
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 اصرف بصرك

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

ونستغفره، ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، مف ييده اهلل فال مضؿ  نحمده ونستعينو ،إف الحمد هلل
صمى  ،لو، ومف يضمؿ فال ىادي لو، وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو، وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو

  وعمى آلو وصحبو أجمعيف، أما بعد:  ،اهلل وسمـ وبارؾ عميو
 وبركاتو. فسالـ اهلل عميكـ ورحمتو

ُقْل }: -هوتقدست أسماؤ  جؿ جاللو-انطالقًا مف قولو  -تبارؾ وتعالى-في ىذه الميمة سيكوف حديثنا بإذف اهلل 
وا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيْم َذِلَك َأْزَكى َلُيْم ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َيْصنَ  ُمْؤِمَناِت َوُقْل ِلمْ * ُُعوَن ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ

 اآلية. [ٖٔ-ٖٓ]النور: {نَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَياَيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِىنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُينَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتيُ 
وىو ما يتصؿ  ،حدث في مجمميا عف موضوع واحدتياتاف اآليتاف ضمف ىذه السورة الكريمة سورة النور، التي تف

بالستر والعفاؼ، ىي سورة العفاؼ بكؿ ما ينطوي تحت ىذه المفظة مف المعاني والصور الداخمة تحت العفاؼ، 
يو دمما يتصؿ بالرجؿ والمرأة، مما يتعمؽ بالبصر والمساف والسمع وما يتصؿ بالفرج والستر والعفاؼ، وما تب

 فييا. -عز وجؿ-البيوت، كؿ ذلؾ وغيره مما ذكره اهلل المرأة مف زينة وما تخفيو، وما يتعمؽ بآداب دخوؿ 
بعدما ذكر قبميما أحكاـ الزنا والقذؼ، ونيى عف اتباع خطوات  -تبارؾ وتعالى-فياتاف اآليتاف ذكرىما اهلل 

ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن }الشيطاف، وذكر ما يتعمؽ بآداب دخوؿ البيوت مف االستئذاف، أمر بعد ذلؾ بغض األبصار، 
وا ِمْن َأْبَصارِِىمْ  ألف ىذه المطالب ال يمكف أف تتحقؽ لمفرد والمجتمع إذا ُأطمؽ البصر، حينما ُيسرح  ؛{َيُغضُّ

الناس أبصارىـ ويقمبونيا كما شاءوا وكيؼ شاءوا فإف ذلؾ مؤذف بارتكاب القبائح القولية والفعمية كما ىو معموـ، 
  فجاء األمر بعد ذلؾ بغض األبصار.

وا ِمْن َأْبَصارِِىمْ }ية يأمر اهلل أىؿ اإليماف في ىذه اآل واألمر لموجوب إال  ،فيذا أمر مف اهلل ،{ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
واجب مف الواجبات؛ ألف اهلل أمرنا  -تبارؾ وتعالى-ما حـر اهلل ارؼ، فيذا يدؿ عمى أف غض البصر علص

 ،في أحاديث كثيرة في تصاريؼ متنوعة -عميو وسمـ صمى اهلل-بذلؾ، وجاء ما يدؿ عميو مف سنة رسوؿ اهلل 
ذا كانت (ٔ)((المرأة عورة إلى المرأة وال الرجؿ، عورة إلى الرجؿ ينظر ال)): -صمى اهلل عميو وسمـ-كقولو  ، وا 

ذا كاف  الرجؿ المرأة منيية عف النظر إلى عورة المرأة فيي منيية عف النظر إلى عورة الرجؿ مف باب أولى، وا 
فإنو منيي عف النظر إلى عورة المرأة مف باب أولى؛ ألف الفتنة بيا أعمؽ،  ،عف النظر إلى عورة الرجؿ منييًّا

اصرؼ )): -صمى اهلل عميو وسمـ-قاؿ  ؟ةاءعف نظر الُفج -رضي اهلل تعالى عنو-وكذلؾ أيضًا لما سألو جرير 
ىو غضو المأمور بو في ىذه اآلية، وصرفو  ،واألمر لموجوب، يجب صرؼ البصر ،، وىذا أمر(ٕ)((بصرؾ

 إف اهلل كتب عمى ابف آدـ حظو مف الزنا أدرؾ)): -صمى اهلل عميو وسمـ-وكذلؾ في الحديث اآلخر في قولو 
                                                           

 (.ٖٖٛ) برقـ العورات، إلى النظر تحريـ باب الحيض، كتاب مسمـ، أخرجو - ٔ
 (.ٜٕ٘ٔ) برقـ الفجاءة، نظر باب األدب، كتاب مسمـ، أخرجو - ٕ



 ،أو أف يقارفو بأي لوف مف ألوانو ،، والزنا حراـ، ال يجوز لإلنساف أف يقاربو(ٖ)العيف النظر(( ذلؾ ال محالة، فزنا
العيف النظر، إذًا: يجب غض البصر، ال يجوز لإلنساف أف  أو صورة مف صوره، فزنا ،أو شكؿ مف أشكالو

النظرة  ال تتبع ،يا عمي)): -رضي اهلل عنو-لعمي  -صمى اهلل عميو وسمـ-يطمؽ بصره فذلؾ زنا العيف، وقاؿ 
، فإذا لـ تكف لو فيي عميو، فدؿ ذلؾ عمى المؤاخذة، إنما األولى (ٗ)((النظرة، فإف لؾ األولى وليست لؾ اآلخرة

فيذه  ،ةاءىي نظرة الفج -رضي اهلل تعالى عنو-التي تقع مف غير قصد وىي المسئوؿ عنيا في حديث جرير 
صمى اهلل -و نيى عما ىو مظنة لذلؾ كما في نيي -صمى اهلل عميو وسمـ-وأما الثانية فعميو، بؿ إف النبي  ،لو

نتحدث  ما لنا ُبد مف مجالسنا)): -صمى اهلل عميو وسمـ-عف الجموس في الطرقات، فمما قالوا لو  -عميو وسمـ
فإذا )): -صمى اهلل عميو وسمـ-يتحدثوف، فقاؿ  ،البد ليـ مف ذلؾيعني: أنيـ يجمسوف في الطرقات  ،(٘)((فييا

 حقو؟ قالوا: وما))، والحؽ ىو الثابت في نفسو، فيذا يدؿ عمى الوجوب: ((أبيتـ إال المجمس فأعطوا الطريؽ حقو
، فذكر أوؿ ما ذكر غض البصر، فيذا مف حؽ الطريؽ، وذلؾ يعني أنو مف حؽ المارة في ((قاؿ: غض البصر

ىكذا الطريؽ، فيذا الحؽ ثابت ال يجوز ألحد أف يصادره أو أف ينتيكو فيكوف واقعًا فيما يستحؽ عميو العقوبة، و 
، إذا كاف (ٙ)إلييا(( ى تصفيا لزوجيا كأنما ينظرال تباشر المرأة المرأة حت)): -صمى اهلل عميو وسمـ-في قولو 

فيذا حراـ منيي  ،نقؿ ذلؾ لمزوج بواسطة الزوجة تنقؿ لو صفة ىذه المرأة، وتصؼ لو جسدىا وجماليا وصورتيا
 .؟فكيؼ بنظره إلييا مباشرة ،عنو

وا ِمْن َأْبَصارِِىمْ }ثـ تأمموا في توجيو ىذا الخطاب  و الخطاب ألىؿ اإليماف؛ ألنيـ فوجّ  {ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
ال فما معنى ىذا اإليماف ،المتأىموف لمقبوؿ عف اهلل ، ثـ ؟وذلؾ أف إيمانيـ يقتضي االستجابة واالنقياد والتسميـ، وا 

وفي اآلية التي بعدىا:  ،{ُقْل ِلْمُمْؤِمِنينَ }قد قدـ ذكر الرجاؿ  -تبارؾ وتعالى-أيضًا نجد في ىذه اآلية أف اهلل 
ولكف يمكف أف  ،فجاء التقديـ لمرجاؿ، لقائؿ أف يقوؿ: باعتبار أف ذلؾ مف قبيؿ تقديـ األشرؼ  {َوُقْل ِلْمُمْؤِمَناتِ }

وىو أنو قدـ  ،اآليات ويقاؿ بما ىو أدؽ مف ىذا المعنى مما يتصؿ بالسياؽ والمقاـ والموضوع الذي تتحدث عن
الرجاؿ في نيييـ عف النظر إلى الحراـ، واألمر بغض األبصار لكوف المرأة عورة، والنظر إلييا يدعو إلى الفتنة 

ؿ إلى النساء أشد في الفتنة مف نظر النساء إلى الرجاؿ، وليذا قاؿ أعظـ مف نظر المرأة إلى الرجؿ، فنظر الرجا
، (ٚ)((فإف أوؿ فتنة بني إسرائيؿ كانت في النساء ،واتقوا النساء ،اتقوا الدنيا)): -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
-في أحاديث متعددة ما يدؿ عمى أف فتنة النساء ىي مف أعظـ ما يتخوفو النبي  -صمى اهلل عميو وسمـ-وقاؿ 

                                                           

 آدـ ابف عمى قدر باب القدر، كتاب ومسمـ، ،(ٖٕٗٙ) برقـ الفرج، دوف الجوارح زنا باب االستئذاف، كتاب البخاري، أخرجو - ٖ
 (.ٕٚ٘ٙ) برقـ وغيره، الزنا مف حظو

- اهلل رسوؿ عف األدب أبواب والترمذي، ،(ٜٕٗٔ) برقـ البصر، غض مف بو يؤمر ما باب النكاح، كتاب داود، أبو أخرجو - ٗ
 (.ٖٜ٘ٚ) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وحسنو ،(ٕٚٚٚ) برقـ الفجاءة، نظرة في جاء ما باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى

 (.ٕ٘ٙٗ) برقـ الصعدات، عمى والجموس فييا، والجموس الدور أفنية باب والغصب، المظالـ كتاب البخاري، أخرجو - ٘
 (.ٕٓٗ٘) برقـ لزوجيا، فتنعتيا المرأة المرأة تباشر ال باب النكاح، كتاب البخاري، أخرجو - ٙ
 (.ٕٕٗٚ) برقـ بالنساء، الفتنة وبياف النساء النار أىؿ وأكثر الفقراء الجنة أىؿ أكثر باب الرقائؽ، كتاب مسمـ، أخرجو - ٚ



، فإذا (ٛ)((النساء ما تركت فتنة بعدي ىي أضر عمى الرجاؿ مف)) :عمى الرجاؿ مف أمتو -صمى اهلل عميو وسمـ
 فيي موضع شيوة ،ف النظر إلى النساءعكاف األمر بيذه المثابة فإف ذلؾ يستحؽ التقديـ، فُينيى الرجاؿ أواًل 

وليذا كاف غض  ؛وىذا يحتاج إلى مدافعة ومجاىدة ،الرجؿ، وقد ُركب تركيبًا غريزيًّا يدفعو إلى الميؿ إلى النساء
نما يحتاج إلى جياد ليذه النفس؛ ألنيا تطمبو بقوة. ،البصر ليس باألمر السيؿ  وا 

وا ِمْن َأْبَصارِِىمْ } و فقد المراد بغض البصر؟ غضو ىو كفو وخفضو، فكؿ شيء قد كففتَ ، ما {ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
ة توجب لؾ أف تغض بصرؾ محقؾ فيو معرّ تمحقؾ فيو غضاضة، يعني: ال تغضضتو، وليذا نقوؿ: ىذا أمر ال 

يعني ال يوجب لؾ ضعة ونقصًا وعيبًا يجمب لؾ االنكسار،  ،حمقؾ فيو غضاضةتحياًء وحرجًا مف الناس، ال 
ىذا ال غضاضة فيو، يعني: ال يؤثر عيبًا، وال يجمب معرة وال يوقعؾ في شيء فيو حرج، إذًا:  ،لناسىكذا يقوؿ ا

وا ِمْن َأْبَصارِِىمْ ، -تبارؾ وتعالى-ما حـر اهلل ىو كفو ع ،غض البصر ىو خفضو وىي  "فمِ "وىنا دخمت  {}َيُغضُّ
ىنا تفيد التبعيض فدؿ ذلؾ عمى أف ما كؿ البصر يجب غضو، فمف النظر ما ىو مباح، ومنو ما يكوف قربة هلل 

عبادة، وتارة يكوف في موضع يكوف ، ومنو ما يكوف محرمًا، ومنو ما يكوف مكروىًا، فالنظر تارة -تبارؾ وتعالى-
ُقْل }: -تبارؾ وتعالى-ف المكروىات، فينا في قولو اإلباحة، وتارة يكوف محرمًا مف المحرمات، أو مكروىًا م

وا ِمْن َأْبَصارِِىمْ  قتادة ما ال يحؿ ليـ النظر إليو كما قاؿ السمؼ كيعني: يغضوا أبصارىـ ع {ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
  ما ال يحؿ النظر إليو، ومف أبيات القحطاني في نونيتو الشييرة:وغيره، يغضوا مف أبصارىـ ع
 اسف األحداث والصبيافِ *** ومح ساجفونؾ عف مالحظة الن  واغضض 

 *** مثؿ الكالب تطوؼ بالمحمافِ  ساإف الرجاؿ الناظريف إلى الن  
 (ٜ)ىا *** ُأكمت بال عوض وال أثمافِ أسودُ  إف لـ تصف تمؾ المحوـَ 

 غض البصر ىذا يدخؿ تحت المأمور بو صور وأنواع، نغض أبصارنا عف ماذا؟ 
 فإنو ال يجوز النظر إلييا. ،يدخؿ فيو غض البصر عف عورات الناساألمر األوؿ: 

نما ُجعؿ االستئذاف مف أجؿ األمر الثاني: غض البصر ع ما في بيوت الناس، وما ُأغمقت عميو أبوابيـ، وا 
بيح فقأ عيف الناظر مف خالؿ شقوؽ الدار أو ما ي -صمى اهلل عميو وسمـ-البصر، وقد جاء عف رسوؿ اهلل 

، مف ينظر خمسة إلى ما في داخؿ الدور، فمثؿ ىذا تكوف عينو ىدرًا، يعني: ال دية فييا (ٓٔ)أو نحو ذلؾالباب 
 وال قصاص.
رض الزائؿ وزخرؼ الحياة الدنيا، : ويدخؿ في ذلؾ أيضًا غض البصر عما في أيدي الناس مف العاألمر الثالث

صمى اهلل عميو -يقوؿ لنبيو  -عز وجؿ-لى تحصيمو، واهلل فال تمتد األنظار إليو إعجابًا بو وتطمعًا إليو وتشوفًا إ
أزواجًا "، [ٖٔٔ]طو:{ َوال َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَُّْعَنا ِبِو َأْزَواًجا ِمْنُيْم َزْىَرَة اْلَحَياِة الدُّنَيا ِلَنْفِتَنُيْم ِفيوِ }: -وسمـ

                                                           

 الجنة أىؿ أكثر باب الرقائؽ، كتاب ومسمـ، ،(ٜٙٓ٘) برقـ المرأة، شـؤ مف يتقى ما باب النكاح، كتاب البخاري، أخرجو - ٛ
 (.ٕٔٗٚ) برقـ بالنساء، الفتنة وبياف النساء النار أىؿ وأكثر الفقراء

 .الجربوع العزيز عبد: تحقيؽ ،(ٖٗ: ص) القحطاني نونية - ٜ
 بو لطعنت تنظر أنؾ أعمـ لو)): بمفظ ،(ٕٔٗٙ) برقـ البصر، أجؿ مف االستئذاف باب االستئذاف، كتاب البخاري، أخرجو - ٓٔ
 (.ٕٙ٘ٔ) برقـ غيره، بيت في النظر تحريـ باب اآلداب، كتاب ومسمـ، ،((البصر أجؿ مف االستئذاف جعؿ إنما عينؾ، في



يعني: أصنافًا منيـ، فيذا النظر غير محمود، أف اإلنساف يتطمع إلى ما عند الناس، ينظر إلى قصورىـ  "منيـ
كبارًا ليـ وىو ما يريدوف، أو يورثو ذلؾ حزنًا وحسرة  لى مراكبيـ الفارىة، ثـ بعد ذلؾ يورثو ذلؾ إما تعظيمًا وا  وا 

-مؤمف ال يكوف بيذه المثابة، وسيأتي ما يوضح ذلؾ وعسرة في قمبو أنو ال يجد مثؿ ما أوتيو ىؤالء الناس، وال
.-إف شاء اهلل  ، مع أف ىذا النوع مف النظر ليس مف النظر المحـر

األمر الرابع: ويدخؿ في ذلؾ أيضًا غض البصر عف النساء األجنبيات، ومف في حكميف مف النظر إلى الصور 
مف الفتنة، وىذا باب واسع، ومف أجمو ُعقد ىذا الفاتنة أو المرداف أو نحو ذلؾ مما يتخوؼ مف النظر إليو 

طيؿ فيو وال أف أنقؿ كالـ أىؿ العمـ الكثير في ىذا رداف ونحو ذلؾ فيذا ال أريد أف أالمجمس، أما النظر إلى الم
أىؿ العمـ سمفًا وخمفًا، يقوؿ:  تدؿ عمى غيرىا مف كالـ -رحمو اهلل-الباب تكفي عبارة واحدة قاليا شيخ اإلسالـ 

 ،، في كثير مف األمور، يعني: النظر(ٔٔ)"الصبي األمرد المميح بمنزلة المرأة األجنبية في كثير مف األمور"
  التقبيؿ وما إلى ذلؾ بمنزلة المرأة األجنبية. ،الممس ،الخموة

األمر الخامس: ويدخؿ في ذلؾ مما قد يغفؿ عنو كثير مف الناس الصغيرة إذا كانت ممف ُينظر إلييا بشيوة، 
عني: قد تكوف غير بالغة لكنيا تامة الخمؽ، وقد يكوف فييا مف الُحسف والجماؿ ما يجذب النفوس إلى النظر ي

ف لـ تكف بالغة، فبعض الناس يتساىموف في ىذا، يتساىموف في النظر ولربما  ،فيذا ال يجوز ،إلييا بشيوة وا 
نيا تامة الخمؽ، فيذا ال يجوز بحاؿ مف صغيرة، مع أ :ويقولوف ،قدموىا في احتفاالت وزينوىا غاية الزينة

ولربما كانت منشدة بحجة أنيا غير بالغة، فيذا ال يجوز، يقوؿ محمد بف  ،األحواؿ، ولربما قدموىا في قنوات
ال يصمح النظر "ىػ في النظر إلى مثؿ ىذه التي لـ تبمغ يقوؿ: ٕٗٔشياب الزىري اإلماـ التابعي المتوفى سنة 

ف كانت صغيرة" ،تيى النظر إليوشإلى شيء منيف ممف يُ     .(ٕٔ)وا 
ويشوشو فإف  ،األمر السادس: وأما ما يتعمؽ بالنظر إلى األمور األخرى كالنظر إلى ما يؤثر في القمب ويفسده

أعزكـ اهلل -ذلؾ أيضًا مما يدخؿ في ىذه اآلية، كالنظر إلى وجوه أىؿ الفجور والفساد، النظر إلى وجوه البغايا 
لما دعتو أمو وىو يصمي "فيذا كمو مما يؤثر في القمب، وليذا كمنا يعرؼ خبر ُجريج الراىب:  ،-ومف يسمع

فدعت عميو أف ال يموت حتى يرى وجوه  ،يجبيا في األولى وال الثانية ثـ الثالثة فمـوأمو فتحير بيف صالتو 
وقع لو ما وقع مف البمية التي أف ال يموت حتى يرى وجوه المومسات، ف ،، الحظوا ىذه الدعوة عقوبة"المومسات
اتيمتو تمؾ المرأة البغي بولد قد ولدتو مف فجور، فجاءوا إليو وىدموا صومعتو وجرجروه، ولما سأليـ "تعرفوف، 

بأصبعو ىذا  ، ثـ جاء إلى ىذا الغالـ وطعف-عز وجؿ-ذكروا لو ىذه التيمة، فتوضأ وصمى ركعتيف ودعا اهلل 
استجابة لدعوة أمو، فكيؼ بالذي  ،، نظر إلى ىذه المومس عقوبة(ٖٔ)الراعي" ـ، وقاؿ: مف أبوؾ؟ فقاؿ:الغال

وال  ،عقمو وينظر ىنا وىناؾ في الشبكة في مواقع ال يممؾ بعدىا ،يذىب إلى ذلؾ اختيارًا ويقمب القنوات الفاسدة
ؾ مف تدمير وال إيمانو فيكوف في حاؿ ال ُيحسد عمييا مف اضطراب الغريزة، وما يحصؿ مف جراء ذل ،قمبو

                                                           

 (.ٕٚٗ/ ٕٖ) الفتاوى ومجموع ،(ٕٕٓ/ ٖ) تيمية البف الكبرى الفتاوى: انظر - ٔٔ
 (.ٓٔ/ ٔٔ) حجر البف الباري فتح: انظر - ٕٔ
 والصمة البر كتاب ومسمـ، ،(ٕٕٛٗ) برقـ مثمو، فميبفِ  حائطا ىدـ إذا باب والغصب، المظالـ كتاب البخاري، أخرجو - ٖٔ

 (.ٕٓ٘٘) برقـ وغيرىا، بالصالة التطوع عمى الوالديف بر تقديـ باب واآلداب،



كؿ ذلؾ قد ينساه في تمؾ السكرة، فقد يقع في أمور ال تخطر لو عمى  ،ىا عبر سنيف متطاولةاالتربية التي تمق
، كيؼ يتطمبو ويتصفح تمؾ الصفحات ؟فكيؼ يذىب إليو المرء اختياراً  ،باؿ، النظر إلى وجوه المومسات عقوبة

وأىؿ  ،فيذا ال ينبغي أف يقدـ عميو العاقؿ فضاًل عف المؤمف ،؟أو القنوات ينظر في وجوه أولئؾ الفاسدات
وحسرة  ،وعسرةيتضرر قمبو فيورثو ذلؾ ألمًا  ،األلباب، وىكذا كؿ ما يتضرر اإلنساف بالنظر إليو اإليماف ىـ أولو

نما أذكر ىذا  ،ينبغي أف ينصرؼ نظر عنو ،مف غير فائدة تعود إليو ، وا  ف لـ يكف ذلؾ مف قبيؿ المحـر مف وا 
باب أف الشيء بالشيء ُيذكر، بمعنى أف اإلنساف قد ينظر إلى مشاىد مؤلمة مف جراحات المسمميف وآالميـ 
مدمية فيتتبع ذلؾ ويتطمبو فيرى مف الصور التي تورث قمبو حسرة وألمًا ما يتسبب عنو في المآؿ إلى حاؿ مف 

اع بشيء مف أمر دينو ودنياه، ىذا غير مطموب الكآبة واليأس والشعور باإلحباط، األمر الذي ُيقعده عف االنتف
ىذا أف يتتبع كؿ صورة وكؿ يعني  اللكف  ،ليـ ؿ إخوانو المسمميف ويدعوشرعًا، نعـ اإلنساف يتعرؼ عمى حا

ثـ بعد ذلؾ يتحسر ويتألـ وينعصر قمبو ويتقمب عمى فراشو تمؾ  ،مشيد ولو كاف ىذا المشيد مؤلمًا غاية اإليالـ
، الشريعة ما جاءت بيذا -عز وجؿ-وال يستطيع أف يذكر اهلل  ،وال يستطيع أف يصمي ،ع أف يناـالميمة ال يستطي

بأف الحزف غير مطموب شرعًا، فيو إذا تتابع  -رحمو اهلل-وال تطمبو بحاؿ مف األحواؿ، وكما قاؿ شيخ اإلسالـ 
 ،تجد ىذا اإلنساف يعاني مف كآبةعمى القمب أفسده وأضعؼ قواه فال ُينتفع بو في عمؿ دنيا وال عمؿ آخرة، 

وىذا غير مطموب، ىذا أمر  ،وصؿ إلى حاؿ مف اليأس واإلحباط ،ني مف ضيؽ، أظممت الدنيا في عينوايع
يريده الشيطاف، فيكوف اإلنساف فقييًا في النظر، ال تنظر إلى كؿ شيء، ال تنظر إلى كؿ مقطع ُيرسؿ إليؾ، 

مي بتُ ، وىذه بموى االيس لؾ النظر إليي -عز وجؿ-يزاء بآيات اهلل ىناؾ مقاطع لربما تتعمؽ بشيء مف االست
     الناس بيا مع ىذه الوسائؿ الجديدة في االتصاؿ.

وا ِمْن َأْبَصارِِىْم } كما  -عز وجؿ-ما حـر اهلل يغضوا مف أبصارىـ ع، {َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيمْ ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
عرفنا، ويحفظوا فروجيـ عف ماذا؟ ىذه اآلية تحتمؿ معنييف: يحفظوا فروجيـ عف نظر الناظريف إلييا بالستر 

 وابف زيد، وقاؿ بو ،واالحتراز، فيذا معنى ذكره طوائؼ مف أىؿ العمـ مف السمؼ فمف بعدىـ، بو قاؿ أبو العالية
مف حفظ الفرج في كتاب اهلل فيو مف الزنا إال في ىذا كؿ شيء "، يقولوف: -رحمو اهلل-أيضًا اإلماـ الشافعي 

يكوف ذلؾ بالستر، وىذا الذي اختاره و يحفظوا فروجيـ مف نظر الناظريف إلييا،  ،(ٗٔ)"الموضع فإنو مف النظر
ولكف القوؿ اآلخر وىو حفظ الفرج عف  ،، وىذا المعنى صحيح-رحمو اهلل-كبير المفسريف أبو جعفر بف جرير 

في معناه ىذا أيضًا يدخؿ تحت ىذه اآلية، والقرآف ُيعبر بو باأللفاظ القميمة ما يحؿ مف الزنى و  مقارفة ما ال
 ،بحفظ الفروج مف نظر الناظريف إلييا -تبارؾ وتعالى-الدالة عمى المعاني الكثيرة، فيكوف ذلؾ أمرًا مف اهلل 

فإنو عمى المعنى  ـّ ، ومف ثَ [ٖ٘]األحزاب: {َحاِفَظاتِ َواْلَحاِفِظيَن ُفُروَجُيْم َوالْ } ،وبحفظيا عف مقارفة ما ال يحؿ
قد أمر بغض األبصار عف  -تبارؾ وتعالى-يكوف توجييو بأف اهلل  -وىو معنى صحيح يدخؿ في اآلية-األوؿ 

وفي الوقت نفسو لـ يترؾ الفتنة طميقة في المجتمع تسرح تحت دعوى الحرية الشخصية  ،النظر إلى ما ال يحؿ
والفتنة تعرض ليـ في كؿ مكاف، ال، الشريعة سدت  ،ثـ بعد ذلؾ ُيطالب الناس بغض البصر ،أو غير ذلؾ

                                                           

 (.ٖٖ/ ٛ) التفسير في المحيط والبحر ،(ٖٚٔٔ/ ٖ) الشافعي اإلماـ تفسيرانظر:  - ٗٔ



الطريؽ عمى الشر والفتنة والمنكر والفساد، وقطعت دابره وأغمقت أبوابو، فالمؤمف مأمور بغض بصره عف النظر 
مجتمع فضيمة فال ُيبدي أحد  ،إلى الحراـ، وفي الوقت نفسو حفظ اإلسالـ المجتمع مف أجؿ أف يكوف نزييًا نظيفاً 

ومجامعيـ وما إلى ذلؾ، ال، فإف أولئؾ أيضًا مأموروف بالستر مف أجؿ وأسواقيـ فتنة تعرض لمناس في طرقاتيـ 
ومف ىنا  ،أف ال يكوف التبذؿ سببًا لالفتتاف ويكوف ذلؾ مف الجيتيف، وىذا مف حكمة ىذه الشريعة ومف محاسنيا

مجتمع نزيو، والحظوا في ىذه اآلية  ،بسد منافذىا وطرقيا وأبوابيا، مجتمع نظيؼ توجد الفضيمة وتتقمص الرذيمة
وا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيمْ قدـ غض األبصار عمى حفظ الفروج،  -تبارؾ وتعالى-أف اهلل  ألف ؛ {}َيُغضُّ

إنما تتفتؽ عمى المرء مف جية النظر، فمبدأ  -كما سيأتي- والبموى  ،النظر ىو بريد الزنى، وىو رائد الفجور
الشر والفتنة إنما يكوف مف ىذا الطريؽ، فقدـ األمر بغض األبصار عمى حفظ الفروج؛ ألنو إذا ُغض البصر 

ثـ تتحوؿ إلى  ،أمكف حفظ الفرج، أما إذا أطمؽ بصره فإف غرائزه تضطرب ثـ بعد ذلؾ ترد عميو خواطر السوء
 اهلل عميو.فيما حـر  ثـ بعد ذلؾ يقع ،عزائـ

، إذا حفظوا فروجيـ وغضوا {َذِلَك َأْزَكى َلُيمْ }قاؿ: ثـ عمؿ ذلؾ لماذا أمر بغض األبصار وحفظ الفروج؟ 
 ،أبصارىـ حصؿ ليـ الزكاء الذي يكوف منتظمًا ألمريف: فإف أصؿ الزكاء والتزكية يعني التطيير تطيير المحؿ

عميو  صطاىرًا ليس فيو مف ىذه األوبار واألكدار والمدنسات وما يشوش فكره وينغ يفًا زكيًّافيكوف القمب نظ
عيشو، وذلؾ أزكى لممجتمع فيكوف نظيفًا مف الرذيمة والفواحش، وما تجذبو الفواحش مف العمؿ واألوصاب 

زكاء ىنا قد ير الُفرش، أزكى ليـ، وكما تروف أف التقذو  ،واألمراض والمقطاء وما إلى ذلؾ مف ضياع األنساب
والزكاء أيضًا  ،في مجتمعيـ مف جية التطيير ،في قموبيـ ،ُأطمؽ فُيحمؿ عمى أعـ معانيو، أزكى ليـ في نفوسيـ

راداتو،  وىو النماء، فينا يكوف المحؿ قاباًل وصالحًا لينمو فيو اإليماف وتزكو يأتي بمعنى آخر أعماؿ العبد وا 
وليس  َذِلَك َأْزَكى َلُيْم{}ر والفضيمة، المجتمع يكوف عامرًا بيذه األمور، يكوف عامرًا بالخي ،قمبو يزكو ،فكره يزكو

يصيبيا مف العمؿ  -كما سيأتي-بؿ ىو أزكى أيضًا لألبداف؛ ألف ىذه األبداف  ،ذلؾ بأزكى لمنفوس فقط والقموب
البدف  وكذلؾ ما يوىف ،ر قدره مما يعجز عنو األطباء مف أنواع الطواعيف اإليدز ونحوهواألوصاب ما ال ُيقادَ 

وبصره  ،أو معاقرة المنكر والفاحشة، ىذا يحطـ البدف فتكوف قوى اإلنساف منيكة ،ويحطمو عند إطالؽ البصر
فال  ،كؿ ذلؾ في طحف مستمر لعافيتو ،غددهكذلؾ و  ،وأعصابو مجيدة ،والضعؼ واإلجياد ،في حاؿ مف الكالؿ

وتنقؿ  ،فإف ىذه العمؿ تحطـ البدف ،ىمعافً  ى قويًّااد القياـ ولو كاف فتً إذا ما أر  ، ينوءةينتفع ال بعمؿ دنيا وال آخر 
 .فيكوف في حاؿ مف االعتالؿ واإلجياد ،عافيتو

كما قيؿ: مف حفظ بصره أورثو اهلل نورًا في بصيرتو، وقد  ،لدينيـ ،لنفوسيـ ،ألبدانيـ ،، أزكى لقموبيـَأْزَكى َلُيْم{}
جميع الشرور، فإذا حصؿ غض  وأف زكاة النفوس تتضمف زواؿ ،المعنى اذى -رحمو اهلل-ذكر شيخ اإلسالـ 

َقْد َأْفَمَح }س، مف أراد أف يزكي نفسو ببًا أصياًل مف أسباب تزكية النفالبصر فإف اإلنساف يكوف قد أقاـ وحقؽ س
طالؽ البصر ال [ٜ]الشمس: {َمْن َزكَّاَىا ، زكاىا باإليماف والعمؿ الصالح، زكاىا بحفظيا عف كؿ ما يدنسيا، وا 

بخالؼ التزكية، مف يريد التزكية التي يسمييا الناس شؾ أنو يحصؿ بو مف أسباب التدنيس ما ال يقادر قدره، 
وبنص  ،جانبة كؿ المدنساتوم ،اليوـ التربية بشقييا التخمية والتحمية فيذا ىو الطريؽ، اإليماف والعمؿ الصالح

ال  ،، المجتمع الزكي والنفوس الزكية ىـ مف يحققوف ىذا، غض األبصار وحفظ الفروجَذِلَك َأْزَكى َلُيْم{}القرآف  وا 



 ،ببو، إذ ىو الباب األكبر إلى القم، وليذا فإف ىذا الباب باب البصر ال ُيستياف ةفإف ذلؾ يؤذف بشرور مستطير 
 وىو أعمر طرؽ الحواس إليو، وما أكثر ما يقع السقوط مف جيتو، األمر خطير.

 ي وال عمـ عندىا *** وأنفسنا مأخوذة بالجرائرِ لواحظنا تجن
 الفواجرِ  العيوفِ  ؽ أخبارَ صد  *** تُ  عفائؼٍ  أغبى مف نفوسٍ  ولـ أرَ 

 (٘ٔ)و بالفواقرِ عمى أحشائ فّ َأذِ اب قمبو *** ُحجّ  األجفافُ ومف كانت 
أصؿ ": بأنودخؿ عميو كؿ بمية ومصيبة وفاقرة تفتؾ بإيمانو وقمبو ونفسو وفكره، فالنظر يصفو الحافظ ابف القيـ 

د خطرة، ثـ تولد الخطرة فكرة، ثـ تولد الفكرة شيوة، ثـ تولد تول   ةعامة الحوادث التي تصيب اإلنساف، فالنظر 
: الصبر عمى وفي ىذا قيؿعؿ والبد ما لـ يمنع منو مانع، وى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفالشيوة إرادة، ثـ تقْ 

 ، ىذا المتنبي يقوؿ: (ٙٔ)"ألـ ما بعدهعمى غض البصر أيسر مف الصبر 
 (ٚٔ)القاتؿُ  والقتيؿُ  بُ طالَ و *** فمف المُ طرفُ  ةَ مب المنيّ تجاوأنا الذي 

 جنى عمى نفسو، ىو قتيؿ وقاتؿ، واآلخر يقوؿ: 
ف لمتُ ** أبصرتْ  ؿ لي العيفُ اقمبي ق فإف لمتُ   لت الذنب لمقمبِ اعيني ق * وا 

 (ٛٔ)فعيني وقمبي قد تقاسمتا دمي *** فيا رب كف عونًا عمى العيف والقمبِ 
طالؽ البصر، ىذا يقوؿ:  ،وقد كثرت شكاية الشعراء واألدباء مف النظر  وا 

 وجعمِت ذنبِؾ مف ذنوبي *** نييا عيف أنِت قتمتِ 
 إلى أف يقوؿ: 

 *** والصدؽ مف شيـ األريبِ  ادقاً تاهلل أحمؼ ص
 مف البعيد إلى القريبِ ِف لزما *** ا وبُ زت نُ ي  و مُ ل

 (ٜٔ)العيوف عمى القموبِ جنت إال دوف ما ***  ما ُكفّ 
لما ذكر في الحديث الذي  -صمى اهلل عميو وسمـ-المصائب كميا دوف جناية العيف عمى القمب، فينا النبي و 

))فالعيف تزني ، فبدأ بالنظر، ((ةحظو مف الزنا أدرؾ ذلؾ ال محال اهلل كتب عمى ابف آدـإف ))أشرت إليو آنفًا: 
، إلى آخره، ىذا بعدما يحصؿ النظر يبدأ يتكمـ ))والمساف يزني وزناه النطؽ((، بدأ بو، ثـ قاؿ: وزناىا النظر((

                                                           

 (.ٓٓٔ:ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف وروضة ،(ٖٗٔ/ٕ) األدب فنوف في األرب نياية: انظر - ٘ٔ
 (.ٖ٘ٔ:ص) الكافي الجواب - ٙٔ
 فنوف في األرب ونياية ،(٘ٙٔ/ٔ) لمعكبري المتنبي ديواف وشرح ،(ٔٓٚ:ص) منو والمسروؽ لمسارؽ المنصؼ: انظر - ٚٔ

 (.ٜٛ:ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف وروضة ،(ٕ٘٘/ٖ) الشجري ابف وأمالي ،(ٖٖٔ/ٕ) األدب
 (.ٓٔٔ:ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف روضة: انظر - ٛٔ
 ،(ٖ٘ٔ/ٕ) األدب فنوف في األرب ونياية ،(ٕٗٓ/ٕ) الفريد والعقد ،(ٓٓٔ:ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف روضة: انظر - ٜٔ
 (.ٙٔ:ص) األشعار منتخبات في األزىار ونفح



، ومبدأ ذلؾ (ٕٓ)يصدؽ ذلؾ أو يكذبو(( والفرج))الفحش والفجور، واليد تمتد إلى ما حـر اهلل، والرجؿ والقمب، 
 جميعًا مف النظر.

 الدىر و حسرةَ د منيا قمبَ زو  ة *** يُ باب البالء بنظر  ومستفتحٍ 
 (ٕٔ)جنت *** عمى قمبو أـ أىمكتو وما تدريبما فواهلل ما يدري أتدري 

 لو يجمب لو البؤس والشقاء والعناء. فصار نظره ىذا عدوًّا
 ىما قمبي وطرفي  فِ  *** يأنا ما بيف عدوّ 

 (ٕٕ)قمب والمقصود حتفي *** اؿ نظر الطرؼ وييوىي
 ،والنميمة ،ىذا المساف الذي يتحرؾ ال يكاد يتوقؼ بالغيبة ،فأكثر المعاصي إنما تتولد مف فضوؿ الكالـ والنظر

يعني: أف ، أنيما ال يشبعافب قاؿ أىؿ العمـ كابف القيـ وغيره وذلؾ كما ،وما إلى ذلؾ، والبصر إطالؽ البصر
ذا شرب يحصؿ لو االاإلنساف فيما يتصؿ ببطنو فإنو إذا أكؿ ي وال يطمب بعد ذلؾ الماء  ،رتواءشبع ويتوقؼ، وا 

ف الشبع إ :ؿال يقا ،أو الشراب وىكذا، أما المساف فإنو ال يشبع ليس لو حد ينتيي إليو، والبصر ليس لو منتيى
وال  ،إلى ما بعدىا، وىذا ال حد لو بؿ كؿ صورة تدعو ،ةيتحقؽ بالنظر إلى صورة أو صورتيف أو عشر أو مائ

ال  ،ال يتوقؼ ،ال يشبع ،ال ُيمأل ،مدخؿ كبير مف مداخؿ الشيطاف ،ىنا كاف في غاية الخطورةمف و  ،حصر
ج وما إلى ذلؾ، جنايتو يسأـ بخالؼ غيره مف الشيوات، فجنايتو متسعة تطاؿ القمب والجوارح واألطراؼ والفر 

 ب عظيمة اآلفات، وليذا كاف السمؼ يحذروف منو غاية التحذير.عكثيرة الش  
 ومعظـ النار مف مستصغر الشررِ  *** ىا مف النظرِ كؿ الحوادث مبدؤ 

 وترِ ال قوس و فتؾ السياـ بال قمب صاحبيا *** فتكت في  كـ نظرةٍ 
 يف موقوؼ عمى الخطرِ في أعيف العِ  ؼ يقمبو ***والعبد ما داـ ذا طرْ 

 (ٖٕ)ا بسرور عاد بالضررِ و *** ال مرحبً ضر ميجتَ و ما يسر مقمتَ 
ما ذكروا في ىذا  أربع ال يشبعف مف أربع: وأوؿيبو في مقاتؿ، وقد قاؿ الحكماء: "ىو يوجو سيامًا إلى قمبو فيص

لو ُضرب ظيري  :وقاؿ ،قمت ألبي عبد اهلل: رجؿ تاب": -رحمو اهلل-، ويقوؿ المروزي (ٕٗ)العيف مف النظر"
، ليست بتوبة، فإذا كاف يطمؽ (ٕ٘)"؟!ال يدع النظر، فقاؿ: أي توبة ىذهبالسياط ما دخمت في معصية اهلل إال أنو 

 معنى ذلؾ أنو يطمب ما وراء ذلؾ.فبصره 

                                                           

 آدـ ابف عمى قدر باب القدر، كتاب ومسمـ، ،(ٖٕٗٙ) برقـ الفرج، دوف الجوارح زنا باب ستئذاف،اال كتاب البخاري، أخرجو - ٕٓ
 (.ٕٚ٘ٙ) برقـ وغيره، الزنا مف حظو
 (.ٓٓٔ: ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف وروضة ،(ٚٙ: ص) الشواعر اإلماء: انظر - ٕٔ
 (.ٓٓٔ: ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف وروضة ،(ٖ٘ٔ/ ٕ) األدب فنوف في األرب نياية - ٕٕ
 (.ٜٚ: ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف روضة: انظر - ٖٕ
 ضعيؼ في األلباني العالمة بوضعو وقاؿ ،(ٕٔٛ/ٕ) الحمية في نعيـ وأبو ،(ٕٙٙٛ)برقـ  ،األوسط في الطبراني أخرجو - ٕٗ

 (.ٖٙٚ) برقـ ،الجامع
 (.٘ٛ:ص) الجوزي البف اليوى، وذـ ،(ٕٖٓ/ٓٔ) الفتاوى ومجموع ،(ٕٙٚ/٘) تيمية البف الكبرى الفتاوى: انظر - ٕ٘



 مـُ كْ اح فييا يَ مّ سانيا الط  إنفي كؿ يـو لمعيوف وقائع *** 
   (ٕٙ) يا الدـُ يقآمف ميـ *** ما كاف يجري لو لـ تكف جرحى غداة لقائ

عبر عف نفسو يرسـ قمبًا فتجد الواحد منيـ ي ،ولذلؾ تجد أف بعض ىؤالء الذيف يبتموف بالنظر ُيصابوف بمقاتؿ
مجروح مصاب  ،جريحًا ينزؼ دمًا، والسيـ قد تخممو، ىي فعاًل صورة معبرة حقيقية، ىو يصور حالو كما ىي

  .لنظر، ومف الذي صوبو إليو؟ ىو صوبو إلى قمبوبيذا السيـ، ىذا السيـ مف أيف جاءه؟ مف ا
-     بيذه الخطورة فما السبيؿ إلى حفظ البصر، إلى غضو، إلى امتثاؿ أمر اهلل و إذا كاف األمر بيذه المثابة ف

وا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا ؛ لنكوف محققيف لقولو: -تبارؾ وتعالى   .؟{ُفُروَجُيمْ }ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
وأف  ،، وىذا ىو الطريؽ، وىذا ىو الذي ينبغي أف نربي أنفسنا عميو-تبارؾ وتعالى-ىو مراقبة اهلل  :فأوؿ ذلؾ

يمة والصور الفاتنة التي تدعو إلى الفاحشة والمنكر والرذ ،نربي أوالدنا ومف تحت أيدينا، فإف ىذه المنكرات
في متناوؿ الجميع، وأصبحت ىذه األجيزة في يد الصغار والكبار والرجاؿ  ،أصبحت أقرب مف اليد إلى الفـ

والنساء واألزواج والزوجات، واألجداد والجدات، يعكفوف عمييا في ليميـ ونيارىـ، لربما ناـ الواحد ويده قد صارت 
  يطمب ذلؾ ولكفثانية؛ ألنو قد السمـ مرة قد ال يسمـ مف ال فيو إف ،متصمبة يابسة عمى الجياز، ىذا مشاىد

يأتيو مف غير إرادة، يأتيو مقاطع قرآنية، مقاطع مؤثرة، خطبة وموعظة، موقؼ مضحؾ، فيفتح عميو فيرى البالء 
فإنو يفتح بابًا مف أبواب جينـ، وما أكثر ما سمعت  -عز وجؿ-بجواره، فإذا دعاه الفضوؿ وغفؿ عف مراقبة اهلل 

ه الحاؿ ولـ يستطيعوا، ليتخمصوا وينتقموا مف ىذ ؛المراكب الصعبة رأيت مف يركبوف ،مف باليا ومصائب ورزايا
مف أجؿ  -وىو يعمـ ىذا ابتداء- صرح بأنو قد تزوج الثانية وقد أدى ذلؾ إلى شتات في أسرتو األولى رأيت مف ي

مف يعني بعد التزوج، رأيت مف يتمنى الموت، رأيت  ،ثـ لـ يستطع بعد ذلؾ ،التخمص مف نظر حراـ ابتمي بو
يحتقر نفسو وأنو ال يصمح لشيء إطالقًا ال لعمؿ دنيا وال لعمؿ آخرة، وأنو يرى نفسو أنو صار في حاؿ مف 

يريد أف يتوب وقد ال  ،الرجس والدنس كؿ ىذا لماذا؟ ألنو صار أسيرًا ليذا البالء، ينظر ثـ ينظر ثـ ينظر
 {آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِلمَِّو َوِلمرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن }يقوؿ:  -عز وجؿ-يستطيع، واهلل 

وا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيمْ  :ىناو ، [ٕٗ]األنفاؿ: َواْعَمُموا َأنَّ المََّو َيُحوُل َبْيَن }قاؿ: و ، {}ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
بو وأمرؾ بو رسولو  -عز وجؿ-، إذا ما استجبت إلى ما أمرؾ اهلل [ٕٗ]األنفاؿ: {ْيِو ُتْحَشُرونَ ِإلَ اْلَمْرِء َوَقْمِبِو َوَأنَُّو 

فقد ُيحاؿ بيف القمب وبيف مراده ومطموبو مف التوبة واإلنابة، يريد أف يتوب وال يستطيع،  -صمى اهلل عميو وسمـ-
ال فإف بعضيـ في سكرة وال يشعر بالبالء الذي قد ُبمي بو وُأصيب بو وحؿ  ،ويبقى في حسرة إف بقي في حسرة وا 

ُدورُ }يقوؿ:  -عز وجؿ-واهلل  ،-نسأؿ اهلل العافية-بساحة قمبو  ، [ٜٔ]غافر: {َيُْعَمُم َخاِئَنَة اأَلْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُّ
فإذا كاف ىذا فربنا الذي نتعامؿ معو يعمـ ىذا النظر خمسة دوف أف يشعر الناس، ويعمـ ما يجري في الخموات، 

، وخيانة األعيف ىي مسارقة النظر إلى ما ال يحؿ، وىذا -عز وجؿ-يخفى عمى الناس فيو ال يخفى عمى اهلل 
ىو الرجؿ يكوف بيف الرجاؿ فتمر بيـ ": -رضي اهلل عنيما-مف أجمى الصور الداخمة فيو، وقد قاؿ ابف عباس 

، ومف خائنة األعيف النظر في حاؿ خموتو إلى (ٕٚ)ا، فإذا نظر إليو أصحابو غض بصره"امرأة فينظر إليي
                                                           

 (.ٜٜ:ص) الجوزي البف اليوى، ذـفي  الفضؿ بف منصور ألبي افالبيت - ٕٙ
 (.ٜ/ ٔٔ) حجر البف الباري فتح - ٕٚ



تذكر المؤمف ىذا المعنى أف ىذا مف خائنة األعيف، وأف ا كمو داخؿ في خائنة األعيف، فيالمشاىد المحرمة، ىذ
 ؾ يراه.وأف الممَ  ،اهلل يراه

  ولكف قؿ عمّي رقيبُ  فال تقؿ خموتُ  الدىر يومًا *** إذا ما خموتَ 
 (ٕٛ) ما يغفؿ عنو يغيبُ  اعة *** وال أفّ اهلل يغفؿ س وال تحسبفّ 

، (ٜٕ)"بعممؾ أف نظر اهلل إليؾ أسبؽ مف نظرؾ إلى ما تنظر"ستعاف عمى غض البصر؟ قاؿ: ئؿ جنيد: بـ يسُ و 
لو قيؿ ألحد مف الناس: تنظر إلى ىذا بحضرة أبيؾ، بحضرة أخيؾ، بحضرة أمؾ، بحضرة أستاذؾ، بحضرة 

عمى ىذا أماـ طفؿ صغير، فكيؼ جعؿ ربو  ال يجرؤ عمى ىذا، بؿ ال يجرؤ، فإنو ؟، مدير المدرسةرئيس العمؿ
، وأمر آخر يتصؿ بيذا المعنى وىو الحياء مف اهلل، إذا كاف اإلنساف ؟!أىوف الناظريف إليو -تبارؾ وتعالى-

أو يقصد خموة يخمو بيا أو موضعًا ال يراه  -عز وجؿ-يستحي مف الناس ويسارؽ النظر إلى ما حـر اهلل 
  .؟!-تبارؾ وتعالى-الناس، فكيؼ ال يستحي مف اهلل 

نَّ َعَمْيُكْم َلَحاِفِظيَن }وىو الحياء مف المالئكة  :وأمر ثالث ، فينبغي الحياء [ٔٔ-ٓٔ]االنفطار: {ِكرَاًما َكاِتِبينَ * َواِ 
 منيـ.

ىي التي تحجز ىذا اإلنساف عف مقارفة ما  فإف ىذه التقوى أييا األحبةفوس، وأمر رابع وىو: تربية التقوى في الن
، وىذا صحيح، (ٖٓ)اهلل سبب لغض البصر وتحصيف الفرج"تقوى ": -رحمو اهلل-ال يحؿ، وقد قاؿ ابف دقيؽ العيد 

فإف ىذا  -ومف أعظـ ما يرحميا مف القمب إطالؽ البصر في تمؾ المشاىد المنكرة-ت التقوى مف القمب مفإذا ترحّ 
 وييدـ التقوى في قمب صاحبيا. ،ُيغري بالفاحشة

الَة َتْنَيى َعنِ } ،وأمر خامس: وىو أداء المأمورات ومف أعظميا الصالة { اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ  ِإنَّ الصَّ
 .[٘ٗ]العنكبوت:

تبارؾ -فيما يرويو عف ربو  -صمى اهلل عميو وسمـ-وأمر سادس: وىو اإلكثار مف النوافؿ، وكمنا يعرؼ قولو 
عز -، بعدما ذكر التقرب بالفرائض، إذا أحبو حبو((أ ي يتقرب إلّي بالنوافؿ حتىوما يزاؿ عبد)): -وتعالى
رضي اهلل وما ما ي، يعني: ال يسمع إال ذا أحببتو كنت سمعو الذي يسمع بو((فإ))الذي يحصؿ؟ قاؿ:  ام -وجؿ

ما أحب اهلل النظر إليو، فيذا الذي إلى ، معنى ذلؾ أنو ال ينظر إال (ٖٔ)بصر بو(())وبصره الذي ييحبو اهلل، 
حقؽ ىذا الوصؼ، فصار بصره شاردًا ينظر وأىؿ الفجور ىذا معناه أنو لـ ي ،ينظر إلى الفجور وصور الفجور

فيؿ بصر بو، وبصره الذي ي ،بويسمع ، أما إذا أحبو فإف اهلل يكوف ىو سمعو الذي -عز وجؿ-إلى مساخط اهلل 
ىؿ صار بصرؾ ناظرًا  ،، إذا أردت أف تعرؼ أنؾ حققت ىذه المرتبة انظر أواًل إلى ىذا األثر؟حققنا ىذه النقطة

بطش ويده التي ي))، قاؿ: ؟-عز وجؿ-ما يحبو اهلل ب، ىؿ صار سمعؾ مشتغاًل ؟-عز وجؿ-حبو اهلل إلى ما ي

                                                           

 (.ٖٗٚ:ص) الوزيريف وأخالؽ ،(ٔ٘٘:ص) الكافي الصالح والجميس ،(ٜٗ/ٕ) القالي أمالي: انظر - ٕٛ
 (.ٜٓٗ/ ٔ) والحكـ العمـو جامع - ٜٕ
 المجتبى شرح في العقبى وذخيرة ،(ٜٓٔ/ٜ) حجر البف الباري وفتح ،(ٜٙٔ/ٕ) األحكاـ عمدة شرح األحكاـ إحكاـ - ٖٓ
(ٕٚ/ٕٕ.) 

 (.ٕٓ٘ٙ) برقـ التواضع، باب الرقائؽ، كتاب البخاري، أخرجو - ٖٔ



ىذه الوسائط والوسائؿ ما يجده في في يكتب وىو في بيتو  ،، الكتابة اآلف أصبحت ميسورة لكؿ أحد((بيا
عميو ىو،  القذؼ وألواف القبائح التي ال يعود ضررىا إالو صحيفتو مف الشماتة في الناس والوقيعة في أعراضيـ 

  فيذا كمو مما يحصؿ بو غض البصر.
ائز والشيوات، فيحتاج العبد إلى وأمر سابع: وىو المجاىدة ليذه النفس؛ ألنيا تطمب ذلؾ وقد ُركبت فييا الغر 

لى ترويض ليا، واهلل و مدافعة  ، [ٜٙ]العنكبوت: {َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا َلَنْيِدَينَُّيْم ُسُبَمَنا}يقوؿ:  -عز وجؿ-ا 
أنيا أعظـ األبواب  -رحمو اهلل-فالمجاىدة أنواع وأبواب منيا ىذا مجاىدة النفس، وقد ذكر الحافظ ابف القيـ 

 -صمى اهلل عميو وسمـ-، والنبي [ٜٙ]العنكبوت: {َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا َلَنْيِدَينَُّيْم ُسُبَمَنا} ،الداخمة تحت ىذه اآلية
 .(ٕٖ)((اهلل ر يصبرهومف يتصبّ ))يقوؿ: 

 (ٖٖ)اليوى طموح العيفِ  بالُء الفتى موافقة النفِس *** وبدءُ ف
 ترويض ىذه النفس، وتنزيو ىذا البصر بأنواع المجاىدات. فيحتاج اإلنساف إلى

 ماتي *** وأمنع نفسي أف تناؿ محر  ه في روض المحاسف مقمُأنز  
 (ٖٗ)ماتيدّ  األصـ   الصمبعمى الجبؿ  ***أنو  لو وأحمؿ مف ثقؿ اليوى ما

 نفسو تطمب ىذه األشياء، لكنو يمنعيا ويحجزىا.
، أف يعـز عمى -عز وجؿ-وأمر ثامف: وىو العـز الصادؽ واإلرادة الجازمة عمى ترؾ النظر إلى ما حـر اهلل 

رضي -   ، وليذا جاء عف أنس -عز وجؿ-حفظ ىذا البصر وغضو فيذا يكوف سببًا لتسديده وتوفيقو بإذف اهلل 
 ، ىذا ىو الحؿ.(ٖ٘)"تجاوزؾإذا مرت بؾ امرأة فغمض عينيؾ حتى " :-انظروا إلى الحـزو  -اهلل عنو

 ؿُ تشتع بِ الحر  ارُ ون اؿِ الن ز  ـَ يو ***  ي َتوُ َمط ييحم يالذ اعُ الش ج ليس
   (ٖٙ) طؿُ الب ُس الفار  اؾَ فذ اـِ الحر  عف***  ًرابص ثََنى َأو ْرًفاط ض  غ ًتىف ف  لك

الذي ينيـز في ىذه المعركة في ىذا الجياد جياد غض البصر حينما تعرض لو فتنة، ىذا يحمؿ نفسًا  ىذا
رادة ضعيفة، قد ال تثبت قدمو في ألواف مف الجياد ومياديف أخرى غير ىذا الميداف  .ضعيفة وا 

بيذا  -عز وجؿ-هلل يتقرب إلى ا ،وتكوف لو فيو نية -عز وجؿ-وىو أف العبد يحتسب ذلؾ عند اهلل  :وأمر تاسع
بسببو؛  -تبارؾ وتعالى-بغض بصره وصرفو فيكوف ذلؾ سببًا لإلعانة فيقوى عزمو عمى ىذا ويتنظر ما عند اهلل 

َفِإنَّ اْلَجنََّة ِىَي } -عز وجؿ-ألنو خاؼ مقاـ ربو ونيى النفس عف اليوى، فمثؿ ىذا موعود بما ذكره اهلل 
 .[ٔٗ]النازعات: {اْلَمْأَوى

                                                           

 عف الصبر باب الرقاؽ، كتاب ،(ٓٚٗٙ) وبرقـ ،(ٜٙٗٔ) برقـ المسألة، عف االستعفاؼ باب الزكاة، كتاب البخاري، أخرجو - ٕٖ
 .اهلل محاـر
 (.ٖٓٔ: ص) اليوى وذـ ،(ٙٙٔ/ ٔ) الجوزي البف التبصرة - ٖٖ
 (.ٕٓٗ:ص) إبميس وتمبيس ،(ٖٛٚ/ ٖ) األلباب وثمر اآلداب زىر: انظر ،يالعباس داود بف بكر ألبي البيت - ٖٗ
 (.ٙٙ: ص) الدنيا أبي البف الورع - ٖ٘
 (.ٖٗٔ: ص) اليوى ذـ - ٖٙ



أف نصرفيا وأف ، ومف كفراف النعمة -عز وجؿ-وأمر عاشر: أف نستحضر أف ىذا النظر نعمة مف اهلل 
وليس مف شكرىا بحاؿ مف األحواؿ  ،، ىذه نعمة تحتاج إلى شكر-تبارؾ وتعالى-ـ نستعمميا فيما ُيسخط الُمنعِ 

 .[ٖ٘]النحؿ: {المَّوِ  َوَما ِبُكْم ِمْن ِنُْعَمٍة َفِمنَ }أف ُنطمقيا في الحراـ، واهلل يقوؿ: 
لممؤمنيف الصابريف المتقيف مف الروضات والجنات  -عز وجؿ-أعد اهلل  الحادي عشر: أف يتذكر المؤمف ما

 والحياة كميا مف أوليا إلى آخرىا صبر ساعة، فإذا تصبر تجاوز ىذه المحنة. ،والحور العيف وما إلى ذلؾ
مف استطاع منكـ  ،يا معشر الشباب)): -صمى اهلل عميو وسمـ-عشر: التزوج طمبًا لمعفاؼ كما قاؿ النبي  الثاني

 .(ٖٚ)بالصـو فإنو لو وجاء((وأحصف لمفرج، ومف لـ يستطع فعميو  ،الباءة فميتزوج فإنو أغض لمبصر
وما إلى  ،وضيؽ الصدر ،أوزار الثالث عشر: تذكر عواقب إطالؽ البصر مف الرزايا والباليا والمصائب واآلثاـ،

  إف شاء اهلل.-حصاد المر الذي سنشير إليو بعد قميؿ الذلؾ مف 
  وسيأتي ذكر جممة منيا. ،الرابع عشر: تذكر فوائد غض البصر

لى أمور  ،الخامس عشر: ترؾ فضوؿ النظر؛ ألف فضوؿ النظر يقوده إلى الحراـ، ىو ينظر إلى ما ال يعنيو وا 
ييا في الدنيا واآلخرة مف أمور نافعة، فُيعرض عف ىذا، فيكوف ذلؾ سببًا لترؾ ال تنفعو وال تعود عميو بعائدة يرج  

  النظر إلى الحراـ.
 منيا ف عرض نفسو لمفتنة أواًل لـ ينجمعد عف مواطف الفتنة، ال ُتعرض نفسؾ لمفتنة، فقد قيؿ: السادس عشر: الب

ب الفتنة، فكما أف الحذر قارِ يتعرض اإلنساف لموارد العطب وأسباب البالء فإنو قؿ أف يسمـ مُ ، فينا ال آخراً 
خير ))قد قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-لمفتنة مقروف بالعطب، والنبي التعرض مقروف بالجناة فكذلؾ أيضًا 

لماذا؟ مف أجؿ المباعدة  ،(ٖٛ)، وشرىا آخرىا((وشرىا أوليا، وخير صفوؼ الرجاؿ أوليا ،صفوؼ النساء آخرىا
 ،عف الفتنة، الصؼ األخير مف الرجاؿ يكوف أقرب إلى النساء، صؼ النساء األوؿ يكوف أقرب إلى الرجاؿ

صار شر صفوؼ النساء، مع  ،فالفتنة قريبة، فصار الصؼ األوؿ الذي ىو أفضؿ في حؽ النساء صار مفضوالً 
اؿ وال يطمعوف عمييف فإف الصؼ األوؿ أفضؿ في حقيا الرج أف النساء لو صميف في مصمى مستقؿ ال يراىفّ 

في حقيا؛ ألنو يمي صفوؼ الرجاؿ، إذا كاف ىذا في صالة  ، لكف كاف ذلؾ ىو األشرّ (ٜٖ)كما قالو النووي وغيره
فكيؼ بمقاربة الفتنة  ،-المساجد-     في أحب البقاع إلى اهلل  -صمى اهلل عميو وسمـ-ولربما خمؼ رسوؿ اهلل 

 .واهلل المستعاف ،؟أو في مواقع فاسدة وسيئة ،في األسواؽ
والشقاء واأللـ  ،وأف يراجعيا ماذا تستفيد مف إطالؽ البصر إال العذاب ،السابع عشر: ينبغي لمعبد أف يسأؿ نفسو

و السابقة حينما نظر إلى ما وفي أعوام ،، لو أف اإلنساف راجع نفسو فيما مضى مف أيامو ولياليو؟والحسرة والنكد

                                                           

، كتاب البخاري، أخرجو - ٖٚ  باب النكاح، كتاب ومسمـ، ،(ٜ٘ٓٔ) برقـ بة،و العز  نفسو عمى خاؼ لمف الصـو باب الصـو
، المؤف عف عجز مف واشتغاؿ ،مؤنة ووجد إليو، نفسو تاقت لمف النكاح استحباب  (.ٓٓٗٔ) برقـ بالصـو

قامتيا، الصفوؼ، تسوية باب الصالة، كتاب مسمـ، أخرجو - ٖٛ  األوؿ، الصؼ عمى واالزدحاـ منيا، فاألوؿ األوؿ وفضؿ وا 
 (.ٓٗٗ) برقـ اإلماـ، مف وتقريبيـ الفضؿ، أولي وتقديـ إلييا، والمسابقة

 (.ٜ٘ٔ/ ٗ) مسمـ عمى النووي شرحانظر:  - ٜٖ



واآلالـ المتنوعة في قمبو وبدنو  ،، ماذا جنى؟ إنما ىي جنايات توجب لو فساد القمب-تبارؾ وتعالى-حـر اهلل 
  .ما ىي المكاسب؟ ،؟ماذا استفدت عمى حد سواء،

 والترؾ والتوبة. ،ما يستقبؿ المرء في أيامو ينبغي أف يالحظ فيو ىذا المعنى فيكوف ذلؾ سببًا لإلعراض إذف
 الثامف عشر: أف يستحضر أف النظر إلى تمؾ الوجوه ىو نوع عقوبة كما ذكرنا في خبر ُجريج الراىب.

وىي في  يو؛ ألف الفتنة في ىذا مستطيرةنجوأف يسألو أف يخمصو وأف ي ،التاسع عشر: أف يتضرع العبد إلى اهلل
-و ربو وال يسمـ إال مف سممّ  -تبارؾ وتعالى-غاية الدنو والقرب مف كؿ أحد، فيحتاج العبد أف يتضرع إلى ربو 

 ه.جؿ جاللو وتقدست أسماؤ 
صمى -عف يوسؼ  -عز وجؿ-العشروف: اإلخالص، فإف اإلخالص يكوف سببًا لتخميص صاحبو، كما قاؿ اهلل 

َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُو السُّوَء }: -عز وجؿ-لما استعرضت لو الفتنة في أجمى صورىا قاؿ اهلل  -اهلل عميو وسمـ
فاإلخالص سبب ، {المخِمصين}، وفي القراءة األخرى [ٕٗ]يوسؼ: {َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّو ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَمِصينَ 

مف العبد الصدؽ واإلخالص فإف ذلؾ يكوف سببًا لتنجيتو مف ىذه الباليا  -عز وجؿ-لمخالص، فإذا عمـ اهلل 
شير إلى ا إلى حفظ البصر وغضو، بعد ذلؾ أواألوزار واألوطار، إذا عرفنا ىذه األمور التي مف شأنيا أف توصمن

كؿ ذلؾ ر والثماوالفوائد جممة مف ثمرات غض البصر؛ ليكوف ذلؾ داعيًا إلى حفظو، فإف معرفة ىذه المنافع 
 يقوي القمب ويرغب النفوس في تحقيؽ ىذا المطموب: 

شراؽ، ىذا النور واإلشراؽ يقوى  فأوؿ ذلؾ: انفتاح البصيرة، فيذه البصيرة التي تكوف في القمب ىي نور وا 
طالؽ البصر يورث ظممة  ويضعؼ، يقوى حتى يظير في العيف ويظير عمى الوجو ويظير عمى الجوارح، وا 

المَُّو ُنوُر السََّمَواِت } :آية النور -عز وجؿ-عمى الجوارح وتكوف في القمب، وليذا ذكر اهلل تظير في الوجو و 
إف مف كؼ ، بعد ىذه اآليات التي يأمر بيا بغض البصر، كما قاؿ شيخ اإلسالـ وغيره: [ٖ٘]النور: {َواأَلْرضِ 
، في قمب {السََّمَواِت َواأَلْرِض َمَثُل ُنورِهِ المَُّو ُنوُر }عوضو اهلل نور البصيرة،  -عز وجؿ-ما حـر اهلل بصره ع
وتنفتح معو البصيرة، فاهلل يجزي العبد عمى  ،شرؽ معو القمبالنور الذي يكوف في قمب المؤمف يىذا  ،المؤمف

مف  -تبارؾ وتعالى-عوضو اهلل  -عز وجؿ-ما حـر اهلل ىو مف جنس عممو، فإذا غض بصره ع عممو بما
، وذكر نحوه جماعة -رحمو اهلل-جنسو بما ىو خير منو فُيطمؽ نور بصيرتو، ىذا مؤدى ما ذكره شيخ اإلسالـ 

 ،المعنىوقد ذكر جمع مف أىؿ العمـ قبؿ ىؤالء وبعدىـ أشياء في ىذا  ،-رحمو اهلل-كعبد الرحمف بف سعدي 
 ،ي بيا بذلؾ حكمة عمى لسانو ييتدمف غض بصره عف محـر أورثو اهلل"كما جاء عف أبي الحسيف الوراؽ: 

 .(ٓٗ)وييدي بيا عمى طريؽ مرضاتو"
فإنيا ال تصح وال تكتمؿ وتقوى إال إذا أشرؽ  ،راسةأمر آخر يتصؿ بإشراؽ القمب ونور البصيرة وىو صحة الفِ 

أو أنيا أثر مف آثاره كما ال يخفى، فيذا القمب في حاؿ إشراقو  ،القمب واستنارت بصيرتو، فإنيا مف جممة النور
طالؽ البصر في ىذه المرآة يشوشيا ثـ بعد ذلؾ ال يرى ىذا اإلنساف األشياء  ،كالمرآة حينما تكوف مجموة، وا 

بصر ما يبصره المبصروف أصحاب البصائر ال ي ،المشكمة، يرى األشياء مشوىةوىذه ىي  ،عمى حقيقتيا

                                                           

  (.ٔٗٔ:ص) الجوزي البف اليوى، ذـ - ٓٗ



المشرقة، وقد تنطمس ىذه المرآة بالكمية فال يرى فييا األشياء أصاًل، ىذه مثؿ النظارة يرى فييا األشياء والقموب 
وقد  ،بحوف لو الباطؿ والمنكر وال يرى قعمى ما ىي بو فُيزي  إذا كانت مجموة، وقد تتكدر حتى ال يرى األشياء 

َل َمرٍَّة } ،-نسأؿ اهلل العافية-فتُقمب بصيرتو  ،يرى الحسف قبيحاً  َوُنَقمُِّب َأْفِئَدَتُيْم َوَأْبَصاَرُىْم َكَما َلْم ُيْؤِمُنوا ِبِو َأوَّ
 ،يبقى اإلنساف يتخبط -القموب-ب البصائر واألفئدة ا تُقم  ، لمّ [ٓٔٔ]األنعاـ: {َوَنَذُرُىْم ِفي ُطْغَياِنِيْم َيُْعَمُيونَ 

ثـ بعد  ،-عز وجؿ-ويتأرجح بيف أنواع الشرور والمنكرات وىو ال يبصر ذلؾ بؿ قد ال يشعر حتى يمقى اهلل 
    ذلؾ يندـ وال ينفعو الندـ.

خمص القمب مف سكر الشيوة ورقدة الغفمة، فإف أطالؽ البصر ىكذا وتسريحو أمر ثالث مف ىذه الثمرات: أنو ي
ف التعمؽ إ": -رحمو اهلل-وقد قاؿ شيخ اإلسالـ  ،يوجب لو غفمة مستديمة -تبارؾ وتعالى-في كؿ ما حـر اهلل 

، يصير ىذا اإلنساف ال يعقؿ، ولذلؾ (ٔٗ)مى البصيرة وُسكر القمب بؿ جنونو"بالصور يوجب فساد العقؿ وع
تجد ىذه الفتاة أو ىذا  ،انظروا إلى الذيف يتعمقوف بالصور فيحصؿ عندىـ العشؽ مف رجؿ أو امرأة أو نحو ذلؾ

ووجيو شاحب، ثـ بعد ذلؾ يسري مف قمبو  ،الشاب أو غير ذلؾ يجمس مع الناس وليس معيـ، بصره شاخص
  كما قاؿ بعضيـ:  ،ومفاصمو ،إلى وجيو وبدنو وعروقو

 (ٕٗ) شاِحـُ رى مف يديو األعْ وتَ  اف بالفتى *** شحوبً بي  تُ  ولمحب آياتٌ 
شاؽ لى أخبار أولئؾ أخبار الع، وانظروا إةا وال عمؿ آخر يبصر شاخص ال ينتفع في عمؿ دن ،ذبوؿ ،شحوب

 ه مف إطالؽ البصر.ؤ وغير مجنوف ليمى كيؼ كانوا يييموف بالعقؿ، كؿ ىذا مبد ،مجنوف ليمى
ُيسيؿ لو أسبابو؛ ألف البصيرة مفتوحة، القمب  ،طمب العمـ ،وأمر رابع مف ىذه الثمرات: أنو يفتح لو طرؽ العمـ

قد استنار، فتظير فيو حقائؽ المعمومات وتنكشؼ لو بسرعة، ويرتبط بعضيا  ،ليس فيو ما يشوشو ويشغمو
ال تجمع مف العمـ فببعض، والعمـ نور وال يصمح إال في ىذا القمب المستنير، أما القموب المشوشة المشغولة ىذه 

  منو كبير طائؿ، قمبو مشغوؿ بأشياء أخرى، قمبو مشوش ال يستطيع أف يحفظ حرفًا واحدًا.ؿ شيئًا، ال تحص  
وأمر خامس: أف غض البصر يورث قوة القمب، يورث ثباتو وشجاعتو فيجعؿ لو سمطاف البصيرة مع سمطاف 

   الحجة، بخالؼ ىذا اإلنساف الميزوز.
أعظـ مف تمؾ المذة والسرور التي يجدىا مف نظر إلى ما أمر سادس: أنو يورث القمب سرورًا وفرحة وانشراحًا 

، لذة االستبصار، لذة الطاعة، لذة كبح جماح النفس وما فييا مف الشيوات -تبارؾ وتعالى-حـر اهلل 
ولذة أكمؿ  نفسو وغمب ىواىا أعقبو ذلؾ فرحًا وسروراً  ف مف زـّ إ"وليذا قالوا:  ،ة، فيذه ال يعادليا لذةمر ضطالم

 .(ٖٗ)افقة اليوى"مف لذة مو 
 األريبافًا *** طموحًا يفتف الرجؿ نؾ طرْ مف المحاـر ع وُغّض 

 وثوبا اب *** إذا ما ُأىممت وثبتْ فخائنة العيوف كُأسد غ

                                                           

 (.ٕٜٕ/ ٔ) تيمية البف الكبرى والفتاوى ،(ٕ٘ٗ/ ٘ٔ) الفتاوى مجموع - ٔٗ
 (.ٕٖٛ/ ٜٗ) عساكر البف دمشؽ تاريخ - ٕٗ
 (.ٜٛ/ ٔ) مسفارينيل اآلداب منظومة شرح في األلباب غذاء: انظر - ٖٗ



 (ٗٗ) وحًا وطيباومف يغضض فضوؿ الطرؼ عنيا *** يجد في قمبو رَ 
يتمذذ لحظات لكف بعدىا  ،حسرة وألـف -ركما سيأتي في الحصاد الم-، أما إطالؽ البصر ايجد راحة ولذة وسرورً 

  .تبارؾ وتعالى-وحشة يجدىا كؿ أحد يطمؽ بصره فيما حـر اهلل 
وال شيء أضر عمى القمب  ،أمر سابع: وىو أف ذلؾ يخمص القمب مف ألـ الحسرة، فمف أطمؽ نظره دامت حسرتو

وأجمب لمحسرات مف إطالؽ البصر، الذيف يعانوف مف ضيؽ ووحشة، يعانوف مف الكآبة يذىبوف ىنا وىناؾ 
ىا الوحشة؛ ألف ألصحاب، لكنو ينقؿ معو نفسًا تممؤ متنزىات مطاعـ، يسير كؿ ليمة في موضع، مع الرفاؽ مع ا

 ،فال يمكف أف يحصؿ االسترواح بنعيـ الجسد ،يتخمص منوالسبب مستحكـ وموجود، سبب ىذه الوحشة، فيو لـ 
وحفظ القمب والجوارح عف مساخطو، فإذا  -تبارؾ وتعالى-إنما يحصؿ ذلؾ بنعيـ القمب الذي يكوف بتقوى اهلل 

ُكؼ الرائد عف الكشؼ والمطالعة استراح القمب مف ُكمفة الطمب واإلرادة، "ُكؼ الرائد كما يقوؿ الحافظ ابف القيـ: 
فمف أطمؽ لحظاتو دامت حسراتو، فإف النظر يولد المحبة فتبدأ ىنا السمسمة الطويمة التي بعدىا، إلى أف تصؿ 

  .(٘ٗ)"إلى درجة أف يكوف اإلنساف متيمًا معبداً 
اطمع  ربما نشر في بعض الصحؼ والمواقع ىنا وىناؾ، ومف األخبار التيولعمكـ سمعتـ بعض األخبار التي ت

الكثيروف ممف أدركوا ذلؾ: خبر ذلؾ الشاب الذي انتظر طوياًل محبوبتو التي تأخرت عميو فمما وصمت  اعميي
خر ليا ساجدًا، وأما أخبار المحتضريف وما كانوا يقولونو في لحظات االحتضار بداًل مف قوؿ ال إلو إال اهلل فيذا 

ف أشياء مذىمة وعجيبة، كؿ يْ وذكروا مف أحواؿ ىؤالء المبتمَ  ،مف تكمموا عف الخاتمة مف أىؿ العمـعند تجدونو 
 ه مف إطالؽ البصر.ؤ ذلؾ كاف مبد

ىي العبودية  هخمص القمب مف أسر الشيوة فال يكوف مستعبدًا فإف ىذوأمر ثامف مف ىذه الثمرات: أنو ي
سيرًا، والعبودية الحقيقية والرؽ ىي حرية القمب ولو كاف الجسد أ :ية الحقيقية كما قاؿ شيخ اإلسالـة، الحر يالحقيق

، فالعيف ىي ؟، فمماذا يضع اإلنساف قمبو في أسر شيوة بسبب نظرةالحقيقي ىو رؽ القمب ولو كاف القمب طميقاً 
ذا أطمؽ (ٙٗ)-رحمو اهلل-مرآة القمب فإذا غض العبد بصره غض القمب شيواتو كما يقوؿ الحافظ ابف القيـ  ، وا 

 نتائج متتابعة. ،ه بيذهالبصر أطمؽ القمب شيوتو، ىذ
-        مف حفظ أربعة أحرز دينو: المحظات "أمر تاسع: أف غض البصر يكوف سببًا لحفظ الديف، وقد قيؿ: 

 .(ٚٗ)"؛ ألنيا تبدأ خواطر ثـ تتحوؿ إلى أفكار ثـ تتحوؿ إلى عزائـ-الخواطر-، والخطرات -النظر
رضي اهلل، دعؾ مف الفحش والسباب والشتائـ تتكمـ إال بما ي، ال والمفظات ادفع الخطرات السيئة ،احفظ الخطرات

واهلل أكبر، ذكر اهلل  ،وال إلو إال اهلل ،والحمد هلل ،والمعف والقبائح والوقيعة في أعراض الناس، اشتغؿ بسبحاف اهلل
اب ور، فيذه األبو ظو، ودعؾ مف التأويالت التي تقودؾ إلى كؿ محيتيي القمب، وذكر الناس يفسده ويميح

ال دخؿ عميو -عز وجؿ-إنو ينجو بإذف اهلل فاألربعة إذا حرسيا اإلنساف وضبطيا وربط عمى ثغورىا  ، وا 
                                                           

 (.ٙٛ/ ٔ) اآلداب منظومة شرح في األلباب وغذاء ،(ٜٙ٘/ ٖ) مفمح البف المرعية، والمنح الشرعية اآلداب - ٗٗ
 (.ٚٗ/ ٔ) الشيطاف مصايد مف الميفاف إغاثة - ٘ٗ
 (.ٕٜ: ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف روضة - ٙٗ
 (.ٕ٘ٔ: ص) الكافي الجواب: انظر - ٚٗ



مف  اضمنوا لي ستًّا))يقوؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-والنبي ا، بيرً وس خالؿ الديار وُيتب ر ما عال تتالشيطاف فيج
 .(ٛٗ)((أنفسكـ أضمف لكـ الجنة، وذكر منيا: واحفظوا فروجكـ وغضوا أبصاركـ

غض البصر ": -رحمو اهلل-، وقد قاؿ مجاىد -عز وجؿ-وأمر عاشر مف ىذه الثمرات: أنو يورث محبة اهلل 
 .(ٜٗ)"عف محاـر اهلل يورث حب اهلل

يوجب انتقاؿ  -طريؽ-القمب منفذ و الحادي عشر: أف ذلؾ يسد عمى الشيطاف مداخمو إلى القمب، فبيف العيف 
ذا صمحت العيف أدى ذلؾ إلى صالح القمب، أطمؽَ  بصره  أحدىما إلى اآلخر، فإذا صمح القمب صمحت العيف، وا 

  رعايا ىذا القمب.ؿ إلى الحراـ؛ ألنيا مف العيف سُترسَ  ،يفسد قمبو، القمب يكوف فاسداً 
 ًا.الثاني عشر: أنو ُيفرغ القمب لمفكرة في مصالحو واإلقباؿ عمييا، فال يبقى القمب مفرقًا مشوش

 ر فحدث وال حرج، فمف ذلؾ:حصاد المُ أما ال
 فساد القمب.األمر األوؿ: 

 (ٓ٘)ى تصاب مقاتمومقمتي *** وما كؿ مف ُيرمَ  رماني بيا طرفي فمـ ُتخطئ
والعجب أف لحظة الناظر "يقوؿ:  -رحمو اهلل-والحافظ ابف القيـ  ،البصر سيـ يصيب ىذا القمبفينا إطالؽ ىذا 

  .(ٔ٘)"سيـ ال يصؿ إلى المنظور إليو حتى يتبوأ مكانًا مف قمب الناظر
فارفؽ بيذا القمب،  ،ال ترسؿ ىذا السيـ؛ ألنو لف يصؿ إلى اليدؼ المنظور إليو حتى يتبوأ مكانًا مف قمبؾ إذف

ثـ ال يمنعو  ،تبعيا جرح عمى جرحرحًا فيَ ب مف ذلؾ أف النظرة تجرح القمب جوأعج"يـ ال ترمي بو، يقوؿ: ىو س
 ابع الجراح وتتكسر النصاؿ عمى نصاؿ.ت، فتت(ٕ٘)"تكرارىا ألـ الجراحة مف استدعاء

 (ٖ٘)فتكت في قمب صاحبيا *** فتؾ السياـ بال قوس وال وترِ  كـ نظرةٍ 
، (ٗ٘)فيفسد قمبو حتى ال ينتفع بو" ،ديـغؿ األغؿ قمبو كما ينْ إف الرجؿ لينظر نظرة فينْ "يقوؿ خالد بف أبي عمراف: 

 .(٘٘)إلى القمب" سـ   "النظر سياـُ فالنظرة داعية إلى فساد القمب، وليذا قالوا: 
 .(ٙ٘)الفؤاد ىىا ُيصمَ حر  العيوف *** بِ  ياتُ اأبدًا جن

 فالشأف في ىذا السيـ أنو يسري في القمب فيعمؿ فيو عمؿ السـ الذي ُيسقاه المسموـ كما قاؿ ابف القيـ، فإفْ 
ال قتمو، والنظرة تفعؿ في القمب ما يفعمو السيـ في الرمية فإف لـ تقتمو جرحتو، يقوؿ: بادر  ىي "واستفرغو وا 

 .(ٚ٘)بعضو" تحرقو كمو أحرقـ تابس فإف لبمنزلة الشرارة مف النار، ُترمى في الحشيش الي
                                                           

 (.ٛٔٓٔ) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وحسنو ،"لغيره حسف: "محققوه وقاؿ ،(ٕٕٚ٘ٚ) برقـ المسند، في أحمد أخرجو - ٛٗ
 (.ٔٗٔ:ص) اليوى وذـ ،(ٜٖٗ/ ٘ٔ) الفتاوى مجموع: انظر - ٜٗ
 (.ٖٖٔ/ ٕ) األدب فنوف في األرب ونياية ،(ٜٛ: ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف روضة: انظر - ٓ٘
 (.ٗ٘ٔ: ص) الكافي الجواب - ٔ٘
 .المصدر السابؽ - ٕ٘
 (.ٜٚ: ص) القيـ البف المحبيف، وروضة ،(ٙٛ/ٔ) اآلداب منظومة شرح في األلباب غذاء: انظر - ٖ٘
 (.ٜٔ٘/ ٖ) السمعاني تفسير - ٗ٘
 (.ٜٖ٘/ ٘ٔ) الفتاوى مجموع: انظر - ٘٘
 (.ٜٜ: ص) الجوزي البف اليوى، ذـ: انظر - ٙ٘



 يطبيب يييا مف رأى سقمي يزيد *** وعمتي تع
 (ٛ٘) عمى القموب ال تعجبف فيكذا تجني *** العيوفُ 

 فإطالؽ البصر ُيمبس القمب ظممة والبد، ُيعميو عف التمييز بيف الحؽ والباطؿ. ،فيذه أمور مترابطة ومتالزمة
 (ٜ٘)ط بينيف قتيالقمبو *** حتى تشحّ  ما زالت المحظاُت تغزو

 فأكثر فساد القمب مف تخميط العيف.
 عبادة والخشوع، ويكوف قمبو ممتمًئااألمر الثاني مف ىذه الثمرات المرة: أف يفقد اإلنساف حالوة اإليماف ولذة ال

 بالوحشة والقمؽ والكآبة والضيؽ.
 عف مالحظة المالحِ  كفواسماعًا يا عباد اهلل مني *** و 

 (ٓٙ) المنايا *** وأولو شبيو بالمزاحفإف الحب آخره 
إلى ىذا اليالؾ والمنكر  يجر ،والفتنة، فيو أصؿ البالء والشر لزنىأمر ثالث مف ىذا الحصاد المر: أنو بريد ا

فاحشة  :، ىي ىذه النياية[ٕٖ]اإلسراء: {ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل }عنو:  -عز وجؿ-العظيـ الذي قاؿ اهلل 
  وساء سبيال.

قوس إبميس الذي إذا  يوف، (ٔٙ)"فيْ النظر بالعيف سبب الحَ "كما قالوا:  ،فيو السبب ،الرابع: أنو أصؿ الشرور
، إلى غير (ٕٙ)"مف أرسؿ طرفو اقتضى حتفو"، وقالوا: حفظ أحد بصره إال حفظ اهلل قمبو ، ومائخطضرب بو لـ ي

 ذلؾ مف العبارات لمحكماء والعمماء.
وال بصابر  ،رقات، فيرى ما ليس بقادر عميوأمر خامس مف ىذا الحصاد المر: أنو يورث الحسرات والزفرات والحَ 

 ى بو القمب، أف ترى ما ال صبر لؾ عف بعضو، وال قدرة لؾ عمى بعضو.وىذا مف العذاب الذي ُيمنَ  ،عف بعضو
 المناظرُ *** لقمبؾ يومًا أتعبتؾ طرفؾ رائدًا  متى أرسمتَ  وكنتَ 

 .(ٖٙ)برُ وال عف بعضو أنت صا عميو ***و أنت قادر رأيت الذي ال كم  
إف النظر يزرع الشيوة في القمب، ورب شيوة أورثت حزنًا "فيذا كمو مف جرائو، وقد قاؿ بعض السمؼ: 

 .(ٗٙ)"طويالً 
 .(٘ٙ)"مف أطمؽ طرفو طاؿ أسفو"وجاء عف الحسف: 

                                                                                                                                                                                                 

 (.ٜٚ: ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف روضة - ٚ٘
 (.ٓٓٔ:ص) المصدر السابؽ - ٛ٘
 (.ٚٓٔ: ص) المصدر السابؽ - ٜ٘
 (.ٔٓٔ: ص) الشجف بذكره يزوؿ فيما اليمف ونفحة ،(ٜٜ: ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف روضة: انظر - ٓٙ
 (.ٙٓٙ/ ٕ) لمقشيري اإلشارات، لطائؼ: انظر - ٔٙ
 (.ٕٕٖ: ص) لمماوردي والديف، الدنيا أدب - ٕٙ
 األبرار ربيع مف المنتخب األخيار وروض ،(ٜٗٔ/ٕ) العشاؽ ومصارع ،(ٛٙٛ:ص) الحماسة ديواف شرح: انظر - ٖٙ
 (.ٜٚ: ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف وروضة ،(ٖٛٚ:ص)

 (.ٜٔ٘/ ٖ) السمعاني تفسير - ٗٙ
 (.ٖٜ: ص) اليوى ذـ: انظر - ٘ٙ



 .(ٙٙ)"وآخرىا تمؼ، فمف تابع طرفو تابع حتفو ،أسؼالمحظات تورث الحسرات أوليا "وقاؿ آخر: 
 لوْ عاذ ـ الدجى ** يبكي عميو رحمةً يرعى نجو  ـٌ متي  

 .(ٚٙ)و قاتموْ أشاطت بدمي في اليوى *** فابكوا قتياًل بعضُ  عيني
"مف ، وقاؿ: (ٛٙ)"اما كاف مف نظرة فإف لمشيطاف فييا مطمع"قاؿ:  -رضي اهلل تعالى عنو-جاء عف ابف مسعود 

 .(ٜٙ)أطمؽ طرفو كاف كثيرًا أسفو"
-ي ذكر ابف الجوز  :انظروا إلى ىذه الوقائع واألمثمة ،-نسأؿ اهلل العافية-وأمر سادس: وىو أنو سبب لالنتكاسة 

فرآىا فيوييا مف وقتو، حاصؿ الواقعة:  ،عف رجؿ اجتاز بباب امرأة نصرانية": ذـ اليوى"في كتابو  -رحمو اهلل
ناىا والعشؽ فمرض، وىي قد تعمقت بو فأضشديدًا حتى أضناه ىذا الحب  بيا وأحبيا حبًّاف ىذا الرجؿ تعمؽ أ"

مف أصحابو فجاء إليو وقاؿ:  اذلؾ، فكانت أمو تأتيو وىو في حاؿ المرض وال يجيبيا وال يكمميا، فكممت واحدً 
 ،إلى ما تقوؿس يتطمع قد أرسمت لؾ برسالة مع أمؾ ففرح واستبشر فجاءت أمو فجم -يعني معشوقتو-إف فالنة 

في األخير عند  -نسأؿ اهلل العافية-فجمست تحدثو حديثًا ال حقيقة لو، فاشتدت عمة ىذا الرجؿ ثـ ماذا قاؿ 
   قاؿ:  ،احتضاره

 .(ٓٚ)األعظـَ  والصميبَ  *** عيسى ومريـَ  قوؿأرجع عف ديف محمد و أ
فذىب صاحبو إلى تمؾ المرأة، فوجدىا معتمة مريضة بحاؿ شديدة فماذا قالت، ىو كاف قد قاؿ بأنو لـ  ،ماتف

فقاؿ مثؿ ىذا الكالـ، فمما ذىب صاحبو إلى تمؾ  ،بيا في الدنيا فأراد أف يمقاىا في اآلخرة ولو في النار يحظَ 
فقالت: أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا وأريد أف ألقاه  ،المرأة فوجدىا في حاؿ مف المرض واالعتالؿ فجعؿ يحدثيا

وأنا أشيد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدًا عبده ورسولو، وأنا بريئة مف ديف النصرانية، تريد أف تمقاه في  ،في اآلخرة
 ،الرجؿألنو مسمـ، تظنو أنو مات عمى إسالمو، فقاـ أبوىا فقاؿ لمرجؿ: خذوىا اآلف فإنيا منكـ، فقاـ  ؛اآلخرة
ىذا مف  :، الرجؿ تنصر وىي نطقت بالشيادتيف، نقوؿ(ٔٚ)مكانؾ، فوقؼ ساعة ثـ بعد ذاؾ خرجت نفسيا :فقالت

    .إطالؽ البصر ،صرعى النظر
أذف أربعيف سنة وكاف ُيعرؼ  ،صالح المؤذف :عف رجؿ كاف ببغداد يقاؿ لو"وىذا أيضًا ذكره ابف الجوزي: 

ليؤذف فرأى بنت رجؿ نصراني كاف بيتو بجانب المسجد فافتتف بيا، فجاء بالصالح، صعد يومًا إلى المنارة 
مف؟ فقاؿ: أنا صالح المؤذف، ففتحت، فمما دخؿ ضميا إليو، فقالت: أنتـ أصحاب  :فطرؽ الباب فقالت

ال قتمتؾ، فقالت: ال، إال أف تترؾ دينؾ، فقاؿ:فقتِ ااألمانات، ما ىذه الخيانة؟ قاؿ: إف و  إنو  ني عمى ما أريد وا 

                                                           

 .المصدر السابؽ - ٙٙ
 (.ٚٛ/ ٔ) اآلداب منظومة شرح في األلباب وغذاء ،(ٜٚ: ص) اليوى ذـ: انظر - ٚٙ
 (.ٜٔ: ص) اليوى وذـ ،(ٕٙٔ/ ٔ) الجوزي البف التبصرة: وانظر ،(٘ٙٗ/ٕ) الزىد في السري بف ىناد أخرجو - ٛٙ
/ ٔ) اآلداب منظومة شرح في األلباب وغذاءعف الحسف،  ،(ٖٜ: ص) اليوى وذـ ،(ٕٙٔ/ ٔ) الجوزي البف التبصرةانظر:  - ٜٙ
 .، عف الحسف أيضاً (٘ٛ
 (.ٜ٘ٗ: ص) اليوى ذـ - ٓٚ
 المصدر السابؽ. - ٔٚ



ىذا لتقضي  ، ثـ دنا إلييا، فقالت: إنما قمتَ -صمى اهلل عميو وسمـ-بريء مف ديف اإلسالـ، ومما جاء بو محمد 
فشرب، فمما دب بو الشراب  ،شرب مف ىذا الخمراغرضؾ ثـ تعود إلى دينؾ، فكؿ لحـ الخنزير، فأكؿ، قالت: 

وأغمقت عمى نفسيا بابًا، فالرجؿ صار يمشي عمى  ،، قالت: أصعد إلى السطح حتى يأتي أبي-يعني سكر-
سطح دارىـ وىو سكراف فوقع فكاف حتفو، فجاء أبوىا فأخبرتو الخبر، فمفو في ثوب ثـ ألقوه في قارعة الطريؽ، 

  ، ىذا ذكره ابف الجوزي.(ٕٚ)"ثـ انتشر خبره بعد ذلؾ فُرمي في مزبمة
يقاؿ لو: عبده بف عبد الرحيـ، يقوؿ ابف كثير: قبحو  ىػ خبر رجؿٕٛٚوذكر الحافظ ابف كثير في حوادث سنة 

، فمما كاف في بعض الغزوات والمسمموف "اهلل، ثـ ذكر خبر ىذا الشقي:  أنو كاف مف المجاىديف في بالد الرـو
في حاؿ حصار لبمدة مف بالد الروـ نظر إلى امرأة مف نساء الروـ في ذلؾ الحصف فيوييا فراسميا، ما السبيؿ 

وؿ إليِؾ؟ قالت: أف تتنصر وتصعد إلّي، فأجابيا، فما راع المسمميف إال وىو عندىا، فاغتـ المسمموف إلى الوص
وصار لو ذرية منيا، فمقيو بعضيـ بعد حيف، فقاؿ  ،بسبب ذلؾ، وشؽ عمييـ، الشاىد أف الرجؿ تنصر وتزوجيا

ُرَبَما َيَودُّ }يت القرآف كمو إال قولو: لو: ما صنع جيادؾ؟ ما فعؿ القرآف؟ ما فعمت صالتؾ؟ فقاؿ: اعمموا أني نس
 .[ٖ-ٕ]الحجر: {اأَلَمُل َفَسْوَف َيُْعَمُمونَ  َذْرُىْم َيْأُكُموا َوَيَتَمتَُُّعوا َوُيْمِيِيمُ * الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ُمْسِمِميَن 

النظر  لخاليا الدماغ بسببما يحصؿ م -وىذا أمر مشاىد-سابعًا: اعتالؿ البدف، األطباء ذكروا أشياء ودراسات 
إلى الصور اإلباحية، ما يحصؿ لمغدد في الجسـ، ما يحصؿ لمذاكرة، أعراض الشيخوخة المبكرة، ضعؼ جياز 

ز، منيؾ ستفَ المناعة، اإلثارة الدائمة في جميع خاليا الجسـ، فيبقى اإلنساف في حاؿ مف التوىج والتوتر، جسد مُ 
 ىذا يؤثر عميو عاجاًل وآجاًل وبعد الزواج إلى غير ذلؾ مما ىو معموـ.القوى؛ ألنو دائـ االستفزاز؛ ألنو 

إذا نظر اإلنساف إلى  -صمى اهلل عميو وسمـ-ينبغي أف نعالج مثؿ ىذا األثر بما ذكر النبي  :بعد ذلؾ أقوؿ
، يقوؿ النبي  حدكـ امرأة ذا رأى أإف المرأة إذا أقبمت أقبمت في صورة شيطاف، فإ)): -صمى اهلل عميو وسمـ-محـر

 .(ٖٚ)يا مثؿ الذي معيا((أىمو فإف مع أعجبتو فميأتِ 
أذكر لكـ بعض النماذج الفذة، نماذج جميمة، نماذج مشرقة في غض البصر، نماذج قديمة ونماذج معاصرة، 

إف أوؿ ما نبدأ بو في  :خرجنا مع سفياف الثوري في يوـ عيد، اسمع ماذا يوصي بو أصحابو"ىذا وكيع يقوؿ: 
 .في العيد ، ألف النساء يخرجف(ٗٚ)"يومنا غض أبصارنا

قامة  فّ رعكال يَ " :فيقوؿ بعضيف لبعض ،فربما استقبمو النساء ،وكاف األسود بف مكتوـ إذا مشى نظر إلى قدميو
 .(٘ٚ)"إذا مشى نظر إلى قدميو ال ينظر إليكفّ  ،األسود بف مكتوـ

                                                           

 (.ٓٙٗ-ٜ٘ٗ:ص) المصدر السابؽ - ٕٚ
 برقـ فيواقعيا، جاريتو أو امرأتو يأتي أف إلى نفسو في فوقعت امرأة رأى مف ندب باب النكاح، كتاب مسمـ، أخرجو - ٖٚ
 تعجبو، المرأة يرى الرجؿ في جاء ما باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف الرضاع أبواب لو، والمفظ والترمذي ،(ٖٓٗٔ)

 (.ٛ٘ٔٔ) برقـ
 (.ٙٙ) برقـ ،(ٖٙ: ص) الدنيا أبي البف الورع - ٗٚ
 (.ٕٚٔ/ ٕ) الصفوة وصفة ،(ٕٗ٘/ ٕ) األصفياء وطبقات األولياء حمية - ٘ٚ



، تصور نظر (ٙٚ)"أف يكوف ذلؾ جزائي امرأة فأعجبتني فُكؼ بصري، فأرجونظرت إلى "عمرو بف مرة يقوؿ: و  
 .نسأؿ اهلل العافية-ظر إلى مشاىد إلى امرأة فأعجبتو بحجابيا فكيؼ بالذي ين

دة فرفعت رأسي إلييا، فقاؿ: ال ترفع رأسؾ تنظر مررت مع سفياف الثوري عمى دار مشيّ "وكيع بف الجراح يقوؿ:  
لى زخرفيا الزائؿ، انظر إلى (ٚٚ)"ا بنوىا ليذاإنم ،إلييا ، ىذا في النوع اآلخر مف النظر إلى عرض الحياة الدنيا وا 

فتعوذف  ،مر بو نسوة فأطرؽ حتى ظف النسوة أنو أعمى ،كاف آية في غض البصر -رحمو اهلل-الربيع بف خثيـ 
   .(ٛٚ)باهلل مف العمى

ما "فقاؿ: يا أبا عبد اهلل ما رأينا عيدًا أكثر نساء منو،  :لما رجعحساف بف أبي سناف خرج إلى العيد فقيؿ لو و 
امرأة أصاًل؛ ألنو كاف يغض بصره، ىذا الرجؿ لو شأف عجيب، خرج  ، ىو لـ يرَ (ٜٚ)"لقيتني امرأة حتى رجعتُ 

إبيامي منذ ، فقاؿ: واهلل ما نظرت إال في ؟كـ امرأة حسناء قد رأيت"في يوـ عيد فمما عاد قالت لو امرأتو: 
 .، العفاؼ(ٓٛ)"خرجت إلى أف رجعت

دخؿ عمى مريض يعوده ومعو قوـ وفي البيت امرأة، فجعؿ رجؿ مف القـو  -رضي اهلل عنو-ىذا ابف مسعود و 
نظر إلى امرأة بحضرة ىؤالء، ماذا عسى أف ي، (ٔٛ)"لو انفقأت عينؾ كاف خيرًا لؾ"ينظر إلييا، فقاؿ ابف مسعود: 

 .؟ذي ينظر إلى الباليا والرزاياتكوف البسة؟ فكيؼ بال
، ما عمـ بيا، (ٕٛ)قد ُبنيت بقي ثالثيف سنة لـ يشعر بيا -غرفة في األعمى-ة يّ كاف في دار مجاىد بف جبر ُعمّ و 

يصعد إلى أعمى إذا كاف في مكاف، إذا كاف في فندؽ، إذا كاف،  ،فأيف ىذا مف الذي يتطمع وينظر ىنا وىناؾ
، وابف سيريف انظروا إلى ىذا ؟لعمو ينظر إلى عورة مف ىنا أو ىناؾ، ينظر إلى النوافذ أو ينظر إلى الشاشات

 .(ٖٛ)"صرؼ بصريأإني ألرى المرأة في منامي فأعمـ أنيا ال تحؿ لي ف"النموذج الرائع النظيؼ الطاىر، يقوؿ: 
 -صمى اهلل عميو وسمـ-أما واهلل لو رآؾ محمد ": -رضي اهلل تعالى عنو-الربيع بف ُخثيـ يقوؿ عنو ابف مسعود و 

لشدة غض  ؛لفرح بؾ، كاف يختمؼ إلى منزؿ ابف مسعود عشريف سنة ال تظف جارية البف مسعود إال أنو أعمى
ج جاريتو فإذا رأتو قالت البف مسعود: بصره وطوؿ إطراقو إلى األرض بنظره، كاف إذا دؽ الباب عميو تخر 

عمى ابف مسعود فخرجت إليو جارية حسناء فغمض عينيو، فقالت: عمى مرًة صاحبؾ األعمى قد جاء، واستأذف 
نما غض بصره  .(ٗٛ)"الباب رجؿ أعمى يقوؿ: أنا الربيع بف ُخثيـ، فقاؿ: ليس بأعمى وا 

                                                           

 (.ٕٚٔ: ص) اليوى وذـ ،(ٔٙ/ ٕ) الصفوة وصفة ،(ٜ٘/ ٘) األصفياء وطبقات األولياء حمية - ٙٚ
 (.ٜٙ) أحمد لإلماـ الورع - ٚٚ
 (.ٜٔ: ص) اليوى ذـ - ٛٚ
 (.ٛٛ: ص) المصدر السابؽ - ٜٚ
 (.ٕٙٔ/ ٔ) الجوزي البف التبصرة - ٓٛ
 (.ٚٛ: ص) اليوى ذـ - ٔٛ
 المصدر السابؽ. - ٕٛ
 (.ٕ٘ٓ/ ٖ٘) عساكر البف دمشؽ وتاريخ ،(ٜٔٗ/ ٕ) بغداد وتاريخ ،(ٛٚٔ/ ٙ) البياف روح - ٖٛ
 فى الطمب وبغية ،(ٗ٘ٔ: ص) لمعجمي والثقات ،(ٛ/ ٙ) واألمـ المموؾ تاريخ في والمنتظـ ،(ٖٗ/ ٕ) الصفوة صفة: انظر - ٗٛ

 (.ٜٖٙ٘/ ٛ) حمب تاريخ



مف المسمميف مف جنوب شرؽ آسيا، يعمؿ في بعض الدوؿ ىناؾ نماذج معاصرة مف ىذه النماذج: ىذا رجؿ 
تمر بو إلى ىذه ممكة جماؿ نيوزلندا األوربية في نيوزلندا، كاف ىذا الرجؿ يعمؿ في محطة الوقود، فكانت 

المحطة، وال ينظر إلييا، فتكرر ذلؾ كثيرًا، فنزلت ووجيت إليو لومًا شديدًا؛ ألنو ال يمتفت إلييا، فسألتو: مف 
يريد أف يمتقط معيا صورة وأف  واحدكؿ  ،مف تكوف؟ فقاؿ: أنا مسمـ ال يجوز لي إطالؽ البصر، فتعجبتو  ،أنت

ينظر إلييا وأف ُيسارؽ النظر أو ينظر مكاشرة، فتعجبت مف ىذا العفاؼ، فسألتو عف دينو ثـ بعد ذلؾ عرضت 
   طة وقود.وىو عامؿ في مح ،عميو أف يتزوجيا، فدخمت في اإلسالـ وتزوجيا ىذا الرجؿ

ىناؾ أمثمة مشابية ليذا ال أطيؿ بيا، لكف أقوؿ: اختر لنفسؾ، فيذه النواظر ىي صواـر سيوؼ مشيورة 
ال جرحؾ بيا عدوؾ. -تبارؾ وتعالى-فأغمدىا في غمد الغض والحياء مف نظر اهلل    إليؾ، وا 

 ويوصؿ إلى القبائح، فينبغي عمى العبد أف يختار. ،فإطالؽ ىذا البصر يورث الردى
 ** أنت القتيؿ بما ترمي فال تصبِ مجتيدًا * ظيا راميًا بسياـ المح

 الطرؼ يرتاد الشفاء لو *** احبس رسولؾ ال يأتيؾ بالعطبِ  وباعثُ 
 .(٘ٛ)بيا مرض *** فيؿ سمعت ببرء جاء مف عطبِ  الشفاء بأحداؽٍ  رجوت

، [ٖٔ]النور: {َوُقْل ِلْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِىنَّ }في حؽ المؤمنات:  -تبارؾ وتعالى-وتأمموا أخيرًا في قولو 
في ىذا األمر  ىنا أطمؽَ  :بالنظر إلى الرجاؿ فإف ذلؾ ُيغرييف بالفتنة، وىذا يدعونا إلى أمر يعني: بأال ُيمعفّ 

، وليذا فيـ بعض أىؿ العمـ {ِلْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِىنَّ َوُقْل } لمنساء كما قاؿ في الرجاؿ تمامًا:بالنسبة 
وبعض العمماء المعاصريف إلى أف  ،وذىب إلى ىذا جماعات مف المفسريف ،مف الفقياء مف الشافعية والحنابمة

ليا إطالقو، ومف  المرأة كالرجؿ في النظر، أف ليا األولى وعمييا الثانية، وأنيا مأمورة بغض البصر، وال يجوز
 ."، وقاؿ بو آخروفاالستذكار"وفي كتاب  "،التمييد"أشير القائميف بيذا الحافظ ابف عبد البر، قاؿ ذلؾ في كتاب 

لى مقدمي البرامج بؿ إلى مف يقدـ أبعض أىؿ العمـ المعاصريف  وقد ذكر ف النظر إلى الممثميف والمنشديف وا 
المفيدة في القنوات قد يكوف النظر إليو فتنة؛ ألف الغالب أف ىؤالء بعض الدروس أو المحاضرات أو األمور 

كؿ حركة والتفاتة ونظرة عيف، ويحسب أيضًا حركة الشفاه كيؼ يحركيا،  فيو يحسب ،يخرجوف بأبيى ُحمة
وبعضيـ  ،يده، وما إلى ذلؾ بطريقة في غاية الدقة، فيذه التي تطيؿ النظر تنظر إلى بعض ىؤالءوكيؼ يحرؾ 

فترى ىناؾ فصاحة البياف  ،بمف حوليا مف زوج ونحوه وارة ثـ لربما قارنتيكوف قد امتأل شبابًا وُحسنًا ونضقد 
فيكوف ذلؾ سببًا لمفتنة، وىنا ينبغي الحذر وأف المسألة  ،ارة الشبابوأناقة المظير ونض ،والمطؼ في العبارات

غير شيوة، أما نظرىا إلى الرجاؿ األجانب بشيوة  ليست محؿ اتفاؽ أف المرأة ُيرخص ليا بالنظر إلى الرجاؿ مف
وىذا ال شؾ فيو إذا كانت تنظر وتتمذذ بيذا النظر، أو تتفرس في  ،فإف ىذا محـر باتفاؽ، بإجماع أىؿ العمـ

فيذا ال يجوز، وأما إذا كاف نظر المرأة ىو النظرة األولى  ،ومواضع الُحسف والجماؿ فيو ،تقاطيع وجيو ومالمحو
ضطرت إليو أو نحو ذلؾ مما جنبي بحاجة كما لو نظرت لعالج امعفو عنو، أما إذا نظرت إلى األفإف ىذا 

عنو، وكذلؾ نظر المرأة إلى الخاطب، فكما ينظر إلييا تنظر  يتصؿ بشيادة أو نحو ىذا فيذا مف النظر المعفو

                                                           

 (.ٜٚ: ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف روضة: انظر - ٘ٛ



إليو فيذا معفو عنو ومباح، أما إذا كاف ُيخشى مف ىذا النظر ثوراف الشيوة فإنو يجب كفو، لكف العمماء اختمفوا 
خالؼ معروؼ،  ىذا فيو ،؟في حاؿ كوف الفتنة مأمونة ىؿ تكوف كالرجؿ أو أف نظرىا أوسع مف نظر الرجؿ

يا األولى وعمييا ىي كالرجؿ ل :إلييـ إجمااًل وذكرت منيـ الحافظ ابف عبد البر يقولوف ذكرتيـ أو أشرتومف 
كد ىذا؛ ألننا في ىذا العصر أصبحت المرأة تنظر وىي في بيتيا نظرًا طوياًل يدوـ ساعات إلى الثانية، أنا أؤ 

ىذا النظر  ؟،كاف ىذا المنظور إليو اطالقًا أيًّ  غضاضة فيو، وال حرج إىذه الشاشات فيؿ األمر ال إشكاؿ فيو وال
قد يكوف فالف  ،أو فالنة ،صرح بأنيا مفتونة بفالفمف األحياف، وليذا بعض النساء ت ال تؤمف عواقبو في كثير
تعجب بكالمو، تعجب بمنطقو،  ،قد يكوف طالب عمـ ،قد يكوف داعية ،قد يكوف منشداً  ،ىذا مف مقدمي البرامج

فإذا كاف ىذا النظر بيذه المثابة يورث  ،عجب بمباسو وأناقتو، كمو وارد، بصورتو، تعجب بشكموت تعجب بحركاتو،
ال يطمف النظر إلى ىذه عمى األخوات أف يحفظف أبصارىف وأىذه النتائج فيذا ال يجوز، فينبغي االحتراز، ينبغي 

منظور إليو ال يخمو مف فتنة، فال الشاشات، لكف يمكف أف تسمع مف غير إطالؽ البصر، خاصة إذا كاف ىذا ال
 تظف أف األمر ال حرج فيو.

ياكـ ىداة ميتديف. -تبارؾ وتعالى-سأؿ اهلل أ ياكـ بما سمعنا، ويجعمنا وا    أف ينفعني وا 
 واهلل تعالى أعمـ، وصمى اهلل عمى نبينا محمد.


