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 ،  والصالة والسالم عىل نبينا حممد، رب العاملنيهللاحلمد   
   .وعىل آله وصحبه أمجعني

 :أما بعد  
 من أحوال مطلب ملح ااحلديث عن الشهوة وما يعرتهيف  

السيام يف هذا العرص الذي كثرت فيه  لكل مسلم ومسلمة،
 .وغلب تأثريها مثرياهتا،

 فام الشهوة؟  
 وملاذا خلقت؟  
 وما أسباب الوقوع يف الشهوة املحرمة؟  
 وما عالج الشهوة املحرمة؟  
 كر والدعاءمع الش هذا ما سنتطرق إليه يف ثنايا هذا الكتاب،  

 . بالتوفيق لكل من ساهم يف إعداد هذه املادة وإخراجها
  اللهم اغننا بحاللك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك،  

  .وبفضلك عمن سواك
 . وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنياهللاوصىل   
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 الشني واهلاء واحلرف املعتل كلمة واحدة،( :قال ابن فارس  
 .)١()ٌوشئ شهي ،رجل شهوانوهي الشهوة، يقال 

ًشهي الشئ وشهاه يشهاه شهوة :(وقال الفريوز أبادي  
 .)٢()واشتهاه وتشهاه أحبه ورغب فيه

      

 :ٍللشهوة عدة معان أبرزها ما ييل
لتحقيق   عليها عباده؛اهللاهي فطرة غريزية جسدية جبل   

  .غايات نبيلة وأهداف سامية
 . بالرغبة يف املعارشةهي شعور الرجل واملرأة  
 . هي اشتياق النفس إىل اليشء  

                                                      
 ).٣/١٧١( معجم مقاييس اللغة)  ١(
 ).١٤/٤٤٥(لسان العرب )  ٢(
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  خلق فينا الشهوات واللذات لنستعنياهللاإن ( :قال ابن تيمية  
 فإن ،هبا عىل كامل مصاحلنا، فخلق فينا شهوة األكل واللذة به

  وبه حيصل بقاء جسومنا يف الدنيا، وكذلك،ذلك يف نفسه نعمة
 ُ وبه حيصل بقاء النسل،،ُاللذة به هو يف نفسه نعمةشهوة النكاح و

ًأمرنا كان ذلك سعادة لنا يف ما فإذا استعني هبذه القوى عىل 
ً عليهم نعمة مطلقة، اهللا وكنا من الذين أنعم ،الدنيا واآلخرة

 ره علينا بأكل اخلبائث يف نفسها،ظوإن استعملنا الشهوات فيام ح
 أو ،أوتعدينا أزواجنا  فيها،أو كسبها كاملظامل، أو باإلرساف

 .)١() كنا ظاملني معتدين غري شاكرين لنعمته،ما ملكت أيامننا
فالشهوة إذن ليست مذمومة يف حد ذاهتا، ولكنها بحسب   

ٌما تستعمل فيه، فإن استعملت فيام ينفع وما أبيح فهي خري 
  . وإال فال،لصاحبها

  لكسبُ النفسلن تتحرك  فبدوهنا ،عظيمةة حكميف هذا و  
                                                      

 ).٣٤٢-١/٣٤١(االستقامة ) ١(
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  فاقتضتَّلن تتحقق كثري من مقاصد الشارع جل وعال، و،الولد
تثريها حكمة اللطيف اخلبري أن جعل فينا بواعث ومستحثات 

 يف استدعاء الشهوة لكان، وإال نا ومصلحتؤنا وبقاناملا فيه قوام
 . والشقاءالكاهليف ًسببا ن وكقد ت ًقسـرا كلفة عظيمة،

شاء حلكم وغايات  هم بام يف خلقه ابتالؤاهللاومن سنن   
  املطيع من العايص،اهللانبيلة، ومن ذلك ابتالؤهم بالشهوة؛ ليميز 

  . واخلبيث من الطيب
 الدنيا فذلك ة احلياة شهوَبَلَمن غ( :قال مالك بن دينار  

 .)١() الشيطان من ظلهُقَرْفَالذي ي
  :وقال احلسن البرصي

 ٌةَوــْهَش ُهـْتَبَ سٍورُتْسَ مَّبُر  
َ فاهنتكُهُرـــْتِ سَّــرىَعَتَف     َ ْ  ــا َ
 اَِذإَ فٌدْبَ عِةَوـْهَّ الشُبِاحَص  
 )٢(اكِلَى مَحْضَ أَةَوْهَّ الشَبَلَغ    

                                                      
 ).٢٢ (ذم اهلوى، )٢/٣٦٥(حلية األولياء   ) ١(
 ).٣٤( ذم اهلوى ،)٤٨٤(روضة املحبني   )٢(
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 اهللالذا قدمها و وشهوة النساء من أعظم شهوات الدنيا،  
وقوة تأثريها  لعظم فتنتها، تعاىل  عىل غريها من الشهوات؛
p  s  r  q   :عىل الفرد واملجتمع، قال تعاىل

  z  y   x  w  v     u  t
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 ُتْكَرَا تَم« :قال r النبي ن عبعن أسامة بن زيد و  
َّرضَ أًةَنِْتي فِدْعَب   . )١(»ِاءَسِّ النَنِ مِالَجِّ الرَىلَ عَ

وا ُقَّات« :قال r عن النبي سعن أيب سعيد اخلدري و  
 ِ يفْتَانَ كَيلِائَِْرسي إِنَ بِةَنِْت فَلَّوَ أَِّنإَ ف؛َاءَسِّالن واُقَّاتَ و،اَيْنُّالد
 .)٢(»ِاءَسِّالن

                                                      
 ).٢٧٤٠(ومسلم ) ٥٠٩٦(رواه البخاري   ) ١(
 ).٢٧٤٢(رواه مسلم   ) ٢(
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اإليامن سالح املؤمن، وهو احلصن احلصني الذي يقي من   
 نسان عن الطاعاتالوقوع يف مهاوي الرذيلة، وحينام يبتعد اإل

يضعف إيامنه ويتجرأ عىل الوقوع يف املعصية، ولذلك قال 
ترك الشهوة املذمومة مع : ثالثة من أعالم التقوى( :بعضهم

االستمكان منها، والوفاء بالصاحلات مع نفور النفس منها، 
هذه األشياء ف ،)١()ّورد األمانات إىل أهلها مع احلاجة إليها

؛ ً عظيامًا ودينًا إيامن فاعلها أن يف قلبالثالثة فعلها يدل عىل
، ويرغم نفسه عىل العبادة هللا يرتكه ه لكنأمامهجيد احلرام ألنه 

رد األمانات إىل أهلها مع ي و،والطاعة مع نفور النفس منها
 .احلاجة إليها

 

                                                      
 ).٩/٣٩٣(حلية األولياء   ) ١(
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ُرجلال«: قال r النبي  أنسعن أيب هريرة    ُ  ِينِ دَىلَ عَّ
َ خيْنَ مْمُكُدَحَ أْرُظْنَيْلَ ف،ِِهلِيلَخ  . )١(»ُِلالُ

كثري من املعايص التي يقع فيها اإلنسان يكون الدافع هلا   
 .هو صديق السوء

 عن بداية وقوعه يف ًشاب عمره سبعة عرش عامايقول   
ًفيلام حمرما كان عندأول مرة شاهدت فيها ( :املعصية  يت زيارً

ًرفته، أخرج فيلام وقام عندما كنا يف غ و،حد أصدقائيأل
 ).بتشغيله، فشاهدته معه، وكانت هذه البداية

" #  :قالفحرم البذاءة ومنع من الفحش تعاىل اهللا ف  
 0 / .  - ,+ * ) ( ' & % $ 

 .]١٤٨:النساء[
َّاللعان َالَ وِانَّعَّالطِ بُنِمْ املؤَسْيَل«: r اهللاوقال رسول    َّ 
 . )٢(»ِيءِذَ البَالَ وِشِاحَ الفَالَو

                                                      
 .، وحسنه األلباين)٢٣٧٨(والرتمذي ) ٤٨٣٣(رواه أبو داود   )١(
 .، وصححه األلباين)١٩٧٧(رواه الرتمذي   )٢(
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 عباده اهللامن سهام إبليس، وقد حذر سهم مسموم النظر   
R Q P ON  :لاقاملؤمنني منه ف

^ ] \ [  Z YX W V  UT S 
 .]٣٠ :النور[

    

إن فراغ الشباب يقودهم إىل التفكري يف احلرام، ويطلق   
 ًا من مهومهم، ويبدأونعنان خياهلم للتخطيط له، حتى يصبح مه

 .بمامرسة العادة السيئة ونحوها من املهلكات
ْوالنفس إن مل تشغل بالطاعة شغلت باملعصية   َ ِْ ُ َْ ُ. 
 قال:  قالب ذلك، فعن ابن عباس rوقد بني النبي   

 ،ُةَّحِّ الص:ِاسَّ النَنِ مٌِريثَ كَامِيهِ فٌونُبْغَ مِانَتَمِْعن«: r اهللارسول 
  .)١(»ُاغَرَالفَو

                                                      
 ).٦٤١٢(رواه البخاري   ) ١(
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 إن مل يستغل باملفيد  للنفسة ومفسد،الفراغ مصيبة عظيمةف  
 .والنافع

     

ًالتساهل يف النظر إىل النساء وخمالطتهن كثريا ما يؤدي إىل   
وقوع املرء يف الفاحشة، مع أنه مل يكن يقصدها يف البداية، ولكن 

 . حرمة األكثر التساهل يف احلرام األقل حرمة يؤدي إىل احلرام
فكم من أهل بيت تساهلوا يف ترك اخلادمة مع الشاب حتى   

 !.عضوا أصابع الندم بعد ذلك
وكم من فتاة تركها أهلها منفردة مع السائق حتى أدى األمر   

 !.إىل ما ال حتمد عقباه
ونحو ذلك من التساهالت التي جتر إىل كثري من الباليا   

 .واملوبقات

     

إن من أسباب الوقوع يف احلرام القرب من مثريات الشهوة،   
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وألجل ذلك فإن الشارع حذر من اجللوس يف الطرقات؛ ألهنا 
 .مظنة أن يرى اإلنسان فيها ما يثري شهوته

 ْمُاكَِّيإ« :قال r النبي عن س اخلدري سعيد أيب عن  
 من ،ٌّدُب لنا ما :هللا رسول يا فقالوا. »ِاتَقُرُّالط ِيف َوسُلُاجلَو

 واُطْعَأَف َِسلْجَامل َِّالإ ْمُتْيَبَأ اَِذإَف« :قال. فيها نتحدث جمالسنا
 ُّفَكَو ،َِرصَالب ُّضَغ« :قال ؟هحق وما :قالوا. »َهَّقَح َيقِرَّالط
 . )١(»ِرَكْنُامل ِنَع ُوالنهي ،ِوفُرْعَاملِب ُواألمر ،ِمَالَّالس ُّدَرَو ،ىََذاأل

اكن العبادة والذكر فإن الشارع جعل صفوف وحتى يف أم  
النساء منفصلة عن صفوف الرجال، وأمر بتخصيص باب 

 عن االنفتال للناس حتى ينصـرف rللنساء، وكان يتأخر 
 .ًالنساء؛ كل هذا ابتعادا عن مثريات الشهوة

املوسيقى واألغاين، واألماكن املختلطة : ومن املثريات أيضا  
 قنوات الفضائية اهلابطة، ومواقع الشبكةكاملطاعم واملالهي، وال

العنكبوتية التي تنرش الرذيلة، واملجالت التي حتتوي عىل 
 .الصور املاجنة

                                                      
 . واللفظ ملسلم)٢١٢١(ومسلم ) ٢٤٦٥(رواه البخاري   ) ١(
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 إذا عرضت الشهوة للمسلم، وتزين له احلرام بأنواع الزينة،  
وسهلت عليه األمور، وهتيأت له الظروف، فكيف يتعامل 

 !.مع هذه احلالة؟
ك ثالث قواعد تعني املسلم عىل جتاوز هذه املحنة، هنا  

 :وتساعده عىل التخلص من هذا املأزق، وهي
   

العاصم للعبد هو  صامم األمان، وهاإليامن باهللا واخلوف من  
 . من مواقعة احلرام، واالنسياق وراء الشهوات

يد  ورصف عنه ك،اهللا فأعاذه u قاهلا يوسف )اهللامعاذ (  
، ويقوهلا بعض من يستظل بظل العرش يوم ال ظل ةالنسو

:  قالr  عن النبيس، عن أيب هريرة إال ظل عرش الرمحن
ُسبعة يظلهم « ُ َُ ُّ ِ ٌ َ ِ يف ظله،اهللاْ ِِّ ُطلبته ٌلُجَرَو.. .ومنهم ِ َْ َ  ُاتَ ذٌةَأَرْ امَ
 . )١(»اهللا ُافَخَ أِِّين إ:َالَقَ فٍالََمجَ وٍبِْصنَم

                                                      
 ).١٠٣١(ومسلم ) ٦٦٠(رواه البخاري   ) ١(
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 هاليزجروالظاهر أنه يقول ذلك بلسانه : (قال ابن حجر  
 ومواطئة القلب ،)١() وحيتمل أن يقوهلا بقلبه،عن الفاحشة

 وال تصدر ، وأثره كبري،واللسان يف هذه احلال يشء عظيم
يف مثل ذلك ) اهللا، إين أخاف اهللامعاذ (مثل هذه الكلمة 

، سواء وجعل رسه وعالنيته ،اهللاملوطن إال من عبد راقب 
 .علن يف الرس كام خيافه يف الاهللاخاف ف

 ثار أسامئه يف الواقعآ ومطالعة اهللاملؤمن إذا تربى عىل مراقبة و  
َّفإنه سيثبت أمام الشهوات، وسينجو من مزالقها، ومن ثم يفوز َ 

 Ó  Ô: باجلنة التي أزلفت ملن خيش الرمحن بالغيب
Õ Ö × Ø Ù Ü Û Ú Ý Þ  ß à á 
 âã ä å  æ] شى خي: أي. ]٣٣-٣١:ق

 .إذا غاب عن أعني الناظرينالرمحن 
َطغي الَِىل إٌةَيِاعَ دُسْفَّالنَو    ٍةـَمْلُي ظـِ فٍةَيبِِر بَتْوَلَا خَِذإَو ْ  ِانُّ
َ هلْلُقَ وِهَلِ اإلِرَظَ نْنِ مِحَتْاسَف  )٢(ِاينَرَ يَمَالَّ الظَقَلَي خِذَّ الَِّنإ    اَ

                                                      
 ).١٤٦-٢/١٤٥(فتح الباري   ) ١(
 ).٢٥(نونية القحطاين   ) ٢(



 هــوةالش  
 

 

 : وقال الشافعي
   ْلُقَ تَالَ فًماْوَ يَرْهَّ الدَتْوَلَا خَا مَِذإ  
َّيلَ عْلُ قْنِكَلَ وُتْوَلَخ      ُيبِقَ رَ
ْ حتَالَو    ًةـَاعَ سُلــَفْغَ اهللا يَّنـَبَسَ
ْا ختَ مَّنَ أَالَو      )١(ُيبِغَ يِهْيَلَ عيِفُ
 فإنهعاين وعمل بمقتضاها مثل هذه املاملؤمن إذا تربى عىل   

  تستعبده وال،ًخلق سوي، وينشأ تقيا ال تستهويه مادةذا يصبح 
 وال تعمل النفس األمارة بالسوء شهوة، وال يتسلط عليه شيطان،

 :ً قائالالشهوة املحرمةعته بل إنه يصيح إذا د نفسه، عملها يف
 :وإذا وسوس إليه الشيطان قال له، اهللا معاذ اهللاإين أخاف 

  .ليس لك عيل سلطان
وإذا زين له قرناء السوء طريق الفاحشة واملنكر أسكتهم   
العبد الذي يرتبى عىل هذا حقيق ،  ال أبتغي اجلاهلني:قولهب

  .ً إن قارب احلرام يوما)اهللاتق (بأن تؤثر فيه كلمة 
  الثالثة الذين نجاهمأحد وهو ،وتأمل يف حال ذلك الرجل  

                                                      
 ).٥/٤٦١(شعب اإليامن   )١(
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أعامل بسبب  ؛ انطبقت عليهم الصخرةعندما من الغار اهللا
 َّبَحَأ ْتَانَك ٍّمَع ُْتِنب ِيل ْتَانَك َّمُهَّالل«: ، يقولصاحلة كانت هلم

َِّيلإ ِاسَّالن  اَِهب ْتَّمـَلَأ ىَّتَح ،يِّنِم ْتََعنَتْامَف ،اَهِسْفَن ْنَع اَُّهتدَرَأَف ،َ
 َىلَع ٍارَينِد َةَائِمَو َينِْرشِع اَهُتْيَطْعَأَف ،ِينْتَاءَجَف ،َِنينِّالس َنِم ٌَةنَس
 اَهْيَلَع ُتْرِدَق اَذِإ ىَّتَح ،ْتَلَعَفَف ،اَهِسْفَن َْنيَبَو ِينْيَب َِّيلَُخت ْنَأ
: ويف رواية- ،ِهِّقَِحب َِّالإ َمَاتَاخل َّضُفَت ْنَأ َكَل ُّلِحُأ َال :ْتَالَق

ِاتق  ِ وال تفض اخلاتم إال بحقهاهللاَّ ِّ َُ َ َِ َّ َِ َ َ  ِوعُقُالو َنِم ُتْجَّرَحَتَف -ََّ
َِّيلإ ِاسَّلنا ُّبَحَأ َيِهَو اَْهنَع ُتْفََرصْانَف ،اَهْيَلَع  َبَهَّالذ ُتْكَرَتَو ،َ
َذلك  ُتْلَعَف ُْتنُك ِْنإ َّمُهَّالل ،اَهُتْيَطْعَأ يِذَّال ِ  َكِهْجَو َاءَِغتْابَ
 . )١(»ُةَرْخَّالص ِتَجَرَفْانَف .ِيهِف ُنْحَن اَم اَّنَع ْجُرْافَف

 قعدو ،فتأمل حال هذا العبد كيف قارب احلرام هذه املقاربة  
 وقدر عليها، فزال عن ذلك ،د الرجل من امرأته مقع حبيبتهمن

  !.قام عنها وهي أحب الناس إليه و،)اهللاتق (املوقع بكلمة 
يثمر لصاحبه خشية الذي  تعاىل، باهللالصادق  اإليامن إنه  
   . ومراقبته يف الغيب والشهادةاهللا

                                                      
 .)٢٢٧٢(رواه البخاري   ) ١(
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 G F E D C B : تعاىلاهللاقال   
:  يف معنى خائنة األعنيبقال ابن عباس ،  ]١٩:غافر[
 ،هو الرجل يدخل عىل أهل البيت بيتهم وفيهم املرأة احلسناء(

، فإذا غفلوا حلظ إليها، فإذا فطنوا  وهبم املرأة احلسناءأو متر به
 .)١()ره عنها، فإذا غفلوا حلظ، فإذا فطنوا غضـغض بص

سرتق النظر إىل الرجل يكون يف املجلس ي( :قال سفيانو  
وإن   رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر،ناملرأة متر هبم، فإ

ما    G F E، عني خائنة األههذ، غفلوا نظر
 .)٢()جيد يف نفسه من الشهوة

 .، وسيسأله عن عملهاهللا موقوف بني يدي وليعلم العبد أنه  
 Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë  :قال تعاىل
ÍÌ Ï Î Ñ Ð ]هو ف ]٣٦:اإلرساء

 سهم مسموم من سهام ، والتي هيالنظرةمسئول عن هذه 
  .الشهوة رائدهي  و،إبليس

                                                      
 ).٧/١٣٧(تفسري ابن كثري   ) ١(
 ).٧/٧٨(حلية األولياء   )٢(
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 هلوقيف لربط بني أول خطوات احلرام وآخرها كان اولذلك   
  O N UT S R Q P: تعاىل

 ^ ] \ [  Z YX W V ]٣٠:النور[. 
 ، املؤمنني أن يغضوا من أبصارهم عام حرم عليهماهللافأمر   

ا أباح هلم، فإذا اتفق أن وقع البرص عىل حمرم وال ينظروا إال مل
 .ًمن غري قصد فليرصف برصه عنه رسيعا

 

ن النظر أل: (الرس يف تقديم غض البرص عىل حفظ الفرج  
 .)١() ورائد الفجور،بريد الزنا

 والنظر أصل عامة احلوادث التي تصيب (:يقول ابن القيم  
ثم  إن النظرة تولد اخلطرة، ثم تولد اخلطرة فكرة، ف؛اإلنسان

ثم تقوى فتصري  تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة،
 يف هذاو ،مل يمنع منه مانع  ما، فيقع الفعل والبد،عزيمة جازمة

. الصرب عىل غض البرص أيرس من الصرب عىل أمل ما بعده: قيل
                                                      

 ).٣/١٤٣(تفسري النسفي ،)١٨/١٣٩( روح املعاين لأللويس  )١(
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 : وهلذا قال الشاعر
 ِرَظَّ النَنِا مَاهَدْبَ مِثِادَوـَ احلُّلــُك  
َ الرشِرَغْصَتْسُ مْنِ مِارَّ النُمَظْعُمَو      ِرَّ
 اَِهبِاحَ صِبْلَ قِ يفْتَغَلَ بٍةَرْظَ نْمَك  
 ِرَتَالوَ وِسْوَ القَْنيَ بِمْهَّ السِغَلْبَمَك    
 ُهـُبِّلَقُ يٍفْرـَا طَ ذَامَد اَ مُدــْبَالعَو  
 ِرَطَ اخلَىلَ عٌوفُقْوَ مِيدِ الغُِنيْعَ أِيف    
 ُهـَتَجْهُ مَّـرَا ضَ مُهَتَلْقُ مُّرـُسَي  
ِبا بَحْرَ مَال     َور عُرـُسً  ِرَرـَّالضِ بَادـٍ
 فريى العبد ما ،أنه يورث احلرسات والزفرات :من آفاتهو  

ًليس قادرا عليه وال صابرا    .)١()هعنً
 ّيرون النساء وهنوهؤالء الذين يذهبون إىل األسواق ف  

ًتقطع قلوهبم حسـرة وأملا وكمدامتربجات؛ ت ً.  
 ،ّإن أكثر هذه النظرات ال تنتهي بالزنا: قد يقول قائلو  

 !. وال يذهب معها للحرام
                                                      

 ).١٠٦( الكايفاجلواب   )١(
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ألنه ؛ ة وأمل تنتهي بحرسإن هذه النظرات: ولكنا نقول  
ً فيبقى متحرسا متأملا، ًأمامه فتنا ال يمكنه الوصول إليها،يرى  ً

  .ًمتأوهاًمتحريا  فيبقى ففشل،وربام حاول 
ال ، أن ترى ما وهذا من أعظم العذاب: (ثم قال ابن القيم  

 :صرب لك عنه وال عن بعضه، وال قدرة لك عليه، قال الشاعر
 ًداِائَ رَكَفْرَ طَتْلَسْرَى أَتَ مَْتنُكَو  
َما أْوَ يَِكبْلَِقل       ُرـِاظَنَمـ الَكْتَبَعْتً
 ٌرِادـَ قَتــْنَ أُهـّلُ كَي الِذَّ الَتْيَأَر  
 ُِرابَ صَتْنَ أِهِضْعَ بْنَ عَالَ وِهْيَلَع    

يتشحط بينهن وكم من مرسل حلظاته فام أقلعت إال وهو   
 :ًقتيال، كام قيل

َرا مِاظَا نَي   َ حلْتــَعَلْقَا أــً   ُهــُاتَظَ
 َالــِيتَ قَّنــَُهنْيَ بَطَّحَشَت ىــَّتَح    

بعها يتفًوأعجب من ذلك أن النظرة جترح القلب جرحا،   
 . ثم ال يمنعه أمل اجلراح من استدعاء تكرارها،جرح عىل جرحب

 ٍةَرـْظَي نـِ فًةَرـْظَ نُعــِبْتُ تَتْلِا زَم  
َة وــَيحِلَ مِّلــُ كِرِْثإ ِيف      ِحــيِلَمٍ
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َجرحك  َاءَوَ دَاكَ ذُّنُظَتَو   ِ ْ  ـ التِيف َوْهَوُ
ْ جتِقـيِقْحَـت     ْ جتَىلَ عٌيحِرَ  ِحــيِرَ
 كاُالبِبَ وِاظَحِّاللِ بَكَفْرــَ طَتْحَبَذَف  
 ِحـِيبَ ذُّيا ٌيحِبَ ذَْكنِ مُبْلَالقَف    

  .)١()إن حبس اللحظات أيرس من دوام احلرسات: وقد قيل  
 ،ّإن حال من ينظر للحرام كحال الذي يرشب من ماء البحر  

زيد ت، وال ًرب إال عطشاـ بل ال يزداد بالش،أتراه يرتوي؟ كال
 .ًجايإال هت شهوته النظرب

 وتأمل يف هذا احلديث الذي ربط بني خيانة العني والوقوع  
 اهللا َِّنإ« : قالrعن النبي  سعن أيب هريرة : يف الفواحش

َ حمَ الَِكلَ ذَكَرْدَ أ،اَنِّ الزَنِ مُهَّظَ حَمَ آدِنْ ابَىلَ عَبَتَك  ِْنيَ العاَنِزَ، فََةالَ
َ متُسْفَّالنَ، وُِقطْنَمـ الُانَسِّ اللاَنِزَو ،ُرَظَّالن  ُجْرَالفَ و،يِهَتْشَتَى وَّنَ
 .)٢(»ُهُبِّذَكُي ْوَأ ُهَّلُ كَِكلَ ذُقِّدَصُي

 ،بالزناحتى وصفت حلرام ا النظرة هذهقبح مدى وتأمل   
  .نفر من ذلكتفال شك أن نفس املؤمن 

                                                      
 ).١٠٧-١٠٦(اجلواب الكايف   )١(
 ).٢٦٥٧(ومسلم ) ٦٢٤٣(رواه البخاري   ) ٢(
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 من رش -اهللاقك فو-فاحذر يا أخي : (بن اجلوزيال وقي  
فاحذر !  عزم زاهدخ، وفس!دهلك من عابأ فكم قد ،النظر

 ،ٌ غري أن عالجه يف بدايته قريب،من النظر فإنه سبب اآلفات
ِفإذا كرر متكن الرش فصعب عالجه ُ()١(. 

 وسكره العشق، وسكر العشق ،إن النظرة كأس مسكر  
سكران اخلمر يفيق، وسكران ألن  ؛أعظم من سكر اخلمر

ُالعشق أنى ي  .فيقّ
 العشق، وهذا مرض آخر خطري إىل انقوديالنظر والشهوة و  

ًجدا من مفسدات القلوب، فاحذر هذا السهم ألنه إن مل يقتلك 
  . اهلالكحتققجرحك، وإذا تكاثرت اجلروح 

 

 عن r اهللاسألت رسول :  قالس اهللاعن جرير بن عبد   
 .)٢(فأمرين أن أرصف برصي ؟ِةَاءَجُنظر الف

  .)٣(من غري قصد بغتة ة نبيجأن يقع برصه عىل األ :الفجاءةو  
                                                      

 ).٩٤(ذم اهلوى   ) ١(
 ).٢١٥٩(رواه مسلم   ) ٢(
 ).٨/٤٩(حتفة األحوذي )  ٣(
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 ولكن جيب ،ال إثم عليه يف أول األمروحكم هذا النظر أنه   
 ،)١( حال إدامته للنظر وإال ركبه اإلثم،أن يرصف برصه يف احلال
 لعيل r اهللاقال رسول :  قالسعن ابن بريدة عن أبيه 

ُّيا عيل، «: س ِ َ  ْتَسْيَلَ وَوىلُاأل َكَ لَِّنإَ ف؛َةَرْظَّ النَةَرْظَّ النِِعبْتُ تَالَ
 .)٢(»ُةَرِ اآلخَكَل

 فإن لك ، وال جتعلها أخرى بعد األوىل،ال تعقبها إياها: أي  
النظرة األوىل إذا كانت من غري قصد، وليست لك اآلخرة ألهنا 

 .متت باختيارك
وهبذا يظهر لك فساد قول بعض اهلازلني الذين يقولون   

  . العنيتغمض النظرة األوىل ما مل ةبجواز استدام
 , - . / 0 1 2  : تعاىلاهللايقول   

 ? >   = <; : 9 8 7 6  5 4 3
C B A     @ ]البرص نعمة من الربف ]٤٦:األنعام، 

 . بسبب معاصيهاهللاعليه أن يذهبه ينبغي عىل العبد أن خيشى 
                                                      

 ).٨/٤٩(حتفة األحوذي   )١(
 .وحسنه) ٢٧٧٧(والرتمذي ) ٢١٤٩(داود رواه أبو   ) ٢(
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 . امتثال أوامر الرب ويف ذلك سعادة وأجر  -١ 
 .سالمة القلب من أثر السهم املسموم  -٢
ًرث القلب أنسا باهللا واجتامعا عليه، وال جيد ذلك من وي  -٣ ً ُ

ال يمكن أن جيتمع ف ، ألن قلبه يتشتت؛ يف احلرامهأطلق
  . وحمبتهاهللاعىل 

  .ويفرحه، كام أن إطالق البرص يضعفه وحيزنه يقوي القلب  -٤
  .ًالبرص يكسبه ظلمة كام أن إطالق ،ًكسب القلب نوراُي  -٥
فراسة صادقة يميز هبا بني احلق بصرية ويورث العبد   -٦

 تعامالتهسائر والباطل، والصدق والكذب، وهذا يفيده يف 
 املواقفو ،ت السديدةاويعينه عىل اختاذ القرار ،مع الناس
 . الرائدة

 له بني سلطان اهللا فيجمع ،ًيورث القلب شجاعة وثباتا  -٧
  .وسلطان القدرة والقوةالبصرية واحلجة، 

  . بوابة القلب الكربى النظر ألنً؛يسد عىل الشيطان مدخال  -٨
  ألن الواحد؛يفرغ القلب للفكرة الصاحلة واالشتغال هبا  -٩

فكيف   بصور النساء واملردان والعشقًمشغوالقلبه إذا صار 
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ًيتدبر يف آية؟ وكيف يفهم استنباطا من حديث؟ وكيف 
ل الفقهاء؟ وكيف يتفكر يف الساموات ًيفقه قوال من أقوا

  .؟واألرض
  متصلمنفذ وطريقبينهام ن العني والقلب صالح القلب أل  -١٠

 وتأثر هذا هبذا، فيصلح ،يوجب انفعال أحدمها باآلخر
بصالحه ويفسد بفساده، فإذا صلحت منظورات العبد 

: r لذلك قال ؛صلح قلبه، وإن فسدت فسد قلبه
ِا مّتِ سِوا يلُنَاضم« وا ُقُدْاص: َةَّنَ اجلُمُكَ لُنَضمَ أْمُكِسُفْنَ أْنً
ِاؤمتا َِذوا إُّدَأَ، وْمُدتَعَا وَِذوا إُفْوَأَ، وْمُتْثَّدَا حَِذإ وا ُظَفْاحَ، وْمُْتنُ
 .)١(»ْمُكَيِدْيَوا أُّفُكَ، وْمُكَارَصْبَوا أُّضُغَ، وْمُكَوجُرُف

 

 القلب، ومتى انساق العبد معها ة مترضاخلواطر السيئإن   
 ، فإقدام، فعزيمة، فإرادة،ٌّومل يدافعها تطورت وصارت فكرة، فهم

 . من االسرتسال مع اخلطراتِ فحذار...ففعل وارتكاب للحرام
إذا ، فاخلطرات شأهنا صعب، فمبدأ اخلري والرش خاطرة  

                                                      
   .، وحسنه األلباين)٢٢٢٥١(رواه اإلمام أمحد   ) ١(



 الشهــوة  
 

 

قهرت و اخلاطرة من أول الطريق ملكت زمام نفسك دافعت
  .ةاوياهلتنزلق يف س وإذا غلبتك خواطر احلرام فإنك هواك،

 إذا ترشهبافوال تزال اخلواطر ترتدد عىل القلب حتى يرشهبا،   
ًصارت منى باطلة ُ  J   I M L K     O N

X W V U T  S R Q P ]النور: 
٣٩[ . 
َّ الناس مهُردأوأ    ا ألهنا؛وحتىل هب  من ريض باألماين الكاذبةًةِ

  وهي رأس مال البطالني، وأرض يشء،فاليسرؤوس أموال امل
 . العجز والكسل والتفريطنبت تألهناعىل اإلنسان 

وليس ومتى ما اسرتسل العبد مع اخلواطر وقع يف احلرام،   
هناك عالج بعد ذلك إال استفراغ اخلبث من النفس بالتوبة 

 .النصوح
 بني لذة الذنبوولو تأمل العبد بني لذة الذنب ولذة العفة،   

بني لذة الذنب ولذة إرغام الشيطان وولذة القوة وقهر العدو، 
 .ًالختار ما يكون سببا لصالح ظاهره وباطنه ؛ًورده خاسئا 

وخواطر ، خواطر رمحانية من الرمحنواعلم أن النفس هلا   
 .خواطر نفسانية من النفسو ،شيطانية من الشيطان
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ه يشء  ليس من يشء عميل إال ويسبق،والنفس أمارة بالسوء  
ًال تصدق أن شيئا عمليا حصل يف الواقع فجأة دون  فنظري، ً

 ،مقدمات نظرية يف النفس ويف العقل ويف الذهن ويف القلب
 . بد أن يكون هناك تصورات مسبقةال

كلام كان اإلصالح يف مرحلة مبكرة كانت القضية أهون و  
  . اإلصالح أرسعوأسهل، وكلام بادر اإلنسان كان

 اخلواطر هتجم ؛ ألنمكن أن يميت خواطرهواإلنسان ال ي  
 . يتحكم فيهايمكنه أن وال عىل اإلنسان ًهجوما 

الشيطان كان يوقع يف نفوس بعض الصحابة أشياء سيئة و  
 من ناس جاء :قال س عن أيب هريرة  تعاىل،اهللاًجدا عن 
 يتعاظم ما أنفسنا يف نجد إنا: فسألوه r النبي أصحاب

ُدمتَجَو ْدَقَو« :قال .به يتكلم أن أحدنا  :قال .نعم :قالوا. »؟ُوهُ
 . )١(»ِنَامْيِاإل ُيحَِرص َاكَذ«

 r النبي إىل رجل جاء: قال ب عباس ابن عنو  

                                                      
 ).١٣٢(رواه مسلم   ) ١(
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ُيعرض نفسه يف جيد أحدنا إن ،اهللا رسول يا :فقال ِّ َ  ءباليش ُ
 ،َُربْكَأ اهللا« :فقال .به يتكلم أن من إليه أحب محمة يكون ألن
 . )١(»ِةَسَوْسَالو َِىلإ ُهَدْيَك َّدَر يِذَّال هللا ُدْمَاحل ،َُربْكَأ اهللا ،َُربْكَأ اهللا

أن يأخذ منكم وينال الشيطان  ما استطاع ه أنهللاحلمد : أي  
 فكراهيتكم ،إال هذه اخلاطرة والوسوسة التي أنتم تكرهوهنا

  .هلا تدل عىل إيامنكم الرصيح
إذا ج، فكيف يفعل املسلم بد أن تعالهذه اخلواطر الو  

  .؟عليه هجمت
 .يتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم   -١
 حياول أن يستبدل اخلواطر الشيطانية بخواطر إيامنية؛ ألن  -٢

َّالنفس مثل الرحى البد هلا من يشء تطحنه، فمن جعل  ُ
ًيف رحاه حبا خرج الطحن دقيقا،   ًرماليف رحاه ومن جعل ً

 .ًوتبنا خرج الناتج كذلك
 

                                                      
 .شعيب األرناؤوط، وصححه )٥١١٢(رواه أبو داود   )١(



 هــوةالش  
 

 

 :التي تفيد يف طرد اخلواطر الشيطانيةومن اخلواطر الطيبة 
 . ويف خلق الساموات واألرض،U اهللافكر يف عظمة الت  =
 من أعظم ما يشغل اإلنسان به ، وهوالعلم الرشعي  =

ًجيد وقتا للحرام ألن باله  ، وهناك من العلامء من النفسه
كله مشغول بالعلم الرشعي، ومشغول يف حل مشكالت 

 .املسلمني
 ،احلوض والقرب، واملوت،ك ، وأهواهلاآلخرةالتفكر يف ا  =

 .النارو ،اجلنةو ،راطـالصو ،امليزانو ،الشفاعةو
 الوظيفة، واستثامروالتجارة، ك ،التفكر يف الكسب احلالل  =

 .أوقات الفراغ يف يشء يعود عليه بالنفع الدنيوي احلالل

  :قال ابن القيم
باب العلوم ومجاع إصالح ذلك أن تشغل فكرك يف (
 ويف املوت  التوحيد وحقوقه،:لتصورات بمعرفة ما يلزمكوا

النار، ويف آفات األعامل  وأوما بعده إىل الدخول إىل اجلنة 
تشغل العزوم أن التحرز منها، ويف باب اإلرادات ووطرق 

إرادته،  ركـ وطرح إرادة ما يض،نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته
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  هبا أرضفكر والقلبأن متني اخليانة وإشغال ال: وعند العارفني
 .)١()عىل القلب من نفس اخليانة

 اخلاطرة تتحول إىل إرادةوواطر، باخل القضية تبدأ تماام دف  
بد من إشغال النفس يف كل مرحلة من هذه  فال،ٌّمَهَفعزيمة ف

 معاجلة اخلواطرفعلينا  وليس فقط يف مرحلة اخلواطر، ،املراحل
  .وما بعدها

  :ابن القيمقال 
 فإن ، فكرة فدافع الفكرةت فإن مل تفعل صار،طرةدافع اخل(

 فإن مل تفعل صارت عزيمة ،مل تفعل صارت شهوة فحارهبا
مل تتداركه بضده صار  فإن ،ً فإن مل تدافعها صارت فعال،ومهة
 .)٢()فيصعب عليك االنتقال عنها، عادة

 ،ومن املعلوم أن إصالح اخلواطر أسهل من إصالح األفكار  
  وإصالح اإلرادات، أسهل من إصالح اإلراداتوإصالح األفكار

 .أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد

                                                      
 ).١٧٦(الفوائد   ) ١(
 ).٣١(الفوائد   ) ٢(



 هــوةالش  
 

 

ُ يعينني عىل طرد هذه الوساوس وعدم ما الذي: فإن قلت  
 ؟معهااالسرتسال 

 :، يرتتب بعضها عىل بعض عىل ذلك أموريعني: نقول  
يف اخلواطر  اإليامن والعلم اجلازم أن الرب مطلع عىل ما   -١

G F E D C B ]١٩:غافر[ 
   p o  q ]فإذا استحى العبد من أن ]٧:طه 

 حاولينظر ربه إىل ما يف نفسه فريى هذه اخلواطر املشينة 
 . جديرة باالهتاممقضيةوهذه أن يبتعد عنها، العبد 

  قلبك الوساوس السيئة واألفكارهجمت عىلإذا : التأمل  -٢
 هواستحرض أسامءالق سبحانه، فتأمل يف عظمة اخلاملشينة 
 ، قهار، شديد العقاب، كبري، جبار،عظيم: ه وأنهوصفات
  .متعال

  واطالعه عىل ما يف اخلواطراهللاإذا علمت قدرة : االستحياء  -٣
 .ه، وحاول االبتعاد عن هذه اخلواطر واألفكارستحي منفا

 وتأمل حالك إذا دخل عليك أحد معارفك أو أصدقائك
فاهللا أوىل أن ! ً مشينا، ماذا تراك صانع؟ًوأنت تفعل فعال

  .ُيستحى منه
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 . سبحانه وتعاىلاهللاإجالل   -٤
 ، من نظر الرب سبحانهوف من أن تسقط بتلك اخلواطراخل  -٥

  . عندهتصبح ال قيمة لكو
 اهللالغرية عىل القلب، فتحاول أن ال يسكنه غري حمبة   -٦

  .سبحانه
  الباقياإليامنّعر فتأكل أن ختشى من تلك اخلواطر أن تست  -٧

 .يف القلب
 ه الشيطانُأن تعلم أن تلك اخلواطر بمنزلة احلب للطائر، يلقي  -٨

  .كل خاطرة منها هي فخ منصوب اإلنسان، فد بهيليص
أن تعلم أن تلك اخلواطر الرديئة ال جتتمع هي وخواطر   -٩

 .اإليامن
ر، ن اخلواطر بحور خيال ال ساحل هلا وال آخأن تعلم أ  -١٠

  .من دخل فيها غرق



 هــوةالش  
 

 

 

 ، بعباده أنه مل يرتكهم مهال، ومل خيلقهم سدىاهللامن رمحة   
ًبل أنزل هلم دينا قيام فيه عالج وإصالح لكل ما اعوج من شئون َ ِ ً 

  هلا عالجاتاهللاحياهتم، ومن ذلك الشهوة املحرمة، فقد جعل 
 :عدة تسكن ثوراهنا، وتكبح مجاحها، ومنها

 

: r اهللالنا رسول قال :  قالس بن مسعود اهللاعن عبد   
ُ؛ فإنه ْجَّوَزَتَيْلَ فَةَاءَ البُمُكْنِ مَاعَطَتْ اسِنَ م،ِابَبَّ الشَرـَشْعَا مَي« َّ ِ َ

ِأغض للبرص َ َ ْ ِ ُّ َ ِ، وأحصن للفرجَ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ََ«)١( . 
 القدرة عىل اجلامع ومؤنة النكاح، فإذا استطاعهي : الباءة  

 . وتاقت نفسه إليه، فعليه بهاإلنسان النكاح
 هبا اإلنسان عىل شهوات إن الزواج من السبل التي يقيض  

 له، وهي سنة األنبياء اهللانفسه باملرصف احلالل الذي رشعه 
                                                      

 ).١٤٠٠(رواه مسلم   ) ١(
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 ملن حرم عىل rواملرسلني عليهم الصالة والسالم، قال 
 ُجَّوَزَتَأَو ُِرطْفُأَو ُومُصَأَو ُامَنَأَو ِّيلَصُأ يِِّنكَل«: نفسه احلالل

 . )١(»يِّنِم َسْيَلَف ِيتَّنُس ْنَع َبِغَر ْنَمَف ،َاءَسِّالن

 ُاحَكِّالن«: r اهللا رسول قال: قالت ل عائشة عنو  
ْمل ْنَمَف ،ِيتَّنُس ْنِم  ِِّينإَف واُجَّوَزَتَو ،يِّنِم َسْيَلَف ِيتَّنُِسب ْلَمْعَي َ
ْمل ْنَمَو ،ِْحْكنَيْلَف ٍلْوَط اَذ َناَك ْنَمَو ،َمَُماأل ُمُِكب ٌِراثَكُم ْجيد  َ ِ َ
 . )٢(»ٌاءَجِو ُهَل َمْوَّالص َِّنإَف ؛ِامَيِّالصِب ِهْيَلَعَف

ُوبالزواج حيفظ اإلنسان دينه وإيامنه، وبالزنا ينزع عنه   
 .النور الذي كان يتحىل به

 ،له غلامن اصطفاهم يعلمهم بكان ابن عباس   
 فإن العبد إذا ؛لنكاح أنكحتكمإن أردتم ا( :هلميقول كان و

 .)٣()زنا نزع اإليامن من قلبه

                                                      
 ).١٤٠١(رواه مسلم   ) ١(
 .، وصححه األلباين)١٨٤٦(ة رواه ابن ماج  ) ٢(
 ).٢/٢٣(إحياء علوم الدين   ) ٣(
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تزوجوا؛ فإن العبد إذا زنا نزع منه نور : (ًوقال هلم أيضا  
 .)١()اإليامن

ال يتم نسك الناسك حتى : (ب وقال ابن عباس  
 ،إال بالزواجالرجل العابد  يكتمل دين ال :، أي)٢()يتزوج

حتامل ما يطرأ عليه ا فال يزال األعزب يف دينه نقص من جهة
 .من الوقوع يف هذه املحرمات

ملن خاف عىل نفسه الوقوع يف احلرام أوجب من الزواج و  
احلج املفروض، والذي هو ركن من أركان اإلسالم، فمن مل 
 .يستطع اجلمع بني احلج والزواج فعليه أن يقدم الزواج عىل احلج

 

 ُهَقَزَ رْنَم«: قال r اهللا أن رسول سبن مالك عن أنس   
 ِرْطَّ الشِ يفاهللا ِقَّتَيْلَ ف،ِِهينِ دِرْطَ شَىلَ عُهَانَعَ أْدَقَ فًةَِاحلَ صًةَأَرْ اماهللا
 .)٣(»ِيناَّثال

 شهوة :ألن أعظم البالء الفادح يف الدين( :قال املناوي  
                                                      

 ).١٩٣(وذم اهلوى ) ٥٠/١٢٣(تاريخ دمشق   ) ١(
 ).٢/٢٣(إحياء علوم الدين   ) ٢(
 .وصححه ووافقه الذهبي) ٢٦٨١(رواه احلاكم يف املستدرك   ) ٣(
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 عن الزنا وباملرأة الصاحلة حتصل العفة . وشهوة الفرج،البطن
 ،وهو الشطر األول، فيبقى الشطر الثاين وهو شهوة البطن

قيد وته،  وحتصل استقامتهلتكمل ديان؛ فأوصاه بالتقوى فيه
املرأة بالصاحلة ألن غريها وإن كان تعفه عن الزنا؛ لكن ربام 

  .)١()لتورط يف املهالك، وكسب احلطام من احلرامحتمله عىل ا
 إذا مل يصرب يف هذه األزمان عىل اإلنسان: (قال القرطبي  

 .)٢()يسلم له الدينل ؛أن يبحث عن ذات الدين
                 

احلصول عىل األجر من من املصالح اخلاصة يف النكاح و  
 ،»ٌةَقَدَ صْمُكِدَحَ أِعْضُ بِيفَو«: ففي احلديث، هذه الشهوة

 ،!؟له فيها أجر أيأيت أحدنا شهوته ويكون ،يا رسول اهللا :قالوا
 ؟ٌرْزِا وَيهِ فِهْيَلَ عَانَكَ أِامَرَ احلِا يفَهَعَضَ وْوَ لْمُتْيَأَرَأ« :قال
َإذا َِكلَذَكَف  .)٣(»ٌرْجَ أُهَ لَانَ كِلَالَ احلِا يفَهَعَضَ وِ

                                                      
 ).٦/١٧٧(فيض القدير   ) ١(
 ).٤/٢٩(تفسري القرطبي   ) ٢(
 ).١٠٠٦(رواه مسلم   )٣(
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 عىل أن املباحات تصري طاعاتويف هذا دليل : (قال النووي  
 ى به قضاء حق فاجلامع يكون عبادة إذا نو،بالنيات الصادقات

أو إعفاف  الزوجة ومعارشهتا باملعروف، أو طلب ولد صالح،
 ًمنعهام مجيعا من النظر إىل احلرام، وأ ،نفسه، أو إعفاف الزوجة

 .)١()أو الفكر فيه، أو اهلم به، وغري ذلك من املقاصد الصاحلة
فالزواج من أهم األمور التي تنقذ الشباب من تفكريهم   

 . حيمي من اهلم يف احلرام والتفكري فيهيف هذه الشهوة؛ ألنه
 

  باملعونة للناكح الذي يريدr عىل لسان رسوله اهللاقد وعد   
 وأن يوجه ، يريد من العبد أن هيذب غريزتهاهللاألن ؛ العفاف

 .  وليس االنفالت يف احلرام،شهوته لألمور املباحة التي أحلها
 ٌّقَح ٌةَثَالَث« :r اهللا رسول قال: قال س هريرة أيب عن  
ُهنْوَع اهللا َىلَع ُواملكاتب ،اهللا ِيلِبَس ِيف ُدِاهَجُامل :ْمُ  ُيدِرُي يِذَّال )٢(َ

                                                      
 ).٧/٩٢( مسلم النووي عىلرشح   ) ١(
الرقيق الذي ، وهوبضم امليم وفتح التاء اسم مفعول من كاتب: بَ    كاتُ   امل  )٢(

تم عقد بينه وبني سيده عىل أن يدفع له مبلغا من املال نجوما ليصري 
  ).١/٤٥٥(معجم لغة الفقهاء .حرا
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: واملقصود بالعفاف. )١(»َافَفَالع ُيدِرُي يِذَّال ُِحاكَّالنَو ،َاءََداأل
 .ن الزناعالعفة 

 م عىل نفسهبزوجة واحدة، وخاف املسلإذا مل تندفع الشهوة و  
 تندفع شهوته توإذا كان التعدد،عليه وجب الوقوع يف احلرام؛ 
  .التعددله يستحب ف باالكتفاء هباجيد املشقة بالواحدة، ولكن 

 

هم من الوقوع يف فاحشة ميحيوالشباب فظ حيالصيام إن   
 .هلذا العالج rالنبي  أرشدهم الزنا، ولذلك

 :فقال r النبي مع كنا: قال سبن مسعود  اهللا عبدعن   
 ُنَصْحَأَو ،َِرصَبِْلل ُّضَغَأ ُهَِّنإَف ؛ْجَّوَزَتَيْلَف َةَاءَالب َاعَطَتْاس ِنَم«
ْمل ْنَمَو ،ِجْرَفِْلل  .)٢(»ٌاءَجِو ُهَل ُهَِّنإَف ِمْوَّالصِب ِهْيَلَعَف ِْعطَتْسَي َ

فأرشدهم إىل الدواء الشايف الذي وضع : (قال ابن القيم  
 ،، ثم نقلهم عنه عند العجز إىل البدل-وهو الزواج - هلذا األمر

                                                      
 .وحسنه )١٦٥٥(رواه الرتمذي   ) ١(
 ).١٤٠٠(ومسلم ) ١٩٠٥(رواه البخاري   ) ٢(
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ر شهوة النفس، ويضيق عليها جماري ـ فإنه يكس؛وهو الصوم
الشهوة، فإن هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته، فكمية 

 ، يزيدان يف توليدها، والصوم يضيق عليها ذلكهالغذاء وكيفيت
 وم إال وماتتّ وقل من أدمن الص،فيصري بمنزلة وجاء الفحل

 .)١()شهوته أو ضعفت
 :Uيقول اهللا  :قالr  النبي عن س هريرة أيب عنو  
َّ جنُمْوَّالصو ...«  .)٢(» ٌةُ

َّجنة   فالصيام يقي النفس من انبعاث . أي وقاية وسرت: ُ
الشهوة وثوراهنا، ووقوعها يف املحرمات؛ ألن األكل يقوي 

 .الشهوة
الشهوة، وكلام ّكلام قل األكل ضعفت : (قال القرطبي  

 .)٣()ضعفت الشهوة قلت املعايص

                                                      
 ).٢١٩(روضة املحبني   ) ١(
 ).٧٤٩٢(البخاري رواه   ) ٢(
 ).٢/٢٧٥(تفسري القرطبي   ) ٣(
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يستغلوا طاقات أجسامهم، ويستهلكوا عىل الشباب أن   
 املتنوعة، وخاصة األعامل االجتامعيةاألعامل الصاحلة أوقاهتم، يف 

 كالدعوة إىل والدعوية التي يكون فيها خلطة مع اآلخرين؛
حتاجني، وامليش يف حوائج املسلمني، وتنظيم ، وإعانة املاهللا

 .املرشوعات اخلريية، وغري ذلك مما فيه جمهود وعمل دؤوب
 

 إن العرص الذي نعيش فيه اليوم هو عرص شهوات، وتربج،  
 زينة،ومكياج، وجتميل الصور، وتصوير، وانحالل، ، وسفورو
 ة وقصرية وضيقة، واإلنسانشفاف :مالبس مغريةودور أزياء، و

  .يرى يف هذا العرص ما مل يره أجدادنا يف العصور السابقة
لقد وجدت يف هذا العرص الدراسات النفسية يف تصميم   

األزياء، وكيف تصبح املالبس مثرية للشهوات، وفرغت هلا 
ٌعقول ذكية متخصصة يف هذا املجال؛ إليقاع الناس يف غمرة 

 .هذه الشهوات
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 ً سمعنا كثريا بعض من يقول عندما يرى بعض النساءوقد  
لو كانت عارية ملا ظهرت هبذا اجلامل؛ ألن : يف بعض املالبس

 .اللباس أظهرها بشكل أمجل مما هي عليه
ًومن ذلك الربقع الذي يربز مجاال يف املرأة غري حقيقي،   

بحيث لو كشفت عن وجهها لذهب هذا اجلامل، ولكنها 
 .تضع الكحل حتى تفتن الشباب بمنظرهاتضع هذا الربقع و

 ًلقد أنشأ اليهود دورا لعرض األزياء وتصميمها، وأطلقوا  
 قنوات شبه إباحية لعرض هذه األزياء، وأصبح الناس يطلبون

تلك األزياء بمتابعتهم هلذه القنوات وما تنتجه تلك الدور، 
وأصبحت املصانع تضخ للناس وتصنع هلم هذه املوضات 

ًحلديثة، فال تكاد جتد يف السوق لباسا حمتشام، بل واألزياء ا ً
 .ٍأكثر املالبس مصممة بتصميم مغر

 

 إن الشهوات يف هذا العرص ليست خاصة بغري املتزوجني،  
ًبل هي متعدية إىل املتزوجني أيضا، وقد يكون املتزوج أكثر 

زوج؛ ألنه قد جرب النساء ًفتنة هبذه الشهوات من غري املت
 .وعارشهن، ومن عرف طعم اليشء ليس كمن مل يعرفه
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 لذلك عىل املتزوجني أن يراعوا هذا األمر يف أنفسهم، فإذا  
 وقعت يف نفسه الشهوة بسبب صورة حمرمة، أو امرأة متربجة،

 .فعليه أن يسارع إىل إتيان امرأته لقضاء وطره، وتنفيس رغبته
 امرأته ىفأت ،امرأة رأى r اهللا ولرس َّنَأ س جابر عن  

ْمت وهي زينب  أصحابه إىل خرج ثم حاجته فقىض ،هلا ًَةيئِنَم ُسَعَ
 ،ٍانَطْيَش ِةَورُص ِيف ُِربْدُتَو ،ٍانَطْيَش ِةَورُص ِيف ُِلبْقُت َةَأَْرامل َِّنإ«: فقال
 .)١(»ِهِسْفَن ِيف اَم ُّدُرَي َِكلَذ َِّنإَف ؛ُهَلْهَأ ِتْأَيْلَف ًةَأَرْام ُمُكَدَحَأ ََرصْبَأ اَِذإَف

َفإن معها مثل الذي معها«: ويف رواية ََ ََ َِ َِّ َ ْ َّ ِ َ«)٢( . 
هذا حممول عىل نظرة الفجأة، أو أنه كان ): رأى امرأة(  

 .قبل نزول آية احلجاب
ِ أصل املعس املعك والدلك للجلد بعد إدخاله):متعس منيئة(   ْ ِْ ُ َّ ْ َْ َ َ 

ْومعسه مع ،ِّيف الدباغ ََ َ ًسا دلكه دلكا شديداَ ً ًْ ََ َ واملنيئة املدبغة..َ َ ْ َ ََ ِ)٣(. 
 . ًكانت تدلك اجللد متهيدا لدبغه لأن زينب : أي

                                                      
 ).١٤٠٣(رواه مسلم   ) ١(
 .، وصححه األلباين)١١٥٨(رواه الرتمذي   ) ٢(
 ).٦/٢١٩(معس : لسان العرب، مادة  ) ٣(
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 جالسا r اهللا رسول كان: قال س األنامري كبشة أيبوعن   
 رسول يا :فقلنا ،اغتسل وقد خرج ثم فدخل ،أصحابه يف
 ِيبْلَق ِيف َعَقَوَف ٌةَنَالُف ِيب ْتَّرَم ،ْلَجَأ« :قال ؟يشء كان قد ،اهللا
 َِكلَذَكَف ،اَهُتْبَصَأَف يِاجَوْزَأ َضْعَب ُتْيَتَأَف ،ِاءَسِّالن ُةَوْهَش
 . )١(»ِلَالَاحل ُانَيِْتإ ْمُِكلَامْعَأ ِِلاثَمَأ ْنِم ُهَِّنإَف ؛واُلَعْافَف

 يستحب ملن رأى امرأة فتحركت شهوته أن: (قال النووي  
 وجيمع ، وتسكن نفسه،هوته ليدفع ش؛يأيت امرأته فليواقعها

ملا  ؛الشيطان يدعو لالفتتان باملرأةو ،قلبه عىل ما هو بصدده
  وااللتذاذ، تعاىل يف نفوس الرجال من امليل إىل النساءاهللاجعله 

 وما يتعلق هبن، فهي شبيهة الشيطان يف دعائه إىل ،بنظرهن
 أن هلا ينبغي أنه هذا من يستنبط، وينه لهيالرش بوسوسته وتز

 الغض للرجل يينبغ وأنه ،لرضورة الإ الرجال بني خترج ال
  .)٢()ًمطلقا عنها عراضواإل ،ثياهبا عن
وقد يستغرب البعض من هذه الرصاحة املوجودة يف   

                                                      
 .، وصححه األلباين)١٧٥٦٧( رواه أمحد  ) ١(
 ).٩/١٧٨( مسلم رشح النووي عىل  ) ٢(
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  وإذا عرف السبب بطل العجب؛ فإن املسألة خطرية،احلديثني،
 . بصنيعه ألمهيته، وليتعلم املسلمون منهrوقد رصح النبي 

 

إن املرأة إذا خرجت استرشفها الشيطان، وزينها يف أعني   
ًالناظرين، وجعل الناس يروهنا أمجل مما هي عليه حقيقة؛ 

 .ليوقعهم يف مصائد الشهوات والفواحش
لذلك عىل أولياء األمور أن يمنعوا مولياهتم من اخلروج   

ًرة، حفاظا عىل إىل الشوارع واألماكن العامة إال للرضو
 .ًرشفها وعفتها، وكبحا للشهوات املستعرة يف هذا الزمان

 

 ال ذكر فيه وال دعاء، وال عبادة وال طاعة،ً قربا كعل بيتجتال   
 ألداء ًخمصصا ًوضعا فيه مواجعل  تعاىل،اهللابطاعة بل اعمره 

،ومكتبة عامرة القرآن وآلة لسامع ، للتالوةًاصالة، ومصحفال
 .بعلوم الكتاب والسنة وما فيه نفع لألرسة يف دينها ودنياها

 .ف نداء الشهوة لديهف وخيربه،ً جيعل اإلنسان مقبال عىل فذلك



 هــوةالش  
 

 

 

 ،الذي ال خيون يف النوائب وامللامتالسالح هو الدعاء   
يستعمله يف كل السالح الناجع الذي ينبغي عىل املؤمن أن 

 ¾ ½  ¼ « :تعاىل اهللال ا ق،ت وحنيوق
¿ ÁÀ Â Ã Ä Å Æ  ]١٨٦:البقرة[. 
 َىلَع اَم« :قال r اهللا رسول َّنَأ :س الصامت بن عبادةعن   
 َفََرص ْوَأ ،اَاهَِّيإ اهللا ُاهَآت َِّالإ ٍةَوْعَِدب اهللا وُعْدَي ٌِملْسُم ِضَْراأل
ْمل اَم ؛اَهَلْثِم ِوءُّالس َنِم ُهْنَع  فقال. »ٍمِحَر ِةَيعِطَق ْوَأ ٍمِْثِإب ُعْدَي َ

 .  )١(»رَثْكَأ اهللا«: قال .نكثر ًإذا :القوم من رجل
ماذا دعا يف حال الشهوة  u يوسف اهللاتأمل يف نبي و  

Z Y ] \ [  ^ _    ؟  إىل املحرموةوالدع
 k  j i h g f e d c b a`

   v      u t     s rq p o n m l 
  .]٣٤-٣٣ :يوسف[

                                                      
 .حسن صحيح: ، وقال األلباين)٣٥٧٣(رواه الرتمذي   ) ١(
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  تعليم الصحابة أدعية ملواجهةrن من هدي النبي وقد كا  
 ،اهللا رسول يا: قلت: قال س محيد بن شكَل الشهوات، فعن

ِّرش ْنِم َِكب ُوذُعَأ ِِّينإ َّمُهَّالل :ِلُق« :قال .دعاء علمني  ْنِمَو ،يِعْمَس َ
ِّرش ِّرش ْنِمَو ،يَِرصَب َ ِّرش ْنِمَو ،ِاينَِسل َ ِّرش ْنِمَو ،ِيبْلَق َ  .  )١(»ِيِِّينَم َ
 .فاستعاذ من رش املني، واملقصود به رش الشهوة  
 ،َافَفَالعَ و،ىَقُّالتَ و،ىَدُ اهلَكُلَأَْس أِِّين إَّمُهَّالل«: يقول rوكان   

َوالغنى ِ  . الشهوةاملطلوب لعالج ، فكان يسأله العفاف )٢(»َ
 ؛تأمن املكرتبتعد عن الدعاء و ف،إياك واالغرتار بنفسكف  

بل دعا  ،ما أمن عىل نفسه عبادة األصنام uيم فإن إبراه
  .]٣٥ :إبراهيم[ ? < = ;>: ًربه قائال

 سأله الوقاية بل حسب، الوقاية من الصغائر فاهللاسأل فلم ي  
 !. من الرشك األكرب

  أنا شاب متدين، أنا إمام، أنا خطيب، أنا داعية،:فال تقل  
                                                      

 ، وصححه)٥٤٥٦(والنسائي ) ٣٤٩٢(والرتمذي ) ١٥٥١(رواه أبو داود   ) ١(
 .احلاكم

 ).٢٧٢١(رواه مسلم   ) ٢(



 هــوةالش  
 

 

،  من الفتنةه عليىُفكل واحد خيش. . طالب علمنا أ،أنا واعظ
 . بالدعاءما دمنا نخشى عىل أنفسنا فالبد أن نلجأ إىل ربنا و

  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 
 .]٧٤:اإلرساء[

ْا ملَِذإ   ِن مْوَ عْكنَ يَ  ى َتَفِْل اهللا لَنٌ
ْا جيَ مُلَّوَأَف      )١(ُهُادَِهتْ اجِهْيَلَي عِنَ

 

َمن أرىض اجلوارح يف اللذات فقد ( : حييى بن معاذقال  
 .)٢()غرس لنفسه شجر الندامات

من مل يعلم أن الشهوات ( :وقال عبد الصمد الزاهد  
 .)٣()فخوخ فهو لعاب

  والفاحشة يف الدنيا واآلخرة؛ مفاسد الزنافإذا تأمل اإلنسان  
 .أدرك خطورة االنسياق وراء الشهوات املحرمة

                                                      
 ).٦/١٧٧( من غصن األندلس الرطيب نفح الطيب   ) ١(
 ).٢٧(ذم اهلوى   ) ٢(
 ).٣١(ذم اهلوى   ) ٣(



 الشهــوة  
 

 

 

سريهم  بلكنهم أحياء، وأناس ماتوابحفل لنا التاريخ لقد   
 هللاعن شهوهتم أولئك الذين صربوا وقصصهم النافعة، إهنم 

U،  ونرش سريهم  ذكرهم،اهللافخلد . 
 

u 

الذي وقع يف فتنة تكاد تكون أعظم  u الكريم اهللانبي   
ْيف بيت امللك فتنة بني رجل وامرأة عرفها التاريخ،فيتعرض  ُ

 : يف كتابه العزيزاهللاله كل السبل كام ذكره  وتيرس ،لفعل الفاحشة
 *     ) ( ' & % $ # " !
 9 8     7  65 4 3   2 10 / . -, +

 .]٢٣:يوسف[ : 
ِومل ينته األمر عند هذا احلد، بل تستمر املطاردة ويزيد   

ن ًحتى استبقا الباب هاربا منها، وقطعت قميصه م،الطلب



 هــوةالش  
 

 

 ،uدبر، وعندما جاء زوجها عزيز مرص كذبت عىل يوسف 
 .وفاوضته عىل عدم دخول السجن مقابل فعله الفاحشة

ًفأبى، ودخل السجن، وحتمل أمله وأذاه، هربا من الشهوة   
 .املحرمة

 والناظر يف هذه القصة يرى توفر مجيع الدواعي التي تسهل  
، والعزب ًفقد كان عزبا  هذه الفاحشة،u يوسف اهللالنبي 

 والغريب ال يستحي ً،وغريبا! ليس له مرصف يرصف فيه شهوته
 .مما يستحي منه ابن البلد، وال خيشى الفضيحة لغربته

وكان خادمها، وهلا عليه  .وكانت املرأة ذات منصب ومجال  
بل يستطيع  ،ًومل يكن دخوله إىل البيت مريبا األمر والنهي،

وكان الزوج  !ًغائبا )زوجها(وكان الرقيب  !دخوله متى شاء
 ،قليل الغرية، فعندما سمع باخلرب مل يتخذ اإلجراءات املتوقعة
 !بل اكتفى بأمر يوسف باإلعراض، وأمر زوجته باالستغفار

وكانت الدعوة منها مما أسقط احلواجز النفسية، وسهل األمر 
مع مطاردهتا له وهتديده بالسجن، واستعانتها بكيد  عليه،
 .ه صرب وصابر واعتصم بربه وموالهمع ذلك كل ،النسوة



 الشهــوة  
 

 

 الدرجة العالية U اهللافأعقبه  ،فانظر كيف قاوم نفسه  
  . وجعله من املحسنني املخلصني، واستخلصه واصطفاه،الرفيعة

*

u 

 .سبحانه اهللاه من فو خً:    أوال  
<?  > =  :تعاىلقال  له،قه يوفوت اهللاإعانة  :ً      ثانيا  

    K J I H GF E D C B     A @
 Q P O  N ML ]٢٤:يوسف[. 

من  أبلغ L   K J I: قوله تعاىلو  
 ؛ ألن اآلية تدل عىل أن السوء)لنرصفه عن السوء والفحشاء(

والفحشاء قد رصفا عنه، بحيث لو أراد هو أن يقع فيهام مل 
 .يستطع؛ ألنه ال جيدمها

 رب اهللاإين أخاف : قلي مل ،من سبب املعصية اره فر:ً      ثالثا  
 بل قاهلا وهرب منها، وحاول اخلروج. العاملني، وقعد يف البيت

  .من باب البيت



 هــوةالش  
 

 

إن مغادرة مكان املعصية تعني عىل النجاة من الشهوة   
املحرمة، والبقاء بني أطرافها تشجع عىل احلرام، وتغري به، 

 .فاهرب بجلدك من أماكن احلرام
̂ _  بالدعاءتهاستعان ً:      رابعا     ] \ [ Z Y    

j i h    g f e d c b a`  
  .]٣٣:يوسف[

ً صاحلا تقيا هنو ك:ً      خامسا   ً Q P O  N 
 .]٢٤ :يوسف[

Z Y  األذى عىل فعل الفاحشة هاري اخت:ً      سادسا  
 .]٣٣:يوسف [ ] \ [  ^ _    `

 يوجب عىل املسلم إن يف هذه القصة من العرب والعظات ما  
ّ وأال واالستفادة من دروسها،  اختاذ العربة،- اصة الشباب خ–

بل املتعلم  يمر عليها مرور املستعلم املستكشف فحسب،
 .املستفيد

 



 الشهــوة  
 

 

 

 َانَك... « :r اهللا رسول لاق: قال س هريرة أيب عنف  
َأل :ٌةَأَرْام ِتَالَقَف ،ِِهتَعَمْوَص ِيف ٌجْيَرُج  ُهَل ْضتَّرَعَتَف .ًاْجيَرُج ََّنِنتْفَ
 ،ًماَالُغ ْتَدَلَوَف ،اَهِسْفَن ْنِم ُهَْتنَكْمَأَف ًياِاعَر ْتَتَأَف ،ىَبَأَف ،ُهْتَمَّلَكَف
 ،ُوهُّبَسَو ُوهُلَزْنَأَف ،ُهَتَعَمْوَص واَُرسَكَو ُهْوَتَأَف .ٍجْيَرُج ْنِم َوُه :َْتالَقَف
 :َالَق ؟ُمَالُغ اَي َوكُبَأ ْنَم :َالَقَف َمَالُالغ ىَتَأ َّمُث ،َّىلَصَو َضأَوَتَف
 .)١(»..يِاعَّالر

ً الغالم تكريام ورفعة لشأن جريج اهللافانظر كيف أنطق   
حيث ترك هذه املرأة مع قدرته عليها قدرة تامة خشية من 

  !؟اهللا
 

 أن بارع مجال ذات امرأةمن  هقومرجال من  فقد طلب  
 فعلت إن هلا وجعلوا ،تفتنه هافلعل خثيم بن للربيع تتعرض

 .درهم ألف ذلك
                                                      

 ).٢٥٥٠(ومسلم ) ٣٤٣٦(اه البخاري رو  ) ١(



 هــوةالش  
 

 

ونستفيد من هذا أن هناك من شياطني اإلنس من لديه   
 ؛االستعداد أن ينفق أمواله يف سبيل إفساد أهل اإلصالح

ًكيدا للدعوة وحربا للدين ً. 
 وتطيبت ،الثياب من عليه قدرت ما أحسناملرأة  فلبست  

 ،مسجده من خرج حني له تعرضت ثم ،عليه قدرت ما بأطيب
 .سافرة وهي عليه فأقبلت ،أمرها فراعه، إليها فنظر

 بجسمك احلمى نزلت قد لو بك كيف :الربيع هلا فقال  
  !. ؟وهبجتك لونك من أرى ما فغريت

 حبل منك فقطع املوت ملك بك نزل قد لو بك كيف أم  
  !. ؟الوتني

 !.؟ونكري منكر ساءلك قد لو بك كيف أم  

  .عليها ًمغشيا تسقطو ،رصخة فرصخت  
 كأهنا ماتت يوم كانت أهنا رهبا عبادة من بلغتثم إهنا   

 .)١(حمرتق جذع
                                                      

 ).٣/١٩١(صفة الصفوة   ) ١(



 الشهــوة  
 

 

 

 امرأة فيه وكانت ،بمرص درب يف دينار بن الرسي نزل  
 .ألفتننه :فقالت ،املرأة به فعلمت ،بجامهلا الناس فتنت مجيلة
 :قالف ،نفسها وأظهرت تكشفت الدار باب من دخلت فلام

 :لافق .رخي وعيش يءوط فراش يف لك هل :فقالت ؟مالك
 ًةَّذَل َّنُْهنِم َالــَن ٍاصَعَم يِذ ْمَكَو  
 اَيِاهَوَّالد َاقَذَو اَهَّالَخَف َاتَمَو    
َّرصَت    ِيضَْقنَتَو ِايصَعَمـال ُاتَّذَل ُمَ
 اَيِه َامَك ِايصَعَامل ُاتَاعَِبت ىَقْبَتَو    
 ٌعـِامَسَو ٍاءَر هللاوا اــَتأْوَس اـــَيَف  
 )١(اَيِاصَعَامل ىَشْغَي اهللا ِْنيَِعب ٍدْبَِعل    

 

إنا لنشم منك : قيل أليب بكر املسكي: (قال ابن اجلوزي  
 يل سنني واهللا: رائحة املسك مع الدوام، فام سببه؟ فقال

                                                      
 ).٣٣٩(وروضة املحبني ) ٢٥٣(ذم اهلوى   ) ١(
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عديدة مل أستعمل املسك، ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت 
أدخلتني دارها، وأغلقت دوين األبواب، وراودتني عيل حتى 

: عن نفيس، فتحريت يف أمري، فضاقت يب احليل، فقلت هلا
فأمرت جارية هلا أن متيض يب إىل بيت . يل حاجة إىل الطهارة

الراحة، ففعلت، فلام دخلت بيت الراحة أخذت العذرة، 
وألقيتها عىل مجيع جسدي، ثم رجعت إليها وأنا عىل تلك 

لة، فلام رأتني دهشت، ثم أمرت بإخراجي، فمضيت احلا
 . واغتسلت

ْفلام كانت تلك الليلة رأيت يف املنام من يقول يل   فعلت : َ
فأصبحت . ما مل يفعله غريك، ألطيبن رحيك يف الدنيا واآلخرة

 .)١()واملسك يفوح مني، واستمر ذلك إىل اآلن
 

ت املسلمني يتفقد ببيو يطوف سبينام عمر بن اخلطاب   
  :تقول وهي امرأة سمعأحواهلم إذ 

                                                      
 ).٢٢٤ (املواعظ واملجالس   ) ١(
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 هـ جانبَّدَوــْاسَتطاول هذا الليل و  
 هـــ أالعببــحبي إذ الوأرقني     
 الذي فوق السموات عرشه فلوال  
  جوانبهِيرِرـ من هذا السلزعزع    
 أنت القائلة كذا : فقال، فأرسل إليها،س فأصبح عمر  
 أجهزت زوجي يف هذه :الت ق؟ ومل: قال، نعم: قالت؟وكذا

كم تصرب  :ب حفصة س  فسأل عمر: قال،البعوث
 فكان عمر بعد ذلك ، ستة أشهر: فقالت؟املرأة من زوجها

 .)١(  بعوثه لستة أشهر]يرجع[ يقفل
 

                                                      
 ).٩/٢٩( سنن البيهقي ،)٧/١٥٢( مصنف عبدالرزاق)  ١(
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 حفل التاريخ بقصص أناس عىل نقيض هؤالء الصابرين  
  .ن سقطوا يف مستنقع الشهواتلعنوا، وقيل فيهم ما قيل مم

قبحه -هـ تويف عبده بن عبد الرحيم ٢٧٨ ففي سنة -  
ً، هذا الشقي كان من املجاهدين كثريا يف بالد الروم، فلام -اهللا

كان يف بعض الغزوات واملسلمون حيارصون بلدة من بالد 
الروم؛ إذ نظر إىل امرأة من نساء الروم يف ذلك احلصن، 

أن :  السبيل إىل الوصول إليك؟ فقالتما: فهوهيا فراسلها
 .تتنرص وتصعد إيل

فأجاهبا إىل ذلك، فام راع املسلمني إال وهو عندها، فاغتم   
ًاملسلمون بسبب ذلك غام شديدا، وشق عليهم مشقة عظيمة، ً 

فلام كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك املرأة يف ذلك 
! عل علمك؟ما ف! يا فالن، ما فعل قرآنك؟: احلصن، فقالوا

 !. ما فعلت صالتك؟! ما فعل جهادك؟! ما فعل صيامك؟
 ( : اعلموا أين أنسيت القرآن كله، إال قوله: فقال  
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  ويروى أنه كان بمرص رجل يلزم املسجد لألذان والصالة-  
ًما املنارة عىل فيه، وعليه هباء الطاعة ونور العبادة، فرقى يو

ٌعادته لألذان، وكان حتت املنارة دار لنرصاين، فاطلع فيها، 
فرأى ابنة صاحب الدار، فافتتن هبا، فرتك األذان، ونزل إليها، 

: ما شأنك؟ وما تريد؟ قال: ودخل الدار عليها، فقالت له
قد سلبت لبي، وأخذت بمجامع : ملاذا؟ قال: قالت. أريدك
: قالت. أتزوجك: قال. ًإىل ريبة أبداال أجيبك : قالت. قلبي

 .أتنرص: قال. أنت مسلم وأنا نصـرانية، وأيب ال يزوجني منك
 . إن فعلت أفعل: قالت

 الدار، فلام كان يففتنرص الرجل ليتزوجها، وأقام معهم   
يف أثناء ذلك اليوم رقى إىل سطح كان يف الدار فسقط منه 

 .)٢(فامت، فلم يظفر هبا، وفاته دينه
 ! الثباتاهللاأل نس  

                                                      
 ).١١/٧٤(البداية والنهاية   ) ١(
 ).١١٨(اجلواب الكايف   )٢(
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 هلإن الشهوة التي يعاين منها الشاب والفتاة مل ختلق أل  
  وحدهم، فالصاحلون والصاحلات الذين يعيشون حالةالفساد

التسامي والعفة، والذين يشتغلون بالدعوة وطلب العلم 
 اخلري تدعوهم أنفسهم إىل مقارفة الشهوات، ونرشوتعليم اخللق 

 ،وة لدى بعضهم أقوى مما لدى املعرضنيبل ربام كانت الشه
 .ولكنهم كبحوا مجاح شهوهتم طاعة لرهبم ورغبة يف ثوابه

 نال خريها ونجا من هذه الدنيامن عاين بعني بصريته ف  
 .رشها، ومن مل ير العواقب غلب عليه احلس فعاد عليه باألمل

ً سبحانه وتعاىل أن جيعل بيننا وبني احلرام برزخا اهللانسأل   
ًرا حمجوراوحج  ،ا استغفرواو، وأن جيعلنا من الذين إذا أساؤً

  .وإذا أحسنوا استبرشوا، وأن جيعل هوانا فيام حيب ويرىض
 .، وعىل آله وصحبه أمجعني حممدوسلم عىل نبينا اهللاوصىل   
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أسئلة مبارشة وأخرى  بني يديك  مستويني من األسئلة،  
 . حتتاج منك إىل تأمل وإمعان نظر

 

 .ما املقصود بالشهوة؟  -١
 .اذكر ثالثة أسباب تؤدي للوقوع يف الشهوة املحرمة   -٢
 .لغض البرص فوائد كثرية، اذكر أبرزها   -٣
 .كيف نعالج الشهوة املحرمة؟  -٤

 

 .ُملاذا خلقت الشهوة؟  -١
 .ة حمرمة، فكيف تتعامل معها؟إذا تعرضت لك شهو  -٢
َقدمملاذا   -٣ ِّ  .غض البرص عىل حفظ الفرج؟ ُ
 .كيف تتعامل مع اخلواطر السيئة؟  -٤
 .ماذا نستفيد من قصة يوسف عليه السالم مع امرأة العزيز؟  -٥
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 ٥  مقدمة
 ٧  تعريف الشهوة

 ٨  ملاذا خلقت الشهوة؟
 ١١  أسباب الوقوع يف الشهوة

 ١٦  لشهوة؟كيف تتعامل مع ا
 ٣٦  كيف نعالج الشهوة؟

 ٥١  من قصص أهل العفاف
 ٦٠  من قصص الساقطني يف مستنقع الشهوات

 ٦٢  اخلامتة
 ٦٣  اخترب فهمك
 ٦٤   املحتويات

 


