)تعاىل(

 

تميية:   ابن  نقلها  كام  امجلهور  قول  توافق  أخرى  رواية  ل  أمحد  اإلمام  أن  ا)عىل    أَمَّ

هُورِ   ِعْندَ   َحَرام    فَهُوَ   اِبلَْيدِ   الاِْستِْمنَاءُ    أَمْحََد،  َمْذَهِب   يِف   الْقَْولنَْيِ   أََصُّ   َوُهوَ   الُْعلََماِء،   مُجْ

رُ   َوكََذِلَ  م ،  غرَْيُ   َمْكُروه    ُهوَ   اآْلَخرِ   الْقَْولِ   َويِف   ،فََعهَلُ   َمنْ   يَُعزَّ مُهْ   ُمَحرَّ   يُِبيُحونَهُ   اَل   َوأَْكرَثُ

 

 . (25/ 26) ابلقرآن القرآن  إيضاح يف  البيان   أضواء - (1) 
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ُه،  َواَل   الَْعنَتِ   ِلَخْوِف  َحابَةِ   ِمنْ   َطائِفَة    َعنْ   َونُِقلَ   غرَْيَ ُمْ   َوالتَّاِبِعنيَ   الصَّ ُصوا  أََّنَّ  ِفيهِ   َرخَّ

ورَ  ُ انَ  خَيْىَش  أَنْ  ِمثْلُ : ةِ لِلرضَّ   أَنْ  يَْفَعهْلُ  لَمْ  إنْ  خَيَاَف  أَنْ  َوِمثْلُ  ِبِه،  إالَّ  ِمنْهُ  يُْعَصمُ  فاََل  الزِّ

ِه،  أَمْحَدَ   قَْولُ   َوَهَذا  يَْمَرَض، ا   َوغرَْيِ وَرةِ   ِبُدونِ   َوأَمَّ ُ  ،ِفيهِ   َرخََّص   أََحًدا  عَِلْمُت   فََما   الرضَّ

 ُ ( َواّلَلَّ  .(1)أَعْمَلُ

ا  : ِبَيِدهِ   يَْستَْميِنَ   ِبَأنْ   اِبْخِتَياِرهِ   إْنَزاُلُ   بل قال يف إجابة أخرى عىل سؤال سائل: )َوأَمَّ

َوايَتنَْيِ   أََحدُ   َوُهوَ   الُْعلََماِء،  أَْكرَثِ   ِعْندَ   َحَرام    فَهََذا   َويِف   أَْظهَُرمُهَا،  بَلْ   أَمْحََد،  َعنْ   الرِّ

َّهُ   ِرَوايَة   الفقهاء (2) َمْكُروه (  أَن أغلب  األكرثية  قول  بأنه  التحرمي  نقل  وهكذا   ،

والشواكين  الصنعاين  عهنم  نقهل  كام  احلرمة  يرون  ممن  الزيدية  أن  وللعمل  واملفرسين، 

، وأعظم مما س بق ما نقلته املوسوعة الفقهية الكويتية  (3) وس يد سابق من املتأخرين

 احملرم  د أن نقلت قول أكرث الفقهاء ابحلرمة: الاس متناءمن اتفاق عىل تعزير الفاعل بع

ينَ }:    تعاىل  لقول  ،  ابتفاق  فاعهل  يعزر ِ مْ   مُهْ   َواذلَّ مْ   عىََل   ِإالَّ   َحاِفُظونَ   ِلُفُروهِجِ   أَوْ   أَْزَواهِجِ

ُمْ  أَيَْماَُّنُمْ  َملَكَْت  َما   .(4)[ 6 ،5:  املؤمنون{ ]َملُوِمنيَ  غرَْيُ  فَِإَّنَّ

 

اإِلماموأخت     بنفسه،  اكلفاعل  ِإنه  العلامء،  بعض  )قال:  -للا  رمحه-  القرطيب  بقول 

ليَتا  قيةل،  صارت  حىت  الناس  بني  وأجراها   الش يطان  أحدَثا  معصية   ويه   مل  وي 

 

 . (439/ 3) الكبى  الفتاوى  - (1) 
 (439/ 3) الكبى  الفتاوى  - (2) 
 .  (435/ 2) السنة   انظر مثاًل فقه - (3) 
 .(102/ 4) الكويتية   الفقهية  املوسوعة  - (4) 
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:  قيل   دلانءِتا، فِإنْ   عهنا  يعرض   املروءة   ذو   لاكن   جوازها  عىل  ادلليل  قام   ولو   تُقَل؛

  العلامء  بعض  مذهب   عىل   اكفرة  اكنت  ولو  األمة  ناكح :  قلنا   األَمة؛  ناكح   من  خري  ِإَّنا 

  ادلليل،  يف  ضعيف  الاس متناء  ولكن  -ا أيضً   قائل  به   قال  قد  اكن   وِإنْ -  هذا   من  خري

 . (1) الكبري( ابلرجل فكيف ادلينء، ابلرجل  عار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(106/ 12) القرآن ألحكام اجلامع - (1) 
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 اجلسدية والنفسية خماطر االستمناء
أن   إذ  واآلخرة؛  ادلنيا  الشديدة يف  وعواقبه  اجلس مية،  خماطره  للحرام  أن  ريب  ال 

اقتضت أن ال حيل أو حيرم إال حلمكة ابلغة، وأن اخلري يف اتباعه دون    ™حمكته  

، وابلتايل  [23:  األنبياء{ ]يُْسَألُونَ   َومُهْ   يَْفَعلُ   َْعَّا  يُْسَألُ   اَل }نظر يف العةل؛ إذ قال:  

:  اجلسدية  فأما ر كثرية نفس ية، وجسدية ودينية، ومالية، واجامتعية...)فللحرام خماط

  ا،ْعومً   واألعصاب  البرص  ضعف:  العادة  تكل  أرضار  من  الطب  أهل  بعض  ذكر  فقد

 األعصاب،  ورعشة   الظهر،  وأآلم  املنوي،  والالَتاب  التناسل،  عضو  وضعف 

 العملية  هبذه  يصري  ا خثينً   ا غليظً   َمِنيّهُ   يكون  أن  فبعد  فاعهل؛  ماء  حيل  فهو  وكذل

  ، "رضار  وال  رضر  ال : "  تقول  الرشعية  والقاعدة   ضعيف،  ودل   منه   يودل  وقد  ا،رقيقً 

  ذاكءً   يشعل  النشاط،  مجّ   األعضاء،  قوي  املصابني   هؤالء  من  الشاب  يُرى  اكن  وبيمن

  يف  احلياة   دم  ويغل  وهجه،  يف  الش باب  نرضة  جتري   وقوة،  حامًسا   ويلَتب  وفتوة،

 قد  النشاط،  فاقد  األعضاء،   خائر  -  الفعل  ذل  أَّنكه  وقد  -  تراه  أنت   إذا  عروقه،

 وصارت  ووهن،  ضعف  إىل  وقوته  حامسه  وانقلب  وأفن،  غباوة  إىل  ذاكؤه  اس تحال

 من  أخرج   ما  بنس بة  فيه  ادلم  حرارة  وهبطت  عياء،  داء    ِبلول   تنذر  ُصْفَرة  نرضته 

  هذه  لك  الش باب،  سن  يف   بعد  يزال   ال   وهو  ،الهراىم  ابلش يوخ   والتحق  املاء،

  ونضارة   ،عقهل  قوة  الرجل  ماء  فإن  غرو  وال  ،اخلبيث  الفعل  ذل  بفضل  البالي

 : عروقه  وخالصة ،ساقه ومخ ،وهجه

 األرحام  يف يصب احلياة ماء           فإنه اس تطعت ما  منيَّك احفظ
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  يف   يشء  لك  أمام   واَّنزامه   بنفسه،  ثقته   عدم   من  حرج   وال   حفدث  النفس ية  عن  وأما 

 . كبرًيا أو اكن  صغرًيا ل  يبدو مما  وتعقده  احلياة،

 

ا ظن بعضهم أن الاس متناء حيل مشلكة  ومن القناعات الت حتتاج إىل مراجعة أيضً 

وأنه   املتفامقة،  اذلي    يطفئالشهوة  بل  ومه ،  بل  مؤقت  حل   أنه  واحلق  انرها، 

حيدث أن من ميارسها يشعر ابحلاجة إىل ممارس َتا مرة أخرى بعدها مبارشة، وهكذا  

ابال يومً امَّنيصاب  الشهوة  انر  أطفأ  لو  مث  برسعة ك،  تس تعر  أن  تلبث  ال  فإَّنا  ا، 

 .(يبةفهو أراد الهروب من مشلكة فوقع يف مص  ؛فيعود إىل الوقوع فهيا وهكذا
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 حكم تناول دواء لقطع الشهوة
يتساءل الش باب العزاب عن هل ابإلماكن قطع الشهوة ابلعالج، أو اس تعامل وهنا  

الفقهاء عند   ا قد انقشه  ه املسأةلما يسكن ذل إن مل يقطعه لكيًا، واحلقيقة أن هذ

لرشح   َباِب   َمْعرَشَ   "يَ السابق:  ديث  احل تناوهلم    الَْباَءةَ   ِمنُْكْ   اْستََطاعَ   َمنْ   الشَّ

ْج؛ وَّ َّهُ   فَلَْيزَتَ ،  أَغَضُّ   فَِإن ْوِم؛  فََعلَْيهِ   يَْستَِطعْ   لَمْ   َوَمنْ   لِلْفَْرجِ،  َوأَْحَصنُ   لِلَْبرَصِ َّهُ   اِبلصَّ   َلُ   فَِإن

  اخلطايب   به  )واس تدل:  الباري  يف فتح  -رمحه للا-  قال احلافظ ابن جحر، فقد  ِوَجاء "

  ،الس نة  رشح   يف   البغوي  وحاكه  ، ابألدوية  الناكح   شهوة   لقطع  جلة املعا   جواز   عىل

  بعد   يقدر  قد  ألنه  ؛صاةلأ  يقطعها   ما   دون  الشهوة  يسكن  دواء  عىل  مل حُي   أن  وينبغ 

 ،وَنوه  ابلاكفور  يكرسها   ال  بأنه  الشافعية  رصح   وقد  ،حقه  يف  ذل  لفوات  فيندم

  من   معناه  يف  ما   بذل  فيلحق  واخلصاه  اجلب   منع  عىل   اتفقوا  إَّنم   فيه   واحلجة 

الاتفاق عىل حرمة قطعها   -رمحه للا-وابلتايل فقد نقل    ،( 1) (أصاًل   ابلقطع  التداوي

فإذا اكن فيه رضر فال حيل،    بويعود أيًضا لقرار الطبي  َّنائيًا، وجواز قطعها مؤقّتًا،

أما قطعها ابللكية فال حيل  اتفاق، و   وهذا يف َتفيفها  ال كام س بق من  بخاري  ملا يف 

ِ   َرُسولُ   "َردَّ   قَاَل:  َوقَّاص    أَىِب   ْبنِ   َسْعدِ   ومسمل: َعنْ    َمْظُعون    ْبنِ   ُعثَْمانَ   عىََل   «  اّللَّ

َّهُ )  ِهَشام    ْبنِ   َسْعدِ   اَلْختََصْينَا"، وعند النسايئ وأمحد َعنْ   َلُ   أَِذنَ   َولَوْ   التَّبَتُّلَ    َدَخلَ   أَن

 

ه ،  1379  بريوت،  -  املعرفة   دار(  111/  9)  حجر  ابن  -  الباري   فتح  -  (1) 
  والشؤون   األوقاف  وزارة  ،(249/  5)  األحكام  عمدة  شرح  اللثام  كشف:  وانظر

  م،   2007  -  ه   1428  األوَل،:  الطبعة   سوراي،  النوادر  دار  الكويت،  -  اإلسالمية 
 األوَل. : الطبعة  هجر، دار( 13/ 7) املرام  بلوغ  شرح التمام  والبدر
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 تََريْنَ   فََما   التَّبَتُِّل،  َعنْ   أَْسَأَلِ   أَنْ   ُأِريدُ   ِإينِّ :  ُقلُْت :  قَالَ   ~  عَائَِشةَ   الُْمْؤِمِننيَ   ُأمِّ   عىََل 

ْعَت   أََما   تَْفَعْل،  اَل :  قَالَْت ،  ِفيِه؟   ِمنْ   ُرُساَل   أَْرَسلْنَا   َولَقَدْ : }يَُقولُ   -  وجل  عز  -  للاَ   مَسِ

َّةً   أَْزَواًجا   لَهُمْ   َوَجَعلْنَا   قَْبكِلَ  ي أََما{َوُذرِّ   ُأْسَوة    للاِ   َرُسولِ   يِف   لَُكْ   اَكنَ   لَقَدْ }  تَْقَرأُ   ، 

جَ   فَقَدْ {"  َحَسنَة   ،  ُودِلَ   َوقَدْ   «  للاِ   َرُسولُ   تََزوَّ ، وعند البهيق  وأمحد: (تَتَبَتَّلْ   فاَل   َلُ

  التَّبَتُّلِ  َعنِ   َويهَْنَيى  اِبلَْباَءِة،  يَأُمرُ  «  للاِ  َرُسولُ  اَكنَ : )"  قَالَ   ¢  َماِل   ْبنِ  أَنَِس  َعنْ 

ُجوا:  َويَُقولُ   َشِديًدا،  ََّنْيًا    الِْقيَاَمِة، َواَل   يَْومَ   اأْلَنِْبيَاءَ   ِبُكْ   ُماَكِثر    ِإينِّ   الَْولُوَد،   الَْوُدودَ   تََزوَّ

َرةَ   ، وعند أحصاب السنن َعنْ "(النََّصاَرى  كََرْهَباِنيَّةِ   تَُكونُوا   أَنَّ "    ¢  ُجنُْدب    ْبنِ   مَسُ

جيوز تعاط  دواء يقطع الشهوة ابللكية،    فال  وابلتايل  ،"التَّبَتُّلِ   َعنْ   ََّنَيى  «  النَّيِبَّ 

َ   ِإنَّ   أَنُْفَسُكْ   تَْقُتلُوا  َواَل }:  يجب أال يكون ل أرضارف وإذا اكن هناك دواء     ِبُكْ   اَكنَ   اّللَّ

فإنه وقاية من احلرام كام أخب عليه الصالة  ، وليلزم الصيام؛  [29:  النساء{ ]َرِحميًا 

ف قلّ والسالم؛  الشهوة  ضعفت  ولكام  الشهوة،  ضعفت  األلك  قلَّ  املعاِصلكام    : ت 

ْومُ " يف احلديث القديس:    «وقال    رواه الرتمذي وغريه، واجلُنة الوقاية،  ،"ُجنَّة    الصَّ

ابَهُ ، َطَعاَمهُ  يََدعُ "  . " رواه البخاري ومسملأَْجِل  ِمنْ  َوَشهَْوتَهُ   ،َورَشَ

 

 بيد زوجتهحكم االستمناء 
أما الاس متناء بيد الزوجة جفائز ال حرج منه؛ إذ هو نوع اس متتاع هبا، ولك اس متتاع  

ابلزوجة فاألصل جوازه غري ادلبر يف لك وقت، والقبل وقت حيضها ونفاسها، مفن  

 منيّه بيدها ال بيده.اكنت زوجته يف عذر ال ميكنه جمامعَتا فليتجه الس تفراغ 
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 البهيمة  إتيان
لقتهل كام هو   الفقهاء، بل ذهب بعضهم  الهبمية كثري من  إتيان  قد نقل اإلجامع عىل 

 أَبُو  َرَواهُ   َحِديث    ِفيهِ   مذهب الشافع  ورواية ألمحد كام نقل ذل ابن تميية: )َهَذا

نَنِ   يِف   َداُود ميَةً   أََت   َمنْ ":  قَْوُلُ   َوُهوَ   السُّ  قَْويَلْ   أََحدُ   َوُهوَ "  َواْقُتلُوَها   فَاْقُتلُوُه،  هَبِ

(  َوَمْذَهِب   أَمْحََد،  َمْذَهِب   يِف   الْقَْولنَْيِ   كََأَحدِ   ،الُْعلََماءِ  اِفِع ِّ الشَّ
، واحلديث املس تدل  (1)

 اختلف  الكويتية: )وقد  الفقهية  والرتمذي، ويف املوسوعة  داود،  وأبو  أمحد،  به رواه

 :أقوال أربعة  عىل الهبمية آيت عقوبة يف الفقهاء

  يف  وأمحد  ،والشافع   ،البرصي  واحلسن  ،عل  بن  واحلسن  ،زيد  بن  جلابر :  أحدها 

  حمصن،  غري  اكن  إن  وجيْل  ا،حمصنً   اكن   إن  فريمج  الزان،  حد  عليه  أن  وهو:  هلام  قول

 . الزان حد  به فوجب املرأة، من اكلقبل ا،رشعً  حمرم فرج يف إيالج  ألنه وذل

  عبد   بن  سلمة  أيب  عن  ورواية  ،للشافع   آخر  وقول  ،أمحد  عن  رواية:  الثاين

  ويف  ابحلجارة،  ا رمجً   حمصن  غري  أو  اكن  ا حمصنً   حال،  لك  يف  يقتل  أنه  وهو  الرمحن،

حلديث  اصبً   يقتل  للشافعية  قول   هبمية   أت  من"  ا:مرفوعً   عباس  ابن  ابلس يف؛ 

 .(3) اكللوط ( القتل فيه فاكن ِبال، يباح  ال  وطء  وألنه ؛ (2)"معه واقتلوها  فاقتلوه

 
 

 . (413/ 3) الكبى  الفتاوى  - (1) 
 والرتمذي.  داود، وأبو أمحد، تقدم قريًبا: رواه - (2) 
 .(32/ 44) الكويتية   الفقهية  املوسوعة  - (3) 
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  حكم من جامع زوجته وهو يفكر يف غّيها
وهنا سؤال يردين كثرًيا مع أنه غريب عىل أحصاب القلوب الطاهرة، والعيون العفيفة  

مفاده: أن بعضهم قد تكون ل عالقة سابقة ابمرأة سواء من هجة حب، أو فاحشة،  

وهو جيامعها،    تكلأو مبنظر حرام لفيديو أو صورة... فعند جامعه لزوجته يتخيل  

وخطورته عىل دين الفاعل حىت قال ابن   ، وخطره،هذا التفكروال ريب يف حرمة  

( تذلذً تميية:  ذل  فعل  من  تذكرً وأما  أو  اس متنائه ا  حال  يف  يتذكر  بأن  عادة،  أو  ا 

فيه   أوجب  وقد  غريه،  وال  أمحد  به  يقول  ال  حمرم  لكه  فهذا  جيامعها،  كأنه  صورة 

، ويف البخاري  (1) (بعضهم احلد، والصب عن هذا من الواجبات ال من املس تحبات 

اَن ُمْدِرك  َذِلَ اَل َمَحاةَلَ ومسمل:   ُه ِمَن الزِّ فَالَْعْينَاِن    ؛"ِإنَّ للَا كَتََب عىََل اْبِن آَدَم َحظَّ

النََّظرُ  ِزاَنمُهَا الاِْستَِماعُ ،  ِزاَنمُهَا  ُذاَنِن  الُْقبَلُ   ،َواأْلُ الْفَِم  مُ ،  َوِزاَن  الَُْكَ ِزاَنُه  ، َواللَِّساُن 

ْجُل ِزاَنَها الُْخَطا   ،لَْبْطُش َوالَْيُد ِزاَنَها ا ُق    ،َوالْقَلُْب َّيَْوى َويَتََمَنَّ ،  َوالرِّ َوالْفَْرُج: يَُصدِّ

بُُه"، َذِلَ لُكَّهُ   . ، وهذا التفكر يدخل يف الزان املعنويأَْو يُكَذِّ

 

 

 

 

الطبعة   دار   (573/  10)الفتاوى   جمموع   -  (1)  /    ه    1426  الثالثة،:  الوفاء 
 م. 2005
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 الدبر حكم نكاح 
لعقول أبناء  مع أخالقيات الغرب املنحطة، وجفورمه املنترش يف النت بقوة، وغزومه  

يرد السؤال  هذا  فإن  فيه  يناملسلمني بلك رشاسة  القول  فأخترص  جًدا   هنا   كثرًيا 

بأنه ال حيل ناكح ادلبر ِبال من األحوال، وحتت أي ظرف اكن، وجيب عىل املرأة  

مهنا، هذا  يريد  زوهجا  اكن  إن  الطالق  تطلب  عليه،    أن  وردت ويراودها  وقد 

كحديث ذل  حترم  كثرية  ِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  ُهَريَْرةَ   أيَِب   أحاديث  :  «  اّللَّ

َوَعنِ   أَبُو  َرَواهُ   ،«ُدُبرَِها   يِف   اْمَرأَةً   أََت   َمنْ   َملُْعون  »  ، ََّسايِئُّ َوالن  -  َعبَّاس    اْبنِ   َداُوَد، 

ُ   َريِضَ  ِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   -َعهْنَُما   اّللَّ ُ   يَْنُظرُ   اَل : »«  اّللَّ  أَوْ   َرُجاًل   أََت   َرُجل    ِإىَل   اّللَّ

ِمِذيُّ   َرَواهُ   «ُدُبرَِها   يِف   اْمَرأَةً  ْ ََّسايِئُّ   ،الرتِّ  ¢  اَثِبت    ْبنِ   ُخَزيَْمةَ   ِحبَّاَن، َوَعنْ   َواْبنُ   ،َوالن
 ِمنْ   يَْستَْحيِي   اَل   للاَ   ِإنَّ   ،الَْحقِّ   ِمنْ   يَْستَْحيِي   اَل   للاَ   ِإنَّ : "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ 

َِّساءَ   تَأتُوا  اَل   ،الَْحقِّ   ِمنْ   يَْستَْحيِي   اَل   للاَ   ِإنَّ   ،الَْحقِّ  وحصحه  "أَْداَبرِِهنَّ   يِف   الن  ،

َعنْ  والرتهيب:  الرتغيب  حصيح  يف  األلباين  وذكره  الطياليس  وعند    أيَِب   األلباين، 

َِّساءَ   أََت   َمنْ : "«  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  ُهَريَْرةَ  ا   يِف   الن كَفََر"، وعند    فَقَدْ   زِِهنَّ أجَْعَ

:  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  ُهَريَْرةَ   أيَِب   الرتمذي وابن ماجه وحصحه األلباين: َوَعنْ 

د    عىََل   ُأْنِزلَ   ِبَما  كَفَرَ   فَقَدْ   ُدُبرَِها  يِف   اْمَرأَةً   أَوْ   َحائًِضا  أََت   َمنْ " ، وللنسايئ  " «  ُمَحمَّ

َعنْ  ر و   ْبنِ   للاِ   َعْبدِ   وأمحد:    يِف   «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   -  عهنام  للا   ريض   -  َْعْ

ي ِ ْغَرى"، وعند البهيق : َعنِ  اللُّوِطيَّةُ  يِهَ : "ُدُبرَِها  يِف  اْمَرأَتَهُ  يَأيِت  اذلَّ :  قَالَ  َطاُوس    الصُّ

ي  َعنِ   -  عهنام   للا  ريض  -  َعبَّاس    اْبنُ   ُسئِلَ  ِ   َهَذا :  فَقَالَ   ُدُبرَِها،  يِف   اْمَرأَتَهُ   يَأيِت   اذلَّ

  ريض   -  ُْعَرَ   اِلْبنِ   ُقلُْت :  قَالَ   يََسار    ْبنِ   َسِعيدِ   الُْكْفِر"، وللنسايئ: َعنْ   َعنِ   يَْسَأليُِن 



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

585

 

ُض   الَْجَواِريَ   نَْشرَتِي   ِإانَّ ":  -  عهنام  للا   نَأِتهيُنَّ :  قَالَ   التَّْحِميُض؟  َوَما :  قَالَ   ،لَهُنَّ   فَنَُحمِّ

،  يِف  ؟!"  َهَذا  يَْعَملُ   أَوَ   ،أَوَّ :  قَالَ   أَْداَبرِِهنَّ ، هذا عن األحاديث واألمر يطول ُمْسمِل 

 يف َسد ما ص وما فيه مقال.

 

قال   فقد  األمئة  أقوال  تميية وأما عن    حرام  دبرها   يف   املرأة  وطء ):  -رمحه للا-  ابن 

  ، الصغرى  اللوطية  هو  بل  واخللف؛  السلف  جامهري  قول  وهو  ،والس نة  ابلكتاب

َِّساءَ   تَأتُوا  اَل   ، الَْحقِّ   ِمنْ   يَْستَْحيِي   اَل   للاَ   ِإنَّ "  قال:   أنه  «  النيب   عن  ثبت   وقد   يِف   الن

  ثبت   وقد  الصغرى  اللوطية  هو  ادلبر  يف   الوطء  أن  أثر:  غري  يف  جاء  وقد  ،"أَْداَبرِِهنَّ 

  يف   النساء  تأتوا  ال  احلق   من  يس تحيي  ال  للا   إن "  قال:  أنه   «  النيب  عن

  احلائض   إتيان  حرم   س بحانه  وللا   القذر  موضع  وهو  ،ادلبر  هو  احلش  و"  حشوشهن

:    املغلظة  النجاسة  فيه   تكون  اذلي  ابملوضع   فكيف  فرهجا   يف  عارضة  النجاسة   أن  مع

)َوَما (1) اللواط(   جنس  من  فهذا  ا وأيضً    َذِلَ   إاَبَحةَ   َرَويْت  ، ويق احملىل البن حزم: 

 َوَعنْ   َعْنُه،  اِبْخِتالف    اَنِفع    َوَعنْ   َعْنُه،  اِبْخِتالف    َوْحَدهُ   ُْعَرَ   اْبنِ   َعنْ   إال  أََحد    َعنْ 

 ، ويه روايت مل تصح عند العلامء، وردوها مطلقا. (2) فَقَطْ( َعْنهُ  اِبْخِتالف   َماِل  

 

 

 

 . (266/ 32) الفتاوى   جمموع - (1) 
 .(151/ 9) احمللى  - (2) 
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 الفرج   مصحكم 
التأثر ابلفجور املنترش لكن رشعًا ومع ما يف  وهذه املسأةل ال َتلو عن سابقَتا من  

فامي    مص فرهجا، أو مصها ذلكره من دانءة لكن ال أرى مانًعا من ذل؛ كون األصل

اإلابحة، ومل يأت ادلليل إال بتحرمي ادلبر يف لك وقت، والقبل وقت    بني الزوجني 

 مهنا.   املسأةل وما عدا ذل جفائز ال حرج منه، وهذه ،حيض ونفاس

 

 

 حكم مص ثدي الزوجة وشرب حليبها
من   أخف  هو  بل  أيًضا،  الزوجة  ثدي  ال ال حرج من مص  بلع  سابق،  احلك  وأما 

احلليب فهي  مسأةل خالفية، مع أن احلليب ال يؤثر يف الرضاع بعد احلولني لكن ال  

 ينبغ  رشبه؛ مراعاة للخالف، وملقام الش هبة. 
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 الشبكات بث حكم بيع كروت ورصيد النت و
ريب أن األصل يف األش ياء اإلابحة، وأن النت يف عرصان أصبح حاجة ملحة،    ال

، لكن ليس لك ما هو كذل فيجب عىل  ا ورضورة إنسانية ال ميكن الاس تغناء عهن

 هو الصحيح  بل العكس  ،الرشع أن يأذن ل، وأن يفتح ل جمال، ويوسع ل طريقه

رخصة منه لاميرس همامه دون  يجب عىل لك يشء أن خيضع للرشع، وأن يأخذ  ف 

ولكام خيدمه ما دام وأن صاحبه ال ميكنه    ،ومن ذل النت بأنواعه  ، ™  مترد عىل ربه

 .جحب احملرمات عنه

 

؛  مجيًعا   ا هو ال ريب أبعد مهنوال يقل قائل حمكه حك التلفاز والسكني والسالح، ف 

ابل الرشع  يف  والعبة  جًدا،  واندر  قليل  هبا  احلرام  فعل  هذه  القليل  إذ  ال  غالب 

فقال:  قليل  خري  من  فهيام  ما  مع  حرهمام  وامليرس  امخلر  حرم  ملا  ولهذا  النادر، 

  ِمنْ   أَْكَبُ   َوِإثُْمهَُما   لِلنَّاِس   َوَمنَاِفعُ   كَِبري    ِإمْث    ِفهِيَما   ُقلْ   َوالَْميْرِسِ   الَْخْمرِ   َعنِ   يَْسَألُونَكَ }

  من الرش،  اخلري اذلي فيه أكرث وأعظم، والنت ال ريب أن  [219:  البقرة{ ]نَْفِعهَِما 

وبأرقام قياس ية تصل ألكرث من   ،لكن يغلب عىل الناس ادلخول للحرام من خالل

مقدمة كتايب    ثليث اجملمتع تقدم معنا مراًرا، ويكف  لو عدت إلحصائية قوقل يف  كام 

 .وابلتايل فاحلك الرشع  س يكون عىل األكرث األغلب ال النادر األقل هذا،

   يقول قائل مفا ذنب البائع، وأقول: وقد  
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  َواَل   َوالتَّْقَوى   الِْبِّ   عىََل   َوتََعاَونُوا}وقد قال للا:    ،هو أعان عىل اإلمث والعدوان -1

مْثِ   عىََل   تََعاَونُوا َُّقوا  َوالُْعْدَوانِ   اإْلِ َ   َوات َ   ِإنَّ   اّللَّ ، [2:  املائدة{ ]الِْعقَاِب   َشِديدُ   اّللَّ

احلرام،  فيرّس  وقرّ   عليه،  لآلخرينوأعان  الرصيد  به  بتقريب   ،ببيع  أو 

 .، وبهثا يف مساكهنمالش باكت هلم

النيب   -2 ْساَلمِ   يِف   َسنَّ   قال كام يف حصيح مسمل: "َمنْ   «أن   َحَسنَةً   ُسنَّةً   اإْلِ

ء    ُأُجوِرمِهْ   ِمنْ   يَْنُقَص   أَنْ   غرَْيِ   ِمنْ   بَْعَدهُ   هِبَا   َْعِلَ   َمنْ   َوأَْجرُ   أَْجُرَها   فهََلُ   ، يَشْ

ْساَلمِ   يِف   َسنَّ   َوَمنْ   ِمنْ   هِبَا  َْعِلَ   َمنْ   َوِوْزرُ   ِوْزُرَها   عَلَْيهِ   اَكنَ   َسيِّئَةً   ُسنَّةً   اإْلِ

ء "، وقال النيب    أَْوَزاِرمِهْ   ِمنْ   يَْنُقَص   أَنْ   غرَْيِ   ِمنْ   بَْعِدهِ  كام   ¢   لعل «يَشْ

البخاري ومسمل: "فََوللاِ   ِمنْ   َلَ   َخرْي    َواِحًدا  َرُجاًل   ِبكَ   للاُ   َّيِْديَ   أَلَنْ   يف 

رُ   َلَ   يَُكونَ   أَنْ  بس نه لألوزار، وعليه وزره   النََّعِم"، وهذا ماذا نقول عنه   مُحْ

ووزر من نظر حلرام، ومسخ الش باب بداًل عن هدايَتم، وأضلهم بداًل أن 

 !.يرشدمه

مل يلعن الشارب وحده بل ومن عاونه،  ، و لعن يف امخلر عرشة  «يب  أن الن -3

ُ   لََعنَ ":  «من قريب أو بعيد فقال    وتسبب يف رشبه ًة:    الَْخْمرِ   يِف   اّللَّ َعرَشَ

َها،  َوُمْبتَاَعهَا،  َواَبئَِعهَا،  َوَساِقهَيَا،  َشاِرهَبَا،   ا، هَ رِصَ عتَ ومُ   مثهنا،  وآلك  َوعَارِصَ

 رواه الرتمذي وابن ماجه.  "إلَْيِه، وآلِك ثََمهَنَا  َوالَْمْحُموةَلَ  ا،هَلَ امِ حَ و 

قتل   -4 ملن  متتابعني  شهرين  وصيام  دية  من  القتل  كفارة  أوجب  الرشع  أن 

 ابلتسبب ال ابملبارشة كراكب مع خشص يف س يارة فانقلبت دون تعمد. 

يتخذه  -5 العنب ملن  الفتنة، وكذا  بيع السالح وقت  الفقهاء حرمة  وقد انقش 

مخًرا، والفتيان الرقيق ملن يفعل هبم الفاحشة... وغري هذه من املسائل الت 
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  جيوز  واحلك: )ال  العلوم  ال عالقة مبارشة للطرف البائع، قال صاحب جامع

  الريحني  بيع  وال  ،الفتنة  يف  السالح   بيع  وال   ،امخرً   يتخذه  ممن   العصري  بيع

،  ( 1)الفاحشة(  منه   يعمل  ملن  والغالم  ،امخلر  علهيا   أنه يرشب  يعمل  ملن  واألقداح 

اَلحِ   بَْيعِ   ب البخاري يف حصيحه فقال: )اَبُب وبوّ  ، بل  (َوغرَْيَِها   الِفْتنَةِ   يِف   السِّ

َعنْ  وغريهام:  والطباين  البهيق   َرانَ   عند  ،  ْبنِ   ِْعْ "قَالَ   ُحَصنْي   َرُسولُ   ََّنَيى: 

اَلحِ   بَْيعِ   َعنْ   «  للاِ   الكويتية: )ذهب   الفقهية  ، ويف املوسوعة"الِْفْتنَةِ   يِف   السِّ

 ذلريعة  سد  هذا  ألن الفتنة؛  وأهل  للبغاة  السالح  بيع  حترمي   إىل الفقهاء مجهور

 .(2)معاوضة( أو من إجارة  البيع معَن يف اكن  ما  وكذا املعصية، عىل اإلعانة

الفقهاء   -6 مثاًل -منع  احلرب حىت    -اكملالكية  لبالد  أي يشء  األطعمة؛  تصدير 

  ال  أنه ألن فيه تقوية هلم، وإعانة علينا، قال يف املوسوعة الفقهية الكويتية: )كام

  غري  يف  أما   العدو،  مع  هدنة  هناك  اكنت  إذا  إال  وَنوها   األطعمة  تصدير  جيوز

 .(3)جيوز( فال الهدنة

أنه من ابب سد اذلائع الت قال هبا كثري من أهل األصول خاصة املذهب   -7

األصل   يف  مباًحا  اليشء  اكن  وإن  حمرم  إىل  اإلفضاء  ملنع  واحلنبل؛  املاليك 

ينَ   تَُسبُّوا  َواَل }كقول للا:   ِ ِ   ُدونِ   ِمنْ   يَْدُعونَ   اذلَّ َ   فَيَُسبُّوا  اّللَّ   ِبغَرْيِ   عَْدًوا   اّللَّ

 

 .(415: ص) واحلكم العلوم  جامع - (1) 
 .(134/ 8) الكويتية   الفقهية  املوسوعة  - (2) 
)املدونة (113/  7)  الكويتية   الفقهية   املوسوعة   -  (3)  عن:  نقاًل   ،  10    /102، 

  اجلليل   ومواهب  ،331/    1  املالك  العلي  وفتح  ،285/    2  املمهدات  واملقدمات
 (. 379 و ، 364/  3
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لكن َّنيى للا تعاىل    ،، مفع أن سب آلهة الكفار جائز[108  :األنعام{ ]ِعمْل  

ّ كدليل آخر  ه جل وعال، وأيًضا  عنه؛ يك ال ينتقم الكفار بس بّ  ام اكن الهيود ل

يتخذون لكمة راعنا كسب وخسرية حرم للا عىل الصحابة اس تعاملها يف قول: 

َا   يَ } ينَ   أَّيُّ ِ ُعوا  انُْظْرانَ   واَوُقولُ   َراِعنَا   تَُقولُوا  اَل   آَمنُوا  اذلَّ ، [104:  البقرة{ ]َوامْسَ

بل ما حترمي النظر احلرام إال خش ية الوصول ملا بعده من فاحشة، فكذل 

إدخال الش باكت للبيوت دون رقابة ومتابعة مس مترة، أو الاستامثر فهيا ببهثا  

بيع كروت ورصيد   أو  املدن والقرى دون قدرة عىل جحب احلرام عهنا،  يف 

 من هذا الباب.النت لكه 
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 بيوت يف الالشبكات حكم إدخال 
مبال،  ويفسدمه  بنفسه،  أههل  ويغوي  بيده،  بيته  خيرب  اذلي  األب  ذلل  جعيب 

مل  هبم  ويعبث   مث  بيته  األهجزة  هذه  أدخل  من  عن  أحتدث  وهنا  فاي  الواي  مبثل 

يراقب ومل  وأهكل  ،وحياسب  ،يتابع،  وهكل  وأفسد،  وفسد  وأضاع،  ، فضاع 

قول للا  فيه  رِبُونَ }:  ويصدق  ]ِبَأيِْدِّيمْ   بُُيوَِتُمْ   خُيْ فالواجب عىل من  [2:  احلرش{   ،

بيته أن يراقب أههل، ويتابعهم بنفسه، ويتخوهلم بوعظه   أدخهل هذه الش باكت إىل 

وزجره اإلمث:    ،وَّنيه  يف  مشرتاًك  اكن    نُوا تََعاوَ   َواَل   َوالتَّْقَوى   الِْبِّ   عىََل   َوتََعاَونُوا}وإال 

مْثِ   عىََل  َُّقوا  َوالُْعْدَوانِ   اإْلِ َ   َوات َ   ِإنَّ   اّللَّ ل مبا خت  ، وتأمّ [2:  املائدة{ ]الِْعقَاِب   َشِديدُ   اّللَّ

 للا اآلية الكرمية!.
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 ألوالده تجواالحكم شراء األب 
احلقيقة الت جيب أن تقال: أن مشلكتنا ليست يف النت واجلوالات وهذه األمور 

بل يف املراقبة واملتابعة األبوية الت قد تنعدم يف أكرث البيوت،   ، فهيا خري ورشالت  

مبا حتمل يف   اجلوالات  ومن ذل  لكها،  حياِتم  األبناء  عىل  ادلمار  يكون  وابلتايل 

ودله،  يتابع  أن  األب  يس تطع  مل  إذا  وتطبيقات  وبرامج  وخفاي،  خباي  من  طياِتا 

 فسد حياته، ويدمر مس تقبهل. ويتحك يف هاتفه فال حيل ل أن ي 
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 مراسلة النساء واخلطيبة  حكم 
النساء بلك أشاكلها وأنواعها مبا يكف    ويغين،  لقد حتدثت يف كتايب هذا عن فتنة 

  ،لكن هنا أحتدث عن حرمة مراسةل الرجال للنساء يف األصل إال يف نطاق ضيق

علمها عن ادلوام، أو النظام وَنو هذا مما ميكن أن  بُكم عام مكوظفة يف العمل يُ و 

وإال فال حيل همام اكن ادلاع ، ومهنا خطيبته بل الفتنة    ،حيدَثا أمام أي قريب لها 

والشهوة بال ريب ِتيج، والقلب ّيوى، مث    ،أشد، واخلطر أعظم، والش هبة أْعق

 . للخطيب أن يراسل أو يتصل ِبطيبته فال حيل تكون سالسل ش يطانية،
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 حكم اشرتاك النساء يف جمموعات الرجال
احملرمات   املنترشةومن  الرجال  العرصية  اختالط  هو  الصدد  هذا  يف  أراها   الت 

 وع من هذه األنواع برشط يظهر رمقها النساء يف اجملموعات أو القروابت أو أي ن و 

الرمق يظهر  مل  إذا  أما  حيل،  ال  من    فلكه  يعد  وذل  تليجرام،  كقنوات  حرج  فال 

 ، الاختالط املعنوي اآلمث، خاصة مع وجود كثري من العابثني اذلين يأخذون األرقام

يقومون مبراسلَتا عب اخلاص مث صور، وحرام،    ، واصطيادهن بُكم معسول،مث 

 . ات، وفاحشةومواعد
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 لزوجها  حكم مراسلة الزوجة
التواصل وسائل  انتشار  املبارشةالاجامتع   مع  املرئية  والتطبيقات  الزوج  وبُ   ،،  عد 

فيأيت سؤال ِبك    يف بالد املهجر مثاًل، أو داخل الوطن الواحد فرًضا   عن زوجته

لكن    ؛ ألَّنا زوجته،تكشف الزوجة لزوهجا فأقول: ليست املشلكة يف تكشفها ل

إليه الناقةل  الوس يةل  ابلصور   يه  قطًعا ف  ؛يف  حتتفظ  فهي   وابلتايل  مأمونة،  غري 

قطًعا   بل  أو مس تقباًل،  مبارشة،  أكده خباء-والتسجيالت وميكن نرشها  أن    -كام 

  )الزوج( مث يه تبثه لآلخر ،الوس يطة صاحبة التطبيق لك يشء يصل أواًل للرشكة

آخر ماكن  أن  ،يف  مبوظفهيا   ومعناه  يشء  الرشكة  لك  ويس تطيعون يشاهدون   ،

فال حيل للزوجة أن تتكشف أمام زوهجا عب النت، فضاًل   الاحتفاظ بلك يشء،

  عن ما بعده من اس متناء، وإاثرة غرائز بعض خاصة الزوجة الت قد يصل احلال هبا

 مع طيةل غيبة الزوج. خصوًصا للزان 
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 اجلنسية  رواياتالقصص وحكم قراءة ال
وجتاهر  و  احلرام،  حتيك  الت  والروايت  القصص  والفيديوها  الصور  عن  بعيد  غري 

والزان واخلنا وما حيصل  وتتحدث عن الفجور والفسق    وتتحدى الرمحن،  ابلعصيان، 

ا حيصل بيهنام فكيف أن مب، وإذا اكن الرشع حرم عىل الزوجني التحدث  بني الزانينَي 

  َرُسولُ   بنا   َصىلَّ :  قَالَ   ¢  ُهَريَْرةَ   أيَِب   َعنْ فَ حيصل بينه وبني زانيته    مبا يتحدث الزاين  

 ِ ا   «  اّللَّ هِ   عَلَْينَا   أَْقبَلَ   َسملََّ   فَلَمَّ   أََت   ِإَذا  الرجل  ِمنُْكْ   َهلْ   ،َمَجاِلَسُكْ ":    فَقَالَ   ِبَوهْجِ

هُ   أَْرىَخ وَ   ،اَببَهُ   أَغْلََق   أَْههَلُ  ُرجُ   مُثَّ   ،ِسرْتَ ُث   خَيْ   َوفََعلُْت   ،كََذا  ِبَأْهِل   فََعلُْت   :فَيَُقولُ   فَُيَحدِّ

َِّساءِ   عىََل   فََأْقبَلَ   فََسكَُتوا  "،كََذا  ِبَأْهِل  ُث   َمنْ   ِمنُْكنَّ   َهلْ " :  فَقَالَ   الن   فَتَاة    فََجثَْت   ،حُتَدِّ

اَها َوتََطاَولَْت   ُرْكَبتهَْيَا  ِإْحَدى   عىََل  كََعاب   ِ  َرُسولُ  ِلرَيَ   ِإي :  فَقَالَْت   الَكَمهَا َويَْسَمعَ  « اّللَّ

 ِ ُمْ   َواّللَّ ُنَّ   ،يتَحّدثُونَ   ِإَّنَّ  :َذِلَ   فََعلَ   َمنْ   َمثَلُ   َما   تَْدُرونَ   َهلْ "  :«  فَقَالَ   لَيتَحّدثْنَ   َوِإَّنَّ

كَّةِ   َصاِحبَهُ   أََحُدمُهَا  لَِق َ   َوَشْيَطانَة    َشْيَطان    فََعلَ   َمنْ   َمثَلَ   ِإنَّ    ِمهْنَا  َحاَجتَهُ   قىََض   اِبلسِّ

البار وأمحد  داود   وأبو  أمحد،رواه    "، ِإلَْيهِ   يَْنُظُرونَ   َوالنَّاُس    أيَِب   َعنْ ، ويف مس ند 

لُوَ   أَنْ   أََحُدكُْ   َعىَس   أاََل : )"  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  الُْخْدِريِّ   َسِعيد   ،   خَيْ   ِبَأْههِلِ

ا،  يُْريِخ   مُثَّ   اَباًب،  يُْغِلُق  َث   َخَرجَ   ِإَذا  مُثَّ   َحاَجتَهُ   يَْقيِض   مُثَّ   ِسرْتً ابَهُ   َحدَّ  أاََل   ِبَذِلَ   أَحْصَ

ثَْت   ا َحاَجََتَ   قََضَت   فَِإَذا  ِسرْتََها  َوتُْريِخَ   اَبهَبَا   تَْغِلَق   أَنْ   ِإْحَداُكنَّ   َعىَس  "    َصَواِحبََْتَا   َحدَّ

اءُ   فَقَالَتِ  كَنِ   ْبنِ   يَزِيدَ   ِبنْتِ   أَمْسَ ُنَّ   للاِ   َرُسولَ   يَ :  -  عهنا   للا  ريض  -  السَّ   لََيْفَعلَْن،   ِإَّنَّ

ُمْ  "قَالَ   لََيْفَعلُوَن،  َوِإَّنَّ   عىََل   َشْيَطانَةً   لَِق َ   َشْيَطان    َمثَلُ   َذِلَ   َمثَلَ   فَِإنَّ   تَْفَعلُوا،  فاَل : 

رِيقِ  قَارِعَةِ  َف  مُثَّ  يَْنُظُرونَ  َوالنَّاُس  فَغَِشهَيَا  الطَّ  "( َوتََركَهَا  انرَْصَ
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ِت   لُكُّ : "  «  للاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ¢  ُهَريَْرةَ   أَيِب   َعنْ   وللبخاري ومسمل  ُمَعاًَف   ُأمَّ

ُجلُ   يَْعَملَ   أَنْ   الُْمَجاَهَرةِ   ِمنَ   َوِإنَّ   الُْمَجاِهرِيَن،  ِإالَّ  هُ   َوقَدْ   يُْصِبحَ   مُثَّ   َْعَاًل   اِبللَّْيلِ   الرَّ  َسرَتَ

لُْت   فُاَلنُ   يَ :  فَيَُقولَ   عَلَْيِه،   للاُ  هُ   اَبَت   َوقَدْ   َوكََذا،  كََذا  الَْبارَِحةَ   َْعِ ُّهُ   يَْسرُتُ   َويُْصِبحُ   ،َرب

  : رابح  أيب  بن  عطاء  َعنْ   البخاري يف األدب املفرد:وروى  "    َعْنهُ   للاِ   ِسرْتَ   يَْكِشُف 

َّهُ " اَن، أََشاعَ  َمنْ  عىََل  النَّاَكلَ  يََرى اَكنَ  أَن  " الْفَاِحَشةَ  أََشاعَ : يَُقولُ  الزِّ
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 احليوانات حكم مشاهدة تناكح 
يسأل بعض اإلخوة كذل عن حك مشاهدة مناظر تناكح احليواانت وال شك أنه  

وابلتايل فيدخل    ،لكن هو جير قطًعا إىل ما بعده  من مشاهدة حمرمات البرش  أهون

 يف احلرام فال حيل مشاهدته. 
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   النساء  لصور( بروفايل)  خلفيات وضع حكم
أو ألي عضو    ، يس تعرض بعضهم بصورة حسابه الشخيص المرأة، أو أليد منقوشة

أنه لن يس تفيد سوى كسب اذلنوب  فاتن، وهو ال ريب من احملرمات، والعجيب 

  مدون أن ينقص من ذنوهب  مفهل مثل ذنوهب  ،نظر لك واحد لهذه الصورةخالل  من  

ْساَلمِ   يِف   َسنَّ   ا كام ثبت عند مسمل يف حصيحه: "َمنْ شيئً    أَْجُرَها  فهََلُ   َحَسنَةً   ُسنَّةً   اإْلِ

ء    ُأُجوِرمِهْ   ِمنْ   يَْنُقَص   أَنْ   غرَْيِ   ِمنْ   بَْعَدهُ   هِبَا  َْعِلَ   نْ مَ   َوأَْجرُ    يِف   َسنَّ   َوَمنْ   ،يَشْ

ْساَلمِ   يَْنُقَص   أَنْ   غرَْيِ   ِمنْ   بَْعِدهِ   ِمنْ   هِبَا   َْعِلَ   َمنْ   َوِوْزرُ   ِوْزُرَها   عَلَْيهِ   اَكنَ   َسيِّئَةً   ُسنَّةً   اإْلِ

الفاحشة يف اذلين آمنوا:    أَْوَزاِرمِهْ   ِمنْ  ء "، ويعد من إشاعة  ينَ   ِإنَّ }يَشْ ِ بُّونَ   اذلَّ  حُيِ

ينَ  يِف  الْفَاِحَشةُ  تَِشيعَ  أَنْ  ِ نَْيا يِف   أَِلمي   عََذاب   لَهُمْ  آَمنُوا اذلَّ ُ  َواآْلِخَرةِ  ادلُّ   اَل  َوأَنُْتْ   يَْعملَُ  َواّللَّ

 !. [19: النور{ ]تَْعلَُمونَ 
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 الزوجني  بني تصويرحكم ال
ال يدخل يف العقل أن يقوم زوج بتصوير    ا من بالوي العرص، وحوادث ادلهر، ومم 

كام   أثناء جامعهام  مع زوجته  من خطر   ُسئلتنفسه  ملا ذلل  عنه، وهو ال حيل؛ 

 .واجلوالات شديد، وعدم أمان أي يشء يف عامل النت
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 املراجع 
 القرآن الكرمي

 كثري  بن  ْعر  بن  إسامعيل  الفداء  أليب  العظمي،  القرآن  تفسري  املسمى  كثري  ابن  تفسري

  دار:  النارش  سالمة،   محمد  بن   سايم  : حتقيق  ، [هـ  774-  700]  ادلمشق   القريش

 . م 1999 -  هـ1420 الثانية : الطبعة والتوزيع، للنرش طيبة

  السابعة، :  الطبعة  لبنان،  بريوت  الكرمي،  القرآن  دار  كثري،  ابن  تفسري  خمترص

 . الصابوين عل  محمد ( وحتقيق اختصار)  م، 1981 - هـ 1402

  بن  الرمحن لعبد  املنان  الكم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري: املسمى السعدي تفسري

  مؤسسة:  النارش  اللوحيق،   معال  بن  الرمحن  عبد   /حتقيق  ، السعدي  بن   انرص

 . م 2000- هـ 1420  األوىل: الطبعة الرساةل،

  كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  لإلمام  القرآن   تأويل  يف   البيان  جامع:  الطبي  تفسري

  محمد   أمحد:  احملقق  ،[  هـ  310  -  224]    الطبي،  جعفر  أبو  اآلمل،  غالب  بن

  عدد  م،  2000  -  هـ  1420  ،  األوىل:    الطبعة  الرساةل،  مؤسسة:  النارش  شاكر،

 . 24: األجزاء

 السعودية،  العربية  اململكة  الريض،  الكتب،  عامل  دار  القرآن،  ألحاكم  اجلامع

 البخاري  مسري  هشام: احملقق م،2003 /هـ  1423: الطبعة

 . العريب الرتاث إحياء  دار/  النرش دار الرازي، الفخر تفسري
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  الرتاث   إحياء  دار  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التزنيل  حقائق  عن  الكشاف

 . العريب

 . م2005 بريوت ـ  النفائس دار النسف ، تفسري

  اخملتار  بن  محمد  بن  األمني  محمدتأليف:    ابلقرآن  القرآن  إيضاح   يف  البيان  أضواء

 بريوت  والتوزيع  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  : النارش،  هـ  1393  الش نقيط   اجلكين

 . م 1995 -هـ  1415 لبنان  –

  للا   صىل  للا  رسول  أمور  من  اخملترص  الصحيح  املس ند  اجلامع:  البخاري  حصيح

  البخاري،   املغرية  بن  إبراهمي  بن  إسامعيل  بن  محمد:  املؤلف  وأيمه،  وسننه  وسمل  عليه

  النجاة،   طوق  دار:  النارش   النارص،  انرص  بن  زهري  محمد:  احملقق  للا،  عبد  أبو

 . هـ1422 األوىل: الطبعة

  صىل   للا  رسول  إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  اخملترص  الصحيح  املس ند:  مسمل  حصيح

  النيسابوري  القشريي   احلسن   أبو  احلجاج   بن   مسمل:  املؤلف  وسمل،  عليه  للا

  العريب  الرتاث  إحياء  دار:  النارش  البايق،  عبد  فؤاد   محمد:  احملقق  ، (هـ261:  املتوَف)

 . بريوت –

/   النرش  دار  امحليدي،  فتوح  بن  محمد:  تأليف  ومسمل،  البخاري  الصحيحني  بني  امجلع

.  د:  حتقيق  الثانية، :  الطبعة  م،2002  -  هـ 1423  -  بريوت  /لبنان  -  حزم   ابن  دار

 .البواب حسني  عل
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 النرش  دار  الباىق،   عبد  فؤاد  محمد :    املؤلف   الش يخان،  عليه  اتفق   فامي  واملرجان  اللؤلؤ

يحُ   ُمْختَرَص .  بريوت  ـ  الفكر  دار  /  الرمحن  عبد  أبو:  املؤلف  الُبَخاِري،  اإِلَمامِ   حَصِ

: املتوَف)  األلباين  األشقودري  آدم،  بن  جنايت  بن  نوح   احلاج   بن  ادلين،  انرص   محمد

َّرْش   املَعارف  مكتَبة:  النارش  ،(هـ1420   األوىل، :  الطبعة  الريض،  والتوزيع،  للن

 .  م 2002 - هـ 1422

  السلم ،   الرتمذي  عيىس  أبو  عيىس  بن  محمد:  املؤلف  الرتمذي،  سنن  الصحيح  اجلامع

 . وآخرون شاكر محمد  أمحد: حتقيق  بريوت، – العريب الرتاث إحياء  دار: النارش

 أمحد   الرمحن  عبد   أبو:  املؤلف  الس ندي،  وحاش ية   الس يوط   برشح   النسايئ   سنن

 ببريوت،  املعرفة   دار:  النارش  الرتاث،  حتقيق  مكتب:  احملقق  النسايئ،  شعيب  بن

 . هـ1420  اخلامسة: الطبعة

 شداد   بن  بشري   بن  إحساق  بن  األشعث  بن  سلامين  داود  أبو:  املؤلف  داود،  أيب  سنن

ِجْستاين  األزدي  ْعرو   بن د   -  األرنؤوط  شَعيب:  احملقق  ،(هـ 275:  املتوَف)  السِّ   حَممَّ

  -  هـ  1430  األوىل،:  الطبعة  العاملية،  الرساةل  دار :  النارش  بلل،   قره  اكِمل

 . م2000

 –  الفكر  دار:  النارش  القزويين،  عبدللا  أبو  يزيد  بن  محمد:  املؤلف  ماجه،  ابن  سنن

 . البايق عبد فؤاد محمد: حتقيق بريوت،

:  النارش  الطباين،  القامس  أبو  أيوب  بن  أمحد  بن  سلامين:  املؤلف  الكبري،  املعجم

:  حتقيق  م،1983  –  1404  الثانية،  الطبعة  املوصل،  –  واحلك  العلوم  مكتبة

 .السلف  عبداجمليد بن محدي
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  دار :  النارش  الطباين،  أمحد  بن   سلامين  القامس  أبو:  املؤلف  للطباين،  األوسط  املعجم

  احملسن   عبد  محمد  بن  للا  عوض  بن  طارق:  حتقيق  هـ،1415  القاهرة،  -  احلرمني

 . احلسيين إبراهمي بن

  محمد  بن املبارك السعادات أبو ادلين جمد : املؤلف الرسول أحاديث يف األصول جامع

  مكتبة : النارش األرنؤوط،  القادر عبد: حتقيق  ،(هـ606: املتويف) األثري  ابن اجلزري

 . األوىل: الطبعة البيان، دار مكتبة - املالح  مطبعة - احللواين

  دار : النارش البغدادي، ادلارقطين احلسن أبو ْعر  بن عل : املؤلف  ادلارقطين، سنن

 . املدين  مياين هامش للا عبد الس يد:  حتقيق  م،1966 – 1386 بريوت، - املعرفة

  دار :  النارش  ادلاريم،  محمد  أبو  عبدالرمحن  بن  عبدللا:  املؤلف  ادلاريم،  سنن

  زمريل   أمحد  فواز:  حتقيق   هـ،1407  األوىل،  الطبعة  بريوت،  –  العريب  الكتاب

 . العلم  الس بع خادل

:  النارش  النسايئ،  الرمحن  عبد  أبو  شعيب  بن  أمحد:  املؤلف  السنن،  من  اجملتب

  م،1986  –  1406  الثانية،  الطبعة  حلب،  –  اإلسالمية  املطبوعات  مكتب

 . غدة أبو عبدالفتاح : حتقيق

  اخلراساين،   عل   بن  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو:  املؤلف  الكبى،   السنن

 أرشف  شليب، املنعم عبد  حسن: أحاديثه وخرج  حققه  ،(هـ303: املتوَف) النسايئ

  األوىل،:  الطبعة  بريوت،  –  الرساةل  مؤسسة :  النارش  األرانؤوط،  شعيب:  عليه

 . م 2001 - هـ 1421



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

605

 

  ، (هـ  458  -  384)  البهيق   علٍّ   بن   احلَُسني  بن  أمحد  بكر  أبو  الكبري  السنن

  للبحوث   جهر  مركز:  النارش  الرتيك،  احملسن   عبد  بن  للا  عبد  ادلكتور:  حتقيق

:  الطبعة  ،(ميامة  حسن  الس ند  عبد/    ادلكتور)  واإلسالمية  العربية  وادلراسات

 . م 2011 - هـ  1432 األوىل،

 الكتب  دار:  النارش  البهيق ،  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو:  ملؤلف  اإلميان،  شعب

 . زغلول بس يوين السعيد محمد:  حتقيق ، 1410 األوىل، الطبعة بريوت، – العلمية

  األرنؤوط  شعيب:  احملقق  حنبل،  بن  أمحد:  املؤلف  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مس ند

 .م 1999 هـ،1420 الثانية: الطبعة الرساةل، مؤسسة: النارش  وآخرون،

  المتمي    حات  أبو  أمحد  بن  حبان  بن  محمد:  املؤلف  بلبان،  ابن  برتتيب   حبان  ابن  حصيح

  م، 1993  –  1414  الثانية،   الطبعة  بريوت،   –  الرساةل   مؤسسة:  النارش  البس ت،

 .األرنؤوط  شعيب: حتقيق

 النيسابوري،  السلم   بكر  أبو  خزمية  بن  إحساق  بن  محمد:  املؤلف  خزمية،  ابن  حصيح

  محمد .  د:  حتقيق  م،1970  –  1390  بريوت،  -  اإلساليم  املكتب:  النارش

 .األعظم  مصطفى

:  النارش  األلباين،  ادلين  انرص  محمد:  املؤلف  وزيدته،  الصغري  اجلامع  وضعيف  حصيح

 .اإلساليم املكتب

 املعارف  مكتبة:  النارش  األلباين،  ادلين  انرص  محمد :  املؤلف  الصحيحة،  السلسةل

 الريض 
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 بن  أمحد  بن  للا   عبد  بن  أمحد  نعمي  أبو:  املؤلف  األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية

  جبوار   -  السعادة:  النارش   ،(هـ430:  املتوَف)  األصهباين   همران  بن  موىس  بن  إحساق

 . م1974 - هـ 1394 مرص، حمافظة

  بن   بكر  أيب  بن  عل   ادلين   نور  احلسن   أبو:  املؤلف  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع

  مكتبة:  النارش  القديس،  ادلين  حسام:  احملقق  ،(هـ807:  املتوَف)  الهيمث   سلامين

 . م 1994 هـ،  1414: النرش عام القاهرة، القديس،

 الفضل   أبو  جحر  بن  عل  بن  أمحد:  املؤلف  البخاري،  حصيح  رشح   الباري  فتح

  عل   بن  أمحد:  حتقيق   هـ،1379  بريوت  -  املعرفة  دار:  النارش  الشافع ،  العسقالين

 . الشافع  العسقالين الفضل أبو جحر بن

  مري  بن  رشف  بن  حيىي  زكري  أبو:  املؤلف   احلجاج،  بن  مسمل  حصيح  رشح   املهناج

 . هـ1392 الثانية، الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء دار : النارش النووي،

املرام    السالم  س بل بلوغ  رشح    الكحالين  األمري  إسامعيل  بن  محمد:  املؤلفيف 

:    الطبعة،  احلليب   البايب  مصطفى  مكتبة:    النارش،  (هـ1182:    املتوَف)  الصنعاين

 م1960 / هـ1379 الرابعة

 الكشمريي  شاه   معظم  ابن  شاه  أنور   محمد:  املؤلف  للكشمريي  الشذي  العرف

 للنرش  ُضى  مؤسسة  املدقق،  شاكر  أمحد  محمود  احملقق،  األوىل  الطبعة،  الهندي

 .والتوزيع
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  دار،  البغوي  مسعود  بن  احلسني :  املؤلف   ورشحا   متنا   البغوى  لإلمام  الس نة  رشح 

:    الطبعة،  م1983  -  هـ 1403  ـ  بريوت   ـ  دمشق  -  اإلساليم  املكتب:  النرش

 . الشاويش زهري محمد - األرانؤوط  شعيب:  حتقيق ، الثانية

  احلسن   خفر  ،عبدالغين  الس يوط ،:  املؤلف  للس يوط   ماجه   ابن  سنن   رشح 

 . كراتيش – خانة كتب قدمي  : النارش، ادلهلوي

داود    املعبود  عون أيب  سنن   أبو   آابدي  العظمي  احلق  مشس  محمد:  املؤلفرشح 

 هـ. 1415  الثانية الطبعة، بريوت – العلمية الكتب دار:  النارش، الطيب

الرتمذي    األحوذي  حتفة سنن   عبد   بن  الرمحن  عبد  محمد  العال  أبو:  املؤلفرشح 

 . بريوت – العلمية  الكتب دار: النارش، (هـ1353: املتوَف) املباركفورى الرحمي

 الكويت،   -  اإلسالمية   والشؤون   األوقاف  وزارة  األحاكم،  ْعدة   رشح   اللثام  كشف

 . م 2007 - هـ  1428 األوىل،: الطبعة سوري، – النوادر دار

 . األوىل: الطبعة جهر،  دار( 13/ 7) املرام بلوغ رشح الامتم البدر

،  احلنبل  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو:    املؤلف،  واحلك  العلوم  جامع

 . ه1408 األوىل الطبعة، بريوت – املعرفة دار :  النارش

  1395  الثانية،  الطبعة  بريوت،  املعرفة  دار  اجلوزي،   البن  من اللهفان  اللهفان   إغاثة

 . الفق   حامد محمد: حتقيق م، 1975 –

املش تاقني  احملبني  روضة   –  1412  بريوت،  -  العلمية  الكتب  دار  ،ونزهة 

 . م1992
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:  حققه (  اآلخر  امسه )  الشايف  ادلواء  عن  سأل  ملن  الاكيف  اجلواب  أو   وادلواء  ادلاء

د  الفقه  مجمع:  النارش  النشريي،  أمحد  بن  زائد:  أحاديثه  خرج  اإلْصاَليح،  أمجل  ُمَحمَّ

 . هـ 1429 األوىل،: الطبعة جبدة، الفوائد عامل  دار ط  جبدة، اإلساليم

 . الثانية الطبعة بريوت، العلمية الكتب دار البن القمي اجلوزية الفوائد

  الكتاب  دار  يف منازل إيك نعبد وإيك نس تعني البن قمي اجلوزية   السالكني  مدارج

 . بريوت العريب

  اإلسالمية،  املنار   مكتبة  -  بريوت  الرساةل،   مؤسسة   العباد،  خري   هدي  يف  املعاد  زاد

 . م1994/ هـ 1415 والعرشون،  السابعة: الطبعة الكويت،

)محمد  السعادتني  وابب  الهجرتني  طريق القمي    أبو  الزرع   أيوب  بكر  أيب  بن  البن 

،  1994  –  1414  الثانية،  الطبعة،  ادلمام  –  القمي  ابن  دار :  النارش (،  للا  عبد

 . ْعر أبو  محمود بن ْعر : حتقيق

 . الواحد عبد مصطفى حتقيق  البن اجلوزي الهوى ذم

اجلوزي  املامت  عند  الثبات  الطبعة  بريوت،  –  الثقافية  الكتب  مؤسسة  ،البن 

 . األنصاري اللييث للا  عبد: حتقيق هـ، 1406: األوىل

 . اجلوزي البن العمر موامس عىل الغمر النامئ تنبيه

يف التخل من األمراض النفس ية والتحل ابآلداب الرشعية واألخالق   اخلاطر  صيد

  http://www.alwarraq.com الوراق موقع  :الكتاب مصدراملرضية لإلمام ابن اجلوزي 

http://www.alwarraq.com/
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  عطا،  عبدالقادر  مصطفى  -  عطا   عبدالقادر  محمد:  احملقق  البن تميية  الكبى  الفتاوى

 .  م1987 - هـ1408 األوىل الطبعة العلمية، الكتب دار: النارش

  اجملددة  السابعة   الطبعة  بريوت،   اإلساليم  املكتبلش يخ اإلسالم ابن تميية    العبودية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .الشاويش زهري  محمد: احملقق م،2005 - هـ 1426

  حزم   بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عل  محمد  أبو:    املؤلف  واألالف  األلفة  يف  امحلامة  طوق

 -  لبنان/    بريوت  -  والنرش  لْلراسات  العربية  املؤسسة:    النرش  دار،  األندليس

 . عباس إحسان .  د:  حتقيق، الثانية:   الطبعة، م 1987

:  الطبعة  القاهرة،   العريب،  املرشق  دار   األندليس،  حزم  البن   والسري  األخالق

 . م198-هـ1408 عام األوىل،

  -  هـ1399  النرش  س نة  اجلديدة،  اآلفاق   دار  النارشالبن حزم،    النفوس  مداواة

 .بريوت النرش ماكن م،1979

 الكويت،   –  السلفية  ادلار  البغدادي،  القريش  بكر  أبو  محمد  بن  للا  لعبد  الورع

 . م 1988 –  1408 األوىل الطبعة

  –  العريب  الكتاب  دار  األصهباين،  للا  عبد  بن  أمحد  نعمي  أليب  األولياء،  حلية

 . هـ 1405  الرابعة، الطبعة بريوت،

  بريوت،   –  املعرفة  دار  الفرج،  أبو  محمد  بن  عل  بن  الرمحن  لعبد  الصفوة،  صفة

 قلعه  رواس  محمد . د  -  فاخوري   محمود  حتقيق   م،1979  –  1399  الثانية،   الطبعة

 .يج
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  -  لبنان /    بريوت   -  العلمية  الكتب  دار  اآلداب،  منظومة  رشح   األلباب  غذاء

 .اخلادلي  العزيز  عبد محمد:  حتقيق الثانية، : الطبعة م،  2002 - هـ 1423

  محمد،  أبو  اإلشبيل  للا  عبد  بن  الرمحن  عبد  بن  احلق  لعبد  املوت  ذكر  يف  العاقبة

:  حتقيق  م،1986  –  1406  األوىل،  الطبعة  الكويت،  –  األقىص  دار  مكتبة

 . خرض محمد  خرض

 الرمحن  عبد  بن  احلق   عبد :  املؤلف  ،املصطفى  النيب  حديث  من  الوسطى  األحاكم

  املعروف   األشبيل،  األندليس  األزدي،  إبراهمي  سعيد  بن  احلسني  بن  للا   عبد  بن

  السامرايئ،   صبح   السلف ،  محدي:  حتقيق   ،(هـ  581:  املتوَف)  اخلراط  اببن

  عام   السعودية،  العربية  اململكة  -  الريض   والتوزيع،  للنرش  الرشد   مكتبة:  النارش

 . م 1995 - هـ  1416: النرش

 -  املعرفة  دار:    النارش،  حامد  أبو  الغزايل  محمد   بن  محمد :    املؤلف،  ادلين  علوم   إحياء 

 . بريوت 

:    املؤلف،  األحاكم  كتاب  يف  واإلّيام  الومه  بيان  األحاكم  كتاب   يف  واإلّيام  الومه

  املتوَف )  القطان  ابن  احلسن  أبو  الفايس،  امحلريي  الكتايم  املكل  عبد   بن  محمد  بن  عل

،  الريض  –  طيبة  دار:    النارش،  سعيد  آيت  احلسني.  د :    احملقق،  (هـ628:  

 . م1997-هـ1418 ، األوىل:  الطبعة

  عدد :    املؤلف،  وسمل  عليه  للا  صىل  -  الكرمي  الرسول  أخالق  ماكرم  يف  النعمي  نرضة

  احلرم   وخطيب  إمام   محيد  بن  للا  عبد   بن  صاحل  /الش يخ  بإرشاف  اخملتصني  من

 . الرابعة:   الطبعة، جدة والتوزيع، للنرش الوس يةل دار :  النارش، امليك
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الس يد  الش هبات  مع  للتعامل   سابغات  لْلراسات   تكوين   الثالثة  الطبعة  ألمحد 

 . واألِباث

  النرش  ماكن  هـ، 1399  النرش  س نة  السلفية،  املطبعة  النارش  القلوب،  أمراض

 . القاهرة 

حول   وندوات...  وحمارضات،  ودروس،  وخطب،  ومواقع،  كتيبات،  من  وعدد 

 عنوان الكتاب.
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 الفهارس 
 3                                                                       النور من نور

 4                                                                            املقدمة

 5                                                                   التأليف أس باب

 10                                                                           مأساة 

 11                     !                                                الش باب ملاذا

 13                                                           املراهقة  سن يف الرتبية

 15                                            الساذجة الطيبة أو الشخصية ضعف

 16                                                             ونت   نت بني  ش تان

 17                                                                    ...!ولكن رائع

 18                                                                    املصيدة أنت
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 19                                                               وادلعارة الاقتصاد

 20                                                                       يرتكوك لن

 21                                                              للحرام ادلوةل جحب

 23                                                               الضغطة  قبل لفتـة

 24                                                      اإلحلاد طريق للحرام النظر

 25                                                            تدخل   مث إميانك تسمل

 26                                                        اذلابب سقوط تسقط ال

 27                                                                  بفلس بيتك أتبيع

 29                                                                والقاذورات إيك

 30                                                                       بتكل هذه

 31                                              !الرجاء أحاديث يف الش يطان دور

 33                                                                     !واحد منظر

 36                                                                      ورد ش هبة

 38                                      !ابملوبقات فكيف الطاعات س تحتقر هناك

 39                                العصيان يف منك أشد ملن تنظر أن  اخلـذالن من
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 40                                                                عقكل هل عقكل

 42                                           لإلميان  حقيق  امتحان  التواصل وسائل

 44                                         البرص بغض األمر زاد الفنت ازدادت لكام

 46                                                                 !يتحدث مرشد

 50                                                    !خمرّي   ال مسرّي  أنت النظر يف

 52                                                     جوارحك لفقد ابب املعاِص

 53                                                           العمل  جنس من اجلزاء

 54                                                               !ش يطانية ُضاكت

 55                                                    يس بق الكتاب لعل  تدري ما 

 56                                                              !هجة لك يف يلتفت

 58                                                                 رجلني أحد أنت

 59                                                           تراه أن حتب  اذلي ما 

 61                                                             !الناس رآك لو ماذا

 62                                                       !عليك اطلعوا أهكل تصور

 63                                            اخلالئق مجيع أمام فضيحتك املعصية
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 64                                                                     العرق يلجمه

 65                                                  !الصاحل الرجل من ِبيائك عبة 

 66                                                   حيلها  وال  املشلكة يعمق النظر

 67                                                               !للا س تقابل كيف

 68                                                                      عينيك نعمة

 70                                                         {!أَْعُيهِنِمْ  عىََل  لََطَمْسنَا }

 72                                                                 أمانتك جوارحك

 74                                                                النظرة خلطر مثال

 75                                                                 اكلرشرة النظرة

 76                                                           الساعة كعقرب النظرة

 77                                                      مسموم ذليذ كطعام النظرة

 78                                                            !حرب مسعر النظرة

 79                                                   قلبك  يف النار  هش مي تزرع ال
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 80                                                          !الفطرة لغري سفر رحةل

 81                                                                  الفرج بريد العني

 83                                                                   املهدورة العني

 84                                                             الرشور  مفتاح  العني

 86                                                               األعني  خائنة احذر

 87                                                                   وتبعاِتا النظرة

 89                                              نظرة  احلرام وأول قطرة الغيث أول

 90                                                             اخلطر َتترص حمكة

 91                                                             النظرة النظرة تتبع ال

 94                                                                    قمي ورد ش هبة

 96                                                              اجلوزي  ابن صيدلية

   98                                      ! للمحرمات النظر عن تكف بينات آيت

 100                                                            الش يطان من حروز

 107                                                             البرص غض فوائد

 113                                            اإلنسان قلب عىل للحرام النظر أثر
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 114                                                           ! واذلنب احل  القلب

 115                                                                  جمخيًا  اكلكوز

 116                                                                         !الران

 117                                                                  الزابةل القلب

 118                                                                 متوالية طعنات

 119                                                     وجنايته القلب تعلق  دوام

 121                                             للقلب واملعاِص الفواحش  جناسة

 123                                                         الطائع قلب يف للا  نور

 124                                                             والقلب البرص بني

 127                                                                    الفنت أصل

 128                                                     ! فيه مبا  ينضح إانء القلب

 129                                            ..!  وعالج  تشخيص املريض القلب

 132                                                                    القلب تعطل

 133                                               املعاِص وظلامت الطاعات أنوار

 135                                                             القلب حارس العني
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 137                                                              القلب بوابة  العني

 140                                                      النظرات من امليت القلب

 142                                                          للصور القلب عبودية

 143                                                         القلب مفسدات أفسد

 145                                                                  !القلب فراغ

 150                                                                الرويح اخلواء

 151                                                      عبده  قلب عىل  للا غرية 

َ  أََت  َمنْ  ِإالَّ }  152                                                  {َسِلمي    ِبقَلْب    اّللَّ

 153                                                                   القلب قسوة

 

ُ  ُّيِنِ  َوَمنْ }  155                                             { ُمْكرِم   ِمنْ  َلُ  فََما  اّللَّ

 157                                                                خوف املعصية

 158                                                           البحر من اكلشارب

 159                                         !عقال األقل هو احلرام يف وقوعًا  األكرث
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 161                                                           !آخر نوع من سكر

 162                                                   !احلرسات نزاع يف األطراف

 164                                                               !ش يطانية ش هبة

 166                                                        !نسوية وسوسة دحض

 168                                        ! سريفع وسرته وأقرب أقرب للا نظر

 170                                                                    ! يغار ربك

 171                                                                املعصية يتبع ما 

 172                                            معاصيك من  ابلصغائر حتيط كبائر

 175                                                                    ابهلل اجلهل

 176                                                                  اإلميان شعاع

 178                            اذلنب ووسائل  أس باب صعوبة احلرام عن رده من

 182                                                            الش يطان خطوات

 183                                                            اإلميان حالوة فقدان

 184                                                            !نس يه للا نيس من

 185                                                   ونظيف طيب القلب: كذبة
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 186                                                           األرض يف فتنة أول

 188                                                        س نوات للوراء رجعت

 189                                                                    لهذا لست

 190                                                     {أَبَْصاَرمُهْ  َوأَْْعَى فََأمَصَّهُمْ }

 192                                                                 مفسدة الفراغ

 193                                                        ل ال عليك جوارحك

 195                                                               ! تزين واجلوارح 

 196                                                        !أهكل يراك أن أيرسك

 197                                                                 البالء حسائب

 198                                                                         القدوة

   199                                                      !  وقع يوسف أن لو ماذا

 202                                                 فرجك حفظت إن  ل اجلنة

 203                                                             فنالوا جاهدوا قوم

 204                                                       وإخوانه  الزان عقوبة من

 205                                                    اآلخرة وعذاب  ادلنيا  خزي 
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 206                                                                أشد عذابه الثيّب

 208                                                                  والرشك الزان

 209                                                                   مينع ال الَتديد

 210                                                العذاب يس تزنل للحرام الناظر

 211                                                          نومه  يف برصه يغض

 212                                                                    !مسوا كيف

 213                                                           الباطل تشجع أنت

 214                                                           أحببت من مع أنت

 215                                                                     أخالؤك مه

 216                                              وخشصيتك  إميانك  حتدد متابعاتك

 217                                                                  اآلمث انتظارك

 218                                                                    ! عادة الرش

 219                                                                فيه  ذلة  ال احلرام

 220                                                      احلالل  ذلة يفقدك احلرام

 221                                                               {َباِتُكْ َطيِّ  أَْذَهْبُتْ }
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 222                                                ...!املعروف عىل يغط  املنكر

 224                                                                 !سواه تعبد ال

 225                                                            واملرشوط الرشط

 226                                                         عنبًا  ويريده َحبًا  يزرع

 227                                                                   منك البداية

 229                                                                   املعصية ذل

 230                                                         أس بق إليك للا نظر

 231                                                       !تـتضع وأنت ترتفع تريد

 232                                                           {َمَعاِذيَرهُ  أَلْقَى َولَوْ }

 233                                                              للمعصية مبر ال

 234                                                        ...!اِتمها تردعك مل  إن

 235                                                  ابلغواية وصفه  للا أن يكف 

 236                                                              !البيوت عورات

 238                                                                          التقوى

 239                                                                     خيارين بني
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 240                                                            فرجه حيفظ مل من

 241                                                 احلب لتدرج هجمنية خطوات

 243                                                                 غضان  الغض

 244                                                             لريب طاعة غيض

 245                                                                 الرابين السمع

 247                                                           ساملا دلينه يعود لن

 248                                                          ابلشهوات النار حفت

َّهُمْ } ل ْيَطانُ  اْسزَتَ  250                                                           {الشَّ

 251                                                          {ُوُجوِههِمْ  يِف  ِسميَامُهْ }

 253                                                        وأسامء  ألوصاف سلبه

 255                                                املعصية أحصاب وندامة حرسة

 256                                                        !.اللعنة سبب املعصية

 257                                                           « حوضه  من الطرد

 258                                            ل وساوسه  من س يتبأ الش يطان

 259                                                                منك أغري للا
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 260                                                               ابملعصية  اجملاهرة

 261                                                العقاب يس تدع  الاس تخفاف

 262                                                          األمة به  متر ما  سبب

 263                                                                   العمل نس يان

 265                                              اآلمثة النظرة جزاء اذلاكرة ضعف

 266                                                                   احملبة أقسام

 267                                                             عليه حماسب  وقتك

 268                                                     َّناك حيث  يراك أن احذر

 269                                                                 الش يطان ابب

 270                                                                 الش يطان تزيني

 271                                              أخوف ل  اكن  أعرف هلل اكن من

 272                                                                      العفة ذلة

 273                                                            ! الزوجني بني  الغض

 274                                                             تركـك ما  أحبك لو

مْ  يِف  َونََذُرمُهْ }  276                                                  {يَْعَمهُونَ  ُطْغَياَِّنِ
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مْ  عََذاَب  ِإنَّ } ِ  277                                                 {َمْأُمون   غرَْيُ  َرهبِّ

 278                                                            والسفول العلو بني

 279                                                                    النفس ذل

 281                                                                      عالية   مهة

 283                                                       املعصية ظلمةب تطفهئا  فال

 284                                                                   احلقة الفراسة

 285                                                               والهوى  الغفةل بني

 286                                                             الغفةل يف العبد يُوقع

 288                                                        الرشور  تداع  السيئات

 290                                                               ُسْكر بال سكرة

 291                                                                    ابهلل اأُلنس

 292                                                                  ! وأضاع ضاع

 293                                                                    !أهكل أين

 294                                                                  احلمكة يُورث
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 296                                                      متحها  احلس نة السيئة اتبع

 301                                  اذلنب من فأعظم للا رمحة من اليأس احذر

 302                                                   اس مترارك عند س تجين ماذا

 303                                                             جحزك  هل خوفك

 304                                                                 املطلوبة التوبة

 305                                                               الش يطان تسلية

 306                                                                   اللحظ  الندم

 307                                                              وجماهد  جمَتد أنت

 308                                        التغيري يف اجلادة والرغبة القوية اإلرادة

 309                                                    القمي ابن عند التوبة طريق

 312                                                         التوبة تعجيل وجوب

 314                                                        !عاد مث تب من خطر

 318                                                                  العالئق قطع

 320                                                  احلرام جمالس  مغادرة وجوب
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   321                                                                 األخيار حصبة

 323                                                              ساحب الصاحب

 325                                                               املفروضة  الهجرة

 327                                                            اذلكر جمالس  حضور

 330                                                                 لقلبك مرطب

 331                                                                 البطالني سوق

 332                                                                     للنار رجاء

 334                                                                 املؤمن سالح 

ََّما } ِ  ِإىَل   َوُحْزيِن   بيَثِّ  أَْشُكو ِإن  338                                               {اّللَّ

 340                                                                  املعصوم دعاء

 341                                    وجل  عز  للا ِبب  البرش عن الاس تعاضة

 343                                                          األمة هذه يوسف كن

 344                                                          ِترول  ال حىت فرامل

 345                                                             شهوتك من خفف

 346                                                 البرص رش  من ابهلل الاس تعاذة 
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 347                                                  الش يطان من ابهلل الاس تعاذة 

 348                                                 !الرابنية للرسائل أصغيت هل

 349                                                                العني  احلور تذكر

 350                                                       املنظور يف ما  أسوأ تذكّر

 352                                                                    ...!  ماذا مث

 353                                                                  .. واحدة  مغسة

 355                                                                    !آخر يأس

 356                                                                     ...! لو ماذا

 357                                                    مزجع  حب أو مقلق خوف

 359                                                                      الليل قيام

 362                                                                         الوجاء

 362                                                                      نفّاع امجلاع

 364                                                       نفسك هبا تقر مبن الزواج

 365                                                                الزوجني واجب

 366                                                                 احلجب برامج
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 367                                   "الطاعات فوائد" وعففت كففت عرفت إن

 369                                                                 ! املمنوع رزقك

 371                           !للا غضب يكون مقطع أو صورة أي يف  تدري ال

 372                                                          قواطع فاملقاطع احذر

 373                                                        رفعتك فيه نفسك زاكة

 376                                                           النصوص اس تحضار

 377                                          بك وإحاطته للا اطالع اس تحضار

 378                                                              قاتالت املبرات

 379                                                     العبادات نوافل من اإلكثار

 380                                                        حال لك عىل للا ذكر

 381                                                الصاحل السلف كتب يف القراءة

 382                                                        السيئة اخلواطر مدافعة

 384                                                            بعده وما  املوت تذكر

 385                                                                    الذلات هادم

 386                                                              !جفأة يأيت واملوت
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 387                                               !املوت مكل عليك جهم لو ذا ما 

 388                                                       !يس تأذن ال املوت مكل

 389                                                                 املرض عيادة

 390                                                                  اجلنائز تشييع

 391                                                                     القبور زيرة

 392                                                      تعاىل   للا إلرضاء  السع 

 393                                                 ساعة   صب  والنرص الهزمية بني

 394                                                       تدان تدين  كام أنك تأكد

 397                                  وخشصيتك قبيلتك فتذكر للا من َتف مل  إن

 398                                                                          اإليدز

 399                                                             خالص اإلخالص

 401                                                                 تش بع ال النفس

 403                                                          املسلمني مآيس تذكر

 404                                                                جوزية موعظة

 406                                           واجب فهو  به  إال  الواجب يت ال ما 
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 407                                                                    اخللوة جتنب

 408                                                               احملبتني أي اخرت

 409                                                                       جديد ال

ِ  َمَعاذَ }  410                                                                    {اّللَّ

 412                                   للا  يدي بني للحساب وحدك وقوفك تذكر

 413                                                                   ابلنفس النأي

 415                                 ادلعوة يف والاَّنامك ابلعبادات النفس إشغال

 416                                                        أمكل  املعصية عىل الصب

 418                                        ’ يوسف قصة من عالجية تأمالت

ُ  النَّاَس  َوََتْىَش } َشاهُ  أَنْ  أََحقُّ  َواّللَّ  423                                          {ََتْ

 424                                                             املراقبة فرض فّعل

 428                                                                       األمراض

 429                                                                 النفيس العذاب

 430                                                    النفيس والاضطراب القلق

 431                                                            الرشع  احلك معرفة
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 432                                                             السيئة العادة  فعل

 433                                                                   النوافل صيام

 434                                                  {الَْباَب  َواستَبَقَا } املاكن تغيري

 436                                                                بشهوتك تثق ال

 437                                             ادلخول قبل وقتك واضبط هّدف

 438                                                            الش يطانية الثغرات

 439                                                                     اجلاه حفظ

 440                                                                    اخللق  حمبة

 441                                                !هبم فتعز إنسان  لك يف الشهوة

 442                                                                { لَهُمْ  أَْزََك  َذِلَ }

 443                                                                 فَتكل تلتفت ال

 444                                                                       ...!العار

 445                                                                 الصالة الصالة

 446                                         !مطلوبك انَتيى أو حمبوبك مات تصور

 447                                                            وظفر ظهر صب من



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

633

 

 448                                                            ! القطار فاتك: انتبه

 449                                    يزول ال القلب يف احلبيب خيال من عالج

 450                                                                      ...وأسفاه

 451                                            !عنك سرته رفع من نفسك خوف

 452                                                             توبتك إىل تركن ال

 453                                                !بعدها  معصية ترضك  ال أجوبة

 455                                                         !اجلوزي ابن عيادة يف

 457                                                              الهوى عىل  احلرب

 460                                             احلرام مصادر عن  الابتعاد رضورة

 462                                                                      قلبه قاتل

 463                         اإلابحية  إدمان   لرتك   خمترصة   ْعلية  خطوات 

 464                                                                 خاليا  تفتحه ال

 464                                                         فتحك عند  هدفًا  حدد

 465                                                             مبارشة منيك افرغ

 465                                            الش يطان حرض ماكن من الهروب
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 466                                                                 بنفسك تثق ال

 466                                                               املبرات حارب

 467                                            الش يطانية  الوساوس نفسك جنب

 467                                                                  اخلواطر ادفع

 468                                                                  املذكرات جتنب

 468                                                                    نفسك سل

 471                                                              الصاحلة الرفقة الزم

 471                                                                       النت جهر

 472                                                                     الاس تعاذة 

 472                                                                        للا ذكر

 473                                                             أقرأ مث اقرأ مث اقرأ

 473                                        مش تعةل انر لباب وفتح ومه   حل هو

 474                                      ويفيدك يعنيك فامي  ابلفكر النفس إشغال

 474                                           الرشع  الزواج إىل احلثيث السع 

 475                                                                     ادلعاء  الزم
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 475                                                                   النفس جماهدة

 476                                                                     األمل إعادة

 

 484                                                                    اجلنة  ضامن

 484                                           احلرام أس باب عن  الابتعاد وجوب

 485                                                الفجأة  ة  نظر عن حىت ارصفها 

 485                                                            الش يطان حبائل قطع

 485                                                                 احلصني احلصن

 486                                                         الريبة مواطن اجتناب

 486                                                            احلرام جحب وجوب

 486                                                                 العورات سرت

 487                                                               املثريات اجتناب

 487                                                               غض الصالة ويف

 487                                                                    احلرام  عقوبة
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 488                                          احلرام أس باب فتح ومنع...  للا واعظ

 489                                                                 املسموم السهم

 489                                                                   ابكية   عني   لكُ 

 490                                                             النار أْعُيهُنُمُ  ترى ال

 490                                                                  تزين  واجلوارح 

 491                                                                  فتنة املرأة زينة

 491                                                          ابمرأة رجل   خيلون ال

 492                                                                     املرأة مس

 492                                                          ش يطانية بداية النظرة

 493                                                         وجوهك للا ليكسفن

 493                                                                 مالئيك حتذير

 494                                                  البرص غض يف السلف آاثر

 499                                                              املراقبة يف لكامت

 502                                                               عبة قصصهم يف

 503                                                                        املسيك
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 504                                                                !أصابعه أحرق

 506                                                                 !امرأة أمام عابد

 508                                                             األمة هذه يوسف

 509                                                            !اكدت أن  بعد تبت

 510                                                              ! لقانتة تتحول فاتنة

 512                                                              ’ يوسف شبيه

 514                                                                  دينار ابن تريد

 515                                                             !للا  َتاف أَّنا  إال

 516                                                                  ! خُيتب أعرايب

 517                                        العقوبة  هلم فعّجل للا رمحهم ملن قصص

 521                                                             !وعقوابت عقوابت

 523                                اآلمثة الشهوة عقوابت  من اخلامتة سوء: قصص

 525                                                                 !منجاب حامم

 526                                                                       !انتاكسة

 527                                                                      للنار خامتة
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 528                                                                  متوالية جرامئ

 529                                                               امرأة ألجل كفر

 530                                                           {اأَلَمدُ  عَلهَْيِمْ  فََطالَ }

 531                                                             متشاهبة انتاكسات

 533                                                           ماكن السابقة  ولألمم

 534                                                 األكب والعفاف األعظم البالء

 536                                                                الغار يف الثالثة

 537                                                                   العابد جرجي

 539                                                           ! نيب من خري تئب

 540                                                             ! للش يطان جسدة

 542                                                           ابملردان التعلق خطر

 543                                                         !غالم ألجل علنية ردة

 548                                                             كبرية يف كبري سقطة

 550                                                                    الكفر أكفر
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 551                                                               رابنية  عقوبة أشد

 552                                                                   الهناية بداية

 553                                                                  األعظم العقوبة

 555                                                                   قاتةل عالمات

 561                                                   للمردان النظر حك يف البيان

 564                                        للمردان النظر فتنة من السلف خوف

 568                                                          اللواط جرمية خطورة

 569                                                                      اللوط  حد

 574                                                                  الاس متناء حك

 578                                            والنفس ية اجلسدية الاس متناء خماطر

 580                                                   الشهوة لقطع دواء تناول حك

 581                                                      زوجته بيد الاس متناء حك

 582                                                                    الهبمية إتيان 
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 583                                     غريها  يف يفكر وهو زوجته جامع من حك

 584                                                                  ادلبر ناكح  حك

 586                                                               الفرج مص حك

 586                                        حليهبا  ورشب  الزوجة ثدي   مص حك

 587                                  الش باكت وبث النت  ورصيد كروت بيع حك

 591                                             البيوت يف الش باكت إدخال حك

 592                                            ألوالده جوالات األب رشاء حك

 593                                                   واخلطيبة النساء  مراسةل حك

 594                                        الرجال مجموعات  يف النساء اشرتاك حك

 595                                                   لزوهجا  الزوجة  مراسةل حك

 596                                       اجلنس ية والروايت القصص قراءة  حك

 598                                                  احليواانت تناكح مشاهدة حك

 599                                           النساء لصور( بروفايل) خلفيات  وضع  حك

 600                                                            الزوجني  بني التصوير حك

 601                                                                                املراجع 

   612                                                                              احملتويت



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

641

 

 :للمؤّلف صدر

 الفقهية وأحكامها والصباح املساء أذكار يف الصحاح األحاديث -1

 (.صفحة 337)

 ،"مالك وأخذ ظهرك، جلد وإن: "حديث يف املعرتك ضف -2

 (.صفحة 320) والفقهاء احملدثني ميزان يف احلكام طاعة أحاديث

 (.صفحة 160) واألحالم الرؤى أحكام يف الكالم خمتصر -3

 يف املسلم عنه يسأل ما لكل شامل كتاب الصيام بفتاوى اإلملام -4

 (.صفحة 375) رمضان

 مسائل من ومتعلقاته حلرامإىل ا النظر عن األنام زجر -5

 .يديك بني الذي الكتاب هذا وهو ،(صفحة644)وأحكام



 عبداهلل رفيق السوطي للشيخ/        ِنَاْلن َظِرَِإَلَىعَ 

 

   

 

642

 

 حيتاجه ما أمس تناقش اليت الكتيبات من متصلة سلسلة له كما -

 فقهية خمتصرات سلسلة: بعنوان السلسلة وهذه اليوم، الناس

 :يلي ما حسب متسلسلة وهي ميسرة،

 (.1) وفضائلها احلجة ذي من العشر أحكام -6

 (.2) التصوير حكم يف التحرير -7

 (.3) جوسيال شركة يف العمل حكم -8

 (.4) والسالم الصالة عليه األنام خري مولد عن األوهام دفع -9

 (.5) اإلسالمي الفقه ميزان يف رجب شهر -10

 (.6) شوال من الست أحكام -11

 (.7) شعبان وأحكام فضائل يف التبيان-10

 (.8) السهو سجود أحكام خمتصر -11 
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 (.9) املطر لعذر الصلوات بني اجلمع يف مسائل-12 

 (.10) النوازل يف القنوت أحكام-13

 (.11) املساجد يف األصوات رفع حبكم الساجد إعالم-14

 ال: البدعية العلمانيني مقالة مناقشة السياسة من اإلسالم موقف-15

 (.12) السياسة يف دين وال الدين، يف سياسة

 (.13) األصحاب سب حكم يف اخلطاب فصل-16

 (.14) الِعيَدين أحكام-17

 (.15) األضحية أحكام يف املرضية الدرة-18

 (.16) وأحكامه فضائله عاشوراء يوم-19

 (.17) الشبكي التسويق يف الشرعي احلكم -20

 : Alsoty1، وحساباته باسم وهذا بالنسبة للكتب أما اخلطب فهي كثرية، وهي كلها بصيغة بي دي إف منشورة يف صفحة املؤلف مبكتبة نور على الرابط 

https://v.ht./vw5f1 

https://v.ht./vw5f1
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