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ـٰن الرحيم  بسم اهللا الرمح
احلمد هللا باري الربيات، أحلّ لنا الطيبات وحرم علينا اخلبيثات، وحذَّرنا من ظلمة الشبهات 

 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له احمليا واملمات، .وعواقب االعتداء يف الشهوات
ن التعرض ألسباب ا عبده ورسوله، جاءنا باآليات البينات، وحذَّرنا من املهلكات وم حممدوأشهد أنّ
 ورضي عن آله وأصحابه أهل . صلى اهللا عليه وسلم أعظم الصلوات والتسليمات.العقوبات
  :أما بعد. املكرمات

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ..أيها اإلخوة واألخواتف
يكون بأهل اخلري، يكون ا من أطيب اللقاءات لقاًء على هذا اللقاء، فإنّ- عز وجل–د اهللا إنين أمح 

 بأمسائه احلسىن وصفاته العال أن يبارك يف -عز وجل– اخلري، يكون على اخلري، وإين أسال اهللا مبحيب
  .ا مفاتيح للخري مغاليق للشر وأن جيعلنا مجيع،وأن ينفع به قائله وسامعه ،هذا اللقاء

 اإلنسان وصوره وجعله يف أحسن تقومي ورباه -عز وجل–خلق اهللا  ..خواتأيها اإلخوة واأل
بنعمه وأنعم عليه بنعم كثرية، خلقه ورباه بالنعم حلكمة عظيمة، حلكمة سامية يزكو ا اإلنسان، 

وما خلَقْت الْجِنّ والْإِنس إِلَّا {: - سبحانه– عن هذه احلكمة فقال - انهسبح–وأخربه 
وندبعيل{] نني وحمذِّرين ]56الذارياتوأرسل له الرسل مبشرين ومنذرين ومبي ،}  يا فثْنعب لَقَدو

وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباع ولًا أَنسر ةّاألنبياء -عز وجل– ، وختم اهللا]36:لنحلا[}كُلِّ أُم 
، الذي أكمل اهللا له الدين، وأمتّ عليه - صلى اهللا عليه وسلم–والرسل بأشرفهم؛ مبحمد بن عبد اهللا 

صلى اهللا عليه – بكل خري، فما من خري إال وبينه النيب -صلى اهللا عليه وسلم–جاء ووبه النعمة، 
  . وحذَّر أمته منه-نه النيب صلى اهللا عليه وسلم بي وأرشد أمته إليه، وما من شر إال-وسلم

أن :  األصل أيها اإلخوة واألخواتمواملؤمن املوفَّق ينطلق يف أموره كلها من أصل عظيم، ذلك
علَّمكم : - رضي اهللا عنه–ل رجلٌ لسلمان ولذا ملّا قا . علَّمنا كل شيء-صلى اهللا عليه وسلم–النيب 

 فالنيب .أجل: -رضي اهللا عنه–قاهلا على سبيل االستهزاء، قال سلمان  ؟نبيكم كل شيء حىت اخلراء
  .صلى اهللا عليه وسلم علَّمنا كل شيء–

 وبين له طريق ، حبكمته-سبحانه– اإلنسان وركّب فيه أمورا -عز وجل–خلق اهللا  ..أيها اإلخوة
سبحانه – ربنا م أنّ وخلق فيه ما شاء حلكم عظيمة، فاملعلو، وأكرمه بالعقل،اخلري وطريق الشر



  يمان الرحيليسل/ فضيلة الشيخ 
  

  

 3  
 

 معلَّل - سبحانه– وشرعه -سبحانه– وال يشرع إال حلكمة، فأفعاله ، ال خيلق إال حلكمة-وتعاىل
  .باحلكم العظيمة والغايات احملمودة

ا وحمبتها، :  يف اإلنسان-عز وجل–ن األمور اليت خلقها اهللا ومميله إىل أمور مما يف الدنيا وإراد
ميل الرجل للمرأة وميل املرأة للرجل وميل اإلنسان للذرية وميل اإلنسان ورأس ذلك يف اإلنسان 

زيِّن للنّاسِ حبّ الشّهوات من النِّساِء والْبنِني والْقَناطريِ  {: -عز وجل–للمال وحبه له؛ كما قال اهللا 
ّوسلِ الْميالْخو ةّضالْفبِ والذَّه نم ةطَرقَنالْم هدنع اللَّها وينّالد اةيالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعالْأَنو ةم

 وبين لنا ، أخربنا أن الشهوات زينت لإلنسان-عز وجل–، فاهللا ]14: آل عمران[}حسن الْمَآبِ
ال بعض أهل  وقد اختلف العلماء من الذي زين لإلنسان تلكم الشهوات؟ فق.رأس تلك الشهوات

إن املزين هو :  وقال بعض أهل العلم. حلكمة عظيمة- سبحانه وتعاىل–إن املزين هو اهللا : العلم
 زين الشهوات لإلنسان حلكم -عز وجل– اهللا  واحلق أنّ.الشيطان ليغوي اإلنسان بتلكم الشهوات

  : عظيمة؛ منها حكمتان ظاهرتان بينتان
  .صاحل له يف الدنياإىل ملان اإلنسا أن يصل : إحدامها-
 فيتبين من يضع هذه الشهوات فيما أحلَّه اهللا ، ذه الشهوات-عز وجل–أن يبتليه اهللا : والثانية-
  .- سبحانه وتعاىل– ومن يعتدي يف الشهوات فيجعل الشهوات فيما حرمه اهللا -عز وجل–

والعياذ – يسري به باإلنسان إىل النار يجعلها طريقالوالشيطان يزين الشهوات لإلنسان ليغويه ا و
  .- باهللا عز وجل

 خلق فينا اللذات والشهوات - تعاىل– اهللا إنّ: -رمحه اهللا–لذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ذلك يف نفسه نعمة، وبه لنستعني ا على كمال مصاحلنا، فخلق فينا شهوة األكل واللذة فيه؛ فإنّ

وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو يف نفسه نعمة، وبه حيصل بقاء حيصل بقاء جسومنا يف الدنيا، 
النسل، فإذا استعني ذه القوى على ما أُمرنا كان ذلك سعادة لنا يف الدنيا واآلخرة وكنا من الذين 
أنعم اهللا عليهم نعمة مطلقة، وإن استعملنا الشهوات فيما حظره علينا بأكل اخلبائث يف نفسها أو 

ينا أزواجنا أو ما ملكت أمياننا كنا ظاملني معتدين غري مل أو باإلسراف فيها أو تعدكسبها كاملظا
  .شاكرين لنعمته

أصل الشهوة مركّب يف خلقة اإلنسان وموجود يف فطرة اإلنسان، واملعلوم أيها .. نعم أيها اإلخوة
ما يدفع فطرة اإلنسان،  يصادم فطرة اإلنسان، فال يوجد يف الدين  الدين اإلسالمي ملاألفاضل أنّ

  .لكن الدين يرتقي بفطرة اإلنسان
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 علينا الشهوة ولكن هذّا وكملها وجعلها يف مرتلة عليا -عز وجل–ولذا أيها اإلخوة مل حيرم اهللا 
تتحقق ا مصاحل اإلنسان ويتهيأ ا هذا العبد ملرتبته العالية يف الدنيا ويتهيأ للمآب احلسن يف اآلخرة، 

د على ذلك منها مما فيه مفاسد ينحط ا اإلنسان من مرتبته اإلنسانية املكرمة إىل املرتبة وحرم ما زا
  .احليوانية الشهوانية  يف الدنيا وتكون سببا خلسارته يف اآلخرة

رمحه اهللا–ا ما أمجله من كالم، يقول اإلمام قتادة ولذا نقل املفسرون عن اإلمام قتادة كالم - :
ا بال شهوات، وخلق البهائم شهوات بال عقول، وخلق اإلنسان املالئكة عقولً -سبحانه–خلق اهللا "

فمن غلب عقله شهوته فهو مع املالئكة، ومن : "، مركب من األمرين، قال" وشهوةاعقلًوجعل له 
  ".غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم

بعض  وجعل له عقال، وشرع له شرعا، ولذا يقول ، جعل لإلنسان شهوة- عز وجل–فاهللا 
 مث حيكم بل حيكم هذه الشهوة بعقلهإن املسلم حيكم شهوته بعقله فال يتبع شهوته احليوانية : "العلماء

ذلك على خري عظيم، ليس منفردا بعقله وليس متبعا لشهوته، يف عقله بشرع رب العاملني، فهو يسري 
رب العاملني الذي فيه حيكم هذا العقل بشرع  به، و-عز وجل–بعقل أنعم اهللا بل حيكم هذه الشهوة 

  .الصالحالكمال و
ها فيما حرمه ووضعورد يف الكتاب والسنة للشهوة إمنا هو يف االعتداء فيها وكل ذم أيها اإلخوة 

واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتّبِعونَ الشّهوات أَنْ  {: ، يقول اهللا عز وجل-عز وجل–اهللا 
اتيمظلًا عييلُوا ملَاةَ  {: -سبحانه– ويقول ،]27: النساء[}مّوا الصاعأَض لْفخ مهدعب نم لَففَخ

ّنَ غَيلْقَوي فوفَس اتوهّوا الشعبّات59:مرمي[}او[وجاء عن أيب ب ،عن النيب -رضي اهللا عنه–زة ر –
 ، شهوات الغي يف بطونكم وفروجكم:ا أخشى عليكم ممإنّ: (( قال أنه-صلى اهللا عليه وسلم

رواه اإلمام أمحد والبيهقي والبزار والطرباين وصححه )) ومضالت الفنت: ومضالت اهلوى، ويف لفظ
  . األلباين

ومما ال شك فيه أيها اإلخوة أننا نعيش يف زمن انفجار الشهوات واتساع أبواا وكثرة طالا، 
أسباب أعظم ة امللهِبة للشهوات انفجرت على الناس يف هذا الزمان  السابقة القدميفمع األسباب

ييجا عظيما وأطم، فهناك مثال بعض القنوات الفضائية اليت ختصصت ييج الشهوات يف ظهار يف 
 واألفالم املثرية ، واألغاين امللهبة للشهوات، يف إظهار ما يثري الشهوات،النساء الفاتنات املتفننات

عتداء يف الشهوات، على االهناك املواقع اإللكترونية اليت تفنن أصحاا يف داللة الناس للشهوات، و
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 مما جعل لكثري من أبناء زماننا نصيبا من االعتداء يف الشهوات، قد يبدأ مع ،وال حول وال قوة إال باهللا
أسريا ذليال إن مل  لكنه سرعان ما يشتعل كالنار أو كالشيب فيصبح املفتون ا ،اإلنسان شيئا قليال

  .يتنبه ألمره يف بادئ أمره ويقف مع نفسه وقفة قبل أن تزل القدم يف هذا الطريق
يف فتهاونوا م مل يتنبهوا أ هلم الشهوات مع صالح يف أنفسهم ابتداء إال ت كثري من الناس زين

ه ويسري حىت يرى أنه  والشيطان ال يقنع من اإلنسان باليسري بل يسري ب،يسري من الشهوات احملرمة
  .أدخله النار

 الشيطان حريص على أن  ولذا العبد املؤمن يعلم أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم وأنّ
 فينتبه لنفسه ويكون على ،رييقوده إىل ما وراء هذا اليسيبدأ يزخرف له اليسري ليقوده إىل احملرم وقد 

  .طان ميكر به ال يغتر بنفسه أبدا مهما كان حاله الشيحذر ما بقيت الروح يف اجلسد، يعلم أنّ
 إمام أهل السنة ملّا حضرته الوفاة -رمحه اهللا رمحة واسعة– اإلمام أمحد  ولذا من أروع ما يذكر أنّ

 - رمحه اهللا– اإلمام أمحدكان ، ف"ال إله إال اهللا: ، قلال إله إال اهللا: قل! يا أبتاه: "كان ابنه يقول له
: بعد بعد بعد، فقال اإلمام أمحد: ، فلما أفاق من غشيته ذكر له ابنه أنه كان يقول بعدعدبعد ب: يقول

 اإلمام أمحد فُتن بالشبهات فلم ."فُتين يا أمحد مل أمتكن من فتنتك: ل يل وقال الشيطان متثَّيابين إنّ
لده ليشتد أمله امللح بعد ج برحهوضرِب وحشي جوسجِن وذي يف هذا  وثبت على السنة وأُ،يفنت

 ثبت على اخلري والزهد والورع  بلفلم يفتنت بهوأُعطي املال  فُتن باملال مثومع ذلك ثبت على السنة، 
بعد الزالت الروح يف فتين يا أمحد، فما كان اجلواب؟ بعد :  حال غشيته وقال لهفتمثل له الشيطان

  .يف هذه اللحظاتوهو تنه الشيطان حىت اجلسد، فاإلمام أمحد مل يأمن على نفسه أن يف
 نّأدين من بالد كثرية وجدت رِ أسئلة كثري من الناس اليت تإين عندما تأملّت..  ولذا أيها اإلخوة
كثريا من املسلمني يى بعضهم ون يف الشهوات احملرمة، بل إنّتردإىل درجة ال تقع من قد يترد 
نا يف أسئلة السائلني لو ذكرناه للناس ما صدقه أحد، ولوال أن  بعض ما يذكر لاحليوانات، وواهللا إنّ

، لكنها أمور واقعة جتعلين وجتعل غريي من اه أبدا عن هذا ملا صدقنناأصحاب الشأن هم الذين يسألون
ن للناس عواقب أنّ ون طالب العلم يربيحذَّر من االعتداء يف الشهوات، وأن يمن الفرض الالزم أن ي

  . يف الشهواتاالعتداء
 إىل هون كثريا من الناس يتساقطون يف االعتداء يف الشهوات وال يشعرون مبا جيرإنّ.. أيها اإلخوة

  .أنفسهم وإىل بيوم وإىل جمتمعهم من عواقب وخيمة
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  أنّ:-أيها األحبة- من أعظمها ، االعتداء يف الشهوات له عواقب وخيمة عظيمةوواهللا مث واهللا إنّ
، االعتداء يف الشهوات طريق يوصل إىل - والعياذ باهللا–الشهوات يقود صاحبه إىل النار االعتداء يف 

  .النار
حجِبت النار : (( قال- صلى اهللا عليه وسلم– أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه–جاء عن أيب هريرة 

  .رواه البخاري، وروى مثله اإلمام مسلم عن أنس بن مالك)) بالشهوات، وحجبت اجلنة باملكاره
انظر : قالفملّا خلق اهللا اجلنة والنار، أرسل جربيل إىل اجلنة : رضي اهللا عنه قال–وعن أيب هريرة 

عز –إليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها، فنظر فيها، فماذا رأى؟ رأى النعيم املقيم، فرجع إىل اهللا 
مر مر ا ويف رواية فأُيم، فأَما فيها من النعيم املقسمع ا أحد إال دخلها؛ لوعزتك ال ي:  فقال-وجل
ا فحَّت باملكاره، فقالف :فإذا هي فنظر إليها  ، ألهلها فيهااذهب إليها فانظر إليها وإىل ما أعددت

وإىل ما اذهب فانظر إىل النار : وعزتك لقد خشيت أال يدخلها أحد، فقال: قد حفت باملكاره، فقال
وعزتك ال يدخلها أحد، : يركب بعضها بعضا، فرجع فقالأعددت ألهلها فيها، فنظر إليها فإذا هي 

وعزتك ال يدخلها أحد، فأُمر ا فحفّت : ملّا رأى ما فيها من العذاب وأصناف العذاب قال
: ها فانظر إليها، فنظر إليها فإذا هي قد حفَّت بالشهوات فرجع وقالليارجع إ: بالشهوات فقال

فّت بالشهوات وكانت الشهوات طريقا إىل .ال دخلها أال ينجو منها أحد إوعزتك لقد خشيتملّا ح 
: ن يدخلها الناس، احلديث رواه النسائي والترمذي وقال األلباينأ - عليه السالم–جهنم خشي جربيل 

  .حسن صحيح
 هي الشهوات احملرمة، الطريق  اليت حفَّت ا النار-أيها اإلخوة-والشهوات كما ذكرنا قبل قليل 

  .ق إىل النار يف الشهوات هو طريق االعتداء يف الشهواتالذي هو طري
 أنه سبب عظيم يف ظهور أنواع من البالء :ومن عواقب االعتداء يف الشهوات أيها اإلخوة

ظَهر الْفَساد في الْبرِّ والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي  {: -عز وجل–والكوارث يف البالد والعباد، يقول اهللا 
  .]41:الروم[} ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَالنّاسِ

 - صلى اهللا عليه وسلم–أقبل علينا رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنهما– جاء عن عبد اهللا بن عمر 
يا معشر املهاجرين مخس إذا ((واخلطاب للمهاجرين واملقصود األمة )) يا معشر املهاجرين: ((فقال

مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت  :وذكر من هذه اخلمس، يتم ن وأعوذ باهللا أن تدركوهنابتل

  .)) فشى فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضواإاليعلنوا ا 
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ليشربن أناس من : ((-صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا : وجاء عن أيب مالك األشعري قال

ف على رؤوسهم باملعازف واملغنيات، خيسف اهللا م األرض ر يسموا بغري امسها ، يعزأميت اخلم

  )).وجيعل منهم القردة واخلنازير
فاالعتداء يف الشهوات أيها اإلخوة قد جير على الفرد بالء ال يتوقعه، وقد جير على البالد بالء ال 

  .يتوقعه أهلها
 أنه يؤذي قلوب أولياء اهللا، وأذية قلوب أولياء :خوةومن عواقب االعتداء يف الشهوات أيها اإل

 - عز وجل–قال اهللا : ((- صلى اهللا عليه وسلم– أمل نسمع قول رسول اهللا ،اهللا وخيمة على صاحبها
–ويف هذا أيها اإلخوة ديد شديد، ولذا كان السلف الصاحل ) )من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب

  .ا احلديث يعظمون هذ-رضوان اهللا عليهم
م قدإذا أردت يا عبد اهللا أن ت:  وهنا فائدة ذكرها أهل العلم تتعلق مبوضوعنا، قال بعض أهل العلم

ون من هذا األمر فاحذر يا  أولياء اهللا الذين هم عباد اهللا املتقون يتأذَّ أنّعلى أمر من األمور فعلمت
عبد اهللا من أن تناصر أولياءه- عز وجل–لياء اهللا واهللا  يف هذا أذية لقلوب أو ألنّ؛م عليهقد .  

ذهب للحياء من اهللا، ومذهب للحياء من أنه م: ومن عواقب االعتداء يف الشهوات أيها اإلخوة
حياؤه من اهللا وقل حياؤه من الناس، حىت يذهب من قلبهبع الشهوات قلََّالناس، فمن ات .  

 أول أمره قد يستحي من الناس، تراه إذا نظر  ولذا أيها اإلخوة ترى الذي يعتدي يف الشهوات يف
إليه كف عن شهوته، ولكن مع استمراره يف االعتداء يف الشهوات يبدأ حياؤه يف الذهاب حىت ال 

  .يبايل بنظرات الناس
كما قرر أهل العلم من أعظم األمور اليت متنع اإلنسان من الوقوع أنّ احلياء واملعلوم أيها اإلخوة 

صلى – ولذا جاء عن النيب .، فإذا ترك اإلنسان احلياء تردى يف الشهوات-عز وجل– فيما حرم اهللا
، قال ))حي فاصنع ما شئتتإذا مل تس:  األوىلمما أدرك الناس من كالم النبوة  أنّ: ((-اهللا عليه وسلم

  . ه العبد إذا مل يستحي فإنه ال يتورع عن فعل كل ما يرضي معىن هذا احلديث أنّإنّ: العلماء
إذا ذهب حياء اإلنسان و احلياء من األمور اليت متنع اإلنسان من التردي يف األمور اليت لكه، ولذا

   .فإنه ال يردعه عن ذلك شيء
 االعتداء يف الشهوات وإطالق العنان للنفس يف شهواا سبب ألن يتردى  إنّ:وباجلملة أيها اإلخوة

  .- والعياذ باهللا–ب للخسران يف اآلخرة  وسب،اإلنسان يف كثري من األمور يف الدنيا
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ري، فقد يقود اخل من االعتداء يف الشهوات قائد لكل شر ومانع هل العلم أنّأذا ذكر بعض لو
ها، وقد يقود صاحبه ألن عاقر بسبب شهوات ي؛ ألن ميتنع عن اإلسالم أصال- والعياذ باهللا–صاحبه 

أن يكره أهل اخلري إىل  -والعياذ باهللا–حبه  بسبب شهوات يريدها، وقد يقود صا؛يرتد عن اإلسالم
يوقع الناس يف لويكره جمالسة أهل اخلري ويكره جمالس أهل اخلري، بل قد يقود صاحبه إىل أن يسعى 

واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم  {:  يف أول احملاضرةتلونا كما -عز وجل–رمة، ولذا يقول اهللا احلمور األ
بعون الشهوات قد ، فالذين يت]27: النساء[}ذين يتّبِعونَ الشّهوات أَنْ تميلُوا ميلًا عظيماويرِيد الَّ

  .نسان أن يكون مثلهمإيصل م األمر إىل أم يريدون لكل 
ون  الكثريين منهم يسع الذين يتردون مثال يف إدمان املخدرات جتد أنّولذلك أيها اإلخوة إنّ

  . السيما إذا رأَوا منه متنعا،إليقاع غريهم يف هذا الطريقجاهدين 
قال بعض  : - رمحه اهللا– كالما نفيسا، يقول ابن القيم - رمحه اهللا–ويف هذا الباب ذكر ابن القيم 

رأيت منهن اثنتني، :  مث قال،يف الغضب والشهوة والرغبة والرهبة: الكفر يف أربعة أشياء: العلماء
  .ر عشق فتنصورجال غضب فقتل أمه، رجال

  :  امرأة مجيلة فمشى إىل جانبها مث قالنظر إىلالبيت فب وكان بعض السلف يطوف 
  وى اللذات والدين يل أهوى هوى الدين واللذات تعجبين                 فكيف

  .- رمحه اهللا عز وجل–هذا ذكره اإلمام ابن القيم . دع أحدمها تنل اآلخر: فقالت
 االعتداء يف الشهوات قد يقود صاحبه إىل أن أنّ: اء يف الشهوات أيها اإلخوةومن عواقب االعتد

  .ال يلتذ باملباح من الشهوات، فال يلتذ إال باحملرم
 فإذا  فال يلتفت إليها،- عز وجل–ها اهللا ح عنده الشهوة اليت أبا- أيها اإلخوة–وكم من شخص 

 وهذا من عواقب االعتداء . وأخذ جيري وراءهارأى شهوة حمرمة هي دوا بل دوا بل دوا، تبعها
مجيلة فال يكاد ينظر إليها، شريفة نة عفيفة طيبة ديزوجة يف الشهوات، كم من رجل رزقه اهللا امرأة 

 بسبب االعتداء يف -أيها اإلخوة–وإذا رأى امرأة هي دوا بكثري ذهب جيري وراءها، إمنا هذا 
  .الشهوات

 االعتداء يف الشهوات يكون مزرعة للوقوع يف نّأ: شهوات اخلطريةومن عواقب االعتداء يف ال
  .الشبهات

  : عظيمانه إىل اهللا يعيقه عائقانق اإلنسان وهو يف طري أنّ-أيها اإلخوة– واملعلوم 
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  .الشبهات، اليت تتطرق إىل أمور يرى أا من الدين وليست من الدين: أحدمها-
  .الشهوات: وثانيهما-

  . ولكن الشهوات قد تقود صاحبها إىل االحنراف يف باب الشبهات؛تالشبها: وأخطرمها
عندما جنالس - إلخوةاأيها – فنحن .ن خالط الشباب وناصح الشباب عرف هذا حق املعرفة وم 

بعض الشباب الذين وقع هلم احنراف فكري بل حينما نناقش بعض الشباب الذين قاموا بأعمال 
 الطريق الذي قادهم إىل هذا هو باب  القبض عليهم وجنالسهم للمناصحة جند أنّلقيإجرامية وأُ
رقته الشهوات فجاء أصحاب ح فكم من شخص اعتدى يف الشهوات احملرمة حىت أ.الشهوات

تريد أن تتخلص من نار الشهوات عليك ذا الطريق، هذا طريق اجلنة، هذا : الشبهات وقالوا له
–ريق كذا، فقادوه من جانب االعتداء يف الشهوات إىل جانب الشبهات طريق احلور العني، هذا ط

  .- والعياذ باهللا
 فحاورته ، الشباب، وهو من الذين قاموا ببعض األعمالأحدواهللا أيها اإلخوة إين جلست مع 

 فيها مث ملّا يئست من حيايت من واهللا يا شيخ إنه ما من شهوة حمرمة تتصورها إال وقد وقعت: فقال
تريد أن تتخلص من كل هذه الذنوب؟ : هذه الشهوات احملرمة جاءين شاب وقالما أنا فيه من ة كثر
 وهو يف احلقيقة اإلفساد ولكنهم يسمونه جهادا – عليك ذا الطريق طريق اجلهاد: نعم، قال: قلت

 فما هو إال،  فإنك لن تتخلص من ذنوبك إال إذا سلكت هذا الطريق-زعموا، وهم يف ذلك كاذبون
فدخلت هذا الباب ال تدينا ولكن : وإذا بك من أهل احلنة، قالغفر لك ذنوبك تبعمل واحد فإذا 

إين مل أصلي وأحافظ : ألختلص من هذا الذي أنا فيه، بل إين دخلت هذا الباب وأنا ال أصلي، قال
ذلك الشاب أن ولكن كان االعتداء يف الشهوات هو الطريق الذي سهل ل. على صاليت إال يف السجن
  .يقوده إىل باب الشبهات

 وهذا باب عظيم، والعقوبات يف هذا الباب كثرية والعواقب خطرية، وليس قصدي أن أحصر 
  . عواقب االعتداء يف الشهوات وإمنا قصدي أن أحذِّر من هذا الباب حتذيرا يصل إىل األلباب

شرعيا صحيحا يعلم أنّ االعتداء يف إنّ العالم بالشرع واملدرِك للواقع إدراكا .. أيها اإلخوة
الشهوات له أسباب جتر الشخص إىل الوقوع فيه، وأنا سأسردها سردا ألنّ الوقت قد ضاق علينا 

  .واإلخوة يريدون أن نفتح باب األسئلة فأُشري إشارة إىل هذه األسباب
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من طرق أهل مع ما ذكرناه فمن أعظم أسباب انتشار االعتداء يف الشهوات بني الناس اليوم 
غياب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بني الناس والتساهل يف ذلك وعدم االهتمام به عند : الشر

  .كثري من الناس
كم من شخص يرى شابا جارا له يقع يف الشهوات احملرمة فال يقف معه وقفة ،وال يأمره 

 : -صلى اهللا عليه وسلم–يب مبعروف، وال ينهاه عن منكر، وهذا سبب النتشار املنكرات، يقول الن
ما من قوم يعمل فيهم باملعاصي مث يقدرون على أن يغيروا مث ال يغيروا إال يوشك أن يعمهم اهللا منه ((

  )).بعقاب
 تساهل كثري من اآلباء واألمهات يف إدخال أسباب إثارة الشهوات :ومن األسباب أيضا يا إخوة

اع األوالد والبنات يف البيوت، مما جيعلهم جيتمعون على تلك إىل البيوت حبجة الترفيه وحبجة اجتم
  .األمور اليت تقودهم إىل الشر املستطري

وواهللا يا إخوة لو ذكرنا للناس ما نعرفه مما وقع يف بعض البيوت بسبب تلك املالهي اليت أُدخلت 
  .إىل البيوت ملَاَ صدقه أحد
ه عن قاذورات االعتداء يف الشهوات  أصدقاء السوء، كم من شخص ال:ومن األسباب أيضا

جاءه صاحب فزخرف له تلك الشهوات وأخذه إىل أماكنها مث أخذه إىل األماكن اليت يعمل فيها 
  .الشهوات احملرمة وجره مث جره حىت أوقعه يف تلكم الشهوات احملرمة

سه وأنه على  اغترار اإلنسان بنفسه، وهذا من األسباب اخلطرية، فكم من شخص اغتر بنف:ومنها
صالح وأنه على خري فأقبل على الشهوات احملرمة ال ينكرها وال يبتعد عنها، فتزخرفت له شيئا فشيئا، 

  .فوقعت يف قلبه، مث بدأ يفعلها سرا، مث ال زال جيره الشيطان إليها حىت تردى فيها
ومن .  الشهوات من أعظم األسباب اليت سربتها يف الواقع لكثرة االعتداء يف-أيها اإلخوة–هذه 

  .أراد السالمة فعليه أن ينتبه هلذه األسباب وأن حيذر من الوقوع يف تلك األسباب
 أذكر منها سببا واحدا،  أسبابا للسالمة من التردي يف الشهوات،-أيها اإلخوة–كما أن هناك 

ثمر يف النفس اإلميان بأمساء اهللا وصفاته إميانا حقيقيا ي: هو أعظمها، ذلكم السبب أيها اإلخوة هو
 ومراقبته، فيؤمن بأن اهللا معه يسمع كالمه مهما دق وخفي، ويرى فعله -عز وجل–اخلوف من اهللا 

 العالم -سبحانه– ال حيجب بصره حجاب وال يغلَق عنه باب، وأنه -سبحانه–مهما ختفّى به، وأنه 
 يف -صلى اهللا عليه وسلم–نيب بالسرائر والعالنية، ال ختفى عليه خافية، وأنّ األمر كما أخرب به ال
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ما منكم من أحد إال وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترمجان، مث ينظر أمين منه فال : ((قوله
، وجاء ))يرى إال ما قدم، وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فال يرى إال النار

 فضحك -صلى اهللا عليه وسلم–كنا عند رسول اهللا (:  قال- رضي اهللا عنه–عن أنس بن مالك 
: من خماطبة العبد ربه يقول: ((اهللا ورسوله أعلم، قال: قلنا: قال)) هل تدرون مما أضحك؟: ((فقال

: فإين ال أُجيز على نفسي إال شاهدا مين، قال: بلى، قال: يقول: يا رب أمل جترين من الظلم؟ قال
فيختم على فيه فيقال : هيدا وبالكرام الكاتبني شهودا، قالكفى بنفسك اليوم عليك ش: فيقول
بعدا لكن وسحق : فيقول: مث خيلَّى بينه وبني الكالم، قال: فتنطق بأعماله، قال: انطقي، قال: ألركانه

  )).فعنكن كنت أناضل
د أن يؤمن العب: فأعظم أسباب السالمة أيها اإلخوة من التردي يف أوحال االعتداء يف الشهوات

، وأنّ اهللا -عز وجل– وصفاته إميانا حقيقيا، وأن يؤمن أنه واقف بني يدي اهللا -عز وجل–بأمساء اهللا 
  .- عز وجل– سيكلمه، وأنّ جوارحه ستشهد عليه بني يدي اهللا -عز وجل–

إنّ هذا األمر أمر عظيم، فينبغي على كل مسلم يغار على أهله ويغار .. أيها اإلخوة واألخوات
وخياف على بالده أن يتنبه هلذا األمر، وأن يسعى للتحذير من االعتداء يف الشهوات، وأن على جمتمعه 

  .يبين ذلك للناس، وأن نسعى ألن يذكِّر بعضنا بعضا يف هذا
فيا من أحرقه هليب الشهوات، يا من وقع يف شيء من الشهوات وهي حترقه ليل ار، إنّ الباب 

ا فعلت وتقلع عنه وتعزم على أال ترجع إليه، فإذا باألمر قد مفتوح، فما عليك إال أن تندم على م
  .مضى وإذا بالذنب قد امنحا، والندم توبة، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له

ويا من أحرق قلبك ما تراه من اعتداء يف الشهوات عند كثري من املسلمني عليك أن تسعى جهدك 
يف هذا، وأن تناصح املسلمني باألساليب احلكيمة بالطرق الشرعية إلنكار املنكرات وأال تعتدي 

  . أن جيعلين وإياك مفاتيح للخري مغاليق للشر- عز وجل–الرحيمة لعل اهللا 
هذا الباب باب عظيم وينبغي على كل واحد منا أن يستشعر خطورة األمر وأن .. أيها اإلخوة

– الصحيح البين الذي بينه النيب يسعى جهده بقدر ما يستطيع يف العمل على إعادة الناس إىل الطريق
   .-صلى اهللا عليه وسلم

إنّ األمر املعلوم أنه لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا، وإنّ .. أيها اإلخوة واألخوات
 كانوا ناصحني لألمة، كانوا معلِّمني لألمة، كانوا حمذّرين من - رضوان اهللا عليهم–السلف الصاحل 
  .د لألمة، فعلينا أن نقتفي أثرهم وأن نسري على سريهمكل ما جير الفسا
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كما –أعتذر عن عدم التوسع يف الباب لضيق الوقت وألنّ اإلخوة .. أيها اإلخوة واألخوات
 قد طلبوا مين أن يكون هناك جمال لألسئلة، كما أين أعتذر عن أنّ صويت مل يكن كما - أسلفت

ايل من اجلو اجلاف إىل اجلو الرطب قد أثَّر علي، فأسأل  أنّ انتق- واهللا أعلم–أحب أن يكون، ويبدو 
  . أن يكتب يل ولكم األجر وأن يكتب إلخواين أجرهم على استماعهم وصربهم-عز وجل–اهللا 

هذا ما تيسر إعداده وكفى الوقت إليراده، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد 
  .وعلى آله وصحبه وسلم

***  
  :األسئلة

أحسن اهللا إليك فضيلة الشيخ . للهم صلِّ وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أمجعنيا
وإنك ذا الكالم قد وضعت يدا على جرح عميق يف األمة فإننا .. وبارك فيك ونفع بعلمك املسلمني

حمد  أمام مثل هذا الكالم إن من كان يف سالمة من االعتداء يف الشهوات فلي-أيها اإلخوة-مجيعا 
  .- سبحانه وتعاىل–، واملقصر فليقصر ولريجع وليعد إىل اهللا -سبحانه وتعاىل–اهللا 

إنكم فضيلة الشيخ مبثل هذا الطرح الذي حنتاج إليه مجيعا فقلّما من يطرق مثل هذه األبواب، 
  .فجزاكم اهللا خريا وبارك فيكم ونفع بكم

أن أعرض إليكم مجلة من األسئلة، ما  فضيلة الشيخ إن أذنت يل فيما تبقى من وقت خمصص 
  .األسئلة مجيعا، وليعذرين من ال يعرض سؤاله، فالعذر هو ضيق الوقت

  
  إنه يصوم ولكن ال يصلي، فهل يقبل صومه؟: هذا السائل يقول.. فضيلة الشيخ: 1سـ

وم؟ هل لم أص: احلمد هللا، أوال هذا األخ يذكر إنه يصوم، وأنا أسأله سؤاال يسأله لنفسه: جـ
وهو - أو أصوم عادة ألن الناس يصومون فأصوم معهم؟ وإن كان األول -عز وجل–أصوم تقربا هللا 

 فإنّ الذي شرع لك الصيام هو الذي شرع لك الصالة، والصالة أعظم من الصيام، وأعظم -املأمول
 وأنّ حممدا  للشهادتني فشهد أن ال إله إال اهللا-عز وجل–أعمال العبد هي الصالة، ومن وفّقه اهللا 

– وحققهما وأقام الصالة فقد قام له أصل الدين، ولذا يقول النيب -صلى اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 
ال إله إال اهللا، فإذا قالوها وصلَّوا صالتنا، : أُمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: ((- صلى اهللا عليه وسلم

عز –لينا دماؤهم وأمواهلم إال حبقها وحسام على اهللا واستقبلوا قبلتنا، وذحبوا ذبيحتنا، فقد حرمت ع
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، فأصل الدين يا أُخي إمنا يستقيم لك بتحقيق الشهادتني العظيمتني مع الصالة، ولذلك إذا ))-وجل
:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم–أردت أن يقبل عملك فالبد لك يا أُخي من أن تصلي، فإنّ النيب 

  )). م الصالة، فمن تركها فقد كفرالعهد الذي بيننا وبينه((
إين عزمت على أن أصلي فماذا أفعل فيما مضى سواء من أيام هذا الشهر : هنا أيها األخ قد تقول

 عدد من أشهر رمضان وأنا أصوم وال أصلي، فهل جيب علي أو من أيام عمري املاضية وقد مر علي
سك واعزم على الصالة وصلي واستأنف ال، بل قف اآلن مع نق: أن أقضي تلك األيام؟ اجلواب

.  أن تقضي ما فات من أيام الصيام-على الصحيح من أقوال أهل العلم-العمل وال يطلَب منك 
  . بأمسائه احلسىن وصفاته العال أن يفتح على قلبك وأن يهديك سواء السبيل-عز وجل–أسأل اهللا 
 

وجت لكنها تغيرت بعد هذا الزواج امرأة مستقيمة تز: سائلة تقول.. أحسن اهللا إليكم: 2سـ

إىل األسوأ؛ ألا ال جتد عونا من زوجها على اخلري، وهي ختاف على نفسها من الفساد، فماذا 

 .وتسألكم الدعاء هلا بالثبات. تنصحوا

صلى اهللا عليه –أوال أقول أنّ األصول الشرعية يف كل األبواب كلها خري، والنيب : جـ  
تنكَح املرأة ((كيفية اختيار الزوجة، يف احلديث املعلوم الذي نعلمه مجيعا  أرشد الرجل يف -وسلم
، وأرشد الزوجة إىل ))فاظفر بذات الدين تربت يداك :((- صلى اهللا عليه وسلم–مث قال )) ألربع

، فهذا ))إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه : ((- صلى اهللا عليه وسلم–اختيار الزوج يف قوله 
غي أن تم به؛ ألنّ احلياة الزوجية حياة طويلة مستمرة تؤثر يف اإلنسان إن خريا فخري وإن شرا أمر ينب
  .فشر

 واالنطراح بني يديه يف - عز وجل–وأما سؤال أخيت واألمر قد وقع فإين أوصيها باللجوء إىل اهللا 
تكثر من استماع  على اخلري وأن يهدي زوجها للخري، كذلك أوصيها بأن -عز وجل–أن يثبتها اهللا 

املواعظ فإنّ املواعظ جتلو القلوب، كما أوصيها أن حترص على أن تسمع زوجها تلك املواعظ، وأن 
 مبن -عز وجل–تحضر الكتب الطيبة واألشرطة النافعة إىل بيتها، وأن تستعني بعد استعانتها باهللا 

 أعظم النعم أن يتعاون الزوجان على تعلمهم من أهل اخلري الذين ميكنهم أن يؤثروا على زوجها، ومن
اخلري وأن حترص املرأة على أن تقود زوجها إىل اخلري، وأن حيرص الرجل على أن يقود زوجته إىل 

  . أن يهدي كل مسلم ومسلمة- عز وجل–أسأل اهللا . اخلري
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التساهل : ظهر يف أوساط عدد غري قليل من طالب العلم: سائل يسأل ويقول: 3سـ

أنفسهم وأهليهم، فيا ترى ما السبب يف وجهة نظركم السيما أنكم قد ملستم شيئا بالشهوات يف 

 .من ذلك فنرجو التكرم بنصح يف ذلك

هو : -  واهللا أعلم-احلقيقة أنا أشرت لشيء من هذا، وأول خيط يف السبب يف نظري : جـ  
يتساهل يف جانب شيء اغترار اإلنسان بنفسه، أن يغتر بصالته، أن يغتر بصالحه، أن يغتر بطاعته، ف

: من الشهوات، مث جيره الشيطان شيئا فشيئا، والشيطان له وسائله، فقد يأيت هلذا اإلنسان ويقول له
أنت خري من غريك أنت تصلي وأنت حمافظ على اخلريات وأنت كذا وأنت كذا وغريك يفعل 

ب اخلريات اليت تعملها، منكرات عظيمة وال يفعل مثلك هذه اخلريات، هذا األمر البسيط قليل يف جان
 .مث جيره شيئا فشيئا حىت يتساهل يف هذه الشهوات

كذلك أيضا مالبسة الشهوات من غري نكري، هذا ينبِت يف القلب حب الشهوات ويبدأ هذا   
  . قليال لكنه سرعان ما يكثر ويكرب يف النفس

هل يف جمالسة أهل فبعض أهل اخلري قد ال يكون واقعا يف االعتداء يف الشهوات لكنه يتسا  
االعتداء يف الشهوات من غري نكري، فيقوده ذلك إىل أن حيب هذه الشهوات، قد يبدأ هذا بأن حيدث 
نفسه جمرد حديث لالعتداء يف الشهوات مث جيره الشيطان شيئا فشيئا إىل الوقوع يف هذا األمر العظيم، 

نه يف هذه الدنيا يسري يف أرض ذات  ينبغي على اإلنسان أن يعلم أ-كما ذكرت أيها اإلخوة-ولذلك 
شوك، وشوكها الشبهات والشهوات احملرمة، واإلنسان إذا كان يسري يف أرض ذات شوك ال يغفل 

 .عن موطئ قدمه، بل يكون حريصا متنبها مهما كان حاله، فوصييت أيها اإلخوة أن نتنبه هلذا
عض الناس أنه ليس حباجة للمواعظ وال اعتقاد ب: مث هناك نقطة أنا أراها يف بعض أهل اخلري، وهي

للدروس وأن املواعظ اليت تقال إمنا تقال لغريه، حىت خطيب اجلمعة قد يغره الشيطان من هذا الباب 
فيحضر خطبة ال لينتفع هو وإمنا لينفع الناس أما هو فال يستشعر أنه يف حاجة لالستفادة من هذا 

 اخلطيب أن يفعل هذا األمر ألنه قد يصل إىل درجة أن املوضوع، ولذلك أيها اإلخوة من اخلطر على
مررت ليلة أسري يب بأقوام تقرض : (( يقول-صلى اهللا عليه وسلم–يقول ما ال يفعل، والنيب 

خطباء أمتك الذين يقولون ما ال : من هؤالء يا جربيل؟ قال: شفاههم مبقاريض من نار فقلت
، ولذلك يا طالب العلم إذا حضرت درسا، إذا ))يعملون بهويقرؤون القرآن وال : يفعلون، ويف رواية
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ألقيت خطبة، إذا ألقيت موعظة، فاجعل يف نفسك أنك أول احملتاجني هلذه املوعظة وأول احملتاجني 
 .واهللا أعلم. هلذا الدرس حىت تكون على استفادة دائمة من مثل هذا

  
بأن -بارك اهللا فيكم–لى كالمكم وميكن أن يثنى ع.. أحسن اهللا إليك فضيلة الشيخ: 4سـ

الشيطان قد يوسوس على البعض أن تساهله يف بعض الشهوات احملرمة يتقي بذلك التساهل مة 

 فما توجيهكم؟. التشدد يف الدين

صلى اهللا –نعم، هذا صحيح، الغلو مذموم، والتساهل مذموم، والطريق الوسط ما جاء به حممد 
 ليس تشددا -صلى اهللا عليه وسلم– التمسك مبا جاء به حممد ، لكن جيب أن نعلم أنّ-عليه وسلم

 وقيل إنك متشدد فاعلم أنك -صلى اهللا عليه وسلم- وليس غلوا، فإذا اتهمت بأمر ثابت عن النيب 
على الوسط وإياك مث إياك أن يغرك الشيطان، نعم هناك من قد يفعل بعض الشهوات احملرمة يريد 

الكراسي؛ إما الكراسي الدنيوية وإما كراسي القلوب، من أجل أن كسب قلوب الناس، يريد كسب 
  .يقول الناس عنه مثال أنه متشدد وحنو ذلك

 -صلى اهللا عليه وسلم–أنّ النيب : املؤمن ينطلق من منطلق عظيم وهو:  وأعود وأقول أيها اإلخوة
 ه واخلري كله، -يه وسلمصلى اهللا عل–دلنا على كل خري وحذّرنا من كل شر وأنّ ما جاءنا به النيب 

صلى اهللا عليه –فإذا أردت السالمة من التشدد والغلو ومن التساهل فما عليك إال أن تلزم سنة النيب 
فإنّ من يعش  : ((- صلى اهللا عليه وسلم– بفهم خري األمة؛ بفهم سلف األمة، ولذا قال النيب -وسلم

خللفاء الراشدين املهديني، متسكوا ا وعضوا منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة ا
 يف ذاته كاف، -صلى اهللا عليه وسلم–إنّ التمسك بسنة النيب : ، قال بعض العلماء))عليها بالنواجذ

– يف السنة، لكن النيب -صلى اهللا عليه وسلم–وأنّ اخللفاء الراشدين ال يأتون إال مبا جاء عن النيب 
 إمنا تفهم بفهم اخللفاء -صلى اهللا عليه وسلم–ن يعلِّمنا أنّ سنة النيب  أراد أ-صلى اهللا عليه وسلم

الراشدين املهديني ومن اتصف اتني الصفتني العظيمتني؛ الرشد واهلداية، فإذا أردت السالمة وأردت 
 على ضوء فهم سلف -صلى اهللا عليه وسلم–اخلري فالزم ما جاء يف كتاب اهللا ويف سنة رسول اهللا 

  .واهللا أعلم. األمة
 

جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى النساء أكثر أهل : سائلة تسأل: 5سـ

إذا وقع يف القلب شيء من : والسؤال فضيلة الشيخ. النار؛ وبين ذلك أنه بسبب كفر العشري
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 العشري إذا وقع نكران: نكران إحسان الزوج دون النطق بذلك هل حتاسب على ذلك؟ مث تقول

 من الزوج جتاه معروف زوجته هل يدخل يف هذا احلديث؟

أنّ الزوج حيسن للمرأة يف أمور كثرية ويف أوقات كثرية مث : أوال ما معىن نكران العشري؟ معىن هذا
يقع منه شيء من النقص أو الزلل مرة أو حنو ذلك فتنسى املرأة كل إحسانه وتقول قالبة يدها ما 

  .رأيت منك خريا قط
أما أن يقصر الزوج يف حق من احلقوق فتخاطبه امرأته بأنه قصر يف هذا احلق وأنّ من حقها كذا  

ومن حقها كذا فليس هذا من كفران العشري، ولكن ينبغي التزام األدب يف طلب احلق واحلرص على 
 . ما يؤدي إىل املودة بني الزوجني

هذا من حديث النفس، وحديث النفس ال وأما إذا وقع الكفران يف القلب بدون نطق اللسان ف
إن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به : (( يقول-صلى اهللا عليه وسلم–يؤاخذ به اإلنسان؛ ألنّ النيب 
ينبغي لإلنسان أال يسترسل يف حديث النفس يف : لكن قال العلماء)) أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم

 على العمل، فإذا وجد اإلنسان نفسه حتدثه بشر فإنه الشر وإن كان ال يؤاخذ به؛ خشية أن يؤثر ذلك
 ذا فاألمر الذي يقع من أحاديث -عز وجل–يقطع الطريق، وإن كان ال يؤاخذ ذا وال يعذبه اهللا 

  .واحلمد هللا. النفس ال يؤاخذ به اإلنسان
����  

  


