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rواضغي ِمِننيؤقُل لِّلْم اِرِهمصأَب ِمن

روجهم ذَِلك أَزكَى لَهم ِإنَّ اللَّه ويحفَظُوا فُ
@خِبري ِبما يصنعونَ

لِّلْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهن لوق
نهتِزين ِدينبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو

@ِإلَّا ما ظَهرِمنها
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ِعيتسنو هدمحِهللا ن دذِإنَّ احلَموعنو هِفرغتسنو هنفُِسنِر أَنورا ِباِهللا ِمن ش

 لَه اِديِللْ فَال هضي نمو ِضلَّ لَهِدِه اُهللا فَال مهي نا ماِلنمئَاِت أَعيس ِمنو
، وأَشهد أَنَّ محمداً عبده اُهللا وحده ال شِريك لَهوأَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإالّ

لُهوسرو.
َُّقوْا الّلَھ َحقَّ ُتَقاِتِھ َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ات

)١٠٢:سورة آل عمران(مُّْسِلُموَن
 َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق

َساء َواتَُّقـوْا الّلَھ ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجـاًال َكثـِیـًرا َوِنـ
الَِّذي َتَساَءُلـوَن ِبــِھ َواَألْرَحـاَم ِإنَّ الّلَھ َكاَن َعَلْیـُكْم 

)١: سورة النساء(َرِقیًبا




 َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُقوُلوا َقْوًلا َسِدیًدا ُیْصِلْح َلُكْم

وَبُكْم َوَمن ُیِطْع اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َفاَز َأْعَماَلُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُن
)٧١ـ ٧٠:سورة األحزاب(َفْوًزا َعِظیًما

 دعا بأَم...
صلَّى اُهللا (فَِإنَّ أَصدق احلَِديِث ِكتاب اِهللا وخير اهلَدِي هدي محمٍد 

لَّمسلَى آِلِه وعِه ولَياُأل) ع رشكُلَّ وةٌ وعثٍَة ِبددحكُلَّ ما وهثَاتدحِر موم
.ِبدعٍة ضاللَةٌ وكُلَّ ضاللٍَة ِفي الناِر
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 هنكَانَ ع كُلُّ أُولـِئك ادالْفُؤو رصالْبو عمِإنَّ الس
٣٦االسراء(مسؤوالً 

 


        


      


         

      

        


)١(.




      الَِّذي وقُلْ ه

ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجو أَكُمونَأَنشكُرشا تةَ قَِليلًا مالْأَفِْئدو
j 

 

        
 


ڤ

    
 

   نكُم مجرأَخ اللّهو
بطُوِن أُمهاِتكُم الَ تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم الْسمع واَألبصار واَألفِْئدةَ 

لَعلَّكُم تشكُرونَ  
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إبن القيم
 الكايفاجلواب 

        
         

 
   

        
 

    








     ْوابقْرالَ تو

الزنى ِإنه كَانَ فَاِحشةً وساء سِبيالً ٣٢:اءاالسر
    

هريرةأيب(
j مننصيبهآدمابنعلىكتب

زنامهاواألذنانالنظرزنامهافالعينانحمالةالذلكمدركالزىن
زناهاوالرجلالبطشزناهاواليدالكالمزناهواللسانماعاالست
)١()ويكذبهالفرجذلكويصدقويتمىنيهوىوالقلباخلطا





 





         

) .٦٦٩٥(ومسلم ) ٦٢٤٣(رواه البخاري ) ١(




      

ابن احلجراحلافظ(ابن البطال
        


     j
 والفرج يصدق ذالك أو يكذبه  

      


   
        







  

.فتح البارى شرح صحيح البخاري:بِروانة)١(









 
 
 


  واضغي ِمِننيؤقُل لِّلْم ِمن

أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلك أَزكَى لَهم ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما 
jيصنعونَ
          

     


     
        

      
         




    


      

     
   

      
    

 


 
 


 قُلو
           ـِدينبلَـا يو نهوجفُـر فَظْنحيو اِرِهنصأَب ِمن نضضغاِت يِمنؤلِّلْم

jِزينتهن ِإلَّا ما ظَهر ِمنها    










































 ملك

املوت






      ـنآمو ـابن تا مفَأَم
عوفِْلِحنيالْم كُونَ ِمنى أَن يسا فَعاِلحِملَ ص











      رـصالْبو عمِإنَّ الـس

٣٦: االسـراء والْفُؤاد كُلُّ أُولـِئك كَـانَ عنـه مـسؤوالً    











ڤ
ڤ















   َِإذَا قُـِرىءو
الْقُرآنُ فَاستِمعواْ لَه وأَنِصتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ     







ابن القـيم  





















 ِفيخا تمِن ويةَ الْأَعاِئنخ لَمعي
وردالص

















).٣٦ل ) (اجلواب الكايف(تووكى بةر: بِروانة) ١(









   حارسـي احملاسـيب(
 الغض عن احملـارم   : فرض البصر ،

وترك التطلع فيما حجب وستر      


      ِلـم لُـوِدِهمقَـالُوا ِلجو
شِهدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَِّذي أَنطَق كُلَّ شيٍء وهو خلَقَكُم أَولَ           

مرٍة وِإلَيِه ترجعونَ 








).٢٢٣ل (ثاكیزةیي: بِروانة)١(
)١١٩-١١٨(رسالة السترشدين:بِروانة) ٢(


























ڤ

















   ْونَ أَنِترتـست ما كُنـتمو
يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَِكن ظَننـتم أَنَّ           

اللَّه لَا يعلَم كَِثريا مما تعملُونَ     





































:بِروانة) ١(





XZX
 

j
 

رضي اهللا عنه ()هريرةأيب(
j)مننصيبهآدمابنعلىكتب

زنامهاواألذنانالنظرزنامهانانفالعيحمالةالذلكمدركالزىن
زناهاوالرجلالبطشزناهاواليدالكالمزناهواللساناالستماع

)١()ويكذبهالفرجذلكويصدقويتمىنيهوىوالقلباخلطا
        



) .٦٦٩٥(ومسلم ) ٦٢٤٣(رواه البخاري ) ١(




       
 

  عبداهللا بن بريدة) )رضي اهللا عنه ) 

jعلييا
)١()اآلخرةلكليستواألوىللكفإنالنظرةالنظرةتتبعال! 

         
        



  جرير بن عبداهللا) )رضي اهللا عنه) 

)نظرعنوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولسألت
)٢()بصريأصرفأنفأمرينالفجاءة  

 j    


).٧٩٥٣(رمحه اهللا (صحيح اجلامع للشيخ األلباين :بِروانة) ١(
.)٥٦١١(رواه مسلم ) ٢(




  رضي اهللا عنه() يب سعيدأ(

j )واجللوسإياكم
فيهانتحدثبدجمالسنامنمالنااهللارسوليافقالوا) بالطرقات

حقوماقالوا) حقهالطريقفأعطواالسإالأبيتمفإذا( فقال
السالمورداألذىوكفالبصرغض( قال؟اهللارسولياالطريق
j.)١()املنكرعنوالنهيباملعروفواألمر

    
    j

 
      j 


j

        
        


).٥٥٢٨(ومسلم ) ٢٤٦٥(رواه البخاري ) ١(




رضي اهللا عنه() عبداهللا بن مسعود(

j)الشبابمعشريا
ملومنللفرجوأحصنللبصرأغضفإنهفليتزوجالباءةاستطاعمن

)١()وجاءلهفإنهبالصومفعليهيستطع


         
       

         
         



ارضي اهللا عنه() عائشة(
حجريتبابعلىيوماوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولرأيتلقد(

يسترينوسلمعليهاهللاصلىاهللاورسولاملسجديفيلعبونواحلبشة
)٢()لعبهمإىلأنظربردائه    j

).٣٣٨٤(ومسلم ) ١٩٠٥(رواه البخاري ) ١(
).٢٠٦١(ومسلم ) ٤٥٤(رواه البخاري ) ٢(




    

         
     

  j   
j



الذنوبحمقراتمثلفإمناالذنوبحمقراتوإياكم
مامحلواحىتبعودذاجاءوبعودذافجاءوادبطننزلواقومكمثل

اياكم وحمقرات الذنوب ،  فإمنا : jقال رسول اهللا خبزهمبهأنضجوا
مثل ماحتقرن من اعمالكم، كمثل قوم نزلوا بطن واد ، فجاء ذا بعود 

) ٥/٢٣١(رواه امام امحد . وذابعود،حىت اشعلوا نارهم و طبخوا عشائهم 
)٣٨٩( وحديث حسن صحيح الشيخ االلباين يف سلسلة الصحيحة 

    

         
  


ابن القيم




الشررمستصغرمنالنارومعظم... النظرمنمبداهااحلوادثكل
والوترالقوسبنيالسهمكمبلغ...صاحبهاقلبىفبلغتنظرةكم








 

  
 

    j   
     

      
       

    
رضي اهللا عنه() أيب هريرة(




jأناهللاوغريةيغاراملؤمنوإنيغاراهللاإن
عليهحرممااملؤمنيأيت 

        
       

 
        


سلف



 القرطيب   




 ابن القيم


.)٦٩٣٠( ومسلم ) ٥٢٢٣( رواه البخاري )١(
:بِروانة) ٢(








   سعودعبداهللا  بن م




  شیخ حةسةني بةصري




  احلافظ ابن احلجر



اءسالن اِت ِمنوهالش باِس حِللن نيز)٤()١٤:ال عمران(

:بِروانة)١(
١٢(ض البصر فوائد غ: بِروانة) ٢(
).١٢(فوائد غض البصر :بِروانة)٣(
).٦(االبتالء بفتنة النساء :بِروانة)٤(




  ابن القـيم








  عالء بن زياد  





  الثوريسوفياين




).١٠٢(اين حنن من اخالق السلف :بِروانة) ١(
).١٠٢(أين حنن من أخالق السلف  :بِروانة)٢(






.

 


  علـيهم

الصالة والسالم 











).٣٢( االبتالء بفتنة النساء :بِروانة)١(











      
 

        


      


       





        
        




       

      
      

        
        
       

         
 
        

     ا الْفَقْر كُمِعدطَانُ ييلش
ويأْمركُم ِبالْفَحشاء    

     
        
        


   j بعديتركتما

).٦٢(-عبداهللا علوان/ سالم تربية االوالد يف اال:بِروانة) ١(




النساءمنالرجالعلىأضرفتنةالناسيف

         
      



 رضي اهللا عنه() أيب سعيد (
j)اهللاوإنخضرةحلوةالدنياإن

فإنالنساءواتقواالدنيافاتقواتعملونكيففينظرفيهامستخلفكم
)٢()النساءيفكانتإسرائيلبينفتنةأول 


      


      

      
   

).٦٨٨٠(ومسلم ) ٥٠٩٦(رواه البخاري ) ١(
).٦٨٨٣(رواه مسلم ) ٢(






      


       





    عبداهللا بن مسعود (

)رضي اهللا عنه( j
الشيطاناستشرفهاخرجتفإذاعورةاملرأة 

       
     


    

        
       

)٣١(جملة اتمع : بِروانة) ١(




      

       
          

    
        

رضي اهللا عنه() عقبة بن عامر(
 jالنساءعلىوالدخولإياكم

املوتاحلمو:"قالاحلمو؟أرأيتاهللارسوليا: رجلفقال
      

      j
  

        
       


  



).٥٦٣٨(و مسلم ) ٥٢٣٢(رواه البخاري ) ١(




        

       


         
     

       
      

        

      


       
        

       
      







    

         


    


     
      

      
       

   
        

       


إن الرجال الناظرين إىل النساء   مثل السباع تطوف باللحمان  

٥٥(يوم أن إعترفت أمريكابلحقيقة : بِروانة)١(
).١٤٠٨( ذي القعدةي)٦٥(ارةجملة املختار االسالمية ذم:بِروانة)٢(
الثورة اجلنسيةكتَیبي: بِروانة) ٣(




ال أمثان ال عوض وـإن مل تصن تلك اللحوم أسودها    أكلت ب









 





إبــن القــيم

اجلــواب الكــايف













































    


.

 








 
 
 

).٣٠٦) (باب منافع غض البصر ( جواب الكايف البن القيم  :بِروانة) ١(

































































 








  مـويو

يـا  يعض الظَّاِلم علَى يديِه يقُولُ يا لَيتِني اتخذْت مع الرسوِل سِبيلًا          
أَضلَِّني عِن الذِّكِْر بعد ِإذْ جاءِني      لَقَدويلَتى لَيتِني لَم أَتِخذْ فُلَانا خِليلًا     
)٢٩-٢٧:الفرقان(وكَانَ الشيطَانُ ِللِْإنساِن خذُولًا   


j










j

.)خياللمنأحدكمفلينظرخليلهدينعلىالرجل(

















)١ (













ز          الَِّذينواْ ونآم الَِّذين ونَ ِمنرخسيا ويناةُ الديواْ الْحكَفَر ِللَِّذين ني

)٢١٢:البقرة(اتقَواْ فَوقَهم يوم الِْقيامِة   

















































      

        
   

      
     

 jمنالشبابمعشريا
ومنللفرجوأحصنللبصرأغضفإنهفليتزوجالباءةمنكماستطاع

وجاءلهفإنهبالصومفعليهيستطعمل 
        

 
        

   j سنيتمنالنكاح
)٢(...)وتزوجوامينفليسبسنيتيعململفمن 



).٣٣٨٤(و مسلم ) ١٩٠٥(رواه البخاري )١(
) .٢٣٨٣(سلسلة الصحيحة : بِروانة) ٢(






    








j


















      




 jترضونمنأتاكمإذا
فسادواألرضيففتنةتكنتفعلواالإنفزوجوهدينهوخلقه

عريض


       
       

ويل االمر






        

        

).١٠٢٢) (السلسلة الصحيحة(و ) ٢٧٠) (رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين : بِروانة)١(



 

      


   
      

j
١()وجاءلهفإنهبالصومفعليهيستطعملومن(

        
       

 
       


     
       

  jمنجنةالصيام
النار       

).٣٣٨٤(ومسلم ) ١٩٠٥(رواه البخاري ) ١(
).٣٨٧٨) (رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين : بِروانة)٢(



 

     
      



















    ـنم طَاِئف مهسقَواْ ِإذَا مات ِإنَّ الَِّذين

)٢٠١/ االعراف(رونَالشيطَاِن تذَكَّرواْ فَِإذَا هم مبِص    



 





 ابن القيم

















).٢٧٤(الداء والدواء : بِروانة)١(



 







        اللَّه مهِنيغى يتا حونَ ِنكَاحِجدلَا ي ِفِف الَِّذينعتسلْيو
)٣٣: النور(...ِمن فَضِلهِ 










jهريرةأيبt
h )يفتعـاىل اهللايظلهمسبعة

ورجل دعته امراة ذات منصب ومجـال       ...ظلهإالظلاليومظله



 

))١()هللا رب العـاملني     اين اخاف ا  : فقال









شافعيال

لم ـليق مبسـوجتنــبوا ما اليتعفوانساءكم يف احملرم    عفوا
كان الوفاء من  اهل بيتك فاعلمـزنا دين اذا اقرضته     ان ال





) .٢٣٧٧(ومسلم ) ٦٤٧٩(رواه البخاري )١(



 
















:   ِوفرعِبـالْم ـرأْملَاةَ وأَِقِم الص ينا بي
وانه عِن الْمنكَِر واصِبر علَى ما أَصابك ِإنَّ ذَِلك ِمن عـزِم الْـأُمور             

١٧:لقمان (









 


 الصرب ضـياء


ضياء

















).٥٣٣(رواة مسلم )١(
:بِروانة) ٢(



 


j  احلياء كله خري








 
j  ٢()فاصـنع ماشـئت  اذا مل تستحي(


 اهللا رمحه) ( ابن القيم(




).١٥٥(رواه مسلم ) ١(
).٣٤٨٣(رواه البخاري) ٢(



 








 













).٣٣(الداء والدواء :بِروانة) ١(



 




   ابـن القـيم
  الداء والـدواء












 







 



























 

























 






عقل





ختم





j





 


jj




















 





 االحـسان





 

j





 ذَِر الَِّذينحفَلْي
        ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَن تأَم ناِلفُونَ عخي أَِليم)٦٣:النور(



 

j







(





       

      
     j

١()املرأةعورةإىلاملرأةوالالرجلعورةإىلالينظرالرجل(

).٧٦٦(رواه مسلم )١(



 

       
       















   نهتِزين ِدينبلَا يو

ِإلَّا ما ظَهر ِمنها ولْيضِربن ِبخمِرِهن علَى جيوِبِهن ولَا يبِدين ِزينتهن ِإلَّا           

).٤٠) (فتاوى النساء البن تيمية(:بِروانة) ١(



 

ولَِتِهنعِلب


j


















:بِروانة) ١(



 






















).٧٩(املسلمة فتاوى حجاب املرأة : بِروانة) ١(
).٧٩( فتاوى حجاب املرأة املسلمة : بِروانة) ٢(



 






















 




























 





























 




















)١(بِروانة:



 







 




















 



























 





























 





























 























:بِروانة) ١(



 
























 


)١(





 

 










).جمال حبیب اهللا(سروةي بَیداري ) ١(



 







       َونالظَّـاِلم ـمه لَِئكفَأُو بتي ن لَّممو
)١١:احلجرات








 ِْإن

)٤٤:الفرقـان (أَنعاِم بلْ هم أَضلُّ سِبيلًا    هم ِإلَّا كَالْ  





 ُولسالر اكُما آتمو



 

)٧: احلـشر (فَخذُوه وما نهاكُم عنـه فَـانتهوا      
j













     واْ ِلـيكُراشو كُموِني أَذْكُرفَاذْكُر

)١٥٢: البقرة(والَ تكْفُرونِ 









 

j


       
       


        

       
 

 j لهاهللاسهلعلمافيهيلتمسطريقاسلكمن

)١(اجلنةإىلطريقا    







).٦٢٩٨) (رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين : بِروانة)١(



 


      َّكُـل ِحـبلَـا ي ِإنَّ اللَّه

)١٨: لقمان (مختاٍل فَخورٍ 






 j)كلقالبلىقالوا؟الناربأهلأخربكمأال
)١()مستكربجواظعتل




 
     

      
 j كمااخلطيئةتطفئالصدقة

) .٧١١٦(ومسلم ) ٤٩١٨(اري رواه البخ) ١(



 

الناراملاءيطفئ


  
  

 


 
jخريافليقلاآلخرواليومباهللايؤمنكانمن

ليصمتأو



        

          


).٥١٣٦) (رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين : بِروانة)١(
).١٧٢(ومسلم ) ٦٠١٨(رواه البخاري ) ٢(



 

َونالْكَاِفر مِح اللِّه ِإالَّ الْقَووِمن ر أَسيالَ ي هِإن)٨٧: يوسف(.









 َِّإن

الَِّذين يِحبونَ أَن تِشيع الْفَاِحشةُ ِفي الَِّذين آمنوا لَهم عذَاب أَِليم ِفي            
)١٩: النـور  (الدنيا والْآِخرِة واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ      












 




 َلوا قَوِنبتاجو
)٣٠:احلج (الزوِر








j

    من النساء  بالرجـال   لعن املتشبهات   أن رسول اهللا
املتشبيهن من الرجال بالنـساء      و j




).٥٨٨٥( رواه البخاري )١(



 








    ِمِننيؤم منَ ِإن كُنتلَواَألع مأَنتو) ١٣٩: ال عمران(


     

        

jالقيامةيومجاءيغنيهمالهوالناسسألنم
خدوشأومخوشوجههيفمسألتهو  

         


).٦٢٧٩) (رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين :بِروانة) ١(



 

     
 

      
      
      

ِلِه أُوسروا ِباللَِّه ونآم الَِّذينيقُونَودالص مه لَِئك
)١٩: احلديد(     

   j
ريبةالكذبوطمأنينةالصدق)١(



–       
       




  j اهللاقالوا؟بةالغيماأتدرون

).٣٣٧٨) (هللارمحه ا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين :بِروانة)١(



 

)١(يكرهمباأخاكذكركقالأعلمورسوله 
         



     


      j
)٢()صدقةأخيكوجهيفتبسمك( 



       
        


     ِتوفٍْس ذَآِئقَةُ الْمكُلُّ ن
)١٨٥: ال عمران(

).٦٥٣٦(رواه مسلم ) ١(
).٢٩٠٨) (رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين :بِروانة)٢(



 

  j    
ااآلخرةتذكرفإ 







  ع مه الَِّذيناِفظُونَ  وحي اِتِهملَولَى ص)٩: ملؤمنـون ا(


j
    الـصالة علـى

وقتها





).٢٤٩(ومسلم ) ٥٢٧(رواه البخاري ) ١(



 






















 



 

 

.امجعنيهوصحبالهوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى 



ي الفداء إسماعيل إبن الكثيربأ/تفسير القران العظيم -١

مةالمحمد مةالصالح/ ثوختةي تةفسيري قورئان  -٢

إبن القيم الجوزية/ الداء والدواء-٣

أبي ذكريا يحى بن شرف النووي/رياض الصالحين -٤

وحيد عبدالسالم بالي/ وقاية االنسان من الجن والشيطان -٥

عطية و محمد شوقي امين حسن/ المعجم الوسيط -٦

تحقيق  محمد بيومي -البن تيمية  /  فتاوى النساء-٧

محمد بن جميل زينو / التوجيهات االسالمية-٨

عبدالعزيز بن ناصر و بهاء الدين فاتح  /  أين نحن من أخالق السلف-٩

محمد صالح المنجد  /  االبتالء بفتنة النساء١٠

أبي عبداهللا محمد بن إدريس /  ديوان االمام الشافعي -١١

١٢
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