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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
  صاحل عيل د. عبد.م.أ  

 عباس عبد مرض

 2073 الاول( اكنون 71العدد )

 هللا سبيل يف املرابطني عىل الشهوة أ ثر

 أثر الشهوة على المرابطين في سبيل هللا
 عبد علي صالح الشعباني         الطالب:مضر عبد عباس الحمدانيد. أ.م.

 المقدمة
ل بعقله ه ذو عقــــ، وأخر من شاء بعدله ال يعترض عليهلالحمد هلل الذي قدَّم من شاء بفض0000

نَّه ال ره إليه وأقر وأعترف أـــ، وال يسأله مخلوق عن علة فعله ، وأستعينه أستعــانة من فوض أم
م على ار مقر بذنبه معترف بخطيئته ، وأصلي وأسلإالا إليه، وأستغفره أستغف ملجأ وال منجى منه

أصحابه آله المنتجبين ، و نبيه ورسوله أمينه على وحيه،أشرف من وطأ الحصـــى بنعله ، وعلى 
 لشهـــــــــــــوة موضوعَا مهما  فإنَّ موضــــــــــــــوع ا د.اِن إلى يوم الدين وبعــــالميامين ، ومن تبعه بإحس

ة والعامة ، والحاجة داعية لمعرفة ــــيمس عامة الناس ويكثر الســـــــــــؤال عنه في المجالس الخاص
مسائل فقهية كثيـــرة تهم كل مسلـــــــــم يريد أْن يوافق شـــــــــرع هللا وما سنه أحكامها وما تؤثر فيه من 

لعباده ، وال تكاد تخلو كتب الفقه المشهـــــــــورة من مســـــــائل الشهــــــــــــوة نظرَا ألهمية هذا الموضــــــوع 
ا، معـــــالجة جميع القضـــــــايا دقيقهــــا وجليه ، وفي ذلك أظهارَا لسعــــــــة الفقه اإلسالمي وقدرته على

 -ونحن بإذنه تعالى سنتطرق إلى بعض جوانبه وعلى وفق الخطة التالية :
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ومراعاة الشريعة لها وفيه  والحكمة من تركيبها في اإلنسانالشهوة : تعريف المبحث األول
  -مطلبين:

 .في اإلنسان والحكمة من تركيبهاالمطلب األول: تعريف الشهوة 
 المطلب الثاني : مراعاة الشريعة لحفظ النفس من الشهوات.

 المبحث الثاني:أنواع الشهوة .
  -: أثر الشهوة على المرابطين في سبيل هللا وفيه أربعة مطالب: لثالمبحث الثا

 . رابطينالمطلب األول : أثر شهوة الجماع على الم
 األسير المسلم.المطلب الثاني: أثر شهوة الجماع على 

 المطلب الثالث: أثر شهوة الجماع على المسلم في بالد الحرب.
 .المرابطينالمطلب الرابع : أثر شهوة الجماع على نساء 

شارة إلى أهم النتائج التي توص ختامَا ال و لت إليها. ـــــــــومن ثم أتممت البحث بالخاتمة للدراسة وا 
ب ري وال آمن زللي وال أدعي أنَّه سليم من العيو ــبتقصي أدعي االستيعاب وال االستقصاء وأعترف

ل ـــــــــإذ إنَّ أي عم، فمن الذي يسلم عمله من الزالت، وينجو من الهفوات، واتــــــــوبريٌء من الهف
 ال هلل وحده ، فأْن أصبت فهو من محضـــمأْن يعتريه النقص النَّ الكوم به أبن ادم البد و ـــــــــيق

ْن أخطأت فمن نفسي ومن الشيط ىــــــــــق هللا تعالـــــتوفي حسبي أني و  ان وأستغفر هللا من ذلك،ــــ، وا 
له في ـــــــ، ويجع ا  لوجهه الكريمــــــــــل خالصـــــــــــــقد بذلت جهدي وأدعوا هللا تعالى أْن يجعل هذا العم

وأخر  ، ع مجيبـــْن يرزقنا السداد في القول والعمل إنَّه سمي، وأ امةــــــــــاتنا يوم القيــــــــــميزان حسن
 ا محمد وعلى آله وصحبهــــــــــــــــــ، والصالة والسالم على نبين المينــــــــــدعوانا أْن الحمد هلل رب الع

 أجمعين . 
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 المبحث األول
 -اعاة الشريعة لها وفيه مطلبين:ومر والحكمة من تركيبها في اإلنسان تعريف الشهوة      

 .والحكمة من تركيبها في اإلنسانالمطلب األول: تعريف الشهوة 
 .مراعاة الشريعة لحفظ النفس من الشهوات الثاني:المطلب 
 والحكمة من تركيبها في اإلنسان األول: الشهوةالمطلب 

 :لغة  الشهوة تعريف الشهوة. : الفرع األول
الشهوة مصدر شها يشهوا ذا اشتهى أو شها يشوي ، والجمع شهوات ، وأشهية يقال: رجل 
شهوان وشهواني وأمراه شهوى أي إذا كانوا شديدي الشهوة ،  وأصل الشهوة في اللغة الحب والميل 

 -، ومن ذلك ما يأتي: (1)والرغبة
 .(2) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ    چ  تعالى: قوله-1
 .(3)چۅ  ۉ  ۉ  ې     چ  قوله تعالى: -2

 .(4) چک  ک  ک  ک  گ       چ  قوله تعالى: -3  
 .(5):)) حفت النار بالشهوات((-()-قوله  -4

  -إما الشهوة اصطالحا  فهي:
  الشهوة  هي ميل النفس إلى المطلوب وهي ال يمكن كف النفس عنها والتحري عنها،

 .(6)أو هي ميل النفس إلى المستلذات
 الثاني: الحكمة من تركيب الشهوة في اإلنسان.الفرع 

 -ذكر أهل العلم عدة حكم لتركيب الشهوة في اإلنسان منها ما يأتي:
لما  في آدم وحـــواء : ) ثم  -هللا تعـــــــــــــــالى( ) رحمه–قال ابن القيم التكاثر والحفاظ على النسل:  -1

أراد هللا سبحــــــــــانه وتعالى أْن يذرَّ نسلهما في األرض ويكثره وضع فيهما حرارة الشهـــــــــــوة ونار 
 . (7)الشــــــــــــوق والطلب وألهم كال  منهما اجتماعه بصاحبه فاجتمعا على أمر قد قدر (

ار ) فلم تقو عقول األكثـــرين على إيث) رحمــــــــه هللا تعالى(–قال ابن القيم الء واالمتحان: االبت  -2
األجل المنتظر بعد زوال الدنيا على هذا العاجل الحاضــــــــر المشاهد وقالوا : كيف يباع  نقد 
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ولســــــــــــان  العالم ،حاضر وهو قبض باليد بنسيئة  مؤخرة وعدنا بحصـــــولها بعد طي الدنيا وخراب 
حال أكثــــرهم يقول خذ ما تراه ودع شيئا  سمعت به فساعد التوفيق األهلي من علم أنَّه يصلــــــــــــــــــــح 
لمواقع فضله فأمده بقوة إيمان وبصيرة رأى في ضوئها حقيقة اآلخرة ودوامها وحقيقة الدنيا وسرعة 

ـــر بن الخطاب : أيما أفضل ؟ رجل لم تخطر له الشهـــــــوات ولم ، ولهذا ُسئل عمــ (8)انقضائها (
تمر بباله ، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها هلل ؟ فكتب عمر : إنَّ الذي تشتهي نفسه المعاصي 

 .(9)ويتركها هلل عزَّ وجل  من الذين أمتحن هللا قلوبهم للتقوى لهم مغفرٌة وأجٌر عظيم(
 إنَّ وقوع العبد في آثار الشهوة من الذنوب ، ومن أسباب واالنكسار بين يديهاإلقبال على هللا  -3

التوبة والندم واالنكسـار والذل هلل تعالى ، فالعبد قد بلي بالغفلة والشهـــوة والغضب ودخول الشيطان 
تــــــــــــــــح هللا فعلى العبد يكون من هذه األبواب الثالثة فإذا أراد هللا سبحــــــانه وتعالى بعبده خيرا  ، 

له من أبواب التوبة والندم واالنكسار واالفتقار واالستعـانة به وصدق اللجاء إليه ودوام التضــــــــــــرع 
والتقــــــــرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكن تلك السيئة به رحمة ، حتى يقـــــــــــــول عدو هللا : 

ذا معنى قـــــــول بعض السلف: إنَّ العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة ياليتني تركته ولم أوقعه وه
ويعمل الحسنـــة يدخل بها النار ، قالوا كيف ؟ قال يعمل الذنب فال يزال نصب عينه منه مشفقـــا  
وجال  باكيا  نادما  مستحيا  من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكســـــــر القلب فيكون ذلك الذنب 

نفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه األمـــــــــور التي بها سعـــــــادة العبد وفالحه حتى أ
يكــــــــــون ذلك الذنب سبب دخـــــــــــول الجنة ويفعل الحسنـــــــــــة فال يزال يمن بها على ربه ويتكبــــــــر 

ر ــل بها ويقـــــــــــــــول فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكببها ويرى نفســــه ويعجب بها ويستطيـــــــــ
 .(10)والفخر واالستطالة ما يكون سبب هالكه

 التشويق إلى ثواب اآلخرة والرغبة فيه ألنه أكمل من شهوات الدنيا . -3
فاإلنسان إذا أدرك شيئا  من لذات الدنيا قاس عليه من باب أولـــــــــــــــى اللذة التامة في اآلخرة فيعظم 

 طلبه لها ويجتهد في الحصول عليها .
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 المطلب الثاني
 مراعاة الشريعة اإلسالمية  لحفظ النفس من الشهوات        

محبة الشهـــــــــــوات والميل إليها وهذا من كمال حكمته  فطر هللا سبحــــــــانه وتعالــــــى الناس على
وقدرته جلَّ وعال ، وذلك النَّ في السعي لتحقيق تلك الشهوات عمارة لألرض  وتحقيقَا لجملة من 
ذا  المقاصد  الشرعية ، فاإلنســــــــان إذا أشتهى الطعام سيزرع أو يعمل ليسد شهـــــــــوة البطن ، وا 

لنكاح فيسعى لتحصيـــــــــل ذلك ليعف نفســـــــــــه وزوجته وينتج عن ذلك حصــــــــــول الولد شبع أشتهى ا
وقد أولت الشـــــــــــــريعة اإلسالمية اني وهكذا في بقية الشهوات .مما يؤدي إلى حفظ النوع اإلنس

جانب الشهوات عناية فائقة وصارت بحمد هللا وسطَا بين الغلو والجفاء ، ففي شهوة البطن جاءت 
الشريعة بإباحة المطعــــــــومات الطيبــــــة ، ولم تمنع  إال ما فيه ضرر عاجل أو آجل على اإلنسان 

ۈئ      ۈئ    ۆئې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئچ ، قال تعــــــــــــــــالى : 

ں  ں   ڻ  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳچ  : اَ ـــــــــوقال أيض،  (11)چېئ   ېئ   

، وكرهت الشريعـــة صيـــــــام الدهر لما فيه من الغلو فقد جاء في (12)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
 -()-قال : جـــــــاء ثالثة رهط الى بيوت النبي  -) رضـــي هللا عنه (–الحديث الذي رواه أنس 
قد  -()-، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي-()-يسألون عن عبادة النبي

خر : يل أبدَا ، وقال األغفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال أحدهم : إما أنا فأصلي الل
-، وقال األخر : أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدَا ، فجاء إليهم رسول هللاوال أفطروم الدهر أنا أص

()- أما وهللا إني ألخشـــــــــــاكم هلل وأتقاكم له ولكني أصــــــوم   فقال: )) أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟
، ففــــــــي الحديث  (31)( منيالنساء فمن رغب عن سنتي فليس  وأتزوجوارقد  وافطر واصلي الليل

على أنَّه ال يشرع صيام كل الدهر لما في ذلك من الغلو في قمع هذه الشهوة كما أنَّ الشريعة دليل 
: )) بحسب  -()-ـان بطنه بالطعام وارشدت الى االعتدال والتوسط فقال ــــــــكرهت أْن يمأل اإلنســ

وفي  .(14)لة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه((أبن أدم أكالت يقمن صلبه فإن كان ال محا
ضوء هذه النصوص واإلحكام يتضح مدى القصد واالعتدال في هذه الشريعة السمحة التي أباحت 
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ووجهت المسلم الى اآلداب التي تجعل طعامه محصاَل  األطعمة ولم تمنـــــع إال ما يضر اإلنسان ،
من غير ضرر وال أذى فال أفراط في الحـــــرمان من الطعام وال تفريط بمأل البطن مما يؤدي إلى 

ذا نظرنا إيضَا الى مراعاة الشريعة لشهـــــــــــــــوة الفرج فهذا جلي واضح  جل .الضرر العاجل و اآل وا 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    چ نكاح ونهى عن ترك الزواج  قال تعـــــــــــالـــــى: فإنَّ الشرع أمر بال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : ، وقال تعالى(15)چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

زوج ـــــ)) وأت:   -()-ولهــــــــــــــــــــــــفي ق -)رضي هللا عنه(-ســوقد تقدم حديث أن،  (11)چپ
وسعت على ة اإلسالم ــــــــــشريعبل إنَّ ،  (11)ي فليس مني ((ـــــــــعن سنتن رغب ـفم النساء

م الزواج من أربع نساء وأباحت لهم التســـــــري ) وهو أْن يتخذ اإلنسان آمة ـــــــــــفأباحت له المؤمنين
التأمل تظهر عظمة هذا ة على المسلم الزنا واللواط فعند ــــــــــــــــمملوكة يطؤها(، وحرمت الشريع

ريع فهي لم تصــــــــــــادم الفطرة التي فطر هللا الناس عليها فلم تحرم قربان النساء ونكاحهن ــــــالتش
رة ــــــــــع قوم لوط الذي أدى بهم ذلك الى الوقوع في الفواحش نظراَ لمصادمتهم لتلك الفطـــــــــــــــــــــنكما ص

اشترط له و  الشـــــــرع النكاح وجعله ميثاقا غليظا  ــــــر وفي الوقت نفســـــــــه ضبط المتأصلة في البشـــ
اسك أفراده وضبط األنساب وعدم أختالطها ـــــــــــــــالشروط من أجل المحافظـــــة على المجتمع وتم

ذا أنتقل ــــــــــــــغ الغاية في الحسن والجمــــــــــــفلله ما أعظمه من تشـــــــــريع بل ال وتحقيق الغايات.وا 
اإلنســــــــــــان بنظـــــره إلى شهــــــــــوة المال سيجد أنَّ اإلســــــــالم وسط بين االفراط والتفريط فاإلسالم جعل 
لالنسان حرية في اكتساب المال وتملكــــه لكن بشرط أْن يكون ذلك بالطرق المشروعة ، وأن يجتنب 

ما حرمه هللا من الربا والغش وغيـــــــرهما ، وأْن يؤدي ما أوجبه هللا عليه من الزكاة فهذا اإلنسان 
الطــــــــــــريق الوسط الذي سلكته الشريعة جاء محققاَ للمصالح فالمسلـــــــم يسعى ويتاجر ويحقق عمـــارة 

د به دينَا على ه فقيرَا به أو يسداألرض وفي الوقت نفسه ال ينسى حق هللا في هذا المـــــال فيجبر ب
ذا نظرنا الى موقف الشريعة من شهـــــــــوة الولد نجد أنَّ الشريعة تراعي  . (18) معسر وغير ذلك وا 

قال :  -()-هذا الجانب ، وذلك من خالل الوصية باالستكثار من األوالد ، فقد ثبت انَّ النبي 
 .(91) (( )) تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة
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وهكذا بقية الشهـــــــــــــوات جاءت الشريعة بالتوسط فيها واالعتدال ، فلم تمنــــــع الشريعة الزراعة وال  
نما أباحت ذلك وأمرت المســــلم جملة من االمور المتعلقة بذلك  الرعي واقتناء بهيمة األنعــــــــــــام وا 

كالزكاة وعدم االنشغال بهذه الشهـــــوات عن ما أ وجبه هللا عليه من الطاعات والحقوق ، وينبغي 
ال يب غله الغ في تناول المشتهيات حتى تكون همه وشــــللمســــــــــلم أْن يتوسط في تناول شهواته وا 

تثقل عليه العبادات ، وعلى كل حال فموقف الشريعة من الشــــــــــاغل فتنفر نفسه عن الطــــاعات و 
 . ريعة فال أفراط وال تفريط وهذا هو المتعين على كلى مسلمـــــالشهوات يظهر توسط الش
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 الثاني المبحـــــــــث
 أنواع الشهــــــــــوات

 المبحث الثاني
  واتــــــــــأنواع الشه

ڻ  ڻ  چ   ل:قد ذكر هللا سبحــــــــــــــــانه وتعالى في كتــــــــــــــــــابه الكريم جملة من الشهــــــــــــــــــــــــــــــوات فقا

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ ھ  ھ  ے  

. فقد ذكرت اآلية جملة من (20) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭۓ  ڭ   ڭ    ڭ  ۓے
 -الشهوات الدنيوية وهي:

لمتأمل في أحوال المسلميــــــــــــن فضال  عمن دونهم يرى ُسعارا  تجاه هذه   -شهوة النساء: -1 
الشهوة ، شهوة النساء وولوغا  في مستنقعاتهـــــــــا اآلسنة ، فما أكثر المسلميــــــــــــــن العاكفيــــــــن على 

 ـم في سبيل مالحقة برامجــ، وقد سماروا أعينهــــــــــ لمعلوماتتابعة األطباق الفضائية وشبكة ام
الفحش، وما أكثر الذين يشداون رحالهم من أجل تلبية شهـــــــــــــواتهم المحـــــــــــرمة ، فلقد تكالب شياطين 

ــــــــــــوء على إفساد عفاف المسلمين وأخالقهم، قال سبحانه اإلنس والجن مع النفــــــــوس األماارة بالســـــــــــ
، فمن أرخى (21)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

سعار هذه الشهوة ال حد له وال انقضاء، والمولع بشهـــــــــــــوة النســـــاء بدون ضابط،  لشهوته العنان،فإنَّ 
 :)  اعلم أن من -) رحمه هللا (–أو رادع ، فهو قد سار في طريق الهالك ، يقول ابن المقفع 

، وأسرعها لمروءةأوقـــــــع األمور في الدين، وأنهكها للجسد، وأتلفها للمال، وأجلبها للعار، وأزراها ل
في ذهاب الجاللة والوقار: الغرام بالنساء ، ومن العجب أن الرجل ال بأس بلباه ورأيه يرى المرأة 

فسه من غير ن من بعيد متلففة في ثيابها، فيصوار لها في قلبه الُحسن والجمال حتى تعلــــق بها
 ،ــــــــــــــــح ، وأدما الدمامة، فال يعظه ذلكرؤية وال خبر مخبر، ثم لعله يهجم منها على أقبح القبــــــــــ

وال يقطعه عن أمثالها، وال يزال مشغــــــــــــوفا  بما لم يذق، حتى لو لم يبق في األرض غيــــر امرأة 
ففتنة النساء  .(22)واحدة ، لظن أن لها شأنا  غير شأن ما ذاق ، وهذا هو الحمق والشقاء والسفه (

قال: ) َما َتَرْكُت   -()- يــــــــــــــــــــــأنَّ سيدنا النَّبِ  الصحيح وأعظمها ، فقد جاء في الحديثأشد الفتن 
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ٿ  ٹ  چ ويقول اإلمام طاووس في قوله: ،(23)َبْعِدي ِفْتَنة  َأَضرَّ َعَلى الرِاَجاِل ِمْن النِاَساِء (

ي هللا ــــ)رض-اس ـــــــــــ، وقال ابن عب (25) (رــاء لم يصبــــــــــــــــ: ) إذا نظر إلى النس(24)چٹ
وهو كائن كفر من بقي من ِقبل  ) لم يكن كفر من مضى إال من ِقبل النساء، : -عنهما(

عشق  : ، وسأذكر هنا  قصتيــــن واقعيتين تكشفان أن من أسباب الكفر باهلل (26) اء (ــــــــــــــــــــــالنس
جل بقــــــــوله: ) بلغني عن ر  -) رحمه هللا(-األولى: فقد ساقها ابن الجوزيفأما القصة  النساء .

كان ببغداد ُيقال له:صالح المؤذن، أذان أربعين سنة،وكان ُيعرف بالصالح، أنه صعد يوما  إلى 
المنارة ليؤذن، فرأى بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد، فافتتن بها، فجاء فطرق 

م ضمها إليه، فقالت: أنت من؟ فقال: أنا صالح المؤذن، ففتحت له، فلمــــــا دخل الباب، فقالت:
ال قتلتك، فقالت: ال ، إال  أصحاب األمانات فما هذه الخيانة ؟  فقال: إن وافقتني على ما أريد وا 
أن تترك دينك ، فقال: أنا بريء من اإلسالم ومما جاء به محمد، ثم دنا إليها، فقالت: إنما قلت 
هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك، فُكْل من لحم الخنزير، فأكل، قالت: فاشــــرب الخمر، 
فشرب، فلما دبا الشراب فيه دنا إليها، فدخلت بيتا  وأغلقت الباب،وقالت: اصعد إلى السطح حتى 
ت عليه  إذا جاء أبي زواجني منك، فصعد فسقط فمات، فخرجت فلفاته في ثوب، فجاء أبوها، فقصا

 .وأما القصة الثانية:(27)القصة، فأخرجه في الليل فرماه في السكة، فظهر حديثه، فُرمي في مزبلة(
 في حوادث سنــــــــة ثمان وسبعين ومائتين ما يأتي:  -) رحمه هللا (-فذكر الحافظ ابن كثير 

ن المجاهدين م )وفيها توفي عبده بن عبد الرحيم قبحه هللا، ذكر ابن الجوزي أن هذا الشقــــي كان
كثيرا  في بالد الروم، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصـــــــرون بلدة من بالد الروم، إذ 
نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصـــــــــن، فهويهــــــــا ، فراسلها: ما السبيل إلى الوصول 

، فأجابها إلى ذل اغتم ك، فما راع المسلمين إال وهو عندها، فإليك ؟  فقالت: أن تتنصر وتصعد إليا
المسلمـــــــــــــــــون بسبب ذلك غما  شديدا  ، وشق عليهم مشقة عظيمة ، فلما كان بعد مدة مروا عليه 
وهو مـــع تلك المرأة في ذلك الحصن، فقالوا: يا فالن ما فعل قرآنك ؟ ما فعل علمك ؟ ما فعل 

                          : فعلت صالتك؟ فقال: اعلموا أني ُأنسيت القرآَن كله إال قوله صيـــــامك ؟ ما فعل جهادك؟ ما
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ٹ  ٹ    ٹپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ 

 . (29)وقد صار لي فيهم مال وولد( (82)چٹ  
في الفواحش وارتكابها له وســـــــــــائل متعددة وأسباب كثيــــــــــــــرة ، وأدناها : سماع األغاني؛  فالولوغ

فإن الغناء رقية الزنا، وداعية الفاحشــة ، قال يزيد بن الوليد : ) يا بني أمية إياكم والغناء ، فإنه 
ـــينقص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم ال نه لين ْكر،  ويفعل ما يفعلـوب عن الخمر،مروءة، وا  السا

 ،وقال ابن القيم:)ومن األمر(30)فإن الغناء داعية الزنا(اء،ـــبد فاعلين فجنابوه النس فإن كنتم ال
وم عند القــوم أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن ُيسمعها صـوت الغناء،فحينئٍذ ــــــــــــــــــــــالمعلـ

يان وأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الداف والشبابة والرقص بالتخنث والتكســـــــــــــــر، فلو تعطــــــي الل
حبلت المرأة من صـــــوت لحبلت من هذا الغناء فلعمـــر هللا كم من حرة صـارت بالغناء من البغايا، 

ــــــــــا  يــور تبدال به اسما  قبيحــــــــــــوكم من حرا أصبـــــــــــــــــح به عبدا  للصبيان أو الصبايا، وكم من غ
.ومن أشد الوسائل (31)بين البرايا، وكم من معافى تعراض له فأمســـــــــى وقد حلات به أنـــــــواع الباليا (

فتكا : النظر المحرم   فكم من نظرة إلى صـــــــورة جميلة في السوق، أو في شاشة ، أو مجلة ، 
ر أن البصر صاحب خب -وفقك هللا-وآالما  وحسرات، يقول ابن الجوزي:) اعلـم أعقبت فواحش 

القلب ينقل إليه أخبار المبصـــــرات، وينقش فيه صورها، فيجول فيها الفكر، فيشغله ذلك عن الفكر 
، أمرك لبفيما ينفعــــه من أمر اآلخرة ، ولما كان إطالق البصر سببا  لوقوع الهــــــــــــــــــوى في الق

  (23)چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ ،قال هللا تعالى:ارع بغضا البصر عما ُيخاف عواقبهالش

، ثم أشار إلى ُمسبب هذا السبب، ونباه على ما يؤول  (33)چک  ک    گ  گ  گچ 
 .    (36)((35)چگ  ڳ   چوقوله:  ،( 34)چڍ  ڌ  چ  إليه هذا الشر بقوله:
عن النظر المحرم، وما يؤول إليه من الوقوع في الفواحش ،  -)رحمه هللا(-وقد تحدث ابن تيمية 

بل وقد ينتهي بصاحبه إلى الشرك باهلل تعالى فكان مما قاله:) وأما النظــر والمباشرة فاللمم منها 
إلصرار ا مغفور باجتناب الكبائر، فإن أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة، وقد يكون

على ذلك أعظم من قليل الفواحش ، فإن دوام النظــر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة 
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والمباشــــــــــــرة أعظم بكثير من فساد زنا ال إصرار عليه، ولهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل: أن ال 
كما قال  لمباشرة بالرجل إلى الشرك،يأتي كبيرة، وال يصـــــــر على صغيرة ، بل قد ينتهي النظر وا

ق ، ولهذا ال يكون عشـ(37)چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎچ  تعالى:
الصور إال من ضعف محبة هللا وضعف اإليمان ، وهللا تعالى إنما ذكره في القــرآن عن امرأة 

) وقد جعل هللا :-هللا( )رحمه-، وقال ابن القيم (38) العزيز المشركة، وعن قوم لوط المشركين(
ذا أطلق بصره أطلق  رادته، وا  سبحانه العين مرآة القلب فإذا غضا العبد بصره،غضا القلب شهوته وا 

والنظــــــــــــرة إذا أثارت في القلب، فإن عجل الحازم، وحسم المادة من أولها؛ 000القلب شهــــــــوته 
ن كرر النظـــــــــــــر، ونقا  ب عن محاسن الصـــــــــورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه؛ سُهل عالجه، وا 

تمكنت المحبة، وكلما تواصلت النظـــــــــرات كانت كالماء يسقي الشجرة، فال تزال شجــــــــــــــرة الحب 
تنمو حتى يفسد القلب، ويعرض عن الفكر فيما أمر به، فيخرج بصاحبه إلى المحــــــــن، ويوجب 

. ومن أشد الوســــــــــــــائل ضررا  وشرا  : اختالط النسـاء بالرجال ، (39)المحظــــــــــورات والفتن (ارتكاب 
ان من كثر في هذا الزم فإن هذا االختالط أنكى وسيلة في االنغماس في الفواحش والقاذورات،وقد

يطالب بهذا االختالط ويدعو إليه ، حيث ينادون بمزاحمة النســــــــــــــاء للرجال في جميــــــــع المجاالت 
واألعمال، زاعمين أنهم يريدون الخير واإلصالح لمجتمعاتهم ، أال أنهم هم المفسـدون ولكن ال 

 ) وال ريب أن تمكيــــن النساء من اختالطهناالختالط: ـاسدن مفــــــعقال ابن القيم متحدثا  ،  يشعرون
بالرجــــــــــال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظــــــــــــم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من 
أسباب فساد أمور العامة والخاصـة وهو من أهم أسباب الموت العام والطواعين المهلكة، ولما 

ون وفشت فيهم الفاحشـــــــــــة أرسل هللا عليهم الطاع -)عليه السالم(–كـــر موسى اختلط البغايا بعس
فمات في يوم واحد سبعــــــــــــــــــــون ألفا  والقصة مشهورة في كتب التفسير، فمن أعظم أسباب الموت 

 ينهم متبرجاتالعام كثــــــــــــرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختالطهن بالرجال، والمشي ب
. فاالنكباب على الشهوات سببه ضعف التــــــوحيد، فإن القلب كلما كان أضعف (40)متجمالت(

توحيدا ، وأقل إخالصا  هلل تعالى كان أكثر فاحشة وشهوة ، يقول ابن تيمية في هذه المسألة: وهذا  
 الذين فيهم نوع من إنما يبتلى به أهل اإلعراض عن اإلخالص هلل -أي العشـــــــق والشهوات-
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ال فأهل اإلخالص، كما قال هللا تعالى في حق يوســــــــف عليه السالم:   ڃچ الشرك، وا 

فامرأة العزيز كانت مشــــركة فوقعت مع ،(41)چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  چ  چ     چ
استعانتها و مع عزوبته، ومراودتها له،  -)عليه السالم(-تزوجها فيما وقعت فيه من السـوء، ويوسف 

 عليه بالنســـــــــوة ، وعقوبتها له بالحبس على العفة، عصمـــــــــه هللا بإخالصه له؛ تحقيقــــــــــا  لقوله :

 ، (42)چمخ  جس  حس  خس  مس    چمج  جح   مح  جخ حخ  چ 
إتباع والغي هو  (11)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   چ  قال تعـــــــــــــــــــالى:

 ، فاالفتتان بالنساء والولع بهن يورث أنواعا  من العقوبات والمفاسد في الدنيا واآلخرة.(44)( الهوى
يقول ابن تيمية متحدثا  عن عقوبات الشهوة المحرمة فكان مما قاله:) فأما من استعبد قلبه صورة 

من أعظم الناس عذابا  محرمة امرأة أو صبي ، فهذا هو العذاب الذي ال َيدان فيه ، وهـــــــــؤالء 
وأقلهم ثوابا  ، فإن العاشق لصـورة إذا بقي قلبه متعلقا  بها، مستعَبدا  لها، اجتمع له من أنواع الشر 
والفساد ما ال يحصيـــــه إال رب العباد ، ومن أعظم هذا البالء إعراض القلب عن هللا ، فإن القلب 

 (45)عنده شيء قط أحلى من ذلك، وال ألذ وال أطيب(إذا ذاق طعم عبادة هللا واإلخالص له ، لم يكن 
وليعلم اللبيب أن مدمني الشهــــــــــــــوات يصيــــــــــــــرون إلى حالة ال يلتذون بها، ) وقال ابن القيـــــم:، 

، هوهم مـــــــع ذلك ال يستطيعون تركها ، ألنها قد صارت عندهم بمنـــــــزلة العيش الذي ال بد لهم من
ار من يفعله نادرا  في ـــــــــــــــــــــــــر والجماع ال يلتذ بهما عشر معشـــــــــــــــــــــــــــــــولهذا ترى مدمن الخم

 .(46)األحيان(
 

 -عالج شهوة النساء:
لنا الحديث عن هذه الشهــــــــــــــوة نورد عالجها وسبيل النجاة منها،  ن الجوزي قد بسط ابفبعد أن فصا

في ) ذم الهوى ( وابن القيم في ) روضة المحبين( الحديث عن العالج، فقال ابن الجوزي :) فإن 
تكرار النظــر قد نقش صورة المحبوب في القلب نقشا  متمكنا  ، وعالمة ذلك: امتالء القلب بالحبيب، 

بب هذا دثه في الخلوة ، فاعلم أن سفكأنه يراه حاالا في الصدر، وكأنه يضمـه إليه عند النوم ويحا
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الطمع في نيل المطلــــوب ، وكفى بالطمع مرضا ، وقلا أن يقع الفسق إال في المطموع فيه، فإن 
الملك فهويها لم يكد قلبه يتعلق بها ، ألجل اليأس من مثلها، فأما من  اإلنســــــــان لو رأى زوجة

به إن لم يدركه ، وعالج هذا المرض: العزم طمع في شيء فإن الطمع يحمله على طلبه، ويعذا 
القوي على البعد عن المحبوب،والقطع الجازم على غض البصر عنه، وهجران الطمع فيه، وتوطين 

.وقال في موضع آخر: ) ومما ُيداوى به الباطن أن تفكار، فتعلم أن (47)النفس على اليأس منه(
محبوبك ليس كما في نفسك، فأعمل فكرك في عيوبه َتْسُل ، فإن اآلدمي محشـــــــــــوا باألنجــــاس 
نما يرى العاشق معشوقه في حال الكمال ، وال ُيصور له الهوى عيبا  ، ألن الحقائق  واألقذار، وا 

 مع االعتدال،وسلطان الهوى حاكم جائر يغطي المعايب، فيرى العاشق القبيح من ال تنكشف إال
:) إذا أعجبت أحَدكم امرأٌة فليذكر  -)رضـــــــي هللا عنه(-معشوقه حسنا . ولهذا قال ابن مسعود 

ره ابن القيم في سبيــــــــــل التخلص من شراك هذه  وأما ما .(48)مناتنها( نها م فنختار ــوة،الشهحرا
 :(49)مايأتي

نما ُهيائ)-1 للهوى كما 0ألمر عظيم ال يناله إال بمعصيته التفكــــــــر في أنه لم ُيخلق للهــــــــــــوى ، وا 
 قيل :

 .(قد هيؤوك ألمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملِ  0
، نفسه ذالا  أن يأنف لنفســـــــــــه من ذل طاعة الهوى؛ فإنه ما أطاع أحد هواه قط إال وجد في ) -2

 بين خصلتي الكبر والذل(.0فهم أذل الناس بواطَن، قد جمعوا وال يغتر بصولة أتباع الهوى وِكبرهم؛
الضاللة و  لبدعة ) أن يعلم أن الهـوى ما خالط شيئا  إال أفسده،فإن وقع في العلم أخرجه إلى ا-3

ن وقع في الزهد أخرج صاحبه  نة، إلى الرياء ومخالفة الس وصار صاحبه من جملة أهل األهواء، وا 
ن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصداه عن  ن وقع في الوالية والعزل أخرج  وا  الحق، وا 

 هواه( .يولاي بهواه ويعزل ب صاحبه إلى خيانة هللا والمسلميـــــــــــــن حيث 
لهج بأن ي )إن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق ، ويفتح عليه أبواب الخذالن، فتراه -4

ال الفضيل بن هواه،  ق هللا لو وفاقه لكان كذا وكذا،وقد سدا على نفســـــــــــــــــــــه طرق التوفيق باتباعه 
 عنه موارد التوفيق(.عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهـوات انقطعت 
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بحسب 0) إن التوحيد واتباع الهـــــــــوى متضادان ، فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه -5
نما بعث هللا رسله بكسر األصنام وعبادته وحده ال شريك له، وليس  مراد هللا تعالى 0هواه، وا 

دة وترك األصنام التي في ال  كسرها من القلب أوال  (.0قلب، بل المراد كســــــــــــــــــر األصنام المجسا
والصغار 0) إن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهـــــــــــوى ، كانت نهايته الذل  -6

عذابا  ُيعذاب به في 0والحرمان والبالء المتبوع بحسب ما اتبع هواه،بل يصير له ذلك في نهايته 
 قلبه كما قال القائل:

الة فلو تأملت حال كل ذي ح ِعذابا  فصارت في المشيب َعذابا  ت في الشباب ألهلها مآرب كان0
يثـــــــاره على  عقله، ومن كانت بدايته مخالفة هواه 0سيئة زرية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وا 

والغنى والجاه عند هللا وعند الناس. قيل للمهلب 0وطاعة داعي رشده كانت نهايته العز والشرف 
قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى، فهذا في بداية الدنيا 0بن أبي صفــــرة : ِبَم نلت ما نلت ؟ ا

جعل هللا سبحانه الجنة نهاية من خالف هواه، والنار نهاية من اتبع 0ونهايتها، وأما اآلخـــــــــرة فقد 
ــــــــن على من ابتلي بشيء من هذه وخالصة الكالم ما من داء إال وله دواء والمتعياـــــــــــــــ هواه (.

الشهوات أن يبادر إلى أسباب النجاة ووسائلها بالعزيمة الصادقة،والصبر والمصابرة، وعلو الهمة، 
واالشتغال بمعالي األمور، واالبتعاد عن سفاسفها، والمجـــــــــــاهدة في ذات هللا، ونهي النفس عن 

صالح الخواطر واإلرادات، و  صحبة الصالحين، ودوام التضرع إلى هللا واالنكسار بين الهـــوى وا 
 .يديه سبحانه

 
  -شهوة األبناء: -2

ڱ  ں  ں   چ     ل:ــــــــالشك إنَّ اإلنسان يحب أوالده ويميل إليهــــــــــــم وقد قال هللا عز وج

كان يخطب على المنبر  -()-،  وفي الحــــــــديث إنَّ النبــــــــــــي (50) چڻ  ڻ  ۀ    ۀ          ڻڻ
وحملهما  ()ان أحمران فنزل النبيـــــــــــــــــــــفجاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران عليهما قميص

وقال:)) صدق هللا إنما أموالكم وأوالدكم فتنة رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم اصبر 
 51)حتى نزلت فحملتهما((
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  -شهوة المال: -3
 والمراد بذلك چہ  ہ   ہ  ھ  ھ چ وهي التي أشار إليها هللا عزوجل بقوله:

،والشك أن الناس لديهم شهوة للمـــــــــــــــال (52)على الصحيح من أقوال العلماء أنها األموال الكثيرة
ال و ورغب في تملكه ولذا فقد جاء  في الحديث:)) لو كان البن آدم واديان من مال البتغى ثالثا  

 .(53)يمــــــــــأل جوف ابن آدم إال  التراب ويتوب هللا على من تاب((
من المعروف إنَّ الخيـــــل من األشياء المحبوبة لدى اإلنسان عموما  والعرب  -شهوة الخيل: -4

الخيل ب خصوصا  وقد ذكر هللا تعالى فتنة سيدنا سليمان)عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم(
ڑ   ژ  ڑ     ڍ     ڌڌڎ ڎ  ڈ  ڈ ژ  ڍڇ  ڇ  ڇچ چ  ڇچ ال:فقـــــ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڱک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ

، وقصــــــة ذلك إنَّ سليمـــــــــان انشغـــــــل بالنضر في الخيــــــل واستعراضهــــــا عن الصالة حتى (54) چ
. والذي يظهـــــــــر وهللا اعلم إنَّ (55)الخيــــــول التي أشغلته عن عبادة هللاخرج وقتها فتاب وذبح تلك 

المركوبات تقاس على الخيل فالسيــــــارات ونحوها هي ما تميل إليه النفس وتشتهيه والواقع خير 
 شاهد على ذلك فهي في عداد الشهوات. 

يلون م ومعلوم إن الناس يمــــــــــــــــوهي بهيمة األنعام المعروفة اإلبل والبقر والغن -شهوة األنعام: -5
 . (56)إلى هذه البهائم ويرغبون فيها وذلك لما فيها من المنافع الكثيرة والخيرات الوفيرة

والناس في كل زمان  چےچوهذا ماعبر هللا عنه بقوله: -شهوة الزراعة والمزارعة : -6
حبـــون المزارع والجنات وأكثر األمم مشتغلـــــــــــــــة بالزراعة وذلك لما فيهــــا من اإلنتاج الغذائي ومكان ي

 .(57)والكسب المادي
 

      -ومن الشهوات التي لم تذكر في اآلية الكريمة:

أصبحت الرئاسة وطلب الرئاسة من األمور التي يسعى الناس إليها  -:شهوة الجاه والرئاسة -1
ويضحــــون بالغالي والنفيس للوصـــــــــــــــــــول إليها فهي مغنم دنيوي إال من رحــــم هللا ، فحب الرئاسة 



 

 

 

112 
 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
  صاحل عيل د. عبد.م.أ  

 عباس عبد مرض

 2073 الاول( اكنون 71العدد )

 هللا سبيل يف املرابطني عىل الشهوة أ ثر

ورته طحالقة تحلق الدين ومزلق عظيـــــــــم من المزالق التي يفنى فيها األخالص ويذوب ، بل إنَّ خ
ما  )):-()-على الدين أشد من خطــــــــــــــــــــورة الذئب الذي يترك في زريبة غنم كما قال النبـــي 
ذئبان  ،( 58)ذئبان جائعان أرسال في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ((

جائعان : الحرص على المال ذئب والحرص على الشــــــــــــرف شبهه بذئِب آخر ، فإذا ارسل الذئب 
في غنم ماذا يفعـــــــــــــل ؟ فكذلك يفعــــــل الحرص على الشــــــــرف والحرص على الجاه والحــرص على 

ا والسعي ، والحرص على الرئاسة وحبه الرئاسة ، كذلك تفعل في الدين ، تفسد الدين إفسادا  عظيما  
لها شهـــــــوة خفية في النفس ، والناس عندهم إستعداد للزهد في الطعـــام والشراب والثياب ولكن في 

: ) ما رأيت زهدا  في شيء أقل منه في  -)رحمه هللا(–الرئاسة هذا نادر ، قال سفيان الثوري 
ب والمال والثياب فإْن ُنوزع الرئاسة تحامى عليهـــــــــــا الرئاسة ترى الرجل يزه في المطعم والمشر 

:) ال يفلــــح من شممت منه رائحة الرئاسة  -)رحمـــــه هللا(–، وقال يحيى بن معين  (59)وعادى (
 ( 61): ) ما ُصدَّ عن هللا مثل طلب المحامد وطلب الرفعة (-)رحمه هللا(–، وقال ابن الحداد  (60)(

 -ما يأتي : الرئاسة ومن مظاهر حب
در، فإذا لم يصدر لم يقدم شيئا  وال حتى رأيا  مفيدا  ينف -1 من 00ع ــــــــــأنه ال يعمل إال إذا صُّ

يساعده ويكون 00ان أن ــــــــــم أنا، مع أن باإلمكــــــــــل حتى أستلـــعنده، وربما يقول: َأَدُع غيري يفش
 الصدارة00رج هو إلى ــــــــــــــــيريد أن يفشله ليخاون من أسباب النجاح، لكن ــــالتع
رياسة ال أحدٌ  ما أحبو فهذه أيضا  من عالمات حب الرئاسة، ، ذكر الناس بالنقائص والعيوب -2

يذكر الناس أحدا  عنده 0يوب ليتميز هو بالكمال، ويكره أنإال أحب ذكر الناس بالنقائص والع
 بخير.

يدل على من هو أفضـــــــــــــــــل منه في الدين أو العلــــــم والخلق ويحجب فضائل  أال -3
، أو يخشى 0اآلخرين،ويكتم أخبارهم حتى ال يستدل الناس عليهم فيتركوه ويذهبــــــون إلى األخير00

 عندهم.  ويقل مقداره أن يقارن الناس بينه وبين األفضل فينفضــــــوا عنه أو ينزل في أعينهم
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وكذلك من مظــــــــــــاهر حب الرئاسة يتحسر عليها إذا زالت أو أخذت منه ، فدائما  ترى من في  -4
من أجلها ، كما يحدث 0ل األعاجيبالرئاسة أو الذي يسعى اليها يتحسر عليها ويطلبها ويفعــــ

 اآلن من صراع وتنازع من أجل السلطة
   -حب الرئاسة كما أن له مظاهرا ، فكذلك له أسباب ومن ذلك :و

 التحرر من سلطة اآلخرين ، يريد أن يكون هو رئيسا ، ال يريد أحدا  فوقه. -1
الرغبة في التسلط على اآلخرين، النفس جبلت على التسلط والسعــــــــــــــــــــــي للتحكم والسيطرة والنفوذ،  -2

ــــــــــــون هذه يريدون التسلط على اآلخرين ، ويتلذذون بإعطاء األوامر، هو ولذلك ترى الذين يحبــــ
يصدُر أمــــــــــــــــرا  وعلى من تحته أن ينفذ، وربما كان عنده ظلٌم وبغي فيتلذذ بتعذيب غيره ، أو أن 

 يســــوم من تحته ألوان العذاب بأوامره الجوفاء.
رجٍل يلي أمر عشرٍة  منما قال:)أنَّه  -()-ة، ورد عن النبيعدم تقدير عواقب التقصير في اآلخر  -3

 يوم القيامة مغلوال  يده إلى عنقه، فكه بره  يإال أت فما فوق ذلك
. فالذي يحب  (62)( أو أوثقه إثمه ، أولها مالمة، وأوسطها ندامة، وآخرها عذاب  يوم القيامة 

وم مالمة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزٌي ي أولهاالرئاسة ويسعى للحصول عليها تكون هذه نتيجته 
ا ندامة: إذا نحي عن منصبه، أو خرج ــــــالقيامة أولها مالمة: تتوجه إليه سهام االنتقادات، وأوسطه

عليه فخلع، وآخرها: خزٌي يوم القيامة بما يلقى هللا عز وجل من الخيانة أو عدم القيام بالمسئولية 
عـــالى توء إلى هللا ــــــــــــــاللجف، ج أزمة حب الرئاسة باللجوء إلى هللاويمكن أْن تعال وأداء األمانة.

ر ـشعيتذكر ويست ، وعليه أنْ يرزقه اإلخالص والسداد ويزيل ما في نفسه من المرض والعيب
فهو إذا تولى الرئاسة سيكون مسؤوال  عن األمة وتلك مسؤولية عظيمة فاهلل سبحانه المسئولية،
ــــــــــــــــــــــأله يوم القيامة عن عمله وعن رعيته وهل نصح في عمله أم عكس ذلك ، ومن وتعالى يســــ

نفسه وأمكانات نفسه فهو يجب عليه أن يحسب  أن يعرف اإلنسان قدر عالج حب الرئاسة أيضا  
ع ي، فإذا عرف أنَّه ضعيف وال يستطالحساب للنفس مهمفلية، ــــؤو المسهذه أن يقوم ب مكنهل ي

 أنًّه قال -()-القيام بهذه المســـــــــــــــؤولية ال يقدم على ذلك ، والدليل على ذلك ماور عن النبـــــــــــــــي
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)) إنَّك ضعيف وأنها أمانة فهي يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه :
 الدين فالعبد إذا تذكر وتفكر بحساب يوم، وأيضا  من عالجها التفكر في العاقبة يوم (63)فيها((

ن أن اقد أقبل عليه، ويجب على األنســ ـــرك ما كانا الذي سيحدث له الشك أنه يتــالحساب وم
يتفكر ويؤثر الباقي على الفاني فالدنيا تزول بســــــرعة واآلخرة باقية ، كذلك التفكر في حال الخلفاء 

لحيــــــــــن كيف كانوا يبتدعــــــون عن المناصب وعن تولية أمور الراشدين ومن بعدهم من األئمة الصا
 في األمور كلها.الناس فيجب علينا أْن نترســــــم خطاهم ونتهج منهجهم في 

وهي من أشهر الشهوات ويعبر عنها العلمـــــــــــاء بشهوة البطن وقد قال هللا  -شهوة الطعام: -2
، وشهــــــــــــــــوة البطن إذا تحققت حصـــــــــلت شهوة الفرج الن (64) چٹ  ٹ       ٹ  ٹ  چ عز وجل : 

 .(65)الجوع سبب إلضعاف الشهوة
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 لثالمبحث الثا
  -أثر الشهوة على المرابطين في سبيل هللا وفيه أربعة مطالب:

 . المرابطين المطلب األول : أثر شهوة الجماع على
 الجماع على األسير المسلم.المطلب الثاني: أثر شهوة 

 المطلب الثالث: أثر شهوة الجماع على المسلم في بالد الحرب. 
  المرابطينالمطلب الرابع : أثر شهوة الجماع على نساء 

 
 المطلب األول 

 المجاهدون كغيرهم من الناس عندهم رغبات وشهوات ، المرابطينأثر شهوة الجماع على 
ومن ذلك شهوة الجماع التي ال تتيسر إال بالنكاح ال سيما وانَّ الجهـــــــاد قد تطــــــــــــول مدته وتبعد 
مسافته فيحتــــــاج المجاهدون لقضاء شهواتهم ففي هذه الحالة ما الذي يفعله المجاهدون ؟ هل 

ـــــا  ؟ أم يرسلهم أميــــــــــرهم إلى أهلهم ؟ يجـــــــــوز لهم نكاح المتعة ؟ أم يتزوجون زواجا  صحيحــــــــ
بالنسبة إلى زواج المتعة أو ما يعرف بالزواج المؤقت الذي يشبه الـــــــــزواج الدائم من حيث العقد 
وامهر والولي ، ولكنه يختلـــــــــــــف معه في تحديد مدة الزواج وعم احتياجه إلى الطالق عند إنتهاء 

نَّه يختلف في بعض األحكـــــــــام المتعلقة بالزواج كالنفقة واألرث والعدة ، ويعترف المدة ، كما أ
قد أحلَّ زواج المتعة ، ولكنهم يقولون أنَّه كان لفترات قصيرة  -()-المسلمـــــــــــــــــــون أنَّ النبي األكرم 

نَّ النبي مه في أواخر أيام حياته حر    -()-حرمه عدة مرات في عدة مواطن وأنَّه  -()-وا 
نَّ :) الصواب المختار أ-)رحمه هللا(-تحريمـــــــــــــــــا  مؤبدا  ، ونسخ حكم إباحته األول . قال النووي

التحريم واإلباحة كانا مرتين، فكانت حالال  قبل خيبر ، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتــــــــح 
ـــــــــــالهما ثم حرمت يومئٍذ بعد ثالث أيام تحريما  مؤبدا  الى يوم القيامة مكــــــــــة وهو يوم أوطاس التصـ

 تفقتومن العلمــــــــــاء المعاصـــــــــــــــرين يقول األستاذ وهبه الزحيلي :) ا. (66)واستمــــــــــــر التحريم(
ن المراد باالستمتالمذاهب األربعة وجماهير الصحابة على أن زواج المتعة ونحوه حرام  اع باطل،وا 
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(67)چڤ  ڤ  ڤ چآية في
حيث بدئت بقول هو المذكور في أول اآلية وآخرها،النكاح ألنه  

ڍ  ڍ  ڌ  چ بقــــــــــــــــــــــوله سبحــــــــــــــانه :  وختمت (68)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ تعالى:

(69)چڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  
فدل علـــــــى أن المراد باالستمتاع هنا ما كان  ، 

شرعا ، وأما التعبير باألجر: فإن المهر عن طريق النكاح، وليس المراد به المتعــــــــــة المحـــــــــــرمة 
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     چفي النكاح يسمى في اللغــــــــــــة أجرا، لقـــــــــــــــــوله تعالى:

ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  چ  انه: ـــــــــــــوقوله سبح وقوله، نأي مهوره(70)چڻ

، والمهر يؤخذ قبل األمر بإيتاء األجر بعد االستمتـاعوأما  ،أي مهـــورهن  (71)چڻ  ڻ
االستمتـاع، فهذا على طريقة في اللغة من تقديم وتأخير، والتقدير: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتــم 

 أي إذا أردتم الطالق، (72)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ االستمتاع بهن مثل قوله تعالى بهن، أي إذا أردتم
ة ـــــــــوأما اإلذن بالمتعة في السن ،ام إلى الصالةــــــــــــــــأي إذا أردتم القي  (73) چٻ  ٻ  پ  پ چ  ومثل:

السفر،  وبسبب العزبة في حالالنبوية في بعض الغزوات، فكان للضـــــــــــــرورة القاهرة في الحرب، 
  -تحريمـــــــــــا أبديا  إلى يوم القيامة، بدليل األحاديث الكثيرة، منها:  -()-ا الرسولـــــــــــــــــــــــثم حرمه

ن هللا قد حرم  -1 ذلك إلى 000)) يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في االستمتاع من النساء، وا 
.  (74) آتيتموهن شيئا((000يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيلـــــــه، وال تأخذوا مما 

أوطاس ثالثة 00في متعة النسـاء عام  -()-قال سلمة بن األكوع : )) رخص لنا رســول هللا  -2
  .(75) أيام، ثم نهى عنها ((

خيبر وعن لحوم 0نهى عن نكاح المتعة يوم -()-) أن رسول هللا  -رضي هللا عنه()-عن علي  -2
 .(76)الحمر األنسية (

 . (77) المتعة( في حجة الوداع نهى عن نكاح -()-قال سبرة بن معبد: ) إن رســــــول هللا  -3
 .(78)كل ذلك يدل على نسخ أباحة المتعة(

بهذه األدلة القاطعة يتبين تحريم نكاح المتعة تحريما  قطعيا  ، والن الزواج شرع مؤبد إلغراض 
نجاب األوالد وتكوين األســـــــــــرة وليس في نكاح المتعة إال  ومقاصد اجتماعية مثل سكن النفس وا 
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ا يليق ذلك بالمجاهدين الذين خرجوا وبذلو قضاء الشهــــــــــــــــــــوة بنحو مؤقت فهو كالزنا تمامـــــــــا  فال 
يه وعليه فالذي وقفت عل انفسهم من أجل أعالء كلمة الحق . أذن ال يجوز للمجاهد نكاح المتعة ،
 -، وذلك لألدلة اآلتية: (79)من كالم الفقهــــــــاء هو إباحة النكاح للمجـــــــــــــاهدين في جيش المسلمين

 .  (80)س وهم تحت الراياتــــــــــاء بنت عميـــــــــــــــــــزوج أبا بكر أسم -()-ما ورد أنَّ النبي  أواَل:
 

 وجه الداللة : 
 زوج أبا بكر أسماء  في أثناء الجهاد ولم يمنعهما من ذلك. -()-إنَّ النبي 

.  فعلى ذلك (81)على من في دار اإلسالم ألنَّه ال يد للكافر عليه في كال الحالتين قياسا   ثانيَا:
  -()-يجوز للمجــــــــاهد الذي طالت مدة غيابه عن أهله أن يتزوج وهو في الجهاد إقتداء  بالنبي

لهم فإن لم يستطيعــوا الزواج يرس -م () رضي هللا عنه-حينمـــــــا زوج أبا بكر أسماء بنت عميس 
كان يأذن لبعض أصحابه وال  -()-أميرهم إلى أهلهم وخاصة الشباب منهم فقد ثبت أنَّ النبي

م  ـــــسيما الشباب في العجلة بالرجــــــــــوع إلى اهلهم إذا كانوا مسافرين ، كا أنَّه يأذن لهم بزيارة أهلهـــ
الذي  -نه(ــي هللا عـــــ) رضـــــ–مدينة كما فعل سيدنا جابر بن عبدهللا إذا كانوا مرابطين قريبا من ال

أن يأذن له بالرجوع الى أهله فأذن له  -()-ول ــــــــــــكان حديث عهد بُعرِس إذ طلب من الرس
-()-الرســــــــــــــول 

(82). 
 

 أثر شهوة الجماع على األسير المسلم   المطلب الثاني
الطبيعيـــــة لقيام الجهاد في سبيل هللا حصــــــــــــول أسرى بين الطرفين ، وقد ُيؤسر بعض  من النتائج 

المسلمين وتطول مدة أسرهم مما يحوجهم إلى النكاح نظرَا لوجود الشهوة السيما وأنَّ بعض الكفار 
ي نتيجة لذلك فقد أختلف الفقهاء فحينما يأسرون أحدَا من المسلميــــــــــــــــن يسمحـــــــــون له بالزواج و 

  -هذه المسألة على ثالثة أقول :
هو و  وة وخشي العنت فيجوز له ذلك.ـــذا أشتدت به الشهاره لألسير الزواج أال ــــــــيكالقول األول: 
  (86)، ورواية عن األمام أحمد(85)، والشافعيــة(84)، وبعض المالكية) كعبدهللا النفزي ((83)قول: الحنفية
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  87)يجوز لألسير أْن يتزوج وال يكره له ذلك. وهو قول: بعض المالكية ) كالحطاب(القول الثاني: 
إنَّه يحرم عليه ذلك ولو أشتدت الشهوة وخشي العنت وهو روايه راجحة عن األمام  القول الثالث:

 .(88)أحمد
 

 األدلة ومناقشتها
ن بأنَّ النكاح يكره لألسير إال أذا أشتدت به الشهوة وخشي العنت يالقول األول : أستدل القائل

 -بما يأتي:
للزوجة للسبي ، 00إنَّ في النكاح لألسير تعريضَا للنفس للفتنة وتعريضَا للولد للرق ، وتعريضَا  -1

 .  (89)ألنَّ دار الحرب محل ثغر وغنيمة
 .  (90)إنَّه يعرض أوالده للكفر والتخلق بأخالق المشركين-2
 .(19)إنَّ في وجود أوالده  في دار الحرب تكثيرَا لسواد المشركين  -3
ما جواز ذلك عند أشتداد الشهوة وخوف العنت فألنَّ االحتراز عن الزنا واجب -4 ل وال يتوص وا 

 . (92)إليه إال بالنكاح
وكذلك  فيجوز أذا خشي العنتالم فإنَّه مكروه إال ـــــــــــَا على الزواج من آالمه في دار اإلســـقياس -5

 .  (93)األسير مثله
   -ن بجواز الزواج لألسير بما يأتي:يالقول الثاني: أستدل القائل

يات الحياة فال يترك من أجل إنَّ األسير ال يمكنه الخروج من دار الحرب، والزواج من ضرور 
 . (49)راألس

  -القول الثالث: أستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: 
 .(59)إنَّه ال يأمن  أْن يولد له ولد فيسترقه العدو-1
 . (96)هبغير  إنَّه ال يأمن أْن يطــــــــــــأ أحدَا من األعداء امرأته ، فيــــؤدي ذلك إلى أختالط نسبــــــه -2
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 -الترجيح:
يباح أْن يتزوج إال إذا أشتد به الشهوة وخشي العنت فر ـــــــــــالى أعلم إنَّه يكره لألسيــــــالراجح وهللا تع

له الزواج مع لزوم األحتياط في ذلك لئال يفضــــــــي إلى بعض المفاسد كأسترقاق ولده أو أختالط 
نسبه أو أْن تكون وسيلة ضغط عليه ، وألنَّ عقد الزواج في أصله صحيـــــــــــح ولم يقل أحد ببطالنه 

نما ت وجه الحكم إلى أمور خارجه عنه ، وهللا تعالى أعلم بالصــــــــــــواب وأحكم بسبب األسر وا 
 وأستغفر هللا العظيم وأتوب إليه .

 
 المطلب الثالث

 أثر شهوة الجماع على المسلم في بالد الحرب  
 من المعروف أنَّ بعض المسلمين  قد يدخلون دار الحرب بأمان من الكفار لكونهم تجارَا  أو ُرسالَ 

 أو نحو ذلك ، فيحتاجون للنكاح ويتسألون عن حكم ذلك.
كرَّهوا ذلك ، لكنهم أختلفوا في كـــــــــون هذه الكراهة تنزيهيه أو  -) رحمهم هللا تعالى (–والفقهاء 

 -تحريمية على قولين:
إنَّ النكاح في دار الحرب مباح لكن مع الكراهة سواء أكان زواجه من مسلمة أم  القول األول:

 كتابية حربية إال أذا أشتدت الشهوة وخشي العنت فيباح له ذلك. 
 .  (100)، ورواية عن األمام أحمد (99)، والشافعية(98)، والمالكية (97)وهو قول : الحنفية

  محرم مطلقَا.إنَّ النكاح بدار الحرب القول الثاني: 
 .(101)وهو رواية راجحة عن األمام أحمد
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 األدلة ومناقشتها 
 -القول األول: أستدل أصحاب القول األول بالقران وبالسنة وبالعقل:

 -أواَل: بالقران الكريم:
 .(102)چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ  : الىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوله تعـــــــــــــــق
 -وجه الداللة من اآلية الكريمة: 

عامة في الكتابيات فلم تفــــــــــــــــرق بين ذمية أو حربية فال يصـــــــــح تخصيص إنَّ اآلية الكريمة 
  . (103)اإلباحة بالذمية من غير دليل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ وأستدلوا للكراهة  بقوله تعالى: 

(104)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
 . 

 -وجه الداللة من اآلية الكريمة :
تعالى نهى عن مودة أهل الحرب، ألنَّ المحادة تتقتضي المفاصلة والمباعدة ، والنكاح أنَّ هللا 

ل ل عقد النكاح فلذلك قينكاحهنَّ ألنَّ اآلية لم تتناو  يقتضي المودة والرحمة ، فلهذا يكره
  . (105)بالكراهة

 -ثانيا: بالسنة النبوية:
 المشركين (( ، م يقيم بين أظهرـــأنَّه قال : )  أنا بريء من كل مسل -()-ما ورد عن النبي -1

 .(106)قالوا يا رسول هللا ِلَم ؟ قال : )) ال تراءى ناراهما ((
 -بالعقل:ثالثَا: 

أخالقهم 99إنَّ في الـــــزواج من الحربية وسيلة ألفســــــــــــاد األبنـــاء بتكفيرهم أو تعليمهم ما يفسد  -1
األب عن نزع ذلك من 99وفطرهم ال سيما وأنها ليست تحت قهر المسلمين وسلطتهم  وقد يعجز 

 .(107)نفوسهم
 . (108)في ذلك تعريضَا للولد أذا سبيت الزوجة والولد في بطنها إنَّ  -2
 . (109)لوعيدوا إنَّه إذا تزوج في دار الحرب فقد يختار المقام فيهم مع ما ورد قي ذلك من النهي  -3
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 -ن بالتحريم بما يأتي:والقول الثاني: أستدل القائل
ڈ  ژ  99ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چچ  قوله تعالى: -1

 .(011)چڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گژ  
 -وجه الداللة من اآلية الكريمة:

إنَّ هللا سبحانه وتعالى أمر بقتال الذين ال يؤدون الجزية وهم أهل الحرب وهذا األمر يقتضي 
 والنكــــــــــاح يقتضي المودة والمحبة  فلذلك يحرم نكاح الكتابية.  بغضهم ومفارقتهـــــم وعدم مودتهم ،

 يرد عليه:
إنَّ اآلية أمرت بقتـــــــــــال أهل الكتاب أذا لم يعطـــــــــــوا الجزية ، ولم تتطــــــــرق الى النكاح بتحريم أو 

نَّ القتال لو كان علة لفساد النكاح لوجب تحريم نكاح نساء الخوارج والبغاة ونحوهم (111)أباحة  . وا 
(112)چہ  ہ   ہ چ لقوله تعالى: 

 .(113)، ولم يقل بذلك أحد من العلماء 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  قوله تعالى: -2

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

(114)چڦ
 . 

  
 -وجه الداللة من اآلية الكريمة:

ى نهى عن موادة من حادَّ هللا ورســـــــــــولُه ولو كان أقرب قريب والحربية تدخل ضمن ــــــــإنَّ هللا تعال
         ون نكاحها منهيَا عنه ألنَّ نكاحهـــــــــــا يقتضي مودتها لقوله تعالى:ــــــــمن حادَّ هللا ورسوله فيك

 . فلذلك كان نكاحها حراماَ  ،  (115)چگ  گ  گ   چ 
 -:واعترض عليه
اآلية كراهة النكاح ال تحريمه ألنَّ النهي فيها ليس ألجل عقد النكاح ذاته بل  إنَّ غاية ماتفيده

ألمر أخر وهو أنَّ النكــــــــــاح سبب للمودة ومودة الكفار منهي عنها فلذا كرهوا للمسلم  نكاح 
 .(116)الحربية
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 -الترجيح:
نكاح الحربية  بأنَّ اب القول القائل ــــــبعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يبدو لي أنَّ ما ذهب إليه أصح
ي ة ، وألنَّ النصوص الشرعية التـــــــــــمباح لكن مع الكراهة وذلك لقوة أدلتهم وسالمتها من المناقش

مع  ميةوص بين الحربية والذــــــاء أهل الكتاب وردت مع عدم تفريق تلك النصــــــتبيــــــــــــــــــــح نكاح نس
 ي تتعرض اآلية لذلك بتحريم أو نهوجود الحربيات زمن نزول اآلية ووجود نكاحهــــــنَّ  ومع ذلك لم 

إلى أنَّه ينبغي للمسلــــــــــم أْن ال يفعل ذلك ، فأْن أحتـــــــــاج إلى ذلك وأشتدت  اإلشارةوهنا تجدر  
ه ولد لقديمة أو الحديثة ، لئال يولد لشهوته فينبغي له أْن يمنع الحمل بأي وسيلة من الوسائل ا

فيستخدمه الكفــــــــار كوسيلة ضغط على هذا المسلـــــــــم ، والناظر في حال كثير من المسلمين الذين 
فيها أوالد يرى العجب في قوانينهــــــــم وتعاملهــــــــــم ال سيما أذا تزوجوا في بالد الكفر وولد لهم 

ق وأراد الزوج الرجــــــوع الى بالده فتجدهم ال يسمحون له بأخذ أوالده ونحو ذلك ، حصــــــــــل الطال
 وهللا تعالــــــــــى أعلم بالصواب وأستغفر هللا العظيم وأتوب إليه. 

 
 المطلب الرابع 

 المرابطين أثر شهوة الجماع على نساء
من المعروف أنَّ المجاهدين في سبيـــــــل هللا يحتــــــــاجون للسفر إلى الثغــــــور اإلسالمية ويفارقون 
أهلهــــــــــــــم وأبناهم وقد تطـــــــــــــــول المدة مما قد يؤدي الى أشتداد شهوة نسائهم وشوقهن إليهم ال سيما 

في الجهاد ، كما أنهم يقدرون على التسري ، ولذلك فإنَّ  وأنَّ الرجال يستطيعون أنَّ يتزوجوا وهم
كان يأذن لبعض أصحابه وال سيما الشباب  -()-الشرع المطهر راعى ذلك ، وثبت أنَّ النبي 

، كما أنَّه يأذن لهم بزيارة أهلهم أذا كانوا ة بالرجوع الى أهلهم أذا كانوا مسافرين ــــــــــفي العجل
 .   وفي ذلك  كله وهللا أعلم مراعاة لهذا الجانب .(117)لمدينةمرابطين قريبَا من ا

في قصته  -) رضي هللا عنه(–وأول من ورود عنه مراعاة ذلك  وتحديده عمر بن الخطاب 
 ) –، فسأل أبنته حفصة ، حينما كان في العسس(118)المشهورة مع المراة التي سمعها تنشد شعرا
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: كم تصبر المراة عن زوجها ؟ فأخبرته أنها تصبر أربعة أشهر وكتب  -رضي هللا عنهمـــــــــــا(
 بذلك إلى إمرائه على الجيوش.

وهو خاضع ألجتهاد ولي األمر  -) رضي هللا عنه (–وهذا التحديد أجتهاد من سيدنا عمر 
 .(119)وغير ذلك معرفته بحال الناس وأوضاعهم االجتماعيةو 
  

                      
 الخاتمة

ر ، ولوال فضله وكرمه ما  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ، الحمد هلل الذي هدى ويسَّ
خطَّ قلٌم وسطَّر ، والصالة والسالم على أفضل من حدث بالناس وكبر ، وعلى إله وصحبه أولي 

 النهى والجبين األزهر.
 وبعد.. 

فبعد هذه الرحلة العلمية الطيبة البد من وقفة تأمل واستذكار لما حققاه البحث من مقاصد وما 
    -توصل إليه من نتائج بعد أْن اكتملت صورته بهذا الشكل الذي رسمناه له فأقول:

 المستلذات النفس إلى ميل العام االصطالح وفي والرغبة ، الميل لغة الشهوة -1
 المال الفرج وشهوة وشهوة البطن كشهوة منها جملة كتابه في هللا ذكر وقد كثيرة الشهوات أنواع-2

 ذلك ونحو الولد وشهوة
 اإلنسان به ينتفـــع فأباحت ما تفريط وال إفراط الشهــــــــــــوات دون النفس من راعت حظ الشريعة -3
 الشهوات. تناول في وأمرت بالتوسط غيره على فيه ضرر يكون وال
 .الجهاد في وهو يتزوج أن هللا سبيل في للمجاهد يجوز- 4
 .وخشي العنت الشهوة اشتدت به إذا إال يتزوج أن المسلم لألسير يكره -5
 الحرب مكروه . بالد في المسلم نكاح -6
    .األمر ولي تقدير إلى راجع زوجاتهم عن المرابطينغياب  مدة تحديد -7
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بأنَّه ينبغي على الباحثين العناية بالموضوعات التي تهم تقدم يمكن أْن نوصي  ومن خالل ما
 في أمر طالبيها وتيسيـــــرها على وتحريرها فجمعها الناس حتى ولو كانت مبثوثة في كتب الفقه

الناس  يحتاجه فيمال المؤص الشرعي الحكـــم  والباحثين بيان العلماء ة ، ويجب علىــــــــاألهمي غاية
 عنه ذلك ذهب الناس يبحثون بيان تركوا إذا ألن العلماء ذكره ، من يستحى مما كان حتى ولو

  .موثوقة غير مصادر من
وفي الختـــام فهذا ما تيسر لي جمعه في هذا البحث، وال أدعي أني بلغت بهذا الكمال فإنَّ الكمال 

د أستفرغت قهلل وحده العلي القدير ، والنقص صفة ال تنفك عن البشر ولكني على يقين بذلك ، 
ث على خير صورة  ووجه ، وأستغفر هللا عما شذَّ ـــوبذلت كل طاقتي من أجل أْن يخرج هذا البح

به الذهن ،  وزلَّ به الفكر ، اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علمَا إنك أنت العليم 
 ن.وعلى إله وصحبه أجمعي الحكيم ، والحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا 
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 الهوامش 
هـ( ، 666ينظر: مختار الصـــــــــحاح: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر الرازي)ت:  -(1)

 -هـ 1420تحقيق: يوسف الشيخ محمد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، الطبعة الخامسة ، 
هـ( ، دار 711، لسان العرب: محمد بن مكرم ابن منظور)ت: 170-م، مادة )شها( 1999

، المصباح المنير في غريب  14/445-هـ ، مادة)شها(  1414 –بعة الثالثة صادر، بيروت ،الط
هـ(، المكتبة العلمية ، بيروت،)د، 770الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيـــــــــــــــــــومي )ت: 

 .1/326-ت، ط( ، مادة)شهو(

 . 14سورة آل عمران: جزء من اآلية  -(2)

 . 71اآلية سورة الزخرف: جزء من  -(3)

 .54سورة سبأ: جزء من اآلية  -(4)

 هـ(، تحقيق:محمد فؤاد261صحيح مسلـــــم: أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت:  -(5) 
عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ) د، ت، ط( ، كتاب الجنة وصفة نعيمها 

 . 4/4174-(2822وأهلها،)

ى حل ألفاظ فتح المعين: أبو بكر المشهــــــــــــــــــــــــــور بالبكري بن محمد شطا إعانة الطالبين عل -(6)
 1997 -هـ  1418هـ(، دار الفكر ،بيروت ،الطبعة األولى، 1302الدمياطي )ت: بعد 

 .2000/280م

هـ(تحقيق: 751التبيان في أقسام القرآن:محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت:  -(7)
 .327-محمد حامد ، دار المعرفة، بيروت، ) د ، ت،ط( 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمــة والتعليل :محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن  -(8)
 . 265-م 1978-هـ1398هـ(، دار المعرفة، بيروت، ) د، ط( ، 751قيم الجوزية )ت:  ابن
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 هللا سبيل يف املرابطني عىل الشهوة أ ثر

هـ(، دار الكتب العلمية ، 751قيم الجوزية )ت:  الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن -(9)
 .110 –م  1973 -هـ  1393بيروت، الطبعة الثانية، 

      ينظر:الوابل الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية -(10)
. 7-6 –م 1999هـ(، تحقيق: سيد إبراهيم ، دار الحديث ، القاهرة ،الطبعة الثالثة ، 751)ت: 

 . 168سورة البقرة : اآلية  -(11)

 .4سورة المائدة : جزء من اآلية  -(12)

 . 7/2-( 5063صحيح البخاري : كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح )  -(13)

هـ(، تحقيـــــــــــــــق: بشار عواد 279سنن الترمذي:محمد بن عيســــــــى بن َسْورة الترمذي )ت:  -(14)
              م ، باب ما جاء في كراهية كثرة األكل 1998دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ،معروف ، 

، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان الُبستـــــــــــــــــــــــي)ت: 4/168 –( 2380)
 -ه1414هـ(، تحقيق : شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،الطبعة الثانية ، 354

 44 2/449 –(674م ، باب األخبار عما يجب على المرء من ترك الفضول في قوته) 1993
 ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .

 .3سورة النساء : جزء من اآلية  -(15)

 4سورة النور : جزء من اآلية  -(16)

 .6سبق تخريجه ص -(17) 

                 مين بن محمد الشنقيطـــــــياضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد األ -(18)
 .3/169 -م 1995 -هـ  1415هـ(، دار الفكر، بيروت،1393)ت : 
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 هللا سبيل يف املرابطني عىل الشهوة أ ثر

هـ(،،تحقيق: 241مسند اإلمام أحمد بن حنبل:أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل )ت:  -(19)
         م،  2001 -هـ  1421شعيب األرنؤوط وآخرون ، مؤسسة الرسالة، بيروت،الطبعة األولى، 

ن م ، سنن أبي داود : كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج من لم يلد  63/ 20 -(12613) 
ل) عن التبت ، صحيح أبن حبان : باب ذكر العلة التي من اجلها نهى 2/220-( 2050النساء ) 
عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا ، المستدرك على الصحيحيـــــــــــــــــــــــــــــــــن : أبو  338/ 9 -(4028
هـ(،تحقيق: مصطفى عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،الطبعة األولى، 405)ت: 
، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح  29/176 –( 2658م ، كتاب النكاح ) 1990 -ه1411

 االسناد ولم يخرجاه . 

 .14سورة آل عمران: اآلية  -(20)

 .27: اآلية  سورة النساء -(21) 

 . 118 –هـ(، دار صادر، بيروت ،) د، ت،ط( 142األدب الكبير:عبد هللا بن المقفع )ت:-(22)

ه(،تحقيق:محمد زهير 256صحيح البخاري:أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل البخاري)ت:  -(23)
من سوء  هـ كتاب النكاح، باب مايتقى1422بن ناصر،دار طوق النجاة ،الطبعة األولى، 

 7/8-(5096المرأة،)

 28سورة النساء : جزء من اآلية  -(24)

الدر المنثور في التفسير بالمأثور:عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيــــــوطي )ت:  -(25)
 2/494-هـ( ، دار الفكر ، بيروت ، )د، ت،ط( 911999

مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة  عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العبسي )ت: -(26)
ه،  كتاب النكاح 1409هـ(، تحقيق: كمال يوسف ،، مكتبة الرشد ،الرياض، الطبعة األولى، 235

، اعتالل القلـــــــــوب:أ بو بكر محمد بن  4/46-(17643، باب ما ذكر في الزنا وما جاء فيه )
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هـ(، تحقيق: حمدي الدمرداش، نزار مصطفــــــى الباز ، مكة المكرمة، 327الخرائطي )ت:  جعفر
هـ ، باب ذكر من فتنة النساء عن طاعة هللا وعظيـــــــــــــم غلبة الشهوة) 1421الطبعة الثانية، 

212)- 1/107 

هـ( 597ـوزي )ت: ذم الهوى: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجــــ-(27)
 460-459 -تحقيق: مصطفى عبد الواحد ،) د، ت، ط(

 3-2سورة الحجر: اآليتان  -(28)

هـ( ، تحقيق: علي شيري 774البداية والنهاية:أبو الفداء إسمـاعيل بن عمر بن كثير)ت:  -(29)
 -(30) 11/74 -م 1988 -،هـ 1408، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعـــــة األولى، 

هـ(، 751إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجــــــــــوزية ) ت: 
المصدر  -(31.  )246-245/  1-تحقيق: محمد حامد ، مكتبة المعارف، الرياض، ) دـ ت،ط(

 247/-نفسه 

 30سورة النور : جزء من اآلية  -(32)

 31ة سورة النور : جزء من اآلي -(33)

 30سورة النور : جزء من اآلية  -(34)

 31سورة النور : جزء من اآلية  -(35)

 82 -ذم الهوى: البن الجوزي -(36)

 165سورة البقرة : جزء من اآلية  -(37)

هـ( تحقيق: 728مجموع الفتاوى:تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية)ت: -(38)
.  15/293-م1995-هـ1416لملك فهد ، المدينة النبوية، عبد الرحمن بن محمد ، مجمع ا
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روضة المحبين ونزهة المشتاقين : محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ) ت:  -(39)
 95-م 1983-ه1403، دار الكتب العلمية، بيروت ، )د، ط( ، 0هـ( 751

هـ( ، مكتبة دار 751: الطرق الحكمية:محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت -(40)
 239 –البيان،)د ،ت ، ط( 

 42سورة يوسف : جزء من اآلية  -(41)

 83-82سورة ص: اآليتان  -(42)

 42سورة الحجر : اآلية  -(43)

 15/421-مجموع الفتاوى: البن تيمية -(44)

 10/186-مجموع الفتاوى: البن تيمية -(45)

 470 -يمروضة المحبين ونزهة المشتاقين:البن الق -(46)

 588 -587 -ذم الهوى: البن الجوزي -(47)

  653-652-ذم الهوى: البن الجوزي -(48)

 484-472 -روضة المحبين ونزهة المشتاقين:البن القيم -(49

 15سورة التغابن: اآلية  -(50)

ِجْستاني )ت:  -(51) د هـ(، تحقيــــــــق : محم275سنن أبي داود:أبو داود سليمان بن األشعث السِا
محيي الدين ، المكتبة العصرية، بيروت ، )د، ت، ط( ، كتاب الصالة ، باب اإلمام يقطع الخطبة 

،  المستدرك على الصحيحيــــــــــــــــن : للحاكم ، كتاب الجمعة 1/290-(1109لألمر يحدث،)
 ، وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه1/424-(1059،)
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هـ( 310بيان في تفسيــــــــــر القرآن: محمد بن جرير أبو جعفر الطبري)ت: ينظر: جامع ال -(52)
 69/249-م 2000 -هـ  1420تحقيق: أحمد محمد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،الطبعة األولى، 

 8/92-(6436صحيح البخاري: كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال،) -(53)

 33-30سورة ص: اآلية  -(54)

ينظر:معالم التنزيل في تفسير القرآن:محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي  -(55)
هـ( ، تحقيق : عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، الطبعة  510)ت : 

 68-4/67-هـ 1420األولى ، 

 2/18-، تفسير ابن كثير6/257-ينظر: تفسير الطبري  -(56)

ى، لة التفاسير: محمد علي الصابوني، دار الصابوني ، القاهرة ، الطبعة األو ينظر: صفو  -(57)
 .172-م1997 -ه1417

هـ(، تحقيق: حسين 255سنن الدارمي:أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمــــــــــن الدارمي)ت:  -(58)
رقاق باب م ، كتاب ال 2000 -هـ  1412سليم أسد ، دار المغني ، السعودية ، الطبعة األولى، 

هـ( 279، سنــــــــن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي )ت: 3/1795-(2727: ما ذئبان جائعان ) 
م ، باب الزهد )  1998بيروت ،) د،ط( ،  –، تحقيق: بشار عواد ،دار الغرب اإلسالمي 

 ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 4/166 -(2376

هـ( ، 748ء: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد الذهبي )ت : سير أعالم النبــــــــــال -(59)
-(60) 641/ 6 -هـ 1405تحقيق :مجموعة من المحققين،مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة ، 

هـ(، تحقيق: أحمد 597الجوزي )ت:  :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليى صفة الصفوة
 .294/ 2 –م 2000-هـ1421بن علي ، دار الحديث، القاهر ، )د، ط( 
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   131/ 11 –المصدر السابق  -(61)

هـ(، تحقيق: 241مسند اإلمام أحمد بن حنبل:أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل )ت:  -(62)
/  36 –( 22300)  -هـ 1421ألولى،شعيب األرنؤوط ، وآخرون ، مؤسسة الرسالة، الطبعة ا

هـ( ،، تحقيق: حمدي بن 360، المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبـــــراني)ت:  635
، وقال 8/172( 7720عبد المجيد ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة الثانية، ) د، ت( ، ) 

وبقية رجاله ثقات 000الك وثقه ابن حبان وغيره الهيثمي رواه احمد والطبــــــراني وفيه يزيد بن ابي م
هـ(تحقيق: 807، ينظر: مجمع الزوائد:أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي )ت: 

صحيح مسلم: كتاب  -(63. )5/205 –هـ، 1414حسام الدين القدسي ، مكتبة القدسي، القاهرة ،
 21سورة الواقعة: اآلية  -(64) 3/1457-( 1825األمارة ، باب كراهة األمارة بغير ضرر، ) 

هـ( 1031ينظر:فيض القدير:للمناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي )ت: -(65)
 4/155- 1356، المكتبـــــــــــــة التجارية الكبرى ، مصر، الطبعة األولى ، 

ي )ت: شرف النوو المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:أبو زكريامحيي الدين يحيى بن -(66)
 9/181 –ه 1392هـ( ،دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة الثانية، 676

 24سورة النساء: جزء من اآلية  -(67)

 22سورة النساء: جزء من اآلية  -(68)

 25سورة النساء: جزء من اآلية  -(69)

 25سورة النساء: جزء من اآلية  -(70)
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
  صاحل عيل د. عبد.م.أ  

 عباس عبد مرض

 2073 الاول( اكنون 71العدد )

 هللا سبيل يف املرابطني عىل الشهوة أ ثر

 50ية سورة األحزاب : جزء من اآل -(71)

 1سورة الطالق : جزء من اآلية  -(72)

 6سورة المائدة : جزء من اآلية  -(73)

صحيح مسلم:كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه الى أن يأتي امرأته  -(74)
 2/1025-( 1406أو جاريته ) 

 2/1023–( 1405المصدر نفسه )  -(75)

 2/1027-( 1407المصدر نفسه )  -(76)

، سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث  24/54 –( 15338مسند األمام احمد)  -(77)
ِجْستاني )ت:  هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين ،المكتبة العصرية، بيروت ،) د، ت، ط( 275السِا

 ، واسناده صحيح  2/226-(2072، كتاب النكاح ، باب في نكاح المتعة ) 

 61 -56/ 9دلُته:أ. د. َوْهَبة الزَُّحْيِليا ، دار الفكر، سوريا) د، ت،ط(الِفْقه اإلسالميا وأ -(78)

، كشاف   9/293 –نص على ذلك بعض فقهاء الحنابلة، ينظر: المغنــــــــــــي: ألبن قدامة  -(79)
، مطــــــالب أولي التهى شرح غاية المنتهى    5/8 -القناع عن متن االقناع: منصور بن يونس

ما من عداهم فلم أقف لهم على قول إال أنهم أباحوا للمســـــــلم 5/8 –سعده مصطفى بن  ، وا 
المستأمن في بالد الحرب ان يتزوج فالمسلم المجاهد في جيش المسلمين أولى ، ينظر: شرح 

ـ والمالكية أباحوا وطء المسبية في بالد الحرب ،  5/100 -السير الكبير : محمد بن الحسن
 3/68 –تهد: ألبن رشد الحفيد ينظر: بداية المج
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
  صاحل عيل د. عبد.م.أ  

 عباس عبد مرض

 2073 الاول( اكنون 71العدد )

 هللا سبيل يف املرابطني عىل الشهوة أ ثر

تحقيق:حبيب   هـ(،227سنن سعيد بن منصور:أبو عثمان سعيد بن منصور الجوزجاني)ت:-(80)
م ، كتاب الجهاد ، باب جامع الشهادة 1982-هـ 1403الرحمن األعظمي، الطبعة األولى، 

تمييز ، وقال أبن حجـر: هو مرسل جيد اإلسناد ، ينظر : االصابة في 2/362 –( 2871)
، ه( ،  كلكتا852حجر العسقالني) ت الصحابة: شهاب الدين ابي الفضل أحمد بن علي بن

 8/9 -م  1853الهند ،) د، ط( ، 

.  5/8 -، كشاف القناع: منصور بن يونس 293/ 9 -ينظر: المغني : ألبن قدامه -(81)
ه بعرسه وذكر في ينظر: صحيــــح البخاري: كتاب الجهاد ، باب من غزا وهو حديث عهد -(82)

الجمــــــــل في غزوة تبوك وطلب منه جابر  -(ص)-حديث جابر حينما اشترى منه النبي 777
 52/  4- -(ص)-الذي كان عريسا  أن يعود الى اهله فإذن له النبي999

ه( 189بن الحسن الشيباني)ت: شرح السير الكبير : محمد بن أحمد السرخسي:محمد-(83)
-م 1997هـ ، 1417،تحقيق : محمد حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى، 

5/101 

نة من غيرها من اأُلمهــــاِت:أبو محمد عبد هللا بن أبي  -(84) يادات على َما في المَدوَّ النَّوادر والزِا
د حجي وأخرون، دار الغرب اإلسالمي ، هـ(، تحقيق: محمَّ 386زيد عبد الرحمن النفزي)ت: 

 3/316 –م  1999بيروت، الطبعة األولى ، 

هـ( 558البيان في مذهب اإلمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني)ت: -(85)
، أسنى 9/264-م 2000 -هـ 1421جدة، الطبعة األولى، -تحقيق: قاسم محمد، دار المنهاج 

هـ( ، 926الطالب: زكريا بن محمد زين الدين أبو يحيى السنيكي)ت:  المطالب في شرح روض
 3/161 –دار الكتاب اإلسالمي ، بيروت ،) د، ت، ط( 
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
  صاحل عيل د. عبد.م.أ  

 عباس عبد مرض

 2073 الاول( اكنون 71العدد )

 هللا سبيل يف املرابطني عىل الشهوة أ ثر

هـ(، تحقيـــــــــــــــق: 751أحكام أهل الذمة:محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت:  -(86)
ــــــــــودية ، الطبعــــــــــــــــــــــة األولى ، السعــ –شاكر بن توفيق ، رمادى للنشر -يوسف بن أحمد 

، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: عالء الدين أبو الحسن  2/809 -م1997 -ه1418
هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة الثانية، ) د، 885علي بن سليمان المرداوي)ت: 

 8/135 –ت( 

ختصر الخليل: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد المعروف مواهب الجليل لشرح م-(87)
هـ(، تحقيق : زكريا عميرات، دار عالــــــــــــــــــم الكتب ، بيروت ،) د، ط( 954بالحطاب)ت : 

 5/134 –م 2003 -هـ 1423،

سحاق بن راهويه-(88) : إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج  مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وا 
هـ(، عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ، الطبعة األولى ، 251)ت: 
، كشف المخدرات والرياض المزهرات لشـــــــــــــرح أخصر  1969/ 4–م2002 -هـ 1425

( ، تحقيق: محمد بن ناصر، هـ1192المختصرات : عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد البعلي)ت: 
 .578/ 2 –م 2002 -هـ 1423دار البشائر اإلسالمية ، بيروت ،الطبعة األولى، 

،المبسوط: محمد بن أحمد شمس 5/101 -ينظر: شرح السير الكبير: لمحمد بن الحسن -(89)
 5/50 -م1993-هـ 1414هـ(،دار المعرفة، بيروت،) د، ط( ،483األئمة السرخسي)ت:   99

، مغني المحتـــاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : 5/50 -ينظر: المبسوط : للسرخسي -(90)
ه( ، تحقيــــــــــــق: محمد خليل ، دار المعرفة 977شمس الدين محمد بن الخطيب الشربينـي) 

 3/168 -ه1425بيروت، الطبعة الثانية ، 
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
  صاحل عيل د. عبد.م.أ  

 عباس عبد مرض

 2073 الاول( اكنون 71العدد )

 هللا سبيل يف املرابطني عىل الشهوة أ ثر

 5/50 –ينظر: المبسوط : للسرخسي  -(91)

 5/101 -السير الكبير: لمحمد بن الحسن ينظر: شرح -(92)

 ينظر: المصر السابق -(93)

ينظر : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أفريقيه واألندلس والمغرب : للعالمة  -(94)
ه(، تحقيق: محمد حجي ، دار الغرب ، بيروت ،) د، ط( 914أحمد بن يحيى الونشريسي) ت:

 134/ 5 –لجليل : للحطاب ، مواهب ا 169-168/ 3 -ه1401، 

أحكام المجاهد بالنفس في سبيــــــــل هللا عز وجل في الفقــه اإلسالمــــــــــــــــي : مرعي بن عبد  -(95)
 - ه 1423مرعي الجبيهي ، مكتبة العلــــــوم والحكم ، المدينة المنورة ، ، الطبعة األولى،  هللا بن
 2/251 –م  2003

 المصدر نفسه -(96)

، البحـــــــــــــر الرائق شرح كنز الدقائق : زين الدين بن إبراهيم  5/50 -المبسوط: للسرخسي -(97)
ه( ، تحقيق : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 970المعروف بابن نجيم ) ت

 3/183 -ه1418الطبعة األولى ، 

على الشرح الكبير:محمد بن أحمد ، حاشية الدسوقي 5/134 –مواهب الجليل: للحطاب  -(98)
 2/267 –هـ( ، دار الفكر ، بيروت ،) د، ت، ط( 1230بن عرفة الدسوقي )ت: 

، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ألبو يحيى  3/168 -مغني المحتاج: للشربيني-(99)
 3/161 -السنيكي99
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
  صاحل عيل د. عبد.م.أ  

 عباس عبد مرض

 2073 الاول( اكنون 71العدد )

 هللا سبيل يف املرابطني عىل الشهوة أ ثر

د عبد هللا أحمد بن محم مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح: أبو -(100)
متن ، كشاف القناع عن  395 –ت، ط( هـ(، الدار العلمية ، الهند ، ) د، 241بن حنبل)ت: 

 –هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت ،) د، ت، ط( 1051منصور بن يونس البهوتى )ت:  اإلقناع
5 /8 

 136-135/ 8 –األنصاف : للمرداوي  -(101)

 5من اآلية سورة المائدة : جزء  -(102)

هـ(تحقيق: محمد 370ينظر:أحكام القرآن:أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص)ت:  -(103)
،االختيار لتعليل  2/18 -هـ  1405بيروت، ) د،ط(، -صادق ،دار إحياء التراث العربي 

هـ(، مطبعة الحلبي ، القاهرة ،) د، 683)ت: 9المختار:عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي
 3/88 -م 1937 -هـ  1356، ط( 

 22سورة المجادلة : جزء من اآلية  -(104)

 2/18 -ينظر: أحكام القران : للجصاص -(105)

هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين 275سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث)ت:  -(106)
من أعتصم ،المكتبة العصرية، بيروت، ) د، ت، ط ( ، كتاب الجهاد ، باب النهي عن قتل 

، سنــــــــــن الترمذي: محمد بن عيسى بن َسْورة التــــــــــــــــرمذي )ت: 3/45 –( 2645بالسجود ) 
م ،  1998هـ( ،تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت، ) د، ط( ،279

ال أبن حجر : أسناده ، وق3/270(1604باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشــــــــــركين) 
صحيح ، ينظر: بلـــــــــوغ المرام من أدلة األحكام : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
  صاحل عيل د. عبد.م.أ  

 عباس عبد مرض

 2073 الاول( اكنون 71العدد )

 هللا سبيل يف املرابطني عىل الشهوة أ ثر

هـ(، تحقيق: سمير بن أمين ، دار أطلس ، الرياض ،الطبعة الثالثة، 852العسقالني )ت: 777
 2/155 -م 2000 -هـ  1421

، البحر 3/161 -السنيكي9يحيى ينظر:أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ألبو  -(107)
 3/183 -الرائق : ألبن نجيم

 3/168 -ينظر: مغني المحتاج : للشربيني -(108)

 51-5/50 -ينظر: المبسوط : للسرخسي -(109)

 29سورة التوبة: اآلية  -(110)

 2/18 -ينظر: أحكام القران : للجصاص -(111)

 9سورة الحجرات: جزء من اآلية  -(112)

 ينظر: المصدر السابق -(113)

 22سورة المجادلة: اآلية  -(114)

 21سورة الروم : جزء من اآلية  -(115)

 2/18 -ينظر: أحكام القران : للجصاص -(116)

بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد: باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه وذكر  -(117)
الجمل في غزوة تبوك وطلب منه جابر     -(ص)-فيه حديث جابر حينما أشترى منه النبي8 8

.  4/52-ينظر:صحيح البخاري  -(ص)-كان عريسَا أْن يعود إلى أهله فإذن له النبي الذي
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
  صاحل عيل د. عبد.م.أ  

 عباس عبد مرض

 2073 الاول( اكنون 71العدد )

 هللا سبيل يف املرابطني عىل الشهوة أ ثر

من ذلك قولها:تطاول هذا الليـــــــــل وأســود جانبه  وطال عليَّ إال حبيب األعبه، ذكر ذلك -(118)
هـ(، تحقيــق: محمد عبد 458كر البيهقي)ات: البيهقي في السنن الكبرى : أحمد بن الحسين أبو ب

م كتاب السير ،  2003 -هـ  1424القادر عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت ،الطبعة الثالثة، 
مُر بالُغزَّى قال الشافعــــــــــــــــــــي: ) فإْن جمرهم فقد أساء ويجوز لكلهم خالفه  باب األمأم ال ُيجًّ

 9/50 –والرجوع( 

 .2/555 -نظر: أحكام المجاهدة بالنفس: مرعي بن عبدهللاي -(119)

 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم 

ق: يوسف ــــــ(تحقيه751:وزية)تــــــــــــــمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الج:أحكام أهل الذمة -1
 .م1997 –ه1418الطبعة األولى،  ر، الدمامــــــــــشـــــــاكر بن توفيق، رمادى للنش ،بن أحمد البكري 

صادق، دار  هـ( ، تحقيق: محمد370)ت:  أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الجصاص -2
 هـ 1405إحياء التراث العربي، بيروت،) د، ط( ،

هللا بن  عبد مرعي بن ي:ــــأحكام المجاهد بالنفس في سبيل هللا عز وجل في الفقه اإلسالم -3
 1423،الطبعة األولى، 990  ورة ــــــــــــوم والحكم ، المدينة المنـــــــــــــق: مكتبة العلمرعي الجبيهي،تحقي

 م. 2003 -هـ 

نيكي)ت: الس - يحيـــــــــى زكريا بن محمد بن زكريا أبو :رح روض الطالبـــــدأسنى المطالب في ش-4
 ،)د، ت، ط بيروت دار الكتاب اإلسالمي، هـ(،926

، هـ(139300ي) ت: محمد األمين بن محمد الشنقيط:ان في إيضاح القرآن بالقرآنـالبي أضواء -5
  هـ 1415،) د، ط(، بيروت ،دار الفكر
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
  صاحل عيل د. عبد.م.أ  

 عباس عبد مرض

 2073 الاول( اكنون 71العدد )

 هللا سبيل يف املرابطني عىل الشهوة أ ثر

شطا 000بن محمد  إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعيــن:أبو بكر المشهور بالبكري -6
 1997-هـ  1418ة األولى،ــــــــــــــــــــــــالطبع ، ، بيروت ، دار الفكر هـ(1302الدمياطي )ت: بعد 

 م.

، الدمرداشتحقيق: حمدي  هـ(،327أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي)ت:  القلوب: اعتالل-7
 م  2000هـ1421الثانية،  الطبعةالمكرمة،نزار مصطفى الباز، مكة 

 هـ(،751)ت: الجوزية  بن أيوب ابن قيم بكرمحمد بن أبي :إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان-8
 ، الرياض،) د، ت، ط محمد حامد، مكتبة المعارف تحقيق:

هـ( ، مطبعة 683االختيار لتعليل المختار:عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي)ت:  -  9
 م 1937 -هـ  1356القاهرة ،) د، ط( ، -الحلبي 

 ط ت، هـ(، دار صادر، بيروت، )د،142الكبير:عبد هللا بن المقفع )ت:  األدب-10

قالني العسشهاب الدين ابي الفضل أحمد بن علي بن حجر  في تمييز الصحابة: ابةاالص-11
 م1853) د، ط( ،  الهند،ه(، 852: ت)

سليمان 9999عالء الدين أبو الحسن علي بن  الخالف:في معرفة الراجح من  اإلنصــــــــــاف-12
 ) د، ت( الثانية الطبعة  ،بيروت  العربي،راث ـــــــــــدار إحياء الت ،هـ(885 ت) المرداوي

ه(، 970الرائق شرح كنز الدقائق : زين الدين بن إبراهيم المعروف بأبن نجيم )  البحر-13
 ه.1418تحقيق: زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

هـ(، تحقيق: علي شيري، 774: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير)ت: والنهاية البداية-14
 هـ . 1408دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة األولى 
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، 999هـ(، دار المعرفة 483المبسوط: محمد بن أحمد شمس األئمة السرخسي )ت:  -15
 م.1993-هـ1414بيروت،) د، ط( ،

)ت: 999ي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني ـــــفي مذهب اإلمام الشافع البيان-16
 م 2000 -هـ 1421جدة ، الطبعــــــــــــــة األولى ،  المنهاج،هـ(، تحقيق: قاسم محمد، دار 558

هـ(، 751000: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت:  القران في اقسام  التبيان-17
 تحقيق: محمد حامد ، دار المعرفة، بيروت،)د، ت،ط

هـ( تحقق: هشام  671ألحكام القرآن : أبو عبد هللا محمد بن أحمد القرطبــــــي)ت:  الجامع-18
عبد الرحمن  :منثورالدر ال – 19 م 2003ه،  1423سمير، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة 
 هـ(، دار الفكر، بيروت،)د،ت،ط911بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت: 

عبد 000هـ(،تحقيق: محمد 458السنن الكبرى:أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي )ت:  -20
 الطرق الحكيمة -21 م. 2003 -هـ  1424القادر، دار الكتب العلمية، بيروت ،الطبعة الثالثة، 

 ،)د، ت، ط(.17هـ(، مكتبة دار البيان751بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت: : محمد 

 ط ت، )د، –: َوْهَبة الزَُّحْيِليا ، دار الفكر ، سوريَّا الفقه االسالمي وادلته-22

هـ(،دار الكتب العلمية ، 751محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت:  :الفوائد -23
 م.  1973 -هـ  1393بيروت ، الطبعة الثانية ، 

هـ(، دار المعرفة ، بيروت) د 483: محمد بن أحمد شمس األئمة السرخسي )ت: المبسوط-24
 م 1993-هـ 1414، ط( ، 

تحقيق:  هـ(405: تالحاكم محمد بن عبد هللا)المستدرك على الصحيحين:أبو عبد هللا  -25
 م1990 -ه1411999ة األولى، ـــــــــالطبع،  بيروت ، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر
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هـ( ، المكتبة 770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:أحمد بن محمد الفيومي)ت: -26
 العلمية، بيروت، ) د، ت، ط(.

حمدي بن عبد ، :هـ(تحقيق360سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني)ت: : المعجم الكبير -27
 مكتبة ابن تيمية ، القاهرة، الطبعة الثانية،)د، ت

المعيار المعرب والجامـــــــــــــع المغرب عن فتاوى أفريقيه واألندلس والمغرب : للعالمة أحمد  -28
الغرب ، بيروت ،) د، ط( ، ه(، تحقيق: محمد حجي ، دار 914بن يحيى الونشريسي ) ت:

 ه.  1401

هـ(، 620ي : أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد الشهير بابن قدامة المقدسي )ت: ـالمغن -29
 م .1968 -هـ 1388مكتبة القاهرة ،) د، ط( ،

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:  :ح مسلمـــــــــــــــــالمنهاج في شرح صحي -30
  م.1392هـ(،دار إحياء التراث العربي،بيروت،الطبعة الثانية، 676

نة من غيرها من اأُلمهاِت: أبو محمد عبد هللا بن أبي  -31 يادات على َما في المَدوَّ النَّوادر والزِا
دار الغرب اإلسالمي، 999محمَّد حجي واخرون،  تحقيق: هـ(،386زيد عبد الرحمن النفزي)ت: 

 م. 1999ى، بيروت،الطبعة األول

الوابل الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت:  -32 
 م1999هـ(،تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعــــــــــــــــــــة الثالثة ، 75

فيد )ت: الح بابن رشد رــــــــــــبداية المجتهد ونهاية المقتصد:أبو الوليد محمد بن أحمد الشهي -33
 م.  2004 -هـ 1425القاهرة،)د، ط( ،،  –هـ(، دار الحديث 595
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)ت: 999ُبُلوُغ َاْلَمَراِم ِمْن َأِدلَِّة َاأْلَْحكــــــَام: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني  -34
 2000 - هـ 1421،  هـ(، تحقيق: سمير بن أمين ،دار أطلس ، الرياض ، الطبعة الثالثة852

 م

هـ( تحقيق: سامي 774تفسير القرآن العظيـــــــــــــم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير)ت:  -35
 م.  1999 -هـ 1420بن محمد ،دار طيبة ،الطبعة الثانية 

هـ(، 310جامع البيان في تأويل القرآن:محمد بن جرير اآلملي، أبو جعفر الطبري )ت:  -36
 م 2000 -هـ  1420كر، مؤسسة الرسالة ، بيروت، الطبعة األولى، تحقيق: أحمد محمد شا

هـ(، 1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي )ت:  -37
 دار الفكر، بيروت ،) د، ت، ط( 

هـ(، 597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت:  :ذم الهوى -38
 مصطفى عبد الواحد،)د، ت، طتحقيق: 

ِجْستاني)ت:  -39 هـ( ، تحقيق: محمد 275سنن أبي داود:أبو داود سليمان بن األشعث عمرو السِا
 محيي الدين ، المكتبة العصرية ، بيروت، ) د، ت، ط(.

هـ(،تحقيق: بشار عواد معروف، 279سنن الترمذي:محمد بن عيسى بن َسْورة  الترمذي)ت:  -40
   م 1998سالمي، بيروت ، دار الغرب اإل

حسين : هـ( ، تحقيق255أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي )ت:  :ي ـــــــــسنن الدارم-41
 . هـ 1412 ، الطبعة األولى،  السعودية دار المغني،، سليم 

هـ( 227سنن سعيد بن منصور:أبو عثمان سعيد بن منصور الجوزجاني)ت:  -42
 هـ.1403من األعظمي، الدار السلفية، الهند ،الطبعة األولى،تحقيق:حبيب الرح999
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هـ(تحقيق 748شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد الذهبــــــــــــــي )ت :  :سير اعالم النبالء-43
 هـ  1405، 000: مجموعة من المحققين ،مؤسسة الرسالة،بيروت،الطبعة  الثالثة 

ن الشيباني) ـــــــــبن أحمد السرخســـــــــــــي: محمد بن الحسشرح السير الكبير إمالء محمد  -44
هـ ، 1417،الطبعة األولى، حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروته(، ، تحقيق : محمد 189ت

 م.1997

ابن  محمد بن أبي بكر بن أيوب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليـــل :-45
 هـ .1398هـ(،دار المعرفة، بيروت،)د،ط(، 751قيم الجوزية)ت: 

هـ( تحقيق: شعيب 354ي)ت: ــــــصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : محمد بن حبان الُبست -46
 ه.1414الطبعة الثانية،  ، بيروت، ، مؤسسة الرسالة األرنؤوط

ه( ،تحقق: محمد 256ل البخاري) ت: ــــــــــالبخاري: أبو عبدهللا  محمد بن إسماعي صحيـــــــــــح -47
صحيح مسلم:أبو الحسن  -48هـ  1422زهير بن ناصر، دار طوق النجاة ،الطبعة األولى، 

هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، 261)ت:  م بن الحجاجــمسل
  . بيروت) د ، ت ، ط(

 -هـ  1417: محمد علي الصابوني،دار الصابوني، القاهرة الطبعة األولى، صفوة التفاسير– 49
 م 1997

:جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجــــــــــــــــــــــــوزي ) ت: صفوة الصفوة -50
الطبعة 000المعرفة ، بيروت،  دار،: محمود فاخوري، محمد رواس قلعه جي هـ(،تحقيق597

 ه1399الثانية، 

ــع الصغير: زين الدين المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين ــــــــفيض القديرشرح الجامــ -51
 ه 1356رى ، مصر، الطبعة األولى، ـــــــــهـ(، المكتبة التجــــــــــارية الكب1031المناوي )ت: 
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هـ( ، دار الكتب 1051: منصـــــور بن يونس البهوتى )ت: كشاف القناع عن متن اإلقناع -52
 العلمية، ) د، ت، ط( .  

الطبعة  هـ(، دار صادر، بيروت ، 711لسان العرب: محمد بن مكرم ابن منظور)ت:  -53
 هـ  . 1414 -الثالثة 

هـ(، 728وع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )ت: ــــــــــمجم -54
 م1995-هـ1416، ع الملك فهد ، المدينة النبويةــــــمجم ،تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 

سليمان 000الزوائد ومنبــــــــــــــع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن  مجمع -55
 1414هـ( تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي ، القاهرة،)د، ط(، 807الهيثمي )المتوفى: 

 م.1994هـ، 

، تحقيق:  هـ(666مختار الصحاح:زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر الرازي)ت:  -56
 م.1999 -هـ 1420يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الخامســـــــة ، 

سحاق بن راهويه:إسحاق بن منصور المروزي )ت:  -57 مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وا 
 -هـ 1425هـ(،عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، الطبعة األولى، 251

 م.2002

مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن  -58
 هـ(،الدار العلمية ، الهند) د، ت، ط( .241حنبل الشيباني )ت: 

هـ( تحقيق: شعيب 241: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل)ت: مسند االمام احمد -59
 هـ.1421ة،بيروت، الطبعة األولى، األرنؤوط ، وآخرون، مؤسسة الرسال

: أبو بكر بن أبي شيبة،عبد هللا بن محمد العبسي )ت: بن ابي شيبةمصنف ا -60
  ه.1409هـ(،تحقيق: كمال يوسف،مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 235
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)ت: ىمطــــــــــــــالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبان -61
 ه.1415هـ(،المكتب اإلسالمي، بيروت،الطبعة الثانية، 1243

 :تمحمد الحسين بن مسعود البغوي ) السنة أبوالتنزيل في تفسيـــــر القرآن: محيي  معالم-62
 ه1420 األولى،بيروت، الطبعة  العربي،دار إحياء التراث  الرزاق المهدي، تحقيق: عبدهـ(، 510

الخطيب ـ مغني المحتـــــــــاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمــــــــــــس الدين محمد بن -63
 ه1425ه( ، تحقيــــــــــــق: محمد خليل ، دار المعرفة ، بيروت، الطبعة الثانية ، 977الشربينــــي)

 مد المعروفمواهب الجليل لشرح مختصر الخليل:شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن مح-64
 -هـ 1423هـ(، تحقيق : زكريا عميرات ، دار عالم الكتب ، الرياض ،954بالحطاب )ت : 

                               م2003
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         Impact on arousal stationed in the way of Allah 

A. M. D: Abdul Ali Saleh Elshabani, MATHER Abdul Abbas 

Hamdani 

  Conclusion                                                          

0000Praise be to God that His grace is righteous, Praise be to Allah who 

Huda and pleased , but not bounty and generosity pencil line and line , and 

prayers and peace be upon the best of people, old, and his family and 

companions preliminary Nuha Al-Azhar and forehead  ،  

After  .  

After this good scientific journey must pause and recall for his research 

purposes and findings after he completed his image in this way who him 

say   :-  

1- lust language tendency and desire, and in the terminology General  self-

mile to Almstlmat.                                                                                          

2- many kinds desires God has said in his book, inter including abdominal 

Kshahuh and lust vulva and lust for money and lust for the boy, and so    

3- Sharia took   into account the psychology of luck desires without    

excessive do    not   overcook   Vibaht   what   benefitrights  nor  where 

harm   to  others and ordered to  mediate  in  the handling of desires. 

     Mujahid for the sake of God to marry a jihad    

4- hates the Muslim prisoner to    get    married unless intensified by lust  and 

feared hardshi    

5- to   marry   a Muslim   in  a country  War  hated  the  -  determining the 

duration of absence from their wives stationed see to appreciate guardian                                                                               

. 

Through the above, we can recommend that it should researchers care 

topics  of interest to people even if in the books of fiqh Fjmaha, edit, and 

facilitat  e  the applicants is very important and must be on the scientists 

and  researchers Statement of the Islamic ruling Almasal as people need, 

even if  that  ashamed  of  mentioned , because  if left scientists indicate 

that    people    went   looking   for   him  from  unreliable  sources            . 

In conclusion, this is what facilitates me collected in this research, do not 

pretend  that I was so perfect, the perfect God alone is the Almighty, the 

shortage recipe ever-all human beings, but I sure do, you may and made 
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all my energy in order to come out of this research on the best picture of 

the  face   , and ask forgiveness from God for what deviated mind, Ozl of 

thought, God taught us what utilitarian and Onfna including taught and 

increased  note  Thou Alim al-Hakim, and praise be to Allah, Lord of the 

Worlds  and  peace  and blessings  be upon the Messenger of Allah, the 

God of all his family and companions  .                                                            

 
 
 
 


