
 

 

 رحـيـم ـاهلل الـرحـمـن ال سمـب 

 

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

ُفُروَجُهنَّ  َوََيَْفْظَن  َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  لِْلُمْؤِمنَاِت  َوُقْل    افيه  ربانيةتوجيهات  [  31-30]النور:  {َيْصنَُعوَن 

 . هبا اهلل العليم ببواطن العباد، البصري هبم وبَم يصلح َلم سبحانه وتعاىل  أمرنا وطهارتنا وعفتنا،  صالح

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأْوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئولا } سأل عنه يوم القيامة:ت هذا البرص سف   .[36]اإلرساء: {إِنَّ السَّ

ُقْل َأَرَأْيُتْم  } وفقده قد يكون عقوبة:  وظيفته الدللة عىل اهلل بالنظر بالكون املنظور،  هذا البرص نعمة من اهلل 

، وقد يكون نعمة من اهلل سبحانه يبتيل هبا من يشاء فيصرب فله  [ 46األنعام:]  {َوَأْبَصاَرُكمْ إِْن َأَخَذ اهللَُّ َسْمَعُكْم  

ْضُتُه ِمنُْهََم اجْلَنََّة(( صىل اهلل عليه وسلم: ))إِنَّ ا قال  اجلنة  . هللََّ َقاَل: إَِذا اْبَتَلْيُت َعْبِدي بَِحبِيَبَتْيِه َفَصرَبَ َعوَّ

َأْبَصاِرِهمْ } ِمْن  وا  َيُغضُّ لِْلُمْؤِمننَِي  اهلل   ،[30]النور:{ُقْل  مّر عىل عهد رسول  أّن رجال  اهلل وجهه  كّرم  عن عيل 

إليه، فوسوس َلَم الشيطان أنه مل    طرقات املدينة، فنظر إىل امرأة ونظرْت صىّل اهلل عليه وسّلم يف طريق من  

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

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

وا  }: أنزل اهللثم  ،   هذا عقوبة ذنبك    :فقّص عليه قصته، فقال النبي صىّل اهلل عليه وسّلم ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي َيُغضُّ

 . {ِمْن َأْبَصاِرِهمْ 

أيضاا   النساء  وإنَم  البرص  بغض  مأمورون  فقط  الرجال  ِمْن   َوُقْل }فقال:  وليس  َيْغُضْضَن  لِْلُمْؤِمنَاِت 

 . فال جيوز َلا النظر إىل الرجال [ 31النور:] {َأْبَصاِرِهنَّ 

الوجوه   منهَم  استعالءٌ  يف  واملفاتن  املحاسن  الطالع عىل  تريد  التي  النفس  واستعالٌء عىل  الشهوات،  عىل 

 واألجسام. 

ََلُمْ } َأْزَكى  تتلوث    [30]النور:{َذلَِك  ل  عموماا:ونفوسهم،  حتى  واملجتمع  للجَمعة  بََِم  } أطهر  َخبرٌِي  اهللََّ  إِنَّ 

و[  30]النور:{َيْصنَُعونَ  النفوس  بحركات  العليم  تعاىل: اجلوارحهو  قال  ُُتِْفي  }  ،  َوَما  األَْعنُيِ  َخائِنََة  َيْعَلُم 

ُدورُ   ابن عباس  وخائنة األعني: اختالس النظر إىل املحرم من غري أن يفطن إليه أحد، فعن[ 19]غافر:{الصُّ



 

 

 

يعلم خائنة األعني: هو الرجل يكون يف القوم فتمر هبم املرأة فريهيم أنه يغض برصه عنها، فإن رأى قال:   

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

 . إىل عورهتا

 النظر إىل ما ل َيل له يعلم خائنة األعني فيه وعيٌد ملن خيون بعني ب

اآلية:  كيفوتأمل   يف  فقال  الفرج،  حفظ  عىل  البرص  غض  وا } قدم  َوََيَْفُظوا    َيُغضُّ َأْبَصاِرِهْم  ِمْن 

 {ول تقربوا الزنا }واهلل تعاىل قال:    ذلك ألن النظر بريد الزنا وهو الذي يوصل إليه،،  [30]النور:{ُفُروَجُهمْ 

النظر،   حتريم  يقتيض  واخللوة فهذا  النساء،  عىل  والدخول  القرتاب  وحتريم  الريبة،  يف  الكالم  وحتريم 

َكَتَب َعىَل اْبِن آَدَم َحظَّهُ   والختالط املحرم، َفِزَنا   جاء يف الصحيح: ))إِنَّ اهللََّ  ََمَاَلَة،  َأْدَرَك َذلَِك لَ  َنا  ِمَن الزِّ

ُبُه((   َوَتْشَتِهى، َوالنَّْفُس َتَتَمنَّى    النُّْطُق، َوِزَنا اللَِّساِن    النََّظُر،اْلَعْينَنْيِ   ُق َذلَِك اْلَفْرُج َأْو ُيَكذِّ ومعنى كتب   َوُيَصدِّ

أقيموا اهلل أي قدر بعلمه ل بإجباره،   ر عيّل ذلك، قال عمر:  إنَّ اهلل قدَّ قال أحد األشخاص لسيِّدنا عمر: 

ة ألنَّه رشب اخلمر، ومرَّ  َتني؛ مرَّ ة ألنَّه افرتى عىل اهلل، قال له: َوَْيََك يا هذا، إنَّ اهلل لن خُيِرْجك عليه احلّد مرَّ

 َأَتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َما ل َتْعَلُموَن﴾  ﴿ُقْل :من الختيار إىل الضطرار، قال تعاىل 
ِ
 إِنَّ اهللََّ ل َيْأُمُر بِاْلَفْحَشاء

الشهف   فيه  هتاج  ل  نظيف  جمتمع  إقامة  إىل  هيدف  األمور  اإلسالم  هذه  فيه  تستثار  ول  حلظة  كل  يف  وات 

صىل اهلل   َعْن َأبِى َسِعيٍد اخْلُْدِرىِّ َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ   فمنها: املحرمة، ولذلك جاء بأمور وتوجيهات  

اُكمْ عليه وسلم   ُث فِيَها َفَقاَل    َيا َرُسوَل اهللَِّ  َفَقاُلوا:  بِالطُُّرَقاِت. َواجْلُُلوَس    َقاَل: ))إِيَّ َما ُبدٌّ َلنَا ِمْن جَمَالِِسنَا َنَتَحدَّ

ُه.    وسلم:َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه   ِريَق َحقَّ َقاَل: َوَما َحقُّ الطَِّريِق َيا َرُسوَل اهللَِّ؟    َقاُلوا:إِْن َأَبْيُتْم َفَأْعُطوا الطَّ

اَلِم َواألَْمُر بِاملَْْعُروِف َوالنَّْهُى َعِن املُْنَْكرِ  َغضُّ   (. (اْلَبرَصِ َوَكفُّ األََذى َوَردُّ السَّ

وكذلك جعل اهلل الستئذان إجراءا احتياطياا من أجل عدم النظر إىل العورات، ولذلك فإنه صىل اهلل عليه  

فإن الباب  ،  ولكن من ركنه األيمن أو األيرسوسلم كان إذا جاء باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه  

إن الستئذان يكون حتى داخل البيوت،    بلإذا فتح فجأة قد يقع النظر عىل يشء من عورات أهل البيت،  

من   لبد  وإنَم  مدامهة  األبوين  نوم  غرفة  يدامهون  نجعلهم  بأل  أولدنا  نؤدب  أن  كتابه  يف  اهلل  علمنا  وقد 

 [ ، وحتى املحارم 58]النور: { َثالُث َعْوَراٍت َلُكمْ } يغلب فيها كشف العورة الستئذان يف األوقات التي

 



 

 

 

ابن  ورد عن واألخت يف غرفتها لبد من الستئذان عليهن قبل الدخول، فقد  ،  يف البيوت، األم يف حجرهتا

 إذا بلغ بعض ولده احللم مل يدخله عليه إل بإذن.  أنه عمر

 . 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، 

النظاف  عىل  أظفارهم  نعومة  منذ  األطفال  ينشأ  وإنَم  األذهان،  يف  َمفوظة  واملناظر  اللقطات  تكون  ة وأل 

 والسالمة وليس عىل الصور العريانة. 

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

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

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

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

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

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

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

َوََمَاهُتُْم   َْياُهْم  َمَّ َسَواءا  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  َكالَّ نَّْجَعَلُهْم  ََيُْكُمونَ   َأن  َما  و قوله:    [25]اجلاثية/  {َساَء 

َكا} َيْسَتُوونَ َأَفَمن  ا لَّ  َفاِسقا َكاَن  َكَمن  ُمْؤِمناا  َعِمَل }وواهلل اجلزاء يف الدنيا قبل اآلخرة    [18]السجدة/  {َن  َمْن 

بَِأْحَسنِ  َأْجَرُهم  َوَلنَْجِزَينَُّهْم  َطيَِّبةا  َحَياةا  َفَلنُْحيَِينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأنَثٰى  َأْو  َذَكٍر  ن  مِّ َما  َصاحِلاا  َيْعَمُلونَ     {َكاُنوا 

 .[97]النحل/ 

 

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 


