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غض البصر
ممخص الخطبة

ٔ -أىمية الحديث عف غض البصر -ٕ .فتنة النساء والتحذير منيا -ٖ .مسوغات اإلقامة في بالد
الكفر -ٗ .فوائد غض البصر عف الحراـ -٘ .وسائؿ معينة عمى غض البصر.
-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

فإف الفتف في ىذه الدنيا متنوعة متعددة ،وىي راجعة إلى نوعيف اثنيف :فتف الشبيات ،وفتف

الشبيات ،وكؿ مف ىذيف النوعيف يتبدؿ ويتموف بأشكاؿ مختمفة ويختمفة قوة وضعفاً مف حيف آلخر.

وفي ىذه البالد ،ومع دخوؿ ىذا الفصؿ فصؿ الصيؼ ،تياجمنا فتنتة عمياء ال يكاد يسمـ مف أذاىا،

وال ينجو مف خطرىا مف ابتمي بالسكف ىذه الديار.

أييا اإلخوة ،مع حموؿ فصؿ الصيؼ ،وعندما تشتد ح اررة ىذه الشمس ولو بشيء يسير ،يتحيف أىؿ

ىذه البالد ىذه الفرصة بعد طوؿ انتظار وعناء ،فينسمخوف مف مالبسيـ ،ويتفنوف في إظيار
ير ّم َف
أجسادىـ ،ويتسابقوف في تقصير ألبستيـ ،وصدؽ اهلل عز وجؿ إذ يقوؿَ :ولَقَ ْد َذ َأرَْنا لِ َجيََّن َـ َكثِ ًا
صروف بِيا ولَيـ ءا َذ َّ
َّ
َّ ِ
اْل ِج ّف و ِ
اإل ْن ِ
ؾ
وف بِيَا أ ُْوَلئِ َ
س َليُ ْـ ُقمُ ٌ
وف بِيَا َولَيُ ْـ أ ْ
ٌ
اف ال َي ْس َم ُع َ
وب ال َي ْفقَيُ َ
َع ُي ٌف ال ُي ْب ُ َ َ َ ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ُّ
وف [األعراؼ.]ٔٚ9:
َضؿ أ ُْولَئ َ
َك ْ
االن َعاـ َب ْؿ ُى ْـ أ َ
ؾ ُى ُـ اْل َغافمُ َ
أييا المؤمنوف ،لعمكـ أدركتـ ىذه الفتنة وطبيعتيا ،إنيا فتنة النظر المحرـ إلى النساء.

أييا اإلخوة ،قد يسأؿ أحدكـ قائالً :لماذا نتكمـ عف غض البصر؟
نتكمـ عنو ألمور:

إف أكبر فتنة سيتعرض ليا اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا ىي فتنة المسيح الدجاؿ ،لكف ىذه قد ال

تصيب الناس جميعيـ ،فمف مات قبؿ أف يتعرض ليا ،فقد أمف مصيبتيا.

يتمو ىذه الفتنة ،فتنة الرجاؿ بالنساء ،في صحيح البخاري عف أُسام َة ْب ِف َزْيٍد ر ِ
ض َي المَّوُ َع ْنيُ َما َع ْف
َ
َْ َ َ
اؿ(( :ما تَرْك ُ ِ ِ
الر َج ِ
َّ
اؿ ِم ْف ِّ
الن َساء)) .وفي صحيح مسمـ َع ْف أَبِي َس ِع ٍيد
َض َّر َعمَى ِّ
النبِ ِّي َق َ
ت َب ْعدي فتَْنةً أ َ
َ َ
الد ْنيا حْموةٌ َخ ِ
النبِ ِّي قَ َ ِ ُّ
ي َع ْف َّ
وف ،فَاتَّقُوا
اْل ُخ ْد ِر ِّ
ض َرةٌَ ،وِا َّف المَّ َو ُم ْستَ ْخِمفُ ُك ْـ ِفييَا فَ َي ْنظُ ُر َك ْي َ
ؼ تَ ْع َممُ َ
اؿ(( :إ َّف َ ُ َ
ت ِفي النِّس ِ
ُّ
الد ْن َيا َواتَّقُوا ِّ
اء)).
اءَ ،فِإ َّف أ ََّو َؿ ِفتَْن ِة َبنِي ِإ ْس َرائِ َ
يؿ َك َان ْ
َ
الن َس َ
أييا اإلخوة ،وحتى ال نقع في فيـ خاطئ ليذا الحديث ،فنقصر الفتنة فيو عمى فتنة الشيوة الجنسية
المحرمة ،سواء عف طريؽ النظر ،أو عف طريؽ الزنا ،فإف المراد بالفتنة ىنا عموـ الفتنة مف عموـ
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النساء ،سواء كانت زوجة أـ أجنبية ،وسواء كانت فتنتيا الشيوة الجنسية ،أـ الصد عف ذكر اهلل
اج ُكـ وأَو ِ
ِ ِ
َِّ
ِ
الد ُك ْـ
واالنشغاؿ بيا عف طاعة اهلل ،كما قاؿ اهلل عز وجؿ :ياأَيُّيَا الذ َ
يف َ
ءامنُوْا إ َّف م ْف أ َْزو ْ َ ْ
ِ
َّ
ِ
يـ [التغابف.]ٔٗ:
َع ُد ّوًا لَّ ُك ْـ َف ْ
اح َذ ُر ُ
وى ْـ َوِاف تَ ْعفُوْا َوتَ ْ
صفَ ُحوْا َوتَ ْغف ُروْا َفِإ َّف الم َو َغفُ ٌ
ور َّرح ٌ

أييا المؤمنوف ،وفتنة النساء ىذه خطيرة جداً ،حيث أوقعت في شباكيا جماعة مف العباد والصالحيف،
حتى صرفتيـ عف زىدىـ وتنسكيـ ،وعبادتيـ هلل عز وجؿ ،بؿ إف بعضيـ مرؽ مف ديف اإلسالـ

بسبب امرأة ،وما القصة التي اشتير ذكرىا عف جمع مف أىؿ السير والتاريخ والتفسير ،ببعيدة عنا
عف جمع مف الصحابة والتابعيف ،وذكرىا ابف جرير في تفسيره مف عدة أوجو أحدىا عف عمي بف

فأجنيا ،وليا
أبي طالب قاؿ :إف راىباً تعبد ستيف سنة ،واف الشيطاف أراده فأعياه فعمد إلى امرأة ّ
إخوة ،فقاؿ إلخوتيا :عميكـ بيذا القس فيداوييا ،قاؿ فجاؤوا بيا إليو فداواىا ،وكانت عنده فبينما ىو
يومًا عندىا إذ أعجبتو فأتاىا ،فحممت فعمد إلييا فقتميا ،فجاء إخوتيا فقاؿ الشيطاف لمراىب :أنا

صاحبؾ ،إنؾ أعييتني ،أنا صنعت ىذا بؾ فأطعني أنجؾ مما صنعت بؾ ،اسجد لي سجدة ،فسجد
لو ،فقاؿ :إني برىء منؾ إني أخاؼ اهلل رب العالميف فذلؾ قولوَ :كمثَ ِؿ َّ
اؿ ِل ِ
نس ِ
طِ
اف
الش ْي َ
اف ِإ ْذ َق َ
إل َ
َ
ِ
اؼ المَّ َو َر َّ
يف [الحشر.]ٔٙ:
ا ْكفُ ْر َفَم َّما َك َف َر َقا َؿ ِإّنى َب ِرىء ّم َ
َخ ُ
نؾ ِإّنى أ َ
ب اْل َعاَلم َ

عف طاوس عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ إنو لـ يكف كفر مف مضى إال مف قبؿ النساء ،وىو
كفر مف بقي أيضاً.

وعف سعيد بف المسيب قاؿ :ما أيس الشيطاف مف أحد قط إال أتاه مف قبؿ النساء.

أييا المؤمنوف ،ىذه الفتنة المدليمة ،والخطر العظيـ ،لو مداخؿ ووسائؿ يمج بيا الشيطاف عمى

اإلنساف ،أوؿ مداخؿ ىذه الفتنة ،ىو النظر إلى النساء ،وصورىف ،وأشكاليف.

النظر إلى الصور الجميمة يا عباد اهلل ،بالء ابتمينا بو ،ومحنة أذىمت العقوؿ ،وصيرت أفئدة

الرجاؿ ،وتالشى معيا إيماف كثير مف المسمميف ،وصرفت قموب آخريف عف البر والتقوى.

النظر إلى النساء ،فتنة ليس ليا مف دوف اهلل حاـ وال مانع ،مصيبة كبيرة ،ومفسدة ضخمة ،وشر

مستطير ،وبالء ومحنة ،الميـ اعصمنا منيا ،واحفظنا عف الوقوع فييا ،وارحمنا يا أرحـ الراحميف،

فإنو ال حوؿ لنا وال طوؿ بيا.

َّ
آد َـ َحظَّوُ ِم ْف ِّ
في الصحيحيف مف حديث أَبي ُى َرْي َرةَ َع ْف َّ
الزَنا ،أ َْد َر َؾ
ب َعمَى ْاب ِف َ
النبِ ِّي ِ(( :إ َّف الم َو َكتَ َ
ظ ُرَ ،وِزَنا المِّ َس ِ
ؽَ ،و َّ
ؽ َذِل َؾ
َذِل َؾ َال َم َحاَل َةَ ،ف ِزَنا اْل َع ْي ِف النَّ َ
ص ِّد ُ
اف اْل َم ْن ِط ُ
الن ْف ُس تَ َمَّنى َوتَ ْشتَ ِييَ ،واْل َف ْرُج يُ َ
ُكمَّوُ َويُ َك ِّذ ُبوُ)).
أييا اإلخوة ،النظر بريد الزنا ،قاؿ الشاعر:
كؿ الحوادث مبداىا مف النظر……ومعظـ النار مف مستصغر الشرر
كـ نظرة فتكت في قمب صاحبيا ……فتؾ السياـ بال قوس وال وتر
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والعبد ما داـ ذا عيف يقمبيا……في أعيف الغيد موقوؼ عمى خطر

يسر ناظره ما ضر خاطره……ال مرحبا بسرور عاد بالضرر

وقاؿ الحجاوي :فضوؿ النظر أصؿ البالء ألنو رسوؿ الفرج  ،أعني اآلفة العظمى والبمية الكبرى ،

والزنا إنما يكوف سببو في الغالب النظر  ،فإنو يدعو إلى االستحساف ووقوع صورة المنظور إليو في

القمب والفكرة  ،فيذه الفتنة مف فضوؿ النظر  ،وىو مف األبواب التي يفتحيا الشيطاف عمى ابف آدـ.
َّ
ِ
ُق ْؿ لّْممؤ ِمنِيف ي ُغ ُّ ِ
وف
ص ِارِى ْـ َوَي ْح َفظُوْا فُُر َ
ُْ َ َ
ص َن ُع َ
ير بِ َما َي ْ
ضوْا م ْف أ َْب َ
وجيُ ْـ ذال َؾ أ َْزَكى لَيُ ْـ ِإ َّف الم َو َخبِ ٌ
[النور.]ٖٓ:
وتأمموا أييا المؤموف ما في ىذه اآلية مف البالغة الغوية ،وسمو التشريع ،وفصاحة الخطاب ،فقد
قاؿ اهلل عز وجؿ :ي ُغ ُّ ِ
ص ِارِى ْـ ولـ يقؿ يغضوا أبصارىـ ،ومف ىنا عمى أري كثير مف
َ
ضوْا م ْف أ َْب َ
المفسريف لمتبعيض ،ألف أوؿ نظرة ال يممكيا اإلنساف ،وانما يغض فيما بعد ذلؾ ،فقد وقع التبعيض
وجيُ ْـ ،إذ حفظ الفرج عاـ.
بخالؼ الفروج ،فمـ يقؿ :يحفظوا فروجيـ ،وقاؿَ :وَي ْحفَظُوْا فُُر َ
ألف البصر الباب األكبر إلى
ثـ تأمؿ كيؼ بدأ باألمر بحفظ البصر ثـ أتبعو بحفظ الفرج ،وذلؾ ّ

القمب ،وبحسب ذلؾ كثر السقوط مف جيتو ووجب التحذير منو.

وليذا قالوا :النواظر صوارـ مشيورة ،فأغمدىا فى غمد الغض والحياء مف نظر المولى ،واال جرحؾ
بيا عدو اليوى(ٔ)[ٔ].

وما أحسف قوؿ الشاعر :

وغض عف المحارـ منؾ طرفا ……طموحا يفتف الرجؿ المبيبا

فخائنة العيوف كأسد غاب ……إذا ما أىممت وثبت وثوبا

ومف يغضض فضوؿ الطرؼ عنيا……يجد في قمبو روحا وطيبا

أييا المؤمنوف ،في الديار الكافرة التي طغا أىميا في البالد فأكثروا فييا الفساد ،إذا نظرت أمامؾ

فسيقع نظرؾ عمى محرـ ،واذا صرفتو إلى الجية اليمنى ،فستشاىد صورة قبيحة ،واذا التفت إلى

يسارؾ فسيمر أماـ ناظريؾ شيطاف في صورة امرأة شبو عارية ،واذا نظرت أسفؿ منؾ فسترى مفاتف
مف نوع آخر ،فأيف تنظر ،انظر إلى السماء لتدعو اهلل عز وجؿ أف ييدي أىؿ ىذه البالد ،وأف

يرحمنا واياىـ فال ينزؿ عمييـ حجارة مف سجيؿ تحرؽ أجسادىـ العارية ،فإف لـ ييدىـ فندعوه أف
يخرجنا مف ىذه البالد سالميف في ديننا وأعراضنا ،وأىمينا ،وأف ييدي بالد المسمميف فال تحذو

حذوىـ في ىذا العري والفجور ،وأف تمتزـ اإلسالـ نيجاً وتقرب أىؿ الخير بدؿ أف تضيؽ عمى أىؿ

الخير حتى تضطرىـ لمقدوـ إلى ىذه الديار.

أييا اإلخوة ،مظاىر الفجور التي نشاىدىا بأـ أعيننا صباح مساء ،تعيد عمينا السؤاؿ الميـ

والخطير ،ما ىو المسوغ الشرعي لبقائنا في ىذه البالد ،ىذا السؤاؿ المحرج الذي كثي اًر ما تسائمنا بو
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في دواخؿ أنفسنا ،وكثي اًر ما تيربنا مف اإلجابة عنو ،وكثي اًر ما غالطنا عند اإلجابة عنو حقائؽ

شرعية ،بؿ وواقعية.

أييا المؤمنوف ،وكما ذكرت قبؿ ،فإف الحؽ مؤلـ ،والصراحة مزعجة ،ومواجية المشكمة تحتاج إلى

شجاعة واقداـ ،فمذا أريد أف ألخص لكـ جواب ىذا السؤاؿ فيما يمي:
سكنى ىذه الديار ال تجوز إال بتحقؽ ثالثة شروط:

األوؿ :األمف عمى الديف ،بحيث يكوف لدى المقيـ مف العمـ ،واإليماف وقوة العزيمة ما يطمئنو مف
الثبات عمى دينو ،والحذر مف الزيغ واإلنحراؼ ،وموالة الكافريف ومحبتيـ.

الثاني :أف يتمكف مف إظيار دينو بحيث يقوـ بشعائر اإلسالـ بدوف ممانع ،فال يمنع مف إقامة

الصالة ،والجمعة والجماعات إف كاف معو مف يصمى جماعة ،وكذلؾ ال يمنع مف الصياـ والزكاة

والحج وغيرىا مف شعائر الديف.

الثالث :المسوغ الشرعي .وال نريد أف نفصؿ في ىذه الشروط.

لكف ليسأؿ كؿ منا نفسو عف مدى تحقؽ ىذه الشروط ،وليتذكر قوؿ الرسوؿ (( :أنا بريء مف كؿ

مسمـ يقيـ بيف أظير المشركيف)).

أييا اإلخوة ،ولما كاف النظر المحرـ بيذه الدرجة مف الخطورة ،وىذه المنزلة مف الغواية ،كاف لغض
البصر فوائد كثيرة ،يسر اهلل لبيانيا العالـ الرباني طبيب القموب الشيخ ابف قيـ الجوزية ،وىا نحف

اعو:
نذكر نتفاً مف تمؾ الفوائد التي صاغيا ير ُ

أحدىا :تخميص القمب مف ألـ الحسرة:

فإف مف أطمؽ نظره دامت حسرتو ،فأضر شيء عمى القمب إرساؿ البصر ،فإنو يريو ما يشتد طمبو
وال صبر لو عنو وال وصوؿ لو إليو ،وذلؾ غاية ألمو وعذابو.

قاؿ الشاعر:

وكنت متى أرسمت طرفؾ رائداً …لقمبؾ يوماً أتعبتؾ المناظر

رأيت الذي ال كمو أنت قادر عميػ……ػو وال عف بعضو أنت صابر

والنظرة تفعؿ في القمب ما يفعؿ السيـ في الرمية ،فإف لـ تقتمو جرحتو ،وىي بمنزلة الش اررة مف النار

ترمى في الحشيش اليابس ،فإف لـ يحرقو كمو أحرقت بعضو ،والناظر يرمي مف نظره بسياـ غرضيا

قمبو ،وىو ال يشعر فيو إنما يرمي قمبو.

وقاؿ الشاعر:

إذا أنت لـ ترع البروؽ الموامحا …ونمت جرى مف تحتؾ السيؿ سائحا
غرست اليوى بالمحظ ثـ احتقرتو ……وأىممتو مستأنسا متسامحا
ولـ تدر حتى أينعت شجراتو…وىبت……رياح الوجد فيو لواقحا
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فأمسيت تستدعي مف الصبر عازبا……عميؾ وتستدني مف النوـ نازحا

الفائدة الثانية:

أنو يورث القمب نو ًار واشراقًا يظير في العيف وفي الوجو وفي الجوارح ،كما أف إطالؽ البصر يورثو
َّ
ظممة تظير في وجيو وجوارحو ،وليذا ػ واهلل أعمـ ػ ذكر اهلل سبحانو آية النور في قولو تعالى :الموُ
ض [النور ،]ٖ٘:عقيب قولوُ :ق ْؿ لّْممؤ ِمنِيف ي ُغ ُّ ِ
ُنور الس ِ
األر ِ
ص ِارِى ْـ [النور.]ٖٓ:
ُْ َ َ
ضوْا م ْف أ َْب َ
َّماوات َو ْ
ُ
َ

الفائدة الثالثة:

أنو يورث صحة الفراسة فإنيا مف النور وثمراتو ،واذا استنار القمب صحت الفراسة ألنو يصير بمنزلة
المرآة المجموة ،تظير فييا المعمومات كما ىي ،والنظر بمنزلة التنفس فييا ،فإذا أطمؽ العبد نظرة

تنفست نفسو الصعداء في مرآة قمبو ،فطمست نورىا ،كما قيؿ:

مرآة قمبؾ ال تريؾ صالحو ……والنفس فييا دائماً تتنفس

وقاؿ شجاع الكرماني :مف عمر ظاىره باتباع السنة وباطنو بدواـ المراقبة وغض بصره عف المحارـ
وكؼ نفسو عف الشيوات وأكؿ مف الحالؿ لـ تخطىء فراستو ،وكاف شجاع ال تخطىء لو فراسة.

واهلل سبحانو وتعالى يجزى العبد عمى عممو بما ىو مف جنسو ،فمف غض بصره عف المحارـ عوضو

اهلل سبحانو وتعالى إطالؽ نور بصيرتو ،فمما حبس بصره هلل أطمؽ اهلل نور بصيرتو ،ومف أطمؽ

بصره في المحارـ حبس اهلل عنو بصيرتو.

الفائدة الرابعة:

أنو يورث قوة القمب وثباتو وشجاعتو فيجعؿ لو سمطاف البصير مع سمطاف الحجة ،وليذا يوجد في
المتبع ليواه مف ذؿ القمب وضعفو وميانة النفس وحقارتيا ما جعمو اهلل لمف آثر ىواه عمى رضاه،

قاؿ الحسف :إنيـ واف ىممجت بيـ البغاؿ وطقطقت بيـ البراذيف ،إف ذؿ المعصية لفي قموبيـ أبى
اهلل إال أف يذؿ مف عصاه.

أييا المؤمنوف ،إف فيـ ىذا واداركو يبيف لنا سبباً مف أسباب الذؿ الذي ضرب عمى ىذه األمة في

ىذه العصور ،لقد أذلتنا المعاصي ،وأسرتنا الذنوب ،وأوىف قوانا البعد عف اهلل ،فخارت لنا كؿ قوة،

ووىنت لنا كؿ عزيمة ،وأصبحنا أىوف الخمؽ ،وانظر في حاؿ قنواتنا الفضائية التابعة لدولنا

اإلسالمية تعمـ أيف نحف.

وبيذا المناسبة ،فأقوؿ عرضاً :ىذا الكالـ ،أعني اتياـ قنواتنا اإلعالمية بنشر الرذيمة ،وبث الفساد،
يريح النفس ،ويسمي القمب ألف فيو إلقاء لمتعبة عمى اآلخريف ،وينسى الفرد منا مجابية الحقيقة،

ومواجية الصراحة ،إذا كاف ىؤالء يصنعوف الفساد في ىذه القنوات الفضائية ،فما الذي يدعونا ليذا

الفساد بجمب ىذه القنوات إلى منازلنا ،ثـ يجبرنا عمى مشاىدتيا؟

يا راميا بسياـ المحظ مجتيدا……أنت القتيؿ بما ترمي فال تصب
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وباعث الطرؼ يرتاد الشفاء لو……توقو فإنو يأتيؾ بالعطب

ترجو الشفاء بأحداؽ بيا مرض……فيؿ سمعت ببرء جاء مف عطب
وبائعا طيب عيش ما لو خطر……بطيؼ عيش مف األياـ منتيب

غبنت واهلل غبنا فاحشا فمو اس……ترجعت ذا العقد لـ تغبف ولـ تخب

الفائدة الخامسة:

أييا اإلخوة ،مف فوائد غض البصر أنو يورث القمب سرو اًر وفرحة وانشراحاً أعظـ مف المذة والسرور

الحاصؿ بالنظر وذلؾ لقيره عدوه بمخالفتو ومخالفة نفسو وىواه.

كؼ لذتو وحبس شيوتو هلل وفييا مسرة نفسو األمارة بالسوء أعاضو اهلل سبحانو مسرة
وأيضاً فإنو لما ّ
ولذة أكمؿ منيا كما قاؿ بعضيـ :واهلل لمذة العفة أعظـ مف لذة الذنب.

وال ريب أف النفس إذا خالفت ىواىا أعقبيا ذلؾ فرحاً وسرو ًار ولذة أكمؿ مف لذة موافقة اليوى بما ال
نسبة بينيما ،وىاىنا يمتاز العقؿ مف اليوى.

الفائدة السادسة:

أنو يخمص القمب مف أسر الشيوة ،فإف األسير ىو أسير شيوتو وىواه فيو كما قيؿ :طميؽ برأي

العيف وىو أسير ،ومتى أسرت الشيوة واليوى القمب تمكف منو عدوه وسامو سوء العذاب وصار كما

قاؿ القائؿ:

كعصفورة في كؼ طفؿ يسوميا …حياض الردى والطفؿ يميو ويمعب

الفائدة السابعة:

أنو يسد عنو باباً مف أبواب جينـ ،فإف النظر باب الشيوة الحاممة عمى مواقعة الفعؿ ،وتحريـ الرب
تعالى وشرعو حجاب مانع مف الوصوؿ ،فمتى ىتؾ الحجاب وقع في المحظور ولـ تقؼ نفسو منو
عند غاية ،فإف النفس في ىذا الباب ال تقنع بغاية تقؼ عندىا ،وذلؾ أف لذتيا في الشيء الجديد،

فغض البصر يسد عنو ىذا الباب.

أييا المؤمنوف ،وفوائد غض البصر وآفات إرسالو أضعاؼ أضعاؼ ما ذكرنا وانما نبينا عمى
بعضيا.

أييا المؤمنوف ،واآلف وبعد بياف خطورة ىذا اآلمر ،وبياف أىمية غض البصر ،يرد عمينا سؤاؿ ىاـ

جدًا ،ولعؿ قد خطر بخاطركـ كمكـ ،أال وىو ما ىي الوسائؿ المعينة عمى غض البصر؟

أييا المؤمنوف ،نعـ ىو سؤاؿ ىاـ جدا ،بؿ ىو سؤاؿ محير ،ال سيما في ىذه البالد ،وال سيما في

ىذه األجواء الصيفية.

أييا األخ المبارؾ ،إليؾ بعض الوسائؿ التي تعينني وتعينؾ عمى خوض ىذه المعركة القاسية مع

النفس ،واليوى ،والشيطاف ،فارع لي أذناً صاغية ،وامنحني فؤادؾ الخير ،وامنحني عقمؾ النير ألقوؿ
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لؾ:

القاعدة األولى :إذا نظرت نظر الفجأة فاصرؼ بصرؾ:

َف
في صحيح مسمـ عف جرير بف عبداهلل البجمي قاؿ َسأَْلت َر ُسوؿ المَّو َع ْف َن ْ
َم َرنِي أ ْ
ظ َرة اْلفَ ْجأَةَ ،فأ َ
ص ِري.
أ ْ
َص ِرؼ َب َ
ِ
صد َف َال ِإثْـ
قاؿ النووي في شرح مسمـ َو َم ْع َنى َن َ
صره َعَمى ْاأل ْ
ظر اْل َف ْجأَة أ ْ
َج َنبِيَّة م ْف َغ ْير قَ ْ
َف َيقَع َب َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ؼ ِفي اْل َحاؿ َف َال ِإثْـ َعمَ ْي ِو ،
ص َر َ
َعمَ ْيو في أ ََّوؿ َذل َؾ َ ،وَي ِجب َعمَ ْيو أ ْ
َف َي ْ
صره في اْل َحاؿ َ ،فِإ ْف َ
ص ِرؼ َب َ
ِ
ِ
الن َ ِ ِ
ِ
َوِا ْف ِا ْستَ َد َاـ َّ
يف
َم َرهُ بِأ ْ
صره َم َع قَ ْولو تَ َعالَىُ :ق ْؿ لّْم ُم ْؤ ِمن َ
َف َي ْ
ص ِرؼ َب َ
ظر أَث َـ ليَ َذا اْل َحديث  ،فَإَّنوُ أ َ
ي ُغ ُّ ِ
ص ِارِى ْـ.
َ
ضوْا م ْف أ َْب َ
أييا المؤمنوف ،كما ذكرنا فإف بصر اإلنساف في ىذه البالد معرض في كؿ دقيقة ،بؿ في كؿ لحظة
إلى الوقوع عمى صورة محرمة ،فماذا يفعؿ؟

اصرؼ بصرؾ ولو أف تضطر إلغماض عينيؾ ،واعمـ يا عبداهلل أنؾ إنما تتعامؿ مع اهلل ،مع ربؾ

وموالؾ ،مف إذا غضب ألقى بؾ في نار وقودىا الناس والحجارة ،عمييا مالئكة غالظ شداد ال
يعصوف اهلل ما أمرىـ.

القاعدة الثانية( :يا عمي! ال تتبع النظرة النظرة ،فإف لؾ األولى و ليست لؾ اآلخرة)(ٕ)[ٕ] رواه
اإلماـ أحمد وأبوداود وىو حديث حسف.

وىذه قاعدة متصمة بالقاعدة السابقة ،ومكممة ليا ،وىي قاعدة ذىبية في غض البصر وحفظو عف

الحراـ ،ال سيما في ىذه البالد.

قاؿ ابف الجوزي " :وىذا ألف األولى لـ يحضرىا القمب  ،وال يتأمؿ بيا المحاسف ،وال يقع االلتذاذ بيا
 ،فمتى استداميا مقدار حضور الذىف كانت كالثانية في اإلثـ".

القاعدة الثالثة :تجنب الجموس والتسكع في الطرقات:
اؿ(( :إِيَّا ُكـ واْلجمُوس ِفي الطُّرَق ِ
ي َع ْف َّ
ات َقالُواَ :يا
في صحيح مسمـ َع ْف أَبِي َس ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِر ِّ
النبِ ِّي َق َ
ْ َ ُ َ
ُ
يؽ
َر ُس َ
وؿ المَّ ِو َما لََنا ُب ٌّد ِم ْف َم َجالِ ِس َنا َنتَ َح َّد ُ
َعطُوا الطَّ ِر َ
ث ِفييَا َقا َؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو َ :فِإ َذا أ ََب ْيتُ ْـ ِإ َّال اْل َم ْجِم َس َفأ ْ
َّالِـ و ْاألَمر بِاْلمعر ِ
ص ِر و َك ُّ
اؿَ :غ ُّ
وؼ َوالنَّ ْي ُي َع ْف
َحقَّوُ َقالُواَ :و َما َحقُّوُ؟ َق َ
ؼ ْاألَ َذى َوَرُّد الس َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ض اْل َب َ َ
اْل ُم ْن َك ِر)).
ِ
َح َكامو َ ِ
قاؿ النوويَ " :ى َذا اْلحِديث َكثِير اْل َفوائِد ،و ُىو ِمف ْاألَح ِاديث اْلج ِ
َف
ام َعةَ ،وأ ْ
ظاى َرةَ ،وَي ْن َبغي أ ْ
َ
َ َ ْ َ
َ
َ
ُي ْجتََنب اْل ُجمُوس ِفي الطُّ ُرقَات ِليَ َذا اْل َحِديث".
أييا اإلخوة ،نيياىـ الرسوؿ عف الجموس في الطرقات ألنيا مظنة التعرض لمنظر المحرـ ،وارتكاب
منييات أخرى ،فمذلؾ قاؿ ليـ النبي (( :فإف كاف البد)) ،فأعطوا الطريؽ حقو ،وذكر مف حؽ

الطريؽ غض البصر.
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أييا اإلخوة ،يشترؾ مع الطرقات ىذه التي ىي مظنة النظر المحرـ ،األماكف العامة التي يكثر فييا

التفسخ ،كبعض الحدائؽ واألسواؽ ،ولألسؼ إف كثي اًر مف المسمميف يتياونوف في ىذا األمر،

فيخرجوف لمنزىة في مثؿ ىذه الحدائؽ مع عمميـ بأنيا مميئة بمظاىر التفسخ واالنحالؿ والعري ،ثـ
بعد ذلؾ يطالبوف بالحموؿ العممية المعنية عمى غض البصر.

فإف قاؿ قائؿ :لكف ال يستطع اإلنساف حبس نفسو بالبيت ،فال بد مف الخروج لشراء الحوائج،

والنزىة ،فنقوؿ أوال :ال بد أف يكوف ذلؾ بقدر الحاجة ،وال يحدث فيو توسع ،ثـ ليتجنب اإلنساف

األزمنة واألمكنة التي ىي مظنة الفساد ،وبعد ذلؾ نقوؿ لو كما قاؿ الرسوؿ ألصحابو(( :فإف كاف

وال ُبد فأعطوا الطريؽ حقو ...غض البصر ،وكؼ األذى)).
أييا اإلخوة ،ما أشبو ىذه البالد في ىذه األياـ ،دور النظافة واالستحماـ التي وجدت في بعض البالد
اإلسالمية في عصور سابقة ،دور النظافة ىذه كانت تسمى بالحمامات ،وليس المقصود بيا أماكف

قضاء الحاجة ،بؿ ىي أماكف عامة تتوفر فييا التدفئة والماء الساخف الذي ال يتوفر لكؿ أحد في

تمؾ األزمنة.

ىذه الدور يدخميا عموـ الناس مف الرجاؿ فقط ،أو النساء فقط ،وال يراعوف فييا حفظ عوراتيـ

وسترىا عف أعيف الناس ،ومع أنيا تخمو عف االختالط بيف الرجاؿ والنساء ،إال أف العمماء ذكروا ليا

أحكامًا خاصة ،ألف فييا كشفًا لمعورات ،وىذه األحكاـ التي ذكرىا العمماء لمتؾ الدور كأنما ذكروىا

ليذه البالد.

قاؿ العمماء :فإف استتر فميدخؿ بعشر شروط ،نذكر منيا ما يمي:

األوؿ :أال يدخؿ إال بنية التداوي أو بنية التطير عف الرحضاء ،ومعنى ىذا أف الدخوؿ لمجرد الترفو
الذي ال حاجة لو بو.

الثاني :أف يتعمد أوقات الخموة أو قمة الناس.

الثالث :أف يكوف نظره إلى األرض أو يستقبؿ الحائط لئال يقع بصره عمى محظور ،وغير ذلؾ.
فإف لـ يمكنو ذلؾ كمو فميستتر وليجتيد في غض البصر.
-------------------------

الخطبة الثانية

وبعد :فمف القواعد المعينة عمى غض البصر :قولو تعالى.
ور [غافر.]ٔ9:
القاعدة الرابعةَ :ي ْعَم ُـ َخائِ َن َة ا ْ
ال ْع ُي ِف َو َما تُ ْخِفى الص ُ
ُّد ُ
قاؿ ابف عباس( :ىو الرجؿ يكوف جالساً مع القوـ فتمر المرأة فيسارقيـ النظر إلييا ،وعنو :ىو

غض بصره ،فإذا رأى منيـ غفمة تدسس بالنظر ،فإذا
الرجؿ ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليو أصحابو ّ
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نظر إليو أصحابو غض بصره ،وقد عمـ اهلل عز وجؿ منو أنو يود لو نظر إلى عورتيا).

وقاؿ مجاىد ىي مسارقة نظر األعيف إلى ما نيى اهلل عنو(ٖ)[ٔ].

وقاؿ قتادة :ىي اليمزة بعينو واغماضو فيما ال يحب اهلل تعالى.

سئؿ الجنيد :بـ يستعاف عمى غض البصر؟ قاؿ :بعممؾ أف نظر اهلل إليؾ أسبؽ إلى ما تنظره .وكاف

اإلماـ أحمد ينشد:

إذا ما خموت الدىر يوما فال……تقؿ خموت ولكف قؿ عمى رقيب

وال تحسبف اهلل يغفؿ ساعة……وال أف ما يخفى عميو يغيب
اإلنساف عَمى َن ْف ِس ِو ب ِ
ص َيرةٌ َوَل ْو أَْل َقى َم َع ِاذ َيرهُ [القيمامة.]ٔ٘ ،ٔٗ:
َ
القاعدة الخامسةَ :ب ِؿ ِ َ ُ َ
يكثر اإلنساف مف البحث عف األعذار في عدـ إمكانية غض البصر ،وأنو أمر غير واقعي ،ويبدأ

الشيطاف بحياكة صور متعددة مف األعذار ،ويزيف لو االتكاؿ عمييا مف أجؿ أف يطمؽ بصره،

ويسرح بنظره ،فتارة يقوؿ لو مستيزئاً :األحسف لؾ أف تكوف أعمى ،أو أف تصطدـ بالناس ،وتارة
يقوؿ لو :سر كاألبمو الذي ال يعرؼ شيئًا ،وأخرى يقوؿ لو الميـ نظافة القمب ،ولو نظرت إلى

النساء ،وىكذا ،إلى غير ىذه مف األعذار ،والجواب عف كؿ ىذا :بؿ اإلنساف عمى نفسو بصير ،ولو
أكثر مف إلقاء المعاذير ،وىذا معنى تمؾ اآلية.

القاعدة السادسة(( :احفظ اهلل يحفظؾ)).

نعـ احفظ اهلل باتباع أوامره واجتناب نواىيو ،يحفظؾ مف اإلنزالؽ في المعاصي ،كما يحفظؾ إذا

احتجت إليو في يوـ شدة ،ومف حفظ اهلل أف تمزـ ذكره حتى تكوف أقرب إليو ،وأبعد عف الشيطاف،

فإذا مر عميؾ منظر ،أو رأيت صورة فإنؾ تكوف متصالً باهلل ،مستمداً القوة منو ،فيكوف ذلؾ أقوى

ألف تغض بصرؾ.

أييا اإلخوة ،مف الغريب أف بعض اإلخوة ،مفرط في ذكر اهلل ،بؿ ىو مصاحب لمشيطاف ،إما عف

طريؽ الغناء الذي ىو مزمار الشيطاف كما قاؿ غير واحد مف السمؼ ،وباعث عمى النشوة ومحرؾ

لمغرائز ،وباعث عمى الخفة ،مصاحب لكؿ ذلؾ ،ثـ بعد ذلؾ يقوؿ :إف غض البصر غير ممكف في

ىذه الديار.

يا أخي أحطت نفسؾ بأسوار الشيطاف ،وتخندقت في حبائمو ،ثـ بعد ذلؾ تطالب نفسؾ بما ال مقدرة

عميو ،وتتمنى أف تغض بصرؾ.

ترجو السالمة ولـ تسمؾ مسالكيا……إف السفينة ال تجري عمى اليبس

قاؿ ابف تيمية :وتأمؿ كيؼ عصـ اهلل عز وجؿ يوسؼ عميو السالـ مف فتنة امرأة العزيز ،فقد كانت
مشركة فوقعت مع تزوجيا فيما وقعت فيو مف السوء ،ويوسؼ عميو السالـ مع عزوبتو ومراودتيا لو

واستعانتيا عميو بالنسوة وعقوبتيا لو بالحبس عمى العفة عصمو اهلل بإخالصو هلل تحقيقاً لقولو:
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ِ
َجم ِعيف ِإالَّ ِعب َ ِ
يف [الحجر ،]ٗٓ ،ٖ9:قاؿ تعالىِ :إ َّف ِع َب ِادى لَ ْي َس لَ َؾ
َو ْ
َ
اد َؾ م ْنيُ ُـ اْل ُم ْخمَص َ
الغ ِوَينَّيُ ْـ أ ْ َ َ
اف ِإالَّ م ِف اتَّبع َ ِ
يف [الحجر.]ٕٗ:
َعمَ ْي ِي ْـ ُسْم َ
طٌ
ؾ م َف اْل َغ ِاو َ
َ ََ
القاعدة الثامنة(( :وأتبع السيئة الحسنة تمحيا)).

أييا األخ المبارؾ ،إف انزالؽ عينيؾ في نظرة محرمة ،واختالسة طرفؾ لصورة نييت عف النظر

إلييا ،ينكت نكتة سوداء في قبمؾ ،فاحذر أف تكثر ىذه النقاط السود حتى يصبح قمبؾ أسود مربادًا

كالكوز مجخياً أي منكوساً ال يعرؼ معروفاً وال ينكر منك اًر إال ما أشرب في ىواه ،فاحذر كؿ الحذر
مف ىذا ،وأتبع ىذه السيئة بحسنة ،حتى تجمو قمبؾ وتغسؿ فؤادؾ مف ظممة المعصية ،وذلة

المخالفة ،وتضيؽ عمى شيطانؾ منافذه.

إف الشيطاف يأتيؾ فيقوؿ لؾ :ىا قد وقعت ،فانتيى أمرؾ ،فال تحمؿ نفسؾ ما الطاقة لؾ بو ،فال
داعي ألف تعاىد نفسؾ بعدـ النظر وتمنتع عف شيء تعمـ يقيناً أنؾ ستعود إليو ،وىكذا ينسج

الشيطاف الرجيـ حولؾ خيوطاً مف الوىـ ،والوىف ،حتى تصبح أسيره ،وال تمبث أف يصدؽ عميؾ قوؿ
ت َم ِف اتَّ َخ َذ اليوُ َى َواهُ [الجاثية.]ٕٖ:
اهلل عزوجؿ :أَ َف َأرَْي َ
ب َل ُكـ ِإ َّف الَِّذيف يستَ ْكبِروف عف ِعب َ ِ
القاعدة التاسعة :وَقا َؿ ربُّ ُكـ ْاد ُعونِى أ ْ ِ
وف َجيََّن َـ
َ َْ ُ َ َْ َ
ادتى َس َي ْد ُخمُ َ
َستَج ْ ْ
َ َ ْ
ِ
يف [غافر.]ٙٓ:
داخ ِر َ
روى شعبة عف عبدالممؾ بف عمير قاؿ سمعت مصعب بف سعد يقوؿ :كاف سعد يعممنا ىذا الدعاء

عف النبي(( :الميـ إني أعوذ بؾ مف فتنة النساء وأعوذ بؾ مف عذاب القبر)).

الدعاء ،خير سالح ،وأقوى وسيمة ،وأنفع دواء ،بو استعانة برب األرض والسماء ،بو النصر عمى

األعداء ،فاستعف بو يا أخي.

ادع اهلل دائماً أف يحفظ عميؾ إيمانؾ ،وأف يقوي عزيمتؾ عمى غض البصر ،وحفظ النظر ،ادع اهلل
في ليمؾ ونيارؾ ،في أوقات االستجابة ،وفي كؿ وقت.

أييا اإلخوة المؤمنوف ،ضيؽ الوقت يمنعني مف بياف أمور أخرى متصمة بيذا الموضوع ،منيا ذكر

بعض الحيؿ الشيطانية التي يحتاؿ بيا الشيطاف ألجؿ أيقاعنا في ىذه الفتنة ،وكذا الحديث عف
مشاىدة القنوات الفضائية ،ثـ الحديث عف شبكة االنترت والوسائؿ المعنية عمى السالمة مف

أخطارىا ،ولعؿ اهلل ييسر ذلؾ إف كاف في العمر بقية.

أييا اإلخوة ،ما ىي إال كممات سكبت فييا روحي ،وأفرغت فييا مشاعري ،أرجو أنيا خرجت مف

قمب اعتصر مف ىوؿ ىذه المشكمة ،والكالـ يسير ،لكف الفعؿ عسير.
__________

(ٔ) بتصرؼ مف تفسير الثعالبي (ٖ.)ٔٔٙ/
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(ٕ) حـ د ت ؾ) عف بريدة .تحقيؽ األلباني( .حسف) انظر حديث رقـ (ٖ٘ )ٚ9في صحيح

الجامع.

(ٖ) تفسير القرطبي.

