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 إهداء

 إىل القلب النابض مبعاين احلب والعفاف
 إىل من غمرتين ابحلنان 

 وعاشرتين ابملعروف 
 وعاملتين ابإلحسان 

 أم السمح إىل زوجيت الغالية 
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 الكتاب  بني يدي

  :وبعد والصالة والسالم على رسول هللا الدال على اخلري والداعي إىل العفة واملريب على مكارم األخالق. ،احلمد هلل
. حىت أصبح أهل العفة واالستعفاف .شغلتنا السنوات األخرية قضية الفساد األخالقي الذي استشرى يف الناسلقد 

 الغرابء.هم 
رير املرأة وعدم الكبت اجلنسي والعالقات بني اجلنسني خارج إطار الزواج أصبحنا وحنن بني دعوات احلرية وحت

 ..نعرف هل الواجب علينا أن ننصح أو نريب أم  أن األدوار أكرب من ذلك . ال.ضائعني
 ... ختلو عن الفطر السليمة.وال شهامةمحية هلم  . وأنه الابألعراض.ورغم أننا نعلم أنه سيظل أقوام يعبثون 

يستهان به من الشباب والشاابت بضوابط األخالق وقواعد السلوك.. ألن اخلوف من  غم عدم انضباط عدد الور 
. وأيضًا لتأثريات البيئة األخرى وما تقوم به وسائل اإلعالم املبتذلة اليت .رقابة هللا وحسابه مل يعد يدور يف خلد هؤالء

أو  ابلرضا. سواء .ونسمع عن قضااي االغتصاب وهتك األعراض . حىت بتنا نشاهد.دأبت على تشجيع الفحشاء واملنكر
. وانتشرت الرذيلة انتشار النار يف اهلشيم دومنا وازع من ضمري أو رادع من قانون أو انزجار من رقيب أو حياء ابإلكراه.

 من حسيب.
 ..فالبلوى عظيمة وحتتاج إىل صحوة ضخمة يف ضمري اإلنسانية لتغيري معامل ما أُفسد

. وقد آلوا على والفضيلة.فضل هللا علينا أن جعل من بيننا دعاة للخري يستخدمون أقالمهم يف الدعوة إىل اخلري  ومن
 . وإرجاع الناس بذاكرهتم إىل اترخيهم العظيم مبا فيه من صور رائعة ملنهج العفة..أنفسهم محاية العفاف وجتديد التذكري به

هو كتاب )بستان العفاف( للكاتب الفاضل مالك الفرح والذي من خالله وبني أيدينا إحدى مثرات هؤالء الدعاة و 
يف لبنات اإلصالح  اسلط الضوء على العفة وذكر فيه قصص السابقني لنسرتشد هبا.. وليكون هذا الكتاب جزء

 .واإليقاظ لعفاف األمة
معاين الطهارة وأن حيقق هللا املقصد وأن يسد وأخرياً أقول هذه لبنة أمتىن أن نضع فوقها غريها حىت يعلو بنيان العفة وتتجدد 

 ثغرة هامة يف األمة وقيمها..
 ... ونفع جبهده املسلمني.جزى هللا الكاتب خري اجلزاء

 املوجه األسرى مبحاكم ديب      
 عبد السالم درويش املرزوقي

       م3/2/2007
 .قوهللا املوف                                                  
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 املقدمة

 صالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد:لاحلمد هلل وا
العفاف خلق فطري غرزه هللا يف نفس اإلنسان، لكي حيمي عرضه ويسمو بذاته، ولقد اهتم اإلسالم ف

فاظ على العرض اهتماماً ابلغاً ابحملافظة على أعراض الناس وجعلها حراماً إال ما أحله الشرع، حيث يعد احل
أحد مخسة أهداف جاء الدين لتحقيقها ومحايتها. وشرع الدين أمورًا تدعوا إىل العفاف وتؤصله فرغَّب يف 
الطهارة والعفاف، وحذر من املساس ابلعرض والشرف، وسن قوانني صارمة قد تصل إىل الرجم حىت املوت 

اظ على مبدأ العفة بني الناس جيد ما ال ميكن واملتتبع ملا سنه اإلسالم من وسائل للحف ،عليها ملن يعتدي
بعض احليواانت تعشق العفاف ف ،ابلعفاف وهي فطرة هللا يف خلقه حصره بسهولة، وكيف ال يهتم اإلسالم

وتقاتل حلمايته، انهيك عن اإلنسان أشرف الكائنات وأعالها مسئولية على وجه األرض، فاألصل يف أي 
و مل يكن مسلمًا ألن العفاف خلق إنساين أصيل، ولك أن تدرس اتريخ إنسان أن يكون عفيفًا نظيفًا ول

أهل الشرك من العرب وهم يف جاهليتهم اجلهالء ومع ذلك جتد من يتغىن ابلعفاف وميدح العفيفات، بل إن 
القرآن سجل عليهم سبة وأد بناهتم الربيئات، وهي وإن كانت سبة على عرب اجلاهلية إالَّ أن من أسباهبا 

هرة احلفاظ على عفاف اجملتمع وكرامة نسله، وقد سجل عرب اجلاهلية حبهم للعفاف وتفاخرهم به مبا الظا
قالوه من أشعارهم النظيفة املليئة ابلعفاف واحلشمة اليت قد ال تساويها أشعار بعض املسلمني، وعلى الرغم 

الَّ ويف متنها وصف حماسن ال نكاد جند قصيدة من قصائدهم إحىت من عشق العرب للنساء والولع هبنَّ 
امرأة مشهورة من سيدات فهذه املرأة، ومع ذلك هلم يف العفاف ِحكاايت رائعة تثلج الصدر وتسر اخلاطر، 

  زنني كما قال تعاىل:كان مما تُبايع عليه النساء أال يو  صلى هللا عليه وسلم اجلاهلية ملا أتت تبايع النيب 

                  

               

               أصابتها الدهشة
 تزين احلرة اي رسول هللا؟وقالت: أو  

وإين  كانوا أهل جاهلية عمياء.  إهنا صرخة مدوية يف العامل هتز جنبات األرض معلنة أن للعفاف عشاقًا ولو
 منذ سنني كلما مسعت شيئًا عن عفاف السابقني كنت أسجله يف ذاكريت فال أنساه ألين أمسع وأرى ما عليه 

الناس يف الزمن املعاصر من غفلة عن العفاف وسعي حنو الفاحشة والفجور، فقلت يف نفسي إن العفاف بعض 
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ألمة وحتافظ عليه ألنه ال خري يف قوم أكلتهم الشهوات وسيطرت عليهم هو الكنز الثمني الذي جيب أن خُترجه ا
           :النزوات، قال تعاىل

   (1). تغرق سفينة احلياة بفجور  لئالو  .(2) ث الطعموالغي هنر يف جهنم بعيد القعر خبي
السفلة والسفهاء، عزمت على دعوة الناس إىل إحياء خلق العفاف، والتمكني له يف األرض، فكان هذا 

فيه قصصًا من اتريخ العفيفني والعفيفات، أخاطب هبا عواطف  ذكرت حيث ،بستان العفافالكتاب: 
من أساليب اخلطاب، ألن للقصة سلطاهنا على النفوس عند  على غريهاعرها، وفضلت القصة األمة ومشا

عامة الناس، ولقد مجعت هذه القصص من بطون الكتب وأعماقها. وأخرجتها للقارئ الكرمي موثقًة من 
تعة بل مصادرها لكي تطمئن نفسه إليها، فيأخذ العرب والفوائد دون ريبة إْذ ليس إيراد القصة للتسلية وامل

ومل أذكر  ،          (3): تعاىلهللا قال  والعظة املراد به العربة

حيث سيكون قصصًا من  –إن شاء هللا  –قصصًا معاصرة يف هذا الكتاب ألين أرجأته إىل اجلزء الثاين 
د جعلته ذخرية من التاريخ نتسلح به يف وأما هذا الكتاب فق الواقع املعاصر تتحدث عن العفاف وأهله.

واقعنا، فمن ال ماضي له ال حاضر له وال مستقبل ولن يصلح آخر الزمان إالَّ مبا صلح به أوله، وسيالحظ 
أين تركت القصص منثورة فقد تتواىل قصص يف موضوٍع ما وقد تتفرق حيث مل ألزم نفسي  -القارئ احلبيب:

ً كان موقعها من الكتاب، ألن  فقد رأيته الكتاببتبويب وتفصيل  غري مناسب، واكتفيت إبيراد القصص أايا
القصة الواحدة موضوع مستقل بذاته، ومما جتدر اإلشارة إليه أين ذكرت يف الكتاب ما ليس قصة كآايت 
قرآنية وبياهنا أو أحاديث نبوية أو مقوالت بعض الشرفاء وأشعارهم من أهل اجلاهلية واإلسالم، وهذا وإن  

ن بعضه غري قصص إالا أنه خيدم موضوع الكتاب خدمة ظاهرة إذ يزيدُه بيااًن وأتكيداً. وهللا أسأُل أن كا
 ينفع هبذا الكتاب كاتبه وأهله ومجيع إخوانه املسلمني إنه مسيع الدعاء.

 

  كتبه مالك مسعد الفرح
 الشارقة –اإلمارات العربية املتحدة 

 م14/11/2006 –ـه 1427/شوال/22
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 .تفسري سورة مريم. وصححه احلاكم والذهبي –فسري كتاب الت 3418رقم  2/406( املستدرك 2)

 .111( يوسف آية رقم: 3)
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 ؟العفاف ما هو

الكف عما ال حيل وال جيمل، وقيل هو: الصرب والنزاهة عن الشيء. وقيل هو ترك احلرام  العفاف هو:
 .(1)واألطماع الدنية

  :البعد عن الزان ودواعيه، وهو ما عرب عنه القرآن الكرمي حبفظ الفروج قال تعاىل -وأقصد ابلعفاف:

                

          (2). 

             :وقال سبحانه
وقال عز  (3)

                : وجل

                           

               

                  

                         

                

  (
 ،والعفافدئني بقدوة الطهر مبت ،فهيا بنا لنقرأ سري وأخبار الشرفاء األطهار .(4
 والسالم.سيدان يوسف عليه الصالة 

                                                 

كتاب النكاح. )القاموس املحيط  1/252حترير ألفاظ التنبيه  -، باب العني وإلغاء 1/92عفف+العني  9/253( لسان العرب 1)

 باب الفاء فصل العني. 1/1084

 .31-29، املعارج اآلية رقم 7-5( املؤمنون اآلية رقم 2)

 .32( اإلرساء اآلية رقم 3)

 .31، 30( النور اآلية رقم 4)
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 قدوتان:

 
 يوسف عليه السالم -1
 مرمي عليها السالم -2
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 «يوسف عليه السالم» -1 

العفاف كلُّه ينتسب إليه، فبه يضرب املثل، عف عن مقدرة ومتكن، إنه أمجل رجل عرفه البشر قال عنه 
فلك أن تتخيل صورة هذا البدر املنري، لو  (1)«يوسف شطر احلسن أعطي» :صلى هللا عليه وسلمحممد 

مجعت أحسن أعضاء جسم إنسان وكانت لواحد كان هذا هو يوسف عليه السالم، قسم هللا اجلمال 
نصفني: نصف ليوسف والنصف اآلخر اقتسمه بنوا آدم مجيعاً، هذه الصورة الفريدة، مرت مبراحل يف حياهتا 

، قصة تتلوها أخرى بداية من حسد إخوته إايه مث كيدهم به وإلقائه يف البئر مث أخذ تلفها القصص الباهرة
 السيارة له وبيعه يف مصر كفىًت خيدم سيدُه وسيدته يف القصر.

ميدان احملنة الشديدة هلذا ب الذي كان فيه. إذا ابلقصر يصري ويف هذا القصر الذي حسبناه أحسن من اجل
 .         ميابع حلقات هذه احملنة حسبما توحيه دالالت ألفاظ القرآن الكر الشخص النبيل، فهيا بنا نت

              

               

                  

                   

                  

                           

                     

                      

                   

                   

                      

                                                 

 . 14082، 3/286( أمحد 1)
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                      (1)  ُه وقارب سن بلغ يوسف أشدَّ
 جو القصور وزينتها وخدمها ونعيمها ومظاهر الرتف والرفاهية وفرا  الزواج وشهوة النساء، وهو يعيش يف

نساء القصر عن األشغال، حيث ال همَّ هلنَّ إالَّ السعي وراء الزينة والتفنن يف أنواع املالبس واحللي واملطاعم 
 واملشارب واجملالس وتناقل أخبار اجملتمع...

                                                 

 .56-22( سورة يوسف: رقم 1)
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ًا ألوامرمها حريصًا على إتقان عمله فنال إعجاب عاش يوسف مؤداًي لواجبه حنو سيده وسيدته، طائع
الناس به ورضاهم عنه، فهو حممود السرية والسريرة، ومل يكن يوسف يتوقع أن تكون حمنته من سيدة القصر 
اليت تقارب سنَّ أمه، فقد اشرتوه غالماً دون البلو  ال تطمع إليه أنظار النساء إالَّ بدافع األمومة والرمحة، إذ 

          شرتاه العزيز قال لزوجتهحينما ا
ويبدو أن . (1)

العزيز وزوجته مل يكن هلما ولد، ومرت األايم ويوسف يكاد يكون ولدًا هلم، وشب يوسف كغريه من 
يف خدمته لسيدته إذا ابملفاجأة غري املتوقعة، امرأة  الولدان، وشب معه مجاله احلسي واملعنوي فبينما هو

من أرادته يوماً ابناً هلا هي نفسها اليوم تريده عشيقاً هلا، فهي تعشقه وحتبه وهو ال  –سيدة القصر  –العزيز 
يدري، كلما مرَّ يوم زاد حبها له وتعلقها به حىت سكن حبه شغاف قلبها، ويوسف لكمال عفته وكرم أصله 

ه لذلك، فلرمبا أظهرت له بعض حركات الريبة بكالم سافل أو عرض جسٍد أو إشهار زِينة أو نظرات مل يتنب
البعيد كل البعد عن هذه الداناي  –خائنة، كل هذا ومل تستطع العاشقة أن توصل رسالتها إىل الشاب النبيل 

ة عليه وزوجة سيدِه ومواله. فهو يرعى اجلميل وال ميكن أن خيطر بباله أن تفكر به سيدته وصاحبة النعم -
غافاًل أو متغافاًل عما يدور يف نفس  –وهكذا استمر يوسف يف أداء واجباته يف خدمة القصر وساكنيه 

األمرية العاشقة، غري آبه بتصرفاهتا وإشارهتا الظاهرة غري اخلفية، وكأن تلك التصرفات املريبة ال تعنيه، بينما 
ا، ومتكن الشيطان من عقلها، حىت أفقدها صواهبا فنِسيت منزلتها ومركزها املرأة انر احملبة تشتعل يف قلبه

االجتماعي، نِسيت صبا يوسف ومشاعرها حنوه كاألم جتاه ولدها، فإذا بتلك املشاعر تنقلب إىل شهوة 
عارمة وغريزة جنسية قاهرة، فلم تستطع السكوت كثريًا حىت أابحت حببها الغامر وشغفها البالغ بيوسف 

السالم. وأعلنت هذه العاطفة أثناء مزاولته خدمتها بعد أن دخل اباًب إثر ابب حىت وصل إىل غرفة  عليه
وإذا ابملرأة تعلن بفصاحة عن  بعيدة عن عيون اخلدم واحلشم، دخلها يوسف برباءته واتباعًا ألوامر سيدته،

املراودة فيه أكثر من جمرد  دائها وعشقها له بل وتراوده مرة بعد أخرى على الوقوع يف الفاحشة، ولفظ
الطلب فهو طلب بعد طلب، وإحلاح ومراجعة، شدة ولني، ترغيب وترهيب، وتفنن يف أساليب العرض 

 والطلب لكي توقعه يف جرمية الزان.
لزان من إنسان هو العفاف كله، هو ال يعرف إال الطهر والعفاف بطلب ا إهنا جرمية عظمى أن تصرح 

 الكرمي بن اخلليل إبراهيم عليهم السالم. هي ال تعرف من ختاطب وتراود!!! هو الكرمي بن الكرمي بن
اهتز جسد يوسف ورفض الطلب بشدة وشجاعة وحاول إقناعها وصدها عما تريد، لكنها كانت   

                                                 

 .21( سورة يوسف رقم: 1)
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مستميتة يف حبها له، فقد غلقت األبواب مجيعها وأحكمت خطتها ورتبت ونصبت شباك الصيد وأعدت 
إال من زينة  –األبواب مغلقة واملرأة يف كامل زينتها  ه إال ملك كرمي أو نيب معصوم.فخًا ال يكاد يسلم من

بكل وقاحة وجرأة، إهنا الفتنة واحملنة اليت تذهب « هيت لك»متجملة متهيئة للفراش تنادي بتوسل  –احلياء 
املهيأة للراحة  بلب الرجل احلازم مهما كان حزمه، عاشقة ذات منصب ومجال يف قصرها البهيج يف غرفتها

أمان فيما يبدو ال  -والنوم تكتنفها البسط الوثرية وتغشاها الروائح العطرية املهيجة وكل األبواب مغلقة 
أمام رجل أويت نصف مجال البشرية. ختيل هذا املشهد من الفتنة، لكنها العصمة اإلهلية  -خيالطه خوف 

قال بكل عزم  -لوفاء مع هللا مث مع أصحاب املعروف واإلميان الفطري وكرم األصل واحملتد وحسن العهد وا
معاذ               (1) وثبات وصراحة

 لعقاب األليم.هللا أن يرتكب الفاحشة وخيون ربه وسيده، معاذ هللا أن يظلم نفسه ويعرضها ل
  القارئ:أخي 

ال شك أن الطبيعة البشرية تقضي مبيل الرجل إىل املرأة والعكس، ولكن ذلك ال يعين االستسالم   
لشهوات النفس، فهناك املبادئ والقيم اليت حيملها املرء متسك بزمامه، وهو ما حدث لسيدان يوسف إذ 

              :حتركت غريزته البشرية فهم ابملرأة قال تعاىل

                        (2) 

لنفس وإحياءاهتا دفعها حبزم وتذكر ربه فنال رتبة فيوسف  هو كامل الرجولة لكنه حينما أحس خبواطر ا
العفاف السامية. إذ ال فضل ملن كف عن حمرم وهو ال شهوة له، بل الفضل واملنزلة العالية ملن عف عن 

سبعة يظلهم هللا يف » :صلى هللا عليه وسلممقدرة وشهوة، وبذلك استحق أن يظله هللا بظله يوم القيامة قال 
حينها أراد  (3)«ظله )...( ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال: إين أخاف هللا ظله يوم ال ظل إال

وانظر إىل مدى شغفها به  –يوسف اهلروب من الفتنة، فتبعته األمرية بسرعة ومحاس حىت أدركته عند الباب 
 ، قال تعاىل:وعزمها على النيل من عفافه إذ أهنا قاربت يف عمرها سن الكهولة ومع ذلك سبقت شاابً قوايً 
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حينها و تسابقا فسبقته وأخذته بثوبه بقوة فقطعته،  (1)

 -هذا ما رآه العزيز-يوسف مع األمرية على عتبة غرفة النوم يتجاذابن الثوب  (2)«ألفيا سيدها لدى الباب»
 العميق وخربهتا الطويلة اليت علمتها دنيا القصور والرفاهية قائلة لزوجها: هنالك ابدرت امرأة العزيز بكيدها

              (3)  بسرعة خاطفة اهتمت

لكنه حكم ال يزال حيتفظ مبودة وأصدرت احلكم على يوسف ومل تنتظر حكم األمري وال ثبوت التهمة، و 
وحب يف أعماق قلبها إذ مل تقل يقتل بل قالت يسجن ويعذب، لكي ختطط له مرة أخرى فقد عزمت على 

 الوصول إليه مهما كلفها الثمن.
      (4) وما إن أهنت كالمها إذ بيوسف يردُّ عليها قوهلا مدافعاً عن براءته

األمري ساكت مل ير ألحدمها بينة تربهن على صدق دعواه إذا بثالث كان يسمع هذه املهاترات داخل و 
وكان حكما من أهل امرأة العزيز وقيل بل كان صبيًا رضيعًا أنطقه هللا ليدافع عن العفاف وأهله  -القصر 

                  فقال كالماً فصالً 

            (5). 

اقتنع األمري ابحلكم وخاصة أنه حكم من أهلها أو رضيع تكلم قبل أوان نطقه. فنظر فإذا القميص قد 
        فقال بكل هدوء ودانءة من دبر، فكان حجة على زوجته،

  بل  مقولة تنبئ عن جو القصر ألنه تعود على مساع مثل هذه احلكاايت يف قصره فال غرابة يف ذلك :

         بكيدها وذكائها كأن قوله هذا شهادة وإعجاب
 (6) 
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مث قال ليوسف  –فهو يعرف نساء القصور وأخالقهن فقد مسع من كيدهن أعظم من كيد امرأته ليوسف 
)      الربيء

اي يوسف: ال هتتم وال تكرتث مبا حصل هذا شيء عادي  (1
هكذا حياُة السفلة من الناس ال يهمهم إال كالم  –مل يكن  وبسيط، املهم أن ال يعلم هبذا أحد. وكأن شيئاً 

، فشتان ما بني «معاذ هللا»الناس وعيوهنم، أما الكرام كيوسف فقد قال ملا دعي إىل التنازل عن عفته 
القولني. قول الكرمي النبيل العفيف وقول الدينء السخيف، وإن كان األول خادمًا وكان الثاين وزيراً حاكماً. 

خيتم  هكذا. (2)«واستغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئني»ل الوزير لزوجته اخلائنة بلطف وواقعية مث قا
املشهد األول من القصة بنجاة يوسف عليه السالم من كيد العاشقة املستميتة، ومرت األايم ونسي أو 

 مسامع نساء يصل إىل ألسنة خدم القصر وحشمه إذ ابخلرب  تناسى يوسف هذه احلادثة، بينما مل تسكت 
امللك والوزراء وعلية القوم، وبينما هن يف جملس من جمالسهن يتبادلن أطراف احلديث إذ ببعض نساء القوم 
تذكر خرب امرأة العزيز مع يوسف، فاستنكرت النساء ما حصل منها، وعريهنا كيف حتب خادمًا يف بيتها، 

         قال تعاىل: –وكأهنن يقلن هالَّ أحسنت عشيقها 

                   (3) 
ا وكأنه تعريض د زوجها وجمتمعهعن لعزيز، وهذا الكالم حيط من قدرهاهكذا قالت النساء عن امرأة ا

  ال تصلح زوجة للوزير من تعشق اخلادم وتفضله على زوجها الوزير: برتكها ودعوته للزواج بغريها إذ للعزيز

         
أعلنت عن مأدبة طعام (4)

ار القوم وحضرت هلن مكااًن يليق مبقامهن وُأحضر الطعام اللذيذ، حلوم وفواكه استضافت فيها نساء كب
وقالت        (5) يؤكل ابلسكاكني كما هي عادة األشراف املرتفني،

ه قلوهبن لتحمي كربايءها ليوسف بعدما ألبسته ثيااًب جذابة مجيلة وهو أمجل مما ت زيَّن به تريد أن تفنت ب
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ظهر القمر      (1) وختضعهن لشهواهتن كما هو حاهلا، ويوسف ال يعلم ابملكيدة
البشري فانطفأت جنوُم األرض، وزاغت عيون النساء ودهشت عقوهلن، وسكرن بلذة النظر إىل وجه يوسف 

ت مشاعرهن وأحاسيسهن إال رأت الفحل األصيل. فطار  إذا وحاضت منهن من حاضت كما تفعل الفرس
       حنو يوسف، وصرن يقطعن أيديهن بداًل من الطعام قال تعاىل

            (2). 

يف هذه اللحظة تظهر امرأة العزيز كفارس انتصر يف معركة شديدة، قد جندل فيها خصومه، معلنة  
       كلمة النصر على ضيوفها اللوايت عريهنا بعشقها ليوسف قائلة

                                

   (3). 

ويف هذه اآلية بيان حلالة اجملتمع املتدنية أخالقياً وابلذات حياة املرتفني ونسائهم، حيث نزعت امرأة العزيز لباس 
سكبت كل قطرة حياء يف جسدها معلنة بكل سفور التصميم على الرذيلة، وهتك عفاف هذا احلياء بكامله، و 
أهنا وأعلمتهن جهاراً هناراً  ،ومل تستح من نساء األشراف إذ بدا هلا ضعفهن الفاضح حنو شهواهتن ،الشاب الطاهر

حينها  ،والعذاب له ابملرصاد فإن أىب ذلك فالسجن ينتظره ،إىل مقارفة الفاحشةه عازمة على تنفيذ خطتها وستلجئ
قناع يوسف أن يتنازل عن موقفه المرأة العزيز أو ألي واحدة إجترأت نساء األشراف وصرن أعواانً المرأة العزيز يف 

 فقد صار هدفاً مشرتكاً لنساء األشراف. ،منهن
           بسيد العفاف ولكن هللا معه فنادى ربه وقال: إهنا فتنة كربى تلفا 

               (4)  

دعوة خائف على شرفه وطهارته، إنه واقع يف أسِر رابت القصور صاحبات األمر  ،إهنا دعوات ملتهبة
 هي يف البالد وهو خادم غريب عن وطنه وأهله ال حول له وال قوة.والن
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منظر مجيل حمبوب إىل نفوس الشرفاء، إنه منظر السجن بغربته  له ظهر ذوبينما يوسف يكابد مهومه إ
رأى وجه السجن ومالحمه الفاتنة أحسن من وجه امرأة العزيز وكل وجوه  !وويالته ومهومه وأحزانه وسكانه

مث أعلن حاجته إىل عون           بكل عشق وهلفة احلسان فقال

إنه يواجه              ربه ونصرته فقال
ها اهلائجات إال أتييد هللا ورمحته، ابتحيمن كيد امرأة العزيز املسعورة وصو  ال ينجيه ،ثورة من الشهوات

         فاستجاب هللا دعوته
يسمع ويليب من دعاه  (1) 

لسجن منصورًا على بصدق وإخالص. وأخريًا انتصر العفاف وسقطت راايت الرذيلة، ودخل يوسف ا
شهوات نساء األشراف، وكان السجن مالذًا آمنًا له، حيث مل تعد النساء تراه، ومرت األايم ورأى امللك 

    رؤاي غريبة أزعجته وأفسدت عليه حياته، وعرض رؤايه على أهل التعبري فقالوا 

ن، وبعد جهد ليس ابليسري تنبه أحد زمالء يوسف عليه فلم يقتنع امللك بذلك وحث يف طلب املعربي 
وكان قد رأى وشاهد من براعة يوسف يف تعبري الرؤى فأرشد امللك إليه، فعرب  –زامله يف السجن  –السالم 

يوسف رؤاي امللك تعبريًا عجيبًا ينبئ عن سعة علمه وشفافية روحه مما أاثر إعجاب امللك به وطلب مقابلة 
                    يوسف

              (2) يوسف يريد أن خيرج من 

    السجن معلنًا عفافه وبراءته مما تناقلته وسائل اإلعالم عن قصته مع امرأة العزيز فقال امللك

     
      حماكمة علنية لنساء األشراف، فأجنب (3) 

    (4) بات امرأة العزيز ولكن حيظهرت براءة يوسف من أي سوء جتاه صو  اآلن
ظهرت احلقيقة بكماهلا ف ، كان عن قصته مع امرأة العزيز  الذائع  يوسف مل يكتف هبذه الرباءة ألن احلديث

           بقوهلابرأته امرأة العزيز،  نماحي
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  (1) 

زال يوسف بعفته النقية ما توارثه الناس سنني عديدة من السعي وراء الفاحشة والفجور، وعلَّم نساء فأ
القوم كيف يكون العفاف فلقنهن درسًا عمليًا ال ينسى، وهبذا انتشر خرب العفاف وبدأت معامل الفجور 

        جنم يوسف وأحبه امللك فقال: تتهاوى، وسطع

       (2)  جعله من خاصته وأعوانه، ألن بناء األمم وقيادة الشعوب
لشعوب بقدوهتم العملية. هكذا زالت احملنة عن يوسف، وحتولت إىل حتتاج إىل النبالء كي يصححوا سرية ا

منحة، حيث جذَّر يوسف العفاف يف قلوب اجملتمع رجااًل ونساًء، ومكنه هللا من خدمة األمة مجيعها 
         حيث صار أمينًا على خزائن مصر قال تعاىل:

                

     (3).فهل من  ،هذا هو يوسف عليه الصالة والسالم قدوة الرجال
 ء؟ قدوة للنسا
 فما حكايتها ؟  ،إهنا مرمي البتول العذراء الطاهرة عليها السالم ،نعم
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 مريم بنت عمران -2

              قااااااااااااااااااااااال هللا تعاااااااااااااااااااااااىل:

                

                  

                     

                  

                

                 

                

                     

                     

                      

                   

                          

                        

                      

 .(1) 

   مارمي ابنااة عماران نبتااة كرمياة، تقبلهااا هللا بقباول حساان وهااي ماا تاازال نطفاة يف رحاام أمهاا قااال تعاااىل:
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  (1) فاسااتجاب هللا هلااا         (2) بتااة ن
ل العباادة، الزمات املساجد األقصاى تصنع على عني هللا ورعايتاه، فنشاأت علاى الطهار والعفااف والزهاد وكماا

تعبد هللا فيه وختدم بيته وفاء بنذر أمها، فكانت من عمااره املشاهورين ومان عبااد هللا القاانتني، عزفات نفساها 
ألزواج احلااااالل. انهيااااك عاااان عاااان شااااهوات الاااادنيا مجيعهااااا، وأحصاااانت فرجهااااا حيااااث حفظتااااه ماااان معاشاااارة ا

األخادان، محلهااا علااى هااذا قرهبااا ماان هللا ورغبتهااا عاان الاادنيا وشااهواهتا، باال استوحشاات ماان كاال مااا سااوى هللا 
حيااث متااام  -علااى شاارق املسااجد األقصااى         حااىت ماان أهلهااا

         خيار أهل األرض زكااهم هللا واصاطفاهم قاال هللا تعااىل: نبذت أهلها رغم أهنم –ضوء الشمس 

                     (3) لذة القرب من  إهنا
لئال جيربها جوعها وظمؤها على خمالطة الناس، أكرمهاا هللا، وتذوق حالوة املناجاة، واخللوة ابخلالق الكرمي، و 

              هللا بتاوفري حاجاهتاا قاال تعاااىل:

                     (4). 

وبينمااا ماارمي الطاااهرة يف عبادهتااا وخلوهتااا مااع رهبااا إذا جبربياال عليااه السااالم يقااتحم خلوهتااا  حساان صااورة 
         بشاار، تظهااار علاااى حميااااه مالمااح التقاااى والعفااااف، فقالااات

  عليهااا يطمئنهااا وياادفع عاان نفسااها مااا ميكاان أن يكااون قااد تساارب إليهااا ماان توقااع السااوء واملكااروه  فاريد

 فتجيببب باسببتغراب و ه ببة             قااائالً 

            !اي هللا ما أمجل هذا اجلواب 

إنااه ردت تاانفح منااه روائااح العفااة األصاايلة، إنااه الاارد الااذي جيااب علااى العااامل أن يساامعه لينتبااه ماان غفلتااه    
ملعاااين.. هكااذا ردت علااى أمااني وشااهواته، إنااه الاارد الااذي حتتاجااه نساااء اليااوم ليأخااذن منااه قااوة النااور ومسااو ا
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             الااوحي جربياال فقااال هلااا

      خلقااه عظاايم  أي هكااذا أراد هللا أن خيلااق ولااداً ماان أم باادون أب، لااريي
قدرته وعجيب صنعه، ومل يكن اختيار هللا أن خيلق ولداً من أم فقط ليقع على غاري مارمي الطااهرة العفيفاة. إذ 

الااايت تساااتحق هاااذه الكراماااة واملعجااازة اخلالااادة، إذ لاااو  –يف ذلاااك الوقااات  -هاااي الشخصاااية الوحيااادة املناسااابة
لدتاه البغاي والفجاور، لكان كانات األم هاي حصل الولد من غريهاا لتسارب الشاك يف قلاوب النااس، وظناوا بوا

مرمي العفيفة صاحبة السجل النظيف والصفحة البيضاء، إذ مل يسجل عليهاا اجملتماع أدش شابهة أو ريباة، فلان 
يتطااارق أي وساااواس مهماااا صاااغر إىل أي نفاااس مهماااا خبثااات مااان أن يشاااك بطهاااارة مااارمي وعفتهاااا. بااال مااان 

الولد إىل هللا ومل ينسابوه إىل بشار فتأمال هاذا! وتعااىل هللا عماا  اعتقادهم اجلازم بطهرها وعفافها نسب الكفار
 يصفون.

وهكذا ملاا تبني ملرمي أنه ال بد من حصول الولد، مل يكن إالَّ االستساالم لقضااء هللا وقادره. ونفاخ يف درعهاا مان 
املسكينة أكثر عن الناس، رغم علمها أنه  هربت         روح هللا

 فااذهبت أقصااى مكااان عاان قومهااا، حااان وقاات املخاااض ماان أماار هللا، ولكنهااا ختاااف مقالااة السااوء والظاان الساايء،
فأجلأها إىل شجرة خنلة وحيادة ال زوج هلاا مان جنساها لكنهاا ايبساة مل يباق إال جاذعها، إهناا تشابه مارمي يف غربتهاا 

      مل ولاداً مان دون أب وهاذه النخلاة ال حتمال شايئاً ووحدهتا إالَّ أن مرمي حت

  :فنااادت نااداءً حزيناااً، نااداء العفيفااة الاايت ختاااف دنااس الشاارف وسااوء الساامعة فقالاات    

        متناات املااوت أو العاادم كااي ال ياارى الناااس مااا حصاال هلااا، مااع
اعتقادها اجلازم أهنا طاهرة عفيفة مل ميسها بشر ولكنه أتصل العفاف وأصالة املعادن. حينهاا خيفاف هللا عنهاا 

والً ماان املاااء مل جااد           فتتجلااى الكرامااات فساامعت نااداءً 

  :يكاان قبااال موجاااوداً آياااة هلااا وشاااراابً يغنيهاااا عااان سااؤال النااااس ويكفيهاااا احلاجاااة. وزادهااا  ياااة وكراماااة أخااارى

           هذا اجلذع ايبس ميت، فلما هزته
 لصاً جيىن، وصارت خنلة خضراء ومحلت ابلثمار وتساقط الرطب خامرمي عادت إليه احلياة 

يف حالتها، فقد عادت احلياة إىل جذع النخلة ومنت وأمثرت وتسااقط  اآلن صار ملرمي شبيه ..اي هللا
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الرطااب، حيااث محلاات النخلااة ماان دون زوج كماارمي، فصااارت ماارمي تتساالى هبااذه القصااة املشاااهبة لقصااتها 
             ابً يغنيهاا عماا ساوى هللاوصار عنادها طعامااً وشارا

              (1)،  مااا جيااب عليهااا أن تفعلااه هااو األكاال

ونوم هادئ، ألهنا متلك أكل وشرب        والشرب وقرارة العني قال تعاىل:
بااااراهني العفاااااف وحجااااج الطهااااارة، ولتسااااكت ماااارمي وال تكلاااام ماااان البشاااار أحااااداً ألهناااام بااااال شااااك سيسااااتغربون 

لاك أمرهاا ويندهشون حلال مرمي الطاهرة العفيفة اليت مل ميسها بشر، ولكنها حتمل ولداً رضيعاً يف حجرها وماع ذ
هللا ابلسااكوت، ألن كالمهااا لاايس حجااة قويااة، فكاال اماارأة سااتنفي عاان نفسااها العااار، فااأراد هللا أن يااربهن علااى 

  عفافهااا وطهرهااا حبجااة قاطعااة إىل يااوم الاادين، ولتصاابح ماارمي مثاااالً يقتاادى بااه يف العفااة والطهااارة قااال تعاااىل:

               

  مع اإلنس، لكنه فصيح مع رهبا ورسله، وهكذا عادت مرمي إىل أهلها حتمال ولاداً رضايعاً  ال يتكلمإن لساهنا
نقياة زكياة طااهرة عاذراء عازباة ال زوج هلاا!!  يف حجرها فانبهر اجملتمع هبذا احلدث الغريب: ولد من امرأة عفيفاة

إهنا صدمة كربى يف حياة اجملتمع العفيف، إهنا هزة كونية يف حياة الطااهرات، إهناا الفاجعاة الكاربى آلل عماران 
الطاهرين، إذ لو جيء مبرمي جنازة، خري من أن أتيت هبذا الولد، فااملوت عاادة النااس كلهام بارهم وفااجرهم، وأماا 

 جماااال هلاااا عنااادهم ومل يكااان مااان نساااائهم فااااجرة، إهناااا الكارثاااة لاااوال أن هللا وضاااح احلقيقاااة وأرادهاااا الفضااايحة فاااال
             معجزة وكرامة. قال تعاىل:

              أتماااااااااال هااااااااااذه الكلمااااااااااات

    الساخنة من قومها ألهنم قوم مل يعتادوا على الفجور والدانءة، إهنم من خري بيوت العاملني

      تعمله نساء احلي وال يعرف البغي إلينا سبياًل، كيف كان هذا؟ حنن ال  مل
 نشك يف عفة أبيك وال طهارة أمك، فكيف حصل منك هذا األمر؟

اجملتمااع مضااطرب وحااائر ويريااد جااواابً يسااكن ثورتااه، ألهناام قااوم أعفاااء يكرهااون البغااي والفجااور، فكيااف 
ومرمي املسكينة عاجزة عن الكالم تنتظر الفارج وتشاري  فعلت هبم مرمي ما فعلت! فمن جييبهم ويشفي غليلهم؟

                                                 

 .3، 2( سورة الطالق رقم: 1)
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إىل عيسى الرضيع كي ينقذها مما هي فيه ويسكت ألسنة القوم امللتهبة وياربئ سااحة أماه الطااهرة، اي عيساى 
  أنت حمنيت وبالئي فهل ستدافع عين؟ قم دافع عن أمك مباا تساتطيع، فاأان ماأمورة ابلساكوت وإالَّ ساأتكلم

              لسااااان حااااال قومهااااا كااااأهنم
يقولون: اليوم يوم العجائب والغرائب أنعجب من مرمي العفيفة أتيت بولاد ال أب لاه! أم نعجاب مان ساكوهتا! 

؟ مااا الااذي دهاهااا؟ هاال هااي ماارمي: الاايت أم نعجااب ماان إشااارهتا إىل هااذا الرضاايع ليكلمنااا! ماااذا أصاااب ماارمي
 عهدانها عابدة زاهدة عفيفة نظيفة؟

وبينما هم يف اضطراهبم وحريهتم إذا ابملعجزة تظهر وإذا ابلعفاف يتكلم على لساان هاذا الطفال الرضايع، 
        ليااااربئ أمااااه ويعلاااان عفافهااااا ويعلااااي شااااأهنا إىل يااااوم القيامااااة قااااائالً 

                 

                 

      إىل يااوم الاادين  اومسااو  اهكااذا كاناات جااائزة العفاااف آايت وكرامااات وشاارف

             قااااال تعاااااىل:

       (1)  ويف اجلنااة تكااون زوجاااً لساايد املرساالني حممااد
أنه قال خلدجية حينما ساألته عان بيتهاا الاذي  صلى هللا عليه وسلم فقد روى عن النيب  صلى هللا عليه وسلم 
جوفااااء باااني بيااات مااارمي بنااات عماااران وآساااية بنااات مااازاحم ومهاااا مااان أزواجاااي ياااوم لؤلاااؤة »مااان قصاااب فقاااال: 

 (2)«القيامة
 

 

 

 

 

                                                 

 .12( سورة التحريم رقم: 1)

 .2/62. البداية والنهاية 1/3500، خمترص تاريخ  م ق 70/118( تاريخ  م ق 2)
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 أربع رسائل:
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  ضمان رسول اهلل  -1
مان يضامن م ماا باني »قال:  صلى هللا عليه وسلم عن رسول هللا  ) رضي هللا عنه ( عن سهل بن سعد

 .(1)ريرواه البخا« حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة

 األجوفان -2
رواه أمحااد « األجوفااان: الفاام والفاارج»عاان أكثاار مااا ياادخل النااار فقااال:  صاالى هللا عليااه وساالم ساائل الناايب 

 .(2)وغريه

 بشرى للمسلمة -3
إذا صلت املرأة مخسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل هلا » :صلى هللا عليه وسلمقال 

 .(3)رواه أمحد وغريه« نة شئتادخلي اجلنة من أي أبواب اجل

 أنواع الزنا -4
إن هللا كتب علاى ابان آدم حظاه مان الازان أدرك ذلاك ال حمالاة، فازش العيناني » :صلى هللا عليه وسلمقال 

 .(4)متفق عليه« النظر وزش اللسان النطق، والنفس متىنَّ وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

                                                 

 . 6238رقم  5/2438( البخاري 1)

 . 4246رقم  2/1418، ابن ماجة 9085رقم  2/392( أمحد 2)

 .4163رقم  9/471، ابن حبان 1661رقم  1/191( أمحد 3)

   2657رقم  4/2046مسلم  . 6238رقم  8/2438( البخاري 4)
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 عمة أو نقمةالبصر ن -1
فراح إىل املسااجد ذات يااوم فلقااي اماارأة .وكااان عابااداً زاهااداً  ،يااونس باان محاااس رجااالً جماااب الاادعوة كااان

فنظاار إليهااا فوقااع يف نفسااه منهااا فقااال: اللهاامَّ إنااك خلقاات م بصااري نعمااة وأخشااى أن يكااون علاايَّ نقمااة، 
يقااوده اباان أٍه لااه فااإذا اسااتقبل  فاقبضااه إليااك، فاسااتجاب هللا دعوتااه فقاابض بصااره، فكااان يااروح إىل املسااجد

فبينمااا هااو  وأقباال إليااه. –حبصااى  –االسااطوانة اشااتغل الصاايب يلعااب مااع الصاابيان، فااإن انبتااه حاجااة ح صاابه 
فحصاب ابان أخياه، لكناه كاان منشاغالً ماع  –كاإلساهال   –يصلي ذات يوم ضحوًة إذ أحس يف بطناه شايئاً 

ال: اللهاام إنااك خلقاات م بصااري نعمااة، وسااألتك الصاابيان يلعااب ومل  تااه. فلمااا خاااف يااونس علااى نفسااه قاا
فانصاارف إىل منزلااه وهااو يبصاار، قااال اإلمااام  –فأعاااد هللا بصااره  –فقبضااته، اللهاام إين قااد خشاايت الفضاايحة 

. فااانظر أخااي احلبيااب كيااف عاقااب نفسااه ابلعمااى ألنااه ال (1)فرأيتااه أعمااى ورأيتااه بصاارياً  -رمحااه هللا  -مالااك 
 لقها.خري يف عني ال تقف عند حدود خا

 

 على رأسه طرحة -2
 ال ميشاااي يف طرياااق إالَّ وعلاااى رأساااه طرحاااة، ليكاااف باااذلك بصااارُه عااان بااان جحشاااويهأباااو احلسااان  كاااان   
 . وال أدري لو عاش يف عصران هذا ماذا كان سيفعل رمحه هللا؟.(2)احلرام
 

 الرجال قناع -3
قنعني يسرتون وجوههم خوفااً مان العاني كان وضاح اليمن واملقنع الكندي وأبو زبيد الطائي يردون مواسم العرب م

 .(3)وحذراً على أنفسهم من النساء جلماهلم
 
 
 
 

                                                 

 .24/120. التمهيد البن عبد الرب 309رقم  1/198( العقوبات البن أيب الدنيا 1)

 .1/88وى ( ذم اهل2)

 وضاح اليمن. 1/2562أخبار وضاح اليمن، الوايف يف الوفيات  6/224( األغاين 3)
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 حبُّ العمى -4
إيناِ أذكر أين نظارت نظارة وأان  -ملاذا؟  –ملا أصيب عمرو بن مرَّة بفقد بصره قال: )ما أحبُّ أين بصري 

 ة واحدة إىل احلرام.سبحان هللا! يكره أن يكون مبصراً، ألنه عصى ربه يوماً بنظر  (1)شاب(.
 

 أمانات -5
أول ما خلق هللا من اإلنسان فرجاه، مث قاال: هاذه أماانيت عنادك ال تضاعها إالا يف »عن عبد هللا بن عمرو قال: 

 .(2)«حقها، فالفرج أمانة، والسمع أمانة، والبصر أمانة
 

 إعالن -6
ه حبصاااة ففقااأت عينااه مااا كااان لااو اطلااع يف بيتااك أحاادت ومل أتذن لااه، حذفتاا» :صاالى هللا عليااه وساالمقااال 

 .(3)«عليك من جناح
ار النايب ) رضي هللا عنه( وعن أنس فقاام إلياه  صالى هللا علياه وسالم  أن رجالً اطلع من ُجْحر بعض ُحج 

إمناااا جعاال االساااتئذان ماان أجااال  :صااالى هللا عليااه وساالم .وقااال(4)«مبشااقص أو مشاااقص وجعااال خيتلااه ليطعناااه
 .(5)«البصر

                                                 

 .1/89( ذم اهلوى 1)

 .275رقم  1/90، مكارم األخالق 133رقم  1/92( الورع البن أيب الدنيا 2)

 .2158رقم  3/1699، مسلم 6493رقم  6/2525( البخاري 3)

وامل قص: السهم الذي فيه نصل عريض: النهاية من غريب األثر   2157رقم  3/1699، مسلم 6504رقم  6/2530( البخاري 4)

، غريب احلديث 1/96، غريب احلديث للحريب 2/409، غريب احلديث البن قتيبة 2/257. غريب احلديث البن سالم 2/1193

 .5/33، العني 1/235. الفائق 1/554البن اجلوزي 

 .2156رقم  3/1698. مسلم 6505رقم  6/2530( البخاري 5)
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 له يأكله األسد خير -7

ُربَّ نظاااارة ألن تلقااااى األسااااد فيأكلااااك خااااري لااااك »عااان محاااااد باااان زيااااد قااااال مسعاااات أيب إبسااااناده يقااااول: 
 .(1)«منها

 

 ولو فقئت عينه خيٌر له -8

علاى ماريض يعاوده ومعاه قاوم، ويف البيات امارأة، فجعال رجال مان  رضاي هللا عناهدخل عباد هللا بان مساعود 
 .(2)«نفقأت عينك كان خرياً لكالقوم ينظر إىل املرأة فقال له عبد هللا: لو أ

 

 النظرة تفسد القلب وتقطعه -9

قال خالد بن أيب عمران: ال تتبعوا النظر النظر، فرمبا نظر العبد النظارة فينغال منهاا قلباه كماا ينغال األدمي 
ومعاىن نغال قلباه: أي فساد وتقطاع وتفتات كماا يتفتات اجللاد عناد دبغاه إذا فساد  (3)يف الداب  فال ينتفاع باه.

 .(4) يصلح لشيءفال
 

 أقوال نافعة -10
 .(5)قال احلسن: من أطلق طرفه طال أسفه

 .(6)وقال ذا النون: اللحظات تورث احلسرات أوهلا أسف وآخرها تلف فمن اتبع طرفه اتبع حتفه

                                                 

 .64رقم  1/64( الورع 1)

 .531رقم  1/188( األ ب املفر  2)

 .1/2182. 31، 30+ تفسري القرطبي سورة النور آية رقم  65رقم  1/63( الورع 3)

ى يف ال4) دباغ فيفسد وهيلك. ( النغل: فسا  األ يم يف  باغه إذا ترفت وتفتت، ويقال ال خري يف  بغة عىل نغلة، ونغل األ يُم إذا عفن وهترَّ

 .1/7561نغل، تاج العروس  11/670لسان العرب 

 .1/93( ذم اهلوى 5)

 .1/93( ذم اهلوى 6)
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 .(1)وقال آخر: أول العشق النظر وأول احلريق الشرر
 

 نساء العجم -11
 هن ورؤوسهن؟ م يكشفن صدور للحسن: إن نساء العج قال سعيد بن احلسن

. قلاات: أمااا اآلن فاملساالمات يكشاافن الصاادر والاارأس والاابطن وغااريه وأمااا (2)صاارف بصااركاقااال احلساان: 
 غري املسلمات فيكشفن ما ال ميكن القول به.

  

 اصرف بصرك -12
اصارف »عان نظار الفجاأة فقاال: صالى هللا علياه وسالم قاال: ساألت رساول هللا   رضي هللا عنه رعن جري

 .(4)«فأمرين أن أصرف بصري»وعند مسلم  (3)رواه أمحد وغريهُ « صركب
 

 يلطم عينه -13
فنظار إليهاا غازوان، فرفاع يادُه فلطام عيناه حاىت نفارت  ،، فكشافت جارياةاملغاازي يف بعاض  غزوان كان   

 .(5)«وقال: إنك للحاظة إىل ما يضرك

                                                 

 .1/93( ذم اهلوى 1)

               عند قوله تعاىل:  5/229( البخاري 2)

     30-28سورة النور اآليات  1/2180النور، تفسري القرطبي. 

 .2148رقم  1/652، وأبو  او  19220رقم  4/361( أمحد 3)

 . 2776رقم  5/101، الرتمذي 2159رقم  3/1699( مسلم 4)

 .4/406، إحياء علوم الدين 3/252وة ، صفة الصف1/132( ذم اهلوى 5)
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 يشرب الماء الحار -14
لااى نفسااه أن ال يشاارب املاااء البااارد طااول حياتااه، فكااان يشاارب نظاار بعااض الصاااحلني إىل اماارأة، فجعاال ع

 .(1)«املاء احلار لينغص على نفسه العيش

  

 

 فضول النظر -15
لداوود الطائي: لو أمرت مبا يف سقف البيت من نسج العنكبوت فا ُنظِااف؟ فقاال لاه: أماا علمات  رجل قال  

 .(2)أنه يكرُه فضول النظر
 

 زرقاء أم كحالء -16

وكاان  –هاارابً مان األماري ودنيااه  –، فلجأ إىل رجل من أصاحابه داوود الطائي أمراِء البصرة بعضُ طلب 
منزله أقصى البصرة، وكان الرجُل غيوراً، فأنزلاه منزلاه، وكانات لاه امارأة يقاال هلاا: زرقااء، وكانات مجيلاة، فخارج 

الرجل قال لاداود: كياف رأيات فلما قدم  -يعين داود الطائي –الرجل يف حاجة، وأوصاها أن تلطفه وختدمه 
الزرقاء؟ وكيف كان لطفها بك؟ قال داود: من الزرقاء؟ قال الرجل: أم املنزل، قال داود: ما أدري أزرقاء هاي 

 أم كحالء.
وقال هلا: أوصيتك باداود أن تلطفياه وختدمياه  –ابلكالم أو الضرب  –فذهب الرجل إىل زوجته فتناوهلا 

 .(3)ٍل أعمى، وهللا ما رفع طرف ُه إمَّ فلم تفعلي. قالت: أوصيتين برج
 
 

                                                 

 .4/406( إحياء علوم الدين 1)

 .1/88( ذم اهلوى 2)

 .88، 1/87( ذم اهلوى 3)
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 يوم العيد -17

مارأة حساناء افلما رجع، قالات لاه امرأتاهم كام مان  –إىل املصلى  –خرج حسان بن أيب سنان يوم العيد 
فلما أكثرت عليه الكالم قال هلاا: وحياك، ماا نظارت إال يف إهباامي مناذ  –فسكت  -قد نظرت اليوم إليها؟ 
 .(1)«كخرجت حىت رجعت إلي

وعاان وكيااع قااال: خرجنااا مااع ساافيان الثااوري يف يااوم عيااد فقااال: إن أول مااا نباادأ بااه يف يومنااا هااذا غااض 
 .(2)«أبصاران
  

 نعوذ باهلل من العمى -18
كان الربيع بن خثايم يغاض بصارُه، فمارَّ باه نساوة فاأطرق حاىت ظان النساوة أناه أعماى، فتعاوذن ابهلل مان    
 .(3)العمى
 

 ية أصيلةشقر -19
قرشية رأى شعر ها رجلت فحلقته وقالت: ال أريد شعراً اكتحل به نظر غري ذي حمرم فتاة

(4). 
أن ياارى الشااعر ماان كاال  كااان يكاره  الشااعيب أنو  ،أن طااووس اليماااين كااان يكااره أن يارى شااعر ابنتااهي ورو 

 .(5)ذات حمرم

                                                 

 .1/88، ذم اهلوى 68رقم  1/64( الورع 1)

 .66رقم  1/63( الورع 2)

 .1/91( ذم اهلوى 3)

 425/ 1( حمارضات األ باء 4)

 12832رقم: 7/213( مصنف عبد الرزاق 3 )
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 وأغض طرفي -1
 عنرتة الفوارس: –قال الشاعر اجلاهلي 

 وأغاااااااااااااض طاااااااااااااريف إن بااااااااااااادت م جااااااااااااااريت
 

 حاااااااااااااااااىت ياااااااااااااااااواري جااااااااااااااااااريت مأواهاااااااااااااااااا 
 إين اماااااااااااااارؤ مسااااااااااااااح اخلليقااااااااااااااة ماجاااااااااااااادت  

 
 (1)ال أتباااااااااااع الااااااااااانفس اللااااااااااادود هواهاااااااااااا 

عنرتة العريب يغض بصره إن ظهرت جارته من بيتها، ويستمر غاضاً لبصره حىت ختتبائ يف مأواهاا، حيملاه  
وى نفسااه، فهاذا حاال العاريب يف اجلاهلياة، فااأين علاى ذلاك خلقاه وطباعاه الساامحة وعراقاة أصاله وجماهدتاه هلا

ون   عالقاهتم الدنيئة إال مع بنات جرياهنم كما علمتهم القناوات ؤ عقول شباب العرب املسلمني الذين ال يبد
 اهلابطة واجملالت الساقطة! فليتهم كانوا عرابً إن مل يكونوا مسلمني.

 

 قدوة في العفاف -2
 : يصف املرأة العربية يف اجملتمع اجلاهلي:-لشنفرىا–قال الشاعر العريب اجلاهلي 

 أميمااااة ال خياااازي نثاهااااا حليلهااااا
 

 إذا ذكاار النسااوان عفاات وجلَّاات 
 حيااااالَّ مبنجااااااة مااااان اللاااااوم بيتهاااااا 

 
 إذا ماااااا بياااااوت ابملالماااااة ُحلَّااااات 
 فقااد أعجبتااين ال سااقوطا قناعهااا 

 
 إذا ما مشاْت وال باذات تلفُّاتِ  
 كأن هلا يف األرِض نساياً تقصاه 

 
 علااى أمِاهااا وإن تكلمااك تبلاات 
 إذا هاااااو أمساااااى آب  قااااارة عيناااااه 

 
 (2)مآب السعيد مل يسل أين ظ لَّتِ  

نساء املسلمني فيقاول: إن أميماة ال يناال  عضب هبا يصف امرأة عصره  وصاف مل تعد تتصفالشنفرى  
جااالل عنااد نساااء زوجهااا خاازي وال عااار حينمااا تتحاادث النساااء عنهااا يف جمالسااهن، فأميمااة مثااال للعفااة واإل

جمتمعهااا، فبيتهااا بعيااد عاان اللااوم واملساابة إذ هااو بياات عنوانااه الطهااارة والشاارف، ويصااف أميمااة حبساان احلشاامة 
والساارت، فهااي تلاابس القناااع علااى رأسااها وتثبتااه جيااداً فااال يسااقط عاان رأسااها فرياهااا الرجااال، وهااي عفيفااة يف 

اً فقدتاااه، فهاااي مطرقاااة النظااار إىل األرض كأهناااا مشااايتها، ال تلتفااات إىل الرجاااال كاااأن هلاااا يف األرض شااايئاً مثينااا

                                                 

 أيام العرب يف اجلاهلية. 4/179كتاب الدرة الثانية يف أيام العرب، هناية األرب يف فنون األ ب  2/256د الفريد ( العق1)

 1/17القول يف الكناية، املفضليات  1/308، اإليضاح يف علوم البالغة 10/192الكناية والتعريض، األغاين  1/239(  الئل اإلعجاز 2)

 ال نفري. 1/288العرب ال نفرى، منتهى الطلب من أشعار 
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تبحااث وتتبااع مااا فقدتااه، وليساات اماارأة مرتجلااة، فهااي صاااحبة حياااء وماان شاادة حيائهااا لااو كلمهااا رجاال تباال 
لساااهنا وتلعااثم ومااا قاادر علااى خماطبتااه، ألهنااا اماارأة مل تتعااود علااى خمالطااة الرجااال فتااأنس إىل الكااالم معهاام. مث 

ود إىل بيته ليالً يعود لينام قرير العني، ويعود عودة الساعيد ال يساأل زوجتاه أيان  يقول إن زوج أميمة حينما يع
 كانت وماذا فعلت فهو يثق  خالقها وعفافها.

 
 فوا عجباً من هذه األوصاف المرأة مشركة!!

 بال قاد أن يصاف زوجتاه مبثال هاذه األوصااف؟      أوصاف ال يساتطيع كثاري مان آحااد املسالمني الياوم
كاار زوجتااه، ألهنااا مل تتخلااق هبااذه األخااالق النبيلااة، فهااي إذا مشاات ال قناااع علااى رأسااها، ولااو يسااتحي ماان ذ 

بااني آونااة وأخاارى يسااقط، وإن ثباات حلظااات أزالتااه بياادها لاارتي الناااس  رتدتااه بعااض النساااء فهااو قناااع متحااركا
قااف كأهنااا ترتيااب شااعرها ومااا صاابغته؟ وكاام طولااه؟ وحينمااا متشااي كأهنااا رجاال مااذعور تنظاار مينااة ويساارة، وتتو 

ُه حاجاة، وهاي ماع ذلاك امارأة مل يباق  تطلب مساعدة من ميشي جبانبها، تتلفت إىل كل من مير وكأن هلا عْناد 
الياااوم أن حتااادث  أميماااةهلاااا مااان أنوثتهاااا إالَّ االسااام، فهاااي مرتجلاااة يف لباساااها ومشااايتها وكالمهاااا، فباساااتطاعة 

ألهناا قاد تعاودت علاى مثال هاذا يف املسارح عشرات الرجال بل ماليينهم وهي على أزرى لباس وأخزى كالم، 
ورأت يف  ،وشااابكات التواصااال احلديثاااة والناااوادي، وأقااال شااايء شااااهدت مثااال حالتهاااا يف القناااوات واجملاااالت

 فحسبنا هللا ونعم الوكيل. سفرها إىل بلدان غري املسلمني ما جيعلها ال تستحي من هذه التصرفات الدنيئة. 
 

 أعمى عند جارتي -3
 كني الدارمي:قال الشاعر مس

 مااااااااااا ضاااااااااارَّ م جااااااااااارت أجاااااااااااورهُ 
 

 أن ال يكااااااااااااااون لبابااااااااااااااه ساااااااااااااارتُ  
 أعمااااى إذا مااااا جاااااريت خرجاااات 

 
 حااااااااىت يااااااااواري جاااااااااريت اخلاااااااادرُ  
ااااااااااااااا بياااااااااااااانهم أذين   وتصاااااااااااااامُّ عمَّ

 
 (1)حااااااااااىت يصااااااااااري كأنااااااااااه وقاااااااااارت  

 يقول: ليأمن جاري على نسائه ولو كان بيته بال ِسرْت، فلن أنظر إىل عوراهتن فمثلي مثال األعماى الاذي 
عيينَّ حىت تدخل جاريت خدرها فال أنظر إليها، وليتحادث  مضا ً أنظر إىل جاريت وسأظل مغ نفقد بصره، فل
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 جرياين كما يشاءون، فإن أذين ال تسمع كالمهم كأهنا أصيبت ابلصمم.
 

 وراثة حميدة -4
ُه إذا روياتهم شاعراً فاال تاروه –بان ماروان  –قال ابان حبياب: قاال عباد امللاك  م إالَّ مثال  قاول ملاؤدب و ل اد 

 العجري السلوم:
 يبااااااني اجلاااااااُر حااااااني يبااااااني عااااااين

 
 ومل أتنااااااس إمَّ كاااااااالُب جااااااااري 
 وتظعاان جااااريت مااان جناااب بيااايت 

 
 ومل تساااااارت بساااااارت ماااااان جااااااداري 
 وأتماااااااان أن أطااااااااالع حااااااااني آيت 

 
 عليهااااااا وهااااااي واضااااااعة اخلمااااااارِ  
 كاااااااذلك هااااااادي آابئاااااااي قااااااادمياً  

 
 توارثااااااااه النِاجااااااااار عاااااااان النِاجااااااااار 
 وهااااام افتلاااااويني هاااااديهم يفهاااااد 

 
 (1)كما افتلي العتيق مان املهاارِ  

يقول: أان إن رحل جاري وترك أهله ال أتردد على بيوت اجلار، لذلك لو ذهبت إليهم مل تعرفين كالهبم،  
عفيااف أرعااى اجلااوار، وحينمااا ختاارج جاااريت ماان بيتهااا متجهااة حنااو بيتنااا ال تساارت مااين، ألهنااا آمنااة أن  اماارؤألين 

فقاد عارفتين ابلعفاااف  ،خرجات واضاعة اخلماار، ألناه ال يسااورها أي شاك أين ساأتطلع إليهاا فرمبااأنظار إليهاا 
حىت مل يعد اخلمار مهماً هلا، ألن املقصود من اخلمار السرت وهي مستورة مين بعفايف وحيائي الذي ورثته مان 

آابئاي وأجادادي، توارثناه جيالً بعد جيل وال ميكن أن نتخلى عناه. فالعفااف هاديي وهادي  وأجداديآابئي 
 وأان جزء منهم ورثت العفاف وعراقة األصل وهم أجنبوين كما تنجب اخليول األصيلة أمثاهلا.

 

 عفاف حاتم الطائي -5
 قال حامت:

 فأقسااااامت ال أمشااااااي إىل سااااار جاااااااريت
 

 (2)ياااااااد الااااااادهر ماااااااا دام احلماااااااام يغاااااااردُ  

، إين أعهااُد ماان نفسااي ثااالث أْي باُااين   وعان عاادي باان حااامت قااال: شااهدت حامتاااً يشايد بنفسااه فقااال م: 
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 (1)خصال: وهللا ما خاتلت جارًة لريبة قاط، وال أؤمتنات علاى أماناة إال أديتهاا، وال أويت أحادت مان قبلاي بساوء
أي ال أخادعهاا ابلنظارة فاال تساتطيع أن تساترت. وأصال  (2)ما خاتلُت: أي ما نظرت إليها وهي غافلة»قوله: 

 فحامت ال يسارق النظر وال خيادع جارته وال يكشف سرها. (3)اخلتل: اخلداع و يت مبعىن السرقة
 

 يعقيل بن علفة المر
 ومن الطبيعي أن يكون شعره عفيفا فمن شعره ما يت:  ،يضرب املثل بغريته وعفته بن علفة عقيل 

 ولسااااااااااااااات بساااااااااااااااائل جاااااااااااااااارات بيااااااااااااااايت
 

 أغيَّاااااااااااااااااااااااابت رجالاااااااااااااااااااااااك أم شاااااااااااااااااااااااهودُ  
 ولساااااااات بصااااااااادٍر عاااااااان بياااااااات جاااااااااري 

 
اااااااااااااااااار هُ    الااااااااااااااااااورودُ  صاااااااااااااااااادور  العااااااااااااااااااري غمَّ

 وال ملااااااااااق لااااااااااذي الودعااااااااااات سااااااااااوطي 
 

 أالعبااااااااااااااااااااااااااااااااااه وريبتااااااااااااااااااااااااااااااااااه أرياااااااااااااااااااااااااااااااااادُ  
 ولكمال عفتاهومرادُه من البيت األول: كنايته عن العفة، فهو ال يكلم جاراته ألنه يصوهنن عن الكالم.  

عن نساء جاره إذا صدر عنهن ال تدعوه نفسه إىل ريبة حنوهن. وليس كالعري وهو محار الاوحش الاذي غمارُه 
أي يشااارب وينصااارف وباااه إىل املااااء حاجاااة ونفساااه تااادعوه إلياااه.وهو لعفتاااه عااان نسااااء جااااره ال خياااادع  الاااورود

 (4) أوالدهن  ن يعطيهم سوطه ليتلهى الولد به عما يريده من الريبة  مه كما هو خلق بعض اللئام.
 

 عفاف حتى في المنام -7
 قال أبو احلسن بن طباطبا:

 ماااااااااااااذا يعيااااااااااااب الناااااااااااااس ماااااااااااان رجاااااااااااال
 

 لعفاااااااااااااااف ماااااااااااااان األانم ل ااااااااااااااهخلُااااااااااااااص  ا 
ااااااااااااااااااااااااااااااا   رعت يقظاتاااااااااااااااااااااااااااااااه ومناماااااااااااااااااااااااااااااااه ش 

 
 كاااااااااااااااااااااال  بكاااااااااااااااااااااال منااااااااااااااااااااااه مشااااااااااااااااااااااتبه 

 إن هاااااااااااااااااااااااامَّ يف حلااااااااااااااااااااااااٍم بفاحشااااااااااااااااااااااااة 
 

 (5)زجرتااااااااااااااااااااااااااااااه عفتااااااااااااااااااااااااااااااه فينتبااااااااااااااااااااااااااااااه 

 
                                                 

 حاتم الطائي. 1/114حاتم الطائي، سرية ابن كثري  2/217( البداية والنهاية 1)

 باب التاء، فصل الراء 1/194ختل، القاموس املحيط  11/199 رى،  14/254( لسان العرب 2)

 باب التاء، فصل الراء. 1/194ختل، القاموس املحيط  11/199 رى،  14/254رب ( لسان الع3)

 عقيل بن علفة املري. 1/152(  يوان احلامسة بترصف 4)

 . الرسي بن أمحد الكندي.1/196شعراء املوصل يتيمة الدهر  2/147( قرى الضيف 5)
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 أيقظني العفاف -8
 كتب السري بن أمحد الكندي إىل صديق له قد اهتمه بغالم بعثه إليه يف حاجة فقال:

 أاب بكااااااااااااااار أساااااااااااااااأت الظااااااااااااااان فااااااااااااااايمن
 

 ساااااااااااااااااااااااااجيته التمناااااااااااااااااااااااااع واخلاااااااااااااااااااااااااالف 
 فااااااااااااات علياااااااااااااه يف اخللاااااااااااااوات ماااااااااااااينوخ 

 
 ومل تااااااااااااااااااك بيننااااااااااااااااااا حااااااااااااااااااالت خُتااااااااااااااااااافْ  

 جفااااااوت ماااااان الصاااااابا مااااااا لاااااايس جيفااااااى 
 

 وِعْفاااااااااُت مااااااااان اهلاااااااااوى ماااااااااا ال يُعاااااااااافُ  
 فلاااااااااااااااااو أين مهمااااااااااااااااات بقااااااااااااااااابح فعااااااااااااااااال 

 
 (1)لااااااااادى اإلغفااااااااااء أيقظاااااااااين العفاااااااااافُ  

  

 ال مرحبًا بسرور جاء بالضرر -9
 ها مااااااااان النظاااااااااراكاااااااال احلاااااااااوادث مبااااااااد

 
 ومعظااااااام الناااااااار مااااااان مستصاااااااغر الشااااااارر 

 كااااام نظااااارة فتكااااات يف قلاااااب صااااااحبها 
 

 فتاااااااااك الساااااااااهام باااااااااال قاااااااااوس وال وتااااااااار 
 واملااااااااااااااارء ماااااااااااااااا دام ذا عاااااااااااااااني يقلبهاااااااااااااااا 

 
 يف أعااااااني الغيااااااد موقااااااوف علااااااى خطاااااار 

 يسااااااااااااارُّ مقلتاااااااااااااه ماااااااااااااا ضااااااااااااارَّ مهجتاااااااااااااه 
 

 ال مرحبااااااااااااااً بساااااااااااااروٍر جااااااااااااااء ابلضااااااااااااارر 
  

 يا عباد اهلل -10
 حكي أنه دخل أصبهان مغنٍا كان يتغىن هبذين البيتني:

 عباااااااااااااااااااااااااااااد هللا مااااااااااااااااااااااااااااينمساعاااااااااااااااااااااااااااااً اي 
 

 عاااااااااااااااان مالحظااااااااااااااااة املااااااااااااااااالحِ  وكفااااااااااااااااوا 
 فاااااااااااااااااااااإن احلاااااااااااااااااااااب آخاااااااااااااااااااااره املناااااااااااااااااااااااي 

 
 (2)وأولااااااااااااااااااااااااااااااه شاااااااااااااااااااااااااااااابيه ابملاااااااااااااااااااااااااااااازاحِ  

  

 عفوا تعف نساؤكم -11
 عفاااااااوا تعاااااااف نسااااااااؤكم يف احملااااااارم

 
 وجتنباااااااااااوا ماااااااااااا ال يلياااااااااااق مبسااااااااااالم 

 اي هاتكاااااااً حاااااارم الرجااااااال واتبعاااااااً  
 

 طاااارق الفساااااد تعاااايش غااااري مكاااارمِ  
                                                  

 ( نفس املصدرين السابقني وصفحاهتام.1)

 باب الرابع: ذكر من نظر أول نظرة فاحرتق من خد احلبيب.ال 1/25(  يوان الصبابة 2)
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لااو حفظهااا الناااس ولقنوهااا أبناااءهم وبناااهتم، ونشااروها يف بيااوهتم  هااذه النتااف ماان أشااعار العفاااف حبااذا
ماااا أمكااان مااان دعااااايت  دافع هباااا عااان العفااااف وأهلاااه، وناااردا وساااياراهتم وأمااااكن أعمااااهلم كدعاياااة إعالمياااة، نااا

الفجااور، فلااربَّ بياات ماان الشااعر يالمااس قلااب مفتااون فااريدُه إىل صااوابه كمااا ساايأيت معنااا يف قصااة توبااة مغنيااة 
 هذا البيت:حينما مسعت 

 ماااااااااااااان اخلفاااااااااااااارات مل تفضااااااااااااااح أابهااااااااااااااا
 

 ومل ترفاااااااااااااااااااااااااااع إلخوهتاااااااااااااااااااااااااااا شااااااااااااااااااااااااااانارا 
فيااا أخااي املساالم انشاار مااا اسااتطعت ماان أخبااار العفاااف لكااي حنمااي جمتمعاتنااا ماان السااقوط األخالقااي  

 ونعيد للعفاف مكانته يف قلوب املسلمني واملسلمات.
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 أوراق ملونة: 
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 ممنوع الخروج  -1
قااال: ال متنعاااوا إماااء  هللا مسااااجد  هللا  صاالى هللا علياااه وساالمأن رسااول هللا  ) رضااي هللا عناااه ( عاان أيب هرياارة

 .(2)رواه أمحد وغريه (1)ولكن ليخرجن وهن تفالت
ماا أحادث النسااء  ( )صلى هللا عليه وسلم : لو أدرك رسول هللارضي هللا عنهاوقالت أم املؤمنني عائشة 
 .(3)متفق عليه« كما منعت نساء بين إسرائيل  – ملنعهن ِمن اخلروج إىل املساجد

 

 المرأة عورة -2
)املارأة عاورة، فاإذا خرجات  :قاال صالى هللا علياه وسالم عن النايب  .رضي هللا عنه عن عبد هللا بن مسعود

وأقااارب ماااا تكاااون مااان وجاااه رهباااا وهاااي يف قعااار )استشااارفها الشااايطان( رواه الرتماااذي وحسااانه ويف رواياااة بااازايدة 
ومعىن ذلك أن الشيطان ينظار  (5)واالستشراف هو وضع الكف فوق احلاجب ورفع الرأس للنظر  . (4)(بيتها

 إليها ليغويها ويغوي هبا إن خرجت من بيتها.
 

 عفاف الشم -3
لئن ميتلئ منخراي من ريح جيفة أحب إمَّ من أن ميتلئا من  :رضي هللا عنهقال أبو موسى األشعري 

 ،(7)))  لئن أزاحم مجال قد دهن قطراان أحب إم من أن أزاحم امرأة ((:وقال ابن مسعود.(6)امرأةريح 
خترجن متطيبات  :ا ابلدرة وقالضرهبف ،فوجد رحيها ،))وخرجت امرأة على عهد عمر بن اخلطاب متطيبة

  (.8)وإمنا قلوب الرجال عند أنوفهم أخرجن تفالت (( ،فيجد الرجال رحيكن
                                                 

باب التاء مع  1/151، الفائق    11/77( تفالت: تاركات للطيب من العطور والبخور وغريه. وأصل التفل نتن الريح، لسان العرب 1)

 ، التاء مع الفاء.1/105الفاء، املغرب يف ترتيب املعرب 

 . 565رقم  1/210  ، أبو  او9643رقم  2/438( أمحد 2)

 .445رقم  1/329، مسلم 831رقم  1/296( البخاري 3)

 1685رقم  3/93، ابن خزيمة 1173رقم  3/476( الرتمذي 4)

 .9193رقم  6/266( فيض القدير 5)

 .89رقم  1/64( الورع البن أيب الدنيا 6)

 .8114رقم  4/373 مصنف عبد الرزاق(   32)

 .8107رقم  4/370  مصنف عبد الرزاق(   3 )
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سة الشم اليت هتيج القلب وتثري شهوته، وقد يكون ريح املرأة املستعطرة عطور املرأة رسل مؤثرة على حاف   
عن خروج املرأة إىل الصالة وقد  صلى هللا عليه وسلمأبلغ يف اإلاثرة من صوهتا أو صورهتا، وهلذا هنى النيب 

  (1)«أميا امرأة أصابت خبوراً فال تشهد معنا العشاء اآلخرة» :صلى هللا عليه وسلممست الطيب فقال 
قاال حياث  ،أن مان تعطارت مث خرجات ليشام النااس رحيهاا  هناا زانياة صالى هللا علياه وسالم  وأخرب النايب

وإن مان يتأمال حاال كثاري (2)«أميا امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا رحيها فهي زانياة» :صلى هللا عليه وسلم
   .من املسلمات جيدهن مرتكبات هلذا اجلرم العظيم

 

 النساء الحث على حفظ -4
 إن الكرمياااااااااااااااااااااااااة رمباااااااااااااااااااااااااا أزرى هباااااااااااااااااااااااااا

 
 لااااااني احلجاااااااب وضااااااعف ماااااان ال حياااااازم 

 وكاااااااااذاك حوضاااااااااك إن أضاااااااااعت فإناااااااااه 
 

 (3)يوطاااااااااااااأ ويشااااااااااااارب مااااااااااااااؤه ويُهااااااااااااادم 

  

 تالوة من سورة األحزاب -5

                      

               

                 

              

                    

                 

                  

                                                 

 .5128رقم  8/154، النسائي 444رقم  1/328( مسلم 1)

 ، وقال حسن صحيح.  2786رقم  5/106. الرتمذي 4173رقم  2/478. أبو  او  19726رقم  4/413( أمحد 2)

 .1/425( حمارضات األ باء 3)
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          (1). 

 

 عفاف الكالم -6

          قال هللا تعاىل خياطب أطيب نساء األمة

            . 

ة يف الكاااااالم، وأن يكاااااون بعياااااداً عااااان الرتخااااايم أمااااارهن إذا خااااااطنب الرجاااااال األجاناااااب بعااااادم اللاااااني والرقااااا
 قااادر هلااان يف اجملتماااع وال واخلضاااوع، ألن اخلضاااوع والرتخااايم يف الكاااالم مااان مساااات النسااااء املريباااات اللاااوايت ال

مبينااً مفساادة اللااني يف خطاااب الرجااال، كونااه يساتميل قلااوهبم فتتحاارك شااهواهتم، وهنالااك تكااون الفتنااة ،اعتبار
 .(2)والفساد
 

 لفتة -7
عاان اخلضااوع يف الكااالم لاائال  –أمهااات كاال املااؤمنني  –اآليااة السااابقة ينهااى هللا أفضاال نساااء األمااة  يف

فااأش ابحلاارام ومااع ذلااك حياارم علاايهن ترقيااق  زواجيطمااع فاايهن طااامع وهاان احملرمااات علااى كاال مساالم بطريااق الاا
نااه، ألهنااا مطمااع لكاال كالمهااا وتليي   أن تبتعااد املاارأة املساالمة عاان تكساارفماان ابب أوىل الكااالم واخلضااوع فيااه،

طامع لصاحب القلب الصاحيح والقلاب املاريض خاصاة يف هاذا العصار الاذي ُروُّج فياه للمارأة وحيكات علاى 
اهتا علااى مجيااع وسااائل اإلعااالم املرئيااة واملسااموعة واملقااروءة، وزُجَّ وءجساادها أدق املااؤامرات، وظهاارت املاارأة بساا

نا، فالواجب على املرأة املسلمة حتري اخلطاب الاذي ال يثاري هبا يف أماكن العمل واألسواق ومواطن الريبة واخل
                                                 

 .59-28( سورة األحزاب آية رقم 1)

 .( تفسري الطربي، ابن كثري، البغوي، فتح القدير2)
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 الشهوة وال يوقع الريبة حفاظاً على عفتها وكرامة اجملتمع.
 

 الحياء من اإليمان -8
إذا أراد أن يااازوج شااايئاً مااان  صااالى هللا علياااه وسااالمكاااان رساااول هللا »قالااات:  رضاااي هللا عنهااااعااان عائشاااة 

انً يذكر فالنة يسميها ويسمي الرجل الاذي ياذكرها، فاإن هاي ساكتت بناته، جلس إىل خدرها فقال: إن فال
 .(1)رواه أمحد وغريه« زوجها، وإن كرهت نقرت السرت، فإذا نقرته مل يزوجها

أن ترفض اخلاطب بلسااهنا مان  صلى هللا عليه وسلمانظر إىل هذه الرتبية الفريدة، إذ ال جترؤ بنت حممد 
الاذي  صالى هللا علياه وسالم  رت اخلدر، وال غرابة فأبوها النيب الكرمي حممدشدة حيائها، وإمنا تنقر إبصبعها س

 .(2)«أشد حياًء من العذراء يف خدرها صلى هللا عليه وسلم  كان النيب»قال عنه أبو سعيد اخلدري: 
 

 فائدة -9
ذكاار بعااض الصاااحلني أن نساااء املساالمني كاناات إحااداهن إذا خاطباات الرجااال ماان وراء حجاااب تاادخل 

اً يف فمهااا مث تااتكلم، لاايظن أهنااا عجااوز فااال يطمااع هبااا. أماااا اآلن فماان النساااء ماان تااتكلم مااع األجانااب إصاابع
الساعات الطويلاة بكاالم رخاو أرخاى مان كاالم الزوجاة لزوجهاا علاى الفاراش، وجتاد مان النسااء مان تزياد علاى  

رة قاتلة كما هتتك وهذه رسائل ريبة وخالعة تضرب السامع بسهام مؤث القهقهةكالمها ضحكات تصل إىل 
 .عفاف املرأة

 

 األذن تعشق -10
جملاس جيلاس فياه يقاال لاه الاربدان وكاان النسااء حيضارنه، فبينماا هاو ذات ياوم  –بن بارد  –كان لبشار    

يف جملسه إذ مسع كالم امرأة يف اجمللس فعشاقها، فادعا غالماه فقاال: إذا تكلمات املارأة عرَّفتاك فاعرفهاا، فاإذا 
 فاتبعها وكلمها وأعلمها أين هلا حمب وقال فيها:انصرفت من اجمللس 

 اي قااااااااااوم أذين لاااااااااابعض احلاااااااااايِا عاشااااااااااقة
 

 واألذن تعشااااااااااق قباااااااااال العااااااااااني أحياااااااااااان 
 

                                                 

 وبمعناه مرفوعًا ومرساًل يف سنن البيهقي الكربى.   24538رقم  6/78( أمحد 1)

 .2320رقم  4/1809مسلم  3369رقم  3/1306البخاري ( 2)
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 قاااااالوا مبااااان ال تااااارى هتاااااذي فقلااااات هلااااام
 

 األذن كااااااالعني تااااااويف القلااااااب مااااااا كاااااااان 
 وله أيضاً: 

 أشَّ ومل ترهاااااااااا هتاااااااااذي فقلااااااااات هلااااااااام
 

 (1)إن الفااؤاد ياارى مااا ال ياارى البصاارُ  

 
 

 شيطان وشيطانة -11
أي الزماااوا  –ابلنااااس يومااااً مث اجتاااه حناااو املصااالني فقاااال هلااام: جمالساااكم  صااالى هللا علياااه وسااالم  صااالى النااايب

هل منكم إذا أتاى أهلاه أغلاق ابباه وأرخاى سارتُه مث خيارج فيحادث فيقاول فعلات  هلاي كاذا وفعلات  –أماكنكم 
حتادث؟ فجثات فتااة كعاابت علاى إحادى ركبتيهاا  هلي كذا؟ فسكتوا فأقبل على النسااء فقاال: هال مانكن مان 

ويساااامع كالمهااااا فقالاااات: أي وهللا إهناااام ليحاااادثون وإهناااان  صاااالى هللا عليااااه وساااالم  وتطاولاااات لرياهااااا رسااااول هللا
هال تادرون ماا مثال مان فعال ذلاك؟ إن مثال مان فعال ذلاك مثال شايطان  :صلى هللا عليه وسالمليحدثن. فقال 

 . (2)رواه أمحد« ى حاجته منها والناس ينظرون إليه...وشيطانة لقي أحدمها صاحبه ابلسكة، قض
 

 ليس مؤمنًا -12
 .(3)«ليس املؤمن ابلطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء» :صلى هللا عليه وسلمقال 
 

 الوصف كالمشاهدة -13
فتنعتها  املرأة   ال تباشر املرأةُ » :صلى هللا عليه وسلم قال: قال النيب رضي هللا عنهعن عبد هللا بن مسعود 

 .(4)« لزوجها كأنه ينظُر إليها
 من املسلمات إالا من رحم هللا. كثريوهذه املصيبة ال تكاد تسلم منها  

فانظر أخي القارئ كيف  مر هللا ألسنتنا ابلعفاف رجاالً ونسااًء ألن القلاب يعشاق ابلكاالم كماا يعشاق 

                                                 

 .1/373أخبار ب ار بن بر ، اإليضاح يف علوم البالغة  3/235، 3/159( األغاي 1)

 .   10990رقم  2/540( أمحد 2)

 .وقدم البذيء عىل الفاحش 192رقم  1/421، ابن حبان 1977رقم  4/350مذي ، الرت3948رقم  1/416( أمحد 3)

   .1/652/2150، أبو  او  4942 5/2007( البخاري 4)
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 .          (1) ابلنظر فاحلذر احلذر. قال تعاىل:

 

 عفاف المشي -14

     

، فمارت علاى قاوم، (3)مان فضاة، واختاذت جزعااً  ( 2)ذكر اإلمام الطربي يف تفسريه أن امرأة اختاذت باُار تنْي 
      ل هللا تعاىل: فضربت برجلها، فوقع اخللخال على اجلزع، فصوَّت فأنز 

            
قااااااااااااااااااااااااااااال  

ا فإمساااع صااوت الزينااة كإبااداء الزينااة القاارطيب.. أي ال تضاارب املاارأة برجلهااا إذا مشاات لتساامع صااوت خلخاهلاا
. وال خيفى على أحٍد ما تسببه مشية بعض النساء من وقع على النفوس حاني ميشاني (4)وأشد حتريكاً للشهوة

يف األسااواق واألماااكن العامااة. فيضااربن األرض إلمساااع األجانااب واسااتمالتهم إىل الشاار وهااذا حماارم باانص هااذه 
تجتنب مشاي الفااجرات املاائالت املمايالت، ولايكن نعلهاا حييااً ال خياطاب اآلية. فلتتق هللا بنت املسلمني ول

 ئالهويناااً لاا يمشاية احلرائاار متشا ،شاهوات الرجااال بوقعاه علااى األرض. ولاتكن مشاايتها علااى اساتحياء وحشاامة
 يلتفت إليها نظر وال ينتبه إليها مسع فال يصيبها أذى من أحد.

                                                 

 .18( سورة ق رقم:1)

الواو والياء  1/1630حيط برى القاموس امل 14/69( برتني: مثنى برة: وهي كل حلقة من سوار وقرط وخلخال وما أشبهه. ومنه برة أنف البعري انظر لسان العرب 1 (2

 فصل الباء

كتاب  1/99العني فصل اجليم املصباح املنري  1/915جزع، القاموس املحيط  8/47لسان العرب  (  اجلزع هو: رضب من اخلرز اليامين فيه بياض وسوا  ت به به العني.انظر 3

 .اجليم

 دير نفس السورة واآليةسورة النور ،فتح الق 2/2188.القرطبي 31النور  19/164( الطربي 4)
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 في المسجد باب النساء -15
قااال « لاو تركنااا هاذا البااب للنسااء» صاالى هللا علياه وسالم  :ن عماار قاال: قاال رساول هللاعان انفاع عان ابا

 .(1)ل منه ابن عمر حىت مات.انفع: فلم يدخ
 .(2)«ينهى أن يُدخل من ابب النساء كان عمر بن اخلطابو  
 

 حافة الطريق -16
يقاول وهاو خاارج مان وسالم  صالى هللا علياهعن محزة بن أيب أسيد األنصاري عن أبيه أنه مسع رسول هللا 

ساتأخرن فإناه ا»للنسااء:  صالى هللا علياه وسالمهللا  املسجد واختلط الرجال مع النساء يف الطرياق فقاال رساول
فكاناات املاارأة تلتصااق ابجلاادار، حااىت إن ثوهبااا ليتعلااق « لاايس لُكاان أن حتققاان الطريااق، علاايكن حبافااات الطريااق

 .(3) « ابجلدار من لصوقها به
فتنحات عان طرياق الرجاال حاىت لصاق ثوهباا ابجلادار  صالى هللا علياه وسالماملسالمة ألمار النايب هكذا امتثلات  

فلقااد زامحاات املاارأة الرجاال يف الطاارق الضاايقة ولصااقت  –فااراراً ماان مزامحااة الرجااال، أمااا اآلن إال ماان رحاام هللا 
فيلصق ثوبه ابجلدار بل أصبح الرجل النظيف خياف من جرأة النساء بل ثيابه، ثياهبا وجسدها جبسد الرجل ق

ينااادي لكاايال متسااه النساااء وأصاابح وسااط الطريااق والسااوق حقاااً للماارأة وحافتااه للرجااال ومااع هااذا نساامع ماان 
 حبقوق املرأة فمن ينادي حبقوق الرجال؟

                                                 

 .1018رقم  1/303املعجم األوسط  .462رقم  1/179( أبو  او  1)

 . 464رقم  1/180أبو  او  ( 2)

وقال  2/511/856باب امليم، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  19/261/580املعجم الكبري  .2/790/5272( أبو  او  3)

 حسن.
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 «تمشي على استحياء» -17

              قببال اهلل تعبباىل: 

                

                        

               

                      

               

                 

                     

                

     (1) 

 إشارات وشواهد العفاف يف هذه القصة:
مااا، وإنكاااره عاادم غاارية موسااى عليااه السااالم علااى شاارف املاارأتني وكرامتهمااا دفعااه للسااؤال عاان خطبه -1

 احرتام اجملتمع لكرامة املرأة وحشمتها.
عفااة املاارأتني تظهاار بعاادم مزامحااة الرجااال ولاااو أتخاارن يف الااورود، حفاظاااً علااى ساارتهن وحشااامتهن.  -2

وكااذلك تربيرمهااا للخااروج للعماال كوهنمااا يف ضاارورة إىل ذلااك إذ ال رجاال هلمااا إال أب شاايخ كبااري عاااجز عاان 
 العمل.
 املرأتني إىل الظل بعدما سقى هلما حشمة منه وعفة. انصراف موسى عن -3

مشااية إحاادى البنتااني إىل موسااى كاناات مشااية احلرائاار الكرميااات علااى حياااء وساارت، وقياال مغطيااة وجههااا  -4
 بيدها أو بشيء من ثياهبا مث وضوح كالمها حنوه مبا ال يثري شهوة وال ريبة.

                                                 
 سورة القصص - 1
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كان من أمامها كيال يرى مفاتن جسدها وخاصاة   تذكر الرواايت أن موسى ملا مشى معها إىل أبيها -5
 عند هبوب الرايح. فعرفت بتلك الصحبة عفته وأمانته رغم قوته الواضحة يف سقيه هلما بدون معني.

جواز عارض البنات للازواج وخاصاة للرجال األماني الاذي حيفاظ املارأة ويكرمهاا، وذلاك إمتامااً لعفافهاا  -6
 ومحاية لشرف األمة.

 املدة مقابل طعام بطنه وعفة فرجه. فالزواج نصف الدين. صرب موسى على -7
  

 أسد وأسود -18
وراء  وال متاااش –احلياااة  –أن ساااليمان علياااه الساااالم قاااال البناااه: اي باااينَّ اماااش وراء األساااد واألساااود  روي

 .(1)ةامرأ
انعايت وروي عن موسى عليه السالم ملاا جاءتاه ابناة شاعيب وقاام معهاا إىل أبيهاا قاال هلاا: امشاي خلفاي و 

م الطريااق فااإين أكااره أن تصاايب الااريح ثيابااك فتصااف م جساادك ففعلاات، ويف روايااة عاان اباان عباااس وقتااادة 
وابن زيد وغريهم أهنا مشت أواًل أمامه فألزقت الريح ثوهبا جبسدها فوصافته فقاال هلاا امشاي خلفاي وانعايت م 

 .(2)الطريق ففعلت حىت أتيا داير شعيب عليه السالم
رأة الياااوم فاااال حتتاااج إىل رياااح لتلصاااقه جبسااادها ليصاااف مفاتنهااا، فهاااو ضااايق جاااداً يكااااد يتمااازق، وأمااا ثيااااب املااا 

مواصااافاته حسااابما رمستاااه بياااوت املوضاااات اخلبيثاااة. فحاااري بكااال مسااالم أن يتحاشاااى املشاااي وراء امااارأة حمتشااامة 
لعفااف يف البياوت انهيك عن امرأة مائلة مميلة صارت شيطاانً يتحرك باني النااس إلاثرة الشاهوات ومتحاق معاامل ا

 واجملتمعات.
 

 نزع اإليمان -19
 .(3) «..« ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن» :صلى هللا عليه وسلمعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 
إذا زش الرجاال خااارج منااه اإلميااان وكااان علياااه  » :صاالى هللا عليااه وساالم  وعنااه أيضاااً قااال: قااال رساااول هللا

                                                 

 .1/92. إحياء علوم الدين 3/102( ذم اهلوى 1)

 .25( روح املعاين لأللويس، القصص 2)

 .57رقم  1/76، مسلم 6425رقم  6/2497( البخاري 3)
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 .(1)«ليه اإلميانكالظلة فإذا انقلع رجع إ
 

 عذاب الزناة والزواني -20
يصف ما رآه يف منامه عان عاذاهبم فقاال: فأتيناا علاى مثال التناور فاإذا فياه لغاط  :صلى هللا عليه وسلمقال 

وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم  تيهم هلب من أسفل مانهم، فاإذا أاتهام ذلاك اللهاب 
  .مسع بكاؤهم وصياحهم مبعىن   .(2)« ضوضوا

                                                 

 وصححه الذهبي عىل رشط البخاري ومسلم.56رقم  1/72املستدرك  . 2625رقم  5/15الرتمذي  .4690رقم  2/632( أبو  او  1)

 .655رقم  2/427ان ،صحيح بن حب 6640رقم  6/2583( البخاري 2)
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 :منوعات

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 َأْرَعَدْت وبكت: -1

حديثاً لو مل أمسعه إالَّ صلى هللا عليه وسلم(  )قال: لقد مسعت من رسول هللا رضي هللا عنهعن ابن عمر 
مرًة أو مرتني حىت عد سبع مرار. ولكن قد مسعته أكثر من ذلك قال: كاان الكفال مان باين إسارائيل ال يتاورع 

ن ذنااب عمل ااه، فأتتااه اماارأة فأعطاهااا سااتني ديناااراً علااى أن يطأهااا، فلمااا قعااد منهااا مقعااد الرجاال ماان امرأتااه، ماا
أرعادت وبكاات. فقااال: مااا يبكيااك؟ أكرهتااك؟ قالاات: ال، ولكاان هااذا عماال مل أعملااه قااط، وإمنااا محلااين عليااه 

ري لك مث قال: وهللا ال يعصي هللا احلاجة. قال: أفتفعلني هذا ومل تفعليه قط؟ فنزل عنها وقال: اذهيب، والدانن
   (1) « الكفُل أبداً. فمات من ليلته، فأصبح مكتوابً على اببه: قد غفر هللا للكفل

 

 أول فتنة بني إسرائيل -2

إن الااادنيا حلاااوة » :صااالى هللا علياااه وسااالمقاااال: قاااال رساااول هللا  رضاااي هللا عناااهعااان أيب ساااعيد اخلااادري 
ظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاإن أول فتناة باين إسارائيل  خضرة، وإن هللا مستخلفكم فيها فين

 .(2)  « كانت يف النساء

 

 أضر فتنة -3

ما تركت بعدي فتنة أضار » :صلى هللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا رضي هللا عنها عن أسامة بن زيد 
 .(3) « على الراجال من النساء

                                                 

 2496رقم  4/657، الرتمذي 4747رقم  2/23( أمحد 1)

 .2742رقم  4/2098( مسلم 2)

   2740رقم  4/2097. مسلم 4808رقم  5/1959( البخاري 3)
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 نصف الدين -4

إذا تزوج العبد فقاد اساتكمل نصاف الادين فليتاق » :صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا عن أنس قال: قال
 .(1) «هللا يف النصف الباقي

 

 ذو الرِّجل -5
كان راهب يتعبد يف صومعته فأشرف منها، فرأى امرأة ففنت هبا، فأخرج رجله من الصومعة لينزل إليها، 

فقااال: اي نفااس: رْجاالت خرجاات ماان  –تااذكر ربااه  –ة فلمااا أخاارج رجلااه نزلاات عليااه العصاامة وأدركتااه السااعاد
الصاااومعة لتعصاااي هللا، تعاااود إليهاااا وتكاااون معاااي يف صاااومعيت. وهللا ال كاااان هاااذا أباااداً. فرتكهاااا معلقاااة خاااارج 
الصومعة تسقط عليها الثلاوج واألمطاار، وتصايبها الشامس والارايح حاىت تقطعات وتنااثرت وساقطت. فشاكر 

 (2)«ميدحه بذلك« وذو الرجل»الكتب هللا ذلك منه فعله وأنزل يف بعض 
 هكذا عاقب نفسه هلمه ابخلروج إىل الفاحشة، فكيف لو أصاهبا ماذا كان سيعاقب نفسه؟. 
 

 طعنة في الرأس -6  
ألن يطعااان يف رأس » :صااالى هللا علياااه وسااالمقاااال: قاااال رساااول هللا  رضاااي هللا عناااهعااان معقااال بااان يساااار 

 .(3)«مرأة ال حتل لهأحدكم مبخيط من حديد خري له من أن ميس ا
 

 الخلوة محرمة -7
ال خيلاااون رجااال ابمااارأة، وال » :صااالى هللا علياااه وسااالم قاااال أن رساااول هللا  رضاااي هللا عااانهمعااان ابااان عبااااس 

تسافرن امرأة إال ومعها حمرم، فقام رجال فقاال اي رساول هللا: اكتتبات يف غازوة كاذا وكاذا وخرجات امارأيت حاجاة 

                                                 

 .3096رقم  2/202، م كاة املصابيح 5486رقم  4/382( شعب اإليامن 1)

 .1/79، التوابني 1/249( ذم اهلوى 2)

 .1910رقم  2/191. صحيح الرتغيب والرتهيب 486رقم  20/211ري ( املعجم الكب3)
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 (1) « اذهب فحج مع امرأتك»قال 
ومااان كاااان ياااؤمن ابهلل والياااوم اآلخااار فاااال خيلاااون ابمااارأة لااايس بينهاااا وبيناااه » :صااالى هللا علياااه وسااالموقاااال 

 .(2)«حمرم

 

 أحرق َيدُه -8

ُه علااى فخااذها، فااذهب فوضااع يااده يف  حيكااى: أن رجااالً ماان العبَّاااد كلَّاام اماارأة، فلاام ياازل حااىت وضااع يااد 
 .(3)النار، فُشلَّت

توبتااه إىل إحااراق يااده يف انر الاادنيا حااىت صااارت مشاالولة. عاقبهااا أتماال أخااي احلبيااب كيااف دفعااه ندمااه و 
لكيال تعود إىل مثل هذه الدانءات، أما اليوم فلم يعاد كاالم النسااء وملاس أجساادهن ساوى تصارفات عادياة، 
بل قد يعدها البعض من مسو الثقافة وبعد النظر ورجاحة العقل، ولك أن تشاهد أفالماً عربية وماا جياري باني 

ماا هاو إال حتات ماربر الفجاور والنذالاة  ت وضم وتقبيل حتت دعوى التمثيل، والنساء من كالم وحركا الرجال
 .والسعي حنو دك حصون العفاف يف نفوس املسلمني واملسلمات 

 

 أخاف اهلل -9
ا ياذكر الارقيم فقاال: ثالثاة كاانو  صالى هللا علياه وسالم أنه مسع رساول هللا رضي هللا عنهمعن النعمان بن بشري 

قااال قائاال ماانهم: تااذاكروا أيكاام عماال حساانة  –أغلااق  –يف كهااف فوقااع اجلباال علااى ابب الكهااف فأوصااد علاايهم 
 –سااعة يف الاارزق  –فقااال أحاادهم: قااد عملاات حساانة ماارة، كااان م فضاال  –برمحتااه يرمحنااا  –لعاالَّ هللا عااز وجاال 

يرياد الفاحشاة  –و إال دون نفساك فأصابت الناس شدةت فجاءتين امرأة تطلب مين معروفاً. فقلات هلاا: وهللا ماا ها
فأبات علايَّ وذهبات فاذكرت ذلاك لزوجهاا. فقاال هلاا زوجهاا: أعطياه نفساك وأغاين عيالاك. قاال: فرجعات  –هباا 

إمَّ فناشدتين ابهلل فأبيت عليها وقلات: وهللا ماا هاو إال دون نفساك، قاال: فلماا رأت ذلاك أسالمت إمَّ نفساها، 
ن حتايت، فقلات هلاا: ماا شاأنك؟ قالات: أخااف هللا رب العااملني. قلات هلاا: فلما تكشفتها ومهمت هبا، ارتعدت ما

خفتياه يف الشاادة، ومل أخفااه يف الرخاااء. فرتكتهااا وأعطيتهااا مااا حياق علااي مبااا تكشاافتها، اللهاام إن كناات فعلاات ذلااك 
                                                 

 .1341رقم  2/978، مسلم  2844رقم  3/1094( البخاري 1)

 1909رقم  2/191. صحيح الرتغيب والرتهيب 11462رقم  11/191( املعجم الكبري 2)

 «.فوضع يده يف النار حتى ن ت»بلفظ  1/78، التوابني 107رقم  1/79( الورع 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 .(1) « حىت عرفوا وتبني هلم... –اجلبل  –رج عنا، فانصدع افلوجهك ف
 فلمااااااااااااااااااااا تكشاااااااااااااااااااافتها ومهماااااااااااااااااااات »ر إىل قولااااااااااااااااااااه: أخااااااااااااااااااااي القااااااااااااااااااااارئ أخاااااااااااااااااااايت القارئااااااااااااااااااااة: انظاااااااااااااااااااا

ارتعادت خوفااً مان رهباا ألهناا امارأة عفيفاة نظيفاة، ولكنهاا الظاروف القاساية، وإن كاان « هبا ارتعادت مان حتايت
فكياف ابلازان وقاد قاال هللا  (2)«قاد جتاوع احلارة وال ترضاع بثادييها))هذا غري مربر فلقاد أثار عان العارب قاوهلم: 

 .             (3)  :تعاىل

الشاااهد يف هااذه القصااة هااو خوفهااا ماان الوقااوع يف جرميااة الاازان حااىت ارتعاادت ماان شاادة اخلااوف علااى عفتهااا، 
ى العاارض إن مل يكاان وكرامتهااا واتقاااًء ماان عااذاب هللا الشااديد، فلياات شااعري هاال تعقاال الفااواجر معااىن اخلااوف علاا

 .من هللا!اخلوف 
وهذه الرعدة رسالة صادقة إىل كل مسرفة على نفسها أن تقلع عماا هاي علياه مان اآلاثم، هاذه الرعادة يتبعهاا 
بااارق اإلمياااان والعفااااف يف قلاااوب املسااالمات املؤمناااات فتهااابط رمحاااة هللا وغيثاااه علاااى تلاااك القلاااوب، هنااااك يساااتعيد 

 .            (4) الكيه.اإلميان حياته فينري الطريق لس

 

 توبة جّزار -10
فجهاااد أهااال بيااات مااان باااين  –مسااارف يف املعاصاااي  –كاااان حلاااام يف باااين إسااارائيل ال يتاااورع عااان شااايء 

أعطنااا حلماااً. فقااال: ال، أو  فأرساالوا إليااه جاريااة ماانهم تسااأله فقالاات: –أصااابتهم احلاجااة والفاقااة  –إساارائيل 
متكنيين مان نفساك، فرجعات اجلارياة إىل أهلهاا. فجهادوا جهاداً شاديداً فرجعات إلياه فقالات لاه: أعطناا، فاردَّ 
عليها كما سبق، فعادت إىل أهلها، فازداد جاوعهم وحااجتهم فأرسالوها إلياه فقالات لاه: أعطناا فقاال هلاا: أو 

 (5)فلما خال هبا، جعلت تنتفض كما تنتفض الساعفة -ضطرةوافقت م –متكنيين من نفسك: قالت: دونك 

                                                 

 حديث الغار. 41رقم  1/284، األحا يث الطوال 2307رقم  3/8، املعجم األوسط 18441رقم  4/274أمحد  (1)

باب ما ينقص  1/319الباب الثالث، أ ب الكاتب  1/255باب التاء مع اجليم، كتاب جهرة األمثال  2/20( املستقيص من أمثال العرب 2)

 منه ويزا  فيه ويبدل بعض حروفه بغريه.

 .3، 2ة الطالق: رقم ( سور3)

 .40( سورة النور رقم: 4)

 1/340السعف، العني  1/277س ع ف، املصباح املنري  1/326( السعفة: غصن النخل وأكثر ما يطلق عىل اليابس منه. خمتار الصحاح 5)

 السعف. واملرا  به هنا صغار الغنم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

إذا خرجت من املااء. فقاال هلاا: مالاك؟ قالات أخااف هللا، هاذا شايء مل أصانعه قاط. فقاال: أنات ختاافني هللا 
ومل تصنعيه وأان أفعله. أعاهد هللا أين ال أرجع إىل شيء مما كنت فيه. فأوحى هللا إىل نيب من بين إسرائيل: أن 

 .(1)«ام بين إسرائيل أصبح يف كتاب أهل اجلنةكتاب حل
 

 كيف صبرك على النار؟ -11
إىل  –الفسااااق  –أن عابااداً ماان عباااد بااين إساارائيل كااان يتعبااد يف صااومعته فجاااء نفاار ماان الغااواة  حيكااى: 
، فقاااالوا هلاااا: لعلاااك أن تزيلياااه، فجاءتاااه يف ليلاااة مطااارية مظلماااة، فنادتاااه، فأشااارف عليهاااا –فااااجرة  –امااارأة بغاااي 

فقالاات: اي عبااد هللا  –مضاايء  –فقالاات: اي عبااد هللا آوين إليااك، فرتكهااا وأقباال علااى صااالته، ومصااباحه اثقااب 
فاضااطجعت قريباااً منااه  –أدخلهااا الصااومعة  –آوين إليااك أمااا تاارى الظلمااة واملطاار، فلاام تاازل بااه حااىت أواهااا إليااه 

ال وهللا، حاىت أنظار كياف صاربك  –خياطاب نفساه  –فجعلت تريه حماسن خلقها حىت دعته نفسه إليها، فقال 
علااى النااار، فتقاادم إىل املصااباح أو القنااديل  فوضااع إصاابعاً ماان أصااابعه فيااه حااىت احرتقاات مث عاااد إىل صااالته، 

بعه األخاارى حااىت احرتقاات، فلاام تاازل نفسااه تاادعوه وعاااود املصااباح فوضااع أصاا –إىل الاازان  –فدعتااه نفسااه أيضاااً 
 .(2)عه مجيعاً، واملرأة الفاجرة تنظر إليه فصعقت وماتتباوهو يعود إىل املصباح حىت احرتقت أص

 

 الربيع بن خثيم -12
أمر قاوم امارأة ذات مجاال ابرع أن تتعارض للربياع بان خثايم لعلهاا تفتناه، وجعلاوا هلاا إن فعلات ذلاك ألاف   

درهم، فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب، وتطيبات  طياب ماا قادرت علياه، مث تعرضات لاه حاني خارج 
فقاال هلاا الربياع: كياف باك لاو قاد  –متربجاة  –ن مسجده، فنظر إليها فراعه أمرها، فأقبلت عليه وهي سافرة م

ااى جبساامك فغااريت مااا أرى ماان لونااك وهبجتااك؟ أم كيااف بااك لااو قااد ناازل بااك ملااك املااوت فقطااع  نزلاات احلمَّ
 منك حبل الوتني؟ أم كيف بك لو سألك منكر ونكري؟

 .فصرخت صرخة سقطت مغشياً عليها
 .(3)قال الراوي: فوهللا لقد أفاقت وبلغت من عبادة رهبا ما أهنا كانت يوم ماتت كأنه جذعت حمرتق

                                                 

 .1/250( ذم اهلوى 1)

 .251، 1/250( ذم اهلوى 2)

 العابدات املجهوالت الكوفيات. 3/191، صفة الصفوة 1/263( التوابني 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

هلياب الشاهوات، ذكار املاوت فياه حيااة القلاوب  يطفائنعم، تذكر املوت ينسي لذات الدنيا، ذكر املوت 
      وصاااالح اخلطاااى علاااى الااادروب. قاااال تعااااىل:

   فهااال مااان مساااتعد (1)

           (2). 

 

 حكيم يماني -13
متثلاات إليااه اماارأة تااراوده، فواعاادها يوماااً إىل رحبااة املسااجد، فلمااا حضاارت إليااه، قااال:  اليماااين طاااووس  

 اخنضعي!
 هنا؟قالت: ها

 .(3)قال: نعم، إن الذي يراان ههنا يراان يف اخلالء فاقشعرت املرأة وانزجرت واتبت
 

 كرامات األولياء -14
كااان جااريج رجااالً عابااداً » صاالى هللا عليااه وساالم أنااه قااال: عاان الناايب رضييا  ع ه يي  ( ) عاان أيب هرياارة

: اي رب أماي وصااليت؟ فأقبال علاى فاختذ صومعة فكان فيها، فأتته أماه وهاو يصالي فقالات: اي جاريج. فقاال
فانصاارفت، فلمااا كااان ماان الغااد أتتااه وهااو يصاالي فقالاات اي  –أي شااغلته صااالته عاان جااواب أمااه  –صااالته 

جااااريج! فقااااال: أي رب أمااااي وصاااااليت؟ فأقباااال علااااى صااااالته. فقالاااات: اللهاااام ال متتااااه حااااىت ينظاااار إىل وجااااوه 
رأة بغااي يتمثاال حبساانها فقالاات: إن شاائتم ألفتننااه املومسااات. فتااذاكر بنااوا إساارائيل جرجياااً وعبادتااه، وكاناات اماا

لكم. فتعرضت له، فلم يلتفات إليهاا، فأتات راعيااً كاان  وي إىل صاومعته فأمكنتاه مان نفساها، فوقاع عليهاا، 
فاسااتنزلوه وهاادموا صااومعته وجعلااوا يضااربونه،  –الناااس  –فحملاات فلمااا ولاادت قالاات هااو ماان جااريج. فااأتوه 

زنيت هبذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصيب؟ فجاءوا به فقاال: دعاوين  فقال جريج: ما شأنكم؟! قالوا:
حىت أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصيبَّ فطعن يف بطنه وقال: اي غاالم مان أباوك؟ فقاال: فاالن الراعاي. 
فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نباين لاك صاومعتك مان ذهاب. قاال: ال، أعيادوها مان طاني  

                                                 

 .57، العنكبوت اآلية 35، األنبياء اآلية 185( ال عمران اآلية 1)

 .34( لقامن آية رقم 2)

 .  423ص 1( حمارضات األ باء للراغب األصفهاين ج3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 .(1)  « كانت ففعلوا..  كما

 من اهلل َفَرٌق -15
كاناات اماارأة بغِاايت هلااا ثلااث احلساان، ال متكاان ماان نفسااها إالا مبائااة دينااار، وإنااه أبصاارها عاباادت فأعجبتااه،    

فقااال: إنااك قااد أعجبتااين، فانطلقاات فعملاات  –إىل املاارأة  –فااذهب وعماال بيااده فجمااع مائااة دينااار، فجاااء 
حاىت ينتقادها  –اخلاازن أو أماني الصاندوق  – (2): ادفعهاا إىل القهرماانبيدي حاىت مجعات مائاة ديناار فقالات

يتزهنااا ففعاال، فقالاات: انتقاادت منااه مائااة دينااار؟ قااال: نعاام. قالاات: ادخاال، وكااان هلااا ماان اجلمااال مااا هللا بااه و 
أعلم، وكان هلا بيت متخذ وسرير من ذهب. فقالت: هلمَّ لك، فلما جلاس منهاا جملاس اخلاائن، ذكار مقاماه 

يدي هللا، فأخذته رعدة وماتت شهوته، فقال: اتركيين أخرج ولك املائة ديناار. قالات: ماا بادا لاك؟ وقاد بني 
ااا قاادرت علاايَّ فعلاات  رأيتااين كمااا زعماات فأعجبتااك، وذهباات وعاجلاات وكااددت حااىت مجعاات مائااة دينااار، فلمَّ

إلن كناات صااادقاً مااام  الااذي فعلاات؟! قااال: فا اار قت ماان هللا ومقااامي بااني ياادي هللا، وقااد أبغضاات إمَّ. قالاات:
زوج غريك. قال: ذرياين أخارج. قالات: ال، إال أن جتعال م عهاداً أن تتازوجين. قاال: ال، حاىت أخارج. قالات: 

 –املاارأة  –فلااي عليااك إن أتيتااك أن تتاازوجين. قااال: أجاال. فتقنااع بثوبااه مث خاارج إىل بلااده. وارحتلاات األخاارى 
امسااه ومنزلااه فااُدلت عليااه، فقياال لااه: امللكااة جاااءت  اندمااة علااى مااا كااان منهااا حااىت قاادمت بلااده. فسااألت عاان

تسأل عنك، فلما رآها شهق شهقة فمات، فقالت: أما هذا فقد فاتين، فهل له من قريب؟ قيل: أخوه رجل 
 .(3)«فقري. فقالت: إين أتزوجك حباً حلب أخيك، فتزوجته فولدت له سبعة أبناء

 

 جرادًا من ذهب -16
أوعيااة مااان  – رائيل مل ياُاار  شاااب قااط أحساان مناااه، وكااان يبيااع القفااافأن شاااابً كااان يف بااين إسااا حيكااى:

فبينما هو ذات يوم يطوف بقفافاه خرجات  -وتضع فيه بعض النساء املغزل وغري ذلك ،اخلوص حلفظ احللي
امرأة من دار مِلك من ملاوك باين إسارائيل، فلماا رأتاه رجعات مباادرة فقالات البناة امللاك: اي فالناة، إين رأيات 

لباب يبيع القفااف، مل أر  شااابً قاط أحسان مناه. قالات ابناة امللاك: أدخلياه، فخرجات إلياه فقالات: اي شاابً اب
فاىت، ادخاال نشارِت منااك. فاادخل، فأغلقات الباااب دونااه. قالات: ادخاال. فاادخل. فأغلقات ابابً آخاار دونااه. مث 

                                                 

 .2550رقم  4/1976( مسلم 1)

 .1/7871، تاج العروس 4/111، العني، 7/496خاصته: لسان العرب ( القهرمان: اخلازن أو الوكيل وهو أمني امللك و2)

 .1/74، التوابني 249، 1/248( ذم اهلوى 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

إان مل نادعك هلاذا، إمناا  استقبلته بنت امللك كاشفة عن وجهها وحنرها. فقال هلا: اشرتي عافااك هللا. فقالات:
فقاال هلاا: اتاق هللا. قالات لاه: إناك إْن مل تطااوعين علاى ماا أرياد أخاربت  -تاراوده عان نفساه –دعوانك لكذا 

امللك أنك إمنا دخلت عليَّ تكابرين على نفسي. فأىب ووعظها. فأبت. فقال هلا: ضاعوا م وضاوءاً. فقالات: 
مرتفعاً فصاعد  –بناء  –وكان  –القصر أو احلصن  – (1)وسقأعلى تعلل؟ اي جارية ضعي له وضوءاً فوق اجل

إىل أعلااااى القصاااار وكااااان ال يسااااتطيع أن يفاااارَّ منااااه، فلاااام صااااار يف أعلااااى اجلوسااااق قااااال: اللهاااامَّ إين دعياااات إىل 
فااأهبط هللا  –فااألقى بنفسااه ماان أعاااله  -معصاايتك فااإين أختااار أن أصااربِا نفسااي فألقيهااا ماان هااذا اجلوسااق، 

، فوقاع قائمااً علاى رجلياه فلماا صاار يف األرض قاال: اللهامَّ إناك إن شائت رزقتاين رزقااً (2)ملكاً فأخاذ بضابعيه
يغنيين عن بيع هاذه القفااف. فأرسال هللا إلياه جاراداً مان ذهاب فأخاذ مناه حاىت ماا ثوباه، فلماا صاار يف ثوباه 

إن هاذا الاذي  –داًء مساع نا –قال: اللهمَّ إن كان ينقصين ممام عنادك يف اآلخارة فاال حاجاة م فياه، فناودي 
ك نفسك من هذا اجلوسق. فقاال: اللهامَّ ال حاجاة ئأعطيناك جزءت من مخسة وعشرين جزءاً لصربك على إلقا
 (3)م فيما ينقصين ممام عندك يف اآلخرة. فرفع الذهب.

 

 عطاء بن يسار -17
ابألباااواء نزلاااوا  خاارج عطااااء باان يساااار وسااليمان بااان يسااار حااااجَّنْي ومعهاام أصاااحاب هلاام، حاااىت إذا كااانوا  

منزالً، فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم، وبقي عطااء بان يساار قائمااً يف املنازل يصالي، فادخلت امارأة 
من األعراب مجيلة، فلما رآها ظن أن هلا حاجاة فاأوجز يف صاالته مث قاال هلاا: ألاك حاجاة؟ قالات: نعام. قاال: 

وال بعااال م. فقاااال: إلياااك عاااين، ال  -شاااهوهتا تاثر – ماااا هاااي؟ قالااات: قااام فأصاااب ماااين فاااإين امااارأة قاااد ودقااات
حترقيين ونفسك ابلنار. فجعلت تراودُه عن نفسه وأتىب إال ماا ترياد، فجعال عطااء يبكاي ويقاول: وحياك، إلياك 
عين، إليك عين. فاشتد بكاؤه، فلما نظرت املارأة إلياه وماا داخلاه مان البكااء واجلازع بكات املارأة لبكائاه، فجعال 

ديه تبكي، فبينما هاو كاذلك إذ جااء ساليمان مان حاجتاه، فلماا نظار إىل عطااء يبكاي واملارأة يبكي واملرأة بني ي
بني يديه تبكي يف انحية البيت فبكى لبكائهما ال يدري ما أبكامها، وجعل أصحاهبما  تون رجالً رجاالً كلماا 

ااا أتااى رجاال فاارآهم يبكااون جلااس يبكااي لبكااائهم، ال يسااألوهنم عاان أماارهم، حااىت كثاار البكاااء و  عااال الصااوت، فلمَّ
                                                 

، تاج 1/1125. القاموس املحيط 5/243، العني 10/35( اجلوسق: احلصن وأصله كوشك بالفارسية فعرب جوسق. لسان العرب 1)

 .1/6235العروس 

 ض. ب. ع. 1/612( ضبعيه: عضديه انظر خمتار الصحاح 2)

 .252، 1/251( ذم اهلوى 3)
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 –رأت األعرابيااة ذلاااك قامااات فخرجااات. وقاااام القاااوم فااادخلوا، فلباااث ساااليمان بعاااد ذلاااك وهاااو ال يساااأل أخااااه 
عاان قصااة تلااك املاارأة إجااالالً لااه وهيبااة، مث إهنمااا قاادما مصااراً لاابعض حاجتهمااا فلبثااا مااا شاااء هللا. فبينااا  –عطاااًء 

سااليمان: مااا يبكيااك اي أخااي؟ قااال: رؤاي رأيتهااا الليلااة عطاااء ذات ليلااة انئاام، إذ اسااتيقظ وهااو يبكااي. فقااال لااه 
صالى هللا  قاال عطااء: رأيات يوساف النايب، قال: وما هي؟ قال: ال خترب باه أحاداً ماا دمات حيااً. قاال: هاو ذاك

فجئت أنظر إليه فيمن ينظر، فلماا رأياُت حسانه بكيات، فنظار إمَّ يف النااس فقاال: ماا يبكياك أيهاا عليه وسلم 
واماارأة العزيااز ومااا ابتلياات بااه ماان أمرهااا، ومااا لقياات ماان السااجن وفرقااة  يب أناات وأمااي ذكرتااكالرجاال؟ قلاات:  
صاالى هللا عليااه  فقااال يوسااف، فبكياات ماان ذلااك، وجعلاات أتعجااب منااه  صاالى هللا عليااه وساالم الشاايخ يعقااوب

ساليمان: فهالَّ تعجبت من صااحب املارأة ابألباواء! فعرفات الاذي أراد فبكيات واساتيقظت ابكيااً. قاال  :وسلم 
أي أخااي، ومااا كااان حااال تلااك املاارأة؟ قااال فقااص عليااه عطاااء القصااة. فمااا أخاارب سااليمان هبااا أحااداً حااىت مااات 

 .(1)عطاء، وحدث بعدُه امرأة من أهله. وما شاع هذا احلديث ابملدينة إال بعد موت سليمان بن يسار
 

 حقيقة العفاف -18
لطااف يف الصااعود إليهااا، فأرادهااا علااى نفسااها، فأباات ماارَّ رجاالت براهبااة ماان أمجاال النساااء فااافتنت هبااا، فت  

  فااأىب حااىت –ال خياادعنك مجااام فااال حاجااة م ابلرجااال  –رت مبااا تاارى، فلاايس قااط شاايء غااعليااه وقالاات: ال ت
غلبها على نفسها وكان إىل جانبهاا جممارة لباان، فوضاعت يادها فيهاا حاىت احرتقات. فقاال هلاا بعاد أن قضاى 

قالات: إناك ملَّاا قهارتين علاى نفساي خفات أن  -مل أحرقت يدك؟  -صنعت؟ حاجته منها: ما دعاِك إىل ما 
وهللا ال أعصاي  –متاأثراً بفعلهاا وقوهلاا  –أشركك يف اللذة فأشاركك يف املعصية، ففعلت ذلك. فقاال الرجال 

 .(2)هللا أبداً، واتب مما كان عليه
، لكيال تشاركه لذة اجلماع، بينماا اي هلا من عفة رائعة حينما أكرهت على الفاحشة وضعت يدها يف النار

الفاحشاة. وتتاأمل إلكراههاا علاى الرجل يتلذذ هبا هي يف نفس الوقت تبكي وتصره من أمل النار اليت حتارق يادها 
فهااال مسعنااااا اليااااوم مبثااال هااااذه اللطااااائف النفيسااااة، إذ كاااان إبمكاهنااااا مشاااااركته يف الشاااهوة مااااا دام أن اجلرميااااة قااااد 

اإلميااان القاااوي الااذي ينكااار املنكاار ولاااو بقلبااه وذلاااك أدش درجااات اإلنكاااار حصاالت، لكناااه العفاااف الصاااادق و 
 الذي ال يعذر يف تركه مسلم.

                                                 

 .256، 255، 1/254، ذم اهلوى 84، 83، 2/82، صفة الصفوة 275رقم  197، 1/196الرقة والبكاء ( 1)

 .277، 1/276( ذم اهلوى 2)
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 آية محكمة -19
                  قاااااااااااااااااااااااال تعااااااااااااااااااااااااىل:

                  

                   .

(1) 

 

 حكمة
 إذا ماااااا خلاااااوت الااااادهر يومااااااً فاااااال تقااااال

 
 خلااااااااااوت ولكاااااااااان قاااااااااال علاااااااااايَّ رقيااااااااااب 

 وال حتساااااااااااااااااااانب هللا يغفاااااااااااااااااااال ساااااااااااااااااااااعة 
 

 (2)وال أن ماااااااااااا خيفاااااااااااى علياااااااااااه يغياااااااااااب 

 أمْل تاااااااااااااار أن الياااااااااااااااوم أسااااااااااااااارع ذاهاااااااااااااااب 
 

 (3)وأن غااااااااااااااااااااداً للناااااااااااااااااااااظرين قريااااااااااااااااااااب 

 
 

 نعيم الجنة -20
ناة قاوة كاذا وكاذا مان اجلمااع. قيال اي رساول قاال: يعطاى املاؤمن يف اجل صالى هللا علياه وسالمعن أناس عان النايب 

 .(4) هللا أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة مائة. 
إن الرجال مان أهاال اجلناة يعطاى قااوة  " :صالى هللا علياه وساالم وعان زياد بان أرقاام قاال: قاال م رسااول هللا

تكااون لااه مائااة رجاال يف األكاال والشاارب والشااهوة واجلماااع. فقااال رجاال ماان اليهااود: إن الااذي  كاال ويشاارب 
رواه أمحاد « حاجة أحدهم عرق يفيض مان جلاده فاإذ بطناه قاد ضامر» :صلى هللا عليه وسلم  احلاجة؟ فقال

غدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من » :صلى هللا عليه وسلم  .وقال(5)وغريه
خاري  –مخارهاا  –ما بينهما رحيااً ولنصايفها نساء أهل اجلنة اطلعت إىل األرض ألضاءت ما بينهما، وملات 

                                                 

 . 7( سورة املجا لة رقم: 1)

 اإلمام أمحد بن حنبل. 9/220اء السابع واألربعون من شعب اإليامن، حلية األولي 7292رقم  5/461( شعب اإليامن 2)

 إصالح الرسائر للزوم تقوى اهلل. 1/27كتاب املراقبة. روضة العقالء  4/398( إحياء علوم الدين 3)

 .3739رقم  3/266، صحيح الرتغيب والرتهيب 5636رقم  3/224، م كاة املصابيح 2536رقم  4/677( الرتمذي 4)

 . 3825رقم  2/431، الدارمي 19333رقم  4/371( أمحد 5)
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 .(1) « من الدنيا وما فيها

 الجنة غالية -21
ذكار الادار  –رجليهاا  –تعلق أعارايب ابمارأة، فطاال باه وهباا األمار، فلماا التقياا ومتكَّان منهاا، وصاار باني شاعبتيها 

فاارت بااني رجليااك لقلياال البصاار برض وهللا إن اماارأً ابع جنااة عرضااها السااماوات واأل»اآلخاارة وجاءتااه العصاامة فقااال: 
 .(2)ابملساحة. فقام عنها

إهنااا رؤيااة العقااالء، كيااف يتنااازل املاارء عاان جنااة خالاادة عرضااها السااماوات واألرض  قاال ماان شاارٍب متسااخ 
 جمرى للبول والدماء!!

ر أن يكاون الفارج حمال املتعاة  ذي يادعوا ماع العلام أن الا ،ولوال أن النفس البشرية مفطورة علاى الشاهوة ماا قُادِا
 ،إىل املعاشرة هو ما قبله مان الوساائل كاالنظر إىل العياون أو الصادر أو العجاز أو مسااع الصاوت أو شام الاريح

رة لعزفات النفاوس ولاوال الفطا ،إْذ ال ميلك أدش صفة حسن تثاري الرجال ،وإالَّ ما كان لذلك املوضع أي طلب
 من احلقري؟بيع اإلنسان دينه مبثل هذا الثيفكيف  ،عن إتيان النساء

 

 قرَسلذة في  -22
 قال أبو عبد هللا بن إبراهيم بن عرفة نفطويه:
 لاااااااااااايس الظريااااااااااااف بكاماااااااااااال يف ظرفااااااااااااه

 
 حاااااااااااىت يكاااااااااااون عااااااااااان احلااااااااااارام عفيفاااااااااااا 

 فااااااااااااااإذا تعفااااااااااااااف عاااااااااااااان حمااااااااااااااارم ربااااااااااااااه 
 

 فهنااااااااااااااااااك يااااااااااااااااادعى يف األانم ظريفاااااااااااااااااا 
 وقال أيضاً: 

 كااااام قاااااد ظفااااارت مبااااان أهاااااوى فيمنعاااااين
 

 منااااااااااااه احلياااااااااااااء وخااااااااااااوف هللا واحلااااااااااااذرُ  
 ى املاااااااالح وأهاااااااوى أن أجالساااااااهمأهاااااااو  

 
 ولااااااااااااايس م يف حااااااااااااارام مااااااااااااانهُم وطااااااااااااارُ  

 كاااااااااااذلك احلاااااااااااب ال إتياااااااااااان معصاااااااااااية 
 

 (3)ال خااااااري يف لااااااذة ماااااان بعاااااادها سااااااقر 

                                                  

 .6199رقم  5/2401( البخاري 1)

 .1/394، روضة املحبني 1/260( ذم اهلوى 2)

فرت. تاج العروس  –الفرتة  5/43* الفرت: ما بني طريف اإلهبام وطرف امل رية إذا فتحتهام، ويرا  به األست أو الفرج. لسان العرب 

 .1/181. القاموس املحيط 1/3329

 العفة. 1/303لباب ( زهر اآل اب وثمر األ3)
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 اقرأ وتأمَّل -23
             قال اهلل تعاىل: 

              

                  

                   

                           

 (1) 

 

 نصيحة -24
ال حتازن علاى الادنيا فاإن الادنيا ساتة أشاياء: ماأكول » :رضي هللا عناهقال اإلمام علي بن أيب طالب لعمار 

بزقااة ذاببااة، وأكثاار شااراهبا املاااء  ومشااروب وملبااوس ومشااموم ومركااوب ومنكااوح، فأحساان طعامهااا العساال وهااو
ويستوي فيه مجيع احليواانت، وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسيج دودة، وأفضل املشموم املسك وهاو دم فاأرة، 
وأفضااال املركاااوب الفااارس وعليهاااا يقتااال الرجاااال وأماااا املنكاااوح فالنسااااء وهاااو مباااال يف مباااال وهللا إن املااارأة لتااازين 

 .(2)«أحسنها يراد به أقبحها
 

 أناَم رب العالمين؟ ..ويحك -25
أن بعض املتعبدات البصرايت وقعت يف نفس رجل مهلَّيب، وكانات العابادة مجيلاة وكانات ختطاب فتاأىب،  يروى 

فبلغ املهليب أهنا تريد احلجَّ. فاشرتى ثالمثائة بعري، واندى من أراد احلاج فليكارِت مان فاالن املهلايب. فااكرتت مناه، فلماا  
تاق هللا، فقاال: ماا اجاءها ليالً فقال: إما أن تزوجيين نفساك وإمَّاا غاري ذلاك؟ فقالات: وحياك  كان يف بعض الطريق

هو إالَّ ما تسمعني، وهللا ما أان جبمَّال وال خرجت يف هذا إالَّ من أجلك، فلما خافت علاى نفساها قالات: وحياك. 
ء فقال: ما بقي أحدت إالَّ وقد انم. فقالت: انظر أبقي يف الرجاِل أحدت مل ينم قال: ال. قالت: عد فانظر، فمضى وجا

                                                 

 .21، 20( سورة احلديد رقم: 1)

 كتاب ذم الدنيا. 3/211، إحياء علوم الدين 2998ص 1. ج20( القرطبي سورة احلديد رقم: 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

وحيااي،  –بعاادما أفاااق  –وحيااك أانم  ربُّ العاااملني؟ مث شااهقت شااهقة وخاارَّت ميتااة وخاارَّ املهلاايب مغشااياً عليااه مث قااال 
 .(1)قتلت نفساً ومل أبلغ شهويت فخرج هارابً 

 
 

 علموا نساءكم سورة النور -26
اااام إالَّ مااان ساااقم وعلماااوا  ))كاااان عمااار بااان اخلطااااب يكتاااب إىل اآلفااااق: ال تااادخلن امااارأة مسااالمة احلمَّ

 .(2) « نساءكم سورة النور
علمااوا رجااالكم سااورة املائاادة، وعلمااوا نساااءكم » :صاالى هللا عليااه وساالم وعاان جماهااد قااال: قااال رسااول هللا

وجرميااة ويف سااورة النااور آايت كثاارية ترشااد إىل العفاااف وحتميااه بدايااة ماان ذكاار حااد الاازان   .(3) « سااورة النااور
القذف وحده، وبيان حكم اللعان بني الزوجني مث بيان حادثة اإلفك علاى الطيباة الطااهرة عائشاة أم املاؤمنني 

وتربئااة هللا هلااا وتزكيتااه لعفافهااا وطهارهتااا. ويف اآلايت بيااان اآلداب احلاميااة للعفاااف كوجااوب  رضااي هللا عنهااا
نااات بغاااض البصااار، وبياااان حااادود عاااورة املااارأة وكاااذا االسااتئذان عناااد دخاااول بياااوت الغاااري، وأمااار املاااؤمنني واملؤم

الرتغيب يف تيسري النكاح وعون الناكح زد على ذلاك آداب االساتئذان يف الادخول علاى الوالادين هاذه كلهاا 
إشارات ضوئية تنبه على التزام خط العفاف والسري حنو الطهاارة واحلشامة فحاري بكال مسالمة أن تقارأ ساورة 

    الناااور يف حياهتاااا وتناااري بعفافهاااا حيااااة العااااملني، قاااال تعااااىل: الناااور وحتفاااظ تعاليمهاااا لااارتى

               

                  

                      

                 

                 

                                                 

 .1/277( ذم اهلوى 1)

 باب احلامم للنساء. 1133رقم  1/295( عبد الرزاق 2)

 ِذْكُر السبع الطوال. 2428رقم  2/469( شعب اإليامن 3)
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     (1). 

 

 عقوبة عاجلة -27
ومها يف الطواف، فمسخا  خرجا حجاً من الشام، فقبل إساف انئلة -رجل وامرأة-ن إسافاً وانئلة قيل إ

 .(2)حىت جاء اإلسالم احلرام حجرين، فلم يزاال يف املسجد
 

 ما الذي صنعت؟ -28
)رضااي هللا قالاات: كنااا عنااد عائشااة  هللا عنهااارضااي عاان فضااالة باان حصااني قااال: حاادثتين خادمااة عائشااة 

وعاان أبيهااا، نعاااً شاايئاً ماان شااعرها، فاسااتأذنت عليهااا اماارأة فقالاات: اي أم املااؤمنني، أان ابهلل وبااك،  عنهااا (
فقالااات: إذا ذهبااات أحلُّاااه فاااتح فماااه حاااىت أخااااف أن  -كاحلياااة  -وكشااافت عااان عنقهاااا فاااإذا أساااود قاااد تعلاااق 

ذي صاانعت؟ قالاات. اي أم املااؤمنني، ال أكااذبك، غاااب زوجااي فبغياات،  كلااين، قالاات عائشااة: ويلااك ومااا الاا
 –تعلااق هااذا األسااود باارقبيت. فااأمرهتم  -مكااان معاانيَّ  –فولاادت، فقتلتااه، فلمااا انتهياات إىل موضااع كااذا وكااذا 

: اتبعهااا حااىت تعلاام -خادمهااا  –فااأخرجوه عنهااا إخراجاااً عنيفاااً، مث قالاات ملوالهااا  – رضااي هللا عنهاااعائشااة 

                                                 

 .60-58. سورة النور رقم: 34-1رة النور رقم: ( سو1)

 .1/343، 304رقم  1/196( العقوبات 2)
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ا، وال تفارقهاااا حاااىت تنتهاااي إىل املوضاااع الاااذي تعلاااق هباااا، فخااارج معهاااا، حاااىت انتهاااى إىل ذلاااك موضاااع رفقتهااا
علاى ذنباه، مث صااح صايحة، فأقبال مان الادواب شايء،  –األساود  –املوضع. قال: فاحنلَّ أمر رقبتها، مث قام 

العظام. وأسالمها حىت ظننت أهنم سينزلون  هل الرقعة، فعمدوا إليها، فاأكلوا حلمهاا، حاىت نظارت إىل بيااض 
 .(1)أهل الرقعة، فرجع موىل عائشة فأخربها ابلذي كان –تركوها  –

 

  حيٌَّة  -29

عاان جويريااة باان أمساااء عاان عمااه قااال: حججاات، فااإين لفااي دفعااة مااع قااوم، إذ نزلنااا مناازالً ومعنااا اماارأة،   
ذلك، فارحتلنا، فلم تزل فنامت، فانتبهت وحية منطوية عليها، قد مجعت رأسها مع ذنبها بني ثدييها، فهالنا 

منطوياااة عليهاااا ال تضااارها شااايئاً، حاااىت دخلناااا أنصااااب احلااارم، فانساااابت احلياااة، فااادخلنا مكاااة فقضاااينا نساااكنا 
فاساتيقظت  –املرأة  –وانصرفنا، حىت إذا كنا ابملكان الذي انطوت فيه احلية، وهو املنزل الذي نزلنا، فنامت 

ا الاوادي يسايل عليناا حياات، فنهشاتها حاىت بقيات عظامااً، فقلناا واحلية منطوياة عليهاا. مث صافرت احليَّاة، فاإذ
جلارية كانت هلا: وحيك، أخربينا عن هاذه املارأة، قالات: بغات ثاالث مارات كال مارة تلاد ولاداً، فاإذا أرضاعته، 

 .(2)«سجرت التنور مث ألقته فيه
 

 كأن ريحهم المراحيض -30
بينا أان انئم إذ  "يقول: صلى هللا عليه وسلم  هللا مسعت رسول :قال رضي هللا عنهعن أيب أمامة الباهلي 

أاتين رجالن فأخذا بضبعي فأتيا يب جباًل وعراً فقاال: اصعد، فقلت: إين ال أطيقه. فقاال: إان سنسهله لاك، 
فصعدت حىت إذا كنت يف سواء اجلبل إذا  صوات شديدة. قلت: ما هذه األصوات؟ قالوا: هاذا عاواء أهال 

يب فااااإذا أان بقااااوم معلقااااني بعااااراقيبهم مشااااققة أشااااداقهم تساااايل أشااااداقهم دماااااً. قلاااات: ماااان  النااااار، مث انطلااااق
أحاد  –هؤالء؟قال: هؤالء الذين يفطرون قبل حتلة صومهم. فقاال: خابات اليهاود والنصاارى، فقاال ساليمان 

مث انطلاق أم شايء مان رأياه،  صالى هللا علياه وسالم : ما أدري أمسعه أباو أماماة مان رساول هللا -رواة احلديث 
يب فإذا أان بقوم أشد شيء انتفاخاً وأنتنه رحياً وأسوأه منظراً. فقلت: مان هاؤالء؟ فقاال: هاؤالء قتلاى الكفاار، 
مث انطلاق يب فااإذا بقاوم أشااد شاايء انتفاخااً وأنتنااه رحياااً كاأن رحيهاام املاراحيض، قلاات: ماان هاؤالء؟ قااال: هااؤالء 

                                                 

 .314رقم  1/354( العقوبات 1)

 .70رقم  1/90. ذم املالهي 315رقم  1/355( العقوبات 2)
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نهش ثاديهن احلياات، قلات: ماا ابل هاؤالء؟ قاال: هاؤالء ميانعن الزانون والزواين، مث انطلاق يب فاإذا أان بنسااء تا
 .(1)«أوالدهن ألباهنن...

                                                 

 .3951رقم  10/188، السلسلة الصحيحة  7491رقم  16/536، بن حبان 1986رقم  3/327( ابن خزيمة 1)
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 عفاف نامذج من ال
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 عمر بن عبد العزيز -1
ملااك املشاارق واملغاارب، سااليل اجملااد والشاارف، عنااوان الزهااد، وأصاال العفاااف، قالاات زوجتااه فاطمااة بناات 

 .(1)«من احتالم منذ استخلفه هللا حىت قبضهما أعلم أنه اغتسل من جنابة وال »عبد امللك: 
إهنا كلمات مدوية هتتز هلاا دور األثارايء، كلماات تادك معاقال اخلناا والفجاور معلناة عفااف املتقاني الاذين 

 قارؤواسكن اإلميان قلوهبم وطهر القرآن جوارحهم ولو سكنوا القصور املنيفاة الايت حتفهاا احلاور احلساان، ألهنام 
ولرمحااة رهباام  عنهااا مااا أعااد هللا هلاام يف اجلنااان فزهاادوا عاان شااهوات الاادنيا فرتكوهااا راغباانيسااورة الاارمحن وعشااقوا 

 راجني.
عماار باان عبااد العزيااز خااريا زوجتااه الغاليااة بناات امللااوك بااني البقاااء معااه كااأمي ال زوج هلااا أو الفااراق، فرضاايت 

ذ بشااهوة الفاارج حااىت يف املنااام قااال البقاااء معااه لتشاااركه مهومااه وآالمااه الاايت الزمتااه يقظااة ومناماااً، فلاام يعاارف التلااذ
سهل بن صدقة: ملَّا اساتخلف عمار مساع يف منزلاه بكااءت، فساألوا عان ذلاك فقاالوا: إن عمار خاريا جوارياه فقاال: 
قااد ناازل يب أماار قااد شااغلين عاانكم فماان أحااب أعتقااه أعتقتااه، وماان أحااب أن أمسااكه أمسااكته وإن مل يكاان مااين 

كان إذا دخل البيت ألقى نفسه يف مساجده فاال يازال   –امرأته  –مة إليها حاجة، فبكني إايساً منه. قالت فاط
 .(2)«يبكي ويدعو حىت تغلبه عيناه مث يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته أمجع

شغلته مصاحل العباد والابالد، وتاذكر ياوم املعااد، فللاه دره مان حااكم جااد، طلاق الادنيا وقاد مجعهاا وقااد، وملاك 
قاااال مالاااك بااان  )مااااد، وجاااان باااني جنباااه والوسااااد، وجفاااا جفناااه ابلساااواد الرقااااد،الاااذهب والفضاااة فاساااتوت عناااده ابلر 

. فياا أخاي احلبياب هاذا حاال مان ملاك ن عباد العزياز أتتاه الادنيا فرتكهاا(دينار: يقولون مالك زاهد، إمنا الزاهد عمر ب
طعاام والشاراب يؤرقاه ويؤذياه ال مان هام الدنيا ترك احلالل واحلرام وعفَّ فرجه أليس من العار والشانار أن يازين ويفجار 

 ! 

 اغلب هواك -2
دخل خلف بان خليفاة علاى ساليمان بان حبياب بان املهلاب ابألهاواز، وعناد ساليمان جارياة يقاال هلاا   

البدر، مان أحسان اجلاواري وجهااً وأكملاه. فقاال ساليمان خللاف: كياف تارى هاذه اجلارياة؟ فقاال: أصالح هللا 
ها. فقال: خذ بيدها. فقال خلف: ماا كنات ألفعال، وال أسالبها األمري، ما رأت عيناي جارية قط أحسن من

األمااري وقااد عرفاات عجبااه هبااا. فقااال: خااذها وحيااك علااى عجاايب هبااا، لاايعلم هااواي أين غالااب. فأخااذ بياادها 
                                                 

 .9/202، البداية والنهاية 1/201اخللفاء  ( تاريخ1)

 ( تاريخ اخللفاء نفس الصفحة.2)
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 .(1)وخرج
 هكذا فليكن األمري غالباً هلواه ال مغلوابً، حاكماً لشهواته ال حمكومااً، أمارياً علاى نزواتاه ال ماأموراً، ملكااً 

 يقاول: وصادق هللا تعااىل: إذ .على أحاسيسه ال مملوكاً، حينها تقتادي باه أمتاه، ألناه كاالرأس واألماة كاجلساد

              

  (
2). 

 فائدة: 
 ؟ ماذا عمرت؟ماذا بنيت فيقول: الرجل   الرجلُ  يلقى ،وكان الناس كذلك ،كانت مهة الوليد يف البناء

مااذا كم تزوجات ؟   فيقول: الرجل   وكان الناس كذلك يلقى الرجلُ  ،النساءيف وكانت مهة أخيه سليمان  
 من السراري ؟ عندك

 يلقااى الرجاالُ  ،كااذلكالناااس   والعبااادة وكااانيااز يف قااراءة القاارآن ويف الصااالة وكاناات مهااة عماار باان عبااد العز 
   (3)كم تقرأ ؟ ماذا صليت البارحة؟  فيقول:كم وردك ؟ الرجل  

 وأحسن اإلمام العارف ابن املبارك إذ يقول:
 رأياااااااااااااات الااااااااااااااذنوب متياااااااااااااات القلااااااااااااااوب

 
 ويورثهااااااااااااااااااااااااااااااا الااااااااااااااااااااااااااااااذل إدماهنااااااااااااااااااااااااااااااا 

 وتاااااااااااااارك الااااااااااااااذنوب حياااااااااااااااة القلاااااااااااااااوب 
 

 (4) هناوخاااااااااااااااااااااري لنفساااااااااااااااااااااك عصااااااااااااااااااااايا 
  

 
  

 

                                                 

 .1/26( ذم اهلوى 1)

 .16( سورة اإلرساء رقم: 2)

 9/165( البداية والنهاية3 )

 باب أمور تكون بني يدي الساعة. 1/526( التذكرة للقرطبي 4)

مدارج السالكني  1/39، اجلواب الكايف 1/10، إعالم املوقعني 1/346إبراهيم بن أ هم، إغاثة اللهفان  10/141البداية والنهاية 

 .6/24، الفتاوى الكربى البن تيمية 3/264
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 أصحُّ الناس عزمًا -3
 .(1)قيل ليحىي بن معاذ: من أصح الناس عزماً؟ قال: الغالب هلواه

: الغالاااب هلاااواه أشاااد مااان الاااذي يفاااتح املديناااة (2)وعااان منصاااور بااان عماااار قاااال: قاااال ساااليمان بااان داود
           . ومن اتبع اهلوى هوى قال تعاىل:(3)وحده

      
      .وقااال عاان اجملاارمني املشااركني:(4)

                

       (
         وقال:. (5

(
6). 

 

 أحسن الصبر -4
هي. فقاااال: أحسااان منااه أن ال يشاااتهي إالَّ ماااا قياال لبطليماااوس: مااا أحسااان أن يصااارب اإلنسااان عماااا يشاات

 .(7)ينبغي

                                                 

 .1/26( ذم اهلوى 1)

 ( أحد التابعني.2)

 .1/21( ذم اهلوى 3)

 .41-40( سورة النازعات رقم: 4)

 .23( سورة اجلاثية رقم: 5)

 .23( سورة النجم رقم: 6)

 .1/423( حمارضات األ باء 7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 
 لذة قصيرة وقبح طويل -5

 .(1)قال بعض احلكماء: إن اللذة مشوبة ابلقبح، ففكروا يف انقطاع اللذة وبقاء ذكر القبح
 

 الجاهلية واإلسالم في رضي هللا عنه عثمان -6

ر يف الادار، وكاان يف الادار مادخل م اْن وهاو حمصاو  رضاي هللا عناهعن أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان 
دخله مسع كالم مان علاى الابالط. فدخلاه عثماان فخارج إليناا وهاو متغاري لوناه فقاال: إهنام ليتواعادونين ابلقتال 

صاالى هللا عليااه آنفاااً. قااال: قلنااا يكفاايكهم هللا اي أمااري املااؤمنني. قااال عثمااان: ومل يقتلااونين؟ مسعاات رسااول هللا 
امرئ مسلم إالَّ إبحدى ثالث: كفر بعد إسالم، أو زان بعد إحصان، أو قتل نفاس  ال حيل دم»يقول: وسلم 

بغري نفس. فوهللا ماا زنيات يف جاهلياة وال يف إساالم قاط، وال أحببات أن م باديين بادالً مناذ هاداين هللا، وال 
 .(2)رواه أبو داود وغريه«. قتلت نفساً. فبم يقتلونين؟

 
 )رضي اهلل عنه( زوجة عثمان -7

 

 وكانااات صااغرية الساان وتزوجهااا عثماااان –رضااي هللا عنااه زوجاااة عثمااان  –روي أن انئلااة بناات الفرافصااة 
 رضااي هللا عنااه وهااو مساان وهااي ماان آخاار زوجاتااه، وكاناات مجيلااة مليحااة الثغاار وملااا قتاال عثمااان رضااي هللا عنااه

الشااام خطبهااا كساارت ثناايهااا حبجاار وقالاات: وهللا ال جيتلاايكن أحااُد بعااد عثمااان. فلمااا قاادمت علااى معاويااة 
  .(3)فأبت

 ماٌء وظمأ -8
عن عبد هللا بن املبارك قال: عشق هاارون الرشايد جارياة فأرادهاا. فاذكرت أن أابه كاان مساها، فأشاغف 

 هبا هارون حىت قال:
 أرى ماااااااااااااااااااااًء ويب عطااااااااااااااااااااش شااااااااااااااااااااديد

 
 ولكاااااااااااااااااااااان ال ساااااااااااااااااااااابيل إىل الااااااااااااااااااااااورود 

 
                                                 

 . العفة.1/303( زهر اآل اب وثمر األلباب 1)

 .7/91/4019، النسائي  2158رقم  4/460، الرتمذي 4502رقم  2/577( أبو  او  2)

 هب.35سنة  1/454( تاريخ اإلسالم 3)
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 أمااااااااااااااااااا يكفيااااااااااااااااااك أنااااااااااااااااااك متلكيااااااااااااااااااين
 

 وأن الناااااااااااااااااااااااااس كلهااااااااااااااااااااااااُم عبياااااااااااااااااااااااادي 
 دي ورجلاااااااااايوأناااااااااك لااااااااااو قطعااااااااات ياااااااااا 

 
 لقلااااااات مااااااان الرضاااااااا أحسااااااانت زيااااااادي 

 :ت جارياة تصادق! قاال ابان املباارك قال ابن املبارك: فسأل هاارون أاب يوساف عنهاا فقاال: أو كلَّماا قالا 
وال أدري ممن أعجب: من أمري املاؤمنني حياث رغاب عنهاا، أو منهاا حياث رغبات عان أماري املاؤمنني، أو مان 

 .(1)أمر أيب يوسف حيث أمر ابهلجوم عليها
 

 حالئل أبنائكم -9
اشاارتى عبااد امللااك باان مااروان جاريااة فلمااا خااال هبااا قالاات: اي أمااري املااؤمنني مااا منزلااة أرفااع منزلااة ماان مناازليت هااذه 
ولكاان القيامااة هلااا خطاار، إن ابنااك فااالانً كااان قااد اشاارتاين وخااال يب ليلااة فااال حياال لااك مسااي، فاستحساان قوهلااا 

 .(2)ووالها أمر داره
 

 الل والحرامكلمة بين الح -10
حكاااي عااان السااالطان ملاااك شااااه السااالجوقي أناااه حضااارت باااني يدياااه مغنياااة، فأعجاااب هباااا، واساااتطاب 
غناءها. فهمَّ هبا. فقالت: إين أغار علاى هاذا الوجاه امللايح اجلميال أن يعاذب ابلناار، وإن احلاالل أيسار وبيناه 

رمحاه هللا  –ته حاىت ماات وبني احلارام كلماة. فقاال: صادقت. واساتدعى القاضاي وتزوجهاا، وأقامات يف عصام
–(3). 

                                                 

 ب الثالثون.ذكر من اتصف بالعفاف وأحسن األوصاف البا 1/89،  يوان الصبابة 1/3619، خمترص تاريخ  م ق 1/276( ذم اهلوى 1)

 ما جاء يف العفة. 1/424( حمارضات األ باء 2)

 الباب الثالثون باب ذكر من اتصف بالعفاف. 1/90(  يوان الصبابة 3)
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 مفاهيم عربية:
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 المرأة العربية ال تزني -1

             :قاااال هللا تعااااىل

              

              (1)  

صلى هللا عليه فلما قال  صلى هللا عليه وسلموملا كان فتح مكة جاءت هند بنت عتبة تبايع النيب 

  .(2)!أو تزين احلرة :اي رسول هللا :قالت .   :وسلم

ل هلاا وال  إهنا تتساءل وتستغرب: أيعقل أن تزين احلرة، ألهنا تسمع أن الزان خاص ابجلواري، ومن ال أصا
كراماة صاااحبات الااراايت احلماار، فقااد كانات هلاان بيااوت معلومااة معاادودة تعلوهاا راايت محاار متيزهااا عاان بيااوت 

 احلرائر احملصنات اللوايت ما كان هلن أن يبغني ويفجرن،
أن  كثااريونإىل اماارأة عربيااة مشااركة تسااتنكر أن تاازين احلاارة، بينمااا اآلن ال يسااتنكر   -هااداك هللا-فااانظر:  
فللاااه درهااا هناااد العفااااف، وهاااي مشااركة تساااتغرب مااااال يساااتغربه املساالمون. فهااال مسعااات نسااااء  !سااالمةتاازين م

  مونيكا فقط!العرب كالم هند أم أهنن ال يسمعن إالَّ رطني
 

 (3)تجوع الحرة وال تأكل بثدييها -2

وكانات  –ابء كان احلارث بن سليل األسدي حليفاً لعلقمة بان خصافة الطاائي، فازار ُه فنظار إىل ابنتاه الازَّ 
فأعجااب هبااا فقااال لااه: أتيتااك خاطباااً وقااد ياانكح اخلاطااب، وياادرك الطالااب، ومياانح  –ماان أمجاال أهاال دهرهااا 

 الراغب.
فقال له علقمة: أنت كفء كرمي، يقبل منك الصفو، ويؤخذ منك العفو، فأقم ننظر يف أمارك، مث انكفاأ 

وبيتااً قاد خطاب إليناا الازَّابء، فاال ينصارفن إالَّ إىل أُمها فقال: إن احلاارث بان ساليل سايد قوماه حساباً ومنصاباً 
 حباجته.

                                                 

 .12( سورة املمتحنة رقم: 1)

 .12سورة املمتحنة رقم:  1/100هب. تفسري البغوي 15من تويف سنة  7/51( البداية والنهاية 2)

 رة ظئرًا ترضع أوال  الناس بأجرة. وإن آذاها اجلوع وكانت العرب تعد ذلك عيبًا.( أي ال تكون املرأة احل3)
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الواصااُل املنَّاااح أم الفااىت الوضَّاااح؟  (1)فقالاات امرأتااه البنتهااا: أيُّ الرجااال أحاابُّ إليااك: الكهااُل اجلحجاااح
 قالت: ال، بل الفىت الوضاح.

حلااديث الساان الكثااري قالاات: إن الفااىت يُغااريُك وإن الشاايخ ميااريك، ولاايس الكهاال الفاضاال الكثااري النائاال كا
قالااات: أي بنياااة إن الفاااىت شاااديد . (2)املاااْن. قالااات: اي أمتااااه: إن الفتااااة حتاااب الفاااىت كُحااابِا الراِعااااء أنياااق الكاااا

احلجاااب كثااري العتاااب قالاات: إن الشاايخ يُبلااي شاابايب وياادنس ثيااايب ويشاامت يب أتاارايب. فلاام تاازل أمهااا هبااا حااىت 
ومخسني مان اإلبال وخاادم وألاف درهام، فاابتىن هباا مث رحال هباا إىل  غلبتها على رأيها فتزوجها احلارث على مائة

 (3)قومااه فبينماااا هااو ذات ياااوم جااالس بفنااااء قومااه وهاااي إىل جانباااه إذ أقباال إلياااه شااباب مااان بااين أساااد يعتلجاااون
 مث أرخت عينيها ابلبكاء. فقال هلا: ما يبكيك؟ (4)فتنفست صعداء

 (5)هلاااا: ثكلتاااك أمُّاااك، جتاااوع احلااارة وال أتكااال بثااادييها(قالااات: ماااام وللشااايوه الناهضاااني كاااالفروه. فقاااال  
فصااار مااثالً. وهااذا نااداء إىل ماان يتاااجر بقريبتااه ويزوجهااا ملاان يفااوق ساان أبيهااا. وحيرمهااا متعااة الشااباب ورونقااه. 

 وصدق الشاعر علقمة بن ع بد ة إذ قال:
 وإن تسااااااااااااااااااااألوين ابلنسااااااااااااااااااااااء فاااااااااااااااااااااإنين

 
 خباااااااااااااااااااااري  دواء النسااااااااااااااااااااااء طبياااااااااااااااااااااب 

 أو قاااااااااال مالااااااااااهإذا شاااااااااااب رأس املاااااااااارء  
 

 فلاااااااااااايس لااااااااااااه ماااااااااااان ودهاااااااااااان نصاااااااااااايب 
 ياااااااااااردن ثاااااااااااراء املاااااااااااال حياااااااااااث علمناااااااااااه 

 
 (6)وشاااااااره الشاااااااباب عنااااااادهن عجياااااااب 

   

                                                 

 جحجح. 1/1562، جحجح. تاج العروس 2/420( اجلحجاح: السيد وقيل السيد السمح أو الكريم. لسان العرب 1)

 أنق. 10/9( أنيق الكال: حسن املنظر يعجب الناظر. لسان العرب 2)

)علج( أو معناه  2/326ل شديد، واعتلج الرجل خرجت حليته وغلظ واشتد وعبل بدنه. لسان العرب ( يعتلجون: العْلج الرج3)

 يتصارعون ويتضاربون.

باب العني والصا  والدال ومعنى  1/290صعد، العني  1/2075تنفَست صعداء: الُصعَداَء: النفس الطويل أو التنفس بتوجع تاج العروس ( 4)

 ألهنا مل تتزوج شابًا قويًا مثلهم. ذلك: تنهدت متوجعة من حاهلا

الباب اخلامس والعرشون وفيه أن اسمها الرباب وأنه نظر إليها فلم يستطع أن  1/392فيام أوله تاء، روضة املحبني  1/122( جممع األمثال 5)

 تفسري الباب الثالث. 1/262ينرصف إال هبا، كتاب مجهرة األمثال 

 مقتطعات من نوا ر األعراب   1/539خريم، البيان والتبيني أخبار أيمن بن  20/325( األغاين 6)
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 حمية الجاهلية -3 
صاالى هللا عليااه  ال ياازال مغتماااً بااني ياادي رسااول هللاصاالى هللا عليااه وساالم ماان أصااحاب الناايب  كااان رجاال  
ون حمازوانً؟ فقاال: اي رساول هللا إين أذنبات ذنبااً يف مال اك تكا :صلى هللا عليه وسلمفقال له رسول هللا   وسلم

أخاربين عان ذنباك. فقاال  :صالى هللا علياه وسالم اجلاهلية فأخاف أن ال يغفره هللا م وإن أسلمت: فقال لاه 
اي رسااول هللا، إين كناات ماان الااذين يقتلااون بناااهتم، فولاادت م بناات فتشاافعت إمَّ اماارأيت أن أتركهااا، فرتكتهااا 

، وصارت من أمجل النسااء، فخطبوهاا، فادخلتين احلمياة ومل -قاربت البلو  أو بلغت  –ركت حىت كربت وأد
حيتماال قلاايب أن أزوجهااا أو أتركهااا يف البياات ماان غااري زوج، فقلاات الماارأيت: إين أريااد أن أذهااب إىل قبيلااة كااذا 

علااي املواثيااق  ن ال  بعثيهااا معااي، فُساارَّت بااذلك وزينتهااا ابلثياااب واحللااي، وأخااذتاوكااذا يف زايرة أقرابئااي، ف
أخوهناااا، فاااذهبت هباااا إىل رأس بئااار فنظااارت يف البئااار، ففطنااات اجلارياااة أين أرياااد أن ألقيهاااا يف البئااار فاااالتزمتين 
وجعلت تبكي وتقول: اي أبت أي شيء تريد أن تفعل يب؟ فرمحتها، مث نظرت يف البئر فدخلت علي احلميَّة، 

انة أمي، فجعْلُت مرًة أنظار يف البئار ومارة أنظار إليهاا فأرمحهاا، لتزمتين وجعلت تقول: اي أبت، ال تضيع أمامث 
حااىت غلبااين الشاايطان فأخااذهتا وألقيتهااا يف البئاار منكوسااة، وهااي تنااادي يف البئاار: اي أباات قتلتااين... فمكثاات 

وأصااحابه وقااال: لااو أماارت أن  صاالى هللا عليااه وساالمهناااك حااىت انقطااع صااوهتا، فرجعاات. فبكااى رسااول هللا 
  .(1)«مبا فعل يف اجلاهلية لعاقبتكأعاقب أحداً 

هكذا كانت غرية العرب على أعراضهم، وخوفهم من شرفهم أن يدنس فحملتهم محياتهم وعفاتهم علاى  
رتاب وهاانَّ أحيااء خوفااً ماان العاار والفضايحة، فجاااء أن طغاوا وجتااوزوا احلاادَّ فقتلاوا فلاذات أكبااادهم دفنااً يف الا

اإلسالم فدعا إىل العفاف وأقر احلمية والغرية. فسعد يغار ورسول هللا أغري من سعد وهللا أغري من رساول هللا 
ثالثاة قاد حارم هللا علايهم اجلناة مادمن » :صالى هللا علياه وسالم ومن غريته حرم اجلنة على من ال غرية له فقال

  (2)«اق والديوث الذي يقر يف أهله اخلبثمخر والع
واخلباااث هاااو العهااار والااازان ودواعياااه كاااالنظر والسااافور والتاااربج وغاااري ذلاااك مماااا ابتليااات باااه كثاااري مااان بناااات 

 مني.املسل
فحري بكل مسلم أن يسعى لتطهري نسائه وبناته ومان حتات واليتاه مان كال خباث يف امللابس أو املشاى  

                                                 

 قيس بن عاصم املنقري3261\1.الوايف والوفيات140سورة األنعام رقم:  1/1237( تفسري  القرطبي 1)

 .5556رقم  9/408، أبو يعىل 5372رقم  2/69( أمحد 2)
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 من الدايثة اليت متنع صاحبها من دخول اجلنة اخلالدة. أو الكالم أو النظر حىت ال يقرب
 

 عفاف الخنساء -5
حضرت اخلنساء بنت عمرو بن الشاريد حارب  القادساية ومعهاا بنوهاا أربعاة رجاال فقالات هلام مان أول   

 نكاام لبنااو رجاال واحااٍد كمااا أنكاام بنااوالااذي ال إلااه غااريُه إ وهللااللياال: إنكاام أساالمتم طااائعني وهاااجرمت خمتااارين، 
سبكم، وال غريت نسبكم، وقد تعلمون ما حامرأة واحدة، ما خنت أابكم وال فضحت خالكم، وال هجنت 

 _«.أعد هللا للمسلمني من الثواب اجلزيل يف حرب الكافرين، واعلموا أن الادار الباقياة خاري مان الادنيا الفانياة
فبلغها اخلرب فقالت:  –تلوا مجيعاً مث وعظتهم وحرضتهم على القتال فقاتل كل واحد منهم ببسالة وقوة حىت ق

 رضااي هللا عنااهاحلمااد هلل الااذي شاارفين بقااتلهم، وأرجااوا ماان ريب أن جيمعااين هباام يف مسااتقر رمحتااه. وكااان عماار 
 .(1)«يعطي اخلنساء أرزاق أوالدها األربعة لكل واحٍد مائيت درهم حىت قبض

                                                 

، 7/615خنساء بنت عمرو، اإلصابة  591، 1/590تيعاب متارض بنت عمرو اخلنساء، االس 1462، 1/1461( الوايف يف الوفيات 1)

خنساء بنت عمرو. وقال: قدمت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم   مع قومها  1/1342خنساء بنت عمرو بن الرشيد، أسد الغابة  616

«. )...( ول: هيه يا خنساءصىل اهلل عليه وسلم كان يستن دها ويعجبه شعرها فكانت تن ده ويق فأسلمت معهم. فذكروا أن رسول اهلل

 ومثله يف االستيعاب.«. وأمجع أهل العلم وال عر أنه مل تكن امرأة قبلها وال بعدها أشعر منها
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 واحة وظالل:
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 معركة العفاف -1
، فباعته بسوق بين قينقاع، وجلست إىل (1)بين قينقاع أن امرأة من العرب قدمت جبلب هلاكان من أمر 

صااائغ هبااا، فجعلااوا يرياادوهنا علااى كشااف وجههااا، فأباات، فعمااد الصااائغ إىل طاارف ثوهبااا فعقاادُه إىل ظهرهااا، 
كاان فلما قامت انكشفت سوأهتا، فضحكوا هبا، فصاحت، فوثاب رجال مان املسالمني علاى الصاائغ فقتلاه، و 

يهودايً، وشدت اليهود على املسلم فقتلوه، فاستصره أهال املسالم املسالمني علاى اليهاود، فغضاب املسالمون، 
 .(2)فوقع الشر بينهم وبني بين قينقاع

حلكاياااة التارخيياااة شااارف املسااالمة اشااارف املسااالمة غااااٍل واملسااااس باااه عقوبتاااه القتااال، وقاااد رأيااات يف هاااذه 
ههااا وإن كااان الوجااه حماال خااالف ولكنهااا كمااال احلشاامة واخلااوف وعفتهااا حيااث رفضاات أن تُااري الناااس  وج

علاااى العااارض أن مياااس، فلماااا يااائس اليهاااود منهاااا كادوهاااا مبكيااادة وهااام دائمااااً أهااال خساااة ودانءة، فانكشااافت 
سااوأهتا فصاااحت، ووقااع اليهااودي قتاايالً علااى يااد جناادي ماان معسااكر العفاااف مث التااف اليهااود فقتلااوه فنااال 

تساتحق، أماا اآلن فقاد تفطان اليهاود للكياد بنسااء املسالمني مجيعااً، فلام يعاودوا الشاهادة مث عوقبات يهاود مباا 
حيلماااون بكشاااف وجاااه امااارأة مسااالمة واحااادة كماااا حااااول أجااادادهم، بااال إهنااام خططاااوا وخيططاااون لااايالً وهنااااراً 
لكشف سوءات كل املسلمات، وذلك عن طريق سيطرهتم على وسائل اإلعالم وبياوت األزايء وأساواق املاال 

ا مااان حتقياااق أهااادافهم اخلبيثاااة، فكشااافوا كثااارياً مااان ساااوءات املسااالمات  يااادي املسااالمات أنفساااهن ماااع ومتكناااو 
       أياااديهم حاااىت صاااار مفهاااوم قولاااه تعااااىل:

الاااذي هاااو  (3)
املسالمة بلبااس غاريب ساااقط ومشات حبركاات مريبااة  أصاالة يف اليهاود كأناه حااال املسالمني. فلقاد ظهارت املاارأة 

كما علمها اإلعالم ودخلت األساواق وصاادقت الرجاال كال هاذا بقناعاة دون إاثرة أي حفيظاة ألوليااء أماور 
محااة بعضاهم النساء من املسلمني ألهنم مل يعودوا جنوداً يف معسكر العفاف اإلسالمي بال لاساف قاد صاار 

سمع ولن نسمع مبثل قصة بين قينقاع يف هذا العصر إال إن عادت األماة إىل رهباا، للدعارة واجملون ابلتام مل ن
ودرساات ساارية العفاااف علااى ضااوء  صاالى هللا عليااه وساالم وترباات علااى مائاادة القاارآن، ومشاات علااى نااور الناايب

 القرآن والسنة.

                                                 

 ( جلب هلا: متاع جلبته للبيع.1)

، 1/449ر بني قينقاع خرب هيو  بني قينقاع، السرية النبوية البن ه ام أم 3/5خرب هيو  بني قينقاع، سرية ابن كثري  4/4البداية والنهاية ( 2)

 أمر بني قينقاع. 1/215أمر بني قينقاع، الرحيق املختوم  450

 2(  سورة احلرش آية رقم 3)
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 وا معتصماه -2
 

ا وهاااو علاااى ساااريره لبياااك أن هامشياااة صااااحت وهاااي يف أيااادي الاااروم: وامعتصاااماه! فأجاهبااا بلاااغ املعتصااام
واندى ابلنفاري وهناض مان سااعته فركاب دابتاه ومجاع العسااكر ودب حناو أنقارة وعمورياة ففتحهمااا.  (1)«لبياك!

قاال الاذهيب: وكانات نكايتاه يف الاروم  و (2)«قتال ثالثاني ألاف وسال ماثلهم -فاتح عمورياة-قال ابن كثري عان 
ب دايرهم، وكان ملكهم توفيل بان ميخائيال بان جارجس مما مل يسمع خلليفة مبثله فإنه قد شتت مجوعهم وخر 

 قد نزل على زبطرة يف مائة ألف مث أغار على ملطية وعم بالؤه ويف ذلك يقول إبراهيم بن املهدي:
 اي غااااااااااارية هللا قاااااااااااد عاينااااااااااات فاااااااااااانتقمي

 
 هتااااااااك النساااااااااء ومااااااااا ماااااااانهن يرتكااااااااب 

ااااااا   الرجاااااااال علاااااااى أجرامهاااااااا قتلااااااات بِ ه 
 

 مااااااااااااا ابل أطفاهلااااااااااااا ابلااااااااااااذبح تنتهااااااااااااب 
 .(3)«فلما مسع املعتصم هذا الشعر خرج لوقته إىل اجلهاد وجرى ما جرى 

 

 بدون تعليق -3
وعناده ميموناة، فأقبال    قالات: كنات عناد رساول هللا  ريض اهلل عنهاعن نبهان موىل أم سلمة عن أم سلمة 

« احتجبااا منااه» :صاالى هللا عليااه وساالم اباان أم مكتااوم وذلااك بعااد أن أمااران ابحلجاااب، فاادخل علينااا، فقااال الناايب
ن أنتماااا؟ ألساااتما عميااااواأف» :صبببىل اهلل عليبببه وسبببلم فقلناااا: اي رساااول هللا ألااايس أعماااى ال يبصاااران!! فقاااال النااايب

 .(4) « تبصرانه؟

                                                 

التهاين يف  1/464من التهاين والب ائر، التذكرة احلمدونية  2/74فتح عمورية، هناية األ ب يف فنون األ ب  3/327( تاريخ ابن خلدون 1)

 هام فتح أنقرة وعمورية.الفتوح الباب الثامن عرش، وفي

 املعتصم. 1/291( تاريخ اخللفاء 2)

 فتح عمورية. 1/1675( تاريخ اإلسالم 3)

 .5575رقم  12/387. ابن حبان 2778رقم  5/102. الرتمذي 4112رقم  2/462( أبو  او  4)
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 الطيبة رائدة العفافة عائش -4
وأيب   صالى هللا علياه وسالم قالات: كنات أدخال بيايت الاذي دفان فياه رساول هللا  ريض اهلل عنهباعن عائشة 

فأضع ثويب، فأقول: إمناا هاو زوجاي وأيب، فلماا دفان عمار معهام فاوهللا ماا دخلات إالَّ وأان مشادودة  -بكر أبو-
، قااال: فقياال هلااا. «فلمااا دفاان عماار أخااذت اجللباااب فتجلبباات بااه»لفااظ يف . و (1)  « علاايَّ ثيااايب حياااًء ماان عماار

 .(2)«مال ِك وللجلباب؟ قالت: كان هذا زوجي وأيب فلما دفن عمر جتلببت
       صاااادق هللا إذ يقااااول عاااان عائشااااة و 

       (3). 

وعلقيه على اجلدران، وأرسليه إىل  فيا أخيت املسلمة احفظي هذا احلديث، واكتبيه بيدك، وعلميه غريك،
تحجباااااات شاشااااات الدعاياااااة واإلعااااالن فماااااا أكثااااار ماااان نساااااي هااااذا اخلااااارب، زفياااااه إىل أخواتااااك املسااااالمات امل

ثبااتً ويهز عواطف األخرايت، وليسمع العامل مان أخبااران ماا جيعلاه خيجال مان نفساه  واملتربجات، فيزيد اأُلول
درهباان العفاااف، وزينااتهن املساالمات حفياادات عائشااة وفاطمااة،  ساااءعلَّااه يكااف عاان مؤامراتااه احليوانيااة، ألن ن

 .احلياء، ولباسهن التقوى، وسكناهن اجلنان
 

 لوال اهلل -5
 حيرُس الناس، فمر ابمرأة وهي يف بيتها وهي تقول: ليلة رضي هللا عنهعمر بن اخلطاب  خرج

 تطااااااااااول هاااااااااذا الليااااااااال واساااااااااودَّ جانباااااااااه
 

 وطاااااااااااال علااااااااااايَّ أن ال خليااااااااااال أالعباااااااااااه 
 فاااااااااااااااوهللا لاااااااااااااااوال خشاااااااااااااااية هللا وحاااااااااااااااده 

 
 حلااااااااااارك مااااااااااان هاااااااااااذا السااااااااااارير جوانباااااااااااه 

فلما أصبح عمر أرسل إىل املرأة فسأل عنها، فقيل: هاذه فالناة بنات فاالن، وزوجهاا غااز يف سابيل هللا. فأرسال إليهاا  
بنتااه، فقااال مث ذهااب إىل حفصااة  -أعااادهُ إىل البياات-امارأة فقااال: كااوين معهااا حااىت  يت زوجهااا، وكتااب إىل زوجهاا فأقفلااه 

                                                 

 لصحيح.وقال رواه أمحد ورجاله رجال ا 12704رقم  8/57، جممع الزوائد   25701رقم  6/202( أمحد 1)

وقال: يف إسنا ه عويد بن أيب عمران وثقه ابن حبان وضعفه اجلمهور  14254رقم  8/605. جممع الزوائد 4962رقم  8/368( أيب يعىل 2)

 فقال بعضهم مرتوك.

 .26( سورة النور رقم: 3)
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يغفر هللا لك. أمثلك يسأل مثلاي عان هاذا؟ فقاال هلاا: إناه لاوال  ملرأة عن زوجها؟ فقالت له: اي أبتهلا: اي بنية، كم تصرب ا
شيء أريد أن أنظر فياه للرعياة ماا ساألتك عان هاذا. قالات: أربعاة أشاهر أو مخساة أشاهر أو ساتة أشاهر. فقاال عمار: يغازو 

كونااااون يف غاااازوهم أربعااااة أشااااهر، ويقفلااااون شااااهراً، فوقاااات ذلااااك للناااااس ماااان ساااانتهم يف الناااااس يسااااريون شااااهراً ذاهبااااني، وي
هذه وجهة نظر أم املؤمنني حفصة بنت عمار يف عهاد عمار فاال أدري ماا يكاون صارب املارأة  :قلت .(1)«غزوهم

 يف هذه األايم اليت روج للشهوات فيها ما مل يروج له يف أي عصر مضى!!
 

 الصراحة راحة -6
رس ليلة ومعه عبد هللا بن األرقم فرأى سواداً فقال: اي عبد هللا! انظر ما هذا؟ فذهب فإذا وخرج عمر حي

ابمرأة. فقاال: ماا شاأنك؟فقالت: ماا سااءك وسااء صااحبك الاذي معاك؟ قاال: ومان هاو؟ قالات: عمار، أيف 
ياان بعثااه؟ هللا أن حياابس عااين زوجااي ساانة، فااأان أشااتهي مااا تشااتهي النساااء، فرجااع إىل عماار فااأخربه، فسااأهلا أ

 .(2)فأخربته، فكتب إليه فأقدمه
 

 حق الزوجة -7
جاءت امرأة إىل عمر فقالت: زوجي رجل صدق يقوم الليل ويصوم النهار، وال أصرب علاى ذلاك. قاال: 

وجاءته امرأة فقالت: إن زوجها  (3)«فقال: هلا من كل أربعة أايم يوم ويف كل أربع لياٍل ليلة –عمر  –فدعاه 
ل إىل زوجها، فسأله فقال: قد كربت وذهبت قويت. فقال عمر: أتصايبها يف كال شاهر مارة؟ ال يصيبها، فأرس

قال: يف أكثر من ذلك. قال عمر يف كم؟ قاال: أصايبها يف كال طهار مارة. قاال عمار: إذهايب فاإن يف هاذا ماا 
 (4)يكفي املرأة

                                                 

 .باب الغازي يطيل الغيبة  2463رقم  2/174( سنن سعيد بن منصور 1)

 باب الغازي يطيل الغيبة عن أهله. 2462قم ر 2/174( سعيد بن منصور 2)

 باب حق املرأة عىل زوجها. 12590، 12589رقم  7/150( مصنف عبد الرزاق 3)

 باب حق املرأة عىل زوجها. 12590، 12589رقم  7/150( مصنف عبد الرزاق 4)
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 ذبحت نفسها -8
جلاهلياااة وإين اساااتخرجتها فأسااالمت، قاااال: إنَّ ابناااة م وئااادت يف اف  عمااار بااان اخلطااااب جااااء رجااال إىل

فعمدت إىل الشفرة فذحبت نفسها، فأدركتها وقد قطعات بعاض أوداجهاا، فاداويتها  -زنت –فأصابت حداً 
فااربأت، مث إهنااا نسااكت فأقبلاات علااى القاارآن، فهااي ختطااب إمَّ فااأخرب ماان شااأهنا ابلااذي كااان؟ فقااال عماار: 

ذكرت شيئاً من أمرها ألجعلنك نكااالً ألهال األمصاار، بال تعمد إىل سرت سرتُه هللا فتكشفه، لئن بلغين أنك 
 .(1)أنكحها نكاح العفيفة املسلمة

                                                 

 باب ما ور  من النكاح. 10690رقم  6/246( مصنف عبد الرزاق 1)
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 عفاف من قصص ال
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 قصص ؟ال هذه لماذا
وهباام يقتاادي الساافلة ماان الناااس يف هااذا  ،الااذين هاام مظنااة الفحااش ،أوردت هااذه احلكاااايت عاان طائفااة العشاااق

لينظر عاشااق اليااوم كيااف كااان عفااافهم لعلااه  ياادع فجااوره ،م اخلائنااة وصااداقاهتم القبيحااةمااربرين بااذلك عالقاااهت ،الزمااان
 املقيت

 

 عفاف العذريين -1
قااال سااعيد باان عقبااة ألعاارايب: مماان أناات؟ قااال: ماان قااوم إذا عشااقوا ماااتوا. قااال: عااذري ورب الكعبااة. مث 

 .(1)ويف فتياننا عفة –مجال  –قال: ومل ذلك؟ قال: ألن يف نسائنا صباحة 
 

 جميل بثينة -2
مرض مجيل مبصر مرضه الذي ماات فياه، فادخل علياه العبااس بان ساهل. فقاال لاه مجيال: ماا تقاول يف   

رجل مل يشرب اخلمر ومل يزن ومل يقتل النفس ومل يسارق ويشاهد أن ال إلاه إال هللا؟ قلات: أظناه قاد جناا وأرجاوا 
يتغازل بشاعره  –نت منذ عشرين سنة تشابب له اجلنة، فمن هذا؟ قال: أان. فقلت له: ما أحسبك سلمت وأ

صلى هللا  ببثينة. فقال: إين لفي أول يوم من أايم اآلخرة وآخر يوم من أايم الدنيا، فال انلتين شفاعة حممد –
 .(2)«يوم القيامة إن كنت وضعت يدي عليها لريبة قط. فما قمنا حىت مات  عليه وسلم

 

 ليلى ومجنونها -3
فقال هلا: ما رأى توباة مناك حاىت  –سنها  كرب  –لك بن مروان وقد أسنَّت على عبد امل –دخلت ليلى 

عشااقك؟ قالاات: مااا رأى الناااس منااك حااىت جعلااوك خليفااة. فضااحك وأعجبااه. ويقااال أنااه قااال هلااا: هاال كااان 
 .(3)إالَّ أنه غمز يدي مرة –وكان توبة قد مات  –بينكما سوء قط فقالت: ال والذي ذهب بنفسه 

 

                                                 

 الباب الثالثون ذكر من اتصف بالعفاف. 1/89(  يوان الصبابة 1)

 الباب الثالثون. 1/89(  يوان الصبابة 2)

توبة بن الصمة. قلت: ولعزة وكثري مثل هذا العفاف انظر تاريخ  8/347، البداية والنهاية -ليىل  –حرف الالم  1/674( تاريخ اإلسالم 3)

 هب.107سنة  9/255عزة بنت مجيل بن حفص. البداية والنهاية  288-69/280 م ق 
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 مجنون ليلى -4
: توبااة باان الصاامة، وهااو الااذي يقااال لااه جمنااون ليلااى، كااان توبااة يشاان الغااارات -رمحااه هللا  –ل اباان كثااري قااا

علااى بااين احلااارث باان كعااب فاارأى ليلااى فهواهااا وهتتااك هبااا وهااام هبااا حمبااة وعشااقاً، وقااال فيهااا األشااعار الكثاارية 
املعااين واحلكام وقاد قيال لاه مارة: هال كاان القوية الرائعة اليت مل يسبق هلاا مثيال ومل يلحاق فيهاا لكثارة ماا فيهاا مان 

إن كنات حللات ساراويلي علاى  صالى هللا علياه وسالم بينك وبني ليلى ريبة قط؟ فقاال: برئات مان شافاعة حمماد
حمرم، وقد دخلت ليلاى علاى عباد امللاك بان ماروان تشاكو ظالماة فقاال هلاا: مااذا رأى مناك توباة حاىت عشاقك 

املؤمنني، مل يكن بيين وبينة ريبة قط وال خنا، وإمناا العارب تعشاق وتعاف،  هذا العشق كله؟ فقالت: وهللا اي أمري
أعطاهاا -وتقول األشعار فيمن هتوى وحتب مع العفة والصيانة ألنفسها عن الدانءات. فأزال ظالمتها وأجازها 

 .(1)وقيل إن ليلى جاءت إىل قربه فبكت حىت ماتت وهللا أعلم   -ماالً 
  

 القس وسالمة المدنية -5
 خال القس بُسالمة املدنية وهي تغين فأعجبته وطرب وقال: وهللا إين أحبك!

 فقالت: نفسي بني يديك فما مينعك؟
           (2) :قال: مينعين قول هللا تعاىل

 (3)اوة يوم القيامة.وأخاف أن تكون خلتنا اليوم عد

 

 فارسية عاشقة -6
لاو روحات عان  أبيهاا: جايش  قاواد    قيل البنة ملك مان ملاوك الفارس، وقاد أجهادها عشاق رجال مان 

 وجدك؟قلبك ابالجتماع معه، كف ذلك من 
قالاات: إن األماار كمااا تصاافون، ولكاان مااا عااذري إذا هتكاات ساارتي، وأظهاارت أمااري عنااد ماان ال يلزمااه عاااري، 

                                                 

 توبة بن الصّمة. 8/347( البداية والنهاية: 1)

 .67( الزخرف، رقم: 2)

 ذكر سالمة القس. 8/349، األغاين 1/423( حمارضات األ باء 3)

 .8/347* القس: عبد الرمحن بن أيب عامر اجل مي من قراء أهل مكة وكان يلقب بالقس لعبا ته شغف هبا وشهر فغلب عليها لقبه. األغاين 
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 (1)ري، وهللا ال كان هذا أبدا.ويرغمه اشتها

 ميَّة وذو الّرّمة -7
 ما كان يضرك لو أمتعته بوجهك قبل موته؟ :-عشيقها-قيل ملية، بعد موت قابوس

قالاات: منعااين ماان ذلااك خااوف العااار، ومشاتااة اجلااار، ولقااد كااان بقلاايب منااه أكثاار ممااا كااان بقلبااه، غااري أين 
 .(2)، وأمحد للعافيةوجدت سرت ُه أبقى لنا ملا يف الصدر من املودة

 

 عفراء وُعروة بن حزام -8
هلاا: أماا عنادك لاه حيلاة ختفاف ماا باه؟ فقالات:  مرض عروة مرضاا شاديدا بسابب شاوقه لعفاراء فقيال - 

 .(3)اربيل إىل احتمال العار، ودخول النوهللا ألان أسرُّ بذلك وأشوق إليه منه، ولكن ال س
 

 براءة أم جعفر -9
 م جعفاار اخلطمياة جاءتااه يومااً متنقبااة وهاو يف اندي قومااه.فقالت:  والتغازل بملاا أكثاار األحاوص التشاابي

 ادفع م مثن األغنام اليت ابتعتها مين.
 فقال: وهللا ما ابتعت منك شيئاً.

 فقالت لقومه: قولوا له ال جتحد احلق.
 فقالوا: إن كان حقت فال جتحدنه.

فقولوا له يستثبتين، فقالوا له  لك ال تستثبتين.فكشفت عن وجهها وقالت: لع،فقال: وهللا ما عرفتها قط
 فقالت: مال ك تشبب يب وتفضحين؟ فقال: وهللا ما عرفتها قط وال رأيتها وال شاهدهتا

 .(4)نزجر ومل يعد، وكذبته عشريتهفخجل وا
 

                                                 

 .1/15( أخبار النساء 1)

 .1/15( أخبار النساء 2)

 .1/15( أخبار النساء 3)

 .1/425( حمارضات األ باء 4)
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 عمر بن أبي ربيعة -11
ربيعاة، وقاد ُروي  عناه  قال ابن عساكر: كان يقال من أراد رقاة النسايب والغازل فعلياه بشاعر عمار بان أيب

 .(1)أنه حلف ما رأى فرجاً حراماً قط
قياال إن عماار باان أيب ربيعااة ملااا اشااتد بااه املاارض بكااى أخااوه، فرفااع طرفااه وقااال: لعلااك تشاافق ممااا قلتااه يف و 

 شعري! قال: نعم.
 .(2)قال: عتق ما أملك إن وطئت امرأة حراماً قط. فقال: احلمد هلل هونت عليَّ 

                                                 

 عمر بن أيب ربيعة. 45/90( تاريخ  م ق 1)

 .45/114، تاريخ  م ق 1/424( حمارضات األ باء 2)
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 يات:حكامخس 

  

 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 مغنية؟ توبة -1
كان إبراهيم بن سعدان يؤدب ولد علاي بان هشاام، وكاان يغاين ابلعاوِد أتدابً ولعبااً. قاال: فوجاه إمَّ يومااً 

تالعبااه ابلناارد، فرجعاات  –فقااط  –علاايَّ باان هشااام ياادعوين، فاادخلت فااإذا بااني يديااه اماارأة مكشااوفة الاارأس 
يهما نبيذ يشارابن مناه. فقاال: خاذ عاوداً وغانا لناا ففعلات مث عجاًل، فصاح يب: ادخل، فدخلت فإذا بني أيد

 غنيت يف وسط غنائي:
 مل تفضاااااااااااح أابهاااااااااااا (1)مااااااااااان اخلفااااااااااارات

 
 (2)ومل ترفاااااااااااااااااااااااع إلخوهتاااااااااااااااااااااااا شاااااااااااااااااااااااناراً  

من بني يديه وغطت رأسها وقالت: إين أشاهد هللا أين اتئباة إلياه، وال أفضاح أيب وال  -املغنية  –فوثبت  
 أرفع ألخويت شناراً.

 من حضرته. –املغنية  –بن هشام ومل ينطق. وخرجت  ففرت عليُّ 
، هاذه مغنياة بغاداد، وأان يف طلبهاا مناذ سانة مل أقادر عليهاا إىل  فقال م: ويلك، من أين صابك هللا علايَّ

 اليوم فجئتين هبذا الصوت حىت هربت.
 (3)فقلت: وهللا ما تعمدت مساءتك ولكنه شيء خطر على غري تعمد.

إىل الغيااورين  ن نساااهم إعالمياااً يف نشاار أخبااار العفااااف نثااراً وشااعراً فلعاالَّ كلماااة ويف هااذه القصااة دعااوة 
صاااادقة هتاااز قلاااوب املعرضاااني فااارتدهم إىل رهبااام ومااان هناااا يظهااار أثااار الكلماااة يف التغياااري سااالباً وإجيااااابً فليتاااق هللا 

 نقاء.أصحاب الكلمة والصورة يف نشأة جيلنا املسلم وليأخذوا بيده حنو العفاف والطهارة وال
 

 وعمٌر حيٌّ فال -2
يطوف ذات ليلة يف سكة من ساكك املديناة، إذ مساع امارأة وهاي   رضي هللا عنهبينما عمر بن اخلطاب 

 هتتف تقول: 
 هااااااااال مااااااااان سااااااااابيل إىل مخااااااااار فأشااااااااارهبا

 
 أم هاااااال ساااااابيل إىل نصاااااار باااااان حجاااااااج 

 
                                                 

 1/494خفر، واخلََفُر: شدة احلياء القاموس املحيط  4/253( التخفري: التسوير والتحصني وختفرت املرأة اشتد حياؤها. لسان العرب 1)

 خفر. 1/2781باب الراء فصل اخلاء، تاج العروس 

 شنر. 4/430( ال نار: العيب والعار وقيل هو أقبح العيب والعار. لسان العرب 2)

 مقتل السليك بن السلكة. 402، 20/401( األغاين 3)
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 إىل فااااااااااااىًت ماجاااااااااااااد األعاااااااااااااراق مقتبااااااااااااالت 
 

 ساااااااااااهل احمليَّاااااااااااا كااااااااااارمي غاااااااااااري ملجااااااااااااج 
ا وعماار حااي  فااال، مث قااال: ال أرى معااي يف املدينااة رجااالً هتتااف بااه العواتااق يف خاادورهن. فقااال عماار: أماا 

ااام، فجاازَّ  ااع راً، فقااال: علاايَّ ابحلجَّ علاايَّ بنصاار باان حجاااج، فااأيت بااه فااإذا هااو أحساان الناااس وجهاااً وأحساانهم ش 
فاأفنت النااس.  –رأسه وضع العمامة على  –شعرُه، فخرجت له وجنتان كأهنا شقتا قمر، فقال: اعتم. فاعتمَّ 

ُه إىل  فقاااال عمااار: وهللا ال تسااااكنين بلاااداً أان فياااه. قاااال: ومل ذاك اي أماااري املاااؤمنني؟ قاااال: هاااو ماااا قلااات. وساااريَّ
 البصرة.

 أن يبدر إليها عمر بشيٍء، فدست إليه أبيااتً تقول فيها: –اليت قالت الشعر  –وخشيت املرأة 
 قااااااااال ل مااااااااااام الااااااااااذي ختشااااااااااى بااااااااااوادره

 
 ر أو نصاااااار باااااان حجاااااااجمااااااام وللخماااااا 

 إين غنياااااااااااااااااات أاب حفااااااااااااااااااص بغريمهااااااااااااااااااا 
 

 شااااااارب احللياااااااب وطااااااارف فااااااااتر ساااااااااجِ  
 إن اهلااااااااااااااوى زمَّااااااااااااااه التقااااااااااااااوى فقيااااااااااااااده 

 
 حاااااااااااااااااااىت أقااااااااااااااااااار إبجلاااااااااااااااااااام وإساااااااااااااااااااراج 

 ال جتعااااااااااااااال الظااااااااااااااان حقااااااااااااااااً أو تبيناااااااااااااااه 
 

 إن الساااااااابيل سااااااااابيل اخلاااااااااائف الراجاااااااااي 
 أنه يادخل علاى النسااِء، فبعث إليها عمر: قد بلغين عنك خريت، وإين مل أخرجه من أجلك، ولكنه بلغين 

 ولست آمنهن. وبكى عمر وقال: احلمد هلل الذي قيد اهلوى حىت أقر إبجلام وإسراجٍ 
مث إن عماااار كتااااب إىل عاملااااه ابلبصاااارة كتباااااً فمكااااث الرسااااول عنااااده أايماااااً مث اندى مناديااااه: أال إنَّ بريااااد 

  املسلمني يريد أن خيرج فمن كانت له حاجة فليكتب.
 كتاابً ودسه يف الكتب: بسم هللا الرمحن الرحيم  فكتب نصر بن حجاج 

 لعبد هللا عمر أمري املؤمنني: سالم عليك، أما بعد: اي أمري املؤمنني
 أإن غنااااااااااااااات الاااااااااااااااذلفاء يومااااااااااااااااً مبنياااااااااااااااة

 
 وبعاااااااااااااااااض أمااااااااااااااااااين النسااااااااااااااااااء غااااااااااااااااارام 

 ظننااااااات يب الظااااااان الاااااااذي لااااااايس بعااااااادهُ  
 

 بقاااااااااااااااء فمااااااااااااااا م يف الناااااااااااااادي كااااااااااااااالمُ  
 ومينعاااااااااااااااااااين مماااااااااااااااااااا تظااااااااااااااااااان تكرُّماااااااااااااااااااي 

 
 ء صاااااااااااااااااااااادق سااااااااااااااااااااااالفون كاااااااااااااااااااااارامُ وآاب 

 ومينعهاااااااااااااااااااا مماااااااااااااااااااا تظااااااااااااااااااان صاااااااااااااااااااالهتا 
 

 وحااااااااااااااااال هلااااااااااااااااا يف قومهااااااااااااااااا وصاااااااااااااااايام 
 فهاااااااذان حااااااااالن فهااااااال أنااااااات راجعاااااااي 

 
 فقاااااااااااد ُجاااااااااااابَّ ماااااااااااين كاهاااااااااااال وساااااااااااانامُ  

 فقال عمر ملا قرأ الكتاب: أم ا وِم  سلطان فال. 
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 (1)فما رجع املدينة إال بعد وفاة عمر.
أمااام هللا  مساائولة، ويقااف يف وجااه الفجااور، ألنااه قلاات: هكااذا كااان عماار حياارس الفضاايلة وحيااارب الرذيلاا

عااان رعيتاااه، وسيساااأله عااان كااال نفاااس وم أمرهاااا، وهااال نصاااح هلاااا يف أمرهاااا ومحاهاااا مااان كااال ماااا يضااار بااادينها 
ودنياها، ملا مسع بغناء عاشقة اختذ القرار ونفى الفتنة وسلمت املرأة والرجل واتعاظ غريمهاا وصادق عثماان بان 

 .(2)«زع ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآنإن هللا لي»عفان حني قال: 
فحااري بكاال والة أمااور املساالمني  ن يتبعااوا هاادي عماار يف مكافحااة اجلرميااة وإمخاااد هليااب الشااهوات الاايت 
تذيب قوى اجملتمعات، وتفكك الروابط، وتدك الدول. وأن حُياط العفاف بتشاريعات وقاوانني حتمياه وتشاجع 

عقااوابت الكافيااة لااردع أصااحاب الشااهوات الشاايطانية الاايت تفتااك علااى أتصاايله يف قلااوب اجملتمااع، كمااا تساان ال
 ابجملتمعات وتدمرها.

 

 رواية أخرى -3
 كان عمر يعس ابلليل فسمع امرأة تغين وتقول:
 هااااااااال مااااااااان سااااااااابيل إىل مخاااااااااٍر فأشااااااااارهبا

 
 أم هاااااال ساااااابيل إىل نصاااااار باااااان حجاااااااج 

جل مجيال فقاال: اخارج فاال فقال عمر: أما وعمر حي  فال. فلماا أصبح بعث إىل نصر بن حجاج فإذا ر  
تسااااكين ابملديناااة. فخااارج حاااىت أتاااى البصااارة وكاااان يااادخل علاااى جماشاااع بااان مساااعود، وكانااات لاااه امااارأة مجيلاااة، 
فأعجبها نصرت فأحبهاا وأحبتاه، فكاان يقعاد هاو وجماشاع يتحاداثن واملارأة معهماا، فكتاب هلاا نصار يف األرض  

ن جماشع ال يكتب واملارأة تكتاب، فادعا إبانء فأكفاأه كتاابً، فقالت: وأان. فعلم جماشع أهنا جواب كالم، وكا
علاى املكتااوب، ودعاا كاتباااً فقارأه فااإذا هاو: إين ألحبااك حباااً لااو كاان فوقااك ألظلااك ولااو كاان حتتااك ألقلااك. 

  (3)«حىت كان كالفره... –مرض بشدة  –وبلغ نصر ما صنع جماشع فاستحيا ولزم بيته، وضين جسمه 
باالد فاارس وكاان مناه مثال ماا فعال ابلبصارة فأرسالوا إىل عمار فقاال: جازوا  وقيل أنه خرج مان البصارة إىل

                                                 

 .125، 1/124( ذم اهلوى 1)

          11/416قصة  او ، جمموع الفتاوى  1/453، قصص األنبياء 2/10لنهاية ( البداية وا2)

، املستقىص من أمثال العرب 2/356وكان اسم زوجة جماشع شميلة. املستطرف  1/3321. الوايف يف الوفيات 1/379( روضة املحبني 3)

1/119. 
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 .(1)شعرُه ومشروا قميصه وألزموُه املسجد
ألنااه صااار علماااً للشاار والفجااور حااىت أن خاارب مجالااه انتشاار يف املدينااة  رضااي هللا عنااه قلاات: أخرجااه عماار

وحينمااا سااكن  (2)«أصاابَّ ماان املتمنيَّااة»وانتشاار خاارب الاايت متنتااه وهاماات حببااه فكااان يضاارب هبااا املثاال بقااوهلم: 
واحلااال  (3)«أدنااْف ماان املتمااين»البصاارة وعشااق اماارأة وضااين جساامه ماان حبهااا صااار مااثالً ساايئاً فكااان يقااال: 

 هكذا كان قرار عمر حازماً صواابً. ليحافظ على نظافة البيئة املسلمة من القذارة.
 

 من يرضى الزنا؟ -4
فقاال: اي رساول هللا، ائاذن  صلى هللا عليه وسلمن فىت شاابً أتى النيب إقال:  رضي هللا عنهعن أيب أمامة 

أدناه، فادان مناه قريبااً فجلاس،  :صالى هللا علياه وسالم م ابلزان. فأقبل القوم عليه فزجاروُه وقاالوا ماه ماه. فقاال 
فتحبااه البنتااك؟ قااال: أحتبااه ألمااك؟ قااال: ال وهللا جعلااين هللا فااداءك. قااال: وال الناااس حيبونااه ألمهاااهتم. قااال أ

قاال: ال « قال: ال وهللا اي رسول هللا جعلين هللا فداءك. قال: وال الناس حيبونه لبنااهتم. قاال: أفتحباه لعمتاك؟
قاال: ال وهللا جعلااين هللا « أفتحباه خلالتااك؟»قاال: « وال النااس حيبوناُه لعماااهتم»وهللا جعلاين هللا فاداءك. قااال: 

اللهام اغفار ذنباه وطهار قلباه وحصان »قال: فوضع يده عليه وقال: « هتموال الناس حيبونه خلاال»فداءك. قال: 
 .(4) «. فلم يكن بعد ذلك يلتفت إىل شيء« فرجه

                                                 

 .323، 4/322( حلية األولياء 1)

وأن املرأة  3/407وفيها أن املتمنية أم احلجاج بن يوسف، سرية ابن كثري  1/119ستقىص من أمثال العرب . امل9/118( البداية والنهاية 2)

. * قلت: الدنف: املرض املالزم املخامر. 1/414، جممع األمثال 1/588التي ظني هبا امرأة أيب األسو  السلمي، كتاب مجهرة األمثال 

 .1/1048. القاموس املحيط 9/107 نف، لسان العرب  1/218خمتار الصحاح 

 ( املصدر السابق.3)

، ختريج  543رقم  1/341باقي مسند األنصار، جممع الزوائد وقال رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح  22265رقم  5/256( أمحد 4)

 .3رقم  3/251أحا يث اإلحياء 
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 :لباس العفاف
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 خمار المسلمة -1
وعلااى  صاالى هللا عليااه وساالم علااى عائشااة زوج الناايب -باان أيب بكاار -دخلاات حفصااة بناات عبااد الاارمحن 

 .(2). وسئل عطاء عن بيع اخلمر الرقاق فكرهها(1) « شقته عائشة، وكستها مخاراً كثيفاً حفصة مخارت رقيق، ف
 

 ثياب المسلمة -2
صالى هللا علياه  دخلت على رساول هللا رضي هللا عنهاأن أمساء بنت أيب بكر  رضي هللا عنهاعن عائشة 

اي أمساء، إن املرأة إذا بلغت »ل: وقا صلى هللا عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول هللا وسلم 
 رضااي هللا عنااه وعاان اباان عماار (3).« وأشااار إىل وجهااه وكفيااه« احملاايض مل تصاالح أن يُاارى منهااا إال هااذا وهااذا

فقالات أم  ينظار هللا إلياه ياوم القياماة " مان جار ثوباه خايالء مل "  :صالى هللا علياه وسالم قال رساول هللا  :قال
 نع النساء بذيوهلن ؟: فكيف تصرضي هللا عنهاسلمة  
فللااه در أم ساالمة  ( 4)فريخينااه ذراعااا الياازدن(( :قااال ،إذاً تنكشااف أقاادامهن:فقالاات ،ياارخني شااربا :قااال

وما تادري أن كثاريا مان بناات املسالمني الياوم  مان تكشاف عان ،ختاف على املسلمات أن تنكشاف أقادامهن
  الساق والفخذ والبطن والصدر....

 

 عنها (رضي اهلل )فتوى أسماء  -3
 رضاي هللا عنهااأن املناذر بان الازبري قادم مان العاراق فأرسال إىل أمسااء بنات أيب بكار  :عن هشام بن عروة

، ردُّوا علياه كساوته.  بكسوة من ثياب  رقاٍق عتاق، بعد ما كفَّ بصارُها، قاال: فلمساتها بيادها مث قالات: أفٍا
 .(5)«فهي تصفتشف  ا إننه ال يشف. قالت: إهناي أمَّه، إ :وقال ،قال: فشق ذلك عليه

                                                 

   3082رقم  6/165، سنن البيهقي الكربى 6رقم  2/329( املوطأ 1)

 التجارة يف السابري. 21855رقم  4/435شيبة  ( ابن أيب2)

 .3034رقم  2/226، سنن البيهقي الكربى 7796رقم  6/165، شعب اإليامن 4104رقم  2/460( أبو  او  3)

 .5336رقم:  8/209وقال حسن  صحيح ، النسائي  1731رقم:  4/223(  الرتمذي 4)

 .128، 1/127( جلباب املرأة املسلمة 5)
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 فتوى عمر  -4
ناوع مان الثيااب  –كساا النااس القبااطي   رضي هللا عنه عن عبد هللا بن أيب سلمة: أن عمر بن اخلطاب 

فقااال رجاال: اي أمااري املااؤمنني. قااد ألبسااتها اماارأيت  –أي ال جتعلنهااا دروعاااً  –مث قااال: ال تاادرعها نساااؤكم  –
رضاي وقالات عائشاة  (1)«يشف. فقال عمر: إن مل يكن يشف فهو يصاف فأقبلت يف البيت وأدبرت فلم أرهُ 

 .(2)«إمنا اخلمار ما وارى البشرة والشعر»هللا عنها 

  

 تحذير هام -5
فقالات: لعلكان مان  رضاي هللا عنهااعلاى عائشاة  اهلذم أن نساوة مان أهال محاص اساتأذنا عن أيب املليح 

أميااا اماارأة وضااعت ثياهبااا يف غااري »يقااول:   عليااه وساالمصاالى هللااللااوايت ياادخلن احلمامااات. مسعاات رسااول هللا 
))ال  س أن ينظر الرجل إىل قصة املرأة  :وقال الزهري.(3)  « بيت زوجها فقد هتكت سرت ما بينها وبني هللا

 .( 4)فأما أن تسلخ مخارها عنده فال(( ،حمرمإذا كان ذا  ،اخلمارحتت 
ساالمات ماان هتاااون شااديد وهتااك واضااح حملااارم هللا وال خيفااى علااى كاال سااامع مااا حياادث ماان بعااض امل  

حينماا تتكشااف النساااء يف النااوادي والشاواطئ واحلمامااات وأماااكن الزينااة )الصاالون( وكاام مسعنااا مبااآٍس تقشااعر 
 النساء.هلا األبدان نتيجة لكشف عورات 

 

 معجزة نبوية -6
صانفان مان أهال الناار مل أرمهاا، » :صالى هللا علياه وسالم قاال: قاال رساول هللا رضي هللا عنه عن أيب هريرة 

قوم معهم سياط كأذانب البقار يضاربون هباا النااس، ونسااءت كاسايات عاارايت ممايالت ماائالت، رؤوساهن كأسانمة 
.وعنااد (5)رواه مساالم « البخاات املائلااة، ال ياادخلن اجلنااة وال جياادن رحيهااا، وإن رحيهااا ليوجااد ماان مساارية كااذا وكااذا

                                                 

 ابق.( املصدر الس1)

 ( املصدر السابق.2)

 .     3750رقم  2/1234، ابن ماجة 25446رقم  6/173( أمحد 3)

 12830رقم  7/212مصنف عبد الرزاق  -3

   2128رقم  3/1680( مسلم 5)
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 .(1)«ائة سنةورحيها يوجد من مسرية مخسم»مالك 

 رؤيا عابد -7
رأى يف املنام كأن الناس قد ُعرضوا على هللا، فجيء ابمرأة عليها ثيااب رقااق، ف  ،جالً عابدار  أبو اثمر كان   

 .(2) فجاءت ريح فكشفت ثياهبا، فأعرض هللا عنها، وقال: اذهبوا هبا إىل النار فإهنا كانت من املتربجات... 
 

 لباس الرجال -8
كساايب العاادوي قااال: كناات مااع أيب بكاار حتاات مناارب اباان عااامر وهااو خيطااب وعليااه ثياااب   عاان زايد باان

: انظااروا إىل أماريان يلابس ثياااب الفسااق فقاال أبااو بكار: اساكت، مسعاات -مارداس  –رقااق. فقاال أبااو باالل 
 ىساإن الرجال ليك»عن جرير قاال:   . و(3) « من أهان سلطان هللا يف األرض أهانه هللا»يقول:   رسول هللا 

 .(5)«أنَّه كان يكره الثياب الرقاق»وعن جماهد  (4)«وهو عاٍر يعين الثياب الرقاق

                                                 

 كتاب اللباس. 2/330( املوطأ 1)

 كالم جماهد. 35512رقم  7/222( ابن أيب شيبة 2)

 .بقية أحا يث أيب بكر 887رقم  1/121ليس . مسند الطيا2224رقم  4/502( الرتمذي 3)

 . جممع الزوائد وقال: رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح.2215رقم  2/292املعجم الكبري ( 4)

 يف لبس الثياب السابرية. 24711رقم  5/157( ابن أيب شيبة 5)
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 األعامل باخلامتة:
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 توبة نصوح -1
 صالى هللا علياه وسالم أتاى رساول هللا  رضي هللا عناهأن ماعز بن مالك األسلمي  رضي هللا عنهعن بريدة 

زنيااات، وإين أرياااد أن تطهااارين، فااارده، فلماااا كاااان مااان الغاااد أاته فقاااال: اي رساااول هللا، إين قاااد ظلمااات نفساااي و 
إىل قوماااه فقاااال:  صااالى هللا علياااه وسااالم  فقاااال: اي رساااول هللا إين قاااد زنيااات، فاااردَُّه الثانياااة، فأرسااال رساااول هللا

ه الثالثة، فقالوا: ما نعلمه إالَّ و يفَّ العقل من صاحلينا فيما نرى، فأات« أتعلمون بعقله  ساً تنكرون منه شيئاً؟»
فأرسل إليهم أيضا، فسأل عنه فأخربوه أنه ال  س به وال بعقله، فلما كان مان الرابعاة، حفار لاه حفارة مث أمار 
ااا كااان الغااد  بااه فاارجم، قااال: فجاااءت الغامديااة فقالاات: اي رسااول هللا، إين قااد زنياات فطهاارين. وإنااه ردَّهااا. فلمَّ

صااالى هللا علياااه  ماااا رددت مااااعزاً، فاااوهللا إين حلبلاااى. قاااال قالااات: اي رساااول هللا، مل تاااردين؟ لعلاااك أن تاااردين ك
إمَّااا ال فااذهيب حااىت تلادي، فلمااا أتتاه ابلصاايب يف خرقاة، قالاات: هاذا قااد ولدتاه. قااال: اذهايب فأرضااعيه  :وسالم

فلمااا فطمتااه أتتااه ابلصاايب يف يااده كساارة خبااز. فقالاات: هااذا اي ناايب هللا قااد فطمتااه، وقااد أكاال « حااىت تفطميااه
الصاايب إىل رجاال ماان املساالمني، مث أماار هبااا فحفاار هلااا إىل صاادرها، وأماار الناااس فرمجوهااا، فيقباال الطعااام، فاادفع 

صلى هللا عليه وسلم  خالد بن الوليد حبجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع نيب هللا
مث « مكاس لغفار لاه مهااًل اي خالاد، فوالاذي نفساي بياده لقاد اتبات توباة لاو اتهباا صااحب»سبه إايها فقال: 

 «أمر هبا فصلَّى عليها ودفنت
قد اتب توباة لاو قسامت باني أماة ل» :رضي هللا عنه مالك  ماعز بنعن توبة صلى هللا عليه وسلم  وقال
 (1)«لوسعتهم

                                                 

 .   1695رقم  3/1321( مسلم 1)

م ك س.  1/4141مكس. تاج العروس  6/220وان الظلمة يف األسواق. لسان العرب * املكس: اجلباية وغلب استعامله فيام يأخذه أع

 الغني مع امليم. 2/112املغرب يف ترتيب املعرب 
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 فراق أبدي -2
وكان لاه  –املستشفى  – (1)يروى أن رجال عشق نصرانية حىت غلب على عقله فحمل إىل البيمارستان 

رتسل بينهما، فلما زاد به األمر ونزل به املوت قال لصديقه: قد قارب األجال ومل ألاق فالناة يف الادنيا صديق ي
وأخشاااى أن أماااوت علاااى اإلساااالم وال ألقاهاااا فتنصااار فماااات، فمضاااى صاااديقه إىل النصااارانية فوجااادها عليلاااًة 

 إله إال هللا وأن حمماداً عباده فقالت: أان ما لقيت صاحيب يف الدنيا وأريد أن ألقاه يف اآلخرة وأان أشهد أن ال
 ورسوله مث ماتت.

قال ابن اجلوزي: مل أمسع  غرب من هذه احلكاية وال أعظم من هذه النكاية. قد سبق على صاحبها 
.  ولوال أين التزمت بذكر القصص التارخيية لذكرت قصة (2)الكتاب وضرب بينه وبني حمبوبته بسور له ابب

 ت يف عصران هذا فرتقبها يف اجلزء الثاين إبذن هللا.مماثلة هلذه يف النكاية وقع
  

                                                 

وأصله بيامر أي مريض  1/4134، تاج العروس 1/741، القاموس املحيط 6/215( البيامرستان:  ار املرىض وهو معرب. لسان العرب 1)

 مرس. 1/642ح وأستان: مأوى. خمتار الصحا

 خامتة الكتاب. 1/93الباب الثالث واألربعون: من كفر بسبب الع ق،  يوان الصبابة:  1/459( ذم اهلوى 2)
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 درر وعرب: 
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 زواج أسماء من الزبير -1
قالاات: تاازوجين الاازبري ومالااه يف األرض ماان مااال وال مملااوك وال رضااي هللا عنهااا عاان أمساااء بناات أيب بكاار 

لنااوى لناضااحه وأعلفااه، وأسااتقي املاااء، شاايء غااري فرسااه، فكناات أعلااف فرسااه وأكفيااه مؤنتااه وأسوسااه، وأدق ا
وأخرز غربه، وأعجان، ومل أكان أحسان أخباز، وكاان م جاارات مان األنصاار وكان نساوة صادق، وكنات أنقال 

علاى رأساي وهاي علاى ثلثاي فرساخ، فجئات صلى هللا عليه وسالم  النَّوى من أرض الزبري اليت أقطعه رسول هللا
ومعااه نفاار ماان أصااحابه فاادعاين مث قااال: إه  ى هللا عليااه وساالمصاال يوماااً والنااوى علااى رأسااي فلقياات رسااول هللا

: وهللا حلملك النوى علاى رأساك أشاد مان -فقال الزبري    ،إه. ليحملين خلفه، فاستحييت وعرفت غريتك
هكااذا  .(1)رواه مساالم « ركوبااك معااه، قالاات: حااىت أرساال إمَّ أبااو بكاار خبادمااة فكفتااين الفاارس فكأمنااا أعتقااين

وكان مان أغنيااء الصاحابة بينماا الازبري كاان مان فقارائهم ولكان كماا يعلام اجلمياع  هللا عنه رضيزوجه أبو بكر 
فكاان للازبري »قاال ابان الازبري  .أن من احملال دوام احلال فها هو الازبري حينماا ماات بلغات تركتاه مخساني ملياوانً 

ون ألااف ألااف ومائتااا أربااع نسااوة، ورفااع الثلااث، فأصاااب كاال اماارأة ألااف ألااف ومائتااا ألااف، فجميااع مالااه مخساا
 .(2) « ألف

 فساد عريض  -2
إذا خطااب إلايكم ماان ترضااون » :صالى هللا عليااه وسالمقاال: قااال رسااول هللا  رضاي هللا عنااهعان أيب هرياارة 

ويف رواياة عناد  (3)دينه وخلقه فزوجوه، إالَّ تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض رواه الرتمذي وابن ماجاة
وإن  ». فقااالوا: اي رسااول هللا: وإن كااان فيااه؟ قااال: (4)كاارر ذلااك ثااالاث عليااه وساالم  صاالى هللاالطاارباين أن الناايب 

 .عدم الكفاءة من قلة املال أو يعين شيء (5)«كان فيه

                                                 

 كتاب السالم. 2182رقم  4/1716( مسلم 1)

 . 2961رقم  3/1137( البخاري 2)

 «.فسا  كبري»بلفظ  590 رقم 1/162سنن سعيد بن منصور  1967رقم  1/632، ابن ماجة 1084رقم  3/394( الرتمذي 3)

 .13259رقم  7/82، سنن البيهقي الكربى 762رقم  22/299( املعجم الكبري 4)

 .1122رقم  2/351( اآلحا  واملثاين 5)
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 رقٌّ وقطيعة      -  3
قالات لناا أمسااء بنات أيب بكار: اي باينَّ وباين باينَّ! إن هاذا النكااح رق، فلينظار »عن عاروة بان الازبري قاال: 

 .(1)«ند من يرق كرميتهأحدكم ع
 2)«من زوج كرميته من فاسق، فقد قطع رمحها»وعن الشعيب قال: 

 

 وصية ألبي مسلم الخوالني -4
كان أبو مسلم  يقول: اي معشر خوالن زوجوا نساءكم وأايما كم، فإن النعظ أمر عارم، فأعدوا له    

 (3)«عدة واعلموا أنه ليس ملنعظ أذن
م هاذه األماة يوصاي بتازويج الشاباب، ألن الشاهوة أمارت عاارم وشاديد ال رأي هلاا فهذا العابد الزاهد إبراهي

 وال استئذان، تغلب عقل صاحبها، فلنعدهلا عدهتا بتيسري الزواج ومحاية العفاف من قبل الندم واحلسرة.
 

 تقارب سن الزوجين -5
ار رضاي هللا عنهماا »عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال:  فاطماة رضاي هللا عنهاا  –خطب أباو بكار وعم 

 .(4)«فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إهنا صغرية. فخطبها علي  فزوجها منه –
 

 خاتمًا من حديد -6
جلوسااً، فجاءتاه امارأة صالى هللا علياه وسالم  قاال: كناا عناد رساول هللا رضاي هللا عناهعن سهل بن ساعد 

هااا، فقااال رجال ماان أصااحابه: زوجنيهااا اي رسااول هللا. تعارض نفسااها عليااه، فخفااض فيهااا النظار ورفعااه فلاام يُرِدْ 
                                                 

 باب ما جاء باملناكحة. 591رقم  1/163( سعيد بن منصور 1)

 عامر بن رشاحيل ال عبي. 4/314الستون من ُشعب اإليامن، حلية األولياء  8707رقم  6/412( ُشعب اإليامن 2)

الباب الثامن عرش يف أن  واء املحبني يف كامل الوصل. واإلنعاظ:  1/212، روضة املحبني 498رقم  1/140( سنن سعيد بن منصور 3)

 ن ع ض 1/5082لفظ. تاج العروس  7/464ال بق، وثوران ال هوة وطلب اجلامع.انظر لسان العرب 

 . 6948رقم  15/399صحيح بن حبان  ،3221رقم  6/62( سنن النسائي 4)
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« وال خامتااً مان حدياد؟»قاال: ماا عنادي مان شايء. قاال: « أعنادك مان شايء؟» :صلى هللا عليه وسالم قال 
صاالى هللا عليااه  لقااال: وال خامتاااً ماان حديااد، ولكاان أشااق بُاارديت هااذه ألعطيهااا النصااف وآخااذ النصااف، قااا

اذهب فقد زوجتكها مباا معاك » :صلى هللا عليه وسلمل: نعم. قال قا« هل معك من القرآن شيء؟» :وسلم
هذا هو جمتماع العفااف: مان حتتااج إىل الازواج تعارض نفساها كعارض شاعيب بنتياه ملوساى، (1)  «. من القرآن

وكعرض عمر حلفصة وغري ذلك كثري، وكذلك تيسري املهور ألنه إذا غال الزواج رخاص الازان وإذا رخاص املهار 
عسااار الااازان، فليتاااق هللا املسااالمون يف أعراضاااهم، ليخفضاااوا املهاااور وليعرضاااوا بنااااهتم إن احاااتجن إىل يف الااازواج ت

 الزواج فليس ذلك عيباً، إمنا العيب والعار هي الفجور والفضائح اليت نسمع هبا ليالً وهناراً، وهللا املستعان.
 

 ذكرى للمتقين -7
ثالثااة حااق علااى هللا عااوهنم: » :لى هللا عليااه وساالمصاا قااال: قااال رسااول هللا  رضااي هللا عنااهعاان أيب هرياارة 

.وقااال (2)رواه الرتمااذي والنسااائي « اجملاهااد يف ساابيل هللا، واملكاتااب الااذي يريااد األداء، والناااكح يريااد العفاااف
            :تعااااااااااااااااااااااااااااىل

       (3)  رضي هللا عناهوعن احلسن قال: قال عمر بن اخلطاب: 
 .(4)وتال هذه اآلية –النكاح  –يف الباه  –املال والغىن  –اطلبوا الفضل 

 

 بنت سعيد بن المسيب -8
فتفقادين أايمااً، فلماا  –يف املساجد  –ة قال: كنات أجاالس ساعيد بان املسايب عن عبد هللا بن أيب وداع

أتيتاه قااال: أيان كناات؟ قلات: توفياات أهلااي فاشاتغلت هبااا. فقاال: هااالَّ أخربتناا فشااهدانها. قااال: مث أردت أن 
! أقااوم فقااال: هاال اسااتحدثت اماارأة؟ فقلاات: يرمحااك هللا تعاااىل وماان ياازوجين ومااا أملااك إالَّ درمهااني أو ثالثااة؟

وزوجاين علااى  صالى هللا عليااه وسالم فقاال: أان فقلات: وتفعاال! قاال: نعام، فحمااد هللا تعااىل وصالى علااى النايب
درمهني أو قال: ثالثة. قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح فصرت إىل منزم، وجعلت أفكِار ممان آخاذ 
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قاادمت عشااائي ألفطاار وكااان ومماان أسااتدين، فصااليت املغاارب وانصاارفت إىل مناازم فأساارجت، وكناات صااائماً ف
خبزاً وزيتاً، وإذا ببايب يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. قاال ففكارت يف كال إنساان امساه ساعيد إال ساعيد 
بن املسيب، وذلك أنه مل يُر أربعني سنة إال بني داره واملسجد. قال: فخرجت إليه فإذا به ساعيد بان املسايب 

فقلات: اي أاب حمماد لاو أرسالت إمَّ ألتيتاك. فقاال: ال، أنات  – أي تراجع عان أماره –فظننت أنه قد بدا له 
أحق أن تؤتى. قلت: فما أتمر؟ قال: إنك كنت رجالً عزابً فتزوَّْجت  فكرهُت أن تبيات الليلاة وحادك، وهاذه 
امرأتااك، وإذا هااي قائمااة خلفااه يف طولااه مث أخااذ بياادها ودفعهااا يف الباااب وردَُّه. فسااقطت املاارأة ماان احلياااء، 

وثقت من الباب مث تقدمت إىل القصاعة الايت فيهاا اخلباز والزيات فوضاعتها يف ظال الساراج لكايال تاراُه، مث فاست
صعدت إىل السطح فرميت اجلريان فجاءوين وقالوا: ما شأنك؟ قلت: وحيكم، زوجين سعيد بن املسيب ابنته 

. قالوا: وهي يف الدار! قلات: نعام. اليوم، وقد جاء هبا الليلة على غفلة فقالوا: أ و  سعيدت زوجك!! قلت: نعم
فنزلااوا إليهااا، وبلااغ ذلااك أمااي فجاااءت وقالاات: وجهااي ماان وجهااك حاارام إن مسسااتها قباال أن أصاالحها إىل 
ثالثااة أايم. قااال: فأقماات ثااالاثً مث دخلاات هبااا، فااإذا هااي ماان أمجاال النساااء وأحفااظ النساااء لكتاااب هللا تعاااىل 

وأعرفهم حبق الزوج، قاال: فمكثات شاهراً ال  تياين ساعيد وال م صلى هللا عليه وسل وأعلمهن بسنة رسول هللا 
آتيه فلما كان بعد الشهر أتيته وهو يف حلقته، فسالمت علياه فاردَّ علاي الساالم ومل يكلماين حاىت تفارق النااس 

فقلت: خبري اي أاب حممد، على ما حيب الصديق ويكره  –ابنته  -من اجمللس. فقال: ما حال ذلك اإلنسان؟ 
ااااه  قال: إن رابااااك منااااه أماااارت فاااادونك والعصااااا.،العاااادو إمَّ بعشاااارين ألااااف  -سااااعيد-فانصاااارفت إىل مناااازم فوجَّ
عباد امللاك  -أماري املاؤمنني-قال عبد هللا بن سلمان: وكانات بنات ساعيد بان املسايب هاذه قاد خطبهاا ،درهم

ه العهااد فااأىب سااعيد أن يزوجااه، فلاام ياازل عبااد امللااك حي تااال علااى سااعيد حااىت باان مااروان البنااه الوليااد حااني والَّ
 .(1)ضربه مائة سوط يف يوم ابرٍد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف

هذا مثل للشخصاية املسالمة الايت تعلام وتعمال، رفاض أن يازوج ابنتاه للملاك، وكلناا يعلام ملاك باين أمياة  
وطعاماااه اخلباااز  وماااا ملكاااوا مااان العبااااد والااابالد، وزوج ابنتاااه لفقاااري ال ماااال لاااه، ال ميلاااك إال درمهاااني أو ثالثاااة،

والزيت، وليته اكتفى هبذا بل وزفها إليه بدون تكلفة بل وأرشده إىل ضرهبا ابلعصا إن أخطأت مث زاده مبعونة 
 مالية قدرها عشرون ألف درهم.

رحم هللا سعيد بن املسيب سيد التاابعني عارف معاىن العفااف فيسار الازواج وسااعد الشااب املسالم علاى  
باان املساايب الااذي أحساان تربيااة فاطمااة الاايت رخااص مهرهااا غااري أهنااا غاليااة يف مااا اإلحصااان، ورحاام هللا سااعيد 
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 حتمله من القرآن والسنة واألخالق.
فكاام رأيناا علماااء ودعاااة ال  ،وإناه ملاان املؤساف أن جتااد باوانً شاسااعاً باني أهاال اخلااري وباني أبنااائهم وبنااهتم 

.(1)ا هللا ونعاااااااااااام الوكياااااااااااالختتلااااااااااااف تااااااااااااربيتهم ألبنااااااااااااائهم وبناااااااااااااهتم عاااااااااااان تربيااااااااااااة عااااااااااااوام األمااااااااااااة، وحساااااااااااابن

                                                 

( يوجد عرشات إن مل يكونوا مئات من هذه األمة املعارصة من زوج بنته أو قريبته كزواج بنت سعيد بن املسيب ولوال أين أخذت عهدًا عىل 1)

ات اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة إىل تسليط الضوء إىل مثل هذه نفيس يف إرجاء ذكر ذلك إىل اجلزء الثاين لفعلت. ولكني أ عوا حمط

كام النامذج بدالً من أن يغرقوا األمة بال هوات ونرش أخبار املمثلني واملمثالت والفنانني والفنانات الذين سو وا وجه تارخينا املعارص، 

 حتى يعم الفضل وينحرس الفسا . ا عوا كل مسلم ومسلمة إىل تتبع قصص أهل اخلري ونرشها بني الناس
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 قردٌة في الجاهلية
مرتفااع ماان  –قاال: كناات يف الايمن يف غاانم ألهلاي وأان علااى شارف  رضاي هللا عنااهعان عماارو بان ميمااون 

فجااااء قاااردت أصاااغر مناااه  –انم ويااادها حتااات رأساااه كالوساااادة  –فجااااء قاااردت ماااع قاااردة فتوساااد يااادها  –األرض 
يااادها مااان حتااات رأس القااارد األول سااااله رقيقااااً، وتبعتاااه فوقاااع عليهاااا وأان أنظااار، مث رجع اااْت،  فغمزهاااا، فسااالَّت

فجعلت تدخل يدها حتت خد األول برفق، فاستيقظ فزعاً، فشمها، فصاح فاجتمعت القرود، فجعل يصيح 
رمجومهاا، فلقااد وياومئ إليهاا بياده، فااذهبت القارود ميناة ويساارة، فجااءوا باذلك القاارد أعرفاه فحفاروا هلمااا حفارة ف

 (1) .صلى هللا عليه وسلمرأيت الرجم من غري بين آدم قبل أن يبعث هللا حممداً 
 .(2)«ويف صحيح البخاري عنه أيضاً قال: فرمجوها فرمجتها معهم

                                                 

عمرو بن ميمون،  1/867عمرو بن ميمون. أسد الغابة  1/374باب أيام اجلاهلية. االستيعاب  3636رقم  7/160( فتح الباري 1)

من اسمه عيسى، تاريخ  م ق  4/393من اسمه عمرو. لسان امليزان  22/266العني بعدها امليم هتذيب الكامل  5/154اإلصابة 

 عمرو بن ميمون. 46/415

 عمرو بن ميمون. 46/412تاريخ  م ق    2/779، اجلرح والتعديل   6/367. التاريخ الكبري 3636رقم  3/1397( البخاري 2)
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 غيرة سعد -1
فبلغ ذلك لو رأيت رجالً مع امرأيت لضربته ابلسيف غري مصفح،  :رضي هللا عنهقال سعد بن عبادة 

 .(1)«أتعجبون من غرية سعد، ألان أغري من سعد وهللا أغري مين»فقال:  صلى هللا عليه وسلمالنيب 
 وما عجب الصحابة إالَّ أن األصل يف هذه احلالة انتظار الشهود   

أو يتم اللعان بني الزوجني، ولكن هذا احلكم مل يعجب سعد بدافع الغرية، فقال مقولته، فتعجب منها 
وأقره على غريته احلميدة. وهكذا تكون غرية املسلم  ،تعجبهم صلى هللا عليه وسلم حابة، فأزال الرسول الص

ر فاحش وقد يكون مبظهالفنانة أو املمثلة وهي تظهر على عرضه، أما اليوم فتجد من يفتخر ويباهي بزوجته 
باً بتصرفات زوجته وكأهنا هتديه بينها وبني آخرين قبالت وضم ونوم وكالم ساقط ومع ذلك جتده فرحاً معج

 شرفاً وكرامة وال كرامة.
  

 طعم الغيرة -2
تزوج رجلت من مهدان بنت عمه وكاان حمبااً هلاا، فلام يلباث أن ضارب علياه البعاث إىل أذربيجاان فأصااب 

أخشاى  هبا خرياً واستفاد جاريًة تسمى حبابة، وفرساً يقال هلا الورد، فلما قفل القوم امتنع مان القفاول وقاال:
 أن امرأيت متنع عليَّ جارييت وإين ملشغوف هبا مث قال:
 أال ال أابم اليااااااااوم مااااااااا صاااااااانعت هنااااااااد

 
 إذا بقياااااااااااات عناااااااااااادي حبابااااااااااااة والااااااااااااوردُ  

 شاااااااااااديد منااااااااااااط املنكباااااااااااني إذا جااااااااااارى 
 

 وبيضاااااااااااء مثاااااااااال الاااااااااارمي زينهااااااااااا العقاااااااااادُ  
 فسمعت بذلك املرأة فكتبت إليه: 

 أال فااااااااااااقره ماااااااااااين الساااااااااااالم وقااااااااااال لاااااااااااه
 

 طارفااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااردِ غنينااااااااااااااااااا بفتيااااااااااااااااااان غ 
 إذا شااااااااااااء مااااااااااانهم انشااااااااااائ ماااااااااااد كفاااااااااااه 

 
 إىل كفاااااااااااااااااال راين أو كثعااااااااااااااااااٍب هناااااااااااااااااادِ  

 لناااااااااااا مناااااااااااك الساااااااااااراح فإناااااااااااه لفأرسااااااااااا 
 

 منااااااااااااااان وال نااااااااااااادعو لاااااااااااااك هللا ابلاااااااااااااار داِ  
 إذا رجااااااااع اجلنااااااااد الااااااااذي أناااااااات فاااااااايهم 

 
 فااااااااااازادك رب النااااااااااااس بُعاااااااااااداً إىل بُعااااااااااادِ  

 مصالها، فقال: ما فعلت؟فلما وصل إليه الكتاب ابع اجلارية وابدر إليها فرآها معتكفة يف  
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 .(1)قالت: معاذ هللا أن أرتكب حمرماً، ولكين أردت أن أذيقك طعم الغرية كما أذقتين
 

 تفاحة -3
 كل تفاحة ومعه امرأته، فدخل غالمت فناولته امرأته تفاحة قاد أكلات  كان معاذ بن جبل رضي هللا عنه

 .(2)منها، فأوجعها ضرابً 
 

 الضحك والقتل -4
 بن علفة املراِي بنتاً له ضحكت فشهقت يف آخر ضحكها. مسع عقيل  

 فأخذ السيف ومحل عليها وهو يقول:
 فرقااااااااااااااااااااااااااات، إين رجااااااااااااااااااااااااااالت فاااااااااااااااااااااااااااروق

 
 ماااااااااااااااان ضااااااااااااااااحكة آخرهااااااااااااااااا شااااااااااااااااهيق 

 .(3)قال: فنادت اي إخواته! فبادروا فحالوا بينه وبينها 
ومان  ،مان دياكو  ،ومان مجال ،وكان علقمة غيوراً، وكان اخللفااء يصااهرونه.وكان يقاال: أغاري مان الفحال

 عقيل.
 

 رجل وألف رجل -6 
 .(4)قال عمر رضي هللا عنه وألن يرى امرأيت ألف رجل أحب إمَّ من أن ترى زوجيت رجالً واحداً 

وقال سعيد بن سليمان: لئن يرى حرميت ألف رجل على حاٍل يكشف منهاا، وال تاراهم، أحاب إمَّ مان 
 .(5)أن ترى حرميت رجالً واحداً غري منكشف

 

                                                 

 .1/33، أخبار النساء البن اجلوزي 1/55( بالغات النساء: ابن طيفور 1)

 .1/24نساء ( أخبار ال2)

 .1/26( أخبار النساء 3)

 .1/425( حمارضات األ باء 4)

 .1/27( أخبار النساء 5)
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 رمان وغضبح -7
ثالثاة ال ينظار هللا عاز وجال » :صالى هللا علياه وسالم عن سامل بن عبد هللا عن أبياه قاال: قاال رساول هللا 

صالى هللا  وعناد أمحاد وغاريه قاال(1)رواه النساائي« إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه واملرأة املرتجلاة والاديوث...
ن اخلماااااار والعاااااااق والااااااديوث الااااااذي يقاااااار يف أهلااااااه ثالثااااااة قااااااد حاااااارم هللا علاااااايهم اجلنااااااة: ماااااادم» عليااااااه وساااااالم

 .(3)«ال يدخل اجلنة ديوث وال مدمن مخر وال رجلة نساء» :صلى هللا عليه وسلم  .وقال(2)«اخلبث
 

 آخر الزمان -8
ال تقوم الساعة إال على شرار الناس، مان ال يعارف معروفااً »قال:  رضي هللا عنهعن عبد هللا بن مسعود 

هارجون كما يتهارج البهائم يف الطريق، مترُّ املرأة ابلرجل يف الطريق، فيقضي حاجتاه منهاا، وال ينكر منكراً، يت
  .(4)«مث يرجع إىل أصحابه، فيضحك إليهم ويضحكون إليه، كرجراجة املاء اخلبيث الذي ال يطعم

 

 كالبهائم -9

اً ال تاادع أحااداً يف قلبااه ال تقااوم الساااعة حااىت يبعااث هللا رحياا»قااال:  رضااي هللا عنااه وعاان عبااد هللا باان عماار 
مثقال ذرة من تقى أو هناى إال قبضاته، ويلحاق كال قاوم مباا كاان يعباد آابؤهام يف اجلاهلياة، ويبقاى عجااج مان 
الناااس ال  ماارون مبعااروف وال ينهااون عاان منكاار، يتناااكحون يف الطريااق كمااا تتناااكح البهااائم، فااإذا كااان ذلااك 

  .(5)«اشتد غضب هللا على أهل األرض فأقام الساعة
 
 

                                                 

 .674رقم  2/284، وصححه األلباين انظر السلسلة الصحيحة 2562رقم  5/80( النسائي 1)

  5372رقم  2/69( أمحد 2)

 باب املخنثني واملذكرات. 20437رقم  11/243( مصنف عبد الرزاق 3)

بقيته املكدرة بالطني يف أسفل احلوض  والنفع فيها، واملرا  أهنم أراذل الناس ومن ال نفع :. ورجرجة املاء318رقم  1/360بات ( العقو4)

 .منهم

وقاله الذهبي صحيح عىل رشط البخاري ومسلم موقوف « تسافد البهائم»بلفظ  8410رقم  4/504، 8407رقم  4/503( املستدرك 5)

 اس رشارهم.عىل الصحايب. وعجاج الن
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 سفاد ال -10

 –ال تقااااوم الساااااعة حااااىت تتسااااافدوا يف الطريااااق تسااااافد احلمااااري، قلاااات » :صاااالى هللا عليااااه وساااالم  وقااااال
 .(1)«نعم ليكونن»: إن ذلك لكائن؟ قال: -الصحايب 

                                                 

 . 6767رقم  169/ 15( ابن حبان 1)
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 :من كل زهرة عربة
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 خطورة الزنا -1

عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، »قال: صلى هللا عليه وسلم  عن النيب   رضي هللا عنهعن أيب هريرة 
 (1)  « وبروا آابءكم تربكم أبناؤكم...

ال تزنااااوا فتااااذهب لااااذة نسااااائكم، وعفااااوا تعااااف نساااااؤكم، إن بااااين فااااالن زنااااوا فزناااات »وعاااان علااااي مرفوعاااااً 
 .(2)«نساؤهم
 

 أعظم ذنب -2
د الشارك ابهلل ماا مان ذناب بعا» :صالى هللا علياه وسالم عن اهليثم بن مالك الطاائي قاال: قاال رساول هللا 

 .(3)«أعظم عند هللا من نطفة وضعها رجل يف رحم امرأة ال حتل له
 

 حق الجوار -3
أن »الاذنب أعظام عناد هللا؟ قاال:  صالى هللا علياه وسالم  أي :عن عبد هللا بن مساعود قاال ساألت النايب

أن يطعااام  وأن تقتااال ولااادك ختااااف»قلااات: إن ذلاااك لعظااايم، قلااات مث أي؟ قاااال: « جتعاال هلل ناااداً وهاااو خلقاااك
)) ألن ياازين الرجاال  :صاالى هللا عليااه وساالم وقااال   .(4) «. أن تاازاين حليلااة جااارك»قلاات مث أي قااال: « معااك

 ( 5)بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزين ابمرأة جاره ((
دخلات علاى جااري  ،سوءة ،سوءة :فقال ،فأشرف على بيت جاره ،وصعد األحنف بن قيس فوق بيته

 (6)هذا البيت أبدا.ال صعدت فوق  ،بغري إذن

                                                 

 .3760، 3759، 3/218الرتغيب والرتهيب  1002رقم  1/299، املعجم األوسط 7258رقم  4/170( املستدرك 1)

 .3738. رقم 2/729من اسمه عيسى، ك ف اخلفاء  5/344( الكامل يف الضعفاء 2)

 يف الفرج.باب الورع  137رقم  1/94( الورع البن أيب الدنيا 3)

 86رقم  1/90. مسلم 6426رقم  6/2497( البخاري 4)

 103رقم:  1/50األ ب املفر  (3)

 1/71(  قرص األمل 4)
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 جار حاتم وصاحبه -4
 ومااااااااااا تشااااااااااتكيين جاااااااااااريت غااااااااااري أنااااااااااين

 
 إذا غاااااااااااب عنهااااااااااا زوجهااااااااااا ال أزورهااااااااااا 

 ساااااااااااااايبلغها خااااااااااااااريي فريجااااااااااااااع بعلهااااااااااااااا 
 

 إليهاااااااااااااا ومل ترسااااااااااااال عليهاااااااااااااا ساااااااااااااتورها 
 وقال أيضاً: 

 ُربَّ بيضاااااااااااااااااااااااااااء فرعهااااااااااااااااااااااااااا يتثااااااااااااااااااااااااااىن
 

 قاااااااااااااااااد دعتاااااااااااااااااين لوصااااااااااااااااالها فأبا ْياااااااااااااااااتُ  
 مل يكاااااااااااااااااااااااان يب حتاااااااااااااااااااااااارجت غااااااااااااااااااااااااري أين 

 
 (1)لزوجهاااااااا فاساااااااتحيتُ  كنااااااات خااااااادانً  

  

 نداء إلى كل مسلم ومسلمة -5
مااا »عاان إبااراهيم باان ميساارة قااال: قااال م طاااووس: لتاانكحن أو ألقااولن لااك مااا قااال عماار أليب الزوائااد: 

. رواه ساعيد بان منصااور وغاريه، وعناد عباد الاارزاق عان طااوس عاان (2)«مينعاك عان النكااح إالَّ عجااز أو فجاور
 .(3)«إما أن تكون أمحق وإما أن تكون فاجراً »ت؟ قال: ال. قال: أبيه: قال عمر لرجل: أتزوج

 

 مسكين ومسكينة -6
قاالوا « مساكني مساكني رجال ليسات لاه امارأة» :صلى هللا علياه وسالمقال رسول هللا  :عن أيب جنيح قال

امارأة لايس وقاال: مساكينة مساكينة «. وإن كاان غنيااً مان املاال»اي رسول هللا! وإن كان غنياً من املاال؟ قاال: 
 (4)«.قالوا اي رسول هللا! وإن كانت غنية من املال؟ قال: وإن كانت غنية من املال« هلا زوج

                                                 

 .1/424( حمارضات األ باء 1)

 باب الرتغيب يف النكاح   491رقم  1/139( سنن سعيد بن منصور 2)

 .10383رقم  6/170( مصنف عبد الرزاق 3)

 .  6589م رق 6/348( املعجم األوسط 4)
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 الحصن الكبير -7
ُد  صلى هللا عليه وسلم قال: كنا مع رسول هللا رضي هللا عنهعن عبد هللا بن مسعود  مااالً  –شباابً ال جنِ 

اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتازوج، فإناه » :لمصلى هللا عليه وسفقال لنا رسول هللا  –وسعة 
 .(1)  « أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء

 

 عالج نافع -8
رأى امااارأة، فاااأتى زيناااب، فقضاااى منهاااا  صااالى هللا علياااه وسااالم أن رساااول هللا  رضاااي هللا عناااهعااان جاااابر 

صااورة شاايطان وتاادبر يف صااورة شاايطان، فااإذا رأى أحاادكم اماار أة فأعجبتااه  حاجتااه، وقااال: إن املاارأة تقباال يف
فاإن معهااا »قااالو  (2)«فإناه يضاامر ماا يف نفساه»قاال. رواه مساالم. و (2)«فلياأت أهل اه فااإن ذلاك ياردُّ مااا يف نفساه

 .(4)«فإن ذلك له وجاء»قالو  (3)«مثل الذي معها
 

 خوف الفتنة -9
 وم  ،و مل يبق من أجلي إال عشرة أايم وأعلام أين أماوت آلخرهاا يومااً : لرضي هللا عنهقال عبد هللا بن مسعود 

. وقال عبد هللا أيضاً: لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد أحببت أن يكون م فيه (3)طول النكاح لتزوجت خمافة الفتنة
 .(5)«فيهن امرأة لو مل أعش أو أكن يف الدنيا إالَّ عشراً ألحببت أن يكون عندي». وقال أيضاً: (4)زوجة

                                                 

 1400رقم  2/1018، مسلم 4779رقم  5/1950( البخاري 1)

 5/351، سنن النسائي الكربى 1158رقم  3/464، الرتمذي 2151رقم  1/653. أبو  او  1403رقم  2/1021( مسلم 4، 3، 2، 2)

 «.فأعجبته فرجع إىل زينب فقىض حاجته»بلفظ  9121رقم 

 .15912رقم  3/453ابن أيب شيبة   ( 3)

   1382رقم  6/170( مصنف عبد الرزاق 4)

 باب الرتغيب يف النكاح  493رقم  1/139( سعيد بن منصور 5)
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 زوجوا الشباب -10
دعااا مسيعاااً وكريباااً وعكرمااة فقااال هلاام: إنكاام قااد بلغااتم مااا يبلااغ  رضااي هللا عنااهعاان جماهااد أن اباان عباااس 

الرجال من شأن النساء، فمن أحب منكم أن أزوجه زوجته، مل يزِن رجل قط إالَّ نزع مناه ناور اإلساالم، يارده 
 .(1)مينعه إايه إن شاء أن مينعههللا إن شاء هللا أن يرده. أو 

 

 نار الشهوة -11
 .(2)يقول: ما أشد الشهوة يف اجلسد إمنا هي مثل حريق النار بن ميسرة كان يزيد

 

 الرجال والطِّيب -12
وكانااات تقاااول: شااايئان ال تاااؤم ن عليهماااا املااارأة: الراِجاااال  ،كانااات هناااد بنااات املهلَّاااب مااان عقاااالء النسااااء

 .(3)والطيب
 

 فافليلة الز -13
عاان حيااىي باان سااعيد قااال: بلغااين أن السااماء تفااتح لكاال رجاال مساالم ليلااة امللااك يقااال: أراد التعفااف عمااا 

 .(4)«حرم هللا عز وجل

                                                 

 باب الرتغيب يف النكاح. 496رقم  1/140( سعيد بن منصور 1)

 .504، 500رقم  1/141( سعيد بن منصور 2)

 .1/28( أخبار النساء 3)

 504رقم  1/141(  سعيد بن منصور 4)
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 ال تلَق اهلل أعزب -14
صاالى هللا عليااه  وكااان قااد ذهااب بصاارُه قااال: زوجااوين فااإن رسااول هللا رضااي هللا عنااهعاان شااداد باان أوس 

 «.أوصاين أن ال ألقى هللا أعزابً  :وسلم
 .(1)«يف مرضه الذي مات فيه: زوجوين إين أكره أن ألقى هللا أعزابً  رضي هللا عنهقال معاذ  و 
 

 فرقوا بينهم في المضاجع -15
مااروا أوالدكاام » :صاالى هللا عليااه وساالم عاان عماارو باان شااعيب عاان أبيااه عاان جااده قااال: قااال رسااول هللا 

 .(2) « اء عشر، وفرقوا بينهم يف املضاجعابلصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها وهم أبن
كاام مسعنااا عاان قصااص حمزنااة حصاالت بااني أخااوة ذكااوراً كااانوا أم إاناثً كااان سااببها عاادم التفريااق يف املضاااجع و  

 إضافة إىل إمهال الوالدين للرتبية والرعاية.
 

 الحمو الموت -16
« ل: إايكم والادخول علاى النسااءقا صلى هللا عليه وسلمأن رسول هللا  رضي هللا عنهعن عقبة بن عامر 

وقاال  (3)«احلماو املاوت» :صالى هللا علياه وسالم فقال رجال مان األنصاار: اي رساول هللا، أفرأيات احلماو؟ قاال 
  . (4)الليث بن سعد: احلمو أه الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم وحنوه

قارب غري احملارم مما ميكان للجرمياة ويساهل مساه املوت ألن فيه اهلالك ألن الناس يتساهلون يف دخول األ
وقوعهاا. ومااا أشااد العااار حااني تكااون الفضااائح، ومااا أقسااها علااى القلااوب حااني تكااون ماان األقااارب، فاحلااذر 

 احلذر.
 

                                                 

 .15909، 15908رقم  3/453 ( ابن أيب شيبة1)

 .407رقم  2/259، الرتمذي 6689رقم  2/180( أمحد 2)

  2172رقم  4/1711. مسلم 4934رقم  5/2005( البخاري 3)

 ( مسلم نفس املصدر والصفحة.4)
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 هند بنت الُخس -17
كانت امرأة عاقلة حكيمة وسيدة يف قومها لكنها وقعت يف الفاحشة، حيث زنت بعبد هلا فقيل هلا: مل 

. فاشاتهر جواهباا -النكاح  -وحب السِافاد  ،وطول السَّواد ،سيدة قومك؟ فقالت: قرُب الوساد زنيت وأنت
 .(1)صاحب ه يف املكروه يحىت صار مثالً يضرب لامر يُاْلق

ومااا (2)«ال خيلااون أحاادكم ابماارأة فااإن الشاايطان اثلثهمااا»إذ يقااول: صاالى هللا عليااه وساالم   :وصاادق الناايب
ا اجلبااني ويتفطاار هلااا القلااب حاازانً ماان وقااائع مااع اخلاادم واخلادمااات والسااائقني مسعنااا مبااآس يناادى هلاا أكثاار مااا

 وغريهم. كل ذلك بسبب االبتعاد عن تعاليم ديننا احلنيف الذي ضمن لنا هللا فيه سالمة الدنيا واآلخرة.
 

 ممنوع الدخول -18
وأناه هللا علياه وسالم  صالى  :عن هشام بان عاروة عان أبياه: أن خمنثااً كاان يكاون عناد أم سالمة زوج النايب

يساامع: اي عبااد هللا إن فااتح هللا علاايكم الطااائف  صاالى هللا عليااه وساالم قااال لعبااد هللا باان أيب أميااة ورسااول هللا 
 .(3)«ال يدخلن هذا عليكم»غداً، فأان أدلك على ابنة غيالن فإهنا تقبل  ربع وتدبر بثمان فقال النيب: 

 

 نفي المخنثين -19
املخنثااااني ماااان الرجااااال صاااالى هللا عليااااه وساااالم  قااااال: لعاااان رسااااوُل هللا   عنااااه رضااااي هللاباااان عباااااس عاااان ا

 .(4)«واملرتجالت من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم
خمنااث قااد خضااب يديااه ورجليااه صاالى هللا عليااه وساالم   أن الناايب  ُأيت  ب رضااي هللا عنااهوعاان أيب هرياارة 
فقياال اي رسااول هللا يتشاابه ابلنساااء. فااأُمر بااه فنفااي إىل مااا ابل هااذا؟ صاالى هللا عليااه وساالم ابحلناااء فقااال الناايب  

 .(5) «. إين هنيت عن قتل املصلني»النقيع. فقالوا: اي رسول هللا أال نقتله؟ فقال: 

                                                 

ا ي والعرشين تفسري الباب احل 127، 2/126الباب احلا ي والعرشون فيام أوله قاف كتاب مجهرة األمثال  2/93( جممع األمثال 1)

 باب أسامء اخلطباء والبلغاء. 1/172القاف مع الراء، البيان والتبيني  2/195املستقىص يف أمثال العرب 

   4576رقم  10/436، ابن حبان 114رقم  1/18( أمحد 2)

 .2180رقم  4/1715، مسلم 4069رقم  4/1572( البخاري 3)

 .6445رقم  6/2508( البخاري 4)

 6126رقم  509/ 10. أبو يعىل 4928رقم  2/700( أبو  او  5)
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ذكااار شااايخ اإلساااالم ابااان تيمياااة أن املخنثاااني علاااى عهاااد رساااول هللا مل يكوناااوا يرماااون ابلفاحشاااة  فائااادة: 
 القاااااول وخضااااااابً يف األيااااادي واألرجااااال كخضااااااب النسااااااء ولعبااااااً  الكاااااربى إمناااااا كاااااان ختناااااثهم وأتنياااااثهم ليناااااايف

 .(1)«كلعبهن
 

 عمل قوم لوط -20

               قاااااااااااال تعااااااااااااىل:

                  

                    

                

                      

                      

                    

               

                 

                 

                  

                       

               

                   

             

                                                 

 .1/39( حجاب املرأة ولباسها يف الصالة 1)
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    . (1)صلى هللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنه عن ابن عباس: 
إن أخاوف » :صالى هللا علياه وسالموقاال (2) « من وجدمتوه يعمل عمل قوم لاوط فااقتلوا الفاعال واملفعاول باه»

ملعون من وقع على هبيمة، ملعون من » :صلى هللا عليه وسلموقال (3)  « ما أخاف على أميت عمل قوم لوط
ااولعاان هللا ماان عِماا»أنااه لعنااه ثااالث ماارات بقولااه:   ويف روايااة  (4) « ل بعماال قااوم لااوطعماا « ل قااوم لااوطل عم 

أن يكتفااي الرجااال ابلرجااال والنساااء »أنااه ذكاار ماان عالمااات الساااعة  صاالى هللا عليااه وساالم  ]وروي عاان الناايب
  ( 6)«ابلنساء والرجال ابلرجاالإمنا حق القول على قوم لوط حني استغىن النساء ». قال حذيفة: (5) « ابلنساء

 .(7)«أن اللواط كان يف قوم لوط يف النساء قبل أن يكون يف الرجال  ربعني سنة»وروي 
فلهاذا قاال عباد امللاك بان  ،كماا ذكار غاري واحاد،لفتة: قال ابن كثري كانت العرب قدميا ال تعرف اللواط

 .(8)ذكرا يعلو ذكرا ظننت أن ما ،لوال أن هللا قص علينا قصة قوم لوط يف القرآن :مروان
 

 من أتى بهيمة -21
مان أتاى هبيماة فااقتلوه واقتلوهاا » :صلى هللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنهعن ابن عباس 

قال: عكرمة: قلت له ما شاأن البهيماة؟ قاال: ماا أراه قاال ذلاك إال أناه كاره أن يؤكال حلمهاا وقاد عمال « معه
 .(10)«ملعون من أتى هبيمة» :صلى هللا عليه وسلمال . وق(9)هبا ذلك العمل

                                                 

 ( سورة هو .1)

 .  1456رقم  4/57، الرتمذي 4462رقم  2/564( أبو  او  2)

 .وحسنه األلباين 1457رقم  4/58( الرتمذي 3)

 4417رقم  10/265. بن حبان 1875رقم  1/217( أمحد 4)

 5/127وعن ابن مسعو   1086رقم  2/17باب العني، عن ابن مسعو  ويف األوسط عن أنس  10556رقم  10/228( املعجم الكبري 5)

 .4861رقم 

 حرف الالم لوط بن هاران. 50/320السابع والثالثون من شعب اإليامن، تاريخ  م ق  5460رقم  1/375( شعب اإليامن 6)

 ( تاريخ  م ق نفس الصفحة.7)

 .9/136( البد اية والنهاية8)

 .  1455رقم  4/56، الرتمذي 4464رقم  2/564( أبو  او  9)

 وصححه األلباين. 1456رقم  4/57( الرتمذي 10)
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 فعليهم الدمار -22
إذا اسااتحلت أماايت مخساااً فعلاايهم » :صاالى هللا عليااه وساالمرسااول هللا قااال  ،قااال رضااي هللا عنااهعاان أنااس 

ء والنساا ،واكتفاى الرجاال ابلرجاال ،واختذوا القينات ،ولبسوا احلرير ،وشربوا اخلمور ،الدمار: إذا ظهر التالعن
 .(1) « ابلنساء

كاال واحاادة قااال: تعاازران. فعزرمهااا   وعاان عبيااد املكتااب قااال سااألت الشااعيب عاان اماارأتني وجاادات تسااحقان
 جلدة.مائة 

 (2)وعن جعفر بن حممد عن أبيه أنه أتى ابمرأتني تسحقان فعزرمها مائة مائة
 

 علموا هذا نساءكم -23
 القاارآن، فقالتااا: هاال جتااد غشاايان املاارأة املاارأة   عاان جعفاار باان حممااد باان علااي قااال: جاءتااه اماارأاتن قااد قاارأات

وكال هنار  –حمرماً يف كتاب هللا: عز وجل؟ فقال هلما: نعم، هن اللوايت كان علاى تباع، وهان صاواحب الارس. 
يقطااع هلان جلباااب ماان انر، ودرع مان انر، ونطاااق ماان انر، واتج مان انر، وخفااان ماان »قااال:  –رس  :وبئار

 .(3)«ف جلف من انر. قال جعفر: علموا هذا نساءكمانر، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جا
يقطع هلن سبعون جلباابً من انر، ودرع من انر، ونطاق مان انر، واتج مان انر، وخفاان مان »ويف رواية 

 .(4)«انر، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جلف مننت من انر، قال جعفر: علموا هذا نساءكم
 

 الجوع والعري للنساء -24
 أما ختاف على بناتك وقد عنسن ومل تزوجهن؟قيل لعقيل بن علفة: 

. أجوعهنَّ فال  شرن، وأعراِيهن فال ينظرن  .(5)قال: كالَّ
 

                                                 

 .2054رقم  2/225، صحيح الرتغيب والرتهيب  519 5469رقم  4/377( شعب اإليامن 1)

 . 5462، 5461رقم  4/376( شعب اإليامن 2)

 «.يقطع هلم سبعون جلباباً »، وفيه 13595رقم  5/671امل ، كنز الع5463رقم  4/376( شعب اإليامن 3)

 حرف الالم: لوط بن هاران. 50/320( تاريخ  م ق 4)

 1/50، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها12/303، األغاين 1/27( أخبار النساء 5)
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 الجماع المحرم -25
ال ينظار هللا عاز وجال إىل رجال »قاال:  صلى هللا علياه وسالم أن رسول هللا  رضي هللا عنهعن ابن عباس 

 .(1)«أتى رجالً أو امرأة يف دبرها
ملعاااون مااان أتاااى امرأتاااه يف » :صااالى هللا علياااه وسااالمقاااال: قاااال رساااول هللا  ي هللا عناااهرضاااوعااان أيب هريااارة 

 .(2)  « دبرها
مان أتااى امرأتاه حائضاااً أو أتاى امرأتااه يف دبرهاا فقااد بارئ ممااا أنازل هللا علااى » :صاالى هللا علياه وساالموقاال 

صاالى هللا عليااه ال الناايب وقاا (3)«فقااد كفاار مبااا أناازل علااى حممااد»وعنااد الرتمااذي « صاالى هللا عليااه وساالم حممااد 
 .(4)«اللوطية الصغرى»عن وطء املرأة يف دبرها أهنا وسلم 

تنبيااه: قااد يعااود الرجاال زوجتااه علااى وطء الاادبر ومهااا يعلمااان أن ذلااك حاارام وكباارية ماان الكبااائر، هااو هبااذا 
غااريه،  يعودهااا علااى ارتكاااب احملاارام ماان غااريه، فماان جتاارأت علااى احلاارام مااع زوجهااا قااد تتجاارأ علااى احلاارام مااع

 فتنبهوا هلذا رعاكم هللا.

                                                 

  1140رقم  1/276(   الدارمي 1)

 .2612رقم  1/655، أبو  او   10209رقم  2/479( أمحد 2)

 . 135رقم  1/242. الرتمذي 3904رقم  2/408( أبو  او  3)

  2266رقم  1/299، مسند الطياليس 670رقم  2/182( أمحد 4)
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 :قبل الوداع
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 ضرورة تعدد الزوجات -1

              قاااااااااااااااااااال تعااااااااااااااااااااىل:

      (1) .سورة النساء 

قاااال الضاااحاك واحلسااان وغريمهاااا: إن اآلياااة انساااخة ملاااا كاااان علياااه يف اجلاهلياااة ويف أول اإلساااالم، مااان أن 
قلات: رغباة كثاري مان الرجاال يف أكثار مان  (2)«للرجل أن يتزوج من احلرائر ما شاء، فقصارهتن اآلياة علاى أرباع

جتاهلهاا، كماا أهناا ضارورة اجتماعياة لتحصاني اجملتماع مان العالقاات  زوجة فطرة خلقها هللا عز وجل ال ميكان
غااري النظيفااة، إذ عااادة مااا يزيااد عاادد النساااء علااى الرجااال، وذلااك ملااا يتعاارض لااه رجااال اجملتمااع ماان القتاال يف 
املعارك والفنت، انهيك عن أنه يكاد يكون عادد النسااء هاو الغالاب حاىت لاو مل تكان هنااك أي حاروب. وقاد 

صالى هللا الم والعرب جتمع أكثر من زوجة، بل منهم من كاان يسالم وحتتاه عشار نساوة فياأمره النايب جاء اإلس
إببقاء أربع وتطلياق اأُلخار. واآلن ماا تازال أعاداد النسااء تفاوق أعاداد الرجاال فكياف نواجاه ذلاك  عليه وسلم

 اخللل؟
مني فناارتك العفيفااة تكابااد هاال يعقاال أن ناارتك شاارحية ماان نساااء األمااة حمرومااات ماان التمتااع برجااال املساال

أحزاهناااا، ومتاااوت غاضااابة مااان قومهاااا وظلمهااام هلاااا؟ أم نااارتك ضاااعيفة اإلمياااان مرتعااااً خصاااباً ألصاااحاب النفاااوس 
الضعيفة يعبثون بعفافها وكرامتها؟ ويدنسون شرف أمة املسلمني؟كل ذلك لايس حاالً صاحيحاً. بال يف هاذه 

ابهلل يف رفضه هلاا وعادم استسااغته لشارعيتها، قاال هللا  احلالة حنيي سنة التعدد اليت كاد بعض الناس أن يكفر
              :تعاااااىل

          (3). 

وملاذا تنكر األمة التعدد وقد كاان الساابقون يعاددون يف الادايانت الساابقة، وكاذلك العارب يف اجلاهلياة، 
 وغااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريهم يعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااددون حااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىت اآلن 
 فيوجااااااااااااااااااااااد يف بعااااااااااااااااااااااض مناااااااااااااااااااااااطق أفريقيااااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااان يتاااااااااااااااااااااازوج مئااااااااااااااااااااااات النساااااااااااااااااااااااء جيمعهاااااااااااااااااااااان يف 

مجااع تسااع صاالى هللا عليااه وساالم مني منكاارا ! رغاام أن الناايب عقااد واحااد. فمااا الااذي جعاال التعاادد بااني املساال
                                                 

 .3( سورة النساء رقم: 1)

 .1/793. 3( القرطبي سورة النساء اآلية: 2)

  .85( سورة البقرة رقم: 3)
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 ، (1)نسااااااااااااااااااااااااااااااااوة، باااااااااااااااااااااااااااااااال رمبااااااااااااااااااااااااااااااااا طاااااااااااااااااااااااااااااااااف علاااااااااااااااااااااااااااااااايهن كلهاااااااااااااااااااااااااااااااان يف غساااااااااااااااااااااااااااااااال واحااااااااااااااااااااااااااااااااد
 وكاااااااااااااااااااذلك اخللفااااااااااااااااااااء الراشااااااااااااااااااادون أباااااااااااااااااااو بكااااااااااااااااااار وعمااااااااااااااااااار وعثماااااااااااااااااااان وعلاااااااااااااااااااي كلهااااااااااااااااااام تزوجاااااااااااااااااااوا 

. (2)أكثر من واحدة، وكان البن عمر رضي هللا عنهما أربع نسوة وثالثون جارية، ورمباا طااف علايهن يف ليلاة
بل من الصحابة من كان يعشق النساء ويتزوج كل ما بدا له أربعاً أربعاً، ويروى عن املغرية بن شعبة أنه تزوج 

فقاد كااان مان أنصاار التعادد محاياة لعفااف املارأة. فبادالً  (4) رضاي هللا عناهوحنوه احلسن بن علاي  (3)ألف امرأة
املسااالمات، وبااادالً مااان أن جناااد لرجاااال  مااان أن جناااد ألاااف امااارأة مسااالمة فااااجرة جنااادهن شاااريكات ألخاااواهتن

املساالمني عاشااقات وصااواحب يف احلاااانت وبيااوت املالهااي جنااد ماانهم ماان جيمااع الاازوجتني والااثالث واألربااع. 
وإن مما يدعوا املسالمني ويفارض علايهم أن حيياوا سانة التعادد ويشاجعوها ماا نسامعه مان العنوساة اخلطارية الايت 

لااتخلص منهااا إال إبحياااء ساانة التعاادد، وتيسااري املهااور، والتبكااري ابلاازواج حلاات بااداير املساالمني، إذ ال ميكننااا ا
شاهوات العاوانس  زادتللرجل واملرأة، وختفيف نفقاات األعاراس وغاري ذلاك مان احللاول الايت الباد منهاا، وإال 

 (5)ودمرت عفاف اجملتمع املسلم وهذا ما ال يقبله عقل وال يقره دين
 

 كبر مقتًا عند اهلل -2
الً فاسااقاً يشااجع الفسااق وحيميااه ألن هااذا منهجااه يف احلياااة، لكاان مااا حياازن القلااب ويفتاات تاارى رجاا قااد

الضاامري هااو أن جتااد رجاااالً ونساااًء يصاالون كمااا نصاالي ويصااومون كمااا نصااوم، وتظهاار علاايهم عالمااات اخلااري 
والصااالح والعفاااف، لكاانهم يسااعون إىل الشاار والفساااد والفجااور ماان حيااث يعلمااون وماان حيااث ال يعلمااون، 

جاااد عااادداً كبااارياً مااان أهااال الصاااالح فيماااا يبااادو مااان ال يقتناااع بتعااادد الزوجاااات ورمباااا يشااان محاااالت سااااخنة فت
ضدها، والبعض مقتنع هبا نظرايً لكناه عمليااً بيناه وبينهاا كماا باني املشارق واملغارب، فاال يرضاى أن يازوج ابنتاه 

                                                 

 ،  «يلة وله تسع نسوةكان يطوف عىل نسائه يف كل ل»بلفظ  4781رقم  5/1951( البخاري 1)

 .1/438( حمارضات األ باء 2)

 من اسمه مغرية. 28/373املغرية بن شعبة، هتذيب الكامل  60/49املغرية بن شعبة، تاريخ  م ق  1/453( االستيعاب 3)

 احلسن بن عىل بن أيب طالب. 13/251وفيه أنه أحصن تسعني امرأة، تاريخ  م ق  237، 6/236( هتذيب الكامل 4)

ذكرت بعض القنوات املرئية العربية أن عد  العوانس يف األمة العربية وحدها بلغت تسعة وثالثني مليون امرأة. قلت وهذا رقم خطري  (5)

جدًا هيز قلوب أهل العفاف هزًا عنيفًا وجيعل من كل مسلم غيور عىل  ينه وعفاف أمته أن يبذل ما يمكنه يف تذليل الصعاب جتاه هذه 

التي ظلمناها بابتعا نا عن  يننا ومتسكنا بعا ات جاهلية قديمة وحديثة عرست الزواج ويرست الفجور فهل تعقل األمة  الفئة املظلومة

 .مسئوليتها؟ هذا ما أرجوه واهلل املستعان
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امل غشاوم ظلام نفساه وزوجتاه لرجل متزوج ال لعياب إال ألناه متازوج فقاط، ومانهم مان يعادد الزوجاات لكناه ظا
وأسااء إىل الاادين وسااعى إىل الرذيلااة، إذ بغاض التعاادد إىل نفااوس كثااري مان املساالمني وأصاابح بظلمااه داعيااة إىل 

ومنهم ماان يعضاال بناتااه وأخواتااه حااىت يصاارن عااوانس، وذلااك حتاات مااربر جاهليااة معاصاارة  ،الفجااور واالحنااراف
الف الثقافااة، وتباااين اجلنسااية وغااري ذلااك ممااا يعبااده كإكمااال الدراسااة، وتوظيااف املاارأة، وصااغر ساانها، واخاات

 ء.يالناس يف هذا الزمن وهم يزعمون أهنم حترروا من العادات والرتاث املاضي الس
وماانهم ماان ياادعي الصااالح والزهااد يف الاادنيا والسااري علااى هنااج الصااحابة، مث يشاارتط يف زواج ابنتااه مهااراً 

وال أزواج اخللفااء صالى هللا علياه وسالم بناات النايب حمماد  يساوي مهور كل الصحابيات ومتطلبااٍت ماا انلتهاا
ومنهم ماان يعاايش يف أساارته غريباااً يف عبادتااه وأخالقااه، بينااه وبااني أهلااه حجاااب وسااور، هااو عفيااف ،الراشاادين

ال يادخل اجلناة وال ينظار هللا إلياه، فاال  مار أهلاه ابحلشامة لباسااً  قاد نظيف فيما يبدو، لكناه دياوث يف أهلاه
ركااة، باال جتااده يف األسااواق معهاام غريباااً يف شااكله وموقعااه، فهااو وإايهاام علااى طااريف نقاايض، فلباسااه وكالماااً وح

  !لباس عمر ولباسهم لباس جورج ودايان. فسبحان من مجع بينهم حتت سقف واحد
هاذه هاي مأسااة األماة الكاربى، غياااب القادوة املاؤثرة، فليسات األماة حباجااة إىل كاالم فلان جناد خارياً ماان  

، إمنا األماة تتلهاف إىل قارآن ميشاي باني النااس، جتاد آالفااً مؤلفاة مان العلمااء والوعااظ، ومالياني مان كالم هللا
الااادعاة والصااالحاء لكااانهم ال ياااؤثرون يف جمتمعااااهتم، ألن غالاااب أحاااواهلم ختاااالف أقاااواهلم فمااان أيااان يساااتجيب 

مااا قياال: لسااان الناااس هلاام، وصاادق ماان قااال: حااال رجاال يف ألااف رجاال أبلااغ ماان كااالم ألااف رجاال لرجاال، وك
احلال أبلغ من املقال، فإىل كل مسلم غيور على دينه إىل مىت نظال نقاول وال نفعال؟ أال خنااف مان مقات هللا 

              :وغضاابه؟ قااال تعاااىل

       (1). 

 

 جدة  -3
قاااال الشاااافعي: رأيااات بصااانعاء جااادًة بنااات إحااادى وعشااارين سااانة، حاضااات ابناااة تساااع وولااادت ابناااة عشااار، 
وحاضت البنت ابنة تسع وولدت ابنة عشر. ويذكر عن احلسن بن صاحل أنه قال: أدركت جارة لناا صاارت جادة 

ضاايب أنااه قااال: احتلماات وأان اباان اثناايت عشاار ساانة. وروينااا عاان عائشااة حاادى وعشاارين ساانة، وعاان مغاارية الإبناات 

                                                 

 .3، 2( سورة الصف رقم: 1)
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 .(1)«أهنا قالت: إذا بلغت اجلارية تسع سنني فهي امرأةرضي هللا عنها 
 

 الزواج المبكر -4

تزوجهااا وهااي بناات ساات ساانني، وبااىن هبااا وهااي  صاالى هللا عليااه وساالمأن الناايب  رضااي هللا عنهاااعاان عائشااة 
 .(2)«ها وهي بنت مثان عشرةومات عن»  « بنت تسع سنني

إن الزواج املبكار مان أهام وأجناع الوساائل حلماياة شارف اجملتماع، كماا أناه مفياد لصاحة املارأة والرجال، وال 
خيفى ما فيه من كمال املتعة بني الطرفني. وهذه السنة الشريفة أمهلها كثري من الناس فعوقبوا مبا يسامعون مان 

اال الناااس ابلاازواج ألبنااائهم وبناااهتم، وخاصااة وحناان كاوارث شااهوانية لوثاات اجملتمااع، مااا كااا ن هلااا أن تقااع لاو عجَّ
إال مااا  ننعلام حمايط األسارة يف هااذا العصار، حياث يتثقاف الاانشء علاى اجلانس مناذ نعومااة أظفااره، ولاو مل يكا

حتااارك شاااهوات العجااازة وكباااار السااان فكياااف  هنااااإذ أ ،لكفااات تصااابه قناااوات اإلعاااالم مااان مثاااريات ومهيجاااات
 شباهبا.بفحول األمة و 

 

 الخوف من الفضيحة -5
 حكي أن امرأة عشقت فىًت فدعاها يوماً فأجابته، فغىن مغنٍا عندمها:

 مااااااااااااان اخلفااااااااااااارات مل تفضاااااااااااااح أخاهاااااااااااااا
 

 ومل ترفااااااااااااااااااااااااااااع لوالاااااااااااااااااااااااااااادها سااااااااااااااااااااااااااااتارا 
فلماااا مسعااات ذلاااك أبااات إال اخلاااروج، مث بعثااات للرجااال  لاااف ديناااار، وقالااات: هاااذا مهاااري فاااإن أردتاااين  

 .(3)فاخطبين من أيب
  

                                                 

   1425رقم  1/319( سنن البيهقي الكربى 1)

 .1422م رق 2/1038، مسلم 4841رقم  5/1973( البخاري 2)

 ما جاء يف العفة. 1/424( حمارضات األ باء 3)
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 ان بن عيينة يدق البابسفي -7
 بن عيينة بدار فسمع قينة تغين:مر سفيان 

 مااااااااا ضاااااااار قوماااااااااً كناااااااات جااااااااارهمُ 
 

 أن ال يكاااااااااااااااون لبياااااااااااااااتهم سااااااااااااااارتُ  
 انري وانر اجلاااااااااااااااااااااااار واحااااااااااااااااااااااادةت  

 
 وإلياااااااااااااه قبلاااااااااااااي ينااااااااااااازل الِقااااااااااااااْدرُ  

 .(1)فدق سفيان الباب وقال: مثل هذا علموا فتيتكم 
  

                                                 

 .1/424( حمارضات األ باء 1)
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 خامتة الكتاب

جيهاات عملياة تازرع العفااف وتنمياه وحتمياه، ولكاين استحسانت أن كنت أود أن أختم هذا الكتااب بتو 
وأماا ماا ميكان أن أخاتم باه هاذا الكتااب فهاو  –إن شااء هللا  –أجعل هاذه التوجيهاات يف خامتاة اجلازء الثااين 

دعوة القارئ احلبياب إىل تلخايص الادروس املساتفادة مان كال قصاة أو خارب، فسايجد ثاروة تربوياة هائلاة ميكان 
فاف مكانته السامية لو عمل الناس هبا، ولوال خشية أن يطاول حجام الكتااب لاذكرت مان العارب أن تعيد للع

مااا هللا بااه علاايم، لكااين تركتهااا لعقااول وقلااوب القااراء فهاام لااذلك أهاااًل، وكاام أمتااىن أن يكااون هااذا الكتاااب يف 
يساالك ساابيلها كاال مكتبااة كاال بياات ليتسااىن هلاام قراءتااه ومناقشااته نقاشاااً مستفيضاااً، لتظهاار حقيقااة العفاااف، و 

الكارمي، وأساتغفر أسأل هللا أن يتقبل مين ومجيع املسلمني صاحل أعمالنا وأن جيعلها خالصة لوجهاه  ،املسلمني
 و زلل.هللا من كل خطأ 

 واحلمد هلل رب العاملني
 

 م14/11/2006ها املوافق 1427-شوال-22
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