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«ويأمرنــــا بالصــــالة،
والزكـــــاة ،والصـــــدق،
والعفاف ،والصلة».
أبــ ســفيان ريض اهلل عنــه وا ــفا النبــص ــ اهلل
عليه وسلم يف خطابه هلرقل عظيم الروم
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F
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونع ذ باهلل من رشور أنفسنا
ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورس له.
وبعد،
فإن هذا الزمان زمان كثرت فيه الرشور والفتن ،وزادت فيه الباليا
واملحن ،أما واحلال كذلك ،فليس لنا إال أن نعتصم بحبل اهلل تعاىل ،ونتمسك
به ،فنتبع أمره ونجتنب هنيه.
وإن من أفضل ما يعني ع فعل ما أمرنا اهلل به واجتناب ما هنانا اهلل
عنه؛ معرفة فضل املأم ر به وث ابه ،ومعرفة رضر املنهص عنه وعقابه ،واملداومة
ع تذكر ذلك واستحضاره.
ولذا ،مجعت هذه الرسالة تذكرة إلخ اين الشباب ونصيحة هلم يف أمر
هام من أم ر دينهم ،زل بسبب إمهاله كثري منهم ،وه غض البرص.
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وليس قصدي بيان تفا يل أحكام النظر ،وإنام أردت هبا أن أذكر
إخ اين الشباب هبذه الفريضة ،وأبني هلم فضاللها وف الدها ومنزلتها يف
الرشع.
وأسميتها« :بشارة الشباب بام جاء يف غض البرص من الث اب»

( )

وخصصت الشباب ،ألن الشباب معرض ن للفتنة أكثر ممن س اهم،
ول تتبعت ظروف كثري منهم ،وسربت أح اهلم ،ل جدت أن إضاعتهم هلذه
الفريضة سبب رليس يف إضاعتهم لكثري من الفرالض األخرى ،بل سبب
إلضاعتهم ألركان الدين ،فإنك جتد الشاب ال يصيل وال يص م ول تتبعت
حاله وجدت أن ذلك يرجع إىل افتتانه بفتنة النساء التص ال ينج اإلنسان منها
إال بغض البرص.
وما أحسن و ف إمام ال عظ أيب الفرج ابن اجل زي رمحه اهلل تعاىل
ملرحلة الشباب حني قال« :وهذا ه امل سم األعظم الذي يقع فيه اجلهاد
للنفس واهل ى وغلبة الشيطان ،وبصيانته حيصل القرب من اهلل تعاىل،
وبالتفريط فيه يقع اخلرسان العظيم ،وبالصرب فيه ع الزلل يثنى ع الصابرين

( )7نرشت هبذا االسم سنة 7321هـ.
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كام أثنى اهلل عز وجل ع ي سف عليه الصالة والسالم ،إذ ل زل من كان
يك ن؟
قال النبص معلص « :عجب ربك من شاب ليست له ب ة»( ).

وكان خلق كثري يتأسف ن يف حال الكرب ع تضييع م سم الشباب،

ويبك ن ع

التفريط فيه ،فليطل القيام من سيقعد ،وليكثر الصيام من

سيعجز.
والناس ثالثة :من ابتكر عمره باخلري ودام عليه ،فذلك من الفالزين،
ومن خلط وقرص فذلك من اخلارسين ،ومن احب التفريط واملعايص فذلك
من اهلالكني.
فلينظر الشاب يف أي مقام ه  ،فليس ملقامه مثل ،وليتلمح ثمن بضاعته
ورشفها املست ىف ،فالصرب الصرب ،فإن الساعص يصرب ع النكاح مع ك نه شابا
شديد الشبق فيقال له :أحسنت! فليصرب الشاب ليقال له﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦ﴾ [األنبياء.]704:

( )7أخرجه اإلمام أمحد ( )70306والطرباين يف «الكبري» ( )054وأب يع ( ،)7131وقال
اهليثمص يف «جممع الزوالد» (« :)311 /70إسناده حسن» .والصب ة :جهلة الفت ة والله من
الغزل.
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وليحذر زلـله يف الشباب ،فإهنا كعيب قبيح يف سلعة مستحسنة ،ومن
زل يف الشباب فلينظر أين لذهتا؟ وهل بقص إال حرسهتا الدالمة التص كلام
خطرت له تأّل ،فصار ذكرها عق بة؟
وكان بعض السلف رمحه اهلل يق ل :وددت أن يدي قطعتا ،وغفر يل من
ذن ب الشباب»( ).
وقد دق من قال:
ت ْفنى اللذاذة ممن نال

ْف هتا من احلرام وي ْبقى اإل ْثم والعار

ت ْبقى ع اقب س ء يف مغبتها ال خ ْري يف لذة م ْن بعدها النار
وقال آخر :
ونفسك أكر ْم عن أم ر كثرية

فام لك ن ْفس بعدها ت ْستعريها

وال ت ْقرب امل ْرعى احلرام فإنام

حالوهتا تفنى وي ْبقى مريرها

وقد جعلت هذه الرسالة يف متهيد وثالثة فص ل وخامتة:
التمهيد :يف بيان خط رة فتنة النساء
والفصل األول :يف معنى غض البرص وحكمه وأمهيته.

(« )7تنبيه النالم الغمر ع م اسم العمر» (ص. )67 - 55
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والفصل الثاين :يف فضالل غض البرص وما فيه من الف الد.
والفصل الثالث :يف مفاسد إطالق البرص وما فيه من األرضار.
وخامتة :يف احلث ع الت بة.
وأنا سالل أخا انتفع بيشء من هذه الرسالة أن يصنص بالدعاء ،وأن
يدع ل الدي ،ومشايص ،وسالر أحبايب ،واملسلمني أمجعني.
وع اهلل الكريم اعتامدي ،وإليه تف ييض واستنادي ،وحسبص اهلل ونعم
ال كيل ،وال ح ل وال ق ة إال باهلل العيل العظيم.
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متهيد
يف بيان خطورة فتنة النساء
حسبك يف معرفة خط رة فتنة النساء ،أن نبينا حممدا معلص قال« :ما

تركت بعدي فتنة أرض ع الرجال من النساء»( ) ،ول ّل يكن يف التحذير منها
إال هذا احلديث لكفى.
واقرأ ق ل نبيك الرؤوف الرحيم بك ،احلريص عليك معلص  ،وه

حيذرك االغرتار هبذه الفتنة فيق ل« :إن الدنيا حل ة خضة ،وإن اهلل
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعمل ن  -ويف رواية :لينظر كيف تعمل ن ،-
فاتق ا الدنيا ،واتق ا النساء ،فإن أول فتنة بنى إرساليل كانت ىف النساء»( ).

( )7أخرجه أمحد ( )27010 ،27113والبخاري ( )3000ومسلم ( )2137والرتمذي
( )2100وابن ماجه (.)4110
( )2أخرجه مسلم ( )2132والرتمذي ( )2717من حديث أيب سعيد ،وق له معلص « :حل ة
خضة» أي :ناعمة غضة طرية طيبة.

وقد جاءت بعض اآلثار تبني لنا وسالل اإلغراء والفتنة التص كانت النساء اإلرسالليات
يسلكنها ،فمن ذلك ما أخرجه أمحد ( )77463عن النبص معلص قال« :كان يف بنص إرساليل

امرأة قصرية ،فصنعت رجلني من خشب ،فكانت تسري بني امرأتني قصريتني ،واختذت خامتا من
ذهب ،وحشت حتت فصه أطيب الطيب املسك ،فكانت إذا مرت باملجلس حركته فنفح رحيه».

=
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وما أبلغ تشبيهه معلص لفتنة الرجال بالنساء إذ قال« :إن املرأة تقبل ىف

رة شيطان ،وتدبر ىف

رة شيطان»( ).

قال العلامء« :معناه :اإلشارة إىل اهل ى والدعاء إىل الفتنة هبا ،ملا جعله
اهلل تعاىل يف نف س الرجال من امليل إىل النساء  ،وااللتذاذ بنظرهن ،وما يتعلق
هبن  ،فهص شبيهة بالشيطان يف دعاله إىل الرش ب س سته وتزيينه له»( ).
ويمكن بيان خط رة هذه الفتنة ع جهة التفصيل من أربعة أوجه:
ال جه األول  :بيان دور الشيطان يف فتنة النساء:
ال يفى ع مؤمن يسري إىل اهلل تعاىل ،ويسعى إىل م افقة حمابه وجمانبة
مساخطه ،أن أخطر قطاع الطريق عليه يف ذلك السري ه ذلك العدو األلد
واخلصم األشد :الشيطان الرجيم ،الذي ّل يزل حياول رصف اإلنسان عن
ذلك الطريق ،بكل ما أوت من أسلحة الكيد واإلغ اء واإلضالل ،منفذا

=
ومن ذلك ما أخرجه الطرباين ( )1303عن ابن مسع د ☺ م ق فا « :كان الرجال والنساء من

بنص إرساليل يصل ن مجيعا ،فكانت املرأة إذا كان هلا خليل تلبس القالبني تط ل هبام خلليلها ».

( )7أخرجه أمحد ( )73511ومسلم ( )7304والرتمذي ( )7750وأب داود ( )2757من
حديث جابر بن عبد اهلل ☺.

(«)2رشح حيح مسلم» للن وي (.)710 /1
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وعيده القديم ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔ﴾ [األعراف.]71 :
ومن تلك األسلحة التص استعملها إبليس يف حربه مع اإلنسان :فتنة
النساء ،ولسان حاله« :سهمص الذي إذا رميت به ّل أخط :النساء»( ).
وقد أخربنا اهلل تعاىل عن تزيني الشيطان هلذه الشه ة فقال ﴿ :ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚﯛﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵﯶ﴾ [آل عمرن.]75 - 73 :
قال التابعص اجلليل احلسن بن يسار البرصي رمحه اهلل تعاىل يف تفسري
هذه اآلية« :زين أي :زين هلم الشيطان»( ).

(« )7ذم اهل ى» (ص.)727
( )2أخرجه ابن أيب حاتم (.)4211
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وقد جاء عن ألمة السلف ريض اهلل عنهم ما يبني دور الشيطان يف هذه
الفتنة؛ قال التابعص اجلليل سعيد بن املسيب رمحه اهلل تعاىل« :ما يئس الشيطان
من ابن آدم إال أتاه من قبل النساء»( ).
وقال أب

الح السامن رمحه اهلل تعاىل« :بلغنص أن أكثر ذن ب أهل النار

يف النساء».
والشيطان يسلك يف كيده لإلنسان إليقاعه يف فتنة النساء مسلك
االستدراج ،وتلك خط اته التص حذرنا اهلل تعاىل من اتباعها ،وما أحسن تشبيه
ابن مسع د ☺ لفتنة النساء إذ قال« :النساء حبالل الشيطان»( ) ،وهذا

ال

ف من أ دق األو اف ،فكم من رجل ا طاده الشيطان بمصيدة

النساء؟! فإذا وقع فيها ّل يزل يستدرجه حتى ي قعه يف ما يك ن فيه هالكه يف
دينه ودنياه.

(« )7ذم اهل ى» (ص.)720
( )2أخرجه ابن أيب شيبة ( .)43552ومعنى « :حبالل الشيطان» :مصايده.
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ولذا ،فإن الشيطان يطمع يف املرأة إذا خرجت من بيتها ،كام أخربنا
بذلك النبص معلص فقال« :املرأة ع رة وإهنا إذا خرجت من بيتها استرشفها
الشيطان ،وإهنا ال تك ن أقرب إىل اهلل منها يف قعر بيتها»( ).

قال الطيبص« :واملعنى املتبادر أهنا ما دامت يف خدْ رها ّل يطمع الشيطان
فيها ،ويف إغ اء الناس ،فإذا خرجت طمع وأطمع ألهنا حبالله ،وأعظم
فخ خه»( ).
ويف بيان خط ات الشيطان يف استدراج اإلنسان يق ل ابن القيم« :أما
اللحظات فهص رالدة الشه ة ورس هلا ،وحفظها أ ل حفظ الفرج ،فمن
أطلق برصه أورده م ارد اهللكات ،والنظر أ ل عامة احل ادث التص تصيب
اإلنسان ،فإن النظرة ت لد خطرة ،ثم ت لد اخلطرة فكرة ،ثم ت لد الفكرة
شه ة ،ثم ت لد الشه ة إرادة ،ثم تق ى فتصري عزيمة جازمة فيقع الفعل وال

( )7أخرجه الرتمذي ( )7714وابن حبان ( )5511، 5510والطرباين ( )70775والبزار
( ،)2067والعرب تق ل« :استرشف اليشء» إذا رفع برصه إليه وبسط كفه ف ق حاجبه
كاملستظل من الشمس ،فانظر إىل فرح الشيطان الرجيم وه يرقب فريسته ليصطادها ويصطاد
هبا!
(« )2فيض القدير» للمناوي (.)266 /6
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بد ،ما ّل يمنع منه مانع ،ويف هذا قيل :الصرب ع غض الطرف أيرس من الصرب
ع أّل بعده»( ).
ال جه الثاين :بيان ضعف اإلنسان الفطري يف م اجهة هذه الفتنة:
«من حكمة اهلل سبحانه وتعاىل أن ركب يف اإلنسان شه ة الفرج تركيبا
ق يا ،وجعل هلا عليه سلطانا شديدا ،فإذا ثارت كانت أشد الشه ات عصيانا
ع العقل ،فال تقبل منه رصفا وال عدال ،إال من حتجزه التق ى ،ويعصمه اهلل
عز وجل بت فيقه.
والدليل ع شدة هذا امليل أن اإلنسان حيتمل  -بكل الرضا  -مشاق
وتكاليف الزوجية ،وتربية األوالد ،والكد والتعب من أجلهم ،بحيث ار
اإلنسان مس قا عن طريق تسليط هذه الشه ة إىل التناسل وعامرة الدنيا ليقيض
اهلل أمرا كان مفع ال»( ).

(« )7الداء والدواء» البن القيم (ص.)450
(« )2أدلة احلجاب» للدكت ر حممد إسامعيل املقدم (ص.)21
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قال سفيان الث ري رمحه اهلل تعاىل يف تفسري ق له تعاىل﴿ :ﭥﭦ
ﭧ﴾ [النساء« : ]73 :املرأة متر بالرجل فال يملك نفسه عن النظر إليها ،وال
ينتفع هبا ،فأي يشء أضعف من هذا؟!»( ).
وقال طاوس بن كيسان اليامين رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآلية« :أي:
ضعيفا يف أمر النساء ،ليس يك ن اإلنسان يف يشء أضعف منه يف النساء»( ).
وطاوس  -وه من جلة التابعني وعلاملهم  ،-ذكر ابنه عنه أنه« :كان
إذا نظر إىل النساء ّل يصرب عنهن!»( ) ،فكيف بمن ه دونه؟!
وقد كان بعض السلف يذكرون مقارنات

ادقة

حيحة تدل ع

إدراكهم لضعف اإلنسان الفطري يف م اجهة هذه الفتنة ،ومن تلك املقارنات
ق ل أيب م سى األشعري ☺« :ألن متتلئ منخري من ريح جيفة ،أحب إيل

من أن متتليان من ريح امرأة»( ).

(« )7ذم اهل ى» (ص.)60
( )2ولذلك فإنه كان  -رمحه اهلل  -يسد ع نفسه ذريعة الفتنة ،فكان ال يصحب رفقة فيها
امرأة ،كام رواه ابن أيب شيبة (.)71226
( )4أخرجه ابن جرير وابن أيب حاتم ( )5276وعبد الرزاق (.)753 /7
( )3أخرجه ابن أيب شيبة (.)71221
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ومنها ق ل ابن مسع د ☺« :ألن أزاحم بعريا مطليا بقطران ،أحب إيل

من أن أزاحم امرأة»( ).

وقال ي سف بن أسباط رمحه اهلل تعاىل« :ل التمننص رجل ع بيت مال
لظننت أن أؤدي إليه األمانة ،ول التمننص ع زنجية أن أخل معها ساعة
واحدة ما التمنت نفيس عليها.
وقد سمعت الشيخ الصالح سفيان الث ري يق ل :ما بعث اهلل عز وجل
نبيا إال وقد خت ف عليه الفتنة من النساء»( ).
وقال عيل بن زيد :قال لنا سعيد بن املسيب  -وه ابن أربع وثامنني سنة
وقد ذهبت إحدى عينيه وه يعش باألخرى « :-ما من يشء أخ ف عندي
من النساء!»( ).

( )7أخرجه ابن أيب شيبة ( )71240والقطران :دهن من تركيب كيمياوي قديم ،يتخذ للتداوي
من اجلرب لإلبل ولغري ذلك ،كام يف تفسري ابن عاش ر.
(« )2ذم اهل ى» (ص.)720
(« )4ذم اهل ى» (ص.)720
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ال جه الثالث :بيان دور أعداء اإلسالم:
لئن كان دور الشيطان يف هذه الفتنة دورا كبريا ماكرا ،فإن دور جن ده
وأولياءه من الكفرة واملنافقني والفساق ،ال يقل مكرا وتأثريا.
لقد أخربنا اهلل تعاىل عن هدف هؤالء ،وغايتهم املنش دة ،فقال﴿ :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﴾
[النساء ،]21 :قال جماهد رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآلية« :أن تك ن ا مثلهم،
تزن ن كام يزن ن»( ).
وأخربنا عن حمبتهم لشي ع الف احش فينا ،وت عدهم قالال﴿ :ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆ ﰇ ﴾ [الن

ر.]71 :

ولئن كانت هذه اآلية قد نزلت يف شأن أ حاب اإلفك من املنافقني ،ملا
أشاع ا ذكر الفاحشة طاعنني يف أرشف نساء العاملني ،مع ك هنم حينئذ رشذمة
مستضعفني حتت سلطان الدولة النب ية؛ فكيف إذا سيطر هؤالء ع م اقع
النف ذ و ارت أزمة األم ر بأيدهيم؟!

( )7أخرجه ابن جرير يف «تفسريه».
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وال يصعب ع من يعرف رشيعة اهلل تعاىل ،إذا نظر يف أعامل هؤالء
الفجار أن يستنتج أهنم عمل ا ع مناقضة الرشيعة ومعاندهتا شربا بشرب،
وذراعا بذراع ،بأسل ب خبيث ماكر ،مت ت منه قل ب املؤمنني غيظا وكمدا.
نادت رشيعة الرمحن بتحريم الزنا وجعلته جريمة من اجلرالم
فبينام
ْ
الكربى التص ت جب أليم العقاب؛ جعلها هؤالء من احلريات الشخصية ،التص
تتكفل ق انينهم بحاميتها( ).
وبينام سمت الرشيعة الف احش قاذورات وأوساخ ،فقد سامها هؤالء
عالقات عاطفية (رومانسية).
وبينام جعلت الرشيعة احلجاب عالمة اإليامن ،وسمة الطهارة ،وشعار
العفة والسرت ،وجعلت التربج كبرية وفاحشة من أفعال اجلاهلية ،جعل هؤالء
احلجاب عالمة التخلف واجلم د والرجعية ونعت ه بأشنع األو اف( )،

( )7قال الدكت ر حممد نعيم ياسني يف «ال جيز يف الفقه اجلنالص اإلسالمص» (ص:)26 - 25
« الق انني ال ضعية ال هتتم بحامية األخالق وال تعاقب ع األفعال التص متسها ،اللهم إال إذا
تعدى رضر هذه األفعال فأ اب اآلخرين ،فهص ال تعاقب ع الزنا مثال باعتباره رذيلة متس
األخالق الفاضلة ،حتى إذا كان برىض الطرفني وّل يتضر منه غريمها فال عق بة عليه يف أكثر
الق انني ال ضعية!».
( )2انظر يف احلرب ع احلجاب كتاب «معركة السف ر واحلجاب» للمقدم.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

فضل غض البصر

20

وجعل ا التربج حتضا ورقيا ،وطالفة منهم علمت مشقة طريق حماربة احلجاب
الرشعص ،فصارت إىل طريق أشد خبثا وأعظم تأثريا بأن مسخت احلجاب
الرشعص يف

رة تسته ي فتيات العرص ،وأمل ا عليهن :أن احلجاب ال

يتعارض مع األناقة واجلامل( )!
وبينام حثت الرشيعة ع الزواج ويرست سبله؛ وضع هؤالء أمامه
فصارت سبل الزواج ط يلة وعرة،
احل اجز ونصب ا يف طريقه العراقيل،
ْ
وسبل الزنا والفاحشة مذللة ميس رة( ).
وبينام جاءت الرشيعة بتحريم النظر إىل النساء األجنبيات ومصافحتهن
واخلل ة هبن ،وحتريم االختالط املستهرت بني الرجال والنساء ،جاء هؤالء
الفجار بكرس كل حاجز بني الرجال والنساء ،فأشاع ا االختالط املستهرت يف
أماكن العمل واجلامعات.

( )7انظر مبحث التربج املقنع من كتاب «أدلة احلجاب» (ص.)705 - 711
( )2انظر« :منهج الرتبية اإلسالمية» لألستاذ حممد قطب (ص ،)314 - 361ومقالة يا ابنص
ضمن كتاب «

ر وخ اطر» (ص )273 - 205للشيخ عيل الطنطاوي ،و«املرأة بني الفقه

والقان ن» للدكت ر مصطفى السباعص (ص.)54 - 52
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وبينام حر ت الرشيعة ع مخ د ذكر الفاحشة يف املجتمع ،وعل ذكر
العفة والطهارة والفضيلة؛ جيش هؤالء وسالل اإلعالم من فضاليات وم اقع
إلكرتونية وجمالت لتزيني الفاحشة وإشاعة الرذيلة حتى يصري ذكرها بل النظر
إليها أمرا مأل فا ،فتلك أفالم ومسلسات رومانسية تدع إىل العالقات
املحرمة ،يتلقى الشباب والشابات منها دروسا يف أساليب الفج ر ،وهذه
أغاين العشق والغرام ختدش حياء العفيفات وتنبت النفاق يف القل ب وحب
الفاحشة واملحرمات ،ويصري دعاة الزنا نج ما وقدوات!

( )

وبينام جاءت الرشيعة بالغرية ع األعراض ،وبذل الغايل والنفيس يف
سبيل يانتها؛ عمل هؤالء الفجار ع وأد الغرية من قل ب الرجال ،حتى
فشت الدياثة ،فالفتاة خترج متطيبة متربجة ع مرأى أبيها وه ال حيرك ساكنا،
والزوجة ارت دمية يتباهى الرجل بجامهلا وزينتها أمام أ حابه ،وبعض من

( )7قال ابن تيمية « :ومن أق ى ما هييج الفاحشة :إنشاد أشعار الذين يف قل هبم مرض من
العشق وحمبة الف احش ومقدماهتا باأل

ات املطربة ،فإن املغنص إذا غنى بذلك حرك القل ب

املريضة إىل حمبة الف احش ،فعندها هييج مرضه ويق ى بالؤه ،وإن كان القلب يف عافية من ذلك
جعل فيه مرضا ،كام قال بعض السلف :الغناء رقية الزنا ،ورقية احلية هص ما تستخرج هبا احلية
من جحرها ،ورقية العني واحلمة هص ما تستخرج به العافية ،ورقية الزنا ه ما يدع إىل الزنا».
«جمم ع الفتاوى» ()473-474/75
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بلغت به الدياثة مبلغها يضيق ع ابنته أو زوجته إذا التزمت باحلجاب
الرشعص ويمنعها من اخلروج به.
باجلملة :فإن املسلم املعارص ال حيتاج إىل مكابدة وعناء ليعلم أهنا
محالت مسع رة وحرب شع اء ،يق دها إبليس وأولياؤه ،هدفها« :أن تك ن ا
مثلهم ،تزن ن كام يزن ن» ،وإذا رصنا مثلهم ّل تعد لنا ه ية متيزنا عنهم،
وضاعت األمة يف دوامة األمم الكافرة ،نع ذ بح ل اهلل وق ته من ذلك( ).
أّل يربنا اهلل تعاىل أن فسق ق م فرع ن كان سببا يف سه لة انقيادهم له ،
قال تعاىل﴿:ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾  ،ذلك أن
اإلنسان إذا ار عبدا لشه اته سهل ع عدوه أن ي جهه كام يريد( ).

( )7ثم رأيت الدكت ر فريدا األنصاري يف دراسته «الفج ر السيايس واحلركة اإلسالمية يف
املغرب» (ص )701-11قد فصل معاّل الفج ر السيايس ع املست يات التعليمية واإلعالمية
والفنية واالجتامعية.
( )2انظر « :منهج الرتبية اإلسالمية» (ص. )356-355
ويرى الدكت ر فريد األنصاري يف دراسته «الفج ر السيايس واحلركة اإلسالمية يف املغرب» أن
هذه احلمالت تقصد إىل إضعاف تأثري احلركة اإلسالمية ع املجتمع ،ووجه ذلك أن تأثري
احلركة اإلسالمية ع املجتمع مت قف ع قابلية هذا املجتمع للتدين ،ومع تفيش الفج ر
تضعف قابليته للتدين ،فيضعف تأثري احلركة اإلسالمية عليه .يق ل يف دراسته املذك رة
(ص« :)10ومن هنا كان إغراق املجتمع يف الفساد اخللقص بشتى أن اعه اسرتاتيجيا لكل الق ى

=
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رابعا :كثرة مفاسد فتنة النساء ورشورها:
وذلك من جهتني:
اجلهة األوىل :إيقاع العبد يف امل بقات املهلكات :فتارة ت قعه يف الكفر
باهلل تعاىل ،وتارة يف الزنا أو القتل ،وتارة يف ما دون ذلك ،كإطالق النظر يف
احلرام ،واستامع األغاين املاجنة ،والعالقات املحرمة بام فيها من حمادثة وخل ة
وغريها.
اجلهة الثانية :حجز العبد عن املطالب العالية والغايات السامية:
كاهلجرة ،واجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل ،والدع ة إليه.
وقال ابن عباس يف تفسري ق له تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [التغابن« :]73 :هؤالء رجال
أسلم ا من أهل مكة ،وأرادوا أن يأت ا النبص معلص ،فأبى أزواجهم
وأوالدهم أن يدع هم أن يأت ا رس ل اهلل معلص ،فلام أت ا رس ل اهلل
=
املعادية للمد اإلسالمص؛ ألن ال

ل بالرأي العام إىل مست ى الرفض االختياري لكل ما ه

نظيف يعنص نجاح تلقيح املجتمع ضد الصالح ،وه يف النهاية مؤرش ع انحصار احلركة
اإلسالمية يف دالرة ضيقة لن تتجاوزها أبدا».
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معلص ،رأوا الناس قد فقه ا يف الدين مه ا أن يعاقب هم فأنزل اهلل عز وجل:

﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾

اآلية»( ).
ومن ف الد هذه القصة :أن فتنة النساء ليست حمص رة يف فتنة النساء
األجنبيات ،بل يدخل يف ذلك أيضا :فتنة الزوجات ،كام وقع هلؤالء النفر من
الصحابة ،وهذا وجه آخر من أوجه رشور هذه الفتنة ،قال اإلمام أب زكريا
الن وي رمحه اهلل تعاىل يف رشح حديث« :فاتق ا الدنيا واتق ا النساء»« :وتدخل
يف النساء الزوجات وغريهن ،وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن ،وابتالء
أكثر الناس هبن»( ).
قال الغزايل« :ل ال شه ة الفرج ملا كان للنساء سلطنة ع الرجال»( ).
وقال ابن تيمية« :فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة  -ول كانت مباحة له -
يبقى قلبه أسريا هلا ،حتكم فيه وتترصف بام تريد ،وه يف الظاهر سيدها ألنه
زوجها ،ويف احلقيقة ه أسريها وممل كها ،ال سيام إذا درت بفقره إليها،

( )7أخرجه الرتمذي (.)4471
(« )2رشح حيح مسلم» (. )55/71
(« )4إحياء عل م الدين» (.)451/5
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وعشقه هلا ،وأنه ال يعتاض عنها بغريها ،فإهنا حينئذ حتكم فيه بحكم السيد
القاهر الظاّل يف عبده املقه ر ،الذي ال يستطيع اخلالص منه ،بل أعظم؛ فإن
أرس القلب أعظم من أرس البدن ،واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن،
فإن من استعبد بدنه واسرتق ال يبايل إذا كان قلبه مسرتحيا من ذلك مطمئنا بل
يمكنه االحتيال يف اخلالص.
وأما إذا كان القلب الذي ه امللك رقيقا مستعبدا متيام لغري اهلل فهذا
ه الذل واألرس املحض والعب دية ملا استعبد القلب»( ).
وأيضا :قد تك ن هذه الفتنة حاجزا عن طلب العلم وحتصيله ،وذلك
لكثرة األشغال واملسؤوليات املرتتبة ع الزواج( ) ،سيام إذا ابتيل اإلنسان
بزوجة ال تراعص للعلم قدرا ،فيك ن يف زواجه منها ضياع ملستقبله العلمص ،كام
قيل« :ضاع العلم بني أفخاذ النساء»( ).

(« )7جمم ع الفتاوى» (.)706 -705/ 70
( )2ويف ذلك يق ل سفيان الث ري« :إذا تزوج الرجل ركب البحر ،فإذا ولد له كرس به» أخرجه
اخلطيب يف «اجلامع» (.)704/7
( )4يق ل رشيد رضا يف «احلياة الزوجية»« :املرأة التص جتهل قيمة زوجها املعن ية ومعارفه التص
يمتاز هبا ال هينأ هلا معه عيش؛ ألهنا ال ترى عمله إال شاغال له عنها ،كأنه رضة هلا ،وه ال هينأ له
معها عيش؛ ألنه يراها جاهلة بقدْ ره ،بعيدة عنه يف نفسه وعقله ،وإن شئت قلت :إهنام يك نان

=
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ومن هنا استحب بعض أهل العلم للطالب تأخري الزواج.
قال احلافظ أب بكر اخلطيب البغدادي رمحه اهلل تعاىل« :املستحب
لطالب احلديث أن يك ن عزبا ما أمكنه ذلك؛ لئال يقطعه االشتغال بحق ق
الزوجة واالهتامم باملعيشة عن الطلب»( ).
ونظم ذلك بعضهم فقال:
وأخر الزواج كص تنقطعا ألخذك العلم  ،وعادي الشبعا

( )

أما إذا رزق اإلنسان الزوجة الصاحلة ال اعية ،فأنعم هبا معينا ع معايل
األم ر :من العلم ،والدع ة ،واجلهاد ،ولذلك قال النبص معلص« :الدنيا

متاع وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة»( ) ،قال ابن القيم عقب هذا احلديث:

«فكل لذة أعانت ع لذات الدار اآلخرة فهص حمب بة مرضية للرب تعاىل،
فصاحبها يلتذ هبا من وجهني :من جهة تنعمه وقرة عينه هبا ،ومن جهة إيصاهلا

=
شخصني متباعدين بالروح والعقل ،ال يمكن أن تتك ن منهام حقيقة الزوجية».
(« )7اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع» (.)707/7
( )2أرج زة اآلداب للشيخ عبد اهلل احلكمص البيت رقم (.)353
( )4أخرجه مسلم (.)7361
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له إىل مرضاة ربه وإفضالها إىل لذة أكمل منها ،فهذه هص اللذة التص ينبغص
للعاقل أن يسعى يف حتصيلها ،ال اللذة التص تعقبه غاية األّل وتف ت عليه أعظم
اللذات»( ).
وباجلملة؛ فإن هذه الفتنة م قعة لإلنسان يف ما يناقض مقا د الرشيعة
الضورية ،التص جاءت الرشيعة بحفظها ،ومن هنا عظم رشها وكانت من
أشد الفتن.
وملا كانت فتنة النساء هبذه اخلط رة ،جاءت الرشيعة بأحكام تشكل
بمجم عها نظاما متكامال ،كالرصح الشامخ القالم ع األركان الثابتة؛ متى
اهتز منها ركن ،اهنار الرصح أو أوشك ،أو كعقد اللؤلؤ املنضد؛ متى انحلت
منه لؤلؤة ،انفرط العقد وتناثرت الآلىلء.
وهذه األحكام والترشيعات ع رضبني:
الضب األول :األحكام والترشيعات ال قالية :كتحريم الزنا والقذف،
وترشيع العق بات الرادعة ملن يقع فيهام ،وفرض احلجاب ،وحتريم التربج
والسف ر ،وترشيع االستئذان ،واألمر بغض البرص ،وحتريم مس األجنبية

(« )7روضة املحبني» (ص.)246
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ومصافحتها واخلل ة هبا ،وحتريم سفر املرأة بغري حمرم ،وحتريم اخلض ع
بالق ل ،وحتريم االختالط املستهرت بني الرجال والنساء.
والضب الثاين :األحكام والترشيعات العالجية :كالرتغيب يف الزواج
والنهص عن الرهبانية ،والرتغيب باختيار الزوجة الصاحلة ،والرتخيص بنكاح
اإلماء ملن ّل يقدر ع نكاح احلرالر ،ووج ب تعاون املسلمني ع تزويج
عزاهبم من نساء ورجال ،واألمر باالستعفاف ملن ّل جيد نكاحا( ).
وملا كان األمر بغض البرص الركن الركني يف هذا البنيان الراسخ ،إذ
ي شك البنيان بدونه أن ينهار ،إذ «فتنة النظر أ ل كل فتنة»( )؛ احتجنا إىل
معرفة فضالل هذه الفريضة العظيمة ،ومنزلتها يف الرشيعة اإلسالمية.

( )7هذا التقسيم من كتاب أدلة احلجاب وانظر التفصيل (ص )17 - 20من الكتاب املذك ر
فإنه مفيد.
(«)2روضة املحبني» (ص.)752
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الفصل األول:
يف معنى غض البصر وحكمه وأهميته

أما معنى الغض :فامدة الغض تفيد معنى اخلفض والنقص( ).
وغض البرص( ) :ه عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظر ،فتارة
يك ن ذلك ألن يف الطرف كرسا وفت را خلقيني ،وه املراد يف ق ل كعب بن
زهري:
وما سعاد غداة البني إذ رحل ا

إال أغن غضيض الطرف مكح ل

كام أنه يك ن تارة من مذلة كام قال جرير:
فغض الطرف إنك من نمري

فال كعبا بلغت وال كالبا

ويك ن تارة لقصد الكف عن التأمل أدبا مع اخللق كام قال عنرتة:
وأغض طريف حني تبدو جارت

حتى

ي اري

جارت

مأواها

واملقص د بغض البرص الذي حث عليه الرشع :غض البرص عن احلرام،
خ فا من اهلل تعاىل وعقابه ،وامتثاال ألمره.

(« )7التحرير والتن ير» (.)203 /70
(« )2رشح قصيدة كعب» البن هشام (ص.)12 - 17
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فمن املعل م من الدين رضورة أن الرشع أمر بحفظ الفروج وحرم
الزنا ،بل إن ذلك من أعظم مقا ده ،واألمر بحفظ الفروج يتضمن األمر
بحفظ األبصار ،ألن النظر بريد الزنا ورالد الفج ر.
وقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع ع ذلك ،فأما الكتاب :فق له تعاىل:
﴿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﴾ [الن

ر.]40 :

وأما السنة  :فق ل النبص معلص« :العينان زنامها النظر»( ) ،ونح ه.

وأما اإلمجاع :فقد حكاه غري واحد من أهل العلم.

قال اإلمام أب حممد ابن حزم رمحه اهلل تعاىل« :واتفق ا ع وج ب
غض البرص عن غري احلريمة والزوجة واألمة ،إال من أراد نكاح امرأة حل له
أن ينظرها»( ).
وقال اإلمام أب بكر بن عبد اهلل العامري رمحه اهلل تعاىل« :إن الذي
أمجعت عليه األمة ،واتفق عليه علامء السلف واخللف من الفقهاء واأللمة :ه
ْ
نظر األجانب من الرجال والنساء بعضهم إىل بعض ،وهم من ليس بينهم

( )7سيأت ذكره بتاممه وخترجيه.
(« )2مراتب اإلمجاع» ص (.)702
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رحم من النسب ،وال حمرم من سبب كالرضاع وغريه ،فهؤالء حرام نظر
بعضهم إىل بعض»( ).
وقد عد بعض السلف إطالق النظر من الكبالر ،كام جاء عن عبيدة
السلامين رمحه اهلل تعاىل قال« :كل ما عيص اهلل به فه كبرية ،وقد ذكر الطرفة
فقال تعاىل﴿ :ﭾﭿﮀﮁﮂ﴾»( ).
قال ابن حجر اهليتمص رمحه اهلل تعاىل« :عد النظر واللمس واخلل ة من
الكبالر ه ما جرى عليه غري واحد ،وكأهنم أخذوه من احلديث األول -
يقصد ق له معلص«:كتب ع ابن آدم نصيبه من الزنا  -»..وما بعده ،لكن

( )
يست كبالر ،ويمكن
الذي جرى عليه الشيخان وغريمها أن مقدمات الزنا ل ْ

اجلمع بحمل هذا ع ما إذا انتفت الشه ة ،وخ ف الفتنة ،واألول ع ما إذا
وجدتا ،فمن ثم قيدت هبام األول حتى يك ن له ن ع اجتاه ،وأما إطالق الكبرية
ول مع انتفاء ذينك فبعيد جدا»( ).

(« )7أحكام النظر إىل املحرمات» (ص.)44 - 42
( )2أخرجه البيهقص يف «شعب اإليامن» (.)214
( )4أي :اإلمامان الرافعص والن وي.
(« )3الزواجر عن اقرتاف الكبالر» (.)5/2
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ومن أبلغ ما جاء عن العلامء يف تعظيم شأن غض البرص ،ما ذكره أب
بكر املروذي رمحه اهلل تعاىل  -وه من أ حاب اإلمام أمحد  :-قلت أليب عبد
اهلل – يعنص اإلمام أمحد  :-رجل تاب وقال :ل رضب ظهري بالسياط ما
دخلت يف معصية ،غري أنه ال يدع النظر!
قال« :أي ت بة هذه؟!»( ).

(« )7كتاب ال رع» لإلمام أمحد (.)214



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

فضل غض البصر

44

الفصل الثاني:
يف فضائل غض البصر وما فيه من الفوائد
أوال :غض البرص طريق للفالح ودخ ل اجلنة:
جاء عن النبص معلص« :ثالثة ال ترى أعينهم النار :عني حرست يف

سبيل اهلل ،وعني بكت من خشية اهلل ،وعني كفت عن حمارم اهلل»( ) .

قال ابن القيم يف ف الد غض البرص« :أنه يسد عنه بابا من أب اب جهنم،
فإن الن ظر باب الشه ة احلاملة ع م اقعة الفعل ،وحتريم الرب تعاىل ورشعه
حجاب مانع من ال

ف
ل ،فمتى هتك احلجاب رضي ع املحظ ر ،وّل تق ْ

نفسه منه عند غاية ،فإن النفس يف هذا الباب ال تقنع بغاية تقف عندها ،وذلك
أن لذته يف اليشء اجلديد ،فصاحب الطارف ال يقنعه التليد ،وإن كان أحسن
منه منظرا و أطيب خمربا ،فغض البرص يسد عنه هذا الباب ،الذي عجزت
املل ك عن استيفاء أغراضهم فيه»( ).

( )7أخرجه الطرباين يف «الكبري» ( )7004وقال اهليثمص يف «املجمع» ( « :)524 /5وفيه أب
حبيب العنقزي ويقال القن ي ّل أعرفه وبقية رجاله ثقات ».
(« )2روضة املحبني» (ص.)763-764
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ول ّل يكن جزاء العني الكافة عن حمارم اهلل إال أهنا ال ترى النار ،لكان
ذلك كافيا يف احلجز عن إطالق النظر واحلرص ع غض البرص ،فكيف وهص
م ع دة بجنان فيها ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر ع قلب برش؟!
قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ ثم ذكر من فاهتم﴿ :ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ
ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﴾ [املؤمن ن]77 - 7:

وقال تعاىل ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾

[الن

ر ]40 :قال قتادة رمحه اهلل تعاىل يف ق له:

﴿ﭾﭿﮀﮁﮂ﴾« :أي :عام ال حيل هلم»( ).
فهذان م ضعان ضمن اهلل فيهام للمؤمنني الذين يغض ن أبصارهم
الفالح ،ووعدهم باخلل د يف اجلنة ،أما امل ضع األول فقد جاء ذلك بأق ى
أن اع الت كيد :حيث أتى بحرف التحقيق (قد) ،وأتى باجلملة يف يغة اخلرب،

( )7ذكره البخاري يف حيحه بصيغة اجلزم.
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ثم ذكر فات املؤمنني ،ومنها أهنم ﴿ :ﭨ ﭩ ﴾ وحفظ الفرج ال
يك ن إال بغض البرص ،فالنظر بريد الزنا ،وذكر منها أهنم ﴿ :ﮀ
ﮁ ﮂ ﴾ والبرص من األمانة التص ينبغص رعايتها ،ثم أخرب بجزالهم
فقال ﴿ :ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﴾ وقال
يف س

رة املعارج بعد أن ذكر هذه الصفات ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ [املعارج:

.]45
ويف امل ضع الثاين :أمر املؤمنني بغض البرص ،وأخرب أن ذلك ﴿ ﮇ
ﮈ﴾ ،وقد أخربنا اهلل سبحانه أن التزكية ت جب الفالح حيث قال ﴿ :ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﴾ [الشمس ،]1:وقال ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾

[األع

،]73:وأخربنا أيضا أن

جزاء من تزكى جنات عدن فقال ﴿ :ﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﴾
[طه.]16 - 15:
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وقد جاء عن النبص معلص ضامن اجلنة ملن غض برصه فقال« :اضمن ا

يل ستا من أنفسكم أضمن لكم اجلنة :ا دق ا إذا حدثتم ،وأوف ا إذا وعدتم،
وأدوا إذا اؤمتنتم ،واحفظ ا فروجكم ،وغض ا أبصاركم ،وكف ا أيديكم»( ).
فيا سعادة من أيقن هبذا ال عد العظيم ،والث اب اجلزيل ،فشغله الش ق
إىل اجلنان واحل ر احلسان عن إتعاب طرفه يف املحرمات .
يا مطلق الطرف املعذب يف األىل

جردن عن حسن وعن إحسان

رة من حتتها

( )

ال تسبينك

الداء الدوي تب ء باخلرسان

ومن اللطالف :أن اهلل تعاىل ذكر يف فات احل ر العني أهنن ﴿ :ﰁ
قرصن طرفهن ع أزواجهن ،فال ير ْدن غريهم»،
ﰂ﴾ ،قال املفرسونْ « :
وملا كانت الطيبات للطيبني ،فال عجب أن ياللمها من ه مثلها يف الطيب
والعفة.

( )7أخرجه أمحد ( )22001وابن حبان ( )217واحلاكم ( )0066و ححه.
(« )2ن نية ابن القيم» البيتان ( ،)5260 ،5261وقد ذكر ابن القيم بعد ذلك مساوىء نساء
الدنيا ،ثم رشع ب

ف احل ر العني بام ال جتده عند غريه.
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فإن كنت  -أخص الشاب  -ممن هيمه إعجاب الفتيات احلسناوات،
فيسعى إىل فعل ما يستميل قل هبن ،ويملك ألباهبن ،فدونك ح ر حسان
كأهنن الياق ت واملرجان؛ ثمن استه الهن :غض البرص!
ثانيا :غض البرص حتقيق للعب دية هلل تعاىل التص هص سبب السعادة:
ج هر اإلسالم ه يف التسليم هلل تعاىل ،واالنقياد ألحكامه ورشعه.
جاء رجل إىل النبص معلص وقال :يا رس ل اهلل ما اإلسالم؟؛ قال النبص

معلص« :أن تسلم قلبك هلل ،وأن يسلم املسلم ن من لسانك ويدك»( ).
قال العلامء« :وال تثبت قدم اإلسالم إال ع

ظهر التسليم

واالستسالم».
والعبد إذا سمع أمر اهلل تعاىل بغض البرص وه يق ل ﴿ :ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄ﴾  ،فاستجاب ألمره ،كان يف ذلك حتقيق
ملعنى اإلسالم والعب دية هلل تعاىل ،وذلك غاية العزة والق ة ،كام قيل« :الناس
يطلب ن العز يف أب اب املل ك وال جيدونه إال يف طاعة اهلل» ،وهلذا فإن غض
البرص ي رث ق ة القلب وثباته وشجاعته( ).

( )7أخرجه أمحد (.)71752
(« )2جمم ع الفتاوى» (« ،)250/27( ،)326/75روضة املحبني» (ص.)762-767
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وامتثال أمر اهلل تعاىل بغض البرص ،سبب يف سعادة العبد وف زه ،كام
قال تعاىل يف س رة الن ر التص ذكر فيها األمر بغض البرص﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﴾ [الن

ر.]52 :

قال ابن القيم يف ف الد غض البرص« :أنه امتثال ألمر اهلل الذي ه غاية
سعادة العبد يف معاشه ومعاده ،وليس للعبد يف دنياه وآخرته أنفع من امتثال
أوامر ربه تبارك وتعاىل ،وما سعد من سعد يف الدنيا واآلخرة إال بامتثال
أوامره ،وما شقص من شقص يف الدنيا واآلخرة إال بتضييع أوامره»( ).
ثالثا :غض البرص أداء ألمانة العينني:
أنعم اهلل تعاىل ع خلقه بج ارح حيصل ن هبا حاجاهتم ومآرهبم ،ثم
جعل ع كل جارحة أمرا وهنيا فريضة منه ،ليبل هم :أيشكرون نعمته أم
يكفروهنا.
والعينان من النعم التص امتن اهلل هبا ع خلقه فقال﴿ :ﮘﮙﮚﮛ ﴾
[البلد ،]0 :وأخرب أن العبد مسؤول عنها ي م القيامة ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

(« )7الداء والدواء» (ص.)375
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ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [اإلرساء ،]46 :ثم جعل من أداء شكرها ورعايتها:
غضها عن احلرام.
قال اهلل تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ [األحزاب .]12 :جاء عن
ابن عمر ريض اهلل عنهام يف تفسري هذه اآلية« :من تضييع األمانات النظر يف
الدور واحلجرات»( ).
وجعل تعاىل إطالق النظر من اخليانة ،وأخرب أنه يعلم خالنة األعني –
خت يفا وزجرا  -قال تعاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [غافر،]71:
قال ابن عباس ريض اهلل عنهام يف تفسري هذه اآلية« :الرجل يك ن يف الق م
فتمر هبم املرأة فريهيم أنه يغض برصه عنها ،فإن رأى منهم غفلة نظر إليها؛ فإن
خاف أن يفطن ا به غض برصه عنها ،وقد اطلع اهلل من قلبه أنه ود أنه نظر إىل
ع رهتا»( ).

( )7أخرجه ابن أيب الدنيا يف «ال رع» ( )17والبيهقص يف «الشعب» (.)5201
( )2أخرجه ابن أيب شيبة ( )71220وابن أيب حاتم.
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وال ريب أن أوىل الناس بحفظ هذه األمانة هم األنبياء

ل ات اهلل

وسالمه عليهم ،كام أخرب اهلل تعاىل عن نبيه م سى عليه السالم مع بنت الرجل
الصالح ،حيث فرست أمانة م سى بغضه لبرصه.
قال تعاىل﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﴾ [القصص ]26 :فسأهلا أب ها« :وما يدريك ما ق ته وما أمانته؟ قالت :أما
ق ته فام رأيت منه يف الدل حني سقى لناّ ،ل أر رجال أق ى يف ذلك السقص منه،
وأما أمانته فإنه نظر إيل حني أقبلت إليه وشخصت له ،فلام علم أين امرأة
ب رأسه وّل يرفعه ،وّل ينظر إيل حتى بلغته رسالتك ،ثم قال :اميش
خلفص ،وانعتص يل الطريق ،فلم يفعل هذا ألمر إال وه أمني»( ).
وإذا كان الح اليشء بأداله ال ظيفة التص وجد من أجلها ،فإن العني
التص ّل تؤدي األمانة ال اجبة بالكف عن احلرام يف طريقها إىل التلف والفساد!

( )7قطعة من حديث الفت ن ،أخرجه النسالص يف «الكربى» ( )77426وأب يع ()2670
وابن جرير.
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عن عبد اهلل بن أبى اهلذيل قال :دخل عبد اهلل بن مسع د ☺ ع

مريض يع ده ومعه ق م ،ويف البيت امرأة فجعل رجل من الق م ينظر إىل
املرأة ،فقال له عبد اهلل« :ل انفقأت عينك كان خريا لك !»( ).
«فتفهم يا أخص ما أو يك به ،إنام برصك نعمة من اهلل عليك فال تعصه
تربح ،واحذر أن تك ن العق بة سلب تلك
بنعمه ،وعام ْله بغضه عن احلرام ْ
النعمة!»( ).
رابعا :غض البرص انتصار ع العدو:
ليس الشجاع الذي حيمص مطيته ي م النزال ونار احلرب تشتعل
لك ْن فتى غض ط ْرفا أو ثنى برصا عن احلرام ،فذاك الفارس البطل
لئن كان الشيطان قالد فتنة النساء ومسعرها ،فإن النظر ه سهمه
املسم م الذي يرمص به القل ب ،فتخر رصيعة مستسلمة – إن ّل يدركها اهلل
برمحته .-
فالشيطان «يدخل مع النظرة وينفذ معها إىل القلب أرسع من نف ذ اهل اء
يف املكان اخلايل ،فيمثل له

رة املنظ ر اليه ويزينها وجيعلها نام يعكف عليه

( )7أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» (.)547
(« )2ذم اهل ى» (ص.)702
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القلب ،ثم يعده ويمنيه وي قد ع القلب نار الشه ة ويلقص عليه حطب
املعايص التص ّل يكن يت

ل اليها بدون تلك الص رة ،فيصري القلب يف

الل هب ،فمن ذلك اللهب تلك األنفاس التص جيد فيها وهج النار ،وتلك
الزفرات واحلرقات ،فان القلب قد أحاطت به النريان بكل جانب ،فه يف
وسطها كالشاة يف وسط التن ر»( ).
قال ابن مسع د ☺ مبينا طمع الشيطان يف كل نظرة حمرمة« :اإلثم

ح از القل ب ،وما من نظرة إال وللشيطان فيها مطمع»( ).

وملا كان الفضل بن العباس ريض اهلل عنهام رديف رس ل اهلل معلص

يف حجة ال ادع ،وجاءت امرأة من خثعم ،فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر
إليه ،وجعل النبص معلص يرصف وجه الفضل إىل الشق اآلخر .ويف رواية من

(« )7الداء والدواء» (ص.)327 - 320
( )2أخرجه الطرباين يف «الكبري» ( )0131والبيهقص يف «الشعب» ( .)5343قال املنذري يف
«الرتغيب والرتهيب» (« :)25/4رواته ال أعلم فيهم جمروحا ،لكن قيل:

ابه ال ق ف.

ومعنى ح از :ه ما حي زها ويغلب عليها حتى ترتكب ما ال حيسن ،وقيل :بتخفيف ال او
وتشديد الزاي مجع حازة ،وهص األم ر التص حتز يف القل ب وحتك وتؤثر وتتخالج يف القل ب
فتك ن معايص ،وهذا أشهر ».
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حديث عيل☺ :ول ى عنق الفضل فقال العباس :يا رس ل اهلل! ّل ل يت عنق

ابن عمك؟ قال« :رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهام»( ).

فانظر كيف فعل النبص معلص بابن عمه ،فمع ك نه يف حضته متلبسا

بأسباب حجه ،فإنه ّل يأمن الشيطان عليه ،وهذا يدل ع شدة طمع الشيطان
بالنظر احلرام.

وإذا غض اإلنسان برصه مستجيبا ألمر ربه ،حمتسبا ما عنده من األجر
والث اب ،كان يف ذلك أعظم النكاية يف عدوه املبني ،الشيطان الرجيم ،إذ إنه
نجى من سهمه املسم م ،فريده حينئذ خاسئا حسريا.
فغض البرص ه الرتس الذي حيمص به اإلنسان نفسه من سهم إبليس
املسم م ،وينج به من املعركة التص يشعلها!
ضت نظرة ال حتل ،فاعلم أهنا مسعر حرب
قال ابن القيم« :إذا عر ْ
فاسترت منها بحجاب ﴿ :ﭾ ﭿ  ﴾ ..فقد سلمت من األثر ،وكفى اهلل
املؤمنني القتال!»( ).

( )7أخرجه أمحد ( )7431 ،562والرتمذي (.)005
(« )2الف الد» البن القيم ص (.)37
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وال حيملك ما بينته لك من طمع الشيطان وكيده أن جتبن عن دفعه ،فقد
أخربنا اهلل تعاىل أن كيد الشيطان ضعيف ،وإذا أردت أن تدرك ذلك فانظر إىل
نفسك وقد عرضت لك امرأة ال حيل لك النظر إليها ،ثم أنت رصفت برصك
عنها ،ما العناء الذي القيته يف كف برصك؟ إنه عناء حلظة فحسب ،انترصت
هبا ع عدوك!
قال ابن اجل زي رمحه اهلل« :وكل زمن اجلهاد يف الغض حلظة ،فإن
فعلت نلت اخلري اجلزيل ،وسلمت من الرش الط يل ،أّل تسمع ق ل القالل:
إين إذا ذل احلــــــــر ْيص عــــــــز ْزت يف ظــــــــل القناعــــــــ ْه
وأقــــ ل للــــن ْفس ا ْطمئنــــص فالشـــــجاعة ـــــرب ســـــاع ْه»

( )

وانظر إىل رسورك وهبجتك وقد انترصت ع عدوك ،وامحد اهلل ع
ت فيقه.
قال ابن القيم يف ف الد غض البرص« :أنه ي رث القلب رسورا وفرحة
أعظم من اللذة والرسور احلا ل بالنظر ،وذلك لقهره عدوه بمخالفته
وخمالفة نفسه وه اه.

(« )7ذم اهل ى» (ص.)702
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وأيضا :فإنه ملا كف لذته وحبس شه ته هلل ،وفيها مرسة نفسه األمارة؛
أعاضه اهلل سبحانه مرسة ولذة أكمل منها ،كام قال بعضهم :واهلل للذة العفة
أعظم من لذة الذنب!
وال ريب أن النفس إذا خالفت ه اها أعقبها ذلك فرحا ورسورا ولذة
أكمل من لذة م افقة اهل ى بام ال نسبة بينهام ،وها هنا يمتاز العقل من
اهل ى»( ).
وكام أن غض البرص انتصار ع الشيطان الرجيم والنفس األمارة
بالس ء ،فه انتصار ع أولياله وجن ده ،فكم هص الرشاك التص نصب ها
إليقاع الشاب املسلم يف الفاحشة ،فإذا ه غض برصه سلم منها مجيعا –
بت فيق اهلل تعاىل  ،-فكان يف ذلك أعظم النكاية فيهم.
خامسا :غض البرص تزكية للقلب:
التزكية من املقا د اجلليلة التص امتن اهلل تعاىل ع املؤمنني ببعثة النبص
معلص هبا ،قال تعاىل ﴿ :ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ

(« )7روضة املحبني» (ص.)764-762
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ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻ﴾.
قال خالد بن أيب عمران رمحه اهلل تعاىل« :ال ت ْتبع ا النظر النظر ،فربام
نظر العبد النظرة ينْغل منها قلبه كام ينْغل األديم يف الدباغ وال ينتفع به»( ).
وهذا من أبلغ التشبيه ،ومعناه أن القلب يتعفن وهيرتي بسبب النظر،
كام يتعفن األديم وهيرتي إذا أيسء دباغه ،ثم يفسد وال ينتفع به.
قال ابن القيم« :بني العني والقلب منفذ وطريق ي جب انفعال أحدمها
باآلخر ،وأن يصلح بصالحه أو يفسد بفساده ،فإذا فسد القلب فسد النظر،
وإذا فسد النظر فسد القلب ،و ار كاملزبلة التص هص حمل النجاسات
والقاذورات واألوساخ ،فال يصلح لسكنى معرفة اهلل وحمبته واإلنابة إليه
واألنس به والرسور بقربه ،وإنام يسكن فيه أضداد ذلك ،وكذلك يف جانب
الصالح؛ فإذا لح القلب لح النظر ،وإذا لح النظر لح القلب»( ).

( )7أخرجه ابن أيب الدنيا يف «ال رع» (.)65
(« )2اجل اب الكايف» (ص – )322 - 327بترصف يسري.-
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وقال« :النظرة تفعل يف القلب ما يفعل السهم بالرمية فإن ّل تقتله
جرحته ،وهص أيضا بمنزلة الرشارة من النار ترمى يف احلشيش اليابس فإن ّل
أحرقت بعضه»( ).
حترقه كله
ْ
وقال ابن اجل زي« :أكثر فساد القلب من ختليط العني :ما دام باب عني
البرص م ثقا فالقلب سليم من كل آفة ،فإذا فتح طار الطالر ،وربام ّل يعدْ
بعد»( ).
وقال أيضا« :اعلم وفقك اهلل أن البرص احب خرب القلب ،ينقل إليه
أخبار املبرصات ،وينقش فيه

رها ،فيج ل فيها الفكر ،فيشغله ذلك عن

الفكر فيام ينفعه من أمر اآلخرة».
ولذا أخرب اهلل تعاىل أن غض البرص سبب يف زكاة القلب وتطهريه،
فقال ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﴾ .
وزكاة القلب تك ن بعامرته باألعامل الزاكية ،كمحبة اهلل تعاىل وخشيته
واألنس به ،وكل ذلك يناله القلب بغض البرص.

(« )7روضة املحبني» (ص.)753
(« )2امل اعظ واملجالس» (ص.)726
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قال جماهد بن جرب رمحه اهلل« :غض البرص عن حمارم اهلل ي رث حب
اهلل»( ).
غض ي رث حب اهلل؛ ألن العبد الذي آثر رىض اهلل وطاعته ع اللذة
احلا لة من النظر - ،وهص من حظ نفسه وه اه ّ ،-ل يفعل ذلك إال ألن حمبته
هلل تعاىل تف ق حمبته لنفسه وحظ ظها ،فيكرمه اهلل تعاىل بنامء حمبته – سبحانه -
يف قلبه ،حتى يذوق حالوة اإليامن ،فاملحبة هص سبب غض البرص وزيادهتا
نتيجته.
روي عن النبص معلص أنه قال« :ما من مسلم ينظر إىل حماسن امرأة ثم

يغض برصه إال أحدث اهلل له عبادة جيد حالوهتا يف قلبه»( ).

قال ابن تيمية« :غض البرص ي رث حالوة اإليامن ولذته التص هص أح
وأطيب مما تركه هلل ،فإن من ترك شيئا هلل ع ضه اهلل خريا منه»( ).

(« )7ذم اهل ى» (ص.)707
( )2أخرجه أمحد ( )22442والطرباين يف الكبري ( ،)1032وقال ابن كثري يف «تفسريه» (/4
« :)461وروي هذا مرف عا عن ابن عمر وحذيفة وعالشة  -ريض اهلل عنهم  ،-ولكن يف
إسنادها ضعف ،إال أهنا يف الرتغيب ،ومثله يتسامح فيه».
(« )4جمم ع الفتاوى» (.)252/27( ،)320 /75
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وقال ابن القيم« :غض البرص ي رث القلب أنسا باهلل ومجعية ع اهلل،
فإن إطالق البرص يفرق القلب ويشتته ويبعده من اهلل ،وليس ع العبد يشء
أرض من إطالق البرص ،فإنه ي قع ال حشة بني العبد وبني ربه»( ).
وقال الشيخ حييى الرصرصي:
وغــض عــ ْن املْحــارم منْــك ط ْرفــا

طم حـــا ي ْفـــتن الرجـــل اللبيبـــا

فخالنـــة ا ْلعيـــ ن كأ ْســـد غـــاب

ـــت وث بــــا
ـــت وثبـ ْ
إذا مــــا أ ْمهلـ ْ

وم ْن ي ْغض ْض فضـ ل الط ْـرف عنْهـا

جيــــدْ يف ق ْلبــــه ر ْوحــــا وطيبــــا

وكذلك :فإن غض البرص ينمص خمافة اهلل تعاىل يف قلب العبد ،ألنه يعلم
أن اهلل تعاىل خبري بام يصنع كام قال تعاىل بعد أمره بغض البرص ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ﴾ .
سئل اجلنيد رمحه اهلل تعاىل :بم يستعان ع غض البرص؟ فقال« :بعلمك
أن نظر اهلل إليك أسبق إىل ما تنظره»( ) .وذكر الن وي ق له تعاىل﴿ :ﮏ ﮐ
ﮑ ﴾ [الفجر ]73 :يف «باب حتريم النظر إىل املرأة األجنبية واألمرد احلسن

(« )7اجل اب الكايف» (ص. )376
(« )2جامع العل م واحلكم» البن رجب (.)301 /7
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لغري حاجة رشعية» ،مشريا بذلك إىل أن مراقبة اهلل تعاىل وخشيته من أق ى
الب اعث ع غض البرص.
سادسا :غض البرص سبب لن ر القلب و حة الفراسة:
جاء األمر بغض البرص يف القرآن العظيم يف س رة الن ر ،وذكر اهلل تعاىل
آية الن ر ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ ،عقيب ق له ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ ،ومن لطيف اإلشارات التص أخذها أهل
العلم من هذه اآلية :أن غض البرص ي رث القلب ن را وإرشاقا يظهر يف العني
ويف ال جه ويف اجل ارح ،كام أن إطالق البرص ي رثه ظلمة تظهر يف وجهه
وج ارحه.
أقبلت وف د اخلريات إليه من كل
قال ابن القيم« :وإذا استنار القلب
ْ
أقبلت سحالب البالء والرش عليه من كل مكان ،فام
جانب ،كام أنه إذا أظلم
ْ
شئت من بدعة وضاللة واتباع ه ى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب
السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة ،فإن ذلك إنام يكشفه له الن ر الذي يف
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القلب ،فإذا فقد ذلك الن ر بقص احبه كاألعمى الذي جي س يف حنادس
الظلامت»( ).
وقال« :غض البرص يفتح للعبد طرق العلم وأب ابه ،ويسهل عليه
وانكشفت له
ظهرت فيه حقالق املعل مات،
أسبابه ،فإن القلب إذا استنار
ْ
ْ
برسعة ،ونفذ من بعضها إىل بعض ،ومن أرسل برصه تكدر عليه قلبه وأظلم،
وانسد عليه باب العلم وطرقه»( ).
ومن ثمرات ذلك الن ر :حة الفراسة ،قال شاه بن شجاع الكرماين
رمحه اهلل تعاىل – وكان من أ حاب الفراسة « :-من غض برصه عن املحارم،
وأمسك نفسه عن الشه ات ،وعمر باطنه بدوام املراقبة وظاهره باتباع السنة
وع د نفسه أكل احلالل ّل ختط له فراسة»( ).
قال ابن القيم« :واهلل سبحانه وتعاىل جيزي العبد ع عمله بام ه من
جنسه ،فمن غض برصه عن املحارم ع ضه اهلل سبحانه وتعاىل إطالق ن ر

(« )7الداء والدواء» (ص.)371 - 376
(« )2روضة املحبني» (ص.)767
( « )4فة الصف ة» (.)61 /3
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بصريته ،فلام حبس برصه هلل أطلق اهلل ن ر بصريته ،ومن أطلق برصه يف
املحارم حبس اهلل عنه بصريته»( ).
سابعا :غض البرص يق ي الغرية ع أعراض املسلمني:
أ ل الغرية :كراهة القبالح وبغضها« ،ومن ال غرية له ال دين له،
فالغرية حتمص القلب فتحمص له اجل ارح ،فتدفع الس ء والف احش ،وعدم
الغرية متيت القلب فتم ت اجل ارح؛ فال يبقى عندها دفع البتة»( ).
وكام أن املسلم يكره القبالح والف احش ألهله؛ فيغار ع عرضه ،فإن
من مقتىض ال الية اإليامنية إلخ انه املسلمني ،أن يكرهها هلم ،قال النبص
معلص« :من أحب أن يزحزح عن النار ،ويدخل اجلنة فلتأته منيته وه يؤمن
باهلل والي م اآلخر ،وليأت إىل الناس الذى حيب أن يؤتى إليه»( ).

وغض البرص من األعامل التص تق ي هذا املعنى ،فإذا غض املسلم
برصه عن ع رات املسلمني وبناهتم ونسالهم ،أورث ذلك غرية عليهن ،فال
يرىض ألعني الفساق أن متتد إليهن كام أنه ال يرىض ذلك لنساله وحمارمه،

(« )7روضة املحبني» (ص ،)767ونح ه يف «الداء والدواء» (ص.)370 - 371
(« )2الداء والدواء» (ص.)760 - 761
( )4أخرجه مسلم (.)7034
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وإطالق البرص ي رث عكس ذلك ،فإنه يقلع من القلب شجرة الغرية ،وينبت
فيه شجرة الدياثة ،التص هبا ذهاب املروؤة والدين.
ولذلك فإن النبص معلص ملا رخص أل حابه يف اجلل س يف الطرقات،

جعل غض البرص من حق الطريق ،إذ الطريق جيتازه نساء املسلمني ،فكأن يف
أمره معلص بذلك تنمية للغرية ع أعراض املسلمني يف قل ب أ حابه.

عن أيب سعيد اخلدري ☺ أن النبص معلص قال« :إياكم واجلل س

بالطرقات» .فقال ا :يا رس ل اهلل! ما لنا من جمالسنا بد نتحدث فيها .فقال:

«إذا أبيتم إال املجلس فأعط ا الطريق حقه» .قال ا :وما حق الطريق يا رس ل
اهلل؟ قال« :غض البرص ،وكف األذى ،ورد السالم ،واألمر باملعروف والنهى
عن املنكر»( ).
وقد كان عنرتة بن شداد  -وه جاهيل  ،-يفتخر بغضه لطرفه عن
جارته ،ويعده من كامل مروؤته فيق ل:
وأغض طريف حني تبدو جارت

حتى

ي اري

جارت

مأواها

ثامنا :غض البرص ي رث احلياء:

( )7أخرجه أمحد ( )77353 ،77421والبخاري ( )5015 ،2444ومسلم ()2767 ،2727
وأب داود (.)3075
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يف احلديث املتفق عليه قال النبص معلص« :اإليامن بضع وسبع ن

شعبة ،واحلياء شعبة من اإليامن».

وقال ابن عمر« :إن احلياء واإليامن قرنا مجيعا ،فإذا رفع أحدمها رفع
اآلخر»( ).
وملا كان غض البرص من خصال أهل اإليامن ،كان بينه وبني احلياء
تالزم ،فإذا غض العبد برصه نمت شجرة احلياء يف قلبه ،وإذا أطلقه ضعف
حياؤه ،حتى ربام انسلخ منه بالكلية.
فالعبد يستحص من اهلل تعاىل أن يراه وه يستعمل نعمة العني التص
أكرمه هبا يف معصيته ،ويستحص منه إذا خال بنفسه وّل يعد عليه رقيب إال ه ،
أن يبارزه بالنظر إىل املحرمات.
وثمة ن ع آخر من احلياء ينميه غض البرص ،وه احلياء الفطري من
النظر إىل الع رات ،وقد أخرب النبص معلص أن املرأة ع رة ،فإذا غض اإلنسان

برصه نام فيه هذا اخللق ،ثم ه من خمالطة النساء األجنبيات أشد حياء.

تاسعا :غض البرص عن املحارم من فة األنبياء والسلف الصاحلني:

( )7أخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» ( )25450ويف «اإليامن» واحلاكم يف «املستدرك» ()50
والبيهقص.
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إن السالك إىل اهلل تعاىل حيتاج إىل قدوة حيذو حذوها ،حتى يرزقه اهلل
تعاىل اهلداية التص يسأله إياها يف الي م مرارا﴿ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ ،وبني من هم هؤالء املنعم عليهم
فقال ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ﴾ [النساء.]61 :
وإذا نظرنا يف أخبار السلف والصاحلني وجدْ نا مجلة طيبة من األخبار
تدل ع حر هم ع غض أبصارهم .فهنيئا ملن اقتدى هبم.
فهذا سفيان الث ري رمحه اهلل تعاىل جاءته امرأة فقالت :إين أريد أن
أسألك عن يشء .فقال هلا« :أحيفص الباب – أي :رديه  -ثم تكلمص من وراء
الباب»( ).
وكان حيث أ حابه يف ي م العيد – وه ي م خترج فيه النساء لصالة
العيد وغريها  -ع غض أبصارهم فيق ل هلم« :إن أول ما نبدأ به يف ي منا:
غض أبصارنا»( ).

(« )7ذم اهل ى» (ص.)727
( )2أخرجه ابن أيب الدنيا يف «ال رع» ( )66وأب نعيم يف «احللية» (.)24 /1
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وكان حسان بن أيب سنان رمحه اهلل تعاىل حيرص يف هذا الي م ع غض
برصه ،فلام خرج إىل العيد مرة قيل له ملا رجع :يا أبا عبد اهلل! ما رأينا عيدا أكثر
نساء منه! فقال :ما تلقتنص امرأة حتى رجعت!.
وسألته امرأته :كم من امرأة حسنة قد نظرت الي م إليها؟!
فلام أكثرت عليه قال :وحيك! ما نظرت إال يف إهبامص منذ خرجت حتى
رجعت إليك( ).
وهذا الربيع بن خثيم رمحه اهلل تعاىل ،كان يغض برصه فمر به نس ة
فأطرق ،حتى ظن النس ة أنه أعمى ،فتع ْذن باهلل من العمى!

( )

وهذا عمرو بن مرة رمحه اهلل تعاىل نظر مرة اىل امرأة وه شاب فأعجبته
فكف برصه فكان يق ل« :أرج أن يك ن ذلك كفارة» ويق ل« :ما أحب أين
بصري ،كنت نظرت نظرة وأنا شاب»( ).
وسيأت مزيد من أخبارهم يف م ضعها من الفصل القادم بإذن اهلل.

( )7أخرجه ابن أيب الدنيا يف «ال رع» ( )61وأب نعيم يف «احللية» (.)775 /4
(« )2ذم اهل ى» (ص.)62
( )4أخرجه ابن أيب الدنيا يف «ال رع» ( )62وأب نعيم يف «احللية» (.)15 /5
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الفصل الثالث:
يف مفاسد إطالق البصر وما فيه من األرضرار
إطالق النظر أ ل لكل فتنة« ،وه ال حيصل إال من قلة يف العقل،
وطيش يف اللب ،وخ ر يف القلب ،وعدم مالحظة للع اقب ،فإن خا ة
العقل مالحظة الع اقب ،ومرسل الطرف ل علم ما جتنص ع اقب طرفه عليه
ملا أطلق برصه ،ولذا قال بعضهم:
ب سببا حتى يفكر ما ْجتنص ع اقبه»( ).
وأ ْعقل الناس م ْن ّل ْ ي ْرتك ْ
عن ابن عيينة قال :حدثنص عبد اهلل بن املبارك  -وكان عاقال  -عن شيخ
من أشياخ الشام قال« :من أعطى أسباب الفتنة نفسه أوال ّل ينج آخرا ،وإن
كان جاهدا»( ).
وقال املروذي :قلت ألمحد ☺ :الرجل ينظر إىل اململ كة؟

قال« :أخاف عليه الفتنة ،كم نظرة ألقت يف قلب احبها البالبل»( ).

(« )7غذاء األلباب» ( ،)01/7وأ له يف «روضة املحبني» (ص.)763
(« )2تاريخ بغداد» ( ،)05/0ونقله ابن مفلح يف «الفروع» ( )717/0عن «تاريخ نيساب ر»
للحاكم.
(« )4كتاب ال رع» لإلمام أمحد (ص .)771والبالبل :شدة اهلم وال س اس يف الصدر.
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وعن محاد بن زيد رمحه اهلل تعاىل قال :سمعت أيب وأسنده قال« :لرب
نظرة ألن تلقى األسد فيأكلك خري لك منها»( ).
وملا كانت الغاية من غض البرص سد باب الفتنة – بأن اعها  ،-هنى
النبص معلص عن تكرار النظر ،وعن إتباع النظرة النظرة ،إذ العبد كلام كرر
نظراته اقرتب من املحذور.

عن عيل بن أيب طالب ☺ أن النبص معلص قال له« :يا عيل! إن لك

كنزا يف اجلنة ،وإنك ذو قرنيها ،فال ت ْتبع النظرة النظرة ،فإنام لك األوىل وليست
لك األخرى»( ).
وعن بريدة ☺ قال :قال رس ل اهلل معلص لعيل ☺« :يا عيل ال تتبع

النظرة النظرة ،فإنام لك األوىل وليست لك اآلخرة»( ).

قال ابن اجل زي« :ربام حتايل أحد ج از القصد لألوىل وليس كذلك،
وإنام األوىل التص ّل يقصدها».

( )7أخرجه ابن أيب الدنيا يف «ال رع» (.)64
( )2أخرجه أمحد ( )22001وابن حبان ( )217واحلاكم ( )0066و ححه.
( )4أخرجه أمحد ( )24023،24037وأب داود ( )2731والرتمذي ( )2111وقال« :هذا
حديث حسن غريب».
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وعن جرير بن عبد اهلل ☺ قال« :سألت رس ل اهلل معلص عن النظرة

الفجأة؛ قال :ارصف نظرك»( ).

قال ابن اجل زي« :وهذا ألن األوىل ّل حيضها القلب ،وال يتأمل هبا
املحاسن ،وال يقع االلتذاذ هبا ،فمتى استدامها مقدار حض ر الذهن كانت
كالثانية يف اإلثم ».
وقال الغزايل« :وقلام يل اإلنسان يف تردادته عن وق ع البرص ع
النساء والصبيان ،فمهام ختايل إليه احلسن تقاىض الطبع املعاودة ،وعنده ينبغص
أن يقرر يف نفسه أن هذه املعاودة عني اجلهل؛ ألنه إن حقق النظر فاستحسن
ثارت الشه ة ،وعجز عن ال

ل ،فال حيصل له إال التحرس ،وإن استقبح ّل

يلتذ ،وتأّل ألنه قصد االلتذاذ ،فقد فعل ما آمله ،فال يل يف كلتا حالتيه عن
معصية وعن تأّل وحترس»( ).
وكان السلف يتعاهدون أمر النبص معلص يف عدم تكرار النظر.

( )7أخرجه أمحد ( )71704،71220ومسلم ( )2751وأب داود ( )2730والرتمذي
(.)2116
(« )2إحياء عل م الدين» (.)402/5
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وعن م سى اجلهنص رمحه اهلل تعاىل قال« :كنت مع سعيد بن جبري يف
طريق فاستقبلتنا امرأة فنظرنا إليها مجيعا ،ثم إن سعيدا غض برصه ،فنظرت
إليها ،فقال يل سعيد :األوىل لك ،والثانية عليك»( ).
وقال رجل البن سريين رمحه اهلل تعاىل« :أستقبل القبلة يف الطريق،
أليس يل النظرة األوىل ثم أرصف عنها برصي؟ قال :أما تقرأ القرآن﴿ :ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷ﴾»( ).
عن عتبة بن غزوان الرقايش قال :قال يل أب م سى األشعري ☺ :مايل

أرى عينيك نافرة؟ فقلت :إين التفت التفاتة فإذا جارية منكشفة لبعض احلبش
فلحظتها حلظه فصككتها

كة  -يعينص عينه  -إىل ما ترى! .فقال له أب

م سى« :استغفر ربك ،فإنك قد ظلمت عينيك ،لك أول نظرة وعليك ما
بعدها»( ).

( )7أخرجه ابن أيب شيبة (.)71271
( )2أخرجه ابن أيب شيبة (.)71227
(« )4ال رع» لإلمام أمحد (ص.)722
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واملفاسد املرتتبة ع إطالق النظر خطرية مهلكة ،فإطالق النظر قد
يك ن سببا للكفر وس ء اخلامتة ،وقد يك ن سببا للزنا ،وقد يك ن سببا لل ق ع
يف سكرة العشق وأرس اهل ى ،نع ذ باهلل من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وقد أحسن من قال:
كل ْ
احل ادث م ْبداها م ْن النظر

وم ْعظم النار م ْن م ْست ْصغر الرشر

احبها

فتْك السهام بال ق ْ س وال وتر

ك ْم ن ْظرة فتك ْت يف ق ْلب

وا ْلع ْبد ما دام ذا ع ْني يقلبها
يرس

ناظره

رض

ما

خاطره

يف أ ْعني ا ْلغيد م ْ ق ف ع

خط ر

ال م ْرحبا برسور عاد بالضر

أوال :إطالق البرص إذا أرص عليه فاعله ،وّل يتب منه؛ قد يك ن سببا
للكفر وس ء اخلامتة:
قال اهلل تعاىل﴿ :فليحذر الذين يالف ن عن أمره أن تصيبهم فتنة أو
يصيبهم عذاب أليم﴾ [الن ر .]64:قال ابن جرير « :الفتنة هاهنا :الكفر».
قال الشيخ عل ان بن عطية احلم ي رمحه اهلل« :املبارش للنظر واملرص
عليه خمالف ألمر اهلل تعاىل ،فام أخ فنص عليه من الفتنة املذك رة يف اآلية التص
فرست بامل ت ع

غري اإلسالم والت حيد ،فمن أحب لنفسه فليفعل،

ولي طن نفسه حينئذ – والعياذ باهلل – ع العذاب املخلد ،والعقاب الرسمد،
واخلزي املقيم املؤبد ،وسيحرش إذا مات ع ذلك كافرا يف زمرة الكفار ،فاجرا
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يف عصبة الفجار ،رشيرا يف مجلة األرشار ،مس دا وجهه مدح را إىل النار،
نسأل اهلل العافية بج ده وفضله»( ).
وعن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قالّ« :ل يكن كفر من مىض إال
من قبل النساء ،وه كالن كفر من بقص من قبل النساء»( ).
وقال تعاىل ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ﴾ [حممد .]44:قال احلسن« :باملعايص»( ).
وقد رصح اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل بأن معصية النظر قد تك ن سببا
حلب ط العمل« :ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله؟!»( ).
وقال البخاري يف « حيحه»« :باب خ ف املؤمن من أن حيبط عمله
وه ال يشعر ،وما حيذر من اإلرصار ع النفاق والعصيان من غري ت بة،
لق ل اهلل تعاىل :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [آل عمران.»]745:

(« )7عرالس الغرر وغرالس الفكر يف أحكام النظر» (ص.)760
( )2أخرجه ابن أيب شيبة (.)71634
( )4أخرجه ابن أيب حاتم.
(« )3فتح الباري» البن رجب (.)703 /7



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

فضل غض البصر

64

قال اإلمام زين الدين ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل تعاىل يف رشحه« :مراده
أن اإلرصار ع املعايص وشعب النفاق من غري ت بة يشى منها أن يعاقب
احبها بسلب اإليامن بالكلية ،وبال

ل إىل النفاق اخلالص ،وإىل س ء

اخلامتة ،نع ذ باهلل من ذلك»( ).
وقال تعاىل :ﮋ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [املطففني.]73:
قال ابن القيم« :إن استمر العبد ع الذن ب وأرص عليها؛ خيف عليه
أن يرين ع قلبه فيخرجه عن اإلسالم بالكلية ،ومن هنا اشتد خ ف السلف،
كام قال بعضهم :أنتم ختاف ن الذن ب وأنا أخاف الكفر»( ).
وقال أب حفص عمرو بن سلمة ا لنيساب ري رمحه اهلل تعاىل« :املعايص
بريد الكفر ،كام أن احلمى بريد امل ت»( ).
وقال ابن القيم« :الذن ب مثل السم م مضة بالذات ،فإن تداركها من
سقص باألدوية املقاومة هلا ،وإال قهرت الق ة اإليامنية ،وكان اهلالك»( ).

(« )7فتح الباري» (.)711/7
(« )2الداء والدواء».
( )4أخرجه أب نعيم يف «احللية» ( )221 /70والبيهقص يف «الشعب» (.)1224
(« )3مدارج السالكني» (.)325 /7
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وقد ذكر بعض أهل العلم أخبار بعض من أدى به إطالق النظر إىل
الكفر وس ء اخلامتة ،نع ذ باهلل من ذلك:
القصة األوىل :قال اإلمام عبد احلق اإلشبييل رمحه اهلل تعاىل« :يروى أنه
كان بمرص رجل يلزم مسجدا لألذان والصالة فيه ،وعليه هباء الطاعة وأن ار
العبادة ،فرقص ي ما املنارة ع عادته لألذان ،وكان حتت املنارة دار لذمص
نرصاين ،فاطلع فيها فرأى ابنة

احب الدار فافتتن هبا ،فرتك األذان ونزل

إليها ودخل الدار عليها ،فقالت له :ما شأنك؟ وما تريد؟
فقال :أنت أريد!
قالت :ملاذا؟
قال هلا :قد سلبت لبص ،وأخذت بمجامع قلبص!
قالت له :ال أجيبك إىل ريبة.
قال هلا :أتزوجك!
قالت :أنت مسلم وأنا نرصانية ،وأيب ال يزوجنص منك.
قال هلا :أتنرص!
قالت :إن فعلت أفعل.
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فتنرص الرجل ليتزوجها ،وأقام معهم يف الدار ،فلام كان يف أثناء ذلك
الي م رقص إىل سطح كان يف الدار ،فسقط منه فامت ،فال ه هبا اتصل ،وال ه
بدينه حصل ،فنع ذ باهلل ثم نع ذ باهلل»( ).
القصة الثانية :قال عبدة بن عبد الرحيم« :خرجنا يف رسية إىل أرض
الروم ،فصحبنا شاب ّل يكن فينا أقرأ للقرآن منه ،وال أفقه منه ،وال أفرض،
الم النهار ،قالم الليل ،فمررنا بحصن ّل نؤمر أن نقف ع ذلك احلصن،
فامل الرجل منا عن العسكر ،ونزل بقرب احلصن ،فظننا أنه يب ل ،فنظر إىل
امرأة من النصارى تنظر من وراء احلصن ،فعشقها ،فقال هلا بالرومية :كيف
السبيل إليك؟
قالت :هني ،تتنرص ،ونفتح لك الباب وأنا لك.
قال :ففعل ،فأدخل احلصن.
قال :فقضينا غزاتنا يف أشد ما يك ن من الغم ،كأن كل رجل منا يرى
ذلك ب لده من لبه.

(« )7العاقبة يف ذكر امل ت» لإلمام عبد احلق اإلشبييل ص ( ،)707وذكر ابن اجل زي نح هذه
القصة يف «ذم اهل ى».
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ثم عدنا يف رسية أخرى ،فمررنا به ينظر من ف ق احلصن مع النصارى،
فقلنا :يا فالن! ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل التك و يامك؟.
قال :اعلم ا أين نسيت القرآن كله ،ما أذكر منه إال هذه اآلية :ﮋ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [احلجر.]2 - 7:
قال اإلمام أب بكر البيهقص رمحه اهلل تعاىل بعد روايته هلذه احلكاية:
«هكذا يك ن حال من تدركه الشقاوة والعياذ باهلل ،نسأل اهلل الت فيق والعصمة
بفضله»( ).
ثانيا :النظر بريد الزنا:
العق ل السليمة والفطر املستقيمة تبرص أوجه الرش والفساد املرتتبة ع
جريمة الزنا ،فتقيض بقبحها وقبح كل ما يؤدي إليها.
وقد جاءت الرشيعة مطابقة ملا يف الفطر والعق ل من استقباح الزنا،
فعدته من كبالر الذن ب املنافية لكامل اإليامن ،ورتبت عليه أقسى العق بات

( )7أخرج هذه احلكاية ابن عساكر يف «تاريخ دمشق» ( )411 /41والبيهقص يف الشعب
(.)3471
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وأشدها ،بل حرمت االقرتاب منه؛ قال تعاىل :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [اإلرساء ،]42:وقال :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﮊ [األنعام.]757:
وال ريب أن إطالق النظر ه الطريق املؤدي إىل ال ق ع يف هذه
الفاحشة.
قال اهلل تعاىل :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ
قال اإلمام أب حيان األندليس رمحه اهلل تعاىل يف «تفسريه»( )« :قدم غض
البرص ع حفظ الفرج ألن النظر بريد الزنا ورالد الفج ر ،والبل ى فيه أشد
وأكثر ال يكاد يقدر ع االحرتاز منه ،وه الباب األكرب إىل القلب وأعمر
طرق احل اس إليه ،ويكثر السق ط من جهته .وقال بعض األدباء:
ومــــا احلــــب إال نظــــرة إثــــر نظــــرة تزيــــد نمــــ ا إن تــــزده جلاجــــا»

(« )7البحر املحيط» (.)331 /6
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وقال الشيخ رشف الدين احلجاوي رمحه اهلل تعاىل عند ق ل اإلمام
املرداوي يف «منظ مة اآلداب»:
وطرف الفتى يا

اح رالد فرجه

ومتعبه فاغضضه ما اسطعت هتتد

«فض ل النظر أ ل البالء ،ألنه رس ل الفرج ،أعنص أن اآلفة العظمى
والبلية الكربى ،وه الزنا ،إنام يك ن سببه  -يف الغالب  -النظر ،فإنه – أعنص
فض ل النظر  -يدع إىل االستحسان ،ووق ع

رة املنظ ر إليه يف القلب،

والفكرة يف النظرة  ،فهذه الفتنة من فض ل النظر ،وه من األب اب التص تفتح
للشيطان ع ابن آدم»( ).
ولذلك فإن النبص معلص جعل النظر من أن اع الزنا فقال« :كتب ع

ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك ال حمالة :العينان زنامها النظر ،واألذنان
زنامها االستامع ،واللسان زناه الكالم ،واليد زناها البطش ،والرجل زناها
اخلطا ،والقلب هي ى ويتمنى ،ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه»( ) .ويف رواية:

(« )7رشح منظ مة اآلداب الرشعية» (ص.)14
( )2أخرجه أمحد ( ،0507وم اضع أخرى) والبخاري ( )6240 ،5001ومسلم ()2651
وأب داود (.)2752
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«واليدان تزنيان وزنامها البطش ،والرجالن تزنيان فزنامها امليش ،والفم يزين
فزناه القبل».
ويف رواية عن ابن مسع د ☺ عن النبص معلص قال« :العينان تزنيان،

والرجالن تزنيان ،والفرج يزين»( ).

قال الن وي« :معنى احلديث :أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا ،
فمنهم من يك ن زناه حقيقيا بإدخال الفرج يف الفرج احلرام  ،ومنهم من يك ن
زناه جماز ا بالنظر احلرام أو االستامع إىل الزنا وما يتعلق بتحصيله  ،أو باملس
باليد بأن يمس أجنبية بيده  ،أو يقبلها  ،أو بامليش بالرجل إىل الزنا ،أو النظر ،
أو اللمس  ،أو احلديث احلرام مع أجنبية  ،ونح ذلك  ،أو بالفكر بالقلب؛
فكل هذه أن اع من الزنا املجازي.
«والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» :معناه أنه قد حيقق الزنا بالفرج ،
وقد ال حيققه بأال ي لج الفرج يف الفرج ،وإن قارب ذلك ،واهلل أعلم»( ).
وعن أيب م سى األشعري ☺ قال«:كل عني فاعلة» يعنص :زانية.

( )7أخرجه أمحد ( )4172والطرباين يف «الكبري» ( )0667والبزار ( )7156وأب يع
(.)5463
(« )2رشح حيح مسلم» (.)206 /76
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وقال أب حامد الغزايل رمحه اهلل تعاىل« :زنا العني من كبار الصغالر،
وه يؤد ي إىل القرب ع الكبرية الفاحشة وهص زنا الفرج ،ومن ّل يقدر ع
غض برصه ّل يقدر ع حفظ دينه»( ).
وقال« :النظر مبدأ الزنا ،فحفظه مهم ،وه عسري من حيث إنه قد
يستهان به ،وال يعظم اخل ف فيه ،واآلفات كلها تنشأ منه»( ).
وقال ابن اجل زي« :ملا كان إطالق البرص سببا ل ق ع اهل ى يف القلب؛
أمرك الرشع بغض البرص عام ياف ع اقبه ،فإذا تعرضت بالتخليط وقد أمرت
باحلمية ف قعت إذا يف أذى فلم تنج من أليم األّل.
قال اهلل عز وجل ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾﴿ ،ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ ثم أشار إىل مسبب هذا السبب ،ونبه ع ما
يؤول إليه هذا الرش بق له ﴿ :ﮃﮄﮅ﴾ ﴿ ،ﮕ ﮖ﴾»( ).
قال« :وأرضب لك يف ذلك مثال :إذا رأيت فرسا قد مال ْت براكبها إىل
درب ضيق فدخلت فيه ببعض بدهنا ،ولض ْيق املكان ال يمكن أن تدور فيه،

(« )7إحياء عل م الدين» (.)466/5
(« )2إحياء عل م الدين» (.)407/5
(«)4ذم اهل ى» (ص.)55
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فصيح به :أرجعها عاجال قبل أن يتمكن دخ هلا! فإن قبل وردها خط ة إىل
ورالها سهل األمر ،وإن ت انى حتى وجلت ثم قام جيذهبا بذنبها طال تعبه،
وربام ّل يتهيأ له ،وكذلك النظرة إذا أثرت يف القلب؛ فإن عجل احلازم بغضها
وحسم املادة من أوهلا سهل عالجه ،وإن كرر النظر نقب عن حماسن الص رة
ونقلها إىل قلب متفرغ فنقشها فيه ،فكلام ت ا لت النظرات كانت كاملياه
تسقى هبا الشجرة فال تزال تنمص ،فيفسد القلب ،ويعرض عن الفكر فيام أمر
به ،ويرج بصاحبه إىل املحن ،وي جب ارتكاب املحظ رات ويلقى يف التلف.
والسبب يف هذا اهلالك :أن الناظر أول نظرة التذ هبا فكررها يطلب
االلتذاذ بالنظر مستهينا بذلك ،فأعقبه ما استهان به التلف ،ول أنه غض عند
أول نظرة لسلم يف باقص عمره»( ).
ثالثا :إطالق البرص ي قع العبد يف سكرة العشق:
النظر باب العشق ،ذلك البالء الذي إذا استحكم تكاد تقارب آفاته
آفات الرشك .وقد قيل :أول العشق النظر ،وأول احلريق الرشر( ).

(« )7ذم اهل ى» (ص.)65-63
( )2ليس هذا م ضع بيان آفات العشق ،وأقسامه ،وأحكامه ،وعالجه ،فإن شئت التفصيل
فراجع «روضة املحبني» و «الداء والدواء».
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قال القرطبص« :البرص ه الباب األكرب إىل القلب ،وأعمر طرق
احل اس إليه ،وبحسب ذلك كثر السق ط من جهته ،ووجب التحذير منه،
وغضه واجب عن مجيع املحرمات ،وكل ما يشى الفتنة من أجله»( ).
وقيل يف هذا املعنى:
خلــــييل للبغضــــاء عــــني مبينــــة

وللحـــب آيـــات تـــرى ومعـــارف

أال إنـــام العينـــان للقلـــب رالـــد

فــام تــألف العينــان فالقلــب يــألف

قال اإلمام ابن مفلح احلنبيل رمحه اهلل تعاىل« :وليحذر العاقل من إطالق
البرص ،فإن العني ترى غري املقدور عليه ع غري ما ه عليه ،وربام وقع من
ذلك العشق ،فيهلك البدن والدين»( ).
وقال ابن القيم« :إطالق البرص ي جب استحكام الغفلة عن اهلل والدار
اآلخرة ،وي قع يف سكرة العشق ،كام قال تعاىل يف عشاق الص ر﴿ :ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ﴾

[احلجر]12:

فالنظرة كأس من مخر ،والعشق سكر ذلك

الرشاب.

(« )7اجلامع ألحكام القرآن» (.)224/72
(« )2الفروع» البن مفلح (.)757 /5
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وسكر العشق أعظم من سكر اخلمر ،فإن سكران اخلمر يفيق وسكران
العشق قلام يفيق إال وه يف عسكر األم ات ،كام قيل:
سـكران :ســكر هـ ى وســكر مدامــة

( )

ومتـــى إفاقـــة مـــن بـــه ســـكران

وقد شكى العشاق من نظراهتم التص كانت سبب آالمهم وآهاهتم( ):
تــــزود منْهــــا ن ْظــــرة ّل ْ تــــد ْع

لــه فــؤادا وّل ْ ي ْشــع ْر بــام قــدْ تــزودا

ــــم أر م ْقتـــــ ال وّل ْ أر قـــــاتال
فلـ ْ

ــري ســالح م ْثلهــا حــني أ ْقصــدا
بغ ْ

ويف نفس املعنى قال آخر :
ــؤتى مــ ْن عــدو وحاســد
ومــ ْن كــان ي ْ

فــإين م ـ ْن ع ْينــص أتيــت وم ـ ْن ق ْلبــص

مهـــا ا ْعتـــ راين ن ْظـــرة ثـــم فكْـــرة

فـــام أ ْبقيـــا يل مـــ ْن رقـــاد وال لـــب

وقال ا ْبن امل ْعتز :
متــــيم ي ْرعــــى نجــــ م الــــدجى

ي ْبكــــص عل ْيــــه ر ْمحــــة عاذلــــ ْه

ع ْينـــص أشـــاط ْت بـــدمص يف ْاهلـــ ى

فــــا ْبك ا قتــــيال ب ْعضــــه قاتلــــ ْه

وقال آخر :
ــص
يــــا قاتــــل اهلل اجلفــــ ن فإهنــــا مهــام رمــت ّل ختــط شــاكلة الرم ْ
(« )7روضة املحبني» (ص.)763
( )2انظر« :ذم اهل ى» و«روضة املحبني» (ص.)760-753
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وف ْيه :
ل احظنــا ْجتنـــص وال ع ْلــم عنـــدها وأنفســـــنا مـــــأخ ذة بـــــاجلرالر
وّل ْ أر أ ْغبــى مــ ْن نفــ س عفــالف تصـــدق ْ
أخبـــار العيـــ ن الفـــ اجر
أحشـــــاله بـــــالف اقر
األجفــان حجـاب قلبــه أذ ْن عـــــ ْ
ومـ ْن كانــت ْ
وقال ابن احلريري :
رص وال تشم كل ب ْرق
فتب ْ

رب ب ْرق ف ْيه

وا ْغضض الط ْرف ت ْسرت ْح م ْن غرام

تكتيس فيه ث ْ ب ذل وش ْني

الن ْفس

الع ْني

فبالء

الفتى

م افقة

وبدْ ء

اهل ْى

حني
اعق
ْ
طم ح

وف ْيه:
هلل مـــــــا ـــــــنع ْت بنـــــــا

ت ْلــــك املحــــاجر ْيف املعــــاج ْر

القل ب

مـــــن اخلنـــــاجر ْيف احلنـــــاج ْر

أ ْمىض

وأ ْبعد

ْيف

وأنشد اإلمام ابن القيم يف «الداء والدواء» لنفسه:
مـــل الســـالمة فا ْغتـــد ْت حلظاتـــه

و ْقفـــا عـــ طلـــل يظـــن مجـــيال

مــــا زال يتْبــــع إ ْثــــره حلظاتــــه

حتـــى تشـــحط ب ْيـــنهن قـــتيال

وفيه:
مـــا ز ْلـــت تتْبـــع ن ْظـــرة يف ن ْظـــرة

يف إ ْثــــر كــــل مليحــــة وملــــيح

وتظـــن ذاك دواء ج ْرحـــك و ْهـــ يف الت ْحقيـــق ْجتـــريح عـــ ْجتـــريح
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فــذب ْحت ط ْرفــك باللحــا وبا ْلبكــا فا ْلق ْلــب منْــك ذبــيح ا ْبــن ذبــيح
وأنشد يف «روضة املحبني ونزهة املشتاقني» :
أّل ْ أق ْل لك ال ت ْرس ْق مالحظة فسارق الل ْحظ ال ينْج م ْن الدرك
نص ْبت ط ْريف له ملا بدا رشكا فكان ق ْلبص أ ْوىل منْه بالرشك
وهلذا كان غض البرص منقذا للقلب من اآلالم واحلرسات واألحزان
التص يقع هبا العشاق.
عن عطاء بن أيب رباح رمحه اهلل تعاىل قال« :نظرة هي اها القلب ،فال خري
فيها»( ).
وقال بعضهم« :اللحظات ت رث احلرسات ،أوهلا أسف وآخرها تلف،
فمن تابع طرفه تابع حتفه»( ).
قال ابن القيم« :غض البرص يلص القلب من أّل احلرسة ،فإن من أطلق
نظره دامت حرسته ،فأرض يشء ع القلب إرسال البرص ،فإنه يريه ما يشتد
طلبه وال رب له عنه ،وال و

ل له إليه ،وذلك غاية أمله وعذابه.

( )7أخرجه ابن أيب شيبة (.)71271
(« )2ذم اهل ى» (ص.)63
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قال األ معص :رأيت جارية يف الط اف كأهنا مهاة ،فجعلت أنظر إليها
وأمأل عينص من حماسنها ،فقالت يل :يا هذا! ما شأنك؟ قلت :وما عليك من
النظر؟! فأنشأت تق ل:
وكنت متى أرسلت طرفك رالدا

لقلبك

أتعبتك

املناظر

ي ما

رأيت الذي ال كله أنت قادر

عليه وال عن بعضه أنت

ابر»( ).

فإن قيل :فام ه السبيل ملعاجلة اهلم والفكر املت لد عن النظر؟
قال ابن اجل زي« :اعلم  -وفقك اهلل  -أنك إذا امتثلت املأم ر به من
غض البرص عند أول نظرة سلمت من آفات ال حتىص ،فإذا كررت النظر ّل
تأمن أن يزرع يف قلبك زرعا يصعب قلعه ،فإن كان قد حصل ذلك فعالجه
باحلمية بالغض فيام بعد ،وقطع مراد الفكر بسد باب النظر فحينئذ يسهل
عالج احلا ل يف القلب ،ألنه إذا اجتمع سيل فسد جمراه ،سهل نزف
احلا ل ،وال عالج للحا ل يف القلب أق ى من قطع أسبابه ،ثم زجر
االهتامم به خ فا من عق بة اهلل عز وجل ،فمتى رشعت يف استعامل هذا

(« )7روضة املحبني» (ص.)753-754
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الدواء ،رجص لك قرب السالمة ،وإن ساكنت اهلم ترقى إىل درجة العزم ،ثم
حرك اجل ارح»( ).
وسئل ابن تيمية عمن أ ابه سهم من سهام إبليس املسم مة ،فأجاب:
«من أ ابه جرح مسم م فعليه بام يرج السم ،ويربئ اجلرح بالرتياق
واملرهم ،وذلك بأم ر ،منها :أن يتزوج أو يترسى؛ فإن النبص معلص قال:

«إ ذا نظر أحدكم إىل حماسن امرأة فليأت أهله؛ فإن معها مثل الذى معها »،
وهذا مما ينقص الشه ة ،ويضعف العشق.
الثاين :أن يداوم ع

الصل ات اخلمس ،والدعاء ،والتضع وقت

السحر ،وتك ن الته بحض ر قلب وخش ع ،وليكثر من الدعاء بق له :يا
مقلب القل ب ثبت قلبص ع دينك ،يا مرصف القل ب رصف قلبص إىل
طاعتك و طاعة رس لك ،فإنه متى أدمن الدعاء والتضع هلل رصف قلبه عن
ذلك ،كام قال تعاىل ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﴾ [ي سف.]23 :

(« )7ذم اهل ى» (ص.)704
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الثالث :أن يبعد عن مسكن هذا الشخص ،واالجتامع بمن جيتمع به،
بحيث ال يسمع له خربا ،وال يقع له ع عني وال أثر ،فإن البعد جفا ،ومتى
قل الذكر ضعف األثر يف القلب .فليفعل هذه األم ر ،وليطالع بام جتدد له من
األح ال .واهلل أعلم»( ).
رابعا :إطالق البرص ي قع العبد يف أرس الشه ة:
لئن كان يف غض البرص حتقيق ملعنى العب دية هلل تعاىل؛ فإن إطالقه ي قع
العبد يف عب دية اهل ى وأرس الشه ة.
هرب ـ ا مــن الــرق الــذي خلق ـ ا لــه فبلـــ ا بـــرق الـــنفس والشـــيطان
عن احلسن البرصي رمحه اهلل تعاىل قال« :رب نظرة أوقعت يف قلب
احبها شه ة ،ورب شه ة أورثت احبها ح ْزنا ط يال»( ).
وعن العالء بن زياد رمحه اهلل تعاىل« :ال تتبع برصك حسن رداء املرأة،
فإن النظر جيعل الشه ة يف القلب»( ).

(« )7جمم ع الفتاوى» (.)6 - 5 /42
( )2أخرجه أمحد يف «الزهد» (.)7642
( )4أخرجه ابن أيب شيبة ( )71275وابن أيب الدنيا يف «ال رع» (.)11
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وقد كان النبص معلص يعلم بعض أ حابه االستعاذة من رش هذه

الشه ة ،بأن يق ل« :اللهم إين أع ذ بك من رش سمعص ،ومن رش برصي،
ومن رش لساين ،ومن رش قلبص ،ومن رش منيص»( ).
وقال بعض املفرسين يف ق له تعاىل :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﮊ [البقرة« :]260:الغ ْلمة»( ).
وقد شهد العارف ن بق ة هذه الشه ة وشدة اخلالص منها ع
النف س.

قال الفضيل بن عياض رمحه اهلل تعاىل« :ليس يف األرض يشء أشد من
ترك شه ة»( ).
وعن يزيد بن ميرسة رمحه اهلل تعاىل قال« :ما أشد الشه ة يف اجلسد ،إهنا
مثل حريق النار ،وكيف ينج منها احلص ري ن؟»( ).

( )7أخرجه أب داود ( )7557والرتمذي ( )4312والنسالص (،5356 ،5355 ،5333
.)5303
( )2أخرجه ابن أيب حاتم يف «تفسريه» ( )4705عن مكح ل .والغ ْلمة :هيجان شه ة النكاح.
( )4أخرجه أب نعيم يف «احللية» (.)10 /0
( )3أخرجه أب نعيم يف «احللية» (.)237 /5
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وقال الراغب األ فهاين رمحه اهلل تعاىل يف كتابه «الذريعة إىل مكارم
الرشيعة» بعد أن ذكر ق ى اإلنسان الثالث :الق ة الفكرية ،والق ة الغضبية،
والق ة الشه ية« :أ عب هذه الق ى الثالث :مداومة قمع الشه ة ،ألهنا أقدم
الق ى وج دا يف اإلنسان ،وأشدها به تشبثا ،وأكثرها منه متكنا ،فإهنا ت لد
معه ،وت جد فيه ويف احلي ان الذي ه جنسه ،بل يف النبات الذي ه جنس
جنسه ،وال يصري اإلنسان خارجا من مجلة البهالم وأرس اهل ى ،إال بإماتة
الشه ة البهيمية ل بقهرها وقمعها ،إن ّل يمكنه إماتته إياها ،فهص التص تضه
وتغره وترصفه عن طريق اآلخرة.
ومتى قمعها أو أماهتا ار اإلنسان حرا نقيا ،بل يصري إهليا ربانيا ،فتقل
حاجاته ويصري غنيا عام يف يد غريه ،وسخيا بام يف يده ،وحمسنا يف معامالته»( ).
وغض البرص من ال سالل التص يقاوم هبا اإلنسان ق ة الشه ة؛ قال ابن
القيم« :غض البرص يلص القلب من أرس الشه ة ،فإن األسري ه أسري
شه ته وه اه فه كام قيل:
* طليق برأي العني وه أسري *

(« )7الذريعة إىل مكارم الرشيعة» ص (.)52
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ومتى أرست الشه ة واهل ى القلب متكن منه عدوه وسامه س ء
العذاب و ار:
( )

كعصــف رة يف كــف طفــل يســ مها حياض الردى والطفل يله ويلعـب»
وقد قيل :نعم حاجب الشه ات غض البرص.
وقيل:
من أطلق الطرف اجتنى شه ة وحارس الشه ة غض البرص
وهنا مكيدة إبليسية ،يمليها الشيطان – أو أولياؤه  -ع الشاب ،وهص
أن التحرر من أرس الشه ة أمر (مثايل) ،ال وج د له إال يف األذهان ،ثم إنه
يؤدي إىل استقذار الشه ة اجلنسية ،وه ما يسم نه بـ« الكبت اجلنيس»( ).
واجل اب :أن التحرر من أرس الشه ة ال يعنص استقذارها ،وال استقذار
العملية اجلنسية – لذاهتا  ،-بل اإلسالم حيث ع استنفاد هذه الشه ة يف
الطرق املرشوعة ،بل يرتب األجر والث اب ع ذلك ،والنبص معلص يق ل:

(« )7روضة املحبني» (ص.)764
( )2انظر« :منهج الرتبية اإلسالمية» ص (.)356 - 357
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«حبب إيل من الدنيا النساء والطيب ،وجعلت قرة عينص يف الصالة»( ) ،لكن
الذي يريده اإلسالم ه أن يتجرد اإلنسان من عب ديته لغري اهلل تعاىل ،فال
تتجاوز به هذه الشه ة أثرها الطبيعص ،بحيث تصري احلاكم عليه يف اعتقاده
وسل كه ،وجتعله يتعدى حدود اهلل تعاىل ،وهذا ليس أمرا (مثاليا) ال وج د له
يف ال اقع بل ه ما متليه الفطرة الس ية والعقل السليم.
قال الراغب األ فهاين بعد كالمه آنف الذكر« :الشه ة إنام تك ن
مذم مة إذا كانت مفرطة ،وأمهلها احبها حتى ملكت عليه اهل ى ،فإذا ما
أدبت فهص املبلغة إىل السعادة وج ار رب العزة ،حتى ل تص رت مرتفعة ملا
أمكن ال

ل إىل اآلخرة ،وذاك أن ال

ل إىل اآلخرة بالعبادة ،وال سبيل

إىل العبادة إال باحلياة الدني ية ،وال سبيل إىل احلياة الدني ية إال بحفظ البدن،
وال سبيل إىل حفظ البدن إال بإعادة ما يتحلل منه ،وال سبيل إىل إعادة ما
يتحلل منه إال بتناول األغذية ،وال يمكن تناول األغذية إال بالشه ة ،فإذن:
الشه ة حمتاج إليها ،ومرغ ب فيها ،وتقتيض احلكمة اإلهلية إجيادها وتزيينها
كام قال تعاىل ﴿ :ﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ﴾. . .اآلية ،لكن

( )7أخرجه أمحد ( )72212والنسالص يف الكربى (.)0001
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مثلها مثل عدو ختشى مضته من وجه ،وترجى منفعته من وجه ،ومع عداوته
ال يستغنى عن االستعانة به ،فحق العاقل أن يأخذ نفعه ،وال يسكن إليه ،وال
يعتمد عليه إال بقدر ما ينتفع به.
وأيضا :فإن هذه الشه ة هص املش قة لعامة الناس إىل لذات اجلنة من
املأكل واملرشب واملنكح ،إذ ليس كل الناس يعرف اللذات املعق لة ،ول
ت مهناها مرتفعة ملا تش ق ا إىل ما وعدوا به»( ).
وقال أب حامد الغزايل« :ولعمري؛ يف الشه ة حكمة أخرى س ى
اإلرهاق إىل اإليالد ،وه ما يف قضالها من اللذة التص ال ت ازهيا لذة ل دام ْت،
فهص منبهة ع اللذات امل ع دة يف اجلنان؛ إذ الرتغيب يف لذة ّل جيد هلا ذواقا ال
ينفع ،فل رغب العنني يف لذة اجلامع ،أو الصبص يف لذة امللك والسلطنة ّل ينفع
الرتغيب ،فإحدى ف الد لذات الدنيا الرغبة يف دوامها يف اجلنة؛ ليك ن باعثا
ع عبادة اهلل.
فانظر إىل احلكمة ،ثم إىل الرمحة ،ثم إىل التعبئة اإلهلية ،كيف عبئت حتت
شه ة واحدة حياتان؛ حياة ظاهرة ،وحياة باطنة:
فاحلياة الظاهرة :حياة املرء ببقاء نسله؛ فإنه ن ع من دوام ال ج د.

(« )7الذريعة إىل مكارم الرشيعة» ص (.)54
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واحلياة الباطنة :هص احلياة األخروية؛ فإن هذه اللذة الناقصة برسعة
االنرصام حترك الرغبة يف اللذة الكاملة بلذة الدوام ،فيستحث ع العبادة
امل

لة إليها ،فيستفيد العبد بشدة الرغبة فيها تيرس امل اظبة ع ما ي

له إىل

نعيم اجلنان» ( ) .

(« )7إحياء عل م الدين» ( .)770-771/4وذكر أيضا فالدت خلق اهلل تعاىل للشه ة يف
اإلنسان يف كتاب (كرس الشه تني) ،من ربع املهلكات من «اإلحياء» (.)450/5
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خامتة
﴿ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾
قال ابن تيمية رمحه اهلل « :يف ق له يف آخر اآلية ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ ف الد جليلة :منها :أن أمره جلميع املؤمنني
بالت بة يف هذا السياق؛ تنبيه ع أنه ال يل مؤمن من بعض هذه الذن ب التص
هص ترك غض البرص وحفظ الفرج ،وترك إبداء الزينة ،وما يتبع ذلك،
فمستقل ومستكثر»( ).
وبعد،
فإين أسأل اهلل تعاىل أن تك ن هذه ال رقات سببا يف ت بة من حرم من
لذة العفة وحفظ البرص عن احلرام ،وسببا يف ثبات من ذاق تلك اللذة ،وأن
ي ايل علينا من نعمه وفضله ،وأن ال حيرمنا بتقصرينا وتفريطنا لذة النظر إىل
وجهه سبحانه وتعاىل.

(« )7جمم ع الفتاوى» (.)304 /75
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قال مقيده  -عفا اهلل عنه : -
وكان الفراغ من كتابة اإلبرازة األوىل من هذه الرسالة ليلة اإلثنني /71
فر  7321 /هـ
ثم راجعتها وزدت عليها وهذبتها يف جمالس متعددة خالل سن ات
عرشة ،آخر تلك املجالس ليلة األربعاء  / 27ش ال  7341/هـ
واحلمد هلل رب العاملني
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