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 فضائل غض البصر
 مقدمة :

اب مرئا ابيئلرا عابيك يفارلابب مليفملرلا ررااذكر ابنراابيمريف اعانكرباكفورئا غب رلاصربابيو ر ا  نرلا عارمحرئا ا ابنر و
ابتمىا اعزابجعابصبان  هاعااحمارما ا.

ابقوعاأناأذك اهذهابيئغب لامعاتكمليفقاخئيففاعمليفهاا اأقلمامبململاأقغلا:
ُنَ ررارْْهُ اَبََُْئ ُررغبا ُرررُ بَجُهُ اقُررعايومُْلُاررُنْمْ َ اَُرُللمررغباْمررُااأَاإنا اتكرراأاأمرر انلرربابيو رر اعررااب  مررا)ا مررالاتكرراأا 

اَخْورٌيامبَااَُُ  َرُكغَنا ا(ا.َذْيَكاأَزَُكىاََلُُ اْإنَّابَّللََّ
اذيكاأزكىاَل ا:اقالابنااكثريا:اأياأطه ايمملغهب ابأتمىايلُ ه ا.

 إطالقابيو  اسوباألع  ابيئنتا ا ك ا سلانسوبابي   امااعانلا ابك ابنفكسانسووئامااشروا اب فيفرا)اا
اكانغباطا ك ا ابك ابقعانسووئاأناساعابيزنااببيئاحشلاببيكيفاذاناهللا.

ا ملهذبابخلط اأم ابيش عانلبابيو  اعااب  ما)ا.
نررعاإنررئاسرروتانئابتكرراأانررلأانرراألم انلرربابيو رر اقوررعاحئرر ابيئرر لاكاررااقررالاتكرراأا:ا اقررعايملاررنم  اُللررغبامرراا

ئ غبا ر بجه ا(ا ببيسروباعاذيركاأناإطرالقابيو ر اا–يلاُرلاببألسراسامرعاأناحئر ابيئر لاهرغابا–أن اره اْب
اهغابيسوباعاعلماحئ ابيئ لا ا إنابحلغبدثامولبهااماابيو  ا اكاااأنامك  ابي اراماامسف ل ابيش را.

ا اااأطملقان  هايملات ما)ابرأىابشاهلاب  ما)ا ابقعاعابيئغبحشابب  ك ب)ا.
أاُمغلا اقلاأ ملر اب نم رغنا.ابيرذُااهر اعا رالش اخاشركغنا.ابإذبابقعا يفهااملاُكاامااب ئملت األنا اتكا

ببيذُااه اعاابيمللغامك ضغنا.اببيذُااه ايملزكاةا راعملغنا.اببيرذُااهر ايئر بجه احرا  غنا.اإ اعملرىاأزببجهر ا
اأباماامملكتاأمياهن ا إهن اصريامملغم ا.ا ااابنفلىابربءاذيكا  بيئكاه ابيكادبنا(ا.

اأنامااملاْئ ا  جئاملاُكاامااب ئملت ا ابأنئامااب ملغم ا ابماابيكادُااابهذباُفلاااثالثلاأمغرا:
ايكمليا:اب  فان َ كا.ابيذيكاقالا

عاحرررلُيباأعاسررركيفلابخلرررلريا اإُررراك ابب ملرررغساعابيط قرررا)ا اقرررايغبا:اُررراارسرررغلا ا اماي ررراانرررلامرررااابقررالا
قاحمئا؟اقايغبا:ابمااحقابيطُ قا؟اقرالا:اصربا:ا إناكانا انلا  عطغبابيطُ اجمايس اانفتلثا يفهاا؟ا مالا

ابيو  ا ابكفابألذىا اببألم انا ك بفاببي هياعااب  ك ا(امفئقاعمليفئا.
 إذًا :

ررُاَعاَببأُلَُنَ رراَرابيو رر انكاررلامرراانكرر ا اتكرراأابيررتا ا  ررىاقررالاتكرراأا  قُررُعاُهررَغابيَّررْذياأَنَشررَ ُكُ اَبَجَكررَعاَيُكررُ ابيسَّ
ا(ا.مْليفاًلامَّااَتُشُكُ بَناَببأُلَُ ْئَلَةاقَا

نررعاهررغامررااأع رر ابيرر ك ا رراابسررف لمهااعاطاعررلا اتكرراأا ابأمررااإذبابسررف لمهااعاصرررياطاعررلا ا اخلسررارةا
اببخلس بناعمليفئا.

ابقلاذك ابناابيميف ا غب لاصبابيو  ا.
 

 :قال رمحه هللا
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احلاصــل بــال،ةر ل وذلــه لقهــر  عــدو    أواًل : أنــه يــورق القلــرا ســرورًا وانشــراحاً أعةــم مــن اللــ ة والســرور
 مبخالفته وخمالفة نفسه وهوا  .

بهذها ا لةاع يفالا ا إنا اشكغراك ميا ا ااات كاشريفئاًاهللاعغضرئا اخرريبًام رئا ابهرذباحرلُيبا رتيف ارببها
نملرذةابإلميرانابإلماماأمحلاعامس لها ا ااات كابي   اإأامااح ما ا اعغضئا ا؟ايكراامبراذباُكغضرئا اُكغضرئا

ا؟احبالبةابإلميانا؟انانش بحا لرها؟ا
نكررر ا اإناينميررراناحرررالبةابيرررذةاإذبابقكرررتاعابيمملرررباجكملفرررئام شررر حاًامسررر بربًا  حررراًا اكارررااعابي رررتيفت امررراا

 اثالثامااكاابجلاهبااحرالبةابإلميرانا:اأناُكرغنا ابرسرغيئاأحرباإييفرئااحلُيباأنسارضيا اع ئاقالا
باب رر ءا اْوررئاإ اهللا ابأناُكرر هاأناُكررغداعابيكئرر انكررلاأناأنمررذها ام ررئاكاررااُكرر هاأناممررااسررغب اا ابأناْرر

اُمذفاعابي ارا(اا  ثوتاحالبةابإلميانا.
 ما هي حالوة اإلميان أيها اإلخوة ؟  

احالبةابإلمياناع  هاابي غبيانمغيئا:ابسفملذبذابيطاعا)اب اعاب شاقاعاسويفعا ا.
اهيابيتاجكملتاذيكابي تاعاب مليفعابيذياطكااعاب ك كلاُمغلا:ا ز)ابر ابيككولا.حالبةابإلميانا:ا
:ايرررغاعملررر اب ملرررغكابأن ررراءاب ملرررغكامرررااهررراا يفرررئا ايرررلبنااعمليفرررئااناهررريابيرررتاجكملرررتاذيررركابي جرررعاُمرررغلاحرررالبةابإلميررر
انايسيفغفا.

ابيذيكاقالانكله ا:ايملذةابيكئلاأع  اماايذةابيذنبا.
ئساإذباخايئتاهغبهااأعموهااذيكا  حراًابسر بربًابيرذةاأكارعامراايرذةامغب مرلابَلرغىا:ا إنابي اوال رير يف ذله
امباا انسولانيف هااا.

 ملرريفساه رراكاعوررادةاأجررعابأع رر امررااأناُمهرر ابإلنسرراناعررلبهابهررغابيشرريفطانا اإنابيشرريفطاناكررانايننسرراناعررلببًا
امويف اًا(ا.ا اإنابيشيفطانايك اعلبا اختذبهاعلببا(ا.

جتاهررلانئسرركاجماهررلةاع يفاررلايفك رريابيشرريفطانابت ضرريابيرر محاا ا ا اُكغضرركا ا؟اااهررعاتفغقررعاُررااأخررياأنررك
اكالا انعاإنا اعزابجعاك مياشكغراُكغضكاعملىا ربكابجماهلتكابإصاظفكايكلبكا.

قالابنااتيفايفلا:اإذباملاجتلايملكاعاحرالبةاعاقملوركاببنشر بحاًا اشارئا ا رإنابير  اتكراأاشركغرا اُكرداأنرئا انرلا
بابيكامعاعملىاعاملئاعابيلنيفاامرااحرالبةاهرلهااعاقملورئا ابقرغةابنشر بحابقر ةاعر ا ا تيفريباملاهرلاذيركاأناُثيف

ا كاملئاملخغلا.
 مث قال رمحه هللا :

ثانيًا : ختليص القلر من أمل احلسرة ل فإن من أطلـ  نةـر  دامـت حسـرأه فشضـر شـيء علـ  القلـر إرسـال 
 البصر .

يو  هابيك انا اُشاهلاب  ما)ا ابي ساءابألج ويفا)ابصريهاامااب  ما)ااب لقارمحئا ا:اماامااإنساناُطملق
ئامااُشفلاطملوئاب ا ربايئاع ئاب اب غلايئاإييفئا ابذيكاصاُلاأ ئابعذبنئا. ا اإ ادبمتاحس تئا األنئاُُ 
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كاعراانكلرئا ا ريىابيكولامااييفساقادربًاعمليفئاب ا ان بًاع رئا ابهرذبامرااأع ر ابيكرذب ا اأناتر ىامراا ا ررباير
اب اقلرةاعملىانكلئا.

ابقلاقيفعا:اإناحوسابيملت ا)اأُس اماادببمابحلس ب)ا.
بيذيكاجاءاعابحللُيبابيذياضكئئانكله ا:ا ابي   اسه امااسهاماإنمليفسا(ا إنابيسه اش نئاأناُسر ياعا

ا.بيمملبا يفكاعا يفئاعاعابيس ابيذياُسماهاب ساغما ا إنانادراببسفئ صئابإ اقفملئاب انلا
االابنااعواسا:ابيشيفطاناماابي جعاعاثالثلا:اعان  هابعاقملوئابعاذََك ْها.ق

 كل احلوادِق مبداها من ال،ةِر               ومعةاُم ال،اِر من مستصغِر الشررِ 
 فتها السهاِم بال قوس وال وأرِ                 كم نةرٍة فتكْت يف قلر صاحِبها 

 يف أعني الغيد موقوف عل  اخلطِر .         ا      واملرُء ما دام ذا عنٍي يـُقالُبه
ا اي   ةاأ عاعاملابحلغبدثابيتات يفبابإلنسانا.

 محه هللا : ر مث قال 
ثالثـاً : أنـه يـورق القلـر نـورًا وإشـراقاً يةهـر يف العـني ويف الووـه ويف ا ـوارط كمـا أن إطـال  البصـر يــورق 

 ظلمة أةهر يف ووهه وووارحه .
عابيمملبابسكلاعابير زقابقرغةاعابيورلنااعابيغجئابنغربًاانايملتس لاضيفاءًاإكاااقالابنااعواسا ااا إنايملطاعلانغربًا

بحمورلاعاقملررغ ابخلملرقا ابإنايملسرريفئلاسرغبدبًاعابيغجررئا ابظملارلاعابيمملرربا اببه راًاعابيوررلنا ابنم راًاعابيرر زقا ا
ابنلللاعاقملغ ابخلملقا.

غراعاقغيئاتكاأا ا انغرابيساغب)اببألرضا(اعميفرباقغيرئا اقرعاربي اذك ا اسوتانئاآُلا–ب اأعمل اا–بَلذبا
ا.يملانم  اُللغبامااأن اره ا(ا

بجاءابحللُيبامطانماًاَلذبابهغاقغيئا ابي   اسره امرااسرهاماإنملريفسا ا ارااصربان ر هاعرااحماسراابمر أةاأبرثا
ا.(اا اقملوئانغربًا

 سري هو أسري شهوأه وهوا  .رابعاً : أنه خيلص القلر من أسر الشهوة ل فإن األ
ممللهاحىتاُهرغيانرئا ابيرذيكاقيفرعايملهرغىاهرغىاا ا إنبهذبا تيف ا بيذياُطملقان  هاُ و اأسريبًاَلغبهاُفوكئاُب

األنئاُهغيان احوئا.
ا.اب سل األسرياأسريابيمملبا اأسريا

غحيفرلابمرااكفربابيمملربا ا ر حاموسرغااناإلميراناببيفاحم شر اا ك امااإنساناعابيسجااهرغانطرعاشرجاعاحرٌ اأعٌا
ا. ابك امااإنساناخارلابيسجااهغاأسريا اأسريايشهغبتئا اَلغبها ايملذبتئاب  ملايئا ا

ا كاااقيفعا:اطمليفقان أيابيك ابهغاأسريا.
ا.اهغًىامفوع:اثالثامهملكا)ابذك ام هاا:اابقلاقالابي يبا

ا.امياناببيطاعلبةابإلمااسجااإأاآخ ايكااذبقاحالبهذباشيفخابإلسالمابنااتيفايفلارمحئا اُسجاا
ا.ادبخعابيسجاا ابهغام سغرا(اع ااذباكاناُمغلا
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اس هاهغبها.ا]ابهغاعادبخعابيسجاا[ا.كاناُمغلا:اب وغسامااُحْوساقملوئاعاارنئاتكاأا ابب  سغرامااأ
ابكاناُمغلا:اإناعابيلنيفااج لامااملاُلخملهااملاُلخعاج لابآلخ ةا.

مرااُ رر عاأعررلب ياعا؟اأنررااج ررتابنسرفا اعا ررلريا اإنارحررتا هرريامكرريا اقررالامامرر ةا:ا:ابقرالابنرراابيمرريف ا
اتئارقدا اإناحوسياخملغةا ابقفملياشهادةا ابإخ بجياماانمللياسيفاحلا.

ابكاناُمغلاعاسجغدهابهغاحموغسا:ابيمله اأعداعملىاذك كابشك كابحسااعوادتكا امااشاءا 
بيمملكرلاذهوراًامرااعرللاع رلياشرك اهرذهابي كارلا اأباقرالا:اابكاناُمغلابهغاعابيمملكلا:ايغانذيتاَل امعءاهرذه

امااجُزفه اعملىامااتسووغباما يفئاماابخلريا.
 اهابيشرهغتئابنسررل)اعابجهرئابخلررريب)سررريبًاَلرغب:اأهنرااجتكررعابيكورلاأسرريبًاَلررغبه ابإذباأ رو اأ ارااعمغنرلاب ك رريفلا

امئابيكلباسغءابيكذب ا.بأقوملتاعمليفئابَلاغماببألحزبنا ابضاعاعا هاببقفئابحيفاتئا ابسا
 اااأع  اعمغنا)اب كا ياأهنااجتكعابيكا يادب ااًاعاأس اشيفطانئابسجااشهغبتئا ابقيفغداهغبها ا هرغاأسرريا
مسجغنامميفل اب اأس اأسغأاحاً امااأسرٍياأس هاأعلىاعلٍبايئا اب اسجٍااأضيفقامرااسرجاابَلرغى اب اقيفرلا

اأ كبامااقيفلابيشهغةا.
الاماا اكانتابآل ا)اإييفئاأس عا ابكملاااق  اماا انكل)اع ئابآل ا)ا. ايكولاكملاااكاناأنك
 مث قال رمحه هللا :

 خامساً : أنه يفتح له طر  العلم وأبوابه ل ويسهل عليه أسبابه وذله بسبر نور القلر .
اعا. اىتاصبان  هاعاابحل بماعغضئا اقغةابن ريةاعابيكمل اجزبءاعملىاعاملئابب زبءامااج سابيكا

ا اااأربدابيكمل ا كمليفئانطاعلا ابيتام هااأناُلبان  هاعاااح ما ا.
ابيذيكابيو ارياماذباُمغلا:اُمغلا:اماابصفوتاأحلبًام ذاعملاتاأنابيليفولاح بما.

ب رااجملرسابإلمررامابيشرا كيانر اُررليامايركابقر أاعمليفررئاأعجورئامراارأىامرراا رغرا ط فرئابتغقررلاذكا رئابكارالا هاررئا
اىا اقلاأيمىااعملىاقملوكانغربًا الاتطئئئان ملالاب ك يفلا. مالا:اإ اأرا
اقالابيشا كيا:

 سوء حفةي        فشرشدين إىل أرك املعاصي شكوت إىل وكيعٍ 
 وقال اعلم بشن العلما نوٌر           ونوُر هللِا ال يؤأا  عاصي

ابصريهااماابيكوادب)ا. مليفساه اكاأ لعاماات كاب كا يايملفغ يفقايملكمل اببيطاعا)امااقيفامابيمليفعا
ابييفساه اكاأض امااب ك يفلاعابيكسعاعاابيطاعا)ا.

ابيذيكاب ك يفلاتلكفابيمملباعاسريْهاإأا انعاَ ُ مابيكولابيطاعلا.
رقا بيذيكاقالابناابيميف ارمحئا ا:ا ملرغاملاُكراايملرذنباعمغنرلاإ اأناُ رلاعرااطاعرلاتكرغنانليرئا ابتمطرعاطُ 

اطاعلاأخ ىا.
ا. أشه  ذنواًا ت متاقيفامابيمليفعامخسلاتنوأذ ملفا:قالانكبابيس
ا.  أنكلتك اذنغنك  : ماانسفطيفعاقيفامابيمليفعا؟اقال : مسكغد بقيفعا:ا انا

ا.ا  إنابيكولاييفذنبا يفت مانئاقيفامابيمليفع : بقالابحلسا 
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 . حم بمامكوعاكوملفكاخطيفئفك  اعمل اأنكا إذباملاتملراعملىاقيفامابيمليفعاب يفامابي هار : بقالابيئليفع

 لبابيو  اعاابحل بمامك اعملىابنئفاحاأنغب ابيكمل انعاُغرثئا تلابيئ بسلا إهنااماابي غرابمث بتئا ابإذبابسف ارا
ابيمملبا تتابيئ بسلا.

قالانكبابيسملفا:امااعاو اظاه هاناتواعابيس لا ابناط ئانلببماب  بقولا ابصبان  هاعااب ارما ابكفانئسرئا
ا املاختطىءا  بسفئا.عاابيشهغب)ا ابأكعاماابحلاللا
ابكاااقيفعا:اب زبءامااج سابيكاعا.

 اااصبان  هاعااب ارماعغضرئا اسروتانئابتكراأاإطرالقانرغران رريتئا ا ملارااحروسان ر هاهللاأطملرقا انرغرا
ان ريتئا ابمااأطملقان  هاعاب ارماحوسا اع ئان ريتئا.

 مث قال رمحه هللا :
 اعة وثباأاً ل فيجعل له سلطان البصرية مع سلطان احلجة .سادسا : أنه يورق القلر قوة وشج

كطيفئاماا لملئاسوتانئا. ئ ئاُب سلدهاْب انك ا:ا اإلنسانابيذياُلبان  هاُكطيفئا اقغةاعاقملوئا اُكيف ئاُب
ابيذيكاجاءاعابألث ا:اإنابيذياخيايفاهغبهاُئ قابيشيفطانامااظملئا.

ائئابمهانلابي ئسابحمارشااماا انئاعمليف ا.بَلذباُغجلاعاب فوعاَلغبهامااذلابيمملبابضك
قالابحلساا:اإهن ابإنا ملجتاهب ابيولالابطمطمتاهبر ابيررببذُاا ا رإناذلاب ك ريفلا اُئرارقاقملرغهب ا اأ ا ا

اإ اأناُذلامااع اها.
ابقالانكبابيكملااءا:ابي اساُطملوغنابيكزان نغب اب ملغكاب اهلبنئاإ اعاطاعلا ا.

ابيسملفاُمغلا:ابيمله اأعز انطاعفكاب اتذيدامبك يففكا.بكانانكبا
ألنامررااأطرراعا اتررغ ها ا ابمررااتررغ ها احئ ررئابيررذيكاعابحلررلُيبا:ابحئرر ا اْئ رركابحئرر ا اجتررلها

اجتاهكا.
وفرئاا اقالاتكراأا:اب اُرزبلاعورلياُفمر  اإماناي غب رعاحرىتاأحورئا ا رإذباأحوابجاءاأُلاًاعابحللُيبامااقغيئا

لهابيتاُوطشاهباابرجملئابيتاميشياهباا...ا(ا. اك تامسكئابيذياُساعانئابن  هابيذياُو  انئاُب
قالابنااكثرياعاتئسريها:امكىنابحللُيبا:اأنابيكولاإذباأخملصابيطاعلا ا رار)اأ كايرئاكملهرااهللاعرزابجرعا ا رالا

ب اميشياإ اعاطاعلا ا امسفكيف اًاناهللاعااُساعاإ اهللا اب اُو  اإ اهللا اأيامااش عئا ايئا اب اُوطشا
اذيكاكملئا.

اهذهانكبابيئغب لابيتاذك هاابناابيميف ارمحئا اعاصبابيو  ا ابه اكا غب لاأخ ىاذك هاانكبابيكملااء
اأنئاُغرثاحمولا ا.ام،ها :

ا ا. اقالابحلساانااجماهلا:اصبابيو  اعااحمارما اُغرثاحبَّ
ارثابحلكالا.أنئاُغااوم،ها :

اقالاأنغابحلس ابيغروبقا:امااصبان  هاعااحُمرَ َّماأبرثئا انذيكاحكالاعملىايسانئا اُُهَلىاهبااسامكغها.
اأنئاُئ غابيمملبايملفئك اعام احلئابب شفلالامبااُ جيفئاُغمابيميفاملا.اوم،ها :

ا
ا
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اْذربناأشلابحلذراماابي   اب  ماا–أُهاابإلخغةاا–بقلاكانابيسملفا
 .ا بي   اُزرعاعابيمملبابيشهغة  عمليفئابيسالما:ا  لاعيفسىقا
 . بي   ب)اتغرثابحلس ب)  : قالاذبابي غنبا

 .ا ك اماان  ةاأيمتاعاقملبا احوهاابيوالُاا : بقالاأمحل
 .ا كانغباُك هغنا لغلابي     : قالادببدبا
ا.ا مااكاناماان  ةا إنايملشيفطانا يفهاامطاكاًا : قالابناامسكغدبا
ا.ا  صبابيو  اعااحمارما اُغرثاحبا  : اانااجماهلقالابحلسبا
 يسانئ مااصبان  هاعااحم وماأبرثئا احكالاعملى  : قالابيغربقبا

ا.ا  أنللئارجع ن  ةاإأابم أةا ا عاما ا    )ازبجتاإأ : قالانكبابيسملفبا
ان  يا ا  رجغاأن : قالاعا باناام ةبا  ةا.كئارا ذيك نُكغا ن  )اإأابم أةا  عجوفدا ُكفو

ا.اقالابكيفعا:اخ ج اامعابيثغرياعاُغماعيفلا مالا:اإناأبلاماانولأانئاعاُغم ااصباأن ارنابا
اا:اإ اأرىاب  أةاعاب  اما  ع فاأهناا ا عاما ا    فان  ياع هاا. ابقالابنااسرُي

كا ا الاتك رئان كارئا ابعامملرئا فئهَّ اُااأخيامااأب يفكانئا اإمناان  كانكالاماا اعمليفقال ابن ا وزي : و 
احل رلا ا رإنا نللْوئاعاابحلر بماتر ن ا اببحرذراأناتكرغنابيكمغنرلاسرملباتملركابي كارلا ابكرعازمرااب هراداعابيلربْو

عا. ا كملَتانملَتابخلرياب ُزعا ابسملاتاماابيش ابيطُغ
اتذك ا:ابأخريباأخياب سمل 

 رقيرُ  إذا ما خلوتا الدهرا يوما فال أقل    خلوُت ولكن قْل علي  
 وال حتسنب  هللاا يغفاُل ساعًة              وال أن  ما خُتفيِه ع،ه ياغيرُ 
 أمل أر أن اليوما أسرُع ذاهٍر         وأن   غدًا لل،اظرين قريرُ 

ا.اسمل اأختاب سملالا ابربقبارنكابجاهلانئسكاتئمل اعابيلنيفااببآلخ ةب  اأخياا اتقْا
اعولبامااذلاب كا ياإأاعزابيفمغىاإ اأص اهانالامالابأعزهانالاعشريةابآنسئا:امااأخ لا اقال داود الطائي

ا.انالانش 
ا…ا فذك اُااأخي

ا…اتذك اُاامااتشاهلابحل بم
ا.ا قاب ااعا)ا ابميفف ابيو  اببيو ا)تذك اهاذمابيملذب)ا ابمئ

اتذك اظملالابيموغراببحشلابيملتغدا–تذك اأنايكاأخغب)ابحمارمابأمها)ا
امااكسوتابه ا اُ ملاغنا(ا.ات جكغنا يفئاإأا ا اتغىفاكعانئساباُغماًاببتمغا ا

ا.اناانس يكا كعابخلريب)ابت كاب  ك ب) ابيمله اإ مل اقملغن اابنيفات اابيمله اأ

 وهللا أعلم

 وصل  هللا وسلم عل  نبي،ا حممد


