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ABSTRACT 

Moral disintegration is evident today in some Muslim societies to the extent that 

many Muslims currently are about to molt out of their identities and abandon their 

morals and principles. This is attributed to lack of knowledge of complacency in 

self characteristics, including its tendency to incline towards fancy desires. And 

not realizing the danger of following this gravity on oneself and on the masses of 

people as well. Moreover, nearly complete negligence of taking legitimate 

measures to adhere self- continence.  

Allah has urged us, as Muslims, to know the nature of humans in several verses, 

e.g. Knowledge of humans to their nature makes it possible to control oneself and 

become more stable and consistent to abide by teachings of Islam.  And then enjoy 

a life- style that is free of reassurance and disorders as a result of following one’s 

pleasures. 
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 [.21اآلية ] سورة الذارايت, (1)

 امللخص

املسلمة تكاد   إن االنفالت األخالقي اليوم ابت جلياً يف بعض اجملتمعات اإلسالمية اليت أصبحت فيه الشخصية  
أدى اىل تفشى االحنرافات اخللقية يف كافة جوانب احلياة؛ بسبب التهاون تنسلخ عن هويتها وأخالقها ومبادئها؛ مما 

وعدم ادراك خطورة هذا االتباع على  يف عدم معرفة خصائص النفس اليت من بينها ميلها اىل اتباع اهلوى الشهوات.
  الفرد وعلى اجملتمع. وكذلك اإلمهال يف أخد التدابري الشرعية لضبطها وهتذيبها.

(1) تُ ب ِصُرونَ  أََفاَل  أَنُفِسُكم   َويف  . قال تعاىل:اإلسالمي حثنا علي معرفة النفسإن الدين  
فإن بصرية اإلنسان لنفسه   

ومعرفة حقيقتها جتعله مسيطرًا عليها بعدم الركون اليها يف اتباع ما تشتهيه؛ فيحقق لنفسه االستقرار والثبات على 
 حياة االطمئنان اخلالية من االضطراابت الناجتة من جراء اتباع امللذات.االلتزام بتعاليم اإلسالم. وعندئذ يعيش 

 

 .اإلسالم -الضوابط  -اتباع اهلوى  –الشهوات  –  النفسكلمات افتتاحية: 
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 املقدمة
يعترب اتباع  الشهوات وامللذات ميل فطري أودعه هللا يف نفس اإلنسان؛ ليسد متطلباته بطريقة جتعله متوازانً وسعيداً   

يف حياته. وُيشكل اإلفراط يف اتباع الشهوات خطراً على الفرد واجملتمع؛ فتنتشر املعاصي واالحنرافات املؤدية لغضب هللا 
بة يف هذا املوضوع؛ لنحدد فيه اجلوانب اليت تبني األخطار النامجة من جرّاء وسخطه؛ فكان ذلك  الداعي اىل الكتا

إلبراز مسات الشخصية املسلمة  وذلك اتباع امللذات, ونوضح أهم الضوابط املؤثرة على النفس لتهذيبها؛االفراط يف 
املنهج  ابتباع ناوللوصول ايل ذلك التزماملتزنة اليت هلا أتثري اجيايب يف اجملتمع اإلسالمي اخلايل من املخالفات الشرعية, 

الفصل األول  ثعلى مبحث وثالثة مطالب. حتد يشتملفصلني وكل فصل  إىل:ستقرائي الوصفي يف خطة مقسمة اإل
 .أما الفصل الثاين فتناول أتثري بعض الشهوات على النفس, خطر اتباع اهلوى والشهوة نع

 

 اهلوى والشهوات. األول: خطرالفصل 

 ألول: اتباع اهلوى والشهوات.املبحث ا

    املطلب األول: تعريف اهلوى والشهوة عند العلماء

 .(3)ُعرف أبنه: ميل النفس إىل ما تشتهىو  (2).اهلوى عند العلماء: هو ميل الطبع إىل ما يالئمه   

العاطفة من غري حتكيم العقل حكم  فهو السري وراء ما هتوى النفس وتشتهى, أو النزول على :تباع اهلوىاأما تعريف    
 (5)حركة النفس طلباً للمالئم.  هي. والشهوة: (4)أو الرجوع إىل شرع أو تقدير العاقبة

 

 

 

                                                           

 .35م, ص1998ه , 1418, 1الرمحن, ذم اهلوى, تح: عبد اللطيف السبع العلمي, لبنان, بريوت, دار الكتاب العريب, طاجلوزي, أيب الفرج عبد  (2)
 .216ه , ص1405، 1اجلرجاىن، على بن حممد بن على، التعريفات, تح: إبراهيم األبياري، لبنان, بريوت، دار الكتاب العرىب، ط( 3)
 .31، ص2, جه 1407، 1، مصر, املنصورة, دار الوفاء للطباعة والنشر، ط يقنوح، السيد حممد، آفات على الطر ( 4)
 .111اجلرجاىن، معجم التعريفات، مرجع سابق, ص (5)
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, واالرتباط بني معىن اهلوى ومعىن الشهوة. فاهلوى املعاينومن خالل أتمل التعريفات السابقة ميكن مالحظة الرتادف بني 
رمحه -(6)ةيوالشهوة هى حركة ذلك امليل لتحقيق الطلب, ولقد أشار اإلمام ابن تيمهو ميل النفس إىل ما تشتهى, 

اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه،  منف حقيقة األمر أهنما متالزمان:إىل ذلك االرتباط بقوله: " -هللا
واتباع اإلرادة هو امتثال أمرها وفعل ما  .فإن ذلك من آاثر اإلرادةاه, وكذلك من اتبع اهلوى القائم بنفسه اتبع ما يهو 

اإلنسان وهو أمر طبيعي مباح مامل يُفرط أو يُبالغ فيه.كما  لنفس إىل ما حتب هو أمر قد خلق يف. فإن ميل ا(7)تطلبه" 
هذا امليل قد ُخلق يف اإلنسان لضرورة بقائه، فإنه لوال ميله إىل "بقوله:  -رمحه هللا-(  8)مام ابن اجلوزىأشار اليه اإل

إمنا يذم املفرط من ذلك، وهو ما يزيد على اإلطالق املطعم ما أكل وإىل املشرب ما شرب؛ فال يصلح ذم اهلوى على 
 (9).جلب املصاحل ودفع املضار"

 

 املطلب الثاين: خطر اتباع اهلوي يف القرآن:

بني القرآن الكرمي أن اتباع اهلوى والشهوات من أخطر األمراض الىت تصيب النفس وُتضلها حنو طريق االحنالل اخلُُلقي   
هُ  َأو   يَ ل َهث   َعَلي هِ  حَت ِمل   ِإن ال َكل بِ  َكَمَثلِ   َفَمثَ ُلهُ  َهَواهُ  َوات ََّبعَ  ...املذموم؛ فقال جلَّ شأنه ىف كتابه العزيز:  ذَِّلكَ  َهثيَ ل   تَ ت  رُك 

بُوا    الَِّذينَ  ال َقو مِ  َمَثلُ  هذه اآلية دلت على أن سلوك اتباع اهلوى توصل حباملها إىل منازل البهائم،    (10) ... ِِباَيتَِنا َكذَّ

                                                           

م، ، شيخ اإلسالابن تيمية: هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن القاسم اخلضر النمري احلرايب الدمشقي احلنبلي، أبو العباس، اإلمام (6)
عنه ذهب إىل  ولد يف حران، وحتول به أبوه إىل دمشق، فنبغ واشتهر, وذهب إىل مصر من أجل الفتوى فأفىت هبا، واعتقل وسجن ابإلسكندرية، وبعد اإلفراج

لدين، فصيُح اللسان، دمشق واعتقل هناك، ومات معتقالً بقلعة دمشق؛ فخرجت دمشق كلها يف جنازته، كان كثري البحث يف فنون احلكمة، داعية إلصالح ا
ه . ينظر: الزركلي، خري الدبن، األعالم. قاموس 178برع يف العلم والتفسري، له مؤلفات كثرية منها: جمموع الفتاوى، ورفع املالم عن أئمة األعالم، تويف سنة 

 .144, ص1، ج15يني, طتراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني, لبنان, بريوت, دار العلم للمال
 . 76-75م، ص1990ه، 1411ابن تيمية، تقى الدين أمحد، طب القلوب، الكويت, دار الدعوة للنشر والتوزيع،  (7)
 علم ملسري ىفابن اجلوزى: هو عبد الرمحن بن على بن حممد اجلوزى، أبو الفرج اإلمام احلافظ املؤرخ الواعظ، صاحب "املنتظم ىف اتريخ األمم"و "زاد ا (8)

ه ، وشرع ىف طلب العلم وهو صغري، فأخذ العلم عن مجهرة من أفاضل العلماء 511التفسري" و "أخبار األذكياء" وغري ذلك من املصنفات, ولد ىف بغداد سنة 
ذهبم لساانً وأجودهم بياانً. وكان مكثراً من أحسن الناس كامالً وأمتهم نظاماً وأع -رمحُه هللا -ىف عصره منهم : أبوبكر الدينورى والقاضي أبويعلى وغريمها، كان

 -أمحد بن حنبلمن التصنيف, جتاوزت مؤلفاته أربعمئه مؤلف. توىف سنة سبع وتسعني ومخسمائه يف العراق بغداد ودفن ىف مقربة ابب حرب جبوار قرب اإلمام 
احلنبلي الدمشقي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، تح: عبد القادر . ينظر: ابن العماد, شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي بن أمحد العكري -رمحُه هللا

 .37، ص1م، مج1986ه , 1406، 1األرانؤوط وآخرون، دمشق, بريوت، دار ابن كثري، ط
  .35اجلوزي, ذم اهلوى, مرجع سابق, ص ((9

 [.175سورة األعراف اآلية ] (10)
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فوجه الشبه بني املتبع هواُه والكلب هو دوام احلال على وجهة واحدة من السوء, فكما إن اللهث طبيعي للكلب يف 
 ,ال فهو الهٌث، فكذلك حال احلريص على الدنيا إن وعظته فهو اليقبل الوعظ أحواله سواء طردتُه وزجرته أومجيع 

الزمة مله. كما إن اللهث طبيعة  ةالزمم عةأيضاً؛ ألن احلرص على الدنيا صار طبي علي الدنيا فهو حريص  وإن تركته
 . (11)للكلب

وقد حذران هللا سبحانه وتعاىل يف عديد من اآلايت من اتباع اهلوى؛ ملا له من أضرار تعود على الفرد وعلى اجملتمع؛  
ََوى تَ تَِّبُعوا   ...َفالَ  فقال تعاىل: اآلية تبني "أن ،   (12)َخِبريًا تَ ع َمُلونَ  ِبَا َكانَ   اللَّ  فَِإنَّ  تُ ع ِرُضوا   َأو   تَ ل ُووا   َوِإن تَ ع ِدُلوا   َأن اهل 

 تَ تَِّبعِ  َواَل  ... :وقال تبارك وتعاىل (13) اتباع اهلوى حيمل على الشهادة بغري احلق وعلى اجلور يف احلكم اىل غري ذلك,"
ََوى َسابِ  يَ و مَ  َنُسوا ِبَا َشِديدٌ  َعَذابٌ  هَلُم   اللَِّ  َسِبيلِ  َعن َيِضلُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  اللَِّ  َسِبيلِ  َعن فَ ُيِضلَّكَ  اهل  ال " أي:,  (14)احلِ 
َوىتَ تَِّبِع  مما ال يكاد يقع من املعصوم. وظاهر السياق أن املراد وال تتبع هوى النفس يف احلكومات،  اهلوىفإن اتباع  اهل 

 (.15) وعمم بعضهم فقال: أي يف احلكومات وغريها من أمور الدين والدنيا."

ويف آية أخرى يبني لنا أن من هنى نفسه عن هواها وردها اىل طاعة هللا؛ فإن اجلنة مرِجُعُه, كما جاء يف قوله تعاىل: 
ََوى َعنِ  الن َّف سَ  َونَ َهى َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمن   َوأَمَّا  وينب أن اتباع اهلوى يضل عن طريق اهلدى؛ فقال سبحانه: ، (16)اهل 

َتِجيُبوا ملَّ   فَِإن َا فَاع َلم   َلكَ  َيس  َواءُهم   يَ تَِّبُعونَ  أمنَّ نَ  ُهًدى بَِغري ِ  َهَواهُ  ات ََّبعَ  ممَّنِ  َأَضلُّ  َوَمن   أَه  ِدي اَل  اللََّ  ِإنَّ  اللَِّ  مِّ  ال َقو مَ  يَ ه 
 . (17 )الظَّاِلِمنيَ 

                                                           

جاة، حممد األمني عبد هللا األرمي العلوى اهلررى الشافعي، تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، لبنان, بريوت، دار طوق النالعلوى،  (11)
 .234، ص10مج ، 2001ه ، 1421، 1ط
 [.135النساء، اآلية ] سورة (12)
اخلزرجي مشس الدين، اجلامع ألحكام القرآن، تح: أمحد الربدوين, وإبراهيم أطفيش،  القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري (13)

  .314, ص5, مجم1964ه , 1384، 1مصر, القاهرة, دار الكتب املصرية، ط
 [.26سورة ص، آالية ] (14)
يم والسبع املثاين, تح: علي عبد الباري عطية, لبنان, األلوسي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي, روح املعاين يف تفسري القرآن العظ (15)

 .179 , ص12 ه , مج1415 ,1بريوت, دار الكتب العلمية, ط
 [.40سورة النازعات، اآلية ] (16)
 [.50سورة القصص ، اآلية ] (17)
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: فقال تعاىل ,حذران كذلك من اتباع الشهوات, وبني لنا خطورة االتباع ,فكما حذران هللا تبارك وتعاىل من اتباع اهلوى
 ََغيًّا يَ ل َقو نَ  َفَسو فَ  الشََّهَواتِ  َوات َّبَ ُعوا الصَّاَلةَ  َأَضاُعوا َخل فٌ  بَ ع ِدِهم   ِمن َفَخَلف (18) ،فإن خطورة اتباع الشهوات 

 .   (19)احملرمات كنكاح األخت من األب وغريهاترك الصلوات املفروضة وشرب اخلمر واستحالل  :تؤدي إىل

وهم:" الذين يدورون مع شهوات أنفسهم، وينهمكون فيها، فكأهنا أمرهتم يف آية أخرى من متبعي الشهوات  هللا وحذران
 َمي الً  مَتِيُلوا   َأن الشََّهَواتِ  يَ تَِّبُعونَ  الَِّذينَ  ... َويُرِيدُ   :فقال( 20)فليس قصدهم إال التمتع ابللذة", ابتباعها فامتثلوا أمرها

  ...  (21)َعِظيًما

 

 املطلب الثالث: خطر اتباع اهلوي يف السنة النبوية:
من دان (22): )) الكيس-صلى هللا عليه وسلم -وضحت السنة النبوية املطهرة أتثري اتباع اهلوى والشهوات؛ فقال

اإلنسان  أن فهذا احلديث يدل على ، (23)متىن على هللا((نفسُه وعمل ملا بعد املوت والعاجز من اتبع نفسه هواها 
ىل رغبتها وهواها، والعاجز خالف ذلك فال ينظر إينظر يف عواقب األمور؛ فيمنع نفسه وجُياهدها أبالّ مييل الذي العاقل 

  .لعواقب اتباع اهلوى، فكلما دعاُه هواُه اىل شئ ارتكبه

 -واالستهانة ابلذنوب, كما قال الرسول, قسوة القلوب: وعواقب مهلكة منهاتباع اهلوى والشهوات آاثر ضاره إلإن    
إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جبل خياف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه  )): -سلمو صلى هللا عليه 

   (.24)((كذابب مر على أنفه فقال به هكذا 

    

                                                           

 [.59سورة مرمي ، اآلية ] (18)
ه , 1420، 3الرازي، أبو عبد هللا بن عمر بن احلسن احلسني التيمي، مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، لبنان, بريوت, دار إحياء الرتاث العريب، ط (19)

 .552, ص12مج
 .31,ص6العلوى، تفسري حدائق الروح والرحيان ىف رواىب علوم القرآن, مرجع السابق, مج (20)

 [.27]سورة النساء اآلية  ((21
, 1401الصاحل، العلي الصاحل, أمينة الشيخ سليمان أمحد, املعجم الصايف يف اللغة العربية, اململكة العربية السعودية, الرايض,  الكيس: العاقل. ينظر: (22)

 .580ص
ه  ، 1430ا, دار الرسالة العاملية، ابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزوين، سنن ابن ماجه، تح: شعيب األرنووط، وعادل مرشد وغريمه ( 23)

 .328، ص 5، مج 4260م ، أبواب الزهد، ابب ذكر املوت واالستعداد له، رقم احلديث 2009
اجلامع الصحيح املختصر"صحيح البخاري", تح: مصطفى ديب البغا, بريوت, اليمامة,  البخاري, حممد بن إمساعيل ابو عبد هللا البخاري اجلعفي,  (24)

 .2324، ص5، مج5949، كتاب الدعوات، ابب التوبة, رقم احلديث  م1987ه , 1407, 3ثري, طدار ابن ك
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الشهوات يعطالن عمل نعمة العقل والتفكر والتأمل يف عواقب ما جينيه اهلوى من هتك االستار و فإن اتباع األهواء 
صلى هللا عليه  -قال رسولنا الكرميكما اهلالك   إىل من املهلكات املؤذيةوهو ( 25)لق وفوت الفضائل.اخلوالفضيحة بني 

 (26))) ثالث مهلكات، شح مطاع, وهوى متبع. وإعجاب املرء بنفسه((.:-وسلم

فإن اتباع اهلوى هو جملب لآلفات املذمومة واحملرمة كاالعتداء على اآلخرين، والظلم، والرايء وغريها, فالنفس إذا أحبت 
شيئاً سعت ىف حصوله ِبا ميكن؛ فتسعى ىف أمور كثرية لتحقيق الغاية املطلوبة الىت تريدها، كأن يبغض شخصاً حلسده 

  (27).قوقه أو ابلعدوان عليهله فيؤذي من له به تعلق، إما ِبنع ح

لشقاء واالضطراابت النفسية وعدم االتزان ىف لومن خالل العرض السابق لصفة اهلوى والشهوة؛ فهما مصدران 
الشخصية؛ فاهلوى يدعو إىل اللذة من غري التفكري ىف عاقبته، وهلذا يتضح أن اتباع اهلوى صفة غري الئقة ابلنفس 
اإلنسانية املكرمة من عند هللا سبحانه وتعاىل, وإن اخلالص من ذلك املرض يكون ابتباع ما جاء ىف القرآن الكرمي فهو 

َقى َواَل  َيِضلُّ  َفاَل  ُهَدايَ  ات ََّبعَ  ...َفَمنِ  قال جل شأنه ىف كتابه العزيز: والطمأنينة, كماصدر السعادة والراحة م  َيش 

على كل مسلم اتباعه، لكى تعيش نفسُه مستقرًة وصافيًة من العاهات  احلقيقي الذى يتوجب نهجفذلك هو امل  (28)
 القلبية. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قافة ابن اجلوزى, مجال الدين أىب الفرج عبد الرمحن، الطب الروحاىن، تح: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوىن زغلول، مصر, القاهرة، مكتبة الث (25) 

 .10م ، ص1986ه ، 140، 1الدينية، ط
لرايض، البيهقى، اإلمام احلافظ أىب بكر أمحد احلسني، شعب اإلميان، تح: عبد العلى عبد العلى عبد احلميد حامد، اململكه العربية السعودية، ا (26)  

 .203, ص731, رقم احلديث 2م، مج2003ه ، 1423، 1مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع، ط
، 3ها ويليها التحفة العراقية ىف األعمال القلبية، مصر, القاهرة، املطبعة السلفية ومكتبتها للنشر، طابن تيمية، تقى الدين أمحد، أمراض القلوب وشفاؤ  (27)

 .25، ص1402
 [.123سورة طه, اآلية ] (28)
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 املتبعة وأتثريها على النفس: الشهواتالثاين: الفصل 

 املبحث األول: أتثري شهوة املال والبطن والفرج على الفرد وعلى اجملتمع.

 املطلب األول: شهوة املال

 (29   )اً مجَّ  ُحبًّا ال َمالَ  َوحتُِبُّونَ   :* شهوة حب املال: إن حب املال غريزة فطرية يف اإلنسان كما جاء يف قوله تعاىل  

والتعلق هبا واحلرص على شهواهتا  ,حب الدنيا يفشهوة حب املال تضعف اإلميان يف النفس وتقو  (30)الكثري". :واجلمُّ  "
وترتك الطاعات. وقد بني القرآن الكرمي ىف قصصه املشاهد الىت تبني خطر االفراط  املعاصيحىت تنغمس يف  ؛وأهوائها

كما جاء ىف قصة   اإلفراطيف شهوة حب املال وأتثريها السيئ على حياة الفرد, وما أنزله هللا من عقوابت رادعه هلذا 
َنَّةِ  َأص َحابَ  بَ َلو انَ  َكَما  بَ َلو اَنُهم   ِإانَّ  أصحاب اجلنة ىف سورة القلم. قال تعاىل: ِبِحنَي َواَل  لََيص رُِمن ََّها أَق َسُموا ِإذ   اجل   ُمص 

تَ ث  ُنوَن* َفطَافَ  َها َيس  ِبِحنَي* َأنِ  َكالصَّرمِِي* فَ تَ َناَدوا  اَنئُِموَن* َفَأص َبَحت   َوُهم   رَّبِّكَ  مِّن طَاِئفٌ  َعَلي    َحر ِثُكم   َعَلى اغ ُدوا ُمص 
ُخَلن ََّها الَّ  يَ َتَخافَ ُتوَن* َأن َوُهم   فَانطََلُقواَصارِِمنَي*  ُكنُتم    ِإن ِكنٌي* َوَغَدو ا َعَلي ُكم ال يَ و مَ  يَد   َرأَو َها قَاِدرِيَن* فَ َلمَّا َحر د   َعَلى مِّس 

 ظَاِلِمنَي* فَأَق  َبلَ  ُكنَّا  ِإانَّ  َربَِّنا ُسب َحانَ  وَن* قَاُلواُتَسبِّحُ  َلو اَل  لَُّكم   أَُقل أملَ   أَو َسطُُهم   حَم ُروُموَن* قَالَ  حَن نُ  َلَضالُّوَن َبل   ِإانَّ  قَاُلوا
رًا يُ ب ِدلََنا َأن َرب َُّنا طَاِغنَي* َعَسى ُكنَّا  ِإانَّ  َوي  َلَنا ايَ  يَ َتاَلَوُموَن* قَاُلوا بَ ع ض   َعَلى بَ ع ُضُهم   َها َخي   ن    رَاِغُبوَن* َكَذِلكَ  َربَِّنا ِإىَل  ِإانَّ  مِّ
ِخرَةِ  َوَلَعَذابُ  ال َعَذابُ  بَ رُ  اآل  فأصحاب اجلنة أقسمو: أي "حلفوا فيما بينهم ليجذَّن مثرها لياًل  (31)يَ ع َلُموَن*  َكانُوا  َلو   َأك 

ء " ؛ فعاقبهم هللا تبارك وتعاىل على فعلهم هذا (32)لَئالَّ يع لم هبم فقري وال سائل، ليتوفَّر مَثرها عليهم واَل يتصدقوا منه بشي 
منها شئ فأصبحت سوداء  مثاره مل يبقَ  أى كالبستان الذى ُصرمت َكالصَّرميِ   فََأص َبَحت  حبرق بستاهنم فقال جل شأنه: 

  ملَّا أدركوا قبح فعلهم بسبب العقوبة اليت حلت هبم. . فكانت النتيجة الندم واحلسرة(33)من شدة االحرتاق

شار القرآن الكرمي اىل خطورة طغيان شهوه املال على النفس أبن تصل بصاحبها اىل جحود النعمة وإنكار يوم القيامة وأ 
ِسهِ  ظَاملٌِ  َوُهوَ  َجن ََّتهُ  َوَدَخلَ  كما حصل لصاحب اجلنتني؛ فقال جّل شأنه:  َأُظنُّ  أَبًَدا*َوَما َهِذهِ  تَِبيدَ  أَن َأُظنُّ  َما قَالَ  لِّنَ ف 

                                                           

   .[20] سورة الفجر, اآلية ((29

  .54, ص20القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن, مرجع سابق, مج ((30

  [32, 17اآلية ] سورة القلم, ((31
، 1ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، تح: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، ط( 32)

  .196, ص8م, مج1999ه ,1420
، 9, مجوت, دار إحياء الرتاث العريبأبو السعود، العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، لبنان, بري  (33)

 .15ص
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رًا أَلَِجَدنَّ  َريبِّ  ِإىَل  رُِّددتُّ  َولَِئن قَائَِمةً  اَعةَ السَّ  َها َخي   ن   فإن" قصة الرجلني واجلنتني تضرب مثالً للقيم الزائلة   (34)ُمنَقَلًبا مِّ
لطائفة من والقيم الباقية، وترسم منوذجني واضحني للنفس املعتزة بزينة احلياة، والنفس املعتزة ابهلل. وكالمها منوذج إنساين 

صاحب اجلنتني منوذج للرجل الثري، تذهله الثروة، وتبطره النعمة، فينسى القوة الكرب اليت تسيطر على أقدار  .الناس
الناس واحلياة, وحيسب هذه النعمة خالدة ال تفىن؛ فلن ختذله القوة وال اجلاه. وصاحبه منوذج للرجل املؤمن املعتز إبميانه، 

.فكانت نتيجة االغرتار ابملال (  35)عم، موجبة حلمده وذكره، ال جلحوده وكفره"الذاكر لربه، يرى النعمة دلياًل على املن
َتيِن  ايَ  َويَ ُقولُ  ُعُروِشَها َعَلى َخاِويَةٌ  َوِهيَ  ِفيَها أَنَفقَ  َما َعَلى َكفَّي هِ   يُ َقلِّبُ  فََأص َبحَ  بَِثَمرِهِ  َوأُِحيطَ  : كما قال تعاىل رِك   ملَ   لَي    أُش 

"الثمر كله مدمر كأمنا أخذ من كل جانب فلم يسلم منه البستان وصاحبه كالتايل: فأصبح حال  (36  ) َأَحًدا ِبَريبِّ 
شيء. واجلنة خاوية على عروشها مهشمة حمطمة. وصاحبها يقلب كفيه أسفاً حزانً على ماله الضائع وجهده الذاهب. 

   .(37)وهو اندم على إشراكه ابهلل، يعرتف اآلن بربوبيته ووحدانيته"

الذي آاته هللا من الكنوز ما تنوء حبمل مفاحتها أقوايء من الرجال؛ فلم يشكر املنعم وإمنا جحد  (38)وكذلك قصة قارون 
َنا وتكرب وأفسد يف األرض؛ فجازاه هللا كما جاء يف اآلية: َر ضَ  َوِبَدارِهِ  ِبهِ  َفَخَسف   ِمن يَنُصُرونَهُ  ِفَئة   ِمن َلهُ  َكانَ   َفَما األ 

نَتِصرِيَن * ِمنَ  َكانَ   َوَما اللَِّ  ُدونِ 
ُ
َم سِ  َمَكانَهُ  مَتَن َّو ا الَِّذينَ  َوَأص َبحَ  امل  ِمن   َيَشاء ِلَمن الّرِز قَ  يَ ب ُسطُ  اللََّ  َوي َكَأنَّ  يَ ُقوُلونَ  اِبأل 

َنا اللَُّ  مَّنَّ  َأن َلو اَل  َويَ ق ِدرُ  ِعَباِدهِ  ِلحُ ي ُ  اَل  َوي َكأَنَّهُ  بَِنا خلَََسفَ  َعَلي   فقد بلغ قارون ذروة الطغيان، وقال    (39)ال َكاِفُرونَ  ف 
نَّكَ  َواَل  . وهو مغرت بنفسه: رِِكنيَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َواَل  َربِّكَ  ِإىَل  َواد عُ  إِلَي كَ  أُنزَِلت   ِإذ   بَ ع دَ  اللَِّ  آاَيتِ  َعن   َيُصدُّ  . (40)ال ُمش 

صلى هللا  -كما قال رسولنا الكرمي  يزة يف اإلنسان, وأهنا تتمادىر من خالل العرض السابق يتضح أن حب املال غ   
الغريزة؛  هيان هذغوعلى اإلنسان أن حيذر من ط (.41)((لو كان البن آدم واداين من مال البتغى اثلثا  )): -عيه وسلم

د النعمة والّشح, وقد جحو  واإلسرافمن تكرب وغرور وإعجاب النفس والتبذير  .ملا هلا من أتثري سليب على النفس

                                                           

 [.35،36سورة الكهف, اآلية ] (34)
 .2270, ص4مج, م2003ه , 1423، 32سّيد، يف ظالل القرآن، مصر, القاهرة, دار الشروق، طقطب،  (35)

 [.42سورة الكهف، اآلية ] (36)
  .2271, ص4قطب, يف ظالل القرآن, مرجع سابق, مج (37)
بن عمران بن قاهت. وكان يسّمى "املنور" حلسن صوته ابلتوارة, فأهلكه البغي لكثرة  -عليه السالم -هو قارون بن يصهر بن قاهت, ابن عم موسى (38)

 .253, 6ينظر: ابن كثري, تفسري القرآن العظيم؛ مرجع سابق, مجماله. 
 [.81،82سورة القصص، اآلية ] (39)
 [.   87سورة القصص, اآلية] (40)
، كتاب الزكاة، النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي، صحيح مسلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان, بريوت, دار إحياء الرتاث العريب (41)

 .825، ص2، مج1048ابب لو أن البن آدم واديني البتغى اثلثاً. رقم احلديث 
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تضعف عقيدة املؤمن ابعتقاده أن ما ميلك من أموال وثروات هي من جهده وعناءه وكدِّه, ويغفل على أن هللا سبحانه 
 .  (42)... َيَشاء ِلَمن الّرِز قَ  يَ ب ُسطُ  َربَّكَ  ِإنَّ  وتعاىل يبسط الرزق ملن يشاء كما أخربان يف قوله:

فحب املال إبفراط يؤدي أيضًا اىل االعتداء على اآلخرين ابلسرقة واالختالس وعدم إعطاء احلقوق ملستحقيها,     
وكسب املال من طرق غري مشروعة, كذلك يؤدي اىل تفشي احلسد والبغضاء  وانتشار الرشوة األمانةوكذلك عدم أتدية 

املرء أن يوقظ نفسه أبالّ تقع يف وحل املعصية جرّاء  األمور اليت هنى هللا عنها. وعلىوغريها من  ,واألاننية بني املسلمني
اتباع شهوة املال. وعليه أن يروض نفسه على القناعة والصرب, وأن يسلك طريق كسب مال احلالل؛ ألن هللا سبحانه 

الا تـاُزوُل قاداماا عاْبٍد يـاْوما : ))-صلى هللا عليه وسلم -وتعاىل يسأل عبده يوم القيامة عن مصدر ماله كما جاء يف حديثه
با  ا أافْـنااُه، واعاْن ِعْلِمِه ِفيما فـاعالا، واعاْن مااِلِه ِمْن أاْينا اْكتاسا ُه واِفيما أانـْفاقاُه، واعاْن ِجْسِمِه الِقيااماِة حاَّتى ُيْسأالا عاْن ُعُمرِِه ِفيما

ُه((  جتارة، وربح حيوان، ونتاج زراعة، أن يطرق كل األبواب املشروعة لكسب املال: من"مناءوكذلك عليه .  (43)ِفيما أاْبالا
 (44) والصناعة." صناعة وكسب

 

 املطلب الثاين: شهوة البطن 

هى الشهوة اليت ال يستغىن عنها البشر أبداً؛ فال بدَّ منها لدوام احلياة, وقد بني هللا سبحانه وتعاىل هذه الصفة املالزمة  
فالطعام والشراب     (45)... َصاحِلًا َواع َمُلوا الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  ُكُلوا  الرُُّسلُ  أَي َُّها ايَ  لإلنسان ِبا فيهم األنبياء والرسل يف قوله:

 َفُكُلوا   على عباده؛ فينبغي أن يسارعوا ابحلمد والشكر عليها كما أمران سبحانه يف قوله:. ىلمن النعم اليت أنعم هللا تعا
ُكُروا   طَيًِّبا َحالالً  اللُّ  َرَزَقُكمُ  ممَّا هُ  ُكنُتم    ِإن اللِّ  نِع َمتَ  َواش  وقد فإن العبد ينال رضا ربه بشكره ومحده له,   (46)تَ ع ُبُدونَ  ِإايَّ

                                                           

 [.             30اإلسراء, اآلية ] (42)
ى الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، سنن الرتمذي، تح: ابراهيم عطوة عوض، مصر, شركة مكتبة مصطفى البايب أبو عيس (43)

  .612, ص4, مج2416م, أبواب صفة القيامة والرقائق والروع, ابب يف القيامة, رقم احلديث1975ه , 1395، 2احلليب، ط
م,  2015اخلريي, والعمل اإلسالمية الشؤون املتحدة, ديب, الدائرة العربية يف الشريعة اإلسالمية, اإلماراتفارس, طه حممد, ضوابط كسب املال  (44)

 .17ص
 [.51سورة املؤمنون، اآلية ]( 45)
 [.114سورة النحل, اآلية] (46)
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فيحمده األكلة  إن هللا لريضى عن العبد أن أيكل)) عن ذلك يف حديثه: -وسلمصلى هللا عليه -أخربان رسولنا الكرمي
 .(47)((عليها هفيحمد عليها أو يشرب الشربة

تعترب شهوة البطن من أعظم املهلكات. منها حتدث شهوة الفرج والرغبة يف املال, ويتبعها آفات كثرية كلها من بطر   
وحذران هللا تبارك وتعاىل من اتباع خطوات الشيطان عند السعي ألكل الطيبات؛ فشهوة البطن عندما  (48).الشبع

 ممَّا ُكُلوا    النَّاسُ  أَي َُّها ايَ  لطرق ومكائد شيطانية دون التفكري يف العواقب؛ فقال جل شأنه تسيطر على اإلنسان تدفعه
كما أمران ابالعتدال يف املأكل واملشرب؛   . (49)مُِّبنيٌ  َعُدو   َلُكم   ِإنَّهُ  الشَّي طَانِ  ُخطَُواتِ  تَ تَِّبُعوا   َوالَ  طَيِّباً  َحاَلالً  اأَلر ضِ  يف 

َربُوا   ...وُكُلوا   لضبط شهوة البطن, فقال تعايل رُِفوا   َوالَ  َواش  رِِفنيَ  حيُِبُّ  الَ  ِإنَّهُ  ُتس  أن أيكل على اإلنسان: "   . (50)ال ُمس 
 . (51)حبيث ال يتعدى اىل احلرام وال يكثر من اإلنفاق املستقبح وال يتناول مقداراً كثرياً يضره وال حيتاج اليهويشرب 

ىل ما حيد طغيان شهوة البطن وهو أن أيكل مقدار ما يسد جوعه, فقال عليه إ وأرشدت السنة النبوية املطهرة املسلم   
بطن حبسب أبن آدم أكالت يُقمن صلبه، فإن كان ال حمالة فثلث  ما مأل آدمى وعاء  شرا  من))الصالة والسالم: 

 .من مفسدات القلب الطعام": -رمحه هللا- (53)ويقول اإلمام ابن القيم( 52) ((.لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه
واملفسد له من ذلك نوعان: أحدمها ما يفسدهُ لعينه وذاته كاحملرمات... والثاين ما يفسده بقدره وتعدى حده كاإلسراف 

وسعها، فإنه جيرى يقوى عليه مواد الشهوة، وطرق جمارى الشيطان و يو  يف احلالل والشبع املفرط؛ فإنه يثقله عن الطاعات
والشبع يطرقها ويوسعها, ومن أكل كثرياً، شرب كثرياً  ,ريه ويسد عليه طرقهمن ابن آدم جمرى الدم، فالصوم يضيق جما

                                                           

، 4، مج2734أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار, ابب استحماد محد هللا تعاىل بعد األكل والشرب، رقم احلديث  (47)
 .2095ص

 .204, صم2000ه  ، 1421، 9ابن قدامة )املقدسي(، أمحد بن حممد عبد الرمحن، خمتصر منهاج القاصدين, تح: زهري الشاويش، لبنان, بريوت، ط (48)
 [.168سورة البقرة، اآلية ] (49)
 [.31سورة األعراف، اآلية ]( 50)
 .230, ص14الرازي, مفاتيح الغيب, مرجع سابق, مج (51)
 .590، ص4، مج2380أخرجه الرتمذى يف سننه، أبواب الزهد، ابب ما جاء ىف كراهية كثرة األكل، رقم احلديث  (52)
كبار العلماء،   ابن قّيم اجلوزية: حممد بن أيب بكر بن أيّوب بن سعد الزُّرعي الدمشقي أبو عبد هللا، مشس الدين، من أركان اإلصالح يف اإلسالم، وأحد (53)

سراحه بعد موت ابن  مولده ووفاته يف دمشق، تتلمذ على شيخ اإلسالم بن تيمية حىت كان ال خيرج على شيء من كالمه، وسجن معه يف قلعة دمشق، وأطلق
اء عن حكم مساع تيمية، كان حسن اخللق حمبوابً عند الناس، أّلف تصانيف عديدة منها: اعالم املوقعني، وشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر، كشف الغط

 .56، ص6الغناء، وإغاثة اللهفان وغريها. ينظر: الزركلي، األعالم, مرجع سابق, مج
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قوله:" الشبع يورث البالدة ويعمى يف خطر الشبع  -رمحه هللا- (55)وذكر اإلمام الغزايل(  54)فخسر كثرياً". فنام كثرياً 
انكسار و وجعل للجوع فوائد منها: صفاء القلب ورقته, وإنفاذ البصرية, وزايدة اإلدراك وسرعة الفهم  (56)القلب... "

 .(57) النفس وسكوهنا لرهبا

القلب وحترك  يإهنا تقسإذ ىل أن نتائج طغيان شهوة البطن كثرية وأخطارها وخيمة، إمن خالل العرض السابق نتوصل  
الشر ابتباع شهوات أخرى, حترم من وصول الثواب واألجر؛ وتوقع صاحبها يف املعاصي وجتعلُه منشغاًل فيها  يدواع

 مضطرابً يف حياته غري مستقراً.
 

 املطلب الثالث: شهوة الفرج

إحدامها:  الشهوة اجلنسية غريزة جبلت عليها النفس البشرية، فقد جعلها هللا سبحانه وتعاىل ىف الرجل واملرأة لفائدتني,
ال يعظم اليه  ؛: ليدرك اإلنسان لذة يقيس عليها لذات اآلخرة، فإن ما مل يُدرك جنسه ابلذوقبقاء النسل، والثاين

الشوق، إاّل إنه إذا مل تُرد هذه الشهوة إىل االعتدال جلبت آفات كثرية منها الزان واختالط األنساب وجلب األمراض 
 .(58)وغريها من اآلفات

فإن شهوة الفرج إذا سيطرت علي النفس وأصبحت ال رادع هلا والضابط حيكمها؛ يصبح عقل اإلنسان أسريًا هلا  
أما مشهد احليوانية وقضاء "يف قوله : -رمحُه هللا-توجهه كيفما تريد اىل أن تضعه يف املنزلة اليت ذكرها اإلمام ابن القيم 

جمرد  يف اعتدال القامة ونطق اللسان، ليس مههم إالَّ  بني سائر احليوان إالَّ الشهوة فمشهد اجلهال، الذين ال فرق بينهم و 
درجة اإلنسانية فضالً عن درجة املالئكة.  طريق أفضت إليها، فهؤالء نفوسهم حيوانية مل تفرق عنها إالَّ  أبينيل الشهوة 

                                                           

السعوى وآخرون، ، حممد بن أىب بكر الزرعى الدمشقى، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني، تح: انصر بن سليمان ابن القيم اجلوزية (54)
 .1177، ص2م, مج2011ه  ،1432، 1اململكة العربية السعودية, الرايض، دار الصميعى للنشر، ط

 ب)حجة اإلسالم(. زين الدين الطوسى الشافعى، مل يكن لطائفة الشافعية يف آخر عصره مثله،الغزاىل: أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد. امللقب  (55)
خيه أمحد يف اشتغل يف مبدأ أمره بطوس على أمحد الراذكاىن، مث قدم اىل نيسابور, ودرس ِبدينة بغداد؛ فأعجب به أهل العراق مث ذهب للحج وانب عنه أ

ىل بيت املقدس, مث قصد مصر مث عاد اىل وطنه بطوس. وصنف كتب عديدة منها: الوسيط، والوجيز, وإحياء علوم التدريس، مث انتقل اىل الشام وبعدها ا
مجادى أآلخرة  الدين. وهو من أنفس الكتب وأمجلها. ولد سنة مخسني وأربعمائة، وقيل سنة إحدى و مخسني ابلطابران. توىف يوم اإلثنني يف الرابع عشر من

لطابران. ينظر: ابن خلكان, أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر, وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, تح: إحسان سنة مخس و مخسائة اب
 .217-216, ص4م, مج1971, 1عباس, لبنان, بريوت, دارصادر, ط

  .969م, ص2005ه , 1426، 1الغزايل, أبو حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، لبنان, بريوت، دار ابن حزم، ط( 56)
.  969الغزايل, أحياء علوم الدين, املرجع السابق, ص(  57) 

 .205ابن قدامة املقدسى، خمتصر منهاج القاصدين، مرجع سابق, ص (58)
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ى هللا سبحانه وتعاىل وقد مسّ ( 59) ا"وهم يف أحواهلم متفاوتون حبسب تفاوت احليواانت الىت هم على أخالقها وطباعه
 يأ . (60)مَّع ُروفًا قَ و اًل  َوقُ ل نَ  َمَرضٌ  قَ ل ِبهِ  يف  الَِّذي فَ َيط َمعَ  اِبل َقو لِ  خَت َضع نَ  ... َفاَل  هذه الشهوة مرضًا فقال سبحانه:

 (61)فال تلن ابلقول للرجال وال ترققن الكالم؛ فيطمع الذي يف قلبه مرض أى شهوة وقيل النفاق.

وبينت الشريعة اإلسالمية أسباب إيقاظ هذه الغريزة وهى: تربج النساء وإظهار زينتهن من غري ضوابط شرعية, واخللوة 
ولذا قدمها هللا تعاىل على غريها من  ؛واتواالختالط هبن من غري قيود حمددة. فإن شهوة النساء من أعظم الشه

 الشََّهَواتِ  ُحبُّ  لِلنَّاسِ  زُيِّنَ  الشهوات؛ لعظم فتنتها وقوة أتثريها على الفرد وعلى اجملتمع, يقول سبحانه يف حمكم كتابه:
َي لِ  َوال ِفضَّةِ  الذََّهبِ  ِمنَ  ال ُمَقنَطرَةِ  َوال َقَناِطريِ  َوال َبِننيَ  النَِّساء ِمنَ  َر ثِ  َواألَن  َعامِ  ال ُمَسوََّمةِ  َواخل  ََياةِ  َمَتاعُ  َذِلكَ  َواحل  ن  َيا احل   َواللُّ  الدُّ

نُ  ِعنَدهُ   . (62)ال َمآبِ  ُحس 

فتنة أضر على  يما تركت ىف الناس بعد)): -هللا عليه وسلم ىصل –وهذا ما أكدته السنة النبوية املطهرة يف قوله
ال خيلون رجل أبمراة فإن اثلثهما )): -عليه الصالة والسالم -وىف حديث آخر قال( 63).((الرجال من النساء

إن الدنيا حلوة خضرة وإن هللا مستخلفكم فيها )) : -هللا عليه وسلم ىصل -.ويف حديث آخر قال(64)((الشيطان
. حيذر احلديث من (65)((فينظر كيف تعملون اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بىن إسرائيل كانت ىف النساء

 ألهنا خطر على النفس. ؛الوقوع يف فتنة النساء
 
 
 
 
 

                                                           

 .1042، ص2ابن القيم اجلوزية، مدارج السالكني، مرجع سابق, مج (59)
 [.32سورة األحزاب، اآلية ] (60)
, 1لمية, طاخلازن, عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن, لباب التأويل يف معاين التنزيل, لبنان, بريوت, دار الكتب الع (61)

 .442، ص2مجه , 1415
 [.14سورة آل عمران، اآلية ] (62)
 .1959، ص5، مج4808احلديث  أخرجه البخارى يف صحيحه، كتاب النكاح، ابب ما يتقى من شؤم املرأة، رقم (63)
 .466، ص3، مج1171أخرجه الرتمذى يف سننه، أبواب الرضاع، ابب ما جاء ىف كراهية الدخول على املغيبات، رقم احلديث  (64)
، 4، مج2742ديث أخرجه مسلم ىف صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار, ابب أكثر أهل اجلنة وأكثر أهل النار وبيان الفتنة، رقم احل (65)

 .2098ص
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 : ولعل من أهم أسباب الوقوع يف الشهوة احملرمة 

 : اإلميان سالح املؤمن وهو احلصن احلصني الذي يقي من الوقوع يف مهاوي الرذيلة.ضعف اإلميان 

  (66).((الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خُيالل)) قال:  -صلى هللا عليه وسلم -: عن النىبالرفقة السيئة
  كثري من املعاصي اليت يقع فيها اإلنسان يكون الدافع هلا هو صديق السوء.

 لِّل ُمؤ ِمِننيَ  ُقل: سبحانه فقال (67)النظر سهم مسموم من سهام إبليس وقد حذر هللا عباده املؤمنني منه :إطالق النظر 
  (68.)...هَلُم َأز َكى َذِلكَ  فُ ُروَجُهم   َوحَي َفظُوا أَب َصارِِهم   ِمن   يَ ُغضُّوا

إن فراغ الشباب يقودهم إىل التفكري يف احلرام, ويطلق عنان خياهلم للتخطيط له، حىت يصبح مهاً من  الفراغ القاتل:  
 وقد بني ,ابلطاعة شغلت ابملعصية تشغل مل السيئة وحنوها من املهلكات. والنفس إن اتِبمارسة العاد ويبدونومهم، مه

 .(69)((فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ ن  نعمتان مغبو )) ذلك ىف قوله:  -صلى هللا عليه وسلم -النىب

كثرياً ما يؤدى إىل وقوع املرء يف الفاحشة مع أنه مل   ؛: "التساهل يف النظر إىل النساء وخمالطتهنالتساهل يف احلرام   
 . (70)يكن يقصدها يف البداية ولكن التساهل يف احلرام األقل حرمة يؤدي إىل احلرام األكثر حرمة "

بعدم اجللوس يف الطرقات؛ ألنه  يكاجللوس يف الطرقات، فقد حذران ديننا اإلسالم  القرب من مثريات الشهوة:   
أايكم واجللوس يف الطرقات" فقال اي )) فقال عليه الصالة والسالم:  .مظنة أن يرى اإلنسان فيها ما يثري شهوته

فإذا أبيتم إال اجمللس، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه )) رسول هللا:مالنا بُد، من جمالسنا نتحدث فيها قال: 
  (71)((.بصر، وكف األذى ورد السالم، واألمر ابملعروف، والنهي عن املنكرغض ال ))؟ قال: 

ومن املثريات أيضاً. املوسيقى واألغاىن، واألماكن املختلطة كاملطاعم واملالهى، والقنوات الفضائية اهلابطة، ومواقع  
 .(72)الشبكة العنكبوتية الىت تنشر الرذيلة، واجملالت الىت حتتوى على الصور املباحة

                                                           

 .589، ص2378أخرجه الرتمذى ىف سننه، أبواب الزهد، رقم احلديث  (66)
 .13-11، ص2009ه  ،1430، 1املنجد، حممد صاحل، الشهوة، اململكة العربية السعودية, جدة، اخلرب, جمموعة زاد للنشر، ط ( 67)
 [.30سورة النور، اآلية]  (68)
 .23571، ص5، مج6049أخرجه البخارى ىف صحيحه، كتاب الرقاق، ابب ما جاء ىف الصحة والفراغ وأن ال عيش إالّ عيش اآلخرة، رقم احلديث  (69)
 .14املنجد، الشهوة، مرجع سابق, ص (70)
 .870،ص2، مج2333احلديث  أخرجه البخارى ىف صحيحه، كتاب املظامل، ابب أفنية الدور واجللوس فيها, واجللوس على الصعدات، رقم  (71)
 .15املنجد، الشهوة، مرجع سابق, ص  (72)
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 وعدم إظهارغض البصر,  ايتها من طغيان شهوة الفرج منها:ىل املنهج السليم حلماية النفس ووقإولقد دعى اإلسالم 
 يُ ب ِدينَ  َواَل  فُ ُروَجُهنَّ  َوحَي َفظ نَ  أَب َصارِِهنَّ  ِمن   يَ غ ُضض نَ  لِّل ُمؤ ِمَناتِ  َوُقل :لضوابط املذكورة يف اآلية الكرميةاب إالزينة النساء 

َها َظَهرَ  َما ِإالَّ  زِينَ تَ ُهنَّ   َأو   بُ ُعولَِتِهنَّ  آاَبء أَو   آاَبئِِهنَّ  أَو   لِبُ ُعولَِتِهنَّ  ِإالَّ  زِينَ تَ ُهنَّ  يُ ب ِدينَ  َواَل  ُجُيوهِبِنَّ  َعَلى ِِبُُمرِِهنَّ  َول َيض رِب نَ  ِمن  
َواهِنِنَّ  َأو   بُ ُعولَِتِهنَّ  أَب  َناء أَو   أَب  َنائِِهنَّ  َواهِنِنَّ  َبيِن  َأو   ِإخ  َانُ ُهنَّ  َمَلَكت   َما َأو   ِنَسائِِهنَّ  َأو   َأَخَواهِتِنَّ  َبيِن  أَو   ِإخ   َغري ِ  التَّاِبِعنيَ  أَوِ  أمي 

ر بَةِ  أُو يل   زِيَنِتِهنَّ  ِمن خُي ِفنيَ  َما لِيُ ع َلمَ  نَّ أِبَر ُجِلهِ  َيض رِب نَ  َواَل  النَِّساء َعو رَاتِ  َعَلى َيظ َهُروا ملَ   الَِّذينَ  الطِّف لِ  أَوِ  الّرَِجالِ  ِمنَ  اإل ِ
يًعا اللَِّ  ِإىَل  َوتُوبُوا ِلُحونَ  َلَعلَُّكم   ال ُمؤ ِمُنونَ  أَي َُّها مجَِ ال ينظر  ))أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم -وروى عنه  . (73)تُ ف 

الرجل إىل عورة الرجل وإىل املراة عورة املراة وال يفضى الرجل إىل الرجل ىف ثوب واحد وال تفضى املرأة إىل املرأة 
 .(74)((يف الثوب الواحد

حترمي االختالط غري املشروع واألمر حبجاب النساء عند اخلروج: وقد ورد ىف بيان ذلك آايت قرآنية وأحاديث  *    
َز َواِجكَ  ُقل النَّيبُّ  أَي َُّها ايَ  منها قوله تعاىل: نبوية عديدة ِننيَ  ال ُمؤ ِمِننيَ  َوِنَساء َوبَ َناِتكَ  ألِّ  َذِلكَ  َجاَلبِيِبِهنَّ  ِمن َعَلي ِهنَّ  يُد 

َذي َن. َفاَل  يُ ع َرف نَ  َأن أَد ىنَ                  . (75)..يُ ؤ 

أايكم والدخول على النساء، فقال رجل من األنصار أفرأيت احلمو )) : أنه قال -صلى هللا عليه وسلم -وروى عنه 
أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج كابن العم. ومعىن احلمو املوت: أن  :ومعىن احلمو (76)((؟ قال احلمو املوت

. غري أن ينكر عليهأة واخللوة من اخلوف منه أكثر من غريه والشر يتوقع منه والفتنة أكثر؛ لتمكنه من الوصول إىل املر 
  (77)لفتنة واهلالك يف الدين كهالك املوت.لِبالف األجنىب فاخللوة ابإلمحاء مؤدية 

وضح اإلسالم ضابطاً يدعو إىل السيطرة على الّنوازع والتحّكم فيها، وذلك  * الرتغيب يف الصيام لتسكني الشهوة:   
، وإذا مل يتمكن أو ليس ِبقدور املرء أن يتزوج )78(هو الّزواجعن طريق إشباع النفس رغبتها اجلنسّية ابلطريق املشروع و 

ايمعشر ))عليه الصالة والسالم:  فقال ؛الوقوع يف الفاحشة فدلَّهُ رسولنا الكرمي على طريق آخر حيّد من رغبته وحتصنه من

                                                           

 .  [31سورة النور, اآلية ] ( 73)

 .266، ص1، مج338أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، ابب حترمي النظر اىل العورات، رقم احلديث  (74)
        [.59سورة األحزاب, اآلية] (75)

 .1711، ص4، مج2172أخرجه مسلم ىف صحيحه، كتاب السالم، ابب حترمي اخللوة ابألجنبية والدخول عليها، رقم احلديث  (76)
 .1711، ص4النيسابورى، صحيح مسلم، املرجع السابق, مج (77)
 .87م, ص2001ه , 1421, 7جنايت، حممد عثمان, القرآن وعلم النفس، مصر, القاهرة, دار الشروق, ط (78)
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فعليه ابلصوم فإنّه فليتزوج، فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع  )79(من استطاع منكم الباءة الشباب
 .)81((()80(له ِوجاء

على النفس اإلنسانية وعلى اجملتمع. فعلى النفس  أتثريتباع شهوة الفرج هلا اىل أن إ عرضه نتوصل مت ومن خالل ما  
 ىل فعل الكبائر :كالزان وشرب اخلمر والسرقة وغريها؛ مما يذهب نور اإلميان من القلب كما أخربان إتضعف إمياهنا وجترها 

ميااُن ))يف حديثه:  -صلى هللا عليه وسلم -رسولنا كاالظُّلىِة، فاِإذاا خاراجا ِمْن   فاكاانا فـاْوقا راْأِسهِ ِإذاا زاَنا اْلعاْبُد خاراجا ِمْنُه اإْلِ
مياانُ   (82). ((ذاِلكا اْلعاماِل عاادا ِإلاْيِه اإْلِ

لىت يزداد هبا العبد تقرابً اىل خالقه تبارك وتعاىل؛ فيزداد خشيًة وحتصناً من الوقوع  إمن لذة اخلشوع  ؤمنوكذلك حترم امل
:"ومن أتى الكبائر -رمحه هللا-ذهب تلك اخلشية واخلشوع, كما جاء يف قول ابن تيميةتيف املعاصي. فإن فعل الكبائر 

وإن  ،قلبه من تلك اخلشية واخلشوع والنورأو شرب اخلمر وغري ذلك, فال بد أن يذهب ما يف  ،مثل: الزىن, أو السرقة
 (83)بقي أصل التصديق يف قلبه, وهذا من اإلميان الذي ينزع منه عند فعل الكبرية"

ر سلبية على النفس. وقد حدد اإلمام ابن القيم كثرة الوقوع يف املعاصي اليت هلا آاثإىل  وإن اتباع شهوة الفرج تؤدي  
املعاصي بقوله:" وللمعاصي من اآلاثر القبيحة املذمومة, املضرة ابلقلب والبدن يف  عن النامجةاآلاثر  -رمحه هللا-اجلوزية 

الدنيا واآلخرة ما ال يعلمه إالَّ هللا. فمنها: حرمان العلم, فإن العلم نور يقذفه هللا يف القلب واملعصية تطفي ذلك 
ْنِب ُيِصيُبُه،  ِإنى اْلعاْبدا لاُيْحرامُ  : ))-وسلمصل هللا علي  -النور...ومنها حرمان الرزق, كما جاء يف حديثه الرِّْزقا اِبلذى

را ِإالى الدُّعااءُ واالا يـارُ  الوحشة اليت , كومنها وحشة جيدها العاصي يف قلبه . (84) ، واالا يازِيُد يف اْلُعُمِر ِإالى اْلِِبُّ((دُّ اْلقادا
عد منهم منهم, فإنه جيد وحشة بينه وبينهم, وكلما قويت تللك الوحشة بَ ه وبني الناس, وال سيما أهل اخلري نحتصل بي

ومنها: . و متعسراً عليهأعليه, فاليتوجه ألمر إالّ جيده مغلقاً  ومنها تعسري أمورهومن جمالسهم, وحرم بركة االنتفاع هبم, 

                                                           

لقاهرة, الباءة: النكاح؛ أي من وجد مؤن النكاح فليتزوج. ينظر: إبراهيم، رجب عبد اجلواد، معجم املصطلحات اإلسالمية يف مصباح املنري، مصر, ا (79)
 .37-36م, ص2002ه , 1423، 1دار اآلفاق العربية، ط

م يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. ينظر: ابن منظور, حممد بن مكرم الوجاء: من الوجء: وهو أن ترض أُن ثيا الفحل؛ ليذهب شهوة اجلماع، وأّن الصو  (80)
 .191، ص1ه , فصل الواو, مج1414, 3بن علي, أبو الفضل، لسان العرب، لبنان, بريوت، دار صادر، ط

 .1018، ص2، مج1400أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، ابب استحباب ملن اتقت نفسه، ووجد مؤنة، رقم احلديث  (81)
  .15. ص5, مج2625أخرجه الرتمذي يف سننه, أبواب اإلميان, ابب ما جاء ال يزين الزاين وهو مؤمن, رقم احلديث (82)

    .29م, ص1996ه , 1416, 5ابن تيمية, اإلميان, بريوت, دمشق, عمان, املكتب اإلسالمي, ط ((83
، 1لكتب، طالشيباين، أبو عبد هللا أمحد حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، مسند اإلمام أمحد، تح: السيد أبو املعاطي النوري, لبنان, بريوت, عامل ا (84)

  .282, ص5, مج22801م, رقم احلديث1998ه , 1419
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واملعصية ظلمة, وكلما قويت الظلمة  فإن الطاعة نور ؛ظلمة جيدها يف قلبه حقيقة حيس هبا كما حيس بظلمة الليل البهيم
 (85)ومنها:حرمان الطاعة." ازدادت حريته حىت يقع يف البدع والضالل واألمور املهلكة وهو ال يشعر.

كما أن اتباع هذه الشهوة يفقد حياء النفس, وجتعل اإلنسان ال يبايل ابلقيام أبفعال خملة للقيم واألخالق اإلسالمية   
لناس, بل يتجرأ أبخبارهم أبفعاله القبيحة. فاحلياء جيعل نفس اإلنسان متزنة وهادية ومطمئنة, وهو مادة حياة أمام ا

:"ذهاب احلياء الذي هو مادة حياة القلب, وهو كل خري, وذهابه ذهاب اخلري -رمحه هللا-القلب كما قال ابن القيم 
 (87)خبري((. احلياء ال أييت إالى يف حديثه: )) -صل هللا عليه وسلم–الكرمي وهو اخلري كله كما أخربان رسولنا , (86)أمجعه"

 

 اخلامتة :

ىل حياة طيبة ى إلكل مسلم يسع همةهذا ما يسَّره هللا تبارك وتعاىل يل يف مجع املعلومات اخلاصة هبذا املوضوع، وامل 
ودّونُت كل ما اطمأن إليه قليب وأوصلتين إليه  صيب,وأمستقرة. وال أزعم أن ما كتبته صواابً كله، بل إمنا أان بشٌر أخطئ 

 فتوصلت بذلك إىل عّدة نتائج أمهها:ِ وسائلي وإمكانيايت وقدرايت، 

ىل ماتشتهي؛ لتؤدي دوراً هاماً يف حفظ حياة اإلنسان وأرشده إ*إن هللا سبحان وتعايل جعل من فطرة النفس أن متيل  
ذا اختل ذلك التوازن نتج عنه إيف توازن بني تلبية حاجات اجلسد والروح, و ىل القيام ابألعمال الصاحلة لكي يعيش إ

 طغيان الشهوات.

انتشار الراب  إىلي دتؤ  -كما ذكران سابقاً –ع شهوة املال تبا اك  .*إن لكل شهوة أتثري وخيم على الفرد وعلى اجملتمع  
 والرشوة والغش واالختالس والسرقة والتزوير يف املعامالت وغريها. 

شروعة, واألخطر من ذلك اختالط األنساب املنتيجة العالقات اجلنسية غري  *تفشي األمراض اخلطرية والوابئيات  
 .وتضييع حقوق األطفال

ىل انتشار إ* أما شهوة البطن فاملظاهر املنتشرة بسببها هي نفس املظاهر املنتشرة جرّاء اتباع شهوة املال, ابإلضافة   
الروحية كما هو احلاصل يف شهر رمضان الكرمي, جند أن أكثر املسلمني انساقوا وراء شهوة بعض األمراض اجلسمية و 

                                                           

الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف أو الداء والدواء, تح: عمرو عبد ابن القيم  اجلوزية, حممد أيب بكر بن ايوب الزرعي الدمشقى احلنبلي, اجلواب  (85)
   . "مت االقتباس بتصرف بسيط"126-124م, ص1996ه , 1417, 1املنعم سليم, مصر, القاهرة, مكتبة ابن تيمية للنشر,ط

    .148ابن القيم اجلوزية, اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف, املرجع السابق, ص ((86
   . 2267, ص5, مج5766أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب األدب, ابب احلياء, رقم احلديث ((87
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ىل طلوع الفجر, إالبطن ابإلسراف يف شراء املأكوالت واألطعمة املتنوعة, وتظل املوائد ممتلئة هبا من غروب الشمس 
يف احلرص علي زايدة إميان  املتمثلروحي ويتبع ذلك نوم طويل بقصد تقصري هنار رمضان؛ مما يفرغ الصوم من معناه ال

 ودعها هللا يف الشهر املبارك.                                                                                      أىل كسب احلسنات وغريها من الفضائل الىت إالنفس, والتسابق 

 ورتمسك ابألخالق اإلسالمية, وأن يبينوا دلدعاة املسلمني أن يقوموا ما بوسعهم يف دعوة الناس ل وعليه نوصي  
األسرة يف تربية أبنائها على تقوى هللا, وأن يقوموا إبرشاد الشباب اىل أمهية العمل يف حتصني النفس وشرح خطورة 

متزايد يف بعض اجملتمعات اإلسالمية يلزم على الدعاة الفراغ. فإن ما نشاهده يف اآلونة األخرية من انفالت أخالقي 
واملربيني أن يكثفوا اجلهد ابلوعظ واإلرشاد بكل وسائله وأساليبه للحد من انتشار املخالفات الشرعية  الناجتة من جرّاء 

 اتباع الشهوات. 

 

  املصادر واملراجع:

 أوال : القرآن الكرمي.

 نيا : كتب التفسري:اث

أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، تح: سامي بن ابن كثري،  -1
 م.1999ه ,1420، 1حممد سالمة، دار طيبة، ط

أبو السعود، العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، لبنان, بريوت,  -2
 .دار إحياء الرتاث العرب

األلوسي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي, روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين,  -3
 ه.1415, 1دار الكتب العلمية, ط ,بريوتلبنان, علي عبد الباري عطية, : تح

التأويل يف معاين التنزيل, بريوت, اخلازن, عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن, لباب  -4
 ه.1415, 1دار الكتب العلمية, ط

أبو عبد هللا بن عمر بن احلسن احلسني التيمي، مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، بريوت, دار إحياء الرتاث  الرازي, -5
 ه .1420، 3العريب، ط
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فسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، العلوى اهلررى الشافعي، ت يرمحممد األمني عبد هللا األالعلوى،  -6
 .2001ه ، 1421، 1بريوت، لبنان، دار طوق النجاة، ط

القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مشس الدين، اجلامع ألحكام القرآن،  -7
 م.1964ه , 1384، 1لكتب املصرية، طتح: أمحد الربدوين, وإبراهيم أطفيش، مصر, القاهرة, دار ا

 .م2003ه , 1423، 32سّيد، يف ظالل القرآن، مصر,  القاهرة, دار الشروق، طقطب،  -8

 

 :اثلثا : كتب األحاديث

براهيم عطوة عوض، إأبو عيسى الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، سنن الرتمذي، تح:  -9
 م.1975, ه 1395، 2البايب احلليب، طمصر, شركة مكتبة مصطفى 

هللا حممد بن يزيد القزوين، سنن ابن ماجه، تح: شعيب األرنووط، وعادل مرشد وغريمها, دار  عبد ماجه، أبو ابن -10
 . م2009ه   1430الرسالة العاملية، 

يح البخاري", تح: اجلامع الصحيح املختصر"صح بو عبد هللا البخاري اجلعفي,أالبخاري, حممد بن إمساعيل  -11
 م.1987ه , 1407, 3مصطفى ديب البغا, بريوت, اليمامة, دار ابن كثري, ط

ميان، تح: عبد العلى عبد العلى عبد احلميد حامد، مام احلافظ أىب بكر أمحد احلسني، شعب اإلالبيهقى، اإل -12
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