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 غّض النظر وعالج الحسدآداب : الموضوع 

نشكره سبحانه وتعالى ..  لهية وعطايه الربانية والشكر هللا عزوجّل على نعمه اإلالحمد هللا: بسم هللا الرحمن الرحیم 
 .عّد وال ُتحصى ونسأله أن يهبنا من عطاياه التي التُ 

وتشاهد بها  ه،ام صالًة تفتح بها قلوبنا لعطايوسلّ  وصالة ربّي وسالمه على سيدنا محمد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه
 : أرواحنا جميل ُمحياه، ونكون بها عند اهللا 

َفُع َماٌل َوال بـَُنوَن  ﴿  .آمين آمين يا رب العالمين ) النور( ﴾) 89(ِإال َمْن أََتى اهللا بَِقْلٍب َسِليٍم ) 88(يـَْوَم ال يـَنـْ

بارك معكم من أخي وحبيبي الحاج أحمد فؤاد قليلة المباركة التي إستمعنا إليها في الكلمات ال.. حبّائي إخواني وأ: وبعد 
، وأمره أن يحافظ على هذا الثغر وأن يدافع عنه وأن اهللا فيه، تحّدث عن أن كل مسلم جعله اهللا عزوجّل على ثغٍر من ثغور اإلسالم

 هذه الثغور ؟فما .. وُّه ورُقّيه عمل على ُعلفع عنه وييحافظ عليه ويدا.. قيه وُعلوِّه يعمل على رُ 

سبعة جبهات وكل .. لسان واليد والرجل والفرج والبطن االعين واألذن و التي خلقها اهللا لك، هي الجوارح : أول هذه الثغور 
 .عزوجّل عزيز المجيد شديد حتى ينال اإلنسان من رضا ال جبهة من هذه الجبهات تحتاج إلى عزم من حديد وجهاد

 : ل موالنا عزوجّل قا: العين 

ن عأن يُغّض بصره البد للواحد منا ) النور:30( ﴾ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفظُوا فـُُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َلُهْم  ﴿
عن النهي  فقط سلي ،دورما اليحّل له من النساء وما اليحّل له من الُكتب، وما اليحّل له من العن المعاصي وعن المحرمات و 

 ) .من إطلع في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما إطلع في النار : (  صّلى اهللا عليه وسّلمالنظر إلي النساء بل قال 

يت، حتى لو أن زوجتي أرسل حتى ولو كان الجواب خاص بمن معي في الب كيف أطلع عليه بغير إذنه ؟  :جواب واحد 
 .مادام مكتوباً بإسمها يه إال بإذن منها خوها خطاباً ال أطلع علإليها أ

 : اهللا سبحانه وتعالى جعل أمراً للرجال وأمراً للنساء  ..اتنا أو أوالدنا فوق الطاقة ة زوجاإلسالم لم يأمرنا بمراقب

وهي عندما  ،رأة أن تكشف وجههاأباح للم) النور:31(  ﴾ َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن فـُُروَجُهنَّ  ﴿
 :وبعد ُحكم اهللا ال يّصح أن نبحث تُغطي وجهها لما أمرت بغض البصر، ولكنه أمٌر من اهللا عزوجّل صريح 

 أن هناكلكن البصر فيه كالم كثير جداً، تجد ) النور:30( ﴾ُقْل لِْلُمْؤِمنِيَن يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفظُوا فـُُروَجُهْم  ﴿
 كيف يُبصر ؟ وعلى أى شيٍء يُبصر ؟: حتى يُمسي المؤمن لحظة ما ُيصبح  منكامالً للمؤمنين لألبصار   اً برنامج

 : نظر إلى أصلك الذي تكونت منهت: أن ننظر إلي أربع جهات أمرنا 

 ..) الطارق( ﴾) 7(ْن بـَْيِن الصُّْلِب َوالتـََّراِئِب َيْخُرُج مِ ) 6(ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق ) 5(فـَْليَـْنظُِر االْنَساُن ِممَّ ُخِلَق  ﴿: أوًال 

 ..دالئل من عظمة اهللا  )يونس:101( ﴾ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواالْرِض  ﴿: أو ينظر لما حوله  :ثانياً 

أنظر إلي التكوينات العجيبة من  )اتالذاري:21( ﴾َوِفي أَنـُْفِسُكْم أََفال تـُْبِصُروَن  ﴿: أو ينظر اإلنسان إلي نفسه  :ثالثًا 
 .صنع اهللا من خلقه أجهزة وبدائع 
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ن ننظر إليها يمانية التي أمرنا ربنا عزوجّل أالذي يقبل فيه على اهللا عزوجّل هذه النظرات اإلوم اآلخر وينظر إلي اليأ: رابعًا 
 . صّلى اهللا عليه وسّلموكما كان ينظر النبي العدنان 

يضًا أمرنا أن ال ، وأو العورات التي في اإلنسانإلي المحرمات سواًء كانت النساء أ ى حّرم علينا النظرسبحانه وتعالوربنا 
جناية أو  ه، وليس عليكل من ينظر من ثقب الباب  أمرنا أن نفقأ عين صّلى اهللا عليه وسّلمننظر إلي محارم البيوت حتى أن النبي 

 .جنحة ألنه يتجّسس على الناس 

 : جمعها في حديث وقال  صّلى اهللا عليه وسّلم حضرة رسول اهللا

 تجد الجماعة المنافقين هم الذين ينظرون إلي هذه األشياء، لكن) يا معشر من آمن بلسانه ولم يصل اإليمان إلي قلبه ( 
صّلى اهللا عليه  ، ولذلك خاطبعلموا أنها حرامضة عن هذه المنهيات حتى ولو لم يبصارهم مغضو المؤمنين من فضل اهللا عليهم أن أ

 :المؤمنين فقال  وسّلم

بهم فإن من تلّمس عيوب المؤمنين تلّمس اهللا عيوبه، ومن تلّمس اهللا عيوبه و التنظروا إلي عورات المؤمنين وال تتلمسوا عي( 
 ) .يفضحه ولو في جوف بيته 

وب من المؤمنين عدم ليست العيوب في الجسم فقط ولكن العيوب في السلوك وفي األخالق وفي المعامالت، مطل
 : : صّلى اهللا عليه وسّلم، قال التلّمس إلي عيوب إخوانه وإذا ُكشفت له مصادفًة يسأل اهللا العفو والعافية وأن يسترها

 .. عيوب اآلخرين  ونتلّمسأصبح الناس يونحن في هذه األيام ) من ستر مسلماً في الدنيا ستره اهللا في اآلخرة ( 

ما أشّد نتن رائحة هذا : ن ورائحته كانت كريهة، فقالوا م مّر على كلٍب ميٍت هو والحواريو يه السالسيدنا عيسى بن مريم عل
 : الكلب، فقال عيسى عليه السالم 

الذي  ، فعندما ننظر إلي الجمال والُسمو والُرقيأى نظر إلي الجمال] سنانه وبياضها أجمل أسنانه، إنظروا إلي جمال أما [ 
 .ى يكون مثله يغبط أخيه أ.. ل إلى مرحلة الحسد وال تصمثله، ن و كييرة لاً من الطفيه يحصل عنده شيئ

 : في األخالق والعبادات، قال رسول اهللا 

إن العين : (  صّلى اهللا عليه وسّلمقال .. أى نظرة حسد ) خاه أو أن ينظر إليه نظرة تؤذيه مٍن أن يُروّع أال يحّل لمؤ ( 
 .) القدر  لُتدخل الرجل القبر، والجمل

 :فالمؤمن ليس عنده صفة الحسد، لكنه يغبطه ليكون مثله 

 أتدري على من أسأت األدب ؟      ُقل لمن كان لي حاسداً  أال

ــأس ــ ــ ــلم ترض ألنكعلى اهللا في فعله       أتــ ــ ــ ــ  كتب ى  لي ماـ

من ، أو في طاعة أو مقامات أو أخالقوالٍد أب اهللا له سواء في أمواٍل أو في لماذا تحسد أخاك ؟ ألنك ال ترضى بما كت
 :المؤمنين ى ذلك للعبد ؟ هذا عطاء ربك فكيف تتمّنى أن تزول من أخيك ؟ أول شروط لذي أعطا

ت الظاهرة كّزون على النظرار الذين يُ إخواننا ) الحجر:47( ﴾َونـََزْعنَا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِليَن  ﴿
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كل شيء، لكن النظرات الباطنة هي حرمان من الجنان حتى أن اإلنسان يمكن أن يحسد ماله أو أوالده، فما العالج هي  فليست .. 
 :؟ أن تقول عند كل شيٍء يعجبك 

" لو قلت  ك، لكنحسد نفسهمن أنت .. ال .. فالن حسدني : اإلنسان يقول في نفسه .. " ماشاء اهللا ال قوة إال باهللا " 
 :" ماشاء اهللا ال قوة إال باهللا " : والدك قل زجّل، وأنت تنظر إلي أكل هذه الهبات والمنح من اهللا ع  ألن " ماشاء اهللا ال قوة إال باهللا

ة التأمين اإللهية فكأنها وثيقة حفظ من شرك) الكهف:39( ﴾َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قـُْلَت َما َشاَء اهللا ال قـُوََّة ِإال بِاهللا  ﴿
 .على جميع الممتلكات البشرية لم يتوجه بها إلي حضرة األلوهية 

ولوال إذ دخلت  في كل أحوالك" ماشاء اهللا ال قوة إال باهللا " : من متلكات تتوّجه بقول اهللا عزوجّل  كل شيء يعجبك
ماشاء " : ألنك لم تقل جنة تذهب والبستان يفنى ؟ الذي جعل هذه الف.. هو مشهد قرآني  هللا ال قوة إال باهللاجنتك قلت ماشاء ا

 " . اهللا ال قوة إال باهللا

 .حضرة األولوهية إلي ة التأمين اإللهية على جميع الممتلكات البشرية لمن يتوّجه بها كر ش منهذه الكلمة هي وثيقة الحفظ 

 " .ماشاء اهللا ال قوة إال باهللا : " يقول والده وعلى نفسه وعلى كل شيٍء يُعجبه يظّل أن يحافظ على ماله وأ دفمن يُر 

، وأمر به حضرة رسول الغض في داخل اإلنسان يعني ال ينظر إال إلي الذي أمر به سبحانه وتعالى.. وُغضوا من أبصاركم 
فيُغض  البصر، وهو نتيجة غضيمان وهو مقام الحياء سان إلي مقاٍم كريٍم من مقامات اإلن يصل اإلنإلي أصّلى اهللا عليه وسّلم اهللا 

 .اإلنسان بصره عن المحرمات

اهللا عزوجّل له عيناً في فؤاده ثم ينظر فيما أمره اهللا عزوجّل به في أبواب الطاعات والقربات وال يزال هذا الحال حتى يفتح  
جلّية على حضرة نها ظاهرة ونعرفها أل.. راقب اهللا عزوجّل في ِحّله وترحاله، فيأتي له من اهللا عزوجّل ُكسوة ُتسّمي كسوة الحياء تُ 

 : صّلى اهللا عليه وسّلملها هي المقياس على قوة اإليمان، قال ، جعصّلى اهللا عليه وسّلمرسول اهللا 

بأنه كان : كان يستحي، فكانوا يصفوه صّلى اهللا عليه وسّلم  فرسول اهللا .. ) الحياء من اإليمان، والحياء اليأتي إال بخير ( 
ال يثّبت بصره في بصر إنسان قط صّلى اهللا عليه وسّلم وهذا دليل على أنه كان .. ء ــ البنت البكر ــ في خدرها أشّد حياًء من العذرا

 :بذلك الذي وهبه اهللا له عزوجّل، ألن ربنا أمره  صّلى اهللا عليه وسّلموهي من عالمة حياء رسول اهللا 

نَـْيَك إَِلى َما َمتـَّْعَنا بِِه  ﴿ ٌر َوأَبـَْقى َوال َتُمدَّنَّ َعيـْ ُهْم زَْهَرَة اْلَحَياِة الدُّنـَْيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه َورِْزُق رَبَِّك َخيـْ أى  )طه:131( ﴾َأْزَواًجا ِمنـْ
 .ال شيئ يشغله عن اهللا عزوجّل 

آالء فينظر إلي  لنظر إلي أن يصل إلي مقام الحياء،محرمات ويصل إلي مقام عبادة االمؤمن يظّل يمنع نفسه عن الاإلنسان 
بالية مور الحياة في الدنيا الواسعة هي أشياء مع الناس من أموال ومناصب أو من أاهللا وفي كتاب اهللا وينظر إلي تكوينه فيجد أن ما 

فيجد ما يحدث في  صّلى اهللا عليه وسّلمويظّل بصره ناظرًا إلي الحياة الباقية واألخالق السامية التي كان عليها حضرة رسول اهللا 
 .ِعبر التي في الحواس المن  األكوان

فينظر إلي ما في يد الناس ويريد أن يصل إلي هذه األشياء فيضطر للسرقة ) الحشر:2( ﴾فَاْعتَِبُروا يَا أُوِلي االْبَصاِر  ﴿
 : صّلى اهللا عليه وسّلموالغش، قال 
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 يكلفونه فوق طاقته:  ؟ قال وكيف ذلك يا رسول اهللا: خر الزمان يُدخل أهل الرجل الرجل النار، قالوا إذا كان آ( 
) فيسرق في الدروب التي نهى اهللا عنها حتى يُرضيهم فيستوجب سخط اهللا وعذاب اهللا عزوجّل  فاليستطيع أن يُوّفي به من حالل،

 :فكيف ننظر يا رسول اهللا ؟ قال .. 

الذي معه أموال وأراضي، ..  ولو نظرت لغيرك سوف تتعب ) دونك في الدنيا ومن هو فوقك في الدينلي ماهو انظر إ( 
 :قل له الرسول يقول لك 

ومن معه جاه ربنا  غير هذا ال ينفع،) تصدقت فأبقيت  يت، أو لبست فأبليت أونفكلت فاليس لك من مالك إال ما أ( 
 :يقول لك 

درجات عند ) القصص:83( ﴾َساًدا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن ِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِفي االْرِض َوال فَ تِْلَك الدَّاُر اآل ﴿
 .اهللا عزوجّل 

رجٌل أتاه اهللا ماالً فهو يُنفق منه في سبيل ال حسد إال في إثنيتن : أنظر لمن هو أحسن مني، نحسد من يا رسول اهللا ؟ قال 
 ) النهار  اهللا عزوجّل، ورجٌل أتاه اهللا القرآن فهو قائٌم به آناء الليل وأطراف

 .أحاول أن أكون مثلهم ) أتاه اهللا العلم : ( وفي رواية 

الطفل الصغير ذو السبع سنين لم ينزل عليه .. الرجل الذي ينظر إلي هذه األشياء ربنا سبحانه وتعالى يُنزل عليه الحياء 
 .، والذي ييُغذيه بالحياء هو اإليمان ـ حياءألنه ال يُدرك وعندما يعبر السبع سنين ينزل غطاء الحياء فيحدث له ــ كسوف ـالحياء 

ن يفعل ذنبًا حياًء من اهللا عزوجّل، والفرق بين المؤمن والمنافق هو الحياء، اإلنسان إلي مقام الحياء يستحي أ فإذا وصل
 ،اإلنسان هذه األحوال ، فهنا تظهر درجة اإليمان إذا توالت علىلم علم اليقين أن اهللا مطلٌع عليه ويعلم كل شيء عنهيعألن المؤمن 

 .فاهللا يُكرمه ويزيل من عليه العيوب والذنوب 

 :وقال صّلى اهللا عليه وسّلم ) اإلنعام:104( ﴾ َقْد َجاءَُكْم َبَصائُِر ِمْن رَبُِّكمْ  ﴿ :اهللا عزوجّل قال 

 : تلى قوله عزوجّل ذا توالت الذنوب فذاك الران ــ ثم ، فإإن العبد إذا أذنب ذنباً كان نكتة سوداء على قلبه( 

) المطففين( ﴾) 15(َكال إِنـَُّهْم َعْن رَبِِّهْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن ) 14(َكال بَْل رَاَن َعَلى قـُُلوبِِهْم َما َكانُوا يَْكِسُبوَن بل   ﴿
 .المالئكة الذنوب، فلم يعد هناك ذنوب فيبصر  منمحجوبين 

رجل من شدة حيائه أنه كان ال يرفع بصره إلي السماء، فُسئل عن ذلك ؟ كيف وصل هذا الرجل إلي هذا المقام ؟ هذا ال
هذا الرجل يريد .. حياًء من اهللا عزوجّل، ومن شدة حيائه رُوى أنه لم ينظر إلي عورته أو سوءته أبدًا حياًء من اهللا عوزجّل : فقال 

                    .   الخواص منزلة عالية عند اهللا عزوجّل، والذي يريد درجاٍت عالية يبحث في درجات 

 وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم
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