
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب  

 

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوََيَْفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكى ََلُْم إِنَّ اهللََّ َخبرٌِي بََِم  }تعاىل:  يقول اهلل  ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي َيُغضُّ

َفْظنَ   [ 31-30]النور: {ُفُروَجُهنَّ  َيْصنَُعوَن َوُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوََيْ

   للعباد يف دينهم ودنياهم.  بَم يصلح هبا العليم أمر،  املجتمع حصل  ا فيه ربانيةوجيهات ت

عنهنس   نعمة   البرصف القيامة:ا  سأل  َمْسُئولا } يوم  َعنُْه  َكاَن  ُأْوَلئَِك  ُكلُّ  َواْلُفَؤاَد  َواْلَبرَصَ  ْمَع  السَّ   {إِنَّ 

 . وظيفته الدللة عىل اهلل بالنظر بالكونالبرص ف .[36]اإلرساء:

قد   عقوبة:وفقده  َسْمَعُكْم  }يكون  اهللَُّ  َأَخَذ  إِْن  َأَرَأْيُتْم  اهلل  [ 46األنعام:]{َوَأْبَصاَرُكمْ ُقْل  نعمة من  يكون  وقد   ،

اجلنة فله  فيصرب  يشاء  من  هبا  يبتيل  ا  سبحانه  إَِذا  َقاَل:  اهللََّ  ))إِنَّ  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  َعْبِدي قال  ْبَتَلْيُت 

 . ْضُتُه ِمنُْهََم اجْلَنََّة((بَِحبِيَبَتْيِه َفَصرَبَ َعوَّ 

وا ِمْن َأْبَصاِرِهمْ } أّن رجل مّر عىل عهد رسول اهلل صىّل اهلل عليه    ريض اهلل عنهعن عيل    {ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي َيُغضُّ

وس َلَم الشيطان أنه مل ينظر أحدمها  ، فوسإليه   وسّلم يف طريق من طرقات املدينة، فنظر إىل امرأة ونظرْت 

فشّق  احلائط،  استقبله  إذا  إليها،  ينظر  وهو  إىل جنب حائط،  يميش  الرجل  فبينَم  به،  إعجابا  إل  اآلخر  إىل 

أنفه، فقال: واهلل ل أغسل الدم حتى آيت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وسّلم، فأخربه أمري، فأتاه، فقّص عليه  

َأْبَصاِرِهمْ }:أنزل اهلل ف،  هذا عقوبة ذنبك    :ليه وسّلمهلل عىّل اقصته، فقال ص ِمْن  وا  َوُقْل   ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي َيُغضُّ

 . فهو أمر للرجال والنساء  عىل حد سواء  {  لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ 

 واألجسام. املفاتن يف الوجوه والنفس التي تريد الطلع عىل  عىل الشهوات   استعلءٌ 

ََلُمْ } َأْزَكى  عموماا:   {َذلَِك  واملجتمع  للجَمعة  بََِم  } أطهر  َخبرٌِي  اهللََّ  النفوس    {َيْصنَُعونَ إِنَّ  بخفايا  العليم 

ُدورُ }، قال تعاىل:وحركات اجلوارح رشحها ابن وخائنة األعني  [  19]غافر:{َيْعَلُم َخائِنََة األَْعنُيِ َوَما ُُتِْفي الصُّ

القوم فت  عباس فقال: هو أنه يغض برصه عنها، فإن رأى منهم غفلة  الرجل يكون يف  مر هبم املرأة فريهيم 

، نظر إليها، فإن خاف أن يفطنوا إليه غض برصه وقد اطلع اهلل عز وجل عىل قلبه أنه يود لو نظر إىل عورهتا

 . ما ل َيل له  بالنظر إىل هيعلم خائنة األعني فيه وعيٌد ملن خيون بعين 



 

 

 

وا }فقال:  قدم غض البرص عىل حفظ الفرج،  كيفوتأمل   ذلك ألن  ،  {ُفُروَجُهمْ ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوََيَْفُظوا    َيُغضُّ

إليه، يوصل  الذي  وهو  الزنا  بريد  الزنا}:يقول واهلل    النظر  تقربوا  وحتريم    {ول  النظر،  حتريم  يقتيض  فهذا 

  ء، واخللوة والختلط املحرم، وحتريم القرتاب والدخول عىل النساالذي فيه ميوعة  الكلم

اإلسلم هيدف إىل إقامة جمتمع نظيف ل هتاج فيه الشهوات ول تستثار األمور املحرمة، لذلك جاء بأمور   

 للحفاظ عىل املجتمع وعفته:  وتوجيهات 

فمن  امة التي يكثر فيها مرور النساء لسيَم يف األسواق،  اجللوس يف الطرقات أو الوقوف يف األماكن الع  -

اُكْم َواجْلُُلوَس بِالطُُّرَقاِت. َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَِّ َما ُبدٌّ  اضطر للوقوف فيتذكر قوله صىل اهلل عليه وسلم  :))إِيَّ

ُث فِيَها َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل   ُه. َقاُلوا: َوَما اهلل عليه وسلم: إِْن َأَبْيُتْم َفَأْعُطوا الطَِّريَق َح َلنَا ِمْن جَمَالِِسنَا َنَتَحدَّ قَّ

اهللَِّ  َرُسوَل  َيا  الطَِّريِق  َعِن  َحقُّ  َوالنَّْهُى  بِاملَْْعُروِف  َواألَْمُر  َلِم  السَّ َوَردُّ  األََذى  َوَكفُّ  اْلَبرَصِ  َغضُّ  َقاَل:  ؟ 

 املُْنَْكِر((. 

هلل عليه وسلم إذا  صىل ا كان اءا احتياطياا من أجل عدم النظر إىل العورات، لذلك جعل اهلل الستئذان إجر -

جاء باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه األيمن أو األيرس، فإن الباب إذا فتح فجأة  

لمنا اهلل  قد يقع النظر عىل يشء من عورات أهل البيت، بل إن الستئذان يكون حتى داخل البيوت، وقد ع

يدامه  نجعلهم  بأل  أولدنا  نؤدب  أن  كتابه  يف يف  الستئذان  من  لبد  وإنَم  مدامهة  األبوين  نوم  غرفة  ون 

العورة َلُكمْ } األوقات التي يغلب فيها كشف  َعْوَراٍت  ، وحتى املحارم يف البيوت، األم [58]النور:  { َثلُث 

 يهن قبل الدخول. يف حجرهتا، واألخت يف غرفتها لبد من الستئذان عل

 . ما عىل كل أحياهنا تريد أن تراها فقال: أستأذن عىل أمي؟ فقال:   ابن مسعود وجاء رجل إىل

فحتى املحارم يف البيوت ويف غرف النوم كل ذلك من أجل أل يقع البرص عىل يشء ل جيوز أن يقع عليه، 

تك النظافة وأل  عىل  أظفارهم  نعومة  منذ  األطفال  ينشأ  وإنَم  األذهان،  يف  حمفوظة  واملناظر  اللقطات  ون 

 ليس عىل الصور العريانة. والسلمة و

تتقربون به هلل تعاىل يف هذه البلد وهذا الزمن هو غض البرص عَم حرم اهلل   أبِر ما  فيا أهيا الشباب إن من 

هبا درجات عند اهلل تعاىل مراتب ومراتب وضع صورة يوسف    وكن عىل يقني أن كل غضة للبرص ترقى

ل وقوة الشباب وهو يف بلد غريب ل يعرفه أحد  الصديق نصب عينيك وقدوة لك وهو الذي امتلك اجلَم



 

 

الفاحشة ولكن عندما دعته سيدته للزنا ولوقوع فيَم حرم اهلل كان جوابه  َقاَل }ولن يعيب عليه أحد فعل 

إِنَّ  اهللَِّ  الظَّاملُِونَ َمَعاَذ  ُيْفلُِح  َل  ُه  إِنَّ َمْثَواَي  َأْحَسَن  َرِّبي  و  [23]يوسف/{ُه  السجن  من  خرج  أن  عزيز وبعد  قربه 

وحوله سيدته  رأته  الشاب   مرص  أهيا  فيا  بطاعته(  ملوكا  العبيد  جعل  من  )سبحان  فقالت  واحلشم  اخلدم 

ييَئاِت  }عاىل: أبرش فحاشا هلل أن يضيع لك تعظيمه وخشيته وتذكر دائَم قوله ت  ُحوا السَّ ِذيَن اْجرَتَ َأْم َحِسَب الَّ

ِذيَن آَمنُوا َوَعمِ  َْياُهْم َوََمَاهُتُْم  َساَء َما ََيُْكُمونَ َأن نَّْجَعَلُهْم َكالَّ احِلَاِت َسَواءا حمَّ  {ُلوا الصَّ

َيْسَتوُ }وقوله:    [  25]اجلاثية/ ا لَّ  َفاِسقا َكاَن  َكَمن  ُمْؤِمناا  َكاَن  وواهلل اجلزاء يف الدنيا قبل  [  18]السجدة/{ونَ َأَفَمن 

ُأنَثٰى  }اآلخرة   َأْو  َذَكٍر  ن  مي َصاحِلاا  َعِمَل  َما  َمْن  بَِأْحَسِن  َأْجَرُهم  َوَلنَْجِزَينَُّهْم  َطييَبةا  َحَياةا  َفَلنُْحيَِينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو 

 [ 97]النحل/ { َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

))اضمنوا يل ستاا من أنفسكم أضمن لكم   :صىل اهلل عليه وسلم  َرُسول اهلل قال    للجنة   كغض البرص طريق

إذا حدثتم، وأوفوا إ ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم،  اجلنة: اصدقوا  إذا  ذا وعدتم، وأدوا 

 وكفوا أيديكم((. 

آَدَم َحظَّهُ  اْبِن  َعىَل  َكَتَب  اْلَعْيننَْيِ    جاء يف الصحيح: ))إِنَّ اهللََّ  َفِزَنا  حَمَاَلَة،  َذلَِك لَ  َأْدَرَك  َنا  الزي َوِزَنا   النََّظُر،ِمَن 

ُبُه((  َوَتْشَتِهى، ُس َتَتَمنَّى  َوالنَّفْ   النُّْطُق، الليَساِن   ُق َذلَِك اْلَفْرُج َأْو ُيَكذي ومعنى كتب اهلل أي قدر بعلمه ل  َوُيَصدي

أحدبإجباره،   اهلل ل  همقال  إنَّ  ذلك،  عمر:  عيّل  ر  قدَّ رشب  ف  ألنَّه  ة  مرَّ َتني؛  مرَّ احلّد  عليه  أقيموا  عمر:  قال 

ة ألنَّه افرتى عىل اهلل، قال له:  . َوَْيََك يا هذا، إنَّ اهلل لن خُيِرْجك من الختيار إىل الضطرار  اخلمر، ومرَّ

نتهك حرمات اهلل إذا ت يف اخللوات، كَم أمام الناس، ول    ك ، وراقب رب))اتق اهلل حيثَم كنت((فيا عبد اهلل  

 هبا.   وتخل

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

   


