
 



 

 سهم إبليس وقوسه ٣

 املقدمة
احلمد هللا الذي خلق السمع واألبصار واألفئـدة والصـالة   
والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 :أما بعد ،أمجعني
فإن من نعم اهللا اليت ال تعد وال حتصى نعمة البصر، وهي وإن 

هـا  كانت نعمة يف ذاا فإا رمبا أوردت صاحبها املهالك إذا أطلق
 .يف غري ما أحل اهللا

ولتوسع الناس يف أمر النظر احملرم وكثرته، أقدم لألحبة القراء 
حتت عنوان " ؟أين حنن من هؤالء: "اجلزء الثالث عشر من سلسلة

فيه أطايب الكالم من قول اهللا جل وعـال  " سهم إبليس وقوسه"
وذكر حال السلف يف جماهدة أنفسهم وحفـظ   وكالم رسوله 

 .أبصارهم
زه اهللا أمساعنا وأبصارنا وجوارحنا عن كل ما ـى عنـه   ن

 .وجعلها عونا على الطاعة ومتعنا ا حىت نلقاه
 عبد امللك بن حممد بن عبد الرمحن القاسم
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 مدخل
لقد أسبغ اهللا جل وعال علينا نعما ظاهرة وباطنة ال تعد وال 

 قُلْ: حتصى ومن أعظم وأشرف تلك النعم نعمة البصر، قال تعاىل
هو الَّذي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلًا ما 

 ].٢٣: امللك[ تشكُرونَ
ومن عظيم قدرها أن أبدل اهللا من سلب منه عينيه فصرب 

إذا ابتليت عبدي حببيبتيه مث صرب، : "اجلنة، قال رسول اهللا 
 .)0F١("عوضته منها اجلنة

مة الصرب من أعظم النعم إذا استخدمها العبد يف طاعة اهللا ونع
سبحانه، أما إذا كان خالف ذلك، فإا تكون سببا للحسـرة يف  
الدنيا، والعذاب يف اآلخرة، ولذا جاء األمر اإلهلي للمؤمنني كافـة  

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا مـن  بغض البصر وحفظه قال اهللا جل وعال 
مارِهصـا    أَببِم ـبِريإِنَّ اَهللا خ مكَى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو

  وقُــلْ للْمؤمنــات يغضضــن مــن أَبصــارِهن* يصــنعونَ 
 ].٣١، ٣٠: النور[

وهذا أمر من اهللا تعاىل لعباده املؤمنني أن : قال ابن كثري
ال إىل ما أباح إظروا يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فال ين

هلم النظر إليه وأن يغضوا أبصارهم عن احملارم، فإن اتفق أن وقع 
(البصر على حمرم من غري قصد فليصرف بصره عنه سريعا

1F

٢(. 
                                     

 .رواه البخاري) ١(
 .)٦/٤٣(تفسري ابن كثري  )٢(
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أي  ذَلك أَزكَى لَهـم : قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل
من حفظ بصره أورثـه اهللا  : أطهر لقلوم وأتقى لدينهم كما قيل

ا يف بصريته، ويروى يف قلبهنور)
2F

١(. 
وقُلْ للْمؤمنات : وقال رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل

 نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي..... 
هذا أمر من اهللا تعاىل للنساء املؤمنات وغرية منه ألزواجهن  

اجلاهلية وفعال عباده املؤمنني، ومتييز هلن عن صفة نساء 
(املشركات

3F

٢(. 
 :وقال الشوكاين رمحه اهللا أيضا حول هذه اآلية

خص اإلناث ذا اخلطاب على طريق التأكيد لدخوهلن حتت 
(خطاب املؤمنني تغليبا كما يف سائر اخلطابات القرآنية

4F

٣(. 
 قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم:ومن يف قوله تعاىل

فكأنه خص باحلظر والتحرمي نوعا من النظر وأطلق بعض للتبعيض 
النظر إىل ذوي احملارم، وما تدعو احلاجة إليه، مث عطف على ذكر 
النساء مفردا هلن بالذكر مع أن يدخلن يف عموم خطاب الشرع 

وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن : تبعا للرجال فقال
فُر فَظْنحيونهوج ،واحتياطا لصيانة الفرج  تأكيدا لزمن النظر

                                     
 .)٤٤/ ٦(تفسري ابن كثري ) ١(
 .)٦/٤٦(تفسري ابن كثري ) ٢(
 .)٢٢/ ٤(فتح القدير ) ٣(
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(عن الزىن واخلطر، ولئال يتوهم متوهم أن األمر خيتص بالرجال
5F

١(. 
وأمر اهللا تعاىل نبيه أن يـأمر  : رمحه اهللا تعاىلابن القيم قال 

املؤمنني بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشـاهد  
 خائنةَ الْأَعينِ وما تخفي الصـدور  يعلَم: ألعماهلم مطلع عليها

وملا كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل األمر بغضه مقدما علـى  
ها من البصر كما أن معظم النـار  ؤحفظ الفرج، فإن احلوادث مبد

من مستصغر الشرر تكون نظرة، مث خطرة، مث خطوة، مث خطيئـة،  
اللحظات واخلطرات : همن حفظ هذه األربعة أحرز دين: وهلذا قيل

 .واللقطات واخلطوات
فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه األبواب األربعة، 
ويالزم الرباط على ثغورها فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خالل 

6(االديار فيترب ما عال تتبريF٢(. 
وقد جعل اهللا سبحانه العني مرآة القلب فإذا غض العبد  

وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب  بصره غض القلب شهوته
 .شهوته

ا لوقوع اهلوى يف القلب، أمر وملا كان إطالق البصر سبب
ا على الشرع بغض البصر عما خياف عواقبه، قال ابن القيم معلقً

 )7F٣("..كتب على ابن آدم حظه من الزنا: "حديث الرسول 
                                     

 .)١٨(أحكام النظر ) ١(
 .)١٧٩(اجلواب الكايف ) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(
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قلب احلديث فبدأ بزنا العني ألنه أصل زنا اليد والرجل وال
 .والفروج

وهذا احلديث من أبني األشياء على أن العـني  : مث قال أيضا
ـ  ا تعصي بالنظر وأن ذلك زناها ففيه رد على من أباح النظر مطلقً

يا علي ال تتبع النظرة النظرة فـإن لـك   : "أنه قال وثبت عنه 
 .)8F١("األوىل وليست لك الثانية

من  لكفاحذر يا أخي وفقك اهللا من شر النظر فكم قد أه
: ح معىن قول النيب معابد، وفسخ عزم زاهد، فاتعظ بذلك وتل

ألن السم يسري إىل القلب فيعمل يف  )9F٢("النظرة سهم مسموم"
الباطن قبل أن يرى عمله يف الظاهر، فاحذر من النظر فإنه سبب 
اآلفات إال أن عالجه يف بدايته قريب فإذا كرر متكن الشر فصعب 

 .عالجه
ا قد مالت براكبها، إذا رأيت فرس: مثالً وأضرب لك يف ذلك

إىل درب ضيق فدخلت فيه ببعض بدا، ولضيق املكان ال ميكن 
 دخوهلا، فإن قبل وردها خطوة إىل ورائها، سهل األمر، وإن تواىن

 .ذا بذنبها طال تعبه ورمبا مل يتهيأ لهجبحىت وجلت، مث قام 
ازم بغضها وكذلك النظرة إذا كثرت يف القلب، فإن عجل احل

وحسم املادة من أوهلا سهل عالجه، وإن كرر النظر نقـب عـن   
حماسن الصورة ونقلها إىل قلب متفرغ فنقشها فيه فكلما تواصلت 

                                     
 .احلديث رواه أمحد وأبو داود والترمذيو .)٩٤، ٩٣(روضة احملبني ) ١(
 .رواه أمحد واحلاكم) ٢(
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فيفسـد   ىتزال تنم ا الشجرة، فال يالنظرات كانت كاملياه تسق
وخيرج بصـاحبه إىل احملـن    القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به

ات ويلقى يف التلف، والسـبب يف هـذا   ويوجب ارتكاب احملظور
أن الناظر أول نظرة التذ ا فكررها يطلب االلتذاذ بـالنظر  : اهلالك
ا بذلك فأعقبه ما استهان به التلف، ولو أنه غض عنـد أول  مستهين

(نظرة لسلم يف باقي عمره
10F

١(. 
 :أخي احلبيب

إن فتنة النظر إىل ما حرم اهللا أصل كل فتنة، ومـنجم كـل   
نظر هو رائد الشهوة ورسوهلا، وحفظه أصل حفظ الفرج شهوة فال

أورد نفسه موارد اهلالك، وقد جعل اهللا سـبحانه   هفمن أطلق نظر
ة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته آوتعاىل العني مر

 .وإرادته وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته
ـ  دم لذلك ملا أمر اهللا عز وجل يف سورة النور حبفظ الفرج ق

: األمر بغض البصر ألنه هو بريد الزىن وبابه حيث قال عز وجـل 
   ـكذَل مهوجفَظُوا فُـرحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِنيمؤلْمقُلْ ل

وقُلْ للْمؤمنات يغضضـن  * أَزكَى لَهم إِنَّ اَهللا خبِري بِما يصنعونَ 
يو نارِهصأَب نمنهوجفُر فَظْنح ]٣١، ٣٠: النور.[ 

رة أتعب خاطره، من كثرت نظراته ضـاعت  ضفمن سرح نا
أوقاته ودامت حسراته، فيا من يريد السالمة، ويطلب اخلـالص،  

                                     
 .)٨٢(ذم اهلوى ) ١(
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ك، وأقصر عن حمارم اهللا طرفك، وال تقلل من شـأن  رغض من بص
النظر وتستصغره فإن كل احلوادث مبدؤها من النظـر، كمـا أن   

لنار مبدؤها من مستصغر الشرر، تكون نظرة، مث خطرة، مث معظم ا
 .خطوة، مث خطيئة

 :أخي املسلم
إن الذي أمجعت عليه األمة واتفق على حترميه علماء السـلف  
واخللف من الفقهاء واألئمة هو نظر األجانب من الرجال والنسـاء  
بعضهم إىل بعض، وهم من ليس بينهم رحم من النسب، وال حمرم 

كالرضاع وغريه، فهؤالء حرام نظر بعضهم إىل بعض، من سبب، 
التأبيـد،   لىبعض منهم ببعض ع وهم كل من حرم الشرع تزويج

فالنظر واخللوة حمرم على هؤالء عند كافـة املسـلمني، ال يبـاح    
بدعوى زهد وصالح، وال توهم عدم آفة ترفع عنهم اجلناح، إال يف 

حمرم، سـواء   أحوال نادرة من ضرورة أو حاجة، فما سوى ذلك
كان عن شهوة، أو عن غريهـا، وكـذلك ال جيـوز النظـر إىل     

(األمرد
11F

بشهوة وغريها من غري حاجة كل ذلك خلوف الفتنـة  . )١
 .والوقوع يف اهللكة

زكاة وطهارة لقلوب املؤمنني، وحفـظ  : ففي غض البصر
لفروجهم وقد قدم اهللا سبحانه األمر بغض البصر على األمر حبفظ 

، والنظرة تفعل ادأ املعاصي من النظر، وهو بريد الزنالفرج ، ألن مب
                                     

 .الشاب طر شاربه ومل تنبت حليته: األمرد) ١(
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يف القلب ما يفعل السهم يف الرمية، فإن مل تقتله جرحتـه، وهـي   
مبرتلة الشرارة من النار ترمى يف احلشيش اليابس، فإن مل حترقه كله، 

 :أحرقت بعضه، كما قيل
 ها مـن النظـر  ؤكل احلوادث مبـد 

 
 ومعظم النار من مستصـغر الشـرر   

 نظرة فتكت يف قلـب صـاحبها  كم  
 

 فتك السهام بـال قـوس وال وتـر    
ــها   ــني يقلب ــا دام ذا ع ــرء م  وامل

 
 يف أعني الغيد موقوف علـى خطـر   

ــه  ــا ضــر مهجت ــه م  يســر مقلت
 

(ال مرحبا بسـرور عـاد بالضـرر    
12F

١( 
 
 

واهللا سبحانه مطلع على أعمالنا سرها وعالنيتها أال ترى أنه 
: بغض البصر وحفظ الفرج بقوله سبحانه وتعاىل عقب على األمر

َونعنصا يبِم بِريإِنَّ اَهللا خ وهو سبحانه : ِنيةَ الْأَعنائخ لَمعي
وردي الصفخا تمو)13F٢(. 

ما رأيت شيئا أشبه : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
إن اهللا كتب على ابن : "قال باللمم مما قال أبو هريرة عن النيب 

، وزنا فزنا العني النظر: آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال حمالة
نطق، والنفس تتمىن وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله اللسان ال

 .متفق عليه" ويكذبه
فزنا العني " حمل الشاهد منه قوله : قال الشنقيطي رمحه اهللا

فإطالق اسم الزنا على نظر العني إىل ما ال حيل دليل واضح " النظر
 .حترميه والتحذير منه على

                                     
 .)٢٢٤(اجلواب الكايف ) ١(
 .)٩(أحكام النظر البن القيم ) ٢(
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ومعلوم أن النظر سبب الزنا، فإن من أكثر من النظر إىل مجال 
امرأة مثال قد يتمكن بسببه حبها من قلبه متكنا يكون سبب هالكه 

(ريد الزنابوالعياذ باهللا، فالنظر 
14F

١(. 
إن نسـاء  : قال سعيد بن أيب احلسن للحسن: قال البخاري

 ناصرف بصـرك عنـه  : العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن قال
قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُـوا  يقول اهللا عزوجل 

مهوجفُر  عما ال حيل هلم : قال قتادة نضضغي اتنمؤلْمقُلْ لو
نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم. 

: م أن قوله تعاىلوبه تعل: يقول الشنقيطي يف تلك اآليات
ِنيةَ الْأَعنائخ لَمعي  فيه الوعيد مبن خيون بعينه بالنظر إىل ما ال

جر عن النظر إىل ما ال زحيل له، وهذا الذي دلت عليه اآليتان من ال
ا يف أحاديث كثريةحيل جاء موضح)

15F

٢(. 
بني العني والقلب منفذ وطريق فإذا : قال أطباء القلوب

دت خرب القلب وفسد وصار كاملزبلة اليت هي خربت العني وفس
حمل النجاسات والقاذورات واألوساخ، فال يصلح لسكن معرفة اهللا 

نس به، والسرور بقربه، وإمنا يسكن فيه ألوحمبته واإلنابة إليه وا
(أضداد ذلك

16F

٣(. 
                                     

 )٩١/ ٦(أضواء البيان ) ١(
 .)٩١٩/ ٦(أضواء البيان ) ٢(
 .)٣٨(تزكية النفوس ) ٣(
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 إن النيب : وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال
من خثعم  حلج، فجاءت جاريةأردف الفضل بن عباس خلفه يف ا

عنق الفضل لئال ينظر إليها،  فلوى النيب  تستفيت رسول اهللا 
مل لويت عنق ابن عمك يا رسول اهللا، فقال : فقال له عمه العباس

 )17F١("، فلم آمن الشيطان عليهماةا وشابرأيت شاب: "عليه السالم
 .أن يشغل قلب أحدمها بصاحبه إذا نظر إليه: يعين

ف فعل بابن عمه وهو يف حضرته متلبس بأسباب فانظر كي
 .حجه، ومل يأمن الطباع من الفتنة، والشيطان من الوسوسة واحملنة

يا علي، إن لك : "ا لعلي بن أيب طالبأنه قال يوم وعنه 
ا يف اجلنة، فال تتبع النظرة النظرة، فإن لك األوىل، وليست زـكن

رة الفجأة من غري قصد يعين أن النظرة األوىل نظ )18F٢("لك اآلخرة
 .مينح لك عفو بال إمث، وليست لك الثانية إذا اتبعتها نظرة متتع

هذا خطابه لعلي رضي اهللا عنه، مع علمه بكمال زهده  
باطنه وصيانة ظاهره حيذره من النظر، ويؤمنه من  ةوورعه، وعف

اخلطر لئال يدعي األمن كل بطال، ويغتر بالعصمة واألمن من الفتنة 
ونَ فَلَاراسالْخ ماِهللا إِلَّا الْقَو كْرم نأْمي ]٩٩: األعراف.[ 

 سألت رسـول اهللا  : وعن جرير بن عبد اهللا البجلي، قال
                                     

 .رواه الترمذي) ١(
إن لك كرتا يف اجلنة : تقدم خترجيه دون قوله. رواه أمحد وابن حبان) ٢(

 .فاهللا أعلم
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عن النظـر  : يعين )19F١("اصرف بصرك: "عن نظر الفجأة، فقال يل
 .الثاين، ألنك ال تأمن فيه الشهوة والفتنة 

فإن العـني  وال شك أن حفظ البصر أشد من حفظ اللسان، 
مبدأ الزنا فحفظها مهم، وهو عسر من حيث إنه قد يستهان به وال 

 .يعظم اخلوف منه واآلفات كلها منه تنشأ
 .والنظرة األوىل إذا مل تقصد ال يؤاخذ ا واملعاودة يؤاخذ ا

إذا أقبلت املرأة جلس الشيطان علـى رأسـها   : قال جماهد 
(زها فزينها ملن ينظرن ينظر وإذا أدبرت جلس على عجفزينها مل

20F

٢(. 
ال تتبع بصرك رداء املرأة فإن النظر يزرع : العالء بن زيادقال 

يف القلب شهوة، وقلما خيلو اإلنسان يف ترداده عن وقوع البصر 
الطبع املعاودة  ىمهما ختايل إليه احلسن تقاضفعلى النساء والصبيان 

هل فإنه إن وعنده ينبغي أن يقرر يف نفسه أن هذه املعاودة عني اجل
حقق النظر فاستحسن ثارت الشهوة وعجز عن الوصول فال حيصل 
له إال التحسر، وإن استقبح مل يلتذ ألنه قصد االلتذاذ فقد فعل ما 
آمله، فال خيلو يف كلتا حالتيه، عن معصية وعن تأمل وعن حتسر، 
ومهما حفظ العني ذا الطريق اندفع عن قلبه كثري من اآلفات، فإن 

عينه وحفظ الفرج مع التمكن فذلك يستدعي غاية القوة أخطأت 
(واية التوفيق

21F

٣(. 
                                     

 .رواه مسلم) ١(
 .)٢٢٧/ ١٢(م القرآن اجلامع ألحكا) ٢(
 .)١١٤/ ٣(اإلحياء ) ٣(



 

 سهم إبليس وقوسه ١٤

ال حيل دم امـرئ مسـلم، إال   : "ويف الصحيحني عنه  
الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتـارك لدينـه   : بإحدى ثالث

وهذا احلديث يف اقتران الزىن بالكفر وقتل النفس " املفارق للجماعة
 .قان، ونظري حديث ابن مسعودنظري اآلية اليت يف الفر

والذي يليه، فالزنا أكثر  اباألكثر وقوع فقد بدأ رسول اهللا 
من الردة، وأيضا فإنه انتقل من األكرب إىل ما هو أكرب منه،  وقوعا

مفسدة الزىن مناقضة لصالح العامل، فإن املرأة إذا زنت أدخلت و
ني الناس العار على أهلها وزوجها وأقارا، ونكست رءوسهم ب

وإن محلت من الزىن، فإن قتلت ولدها مجعت بني الزىن والقتل، 
وإن محلته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم، 
فورثهم وليس منهم، ورآهم وخال م وانتسب إليهم وليس منهم، 
إىل غري ذلك من مفاسد زناها، وأما زىن الرجل فإنه يوجب 

وإفساد املرأة املصونة، وتعريضها للتلف اختالط األنساب أيضا، 
عمرت القبور  والفساد، ويف هذه الكبرية خراب الدنيا والدين، وإن

الزىن من استحالل حلرمات،  يفيف الربزخ والنار يف اآلخرة، فكم 
 .وفوات حقوق، ووقوع مظامل

أنه يوجب الفقر ، ويقصر العمـر، ويكسـو   : ومن خاصيته
 .قت بني الناسصاحبه سواد الوجه وثوب امل

ـ : اومن خاصيته أيض إن مل ميتـه   هأنه يشتت القلب وميرض
وجيلب اهلم واحلزن واخلوف، ويباعد صاحبه من امللك ويقربه من 
الشيطان، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته ، وهلذا شرع 



 

 سهم إبليس وقوسه ١٥

فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، ولو بلغ العبـد أن  
 .قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أا زنت امرأته أو حرمته

مع امرأيت  لو رأيت رجالً: "قال سعد بن عبادة رضي اهللا عنه
: فقـال  فبلغ ذلك رسول اهللا  )22F١("لضربته بالسيف غري مصفح

تعجبون من غرية سعد؟ واهللا ألنا أغري منه، واهللا أغري مين، ومن "
  )23F٢("بطـن أجل غرية اهللا حرم الفواحش ما ظهـر منـها ومـا    

 .متفق عليه
 :أخي املسلم

ــغريها  ــذنوب ص ــل ال  خ
 

ــى   ــا ذاك التقـ  وكبريهـ
ــوق أر   ــاش ف ــنع كم  واص

 
 ض الشوك حيـذر مـا يـرى    

ــغرية  ــرن صــ  ال حتقــ
 

ــى   ــن احلص ــال م  إن اجلب
جلسنا إىل أمحد بن رزين من غدوة : حممد بن عبد العزيزقال  

إن اهللا : فقالإىل العصر فما التفت مينة وال يسرة، فقيل له يف ذلك 
عز وجل خلق العينني لينظر ما العبد إىل عظمة اهللا تعاىل، فكل 

 .من نظر بغري اعتبار كتبت له خطيئة
بل أين هذا الذي  ؟أين من يطلق بصره ليل ار.. اهللا أكرب

بل أين من يبقى  ؟يقصد األسواق وغريها للنظر يف ما ال حيل له
الرجل ينظر إىل النساء  ؟ساعات طوال ليشاهد القنوات واحملطات

                                     
أصفحه بالسيف، أي ضربه بعرضه دون : بضم امليم وفتح الفاء، يقال) ١(

 .حده
 .)١٤٧(اجلواب الكايف ) ٢(
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وحفظه عن تلك  أين غض البصر.. واملرأة تنظر إىل الرجال
 احملرمات؟

ما يئس الشيطان من شيء إال أتاه من : قال سعيد بن املسيب
 .قبل النساء

وقال سعيد وهو ابن أربع ومثانني سنة وقد ذهبـت إحـدى   
وما من شيء أخـوف عنـدي مـن    : عينيه وهو يعثو باألخرى

(النساء
24F

١(. 
اختلت املوازين واختلفت املعايري، وإال فأين من يطلق : أخي

نظرت إىل امرأة فـأعجبتين فكـف    ؟بصره من قول عمرو بن مرة
 .بصري، فأرجو أن يكون ذلك كفارة

وانظر إىل ما يتواصون به وحيرصون عليه، وحنن أحـق بـه   
 .وأوىل خاصة يف هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفنت وعمت به احملن

إن : يف يوم عيد، فقالسفيان الثوري خرجنا مع : ال وكيعق
(أول ما نبدأ به يف يومنا غض أبصارنا

25F

٢(. 
عليك باملراقبة ملن ال ختفى عليه خافية ، : قال سفيان الثوري 

 .وعليك بالرجاء ممن ميلك الوفاء، وعليك باحلذر ممن ميلك العقوبة
ت بصـرك  أين أنت أيها املسلم من الثواب العظيم إذا صرف

 .لف الوعدوأطعت ربك، أال فأبشر بوعد من ال خي
                                     

 .)٢٣٧٤(السري  ،)٨٠/ ٢(صفة الصفوة ) ١(
 .)٦٣(الورع البن أيب الدنيا ) ٢(



 

 سهم إبليس وقوسه ١٧

 ىونِ الْهع فْسى النهنو هبر قَامم افخ نا مأَمفَـإِنَّ  * و
 ].٤١، ٤٠: النازعات[ الْجنةَ هي الْمأْوى
 أين حنن من هؤالء؟: أخي احلبيب

ا ال حتل يل إين أرى املرأة يف املنام فأعرف أ: قال ابن سريين
 .صرف بصري عنهاأف

ألنه يعلم أا ال حتـل  .. يف املنام ويصرف بصره... اهللا أكرب
 ..له، ومن صرف بصره يف النهار مل يرض بغري ذلك يف املنام

أهي .. وأما من زلت به العني فماذا يرى كفارة ذلك 
 .املعاودة وتكرار النظر أم التوبة إىل اهللا

أين بصري أين أذكر أين نظرت  ما أحب: قال عمرو بن مرة
(نظرة وأنا شاب

26F

١(. 
يوم العيد فلما رجع قالت حسان بن أيب سنان وحني خرج 

كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم إليها؟ فلما أكثرت : له امرأته
وحيك، ما نظرت إال يف إامي منذ خرجت حىت : عليه، قال

(رجعت إليك
27F

٢(. 
 :أيها احلبيب

إلنسان بالسالمة، وتأميله اإلصـالح  أعجب األشياء اغترار ا
فيما بعد وليس هلذا األمل منتهى، وال لالغترار حد فكلما أصـبح  

                                     
 .)١٠٦/ ٣(صفة الصفوة ) ١(
 .)٦٤( الورع البن أيب الدنيا) ٢(



 

 سهم إبليس وقوسه ١٨

 .وأمسى معاىف زاد االغترار وطال األمل
 وأي موعظة أبلغ من أن ترى ديار األقران وأحوال اإلخـوان 
وقبور احملبوبني فتعلم أنك بعهد أيام مثلهم، مث ال يقع انتباه ينتبـه  

(واهللا شأن احلمقى ا، هذالغري بك
28F

١(. 
 وكنت مىت أرسلت طرفـك رائـدا  

 
 لقلبك يوما اتعبتـك املنـاظر   

 رأيت الذي ال كله أنت قادر عليـه  
 

 وال عن بعضه أنـت صـابر   
يا بين ال تتبع بصرك كلما ترى يف الناس : أبو الدرداءقال  

فإنه من يتبع بصره كلما يرى يف الناس يطل حتزنه وال يشف غيظه 
ال يعرف نعمة اهللا إال يف مطعمة أو مشربة فقد قل علمه  ومن

ا من الدنيا فال دنيا لهوحضر عذابه ومن ال يكن غني)
29F

٢(. 
 :أيها احلبيب

اعلم أن شهوة الفرج والعني هي أغلب الشهوات على 
اإلنسان وأعصاها عند اهليجان على العقل، إال أن مقتضاها قبيح 

وامتناع أكثر الناس عن مقتضاها يستحيا منه و خيشى من اقتحامه، 
جسمه، وليس يف شيء  إما لعجز أو خلوف أو حلياء أو حملافظة على

: من ذلك ثواب فإنه إيثار حظ من حظوظ النفس على حظ آخر
نعم من العصمة أن ال يقدر ففي هذه العوائق فائدة وهي دفع اإلمث، 

ا الفضل فإن من ترك الزنا اندفع عنه إمثه بأي سبب كان تركه، وإمن
                                     

 .)٤٢٧(صيد اخلاطر ) ١(
 .)١٩٦: (الزهد) ٢(
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والثواب اجلزيل يف تركه خوفا من اهللا تعاىل مع القدرة وارتفاع 
 .املوانع وتيسر األسباب

وزنا العني من كبائر الصغائر وهو يؤدي إىل القـرب علـى   
ومن مل يقدر على غض بصره مل .. الكبرية الفاحشة وهي زنا الفرج

 .يقدر على حفظ فرجه
فإا تزرع يف القلب  إياكم والنظرة: عيسى عليه السالمقال 

 .شهوة وكفى ا فتنة
يا بين امش خلف األسد واألسـود  : داود عليه السالمقال 

 .وال متش خلف املرأة
 النظر والـتمين : ما بدء الزنا؟ قال: ليحىي عليه السالموقيل 

يقول إبليس هو قوسي القدمية وسـهمي الـذي ال   : وقال الفضيل
(أخطئ به يعين النظر

30F

١(. 
كل جيري من عمره إىل غاية تنتهي : حلكماءبعض اوقال 

إليها مدة أجله وتنطوي عليها صحيفة عمله، فنخذ من نفسك 
لنفسك وقس يومك بأمسك، وكف عن سيئاتك وزد يف حسناتك 

(قبل أن تستويف األجل، وتقصر عن الزيادة يف السعي والعمل
31F

٢(. 
قـدر  وهذه نصائح غالية ودرر مثينة ممن يعرفون عظم الذنب 

 .يطلع على السرائر فيخافون رم وخيشونهمن 
                                     

 .)١١٢/ ٣(اإلحياء ) ١(
 .)٨٨: (العاقبة) ٢(



 

 سهم إبليس وقوسه ٢٠

ترك : أال إن العاقل املصيب من عمل ثالثا: حيىي بن معاذقال 
الدنيا قبل أن تتركه وبىن قربه قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبـل أن  

(يلقاه
32F

١(. 
 :أيها الشاب 

إن إطالق البصر فيما ال حيل ذنب قد يؤدي بك إىل املهالك 
رضي اهللا محاد بن زيد قبل اآلخرة كما قال  وقد ترى أثره يف الدنيا

(إذا أذنب العبد بالليل أصبح ومذلته يف وجهه: عنه
33F

٢(. 
ايا راقد  ا بأولـه الليل مسـرور 

 
 إن احلوادث قد يطرقن أسـحارا  

 أفىن القرون اليت كانت مسـلطة  
 

 وإدبـارا  مر اجلديـدين إقبـاالً   
 يا من يكابد دنيا ال مقـام ـا   

 
  دنيـاه سـيارا  ميسي ويصبح يف 

 قد أبادت صروف الدهر من  كم 
 

 ملك قد كان يف األرض نفاعـا  
وفضول النظر يدعو إىل االستحسان، ووقوع صورة املنظور  

 .يف قلب الناظر؛ فيحدث أنواعا من الفساد يف قلب العبد
والنظرة : "كما جاء يف املسند ما ذكره رسول اهللا : منها

حالوة جيدها  بصره هللا أورثهسهم من سهام إبليس؛ فمن غض 
 .)34F٣("يف قلبه إىل يوم يلقاه

دخول الشيطان مع النظرة، فإنه ينفذ معها أسرع مـن  : منها
نفوذ اهلواء يف املكان اخلايل، ليزين صورة املنظور، وجيعلها صـنما  

                                     
 .)٩٤/ ٤(صفة الصفوة ) ١(
 .تقدم خترجيه) ٢(
 .)٩٥(ح ئالزهر الفا) ٣(
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يعكف عليه القلب، مث يعده ومينيه ويوقد على القلب نار الشهوات 
يكن يتوصل إليهـا بـدون تلـك    ويلقي حطب املعاصي اليت مل 

 .الصورة
أنه يشغل القلب، وينسيه مصاحله، وحيول بينه، وبينها؛ : منها

ولَـا  : فيفرط عليه أمره، ويقع يف اتباع اهلوى والغفلة، قال تعاىل
      هـركَـانَ أَمو اهـوه ـعباتـا وكْرِنذ نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطت

 ].٢٨ :الكهف[))35F١فُرطًا
(كانوا يكرهون فضول النظر: داود الطائي: قال

36F

٢(. 
 والنظر أصل عامة احلوادث اليت تصيب اإلنسان فإن النظرة

تولد اخلطرة مث تولد اخلطرة فكره، مث تولد شهوة، مث تولد الشهوة 
إرادة، مث تقوى فتصري عزمية حازمة فيقع الفعل وال بد ما مل مينع 

غض البصر أيسر من الصرب على أمل  مانع، ويف هذا قيل الصرب على
 .ما بعده

رضي اهللا عنه خرج يوم عيد، حسان بن ثابت إن : قيل
يا حسان كم رأيت من وجه : فصلى مث عاد إىل زوجته فقالت له

واهللا ما رفعت طريف وال علمت ما كان من الناس : مليح؟ فقال
من نظر إىل ما ال حيل له حرم : "يقول ولقد مسعت رسول اهللا 

 .)37F٣("اهللا عليه النظر إىل وجهه وألقاه يف النار
                                     

 .)٣٧(تزكية النفوس  )١(
 .٦٢الورع البن أيب الدنيا ) ٢(
 .)٣٣٧/ ٣(صفة الصفوة ) ٣(
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وهذه الدنيا مزرعة اآلخرة ودار عمل وتعب ونصـب فـإن   
أحسن العبد فيها فهنيئا له وإن قصر وفرط ندم يف يوم تشخص فيه 

 .األبصار
إنك : يوما فقالأيب سليمان الداراين قال أمحد تنهدت عند 

سلف فطوىب لـك  مسئول عنها يوم القيامة فإن كانت على ذنب 
(وإن كانت على فوت دنيا أو شهوة فويل لك

38F

١(. 
يسألون واهللا عن كل شيء حىت التبسم فـيم  : قال الثوري 

يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكتابِ : تبسمت يوم كذا وكذا، فذلك قوله
 .لَا يغادر صغريةً ولَا كَبِريةً إِلَّا أَحصاها

 :أخي احلبيب
 ا فال تقـل خلوت الدهر يومإذا ما 

 

 خلوت ولكن قـل علـي رقيـب    

ــاعة   ــل س ــنب اهللا يغف  وال حتس

 

ــب  ــه يغي ــه عن ــا ختفي  وال أن م

 أمل تر أن اليـوم أسـرع ذاهـب    

 

ــب    ــاظرين قري ــدا للن  وأن غ

كَمثَلِ الشيطَان إِذْ قَالَ : عز وجل يف كتابه العزيزقال اهللا  
 ].١٦: احلشر[ فَر قَالَ إِني برِيٌء منكللْإِنسان اكْفُر فَلَما كَ

ا يف كان هذا اإلنسان املـذكور عابـد  : علماء التفسريقال 
صومعة له، مشهوربدعائـه   ىا بالزهادة يستشفا بالعبادة، ومشهور

املرضى، وإذا عرض بأحد مرض أو جنون محل إىل صومعته ليدعو 
ت مجال فجـاءوا ـا   ذا .له ليربأ فمرضت ابنة بعض كرباء البلدة

                                     
 .)٢٠(املنتخب ) ١(
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) محلت(ومضوا، فلما خال ا نظر إليها فأعجبته، فواقعها فعلقت 
منه، فجاءه الشيطان الذي أغراه حىت نظر إليها، وأمنه الفتنة حـىت  

اقتلها وادفنها يف جانب الصومعة، فإذا جـاءوا  : خال ا، فقال له
ا ماتت فيقبلوا قولك ملوضعك عنـدهم، وإال أتـو  : يطلبوا تقول

ـ  ها، فرأوها حبلى منك، فتفضح ورمبا قتلوك، فقبل منه وقتلها ودفن
 .، وأنه دفنها فصدقوا قوله ومضوافلما جاء أهلها أخربهم مبوا

فمضى الشيطان إىل إخوا وأخربهم خبرب العابد وفعله بأختهم 
عالمة ذلك دفنها يف املوضع الفالين من صومعته : وقتله هلا، وقال
د، ودخلوا الصومعة ونبشوا املوضع، فوجدوا ابنتهم فجاءوا إىل العاب

فأخذوا العابد ليصلبوه فلما رقي به اخلشبة ليصلب أتاه الشيطان 
أعلمت أين فعلت بك هذا كله وأنا أقدر أن أخلصك مما : فقال له

بشرط أن تسجد يل سجدة واحدة، : افعل، قال: أنت فيه؟ فقال
إين : يطان عنه يقولأخلصك فسجد له فكفر ا وصلب، فوىل الش

ا بعدة عدوه، فهكذا بعبادته واغتر آخر فاغتر أوالً .بريء منك
العابد  العبادة باجلهل، خييل لصاحبها األمن، وكان سبب هالك هذا

فيها سهم من الشيطان، فال ينبغي للعاقل أن يغتر  نظرة أصابه
 .بالعبادة، وقبول العام، وال يأمن من فتنة النظر على مر األيام

ولعظم األمر املترتب على النظر وما يقود إليه من فساد ورمبا 
الوقوع يف فاحشة الزنا فقد حرمه اهللا سبحانه ورمحة بعباده لـئال  

اء تلك اجلرمية اليت خص اهللا حد فاعلها عيقعوا يف تلك اجلرمية الشن
خص سبحانه حد الزنا من بـني  : خبصائص قال ابن القيم رمحه اهللا
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 :صائصاحلدود بثالث خ
القتل فيه بأشنع القتالت، وحيث خففه مجع فيه بني : أحدمها

 .العقوبة على البدن باجللد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة
حبيـث   أنه ى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة يف دينه: الثاين

متنعهم من إقامة احلد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورمحتـه ـم   
أرحم م، ومل متنعه رمحته من أمره ـذه  شرع هذه العقوبة فهو 

 .العقوبة فال مينعكم أنت ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره
وهذا وإن كان عاما يف سائر احلدود، ولكن ذكر يف حد الزنا 
خاصة لشدة احلاجة إىل ذكره، فإن الناس ال جيدون يف قلوم من 

السارق والقاذف  الغلظة والقسوة على الزاين ما جيدونه على
وشارب اخلمر، فقلوم ترحم الزاين أكثر مما ترحم غريه من أرباب 
اجلرائم، والواقع شاهد بذلك، فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة 

 .وحتملهم على تعطيل حد اهللا
أن هذا ذنب يقع من األشراف : وسبب هذه الرمحة

ارك فيه واألوساط واألراذل، ويف النفوس أقوى الدواعي إليه، واملش
كثري، وأكثر أسبابه العشق والقلوب جمبولة على رمحة العاشق، 

ة، وإن كانت الصورة بعد مساعدته طاعة وقريوكثري من الناس 
 .املعشوقة حمرمة عليه

وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من اجلانبني،  
 وال يقع فيه من العدوان والظلم واالغتصاب ما تنفر النفوس منـه، 
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ويف النفوس شهوة غالبة له فيصور ذلك هلا فتقوم ا رمحة متنع إقامة 
احلد، وهذا كله من ضعف اإلميان، وكمال اإلميان أن تقوم به قوة 
يقيم ا أمر اهللا ورمحة يرحم ا احملدود، فيكون موافقا لربه تعـاىل  

 .يف أمره ورمحته
ؤمنني أنه سبحانه أمر أن يكون حدمها مبشهد من امل: الثالث

فال يكون يف خلوة حبيث ال يرامها أحد، وذلك أبلغ يف مصـلحة  
(احلد وحكمة الزجر

39F

١(. 
اوأعقل الناس من مل يرتكب سبب 

 
 حىت يفكر مـا جتـين عواقبـه    

خلف اهللا على قـدر قدرتـه   : يقولوهيب بن الورد كان  
 .عليك واستح منه على قدر قربه منك

أن يكون أهون الناظرين  اتق اهللا: وقال له رجل عظين فقال له
  إليك

ختشى رجال احلسبة واألمن وعامة النـاس، وال  : أيها املسلم
ختشى اهللا عز وجل وهو مطلع على خلوتك وسريرتك، ال يبلغ بك 

 .اجلهل أن يكون اهللا أهون الناظرين إليك
هاك جواب ملن يربر النظرة الثانية وأا تطفئ : أخي احلبيب
 ..هلب النظرة األوىل

 :ل ابن قيم اجلوزيةسئ
ما تقول السادة العلماء يف رجل نظر إىل امرأة نظرة فعلـق  

                                     
 .)١٧٦(اب الكايف اجلو) ١(
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حبها بقلبه واشتد عليه األمر، فقالت له نفسه، هذا كله مـن أول  
نظرة فلو أعدت النظر إليها لرأيتها دون ما يف نفسـك فسـلوت   

ا هلذا املعىن؟عنها، فهل جيوز له تعمد النظر ثاني 
 : ال جيوز هذا لعشرة أوجهاحلمد هللا: فكان اجلواب

أن اهللا سبحانه أمر بغض البصر ومل جيعل شفاء : أحدها
 .القلب فيما حرمه على العبد

سئل عن نظرة الفجأة، وقد علم أنه يؤثر  أن النيب : الثاين 
 .يف القلب فأمر مبداواته بصرف البصر ال بتكرار النظر

ية، وحمال أن أنه صرح بأن األوىل له وليست له الثان: الثالث
 .يكون داؤه مما له ودواؤه فيما ليس له

أن الظاهر قوة األمر بالنظرة الثانية ال تناقصه، : الرابع
والتجربة شاهدة والظاهر أن األمر كما رآه أول مرة فال حتسن 

 .املخاطرة باإلعادة
 .فوق الذي يف نفسه فزاد عذابه هو أنه رمبا رأى ما: اخلامس
د قصده للنظرة الثانية يقوم يف ركائبه أن إبليس عن: السادس

 .فيزين له ما ليس حبسن لتتم البلية
أنه ال يعان على بليته إذا أعرض عن امتثال أوامر : السابع
خلف عنه مبا حرمه عليه، بل هو جدير أن تت ىالشرع وتداو

 . املعونة
أن النظرة األوىل سهم مسموم من سهام إبلـيس،  : الثامن 
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 .ا فكيف يتداوى من السم بالسمأشد مس ومعلوم أن الثانية
أن صاحب هذا املقام يف مقام معاملة احلق عز وجل : التاسع

يف ترك حمبوب كما زعم، وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبني حـال  
ا تركه، فإذا يكون تركه، ألنـه ال  املنظور إليه، فإن مل يكن مرضي

بحانه بتـرك احملبـوب   يالئم غرضه ال هللا تعاىل، فأين معاملة اهللا س
 ألجله؟

أنك إذا : يتبني بضرب مثل مطابق للحال، وهو: العاشر
ًركبت فرسا فمالت بك إىل درب ضيق ال ينفذ وال ميكنها ا جديد

أن تستدير فيه للخروج، فإذا مهت بالدخول فيه فاكبحها لئال 
تدخل، فإذا دخلت خطوة أو خطوتني فصح ا وردها إىل وراء 

يتمكن دخوهلا، فإن رددا إىل ورائها سهل األمر،  عاجال قبل أن
مث قمت جتذا بذنبها عسر  وان توانيت حىت وجلت وسقتها داخالً

إن طريق ختليصها : عليك أو تعذر خروجها، فهل يقول عاقل
سوقها إىل داخل؟ فكذلك النظرة إذا أثرت يف القلب، فإن عجل 

ن كرر النظر ونقب املادة من أوهلا سهل عالجه، وإ احلازم وحسم
عن حماسن الصورة ونقلها إىل قلب فارغ فنقشها فيه متكنت احملبة، 
وكلما تواصلت النظرات كانت كاملاء يسقي الشجرة فال تزال 

، حىت يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر ىشجرة احلب تنم
به فيخرج بصاحبه إىل احملن ويوجب ارتكاب احملظورات والفنت 

 . التلفويلقى القلب يف
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والسبب يف هذا أن الناظر التذت عينه بأول نظـرة فطلبـت   
 املعاودة، كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة، ولو أنه غض أوالً

النظرة سهم من سهام : "الستراح قلبه وسلم، وتأمل قول النيب 
يسري يف القلب فيعمل فيه عمل السم  أن م شأنهفإن السه" إبليس

 .سموم، فإن بادر واستفرغه وإال قتله وال بدالذي يسقاه امل
: الرجل ينظر إىل اململوكة قـال : قلت ألمحد: قال املروذي

(أخاف عليه الفتنة، كم نظرة قد ألقت يف قلب صاحبها البالء
40F

١(. 
 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

غض البصر : وقد أمر اهللا يف كتابه بغض البصر، وهو نوعان
 .ل الشهوة، والثاين أشد من األولعن العورة وغضها عن حم

 :وأما ما جيوز من النظر إىل األجنبية حلاجة ما ففي، حاالت
إذا أراد الرجل التزوج بامرأة فإنه جيوز له أن ينظر إىل : منها

وجهها وكفيها وما يدعو إىل نكاحها، ملا روى جابر بن عبد اهللا، 
اع أن إذا خطب أحدكم املرأة فاستط: "قال قال رسول اهللا 

يعين الوجه والكفني  )41F٢("ينظر إىل ما يدعه إىل نكاحها، فليفعل
وهي مستترة، وال يباح له النظر إىل جسمها، وال شيء من عورا 

 .حبال
إذا أردت شراء جارية، فيجوز أن تنظـر إىل  : احلالة األخرى

                                     
 .)١٠(أحكام النظر ) ١(
 .رواه أمحد وأبو داود) ٢(
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متمتعـا   ما دون السرة والركبة، ومواضع التقليب ألجل الشراء ال
فإن قصد التمتع بالنظر، وأظهر إرادة الشـراء، كـان   بالنظر عبثا، 

عاصيا ملواله، كاذبا يف دعواه، كمن يظهر أخوة النسوان بنـاموس  
الزهد، وقصده التمتع مبعاشرن، فهو ملعون ممقوت عند اهللا، مارق 

 .عن شريعة رسول اهللا 
يف املعاملة املفتقرة إىل الشهادة عليها، : احلالة األخرى

ا، للرجوع بالعهدة، إىل غري ذلك مما تدعو إليه ضرورة والتعريف هل
املعاملة فينظر الشاهد إىل وجهها، لتحقيق الشهادة، ال ليتمتع 
باملشاهدة، فإن قصد هذا فسق وعصى، وإن كان األوىل صيانتهن 
عن املعامالت املفضية إىل هذا النوع من تبذهلن، والتعرض لفتنتهن، 

 .واالفتتان بسببهن
 يقصرمن نظر للحاجات املذكورة أن يتحفظ وجيب على 

نظره على حمل الضرورة، وال يتعدى إىل التمتع فيقع يف اخلطر 
 .والتحرمي والفتنة

جيوز للطبيب أن ينظر من املرأة إىل احملل : واحلالة األخرى
 .الذي تدعو الضرورة إىل نظر إليه ملداواة العلة

 .ورةكما أبيح النظر إىل العورة لوجوب اخلتان ضر
ورمبا تسامح بعض اجلهال من العوام يف نظر األخ إىل زوجة 
أخيه، واملرأة تنظر إىل زوج أختها، ال سيما إن اجتمعوا يف مـرتل  
واحد، ورمبا خال كل واحد من األخوين بزوجة األخرى يف غيبته، 
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ا، ال يسيغه مذهبوكل ذلك حمرم ممنوع شرع. 
إياكم والدخول ": قال وقد روى عقبة بن عامر أن النيب 

أرأيت احلمو؟ فقال عليـه  : فقال رجل من األنصار" على النساء
 ".احلمو القرب: "وروي فيه أنه قال" احلمو املوت: "السالم

 .أراد باحلمو ههنا أخا الزوج: قال العلماء
 فانظر كيف كان بالغ يف الزجر عن التسامح يف نظر أخـي 

القرب عليـه ومـن سـد    الزوج إىل امرأة أخيه، حىت آثر املوت يف 
إىل النظر وما وراءه أنه ال جيوز الدخول علـى   تؤدياألبواب اليت 

من غاب عنها زوجها، وإن كان قد وكله بأمرها أو نفقتها، فضال 
(عن من هو أجنيب منه ومنها

42F

١(. 
مل يكفر من كفر ممن مضى : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

(النساءمن قبل  ىإال من قبل النساء، وكفر من بق
43F

٢(. 
واإلسالم عندما حرم النظر إىل ما ال حيل فإنه أيضا سد مجيع 
الوسائل اليت تفضي إىل حتريك الشهوة والوقوع يف احلرام حىت ولو 

 .كان بالوصف أو بالتشبيه، ألن األذن تعشق قبل العني أحيانا
ال : "قال رسـول اهللا  : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال

 .)44F٣("لزوجها كأنه ينظر إليها تنعت املرأة املرأة
                                     

 .٣٨: أحكام النظر) ١(
 .١٥: أحكام النظر) ٢(
رواه البخاري بلفظ ال تباشر املرأة املرأة فتعنتها لزوجها كأنه ينظر ) ٣(

 .)٣٣٨/ ٩(فتح الباري . إليها
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فانظر رمحك اهللا كيف ى عن وصف املرأة املرأة لزوجهـا   
صفة امرأة أجنبية؛ لئال تسمو مهته إليها، ألن الوصف يقوم مقـام  

 .النظر، كل ذلك احتياط وزجر عن النظر ما يدانيه
ما رأيـت  : ، قالماوقد روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه

إن اهللا : "أنه قال ا روى أبو هريرة عن النيب ا أشبه باللمم ممشيئً
عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزىن، أدرك ذلك ال حمالة، 
فزىن العني بالنظر، وزىن اللسان النطق، زىن اليـدين اللمـس،   

 .)45F١("والنفس تتمىن وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه
سهن أجـزاء  فسمى النظر إىل غري احملارم، واحلديث معهن ومل
ويصـدقه يف   من الزىن احلقيقي، الذي يصدق إىل حتقيقه الفـرج، 

 .وجوب احلد يف الدنيا، واستحقاق النار يف األخرى
سهم  النظرة: "أنه قال ويف احلديث اآلخر عن املصطفى 

 ".مسموم من سهام إبليس
أن النظر من الرجل إىل املرأة، أو املرأة إىل الرجل سهم : معناه

العدو إىل النفس والقلب، فقد يهلكهـا دنيـا وأخـرى،    يرمي به 
 .كالسهم، املسموم؛ ألنه جيرح الظاهر حبده، ويفسد الباطن بسمه

فحفظها بأن ال ينقل قدمه إال فيما يرجـو  : وأما اخلطوات
ثوابه فإن مل يكن يف خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خري له وميكنه 

 ينويهـا هللا، فتقـع   أن يستخرج من كل مباح خيطو إليـه قربـة   
                                     

 .وزىن اليدين اللمس: رواه البخاري دون قوله) ١(
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 .خطاه قربة
عثرة الرجل، وعثرة اللسان جاءت : وملا كانت العثرة عثرتني

وعباد الـرحمنِ الَّـذين   : إحدامها قرينة األخرى يف قوله تعاىل
 يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سـلَاما 

 ].٦٣: الفرقان[
بـني   صفهم باالستقامة يف لفظام وخطوام، كما مجعفو

يعلَم خائنةَ الْأَعينِ وما تخفي : اللحظات واخلطوات يف قوله تعاىل
وردالص ]46(]١٩: غافرF١(. 

أما بعد، أوصيك : الواعظ إىل أخ لهابن السماك كتب 
اجعل بتقوى اهللا الذي هو جنيك يف سريرتاك ورقيبك يف عالنيتك ف

اهللا من بالك على كل حال يف ليلك وارك، وخف اهللا بقدر قربه 
منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس خترج من سلطانه إىل 
سلطان غريه وال من ملكه إىل ملك غريه، فليعظم منه حذرك 

(وليكثر منه وجلك والسالم
47F

٢(. 
 :أيها الشاب

فكرة، فإن مل دافع اخلطرة فإن مل تفعل صارت فكرة، فدافع ال
تفعل صارت شهوة، فحارا، فإن مل تفعل صارت عزمية ومهة، فإن 

بضده صار عادة فيصعب  مل تدافعها صارت فعال، فإن مل تتداركه
                                     

 .١٧٤: واب الكايفاجل) ١(
 .١٦١جامع العلوم واحلكم ) ٢(
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(عليك االنتقال عنها
48F

١(. 
اليت ستنشر لك وتراهـا   صحائفكوال تنس أن كل ذلك يف 

ا فشريوم القيامة إن خريا فخريا وإن شر. 
 أن ذنوبنـا  ري منوت ونبلى غ

 
(إذا حنن متنا ال متوت وال تبلـى  

49F

٢( 
 :أخي احلبيب 

 :التقوى ثالث مراتب
 .محية القلب واجلوارح عن اآلثام واحملرمات: إحداها
 .محيتها عن املكروهات: الثانية
 .احلمية عن الفضول وما ال يغين: الثالثة

فاألوىل تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صـحته وقوتـه،   
(ثة تكسبه سروره وفرحه وجتهوالثال

50F

٣(. 
واعلم أن باب اخلري مفتوح وكذلك باب الشـر، فجاهـد   
نفسك وخذها بقوة تستقم أمورك ويصلح حالك وتفوز يف العاجلة 

  .واآلجلة
من خلقه اهللا للجنة مل تزل هداياها تأتيه من املكاره، ومـن  

(خلقه للنار مل تزل هداياها تأتيه من الشهوات
51F

٤(. 
ا الشاب بنصيحة اجتهد يف تطبيقها وسترى أـا  عليك أيه

                                     
 .٤٦: الفوائد) ١(
 .)٢٦٣/ ١٠(البداية والنهاية ) ٢(
 .)٤٦(الفوائد ) ٣(
 .)٤٦(الفوائد ) ٤(
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 .ستثمر يف قلبك حالوة وخريا
إذا مرت بك امـرأة فغمـض   : عن أيب روح عن أنس قال

(عينيك حىت جتاوزك
52F

١(. 
وماذا يضرك لو أغمضت عينيك وصرفت بصرك طاعـة هللا  
ولرسوله؟ إا أسهل من النظرة الثانية ومـا بعـدها مث احلسـاب    

 .واجلزاء
 :لبصر عدة فوائدويف غض ا

، نظـره ختليص القلب من أمل احلسرة، فإن من أطلق : أحدها
ما  هدامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يري

 .يشتد طلبه، وال صرب له عنه، وال وصول له إليه
ا يظهر يف العني ا وإشراقًأنه يورث القلب نور: الفائدة الثانية 

ما أن إطالق البصر يورثه ظلمة تظهـر  ويف الوجه ويف اجلوارح، ك
 .يف وجهه وجوارحه
أنه يورث صحة الفراسة، فإا مـن النـور   : الفائدة الثالثة

 .ومثراته، وإذا استنار القلب، صحت الفراسة
أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليه : الفائدة الرابعة

 .أسبابه، وذلك بسبب نور القلب
ورث قوة القلب وثباتـه وشـجاعته،   أنه ي: الفائدة اخلامسة

 .فيجعل له سلطان البصرية مع سلطان احلجة
                                     

 .)٦٦(الورع البن أيب الدنيا ) ١(
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ا ا وفرحة وانشراحأنه يورث القلب سرور: الفائدة السادسة
أعظم من اللذة والسرور احلاصل بالنظر، وذلـك لقهـره عـدوه    
مبخالفته، وحبس شهوته هللا، وفيها مسرة نفسه األمارة بالسـوء،  

 .ة ولذة أكمل منهاأعاضه اهللا سبحانه مسر
أنه خيلص القلب من أسر الشهوة، فإن : الفائدة السابعة

 .األسري هو أسري شهوته وهواه
ا من أبواب جهنم، فإن النظر أنه يسد عنه باب: الفائدة الثامنة 

باب الشهوة احلاملة على مواقعة الفعل، وحترمي الرب تعاىل وشرعه 
ضري على  حجاب مانع من الوصول، فمىت هتك احلجاب،

احملظور، ومل تقف نفسه منه عند غاية فإن النفس يف هذا الباب ال 
 .تقنع بغاية تقف عندها، وذلك أن لذا يف الشيء اجلديد

أنه يقوي عقله، ويزيده ويثبته فإن إطالق : الفائدة التاسعة
البصر وإرساله ال حيصل إال من خفة العقل وطيشه وعدم مالحظته 

عقل مالحظة العواقب ومرسل النظر لو علم للعواقب فإن خاصة ال
 .ما جتين عواقب نظره عليه، ملا أطلق بصره

أنه خيلص القلب من سكر الشهوة ورقدة : الفائدة العاشرة
الغفلة فإن إطالق البصر يوجب استحكام الغفلة عن اهللا والدار 

 .اآلخرة ويوقع يف سكرة العشق
ـ    راب،فالنظر كأس من مخر، والعشق هو سكر ذلـك الش

وسكر العشق أعظم من سكر اخلمر، فإن سكران اخلمـر يفيـق،   
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 .وسكران العشق قلما يفيق إال وهو يف عسكر األموات
وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ما ذكرنا 

53(اوإمنا نبهنا عليه تنبيهF١(. 
 :أيها الشاب

ا حاثً إن مما يعني على غض البصر املسارعة إىل الزواج قال 
يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج : "ذلك على

 .)54F٢("فإنه أغض للبصر واحفظ للفرج
ال مينع من النكـاح إال عجـز أو   : وقال عمر رضي اهللا عنه

(فجور
55F

٣(. 
عمري  لو مل يبق من: وكان ابن مسعود رضي اهللا عنه يقول

56(اإال عشرة أيام ألحببت أن أتزوج لكيال ألقى اهللا عزبF٤(. 
ختار أمحد بن حنبل عوراء على أختها وكانت أختها مجيلة وا

(زوجوين إياها: فسأل من أعقلهما؟ فقيل العوراء، فقال
57F

٥(. 
وتأمل يف نظرم العلوية يف اختيار الزوجة وأن هذه الدار دار 

إا أنفس مست عن هذه الدنيا وفتنتها وتطلعـت إىل  . عمل وجد
 .جنة عرضها السموات واألرض
                                     

 .١٧أحكام النظر ) ١(
 رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .)٢٦/ ٢(اإلحياء ) ٣(
 .)٢٦/ ٢: (اإلحياء) ٤(
 .)٤٤/ ٢(حياء اإل) ٥(
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تبلـغ بـامرأة وإن    رحم اهللا رجالً: بن عجالن مشيط: قال
ا بنساء أهـل  ا، وكان يف وجهها رداءة، أن كان موقنكانت نصفً

(اجلنة
58F

١(. 
اذهب  :أريد أن أتزوج فالنة قال: قلت أليب: ابن طاوسقال 

بت فلبست من صاحل ثيايب وغسلت رأسـي  فذه: فانظر إليها قال
 .اقعد ال تذهب: وادهنت، فلما رآين يف تلك اهليئة قال

وما ذاك إال ألنه جتاوز احلد الذي خيشى والده عليه وعليهـا  
 .أيضا

يترك أحدكم أن : رمحه اهللا يقول: مالك بن ديناركان 
ن أطعمها وكساها تكون خفيفة املؤنة إفيؤجر فيها  يتيمةيتزوج 

ضى باليسري، ويتزوج بنت فالن وفالن يعين أبناء الدنيا، فتشتهي تر
(كسين كذا وكذااعليه الشهوات وتقول 

59F

٢(. 
وسكن  تلك هي نظرم للزواج اإلسالمي أنه مودة ورمحة

وراحة وهو قبل ذلك من أنواع العبادة اليت حيبها اهللا ورسوله، فيها 
م وذرية إعفاف مسلمة وحسن معاشرة وإنفاق وصدقة وصلة رح

وفيها ما شاء اهللا .. يعبدون اهللا ويوحدونه وجياهدون إلعالء دينه
 ...من اخلري واألجر

 :قال عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر 
                                     

 .)١٣١/ ٣(حلية األولياء ) ١(
 .)٤٤/ ٢: (اإلحياء) ٢(
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 بنت يراعي شـئوا  لكل أب
 

 ثالثة أصهار إذا محـد الصـهر   
 فبعل يراعيها وخـدر يكفهـا   

 
(وقرب يواريها وأفضلها القـرب  

60F

١( 
رضي اهللا عنها أا  يب بكر الصديقأمساء بنت أروي عن  

تزوجين الزبري وما له يف األرض من مال وال مملوك وال شيء : قالت
غري فرسه وناضحه فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق 

ستقي املاء وأخرز غربه وأعجن وكنت أالنوى لناضحه وأعلفه و
كر أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ حىت أرسل إيل أبو ب

(جبارية فكفتين سياسة الفرس فكأمنا أعتقين
61F

٢(. 
أخذ املرء نفسه حبسن األدب تأديب : هاشم الزاهدوقال أبو 

(أهله
62F

٣(.  
فإن من حسن خلقه ومجل أفعاله رأى ذلك يف تصرفاته 

وب روأفعال أهله، وهل هو إال صورة ملرتله ينعكس ضوءه فينري د
 الزوجة واألبناء؟

لق تسري مركبة األسرة يف حبور ويف حسن العشرة وكمال اخل
من نور كل منهم يشد اآلخر ويدله على طريق اآلخرة، يتجاوز عن 

 .ه ويصفح عن خطئهـزلل
ال أمل ثويب ما وسعين، وال أمل  :عمرو بن العاصقال 

                                     
 .)١٦٢(أدب الدنيا والدين ) ١(
 .)٣١٩/ ٩(البخاري فتح الباري  رواهاالقصة ) ٢(
 .)٣٠٦/ ٢(صفة الصفة ) ٣(
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زوجيت ما أحسنت عشريت وال أمل دابيت ما محلتين، إن املالل من 
(سيئ األخالق

63F

١(. 
تعيدك قرونا .. صدر اإلسالموهذه صورة مشرقة من صور 

لترى حال اآلباء واألجداد ممن صنعوا جمد هذه األمة بإميام 
 .وأعماهلم

ملا أتى عمر رضي اهللا عنه الشام طاف : عن مالك بن دينار قال
يكتبوا هلم فقراءهم  فرتل حبضرة محص، فأمر أن: قال )مدا(بكورها 

، فقال ار بن حزمي أمريهفرفع إليه الكتاب فإذا فيه سعيد بن عام: قال
نعم، فعجب : أمريكم؟ قالوا: أمرينا، قال: من سعيد بن عامر؟ قالوا

يا : ا، أين عطاؤه، أين رزقه؟ قالواكيف يكون أمريكم فقري: عمر مث قال
ا، قال فبكى عمر، مث عمد إىل ألف دينار أمري املؤمنني ال ميسك شيئً

السالم وقولوا بعث ذه قرئوه مين أ: فصرها، مث بعث ا إليه وقال
 .إليك أمري املؤمنني تستعني ا على حاجتك

ل عقال فجاء ا إليه الرسول فنظر فإذا هي دنانري، قال فج
: ما شأنك أمات أمري املؤمنني؟ قال: تقول له امرأته: يسترجع، قال

لفتنة دخلت الدنيا أتتين ا: بل أعظم من ذلك، قالت فما شأنك قال
نعم : عندك عون؟ قالت: ا ما شئت، قالصنع فيهفا: علي، قالت

فأخذ دريعة قميص املرأة فصر الدنانري فيها مرارا مث جعلها يف : قال
خمالة مث اعترض جيشا من جيوش املسلمني فأمضاها كلها، فقالت 

: ا نستعني به، قالرمحك اهللا لو كنت حبست منها شيئً: له امرأته
                                     

 .)٥٧/ ٣(السري ) ١(
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امرأة من نساء  لو اطلعت: ليقو فقال هلا إين مسعت رسول اهللا 
(نة إىل أهل األرض ملألت بريح مسكأهل اجل

64F

وإين واهللا ما كنت  )١
 :ألختارك عليهن، فسكتت

 خذي العفو مين تستدميي مـوديت 
 

 وال تنطقي يف سوريت حني أغضـب  
 وال تنقريين نفـرك الـدف مـرة    

 
 ؟فإنك ال تـدرين كيـف املغيـب    

 وال تكثري الشكوى فتذهب بـاهلوى  
 

ــب  ــوب تقل ــيب والقل ــاك قل  ويأب
(إذا اجتمعا مل يلبث احلب يذهب  فإن رأيت احلب يف القلب واألذى 

65F

٢( 

 :أيها احلبيب 
تعدد الزوجات أمر مندوب إليه ملن استطاع العدل فكيف 

هذه  ؟وكيف حفظوه وقاموا به ؟حاهلم رمحهم اهللا يف هذا العدل
م كما يفعل صورة من ذلك العدل وتلك الصور املشرقة يف حيا

 .ني على حساب األخرىتالبعض من الظلم وقهر إحدى الزوج
مها مل احدإامرأتان، فإذا كان عند معاذ بن جبل كانت حتت 

(يشرب من بيت األخرى املاء
66F

٣()
67F

٤(. 

                                     
رواه البزار من حديث سعيد بن عامر وأخرجه البخاري من حديث ) ١(

طلعت إىل األرض ألضاءت اامرأة من نساء أهل اجلنة أنس بلفظ لو أن 
ما بينهما وملألت ما بينهما رحيقاله احلافظ ابن حجر فتح  اا أي طيب

 .)٤٤٢، ٤١٨/ ١١(الباري 
 .)٣٩٨(مكاشفة القلوب ) ٢(
 .وأعرف من يفعل مثل ذلك اآلن )٣(
 .)٢٣٤/ ١(حلية األولياء ) ٤(
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توفيت زوجتـاه يف يـوم    )68F١()عمواس(وعندما وقع طاعون 
واحد وكان الناس يف شغل عن حفر قرب لكل إنسان لكثرة املـوتى  

بب هذا الوباء، فدفنهما رضى اهللا عنه يف قرب واحد، ولكنه من بس
 :شدة عدله أسهم بني زوجتيه يف أيتهما تقدم يف اللحد أوالً

أما احتمال أذى الزوجة والصرب عليها وعلى سوء خلقهـا   
فقد راجعت امرأة عمر .. فإنه من صالح احلال والصرب على العيال

إن : راجعيين يا لكعـاء فقالـت  أت: رضي اهللا عنه يف الكالم، فقال
(يراجعنه وهو خري منك أزواج رسول اهللا 

69F

٢(. 
واعلم أيها احلبيب أنه ليسن حسن اخللق معها كف األذى 
 عنها بل احتمال األذى منها واحللم عند طيشها وغضبها اقتداًء

فقد كانت أزواجه تراجعنه الكالم وجره الواحدة  برسول اهللا 
(منهن يوما إىل الليل

70F

٣(. 
وعند اية العشرة الزوجية فإنه يبقى للمؤمنة حقها يف احلفظ 

والصون ويبقى الفضل مذكورا، أولئك الرجال ا واخلري منشور
قلوم اإلميان وزينهم بتعاليمه وأفاض عليهم من آدابه  ىالذين غش

  ولَا تنسوا الْفَضلَ بينكُم: امتثاال لقول اهللا تعاىل

                                     
 .عنه مات فيه مخسة وعشرون ألفاكان بالشام يف زمن عمر رضي اهللا ) ١(

 .رواه البخاري) ٢(
 .٣٩٣: مكاشفة القلوب) ٣(
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 ].٢٣٧: البقرة[
ما : يروى عن بعض الصاحلني أنه أراد طالق امرأته فقيل له 

العاقل ال يهتك ستر امرأته ، فلما طلقها : الذي يريبك فيها؟ فقال
(مايل والمرأة غريي: مل طلقتها؟ فقال: قيل له

71F

١(. 
سبحان اهللا ما أعظم إميام وما أصدق سرائرهم وما أحفـظ  

ل النساء وسوء عشـرن  ألسنتهم لو حلظت األمر اليوم كيف حا
لرأيت اخـتالل املـوازين   . وإيذائهن وظلمهن قبل الطالق وبعده

 .ونقص املكاييل
 :أخي احلبيب
ال يعرف قدر العافية إال يف املـرض، كمـا ال    رأيت املعاىف

 .يعرف شكر اإلطالق إال يف احلبس
وتأملت على اآلدمي حالة عجيبة، وهو أن تكون معه امـرأة  

 :ولذلك سببان .أن قلبه ال يتعلق مبحبتها تعلقا يلتذ بهال بأس ا إال 
 .أن تكون غري غاية يف احلسن: أحدمها
أن كل مملوك مكروه، والنفس تطلب ما ال تقـدر  : والثاين

 .عليه
ا حيبه أو امرأة يعشقها، وال يدري أنه فتراه يضج ويشتهي شيئً

آلخرة أو يف ا مينع القلب من التصرف يف أمور اا وثيقًإمنا يطلب قيد
أي علم أو عمل، وخيبطه يف تصريف الدنيا، فيبقى ذلك العاشـق  

                                     
 .٦٤/ ٢اإلحياء ) ١(



 

 سهم إبليس وقوسه ٤٣

 .أسري املعشوق، مهه كله معه
 .فالعجب ملطلق يؤثر القيد، ومستريح يؤثر التعب

فإن كانت تلك املرأة حتتاج أن حتفظ فالويل له ال قرار له وال 
سكون، وإن كانت من املتربجات اللوايت ال يؤمن فسادهن فـذاك  

 .الكه مبرةه
فال هو إن نام يلتذ بنومه، وال إن خرج من الدار يأمن حمله، 
وإن كانت تريد نفقة واسعة وليس له فكم يدخل مـدخل سـوء   
ألجلها؟ وإن كانت تؤثر اجلماع وقد علت سنة فـذاك اهلـالك   

تلفه بقية، فيكون  العظيم، وإن كانت تبغضه فما بقيت من أسباب
ا يف تلف نفسههذا ساعي. 
 .ذا على احلقيقة كعابد صنموه

وليعرض عن حديث : فليتق اهللا من عنده امرأة ال بأس ا
 .النفس ومناها فما له منتهى

ولو حصل له غرضه كما يريد وقع امللل وطلب ثالثة، مث يقع 
امللل ويطلب رابعة، وما هلذا آخر، إمنا يفيده ذلك يف العاجلة تعلق 

 .قلبه وأسر لبه، فيبقى كاملبهوت
ره كله يف حتصيل ما يريد حمبوبه، فإن جرت فرقة أو آفة فك

 .فتلك احلسرات الدائمة إن بقي أو التلف عاجال
وأين املستحسن املصون الدين القنوع مبن حيبه هذا أقل من 

 .الكربيت األمحر



 

 سهم إبليس وقوسه ٤٤

فلينظر يف حتصيل ما جيمع معظم اهلم، وال يلتفت إىل سـواد  
(اهلوى وغاية املىن، يسلم

72F

١(. 
ما أقـدر  : فقال: من بغضه لزوجته البن اجلوزي شكا رجل 

وصربي قليل، وال أكـاد   على فراقها ألمور، منها كثرة دينها علي
 .أسلم من فلتات لساين يف الشكوى، ويف كلمات تعلم بغضي هلا

البيـوت مـن    ىهذا ال ينفع وإمنا تؤت: فقال له ابن اجلوزي
ا سلطت عليك بذنوبك أبواا، فينبغي أن ختلو بنفسك فتعلم أا إمن

 .فتبالغ يف االعتذار والتوبة
فأما التضجر واألذى هلا فما ينفع كما قـال احلسـن عـن    

عقوبة من اهللا لكم فال تقابلوا عقوبته بالسيف قابلوهـا  : احلجاج 
 .باالستغفار

وعسى أَنْ واعلم أنك يف مقام مبتلى ولك أجر بالصرب 
 ريخ وهئًا ويوا شهكْرتلَكُم  فعامل اهللا سبحانه وتعاىل بالصرب

على ما قضى واسأله الفرج، فإذا مجعت بني االستغفار وبني التوبة 
من الذنوب والصرب على القضاء وسؤال الفرج، حصلت ثالثة فنون 

الزمان بشيء ال ينفع،  من العبادة تثاب على كل منها، وال تضيع
نْ يمسسك اُهللا بِضر وإِ: وال حتتل ظانا منك أنك تدفع ما قدر

وإِلَّا ه لَه ففَلَا كَاش ]73(]١٧: األنعامF٢(. 
                                     

 .)٤٩٨(صيد اخلاطر ) ١(
 )٤٩٨(صيد اخلاطر ) ٢(



 

 سهم إبليس وقوسه ٤٥

املعاصي إىل عز  ا من ذلما أخرج اهللا عبد: داود الطائيقال 
(بال بشر هالتقوى إال أغناه بال مال، وأعزه بال عشرية، وآنس

74F

١(. 
بترك املعاصي يف السر وإىل هذا املعىن : عليك أخي املسلم

كان  إِنَّ اَهللا كَانَ علَيكُم رقيبا: رة يف القرآن بقوله تعاىلاإلشا
زهدنا اهللا وإياكم يف احلرام زهد من : بعض السلف يقول ألصحابه

 .قدر عليه يف اخللوة فعلم أن اهللا يراه فتركه من خشيته أو كما قال
اجلود من قلة، والورع يف : أعز األشياء ثالثة: الشافعيوقال 

(وكلمة احلق عند من يرجى أو خيافخلوة، 
75F

٢(. 
 خرجت يف بعض الليايل الظلم فإذا أنا : ا قالذكر أن أعرابي

ويلك أما كان لك : جبارية كأا علم فأردا عن نفسها فقالت
إنه واهللا ما يرانا إال : من دين؟ فقلت زاجر من عقل إذا مل يكن ناه

(فأين مكوكبها: الكواكب، قالت
76F

٣(. 
ــق اهللا ــا وات ــوى اهللا م  فتق

 
 قلب امرئ إال وصـل  أورت 

أو عن .. املرأة بالنظر واملهاتفة دوهناك اآلن من حياول إفسا 
... رحم اهللا من كانوا قبلنا.. طريق نشر الفساد بني نساء املسلمني

كانوا يسعون إلعفاف املسلمة وسد مجيع طرق الفساد حىت ال ترى 
إم أهل .. شر وتبتعد عنهإال طريق احلق فتنقاد له و تعرض عن ال

                                     
 .)٥١٣(صيد اخلاطر ) ١(
 .)١٣٢/ ٣(صفة الصفوة ) ٢(
 .)٣٩٥(روضة احملبني ) ٣(



 

 سهم إبليس وقوسه ٤٦

إميان وأصحاب قلوب حية يرون أن كل مسلمة هلم أخت وعليهم 
 .واجب إعفافها وسترها

جاءت امرأة عليها ثوب قد نفض من الصبغ فسألت حسان 
صبعيه السبابة والوسطى أبن أيب سنان، فقال لشريكه هكذا وأشار ب

يا أبا عبـد   :زن هلا مائتني فقالوا: فذهب شريكه يزن درمهني قال
إين ذهبـت يف  : اهللا، كنت ترضى بذا، كذا وكذا من سائل، فقال

ا بقية من الشباب، وخشـيت أن   شيء مل تذهبوا فيه، إين رأيت
(حتملها احلاجة على بعض ما يكره

77F

١(. 
أنعم به من مال يصون به عرض أخته املسلمة اليت يرى فيها 

قوم ذا العمل حاجة وخيشى عليها من االحنراف، كم من مسلمة ي
 اليوم؟

أتراك ترحم مـن مل يقـر عينيـه    : كان بعض السلف يقول
 مبعصيتك حىت علم أن ال عني تراه غريك؟

ابن آدم إن كنت حيث ركبت املعصية مل : وقال بعضهم
تصف لك من عني ناظرة إليك، فلما خلوت باهللا وحده صفت لك 

 أحد إال معصيتك، ومل تستح منه حياءك من بعض خلقه، ما أنت
إن كنت ظننت أنه ال يراك فقد كفرت، وإن كنت علمت : رجلني

(أنه يراك فلم مينعك منه ما منعك من أضعف خلقه لقد اجترأت
78F

٢(. 
                                     

 .)١١٦/ ٣(حلية األولياء ) ١(
 .)١٦١(جامع العلوم واحلكم ) ٢(



 

 سهم إبليس وقوسه ٤٧

قوم  أمر: حدثين سعدان قال: قال جمرز أبو القاسم اجلالب
(امرأة ذات مجال بارع أن تتعرض للربيع بن خثيم فلعلها تفتنه

79F

١( 
لف درهم، فلبست أحسن ما قدرت وجعلوا هلا إن فعلت ذلك أ

عليه من الثياب، وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه، مث تعرضت له 
حني خرج من مسجده، فنظر إليها فراعه أمرها، فأقبلت عليه وهي 

كيف بك لو قد نزلت احلمى جبسمك : سافرة، فقال هلا الربيع
لك أفغريت ما أرى من لونك وجتك؟ أم كيف بك لو قد س

فصرخت صرخة فسقطت مغشيا عليها، فواهللا لقد  منكر ونكري؟
أفاقت وبلغت من عبادة را أا كانت يوم ماتت كأا جذع 

(حمترق
80F

٢(. 
وكان بالكوفة شاب متعبد الزم املسجد اجلـامع ال يكـاد   

ت، فنظرت إليه ن حسن الوجه حسن القامة حسن السميفارقه وكا
فلما كـان   امرأة ذات مجال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك،

: املسجد فقالت يا فـىت  ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد
فمضـى ومل  : امسع مين كلمات أكلمك ا مث اعمل مـا شـئت  

يكلمها، مث وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد مرتله فقالت 
هذا : ا وقال هلايا فىت امسع مين كلمات أكلمك ا، فأطرق ملي: له

واهللا مـا  : ا فقالت لهره أن أكون للتهمة موضعموقف مة وأنا أك
                                     

 .هذا من فعل الفساق وال جيوز )١(
 .)٢٦٢(كتاب التوابني ) ٢(



 

 سهم إبليس وقوسه ٤٨

وقفت موقفي هذا جهالة مين بأمرك ولكن معاذ اهللا أن يتشـوف  
العباد إىل مثل هذا مين، والذي محلين على أن لقيتك يف مثل هـذا  

أن القليل من هذا عند الناس كـثري، وأنـتم    األمر بنفسي ملعرفيت
 .ء يعيبهامعاشر العباد على مثال القوارير أدىن شي

ومجلة ما أقول لك أن جوارحي كلها مشغولة بك، فاهللا اهللا 
يف أمري وأمرك، فمضى الشاب إىل مرتله وأراد أن يصلي فلم يعقل 
كيف يصلي، فأخذ قرطاسا وكتب كتابا مث خرج من مرتلـه وإذا  
باملرأة واقفة يف موضعها فألقى الكتاب إليها ورجـع إىل مكانـه،   

لرمحن الرحيم، اعلمي أيتها املرأة أن اهللا عـز  بسم اهللا ا: وكان فيه
وجل إذا عصاه العبد حلم وإذا عاد إىل املعصية مرة أخرى سـتره،  

مالبسها غضب اهللا تعاىل لنفسه غضبة تضـيق هلـا    فإذا لبس هلا
 .السموات واألرض واجلبال والشجر والدواب

فإين أذكرك  فمن ذا يطيق غضبه، فإن كان ما ذكرت باطالً
األمم  هل، وتصري اجلبال كالعهن، وجتثوكون فيه السماء كامليوما ت

لصولة اجلبار العظيم ، وإين واهللا قد ضعفت عن إصـالح نفسـي   
ا فإين أدلك علـى  فكيف بإصالح غريي؟ وإن كان ما ذكرت حق

طبيب هدى يداوي الكلوم املمرضة واألوجاع املرفضة ذلـك اهللا  
: ين مشغول عنك بقوله تعاىلرب العاملني فاقصديه بصدق املسألة فإ

    ـام نيمـاجِرِ كَـاظنى الْحلَد الْقُلُوب إِذ الْآزِفَة موي مهرذأَنو
 طَاعيعٍ يفلَا شيمٍ ومح نم نيملظَّالـا   * لمنِ ويةَ الْـأَعنائخ لَمعي



 

 سهم إبليس وقوسه ٤٩

وردي الصفخت ]١٩، ١٨: غافر.[ 
ية، مث جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت فأين املهرب من هذه اآل

له على الطريق فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إىل مرتلـه كـيال   
يا فىت ال ترجع فال كان امللتقى بعد هذا اليوم أبدا إال : يراها فقالت

ا بني يدي اهللا تعاىل، مث بكت بكاءغد سأل لك اهللا أ: ا وقالتشديد
قد عسر من أمـرك، مث إـا   الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما 

مبوعظة أمحلها عنك وأوصين بوصية أعمل  أمنن علي: تبعته وقالت
أوصيك حبفظ نفسك من نفسك وأذكرك قولـه  : عليها، فقال هلا

 وهو الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جـرحتم بِالنهـارِ  : تعاىل
 .)81F١(]٦٠: األنعام[

الزم اجلادة وعليك بتقوى اهللا والبعد عن حمارمه : أيها احلبيب
وال يكفي أن تقول نعم .. فإن يف ذلك صالح قلبك وفالح آخرتك

بل استقم كما أمرت وجاهد نفسك واحرص على حفظ نظرك من 
احلرام يف كل مكان وال تكن كمن يريد النجاة وهو مستمر علـى  

 ..معصيته مقيم على ذنبه
 سالكهاترجو النجاة ومل تسلك م

 
 إن السفينة ال جتري على اليـبس  

عن منصور، عن إبراهيم، كلم رجل من العبـاد  : قال شعبة 
فوضع يده  امرأة فلم يزل ا حىت وضع يده على فخذها ، فانطلق

                                     
 .)١١٤/ ٣(اإلحياء ) ١(



 

 سهم إبليس وقوسه ٥٠

 .)82F١(»احترقت«على النار حىت نشت 
 :أخي املسلم

كان العرب قبل اإلسالم يعدون غض الطرف أدبا عظيما لقد 
 :به، ومن ذلك قول عنترةبل ويتفاخرون 

 حىت تـواري جـاريت مأواهـا     وأغض طريف ما بدت يل جاريت
كان هذا حاهلم هم مشركون باهللا تعاىل يعدون ذلك أدبا  

رفيعا وخلقا عظيما، فكيف بنا حنن املسلمني وبأيدينا كتاب اهللا 
وسنة نبينا فيهما التحذير من الوقوع من شر النظر وإطالق البصر 

 .لفيما ال حي
ل نار الفتنة عفكم جرح النظر من قلب، وأوقع يف غفلة وأش

 .ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويال
 حق ملن غض طرفه، وقاوم شهوته أن يقول الشاعر فيه 

 ليس الشجاع الذي حيمي مطيته
 

 يوم الرتال ونار احلرب تشـتعل  
 اا أو ثىن بصرلكن فىت غض طرفً 

 
(اك الفارس البطلعن احلرام فذ 

83F

٢( 
وانظر إىل أدب االستئذان لدخول املنازل فإن فيه من اآلداب  

البعد عن إطالق النظر وعدم الوقوف أمام الباب مباشرة بل يتنحى 
مينة ويسرة حىت ال يرى ما بداخل الدار من احملارم أو غريها قـال  

. متفق عليه" إمنا جعل االستئذان من أجل البصر: "رسول اهللا 
                                     

 .)٣٩٧(روضة احملبني ) ١(
 .)١١٩(ذم اهلوى ) ٢(
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وأهدر العلماء عني من نظر يف دار قوم بغري إذم، وقالوا ال قصاص 
ا اطلع عليك بغـري  لو أن امرًء: "فيها وال دية قال رسول اهللا 

 .متفق عليه" إذن فحذفته حبصاة ففقأت عينه مل يكن عليك جناح
 إا آداب إسالمية رفيعة فيها من العفة وغض النظر الكـثري 

(األمانة، النظر يف احلجرات والدورمن تضييع : قال ابن عمر
84F

١(. 
أن قصابا أولع جبارية لبعض : روي عن بكر بن عبد اهللا املزين

جريانه فأرسلها أهلها يف حاجة هلم إىل قرية أخرى فتبعها وراودها 
ال تفعل ألنا أشد حبا لك منك يل ولكين : عن نفسها فقالت له

ا فأصابه فرجع تائبفأنت ختافينه وأنا ال أخافه، : أخاف اهللا، قال
العطش حىت كاد يهلك فإذا برسول لبعض أنبياء بين إسرائيل فسأله 

تعاىل حىت ندعو اهللا بأن تظلنا : العطش، قال: لك؟ قال ما: فقال
يل من عمل صاحل فأدعو اهللا،  سحابة حىت ندخل القرية، قال ما

وأمن أنت على دعائي فدعا الرسول  وأنا أدع: فادع أنت، قال
هو فأظلتهما سحابة حىت انتهيا إىل القرية، فأخذ القصاب إىل وأمن 

مكانه فمالت السحابة معه فقال له الرسول صلى اهللا تعاىل عليه 
زعمت أن ليس لك عمل صاحل، وأنا الذي دعوت وأنت : وسلم

لتخربين بأمرك فأخربه فقال  الذي أمنت فأظلتنا سحابة مث تبعتك،
اىل مبكان ليس أحد من الناس الرسول، إن التائب عند اهللا تع

(مبكانه
85F

٢(. 
                                     

 .)٦٦(الورع البن أيب الدنيا ) ١(
 .)١١٤/ ،٣(اإلحياء ) ٢(
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 :كان ابن السماك ينشد
 يا مدمن الذنب أمـا تسـتحي  

 
 واهللا يف اخللـــوة ثانيكـــا  

ــه   ــك إمهال ــن رب ــرك م  غ
 

ــاويكا    ــول مس ــتره ط  وس
لو خلوت ههنا مبعصية : فقال دخل بعضهم غيضة ذات شجر 

من خلَق أَلَا يعلَم من كان يراين؟ فسمع هاتفا بصوت مأل الغيضة 
بِريالْخ يفاللط وهو ]86(]١٤: امللكF١(. 

 :أيها احلبيب
كثري من الناس يتساحمون يف أمور يظنوا قريبة، وهي تقدح 

ا ال يردونه وقصد الدخول ب العلم جزًءاليف األصول، كاستعارة ط
على من يأكل ليؤكل معه، والتسامح بعرض العدو التذاذا بـذلك  

البصر يف احملرم استهانة بتلك  ا الذنب، وإطالقواستصغارا ملثل هذ
 .اخلطيئة

وأهون ما يصنع ذلك بصاحبه أن حيطه من مرتبة املتميزين بني 
الناس، ومن مقام رفعة القدر عند احلق أو فتوى من ال يعلم لئال 

ا وهو عظيميقال، هو جاهل وحنو ذلك مما يظنه صغري. 
على أمر يسري فخان،  يا من اؤمتن: ورمبا قيل له بلسان احلال

 ك رضا الديان؟لكيف ترجو بتدلي
مة فتناولتها فأنا اليوم من تساحمت بلق: قال بعض السلف

 .أربعني سنة إىل خلف
                                     

 .)١٦١(جامع العلوم واحلكم  )١(
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فاهللا اهللا، امسعوا ممن قد جرب كونوا على مراقبة، وانظروا يف 
ة رالعواقب، واعرفوا عظمة الناهي، واحذروا من نفخة حتتقر، وشر

 .ت بلداتستصغر فرمبا أحرق
وهذا الذي أشرت إليه يسري يدل على كثري، وأمنوذج يعرف 

(باقي احملقرات من الذنوب
87F

١( . 
إن : ا مع امرأة يكلمها فقالرجال وافقًحممد بن املنكدر رأى 

 .اهللا يراكما سترنا اهللا وإياكما
 .املراقبة علم القلب بقرب الرب: احلارث احملاسيبقال 

بعلمـك أن  : غض البصر، قالمبا يستعان على اجلنيد وسئل 
(نظر اهللا إليك أسبق إىل ما تنظره

88F

٢( 
وذكر أبو الفرج وغريه أن امرأة مجيلة كانت مبكة، وكان هلا 

زوج فنظرت يوما ا إىل وجهها يف املرأة فقالت لزوجها، أترى أحد
عبيد بن : من؟ قال: نعم، قالت: يرى هذا الوجه وال يفنت به؟ قال

 .، قال قد أذنت لكفألفتننهيه ن يل ففأذعمري، قالت 
فأتته كاملستفتية فخال معها يف ناحية من املسجد احلرام : قال

يا أمة اهللا استتري، : فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر، فقال هلا
إين سائلك عن شيء فإن أنت : إين قد فتنت بك، قال: فقالت

 ال: صدقتين نظرت يف أمرك قالت 
                                     

 .)١٨٧(صيد اخلاطر ) ١(
 .)١٦١(كم جامع العلوم واحل) ٢(
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 .تسألين عن شيء إال صدقتك 
أخربيين لو أن ملك املوت أتاك ليقبض روحك أكـان  : قال

 .صدقت: اللهم ال، قال: يسرك أن أقضي لك هذه احلاجة؟ قالت
فلو دخلت قربك وأجلست للمساءلة أكان يسـرك أين  : قال

 .صدقت: اللهم ال، قال: قضيتها لك؟ قالت
فلو أن الناس أعطوا كتبهم وال تدرين أتأخذين كتابك : قال

اللهم ال، : بشمالك أكان يسرك أين قضيتها لك؟ قالتبيمينك أم 
 .صدقت: قال

فلو أردت املمر على الصراط وال تدرين هل تنجني أو : قال
: اللـهم ال، قـال  : ال تنجني أكان يسرك أين قضيتها لك؟ قالت

 .صدقت
فلو جيء بامليزان وجيء بك فال تدرين أخيف ميزانك أم : قال

 .صدقت: اللهم ال، قال: ؟ قالتيثقل أكان يسرك أين قضيتها لك
فلو وقفت بني يدي اهللا للمساءلة أكـان يسـرك أين   : قال

 .صدقت: اللهم ال، قال: قضيتها لك؟ قالت
فرجعت : اتقي اهللا فقد أنعم عليك وأحسن إليك، قال: قال

أنت بطال وحنن بطالون، : ما صنعت؟ قالت: إىل زوجها فقال
ما يل : فكان زوجها يقولفأقبلت على الصالة والصوم والعبادة 

ولعبيد بن عمري أفسد علي امرأيت، كانت يف كل ليلة عروسا 
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(فصريها راهبة
89F

١(. 
وإذا كنت ال ترضى بأن يراك من جتله وحتترمه وأنت علـى  
هذه املعصية فكيف ترضى بأن يراك خالقك ورازقك ومن بيده أمر 

 !؟هذا الكون وأنت على حال تغضبه جل وعال
ا صاحب الذنب ال تأمن من فتنة الـذنب  ي: قال ابن عباس

وسوء عاقبته، وخلوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على 
 .الذنب، وال يضطرب فؤادك من نظر اهللا إليك أعظم من الذنب

والرجل هو من عمر قلبه مبراقبة اهللا عز وجل كما قال ابن 
ليه والرجل واهللا من إذا خال مبا حيب من احملرم وقدر ع: اجلوزي

وتقلقل عطشا إليه، نظر إىل نظر احلق إليه فاستحى من إجالة مهه 
(فيما يكرهه فذهب العطش

90F

٢(. 
قل : أوحى اهللا تعاىل إىل نيب من األنبياء: قال أبو اجللد 

لقومك ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهروا يل إن كنتم 
أراكم  ترون أين ال أراكم فأنتم مشركون يب، وإن كنتم ترون أين

(فلم جتعلوين أهون الناظرين إليكم
91F

٣(. 
 يا من يرى مد البعوض جناحهـا 

 
 يف ظلمة الليل البـهيم األليـل   

 ويرى نيـاط عروقهـا يف خمهـا    
 

ــل    ــام النح ــخ يف العظ  وامل
                                      

 .روضة احملبني) ١(
 .)١٣٧(صيد اخلاطر ) ٢(
 .)١٦١(جامع العلوم احلكم ) ٣(



 

 سهم إبليس وقوسه ٥٦

 اغفر لعبـد تـاب مـن زالتـه    
 

 ما كان منـه يف الزمـان األول   
ال هلا كانت امرأة بالبصرة متعبدة يق: قال أبو عياش القطان 

منيبة، وكانت هلا ابنة أشد عبادة منها، فكان احلسن رمبا رآها 
وتعجب من عبادا على حداثتها، فبينما احلسن ذات يوم جالس إذ 

أما علمت أن اجلارية قد نزل ا املوت فوثب : أتاه آت فقال
يا : احلسن فدخل عليها فلما نظرت اجلارية إليه بكت فقال هلا

على شبايب  ىيا أبا سعيد التراب حيث: الت لهحبيبيت ما يبكيك؟ ق
ومل أشبع من طاعة ريب، يا أبا سعيد انظر إىل والديت وهي تقول 

ا وكفنها بكفن حسن، واهللا لو واسع ااحفر البنيت قرب: لوالدي
كنت أجهز إىل مكة لطال بكائي كيف وأنا أجهز إىل ظلمة القبور 

(ووحشتها وبيت الظلمة والدود
92F

١(. 
، ال تفرحي بفان: ئشة بنت سعيد بن إمساعيل البنتهاقالت عا

وال تزعجي من ذاهب وافرحي باهللا عز وجـل، واجزعـي مـن    
(سقوطك من عني اهللا عز وجل

93F

٢(. 
وهذه قصة تروي النهاية السيئة لطريق الفساد والضياع، بـل  
رمبا يكون آخر كالمه من الدنيا اهلذيان مبحبوبه نظرها وتعلق قلبه 

حبها، كيف الطريـق إىل  معروفة مشهورة يردد صا ا، وهي قصة
 !محام منجاب؟

                                     
 .)٢٩/ ٤(صفة الصفوة ) ١(
 .)١٢٥/ ٢(صفة الصفوة ) ٢(
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وهذا الكالم له قصة، وذلك أن رجال كان واقفا بإزاء داره، 
: وكان باا يشبه باب هذا احلمام فمرت به جارية هلا منظر، فقالت

هذا محام منجاب، فـدخلت  : أين الطريق إىل محام منجاب؟ فقال
نفسها يف داره وعلمت أنـه قـد    الدار ودخل وراءها، فلما رأت

: خدعها أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه، وقالـت لـه  
: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا، فقال هلا

الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهني، وخرج وذهبت ومل ختنه يف 
فة شيء فهام الرجل وأكثر الذكر هلا، وجعل ميشي يف الطرق واألز

 : ويقول
ا، وقـد تعبـت  يا رب قائلة يوم 

 
 !؟كيف الطريق إىل محام منجـاب  

 ا يقول ذلك وإذا جبارية أجابته من طاقفبينما هو يوم: 
اهال جعلت سريع ا إذ ظفرت 

 
 !؟حرزا على الدار أو قفال على الباب 

فازداد هيمانه واشتد، ومل يزل على ذلك، حىت كـان هـذا   
 .ن الدنياالبيت آخر كالمه م

ولقد بكى سفيان الثوري، ليلة إىل الصباح، فلما أصبح قيـل  
: ا من الذنوب؟ فأخذ تبنة مـن األرض، وقـال  كل هذا خوفً: له

 .الذنوب أهون من هذا، وإمنا أبكي من خوف سوء اخلامتة
أن خياف الرجل أن ختذله ذنوبه عند : وهذا من أعظم الفقه 

 .سىناملوت فتحول بينه وبني اخلامتة احل
وقد ذكر اإلمام أمحد عن أيب الدرداء أنه ملا احضتر جعل 

ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يغمى عليه مث يفيق ويقرأ 
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: األنعام[ يؤمنوا بِه أَولَ مرة ونذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ
١١٠.[ 

ا بينـهم  أن يكون حجاب فمن هذا خاف السلف من الذنوب
 .وبني اخلامتة احلسىن

واعلم أن سوء : شبيليقال احلافظ أبو حممد عبد احلق األ
ال تكون ملن استقام ظاهره وصلح : اخلامتة أعاذنا اهللا تعاىل منها

باطنه، ما مسع ذا وال علم به وهللا احلمد، وإمنا تكون ملن له فساد 
دام على العظائم، فرمبا غلب يف األصل أو إصرار على الكبائر، وإق

ذلك عليه حىت يرتل به املوت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصالح 
الطوية ويصطلم قبل اإلنابة، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة، 

 .الدهشة والعياذ باهللا وخيتطفه عند تلك
 :أخي احلبيب

م نظرة وذهبت إليك بعض ا أردتا من قصص أصحا
يروى أنه كان مبصر رجل يلزم  حوا من اخلاسرينبعقوهلم لفتة فأصب

اء الطاعة وأنوار العبادة فرقى يوما مسجد ا لألذان والصالة وعليه
لنصراين فاطلع فيها  هاملنارة على عادته لألذان وكان حتت املنارة دار

فرأى ابنة صاحب الدار فافتنت ا، فترك األذان ونزل إليها ودخل 
: قالت: أريدك: ما شأنك وما تريد؟ قال: الدار عليها، فقالت له

أنت مسلم وأنا نصرانية وأيب ال يزوجين : أتزوجك قالت: ملاذا؟ قال
فعل، فتنصر الرجل ليتزوجها، أإن فعلت : أتنصر قالت: قال: منك

وأقام معهم يف الدار، فلما كان يف أثناء ذلك اليوم رقى إىل سطح 
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 ا وفاته دينهكان يف الدار فسقط منه فمات فلم يظفر)
94F

١(.  
ويتنصر  إا النظرة احلرام اليت ساقته إىل أن يترك ملة حممد 

 .ألجل امرأة رأها
 تفىن اللذاذة ممن ذاق صـفوا 

 
 من احلرام ويبقى اإلمث والعـار  

 اقب سوء يف مغبتـها وتبقى ع 
 

(ال خري يف لذة من بعدها النار 
95F

٢( 
ىل أرض الـروم  خرجنا يف سرية إ: قال عبدة بن عبد الرحيم

فصحبنا شاب مل يكن فينا أقرأ للقرآن منه وال أفقـه وال أفـرض،   
صائم النهار قائم الليل، فمررنا حبصن فمال عنه العسـكر ونـزل   
بقرب احلصن فظننا أنه يبول فنظر إىل امرأة من النصارى تنظر من 

: تكيف السبيل إليك؟ قال: وراء احلصن فعشقها فقال هلا بالرومية
ر يفتح لك الباب وأنا لك ففعل فأدخل احلصـن، قـال   حني تتنص

الغم كأن كل رجل منا يـرى   فقضينا غزاتنا يف أشد ما يكون من
ذلك بولده من صلبه، مث عدنا يف سرية أخرى فمررنا به ينظر مـن  

يا فالن ما فعلت قراءتك؟ ما فعل : فوق احلصن مع النصارى فقلنا
مـوا أين نسـيت   اعل: علمك؟ ما فعلت صلواتك وصيامك؟ قال

ربما يود الَّذين كَفَروا لَو : القرآن كله ما أذكر منه إال هذه اآلية
 نيملسوا مكَان *  فـولُ فَسالْأَم لْهِهِميوا وعتمتيأْكُلُوا وي مهذَر

 ].٣، ٢: احلجر[ يعلَمونَ

                                     
 .)١٩٨(اجلواب الكايف ) ١(
 .)٤٤٢(روضة احملبني ) ٢(
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حججت حجة فرتلت سـكة مـن   : قال منصور بن عمار
لكوفة فخرجت يف ليلة مظلمة، فإذا بصـارخ يصـرخ يف   سكك ا

إهلي وعزتك وجاللك ما أردت مبعصـييت  : جوف الليل وهو يقول
خمالفتك، وقد عصيتك إذ عصيتك وما أنا بنكالك جاهل، ولكـن  

خطيئة عرضت يل أعانين عليها شقائي وغرين سترك املرخي علي ،
فاآلن من  وقد عصيتك جبهدي وخالفتك جبهلي ولك احلجة علي،

 بل من اتصل إذا قطعت حبلـك مـين؟  حبنقذين؟ وتعذابك من يس
فلما فرغ من قوله تلوت آية من كتـاب  : واشباباه، واشباباه قال

 نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شـداد : اهللا
ـ اآلية فسمعت حركة شديدة مث مل أمسع ب] ٦: التحرمي[ ا عدها حس

فمضيت فلما كان من الغد رجعت يف مدرجيت، إذا جبنـازة قـد   
وضعت، وإذا بعجوز كبرية فسألتها عن أمر امليت، ومل تكن عرفتين 

هذا رجل ال جزاه اهللا إال جزاءه مر بابين البارحة وهو قائم : فقالت
يصلي، فتال آية من كتاب اهللا فلما مسعها ابين تفطرت مرارته فوقع 

96(اميتF١(. 
والرغبة يف اهللا وإرادة وجهه، والشوق إىل لقائه هي رأس مال 
العبد ومالك أمره وقوام حياته الطيبة، وأصل سعادته وفالحه ونعيمه 
وقرة عينه، ولذلك خلق، وبه أمر، وبذلك أرسلت الرسل، وأنزلت 

                                     
 .)٢٨٩(كتاب التوابني ) ١(
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(الكتب
97F

١(. 
 ا فاشتد كلفه به ومتكن حبه من ويروى أن رجال علق شخص

ولزم الفراش بسببه ومتنع ذلك الشخص عليه، واشتد قلبه حىت أوقع 
نفارة عنه، فلم تزل الوسائط ميشون بينهما حىت وعده بأن يعوده 

 هفأخربه بذلك الناس ففرح واشتد فرحه واجنلى غمه فجعل ينتظر
للميعاد الذي ضرب له فيما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما 

ورغبت إليه وكلمته إنه وصل معي إىل بعض الطريق ورجع، : فقال
فقال، إنه ذكرين وفرح يب، وال أدخل مدخل الريبة، وال أعرض 
نفسي ملواقع التهم، فعاودته فأىب وانصرف فلما مسع البائس أسقط 
يف يده، وعاد إىل أشد مما كان به وبدت عليه عالئم املوت فجعل 

 :يقول يف تلك احلال
ــل  ــة العلي ــا راح ــلم ي  أس

 
 ويا شـفا املـدنف النحيـل    

ــؤادي   رضــاك أشــهى إىل ف
 

 مــن رمحــة اخلــالق اجلليــل 
قد كان فقمت عنه فما جاوزت : اتق اهللا قال: فقلت يا فالن 

وسوء العاقبـة   باهللا من اباب داره حىت مسعت صيحة املوت، فعياذً
(وشؤم اخلامتة
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٢(. 
 :أيها احلبيب

أَنَّ لَهم  وبشرِ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات: قال تعاىل
                                     

 .)٤٠٥(روضة احملبني ) ١(
 .)١٩٩(اجلواب الكايف ) ٢(
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جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّما رزِقُوا منها من ثَمرة رِزقًـا  
 اجوا أَزيهف ملَها وابِهشتم وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني رذَا الَّذقَالُوا ه

تأمل جاللـة املبشـر   ف] ٢٥: البقرة[ مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ
ومرتلته وصدقه وعظمة من أرسله إليك ذه البشارة وقـدر مـا   

يسـره، ومجـع   أبشرك به وضمنه لك على أسهل شيء عليـك و 
سبحانه يف هذه البشارة بني نعيم البدن باجلنات وما فيها من األار 
والثمار ونعيم النفس باألزواج املطهرة ونعيم القلب وقـرة العـني   

م هذا العيش أبد اآلباد وعدم انقطاعه، واألزواج مجـع  مبعرفة دوا
 .زوج واملرأة زوج للرجل وهو زوجها

واملطهرة من طهرت من احليض والبول والنفاس والغائط 
واملخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا فطهر 

األخالق السيئة والصفات املذمومة وطهر  مع ذلك باطنها من
حش والبذاء وطهر طرفها من أن تطمح به إىل غري لساا من الف

زوجها وطهرت أثواا من أن يعرض هلا دنس أو وسخ قال عبد اهللا 
 بن املبارك ثنا شعبة عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد عن ا

من احليض والغائط : قال "هلم فيها أزواج مطهرة" النيب 
 .والنخامة والبصاق

مِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من وأَق: قال اهللا عز وجل
رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل ئَاتيالس نبذْهي اتنسلِ إِنَّ الْحاللي 

 ].١١٤: هود[
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أصاب من امرأة  ويف الصحيحني عن ابن مسعود أن رجالً
حىت نزلت هذه  فذكر ذلك له فسكت النيب  قبلة مث أتى النيب 

بل للناس : هذا له خاصة؟ قال: فدعاه فقرأها عليه فقال رجل اآلية
يف  عامة، وقد وصف اهللا املتقني يف كتابه مبثل ما وصى به النيب 

(هذه الوصية
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وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم  :وجل يف قوله عز )١
تلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاوما السهضرع ةنجو نيقُونَ * قفني ينالَّذ

في السراِء والضراِء والْكَاظمني الْغيظَ والْعافني عنِ الناسِ واُهللا 
 ِسنِنيحالْم بحي * مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذو

وبِهِمذُنوا لفَرغتوا اَهللا فَاسذَكَر  لَمإِلَّا اُهللا و وبالذُّن رفغي نمو
أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ من * يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ 

 رأَج منِعا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنجو هِمبر
نيلامالْع  مبعاملة اخللق باإلحسان إليهم باإلنفاق فوصف املتقني

وكظم الغيظ والعفو عنهم، فجمع بني وصفهم ببذل الندى 
 .واحتمال األذى

(ملعاذ وهذا هو غاية حسن اخللق الذي وصى به النيب 
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مث  )٢
إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اَهللا وصفهم بأم 

وا لفَرغتفَاسوبِهِمذُن  ومل يصروا عليها، فدل على أن املتقني قد يقع
                                     

وهي ما جاء يف احلديث اتق اهللا حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة ) ١(
 .متحوها وخالق الناس خبلق حسن، رواه الترمذي وحسنه

 .يف احلديث السابق) ٢(
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منهم أحيانا كبائر وهي الفواحش، وصغائر وهي ظلم النفس، 
لكنهم ال يصرون عليها بل يذكرون اهللا عقب وقوعها ويستغفرونه 

ذكروا : ويتوبون إليه منها، التوبة، هي ترك اإلصرار، ومعىن قوله
يوعد به على املعصية  وانتقامه وماذكروا عظمته وشدة بطشه : اهللا

من العقاب، فيوجب ذلك هلم الرجوع يف احلال واالستغفار وترك 
إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من : اإلصرار، وقال اهللا تعاىل

 . الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرونَ
: ا فقالذا أذنب عبد ذنبإ: "قال ويف الصحيحني عن النيب 

ـ  : ا فاغفر يل فقال اهللارب إين عملت ذنب ا علم عبدي أن لـه رب
ـ  ا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، مث إذا أذنب ذنب

يعين ما دام على هذه " آخر إىل أن قال يف الرابعة فليعمل ما شاء
ا استغفر منهاحلال كلما أذنب ذنب)
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١(. 
ظرك بقراءة القرآن وأطلق بصرك لـريى  متع ن.. أيها احلبيب

عظمة صنع اخلالق جل وعال، ليكن ذلك يف ميـزان حسـناتك،   
واغضض بصرك عما حرم اهللا نأ نفسك وتؤجر على فعلك وجتد 

 .حالوة ذلك يف قلبك
جعلين اهللا وإياك ممن إذا زل ثاب وتاب وإذا أخطأ اسـتغفر  

 .وعاد وغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني

                                     
 .١٦٣جامع العلوم واحلكم ) ١(
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