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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من 
 ..يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً 

  .. اللهم صل على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  إن الوصول إىل اهللا سبحانه وتعاىل موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق؛ : وبعد
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���السكون إىل الدعة والراحة، وما ألفه الناس وما اعتادوه من الرسوم واألوضاع اليت جعلوها  :

عندهم أعظم من الشرع، فإم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما ال مبنزلة الشرع املتبع؛ بل هي 
يوالون عليها  صلى اهللا عليه وسلمينكرون على من خالف صريح الشرع، بل نصبوها أندادًا للرسول 

ويعادون، فاملعروف عندهم ما وافقها، واملنكر ما خالفها، وهذا ما استوىل على طوائف من بين آدم فعّم 
ب، وهجر ألجلها السّنة والكتاب؛ ممن استنصر ا فهو عند اهللا خمذول، ومن اقتدى ا دون  ا املصا

فهو عند اهللا غري مقبول، وهذا أعظم احلجب واملوانع بني  صلى اهللا عليه وسلمكتاب اهللا وسّنة رسوله 
  ...صلى اهللا عليه وسلمالعبد وبني النفوذ إىل اهللا ورسوله 
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���هي أنواع املخالفات ظاهرها وباطنها، وإا تعوق القلب عن سريه إىل اهللا وتقطع عليه  :

فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة .. شرك، بدعة، معصية: طريقه، وهي ثالثة أمور
  ...بتحقيق الُسنة، وعائق املعصية بتصحيح التوبة

أهبة السفر، ويتحقق بالسري إىل اهللا والدار اآلخرة؛  وهذه العوائق ال تتبني للعبد حىت يأخذ يف
فحينئذ تظهر له هذه العوائق وُحيَسس بتعويقها له حبسب قوة سريه وجترده للسفر، وإال فما دام قاعداً ال 

  ...تظهر له كوامنها وقواطعها
  : وإن من العوائق اليت حتول بني العبد وربه فتعيق وصوله إىل اهللا تعاىل -

  :ه أحدهمما قال
  إال ألجل شقاويت وعنائي  إين ابتليت بأربع ما سلطوا

  كيف اخلالص وكلهم أعدائي  والدنيا ونفسي واهلوى إبليس
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  يف ظلمة الشهوات واآلراء  وأرى اهلوى تدعو إليه خواطري
***  

1   :الشيطان -ً
 الشْيطَانِ  ُخطَُواتِ  يـَتِبعْ  َوَمن الشْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تـَتِبُعوا َال  آَمُنوا الِذينَ  َأيـَها يَا� :قال تعاىل -

 اللهَ  َوَلِكن  َأبَداً  َأَحدٍ  منْ  ِمنُكم زََكا َما َوَرْحَمُتهُ  َعَلْيُكمْ  اللهِ  َفْضلُ  َوَلْوَال  َواْلُمنَكرِ  بِاْلَفْحَشاء يَْأُمرُ  فَِإنهُ 
  ].21النور سورة[ �َعِليمٌ  َسِميعٌ  َواللهُ  َيَشاءُ  َمن يـُزَكي

 َأْصَحابِ  ِمنْ  لَِيُكونُوا ِحْزبَهُ  َيْدُعو ِإنَما َعُدّواً  فَاتِخُذوهُ  َعُدو  َلُكمْ  الشْيطَانَ  ِإن ����: وقال تعاىل -
  ].6سورة فاطر[ ���� السِعيرِ 
يَـنـُهمْ  َوُألِضلنـُهمْ �: وقال تعاىل - ُهمْ  َوألَُمنـَوآلُمَرنـ  ُكنَلُيَبت َليُـَغيـُرن  َوآلُمَرنـُهمْ  األَنـَْعامِ  آَذانَ  فـَ  َخْلقَ  فـَ

  ].119سورة النساء[ � مِبيناً  ُخْسَراناً  َخِسرَ  فـََقدْ  الّلهِ  ُدونِ  من َولِّياً  الشْيطَانَ  يـَتِخذِ  َوَمن الّلهِ 
احذر الشيطان فإنه عتيق وأنت جديد، وهو فارغ وأنت مشغول، ! ابن آدم: (قال حيىي بن معاذ -

ومهته واحدة وهي هالكك وأنت مع مهم كثرية، والشيطان يراك وأنت ال تراه، وأنت تنساه وهو ال 
  ).ينساك، ومن نفسك له عون، وليس من نفسه عون

  ...ومها صاحبا الطهارة والصالة: ال قنيس ووهلان: من ذرية ابليس: (وقال جماهد -
سواق، يزين اللغو واحللف الكاذب ومدح وهو صاحب األ: وزلنبور.. وبه يكىن : واهلفاف وُمرة

  ..السلع
  ...وهو صاحب املصائب، يزين مخش الوجوه ولطم اخلدود وشق اجليوب: وترب

  ..وهو صاحب الزنا، ينضح يف إحليل الرجل وعجز املرأة: واألعور
  ..وهو صاحب األخبار الكاذبة يلقيها يف أفواه الناس ال جيدون هلا أصالً : ومطوس
الذي إذا دخل الرجل بيته ومل ُيسلم ومل يذكر اهللا، بصره يف املتاع ما مل يُرفع أو حيس وهو : وداسم

  .موضعه، وإذا أكل ومل يسم أكل معه
إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان (: قال صلى اهللا عليه وسلموروى أيب كعب عن النيب  -

  /.أخرجه الرتمذي/ )فاتقوا وسواس الماء
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قلت يا رسول اهللا؛ إن الشيطان قد حال بيين وبني : وأخرج مسلم عن عثمان بن أيب العاص قال -
ذلك شيطان يقال له خنزب، (: صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا !! صاليت وبني قرائن يُلبسها عليّ 

  .)فإذا أحسست فتعّوذ باهللا منه، واتفل عن يسارك ثالثاً 
  ..اهللا عين فقلت يف ذلك فأذهبه: قال
: يقول صلى اهللا عليه وسلممسعت رسول اهللا : وروى مسلم من حديث جابر رضي اهللا عنه قال -

: بليس على البحر فيبعث سراياه، فأدناهم منه منزلًة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقولإإن عرش (
تى فرقت بينه ما تركته ح: ما صنعت شيئًا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول: فيقول!! فعلت كذا وكذا

  .)..فيلتزمه: قال األعمش أراه قال" نعم أنت: "ه ويقولدنيفي: قال!! وبين امرأته
هذا هو الشيطان عدو اإلنسان األول حيوم حول قلوب بين آدم يغريهم بشىت أبواب الفسق وأنواع * 

املعاصي، فكلما كان اإلنسان متبعًا هلواه منكبًا على الشهوات كلما استطاع الشيطان أن يدخل قلبه 
به حمًال خلواطر الرمحن أصبح قل وأوامرهويستويل عليه، وكلما كان ُمْعِرضًا عن شهواته متمسكًا بشرع ربه 

  ...بعيداً عن وساوس الشيطان
إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة (: صلى اهللا عليه وسلموقد قال رسول اهللا  -

الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد 
أخرجه / )، ومن وجد األخرى فليتعوذ باهللا من الشيطان الرجيمذلك فليعلم أنه من اهللا فليحمد اهللا

  /.الرتمذي
إمنا مها مهّان جيوالن يف القلب، هم من اهللا تعاىل، وهم من العدو، فرحم اهللا عبداً : قال احلسن -

  ..وقف عند مهه، فما كان من اهللا تعاىل أمضاه، وما كان من عدوه جاهده
ما قولك فيمن خلقين كما اختار، واستعملين فيما : الشافعي رضي اهللا عنهوروي أن إبليس سأل  -

اختار، وبعد ذلك إن شاء أدخلين اجلّنة وإن شاء أدخلين النار، أعَدَل يف ذلك أم جار؟ فنظر يف كالمه 
يا هذا إن كان خلقك ملا تريد أنت فقد ظلمك، وإن كان خلقك ملا يريد هو، فال ُيسأل عما : مث قال
واهللا يا شافعي لقد أخرجت مبسأليت هذه سبعني ألَف : فاضمحّل إىل أن صار ال شيء، مث قال.. يفعل

  ..عابد من ديوان العبودية إىل ديوان الزندقة
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وهكذا فإن مثال القلب مثال حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل احلصن فيملكه ويستويل  -
اسة أبواب احلصن ومداخله ومواضع ثلمه، وال يَقِدر عليه، وال يُقَدر على حفظ احلصن من العدو إال حبر 

  ...على حراسة أبوابه من ال يدريها
فحماية القلب عن وسواس الشيطان واجب، وهو فرض عني على كل ُمكلف، وما ال يـَُتوصل إىل 

خله الشيطان إال مبعرفة مداخله، فصارت معرفة مداالواجب إال به فهو أيضاً واجب، وال يتوصل إىل دفع 
  ..واجبة

  :ومداخله وأبوابه صفات العبد وهي كثرية وفيها* 

1 - - - -    �
����� ������
����� ������
����� ������
����� �����::::   

فإن الغضب َغول العقل، وإذا ضعف العقل هجم جند الشيطان، ومىت غضب اإلنسان لعب 
أرين كيف تغلب ابن آدم : أن بعض األولياء قال إلبليس(الشيطان به كما يلعب الصيب بالكرة، وقد ذُكر 

  ) عند الغضب وعند اهلوى آخذه: فقال
ال (: فردد مراراً، قال )ال تغضب(: أوصين، قال: فقال صلى اهللا عليه وسلموجاء رجل إىل النيب 

  /رواه البخاري/ )تغضب
ما تركت فتنة أضر على الرجال من (: حمذرًا ابن آدم من شهوته صلى اهللا عليه وسلموقال أيضًا 

  /.رواه البخاري/ )النساء

2 - - - -     ���� ���� ���� ������������������������::::   

فمىت كان العبد حريصًا على كل شيء أعماه حرصه وأصحه، فحينئذ جيد الشيطان فرصًة فيحسن 
  ...عند احلريص كل ما يوصله إىل شهوته، وإن كان منكراً فاحشاً 

فقد روي أن نوحًا عليه السالم ملا ركب السفينة محل فيها من كل زوجني اثنني كما أمره اهللا  -
دخلت ألصيب قلوب : ما أدخلك؟ فقال: السفينة شيخًا مل يعرفه، فقال له نوح تعاىل، فرأى يف

، فقال له ..اخرج منها يا عدو اهللا فإنك لعني: فقال نوح.. أصحابك فتكون قلوم معي وأبدام معك
ابليس، مخٌس أُهلك ن الناس، وسأحدثك منهن بثالث، وال أحدثك باثنتني، فأوحى اهللا إىل نوح أنه 
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مها اللتان ال تكذباين، مها : ما االثنتان؟ فقال: فقال له نوح.  حاجة لك بالثالث، فليحدثك باالثننيال
احلرص واحلسد؛ فباحلسد لُِعْنُت وجعلت رمجياً، وأما احلرص فإنه : اللتان ال ختلفاين، ما أهلك الناس

  ..أبيح آلدم اجلنة كلها إال الشجرة، فأصبت حاجيت منه باحلرص

3 - - - -    �������������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ���::::   

صلى اهللا عليه وإن كان حالًال صافياً؛ فإن الشبع يقوي الشهوات وهي أسلحة الشيطان، قال 
  )إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا عليه مجاربه بالجوع(: وسلم

4 - - - -     ����� !�"#��� $�%&� �� �'()�� �* ����� !�"#��� $�%&� �� �'()�� �* ����� !�"#��� $�%&� �� �'()�� �* ����� !�"#��� $�%&� �� �'()�� �* : : : :        
باض فيه وفـَرخ، فال يزال يدعوه إىل عمارة  فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبًا على قلب اإلنسان

ه طول عمره، الدار وتزيني سقوفها وحيطاا وتوسيع أبنيتها، ويدعوه إىل التزين بالثياب، ويستسخره في
فإذا أوقعه يف ذلك فقد استغىن أن يعود إليه ثانيًة، فإن بعض ذلك جيره إىل البعض إىل أن يساق إليه 

  ..الشيطان واتباع اهلوى، وُخيشى من ذلك سوء العاقبة والعياذ باهللاأجله فيموت وهو يف سبيل 

5 - - - -    +�,-. ����/ 0�1� �*+�,-. ����/ 0�1� �*+�,-. ����/ 0�1� �*+�,-. ����/ 0�1� �* : : : :        
  ..فإن كل ما يزيد على قدر القوت واحلاجة فهو مستقر الشيطان

  .)إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال(: صلى اهللا عليه وسلمقال 

6 - - - -    �23�� 4
5� 67����23�� 4
5� 67����23�� 4
5� 67����23�� 4
5� 67��� : : : :        
؛ ومن ..من اإلنفاق والتصدق ويدعو إىل االدخار والكنز والعذاب األليمفإن ذلك هو الذي مينع 

  ..احلرص على مالزمة األسواق جلمع املال وهي معشش الشياطني: آفات البخل
 َوالّلهُ  َوَفْضالً  مْنهُ  مْغِفَرةً  يَِعدُُكم َوالّلهُ  بِاْلَفْحَشاء َويَْأُمرُُكم اْلَفْقرَ  يَِعدُُكمُ  الشْيَطانُ ���� :قال تعاىل

  .]268البقرة[ ����َعِليٌم  َواِسعٌ 

7 - - - -    �8�9:;� �<�)���8�9:;� �<�)���8�9:;� �<�)���8�9:;� �<�)��::::            
  ..واألهواء واحلقد على اخلصوم والنظر هلم بعني االحتقار وذلك مما يهلك العّباد والفساق مجيعاً 
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سّولت ألمة حممد املعاصي فقصموا ظهري : بلغنا أن إبليس قال: قال احلسن رضي اهللا عنهم
ذنوبًا ال يستغفرون اهللا منها وهي األهواء، فإم ال يعلمون أن ذلك من  باالستغفار، فسولت هلم

  ..األسباب اليت جتر إىل املعاصي فكيف يستغفرون منها

8 - - - -     
�&� = >�#)�� ?�@� A;B��� 
�&� = >�#)�� ?�@� A;B��� 
�&� = >�#)�� ?�@� A;B��� 
�&� = >�#)�� ?�@� A;B��� : : : :        
؛ فعند االستعجال يروج )العجلة من الشيطان والتأني من اهللا تعالى(: صلى اهللا عليه وسلمقال 

  ..على اإلنسان من حيث ال يدريالشيطان شره 
هذه هي مداخل الشيطان على بين آدم؛ فيجب على اإلنسان قطع هذه األبواب من القلب،  -

واستقام  فإن اهللا تعاىل كما جعل إلبليس فرصة اإلغواء فقد جعل آلدم وذريته فرصة االختيار؛ فإن صرب
  ..والتجأ إىل املوىل سبحانه وتعاىل يف كل آن مل يكن عليه للشيطان سبيالً 

   ]76النساء[  � َضِعيفاً  َكانَ  الشْيطَانِ  َكْيدَ  ِإن �: قال تعاىل -

ما خلق اهللا تعاىل خلقًا أهون علي من إبليس، لوال أن : (قال أبو سليمان الداراين رضي اهللا عنه -
  )..أن أتعوذ منه ما تعوذت منه أبداً اهللا أمرين 

وما الشيطان؟ حنن قوم صرفنا ّمهنا إىل اهللا فكفانا : (كيف جماهدتك للشيطان؟ قال: وقيل آلخر -
  )..َمن ُدونَهُ 

إذ ال يتمكن الشيطان من النفس إال بسبب إعراض اإلنسان عن هدي ربه وتعلقه حبب الدنيا 
   .وشهواا

سورة [ �اْلَغاِوينَ  ِمنَ  اتـبَـَعكَ  َمنِ  ِإال  ُسْلطَانٌ  َعَلْيِهمْ  َلكَ  َلْيسَ  ِعَباِدي ِإن � :قال تعاىل
، وال سبيل على دفع كيد الشيطان إال بطاعة اهللا وجماهدة النفس عن تلك املداخل اليت ]42احلجر

  ؛ ...ذكرناها
صلى اهللا عليه اهللا  قال رسول: ، فعن أنس رضي اهللا عنه قالذكر اهللا تعاىل: ويعينه على ذلك

إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فإن هو ذكر اهللا تعالى خنس، وإن نسي (: وسلم
  ..)اهللا التقم قلبه
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سورة [ �مْبِصُرونَ  ُهم فَِإَذا َتَذكُرواْ  الشْيطَانِ  منَ  طَاِئفٌ  َمسُهمْ  ِإَذا اتـَقواْ  الِذينَ  ِإن �: قال تعاىل -
  ].201األعراف
فإذا شيطان الكافر دهني التقى شيطان املؤمن وشيطان الكافر، : (قال أبو هريرة رضي اهللا عنه -

ماَلَك مهزول؟ : ، وشيطان املؤمن مهزول أشعث عاٍر، فقال شيطان الكافر لشيطان املؤمنمسني كاسٍ 
ناً، وإذا لبس مسى اهللا أنا مع رجل إذا أكل مسى اهللا فأظل جائعاً، وإذا شرب مسى اهللا فأظل عطشا: قال

  )..لكين مع رجل ال يفعل شيئاً من ذلك، فأنا أشاركه يف طعامه وشرابه ولباسه: فأظل عرياناً، فقال
العصفور، دخلت فيك وأنا مثل اجلزور، وأنا اآلن مثل : قال يل شيطاين: يس بن احلجاجقوقال  -

  .تذيبين بذكر اهللا تعاىل: وِملَ ذلك؟ قال: قلت
قوى ال يتعّذر عليهم سد أبواب الشيطان، وحفظها باحلراسة، بل بالتقوى واحملاسبة قد فأهل الت -

يصلون إىل مرتبة خياف فيها الشيطان من لقياهم كما كان سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقد 
ده، إيهًا يا ابن الخطاب، والذي نفسي بي(: فقال له صلى اهللا عليه وسلمشهد له بذلك سيد املرسلني 

  .)..ما لقيك الشيطان سالكاً فجًا قط إال سلك فجاً غير فجك
نسأل اهللا عز وجل أن حيفظنا من مكايد شياطني اإلنس واجلن ومكرهم، ويرد كيدهم يف  -

  ...حنورهم، إنه أكرم املسؤولني
***  

2    ًًًً - - - -    �"D����"D����"D����"D���::::        
أما بعد، فإن الدنيا ظعن ليست بدار إقامة، وإمنا : (كتب احلسن البصري إىل عمر بن عبد العزيز  -

أنزل آدم عليه السالم من اجلنة إليها عقوبة، فاحذرها يا أمري املؤمنني، فإن الزاد منها تركها، والغىن منها 
كالسّم يأكله من ال يعرفه وفيه   فقرها، هلا يف كل حني قتيل، ُتِذل من أعزها، وتفقر من مجعها، هي

حتفه، فكن فيها كاملداوي جراحه، حيتمى قليًال خمافة ما يكره طويًال، ويصرب على شدة الدواء، خمافة 
طول الداء، فاحذر هذه الدار الغّدارة اخلتالة اخلّداعة اليت قد تزينت خبدعها، وفتنت بغرورها، وَحلت 

كالعروس الّية، العيون إليها ناظرة، والقلوب عليها واهلة، والنفوس   بآماهلا، وسّوفت ُخبطّاا، فأصبحت
هلا عاشقة، وهي ألزواجها كلهم قالية، فال الباقي باملاضي معَتِرب، وال اآلخر باألول مزدجر، وال بالعارف 
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اد، َفُشِغل وطغى ونسي املع باهللا عز وجل حني أخربه عنها مدّكر، فعاشق هلا قد ظفر منها حباجِتِه، فاغرتّ 
ّكت به قدمه، فـََعُظمت ندامته، وكثُرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات املوت وتألماً فيها لُبه، حىت َز 

وحسرات املوت بغصته، وراغٌب فيها مل يدرك منها ما طلب، ومل يروح نفسه من التعب، فخرج بغري زاد، 
فإن صاحب ر ما تكون فيها أحذر ما تكون هلا، وقد على غري مهاد، فاحذرها يا أمري املؤمنني، وكن أسّ 

الدنيا كلما اطمأّن فيها إىل سرور، أشخصته إىل مكروه، الضار يف أهلها غار، والنافع فيها غّدار ضار، 
وقد ُوصل الرخاء منها بالبالء، وجعل البقاء فيها إىل فناء، فسرورها مشوٌب باألحزان، وال يرجع منها ما 

درى ما هو آٍت فُينَتَظر، أمانيها كاذبة، وآماهلا باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، وابن وّىل وأدبر، وال يُ 
إن َعِقَل ونظر فهو من النعماء على خطر، ومن البالء على حذر، فلو كان .. آدم فيها على خطر؛

غافل، فكيف وقد اخلالق مل ُخيرب عنها خرباً، ومل يضرب هلا مثًال كانت الدنيا قد أيقظت النائم، ونبهت ال
جاء من اهللا عز وجل منها زاجر، وفيها واعظ؟ فما هلا عند اهللا عز وجل قدر، وال نظر إليها منذ خلقها، 

مبفاتيحها وخزائنها، ال ينقصه ذلك عند اهللا جناح بعوضة  صلى اهللا عليه وسلمولقد ُعرضت على نبيك 
أو ُحيب ما أبغضه خالقه، أو يرفع ما وضعه مليكه، فأىب أن يقبلها، إذ َكرِه أن خيالف على اهللا أمره 

فزواها عن الصاحلني اختبار، وبسطها ألعدائه اغرتاراً، فيظن املغرور ا، املقتدر عليها أنه أُكرِم ا، ونسي 
  ...).حني َشد احلجر على بطنه صلى اهللا عليه وسلمما صنع اهللا عز وجل مبحمد 

 الذَهبِ  ِمنَ  اْلُمَقنَطَرةِ  َواْلَقَناِطيرِ  َواْلَبِنينَ  النَساء ِمنَ  الشَهَواتِ  ُحب  اسِ ِللن  زُينَ � :قال تعاىل -
َيا اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  َذِلكَ  َواْلَحْرثِ  َواَألنـَْعامِ  اْلُمَسوَمةِ  َواْلَخْيلِ  َواْلِفضةِ  نـْ آل[ �اْلَمآبِ  ُحْسنُ  ِعنَدهُ  َوالّلهُ  الد 
  .] 14عمران

اآلية تبني لنا أكثر الشهوات اليت مييل إليها اإلنسان بفطرته، ويستمتع ا خالل حياته الدنيا، هذه 
مث تبني لنا كذلك أّن من اتقى اهللا عز وجل، وأخذ من هذه الدنيا قدر اليت تعينه على االستعداد لليوم 

إىل جناٍت جتري من حتتها  اآلخر، وتزود فيها مبا يرضي املوىل سبحانه وتعاىل كانت له طريقًا للوصول
  ..األار ورضوان من اهللا

إن الدنيا حلوة خضرة، وإن اهللا مستخلفكم فيها فناظٌر كيف (: صلى اهللا عليه وسلمقال  -
  /.رواه مسلم/ )تعملون
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ُلَوُهمْ  لَها زِيَنةً  اْألَْرضِ  َعَلى َما َجَعْلَنا ِإنا� :قال تعاىل - سورة [���� َعَمالً  َأْحَسنُ  َأيـُهمْ  ِلَنبـْ
  ].7الكهف
فعلى املؤمن أن ال جيعل من هذه الدنيا غايًة حلياته؛ بل يأكل من طيباا ويستعمل خرياا وال  -

حيرم نفسه مما يعينه منها على التزود لآلخرة، مث يرمي ما ال فائدة له منها، فال يقع يف حبها، وال يغرق يف 
صلى اهللا وقد روي أن رسول اهللا .. ند اهللا من جناح بعوضةفهي أهون ع.. شهواا فتكون منتهى آماله

 :قال .من هواا ألقوها: قالواة على أهلها؟ أترون هذه الشاة هّين«: مّر على شاة ميتة فقال عليه وسلم
والذي نفسي بيده للدنيا أهون على اهللا من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تعدل عند اهللا (

  .)سقى كافراً منها شربة ماء جناح بعوضة ما
  .)الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إال ما كان هللا منها(: صلى اهللا عليه وسلموقال رسول اهللا  -
من أحب دنياه أضّر (: صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : وعن أيب موسى األشعري قال -

  .)ما يفنىبآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على 
يا عجبًا كل العجب للمصدق بدار الخلود، وهو يسعى لدار (: صلى اهللا عليه وسلموقال  -
  .)الغرور
هلموا إلى الدنيا، وأخذ (: وقف على مزبلة فقال صلى اهللا عليه وسلموقد روي أن رسول اهللا  -

زينة  أنوهذه إشارة إىل ؛ ..)هذه للدنيا: خرقًا قد بليت على تلك المزبلة، وعظامًا قد نخرت، فقال
  ..الدنيا سَتخلق مثل تلك اخلرق، وأن األجسام اليت تُرى ا ستصري عظاماً بالية

فقد كان يأكل من طيبات هذه احلياة الدنيا، وال ُحيرمها على  صلى اهللا عليه وسلمأما رسول اهللا  -
مالي (: كان يقول  اهللا عليه وسلمصلى جعلها وسيلة ال غاية حىت أنه  صلى اهللا عليه وسلمنفسه، ولكنه 

  ..)وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إال كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها
َيا ِمنَ  َنِصيَبكَ  تَنسَ  َوَال  اْآلِخَرةَ  الدارَ  اللهُ  آتَاكَ  ِفيَما َوابـَْتغِ � :قال تعاىل - نـْ َكَما َوَأْحِسن الد 
  ].77 سورة القصص[ � اْلُمْفِسِدينَ  ُيِحب  َال  اللهَ  ِإن  اْألَْرضِ  ِفي اْلَفَسادَ  تـَْبغِ  َوَال  ِإلَْيكَ  اللهُ  َأْحَسنَ 
من االستغراق يف حب الدنيا  صلى اهللا عليه وسلموقد حذرنا اهللا سبحانه وتعاىل ونبيه الكرمي  *

  .وطلبها ونسيان العمل لآلخرة
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َيا اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  َفَما� :قال تعاىل - نـْ اآلِخَرةِ  ِفي الد  38التوبة[� َقِليلٌ  ِإال[.  
َيا اْلَحَياةَ  َوآثـَرَ  َطَغى َمن فََأما ����:وقال تعاىل - نـْ الد  37النازعات[ ����اْلَمْأَوى ِهيَ  اْلَجِحيمَ  فَِإن -

39[   
َيا اْلَحَياةَ  ِإال  يُرِدْ  َوَلمْ  ِذْكرِنَا َعن تـََولى من َعن فََأْعِرضْ  � :وقال تعاىل - نـْ َلُغُهم َذِلكَ  الد  منَ  َمبـْ
 ]30-28النجم[ �اْهَتَدى ِبَمنِ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ  َعن َضل  ِبَمن َأْعَلمُ  ُهوَ  رَبكَ  ِإن  اْلِعْلمِ 

مالي مالي، وهل لك من مالك : ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم(: صلى اهللا عليه وسلموقال  -
  ..)فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟إال ما أكلت 

الدنيا دار من ال دار له، وما من ال مال له، ولها يجمع (: وقال عليه أفضل الّصالة والّسالم -
من ال عقل له، وعليها يعادي من ال علم له، وعليها يحسد من ال فقه له، ولها يسعى من ال يقين 

  ..)له
تتزين للناس فإذا غرقوا يف متاعها، كشرت عن أنياا ونفثت فيهم  وذلك أن الدنيا خّداعة مكارة* 

مسومها، مع أّن متاعها ال خيلوا من حسرة وكدر؛ فال يشبع منها صاحب، وال يدرك منها ما يأمل، وال 
  ..ُحيسن الزاد فيها ملا سيقدم عليه

أنه مل يشبع مما : حبسرات ثالثال خترج نفس ابن آدم من الدنيا إال : "قال احلسن رضي اهللا عنه -
  ".مجع، ومل يدرك ما أمل، ومل حيسن الزاد ملا قدم عليه

ال تتخذوا الدنيا ربًا فتتخذكم عبيداً، اكنزوا كنزكم عند من ال : "قال سيدنا عيسى عليه السالم -
وا الدنيا يضيعه، فإن صاحب الكنز خياف عليه اآلفة، وصاحب كنز اهللا ال خياف عليه اآلفة، أال فاعرب 
  "..وال تعمروها، واعملوا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا، ورب شهوة ساعة أورثت أهلها حزناً طويالً 

ويٌل لصاحب الدنيا كيف ميوت ويرتكها وما : "وكذلك قال سيدنا عيسى بن مرمي عليه السالم -
كرهون، وفارقهم ما حيبون، ا وختذله؟ وويل للمفرتين كيف أرم ما ي يتمسكفيها؟ وتـَُغره ويأمنها؟ و 

  !..وجاءهم ما يوعدون، وويل ملن الدنيا مهه، واخلطايا عمله، كيف يـُْفَتَضح غداً بذنبه؟
مطلباً، وال عن  عن من مجع فيه ست خصال مل يدع اجلنة: "ويقول سيدنا علي رضي اهللا عنه -

اتّبعه، وعرف الباطل فاّتقاه، النار مهرباً، من عرف اهللا فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف احلق ف
  ".وعرف الدنيا فرفضها، وعرف اآلخرة فطلبها
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هذا هو معىن الزهد يف الدنيا، وفيه جيد املؤمن الراحة والسكينة، ويستنري قلبه باحلكمة، وتتعاون * 
  ..أعضاؤه يف العبادة، ويكون اهللا بكل خري إليه أسرع

عندهم وديعة فأدوها إىل من ائتمنهم عليها، مث راحوا  رحم اهللا أقوامًا كانت الدنيا: "قال احلسن -
  ".خفافاً 

  "..من سأل اهللا الدنيا فإمنا يسأله طول الوقوف بني يديه: "وقال بشر -
الدنيا دار خراب، وأخرب منها قلب من يعمرها، واجلنة دار عمران، وأعمر منها : "وقال حكيم -

  "..قلب من يطلبها
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد (: صلى اهللا عليه وسلمهللا قال رسول ا: ويف احلديث -

  :فما أحسن قول القائل )..الموت، واألحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا األمانيّ 
  وال تنام عن اللّذات عيناه  نتهاـــا وزيـــيــــن متتع بالدنــــــــــــــــــــيا م

  ماذا حني تلقاه؟تقول هللا   شغلت نفسك فيما ليس تدركه
ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا اليت فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا  لنا اللهم أصلح

جتعل  ال اليت إليها معادنا، واجعل احلياة زيادًة لنا يف كل خري، واجعل املوت راحًة لنا من كل شر، اللهم
إنك أرحم .. الدنيا أكرب مهنا، وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا بذنوبنا من ال خيافك وال يرمحنا

  ...الرامحني

3    ًًًً - - - -    E3F,��E3F,��E3F,��E3F,��::::        
 َمن َخابَ  َوَقدْ  زَكاَها َمن َأفْـَلحَ  َقدْ  َوتـَْقَواَها ُفُجوَرَها فَأَْلَهَمَها َسواَها َوَما َونـَْفسٍ  �:قال تعاىل -
   ]10-7الشمس [ �َدساَها

فالنفس هي من أشد العوائق وقوفًا يف طريق اإلنسان دون الوصول إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وال * 
ومل يتجاوزه ينتفع اإلنسان بنعمة اهللا تعاىل عليه باإلميان والعلم إال إذا عرف نفسه، ووقف ا عند قدرها، 

فهو املاّن ابتداًء وإدامًة بال سبب من العبد وال استحقاق إىل ما ليس له، وتيّقن أنه هللا، ومن اهللا، وباهللا؛ 
منه، فتذله نعم اهللا عليه، وتكسره ِكسرَة من ال يرى لنفسه وال فيها خريًا البّتة، ذلك أن من عرف نفسه 
باجلهل والظلم والعيب والنقائص واحلاجة والفقر والذل واملسكنة والعدم، وأا ال خري فيها البّتة، عرف 
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ه بكماله وجوده وغناه ورمحته وإحسانه وأن اخلري كله يف يديه، وأنه وحده هو املستحق للحمد والثناء رب
  ...واملدح

مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر : المؤمن بين خمس شدائد(: صلى اهللا عليه وسلمقال  -
  ..)يقاتله، ونفس تنازعه، وشيطان يضله

عليه النفس صار أسريًا يف حب شهواا حمصورًا يف سجن من استولت : (وقال بعض احلكماء -
هفواا، ومنعت قلبه من الفوائد، من سقى أرض اجلوارح بالشهوات فقد غرس يف قلبه شجرة الندامة، إن 

خلق املالئكة ورّكب فيهم العقل ومل يرّكب فيهم الشهوة، وخلق : اهللا تعاىل خلق اخللق على ثالثة ضروب
م الشهوة ومل يرّكب فيهم العقل، وخلق ابن آدم ورّكب فيه العقل والشهوة، فمن غلبت البهائم ورّكب فيه

  ..).شهوته عقله فالبهائم خري منه، ومن غلب عقله شهوته فهو خري من املالئكة
فينبغي لإلنسان العاقل أن يستخدم عقله يف تزكية نفسه وتطهريها، وجعلها خاضعًة ألوامر اهللا * 

؛ بعيدة عن األهواء والشهوات وبعض املألوفات واملباحات؛ ذلك أن النفس إن ..يهسبحانه وتعاىل وهد
  .. مل متنع بعض املباحات طمعت يف احملظورات

جهاد مع الكفار وهو جهاد : اجلهاد على ثالثة أصناف: (وقد حكي عن بعض أهل املعرفة أنه قال
  .،وجهاد مع النفس األمارة بالسوء - ،وجهاد مع أصحاب الباطل بالعلم واحلجة  - ،الظاهر 
، وإن الصحابة رضوان اهللا عليهم )أفضل الجهاد جهاد النفس(: صلى اهللا عليه وسلموقال  -

رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب، وإمنا مسوا : أمجعني كانوا إذا رجعوا من جهاد الكفار يقولون
اجلهاد معها أدوم، وجهاد الكفار يكون يف وقت دون  اجلهاد مع اهلوى والنفس والشيطان أكرب ألن

  ...وقت
يساعد على حماسبة فمىت استطاع اإلنسان أن يتغّلب على نفسه انتصر على كل شيء، ومما * 
 صلى اهللا عليه وسلمكثرة العبادة والقدوة احلسنة، وإن يف أحوال رسول اهللا : وذيبها وإصالحهاالنفس 

دينا م النتصرنا على أنفسنا؛ إذ أّن من أعظم أشكال جماهدة النفس هو عدم وصحابته الكرام ما إن اقت
لنفسه قط إال أن تنتهك حرمة اهللا تعاىل فينتقم  صلى اهللا عليه وسلماالنتصار هلا، وما انتقم رسول اهللا 

  ...هللا ا
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ليهم الدنيا وما وما كان النصر والسيادة للصحابة الكرام إال بعد أن ختلوا عن أنفسهم وهانت ع -
أخوف ما أخاف على (: أنه قال صلى اهللا عليه وسلم؛ وقد أخرج ابن عدي يف الكامل عن النيب ..فيها
إتباع الهوى، وطول األمل، فأما إتباع الهوى فيصّد عن الحق وأما طول األمل فينسي : أمتي

  .)..اآلخرة، ثم اعلم أن مخالفة النفس رأس العبادة
ذبح النفس بسيوف املخالفة، واعلم أن من جنمت : "عن اإلسالم فقالوسئل أحد املشايخ  -

  "..طوارق نفسه ذهبت من قلبه شوارق أنسه باهللا
أصل كل معصية وشهوة وغفلة الرضى عن النفس، وأصل كل : "ويقول ابن عطاء اهللا السكندري -

لك من أن تصحب طاعة ويقظة وعّفة عدم الرضا عنها وألن تصحب جاهًال ال يرضى عن نفسه خري 
  !..عاملاً يرضى عن نفسه؛ فأي علم لعامل يرضى عن نفسه، وأي جهل جلاهل ال يرضى عن نفسه؟

وقد أمجع العلماء على وجوب حماسبة النفس فيما سلف من األعمال وفيما يستقبل منها؛ * 
  ..هللا األماينّ فالكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على ا

واألوىل أن حياسب اإلنسان نفسه من ليل إىل ليل، فما رآه من تقصري يف يومه ذلك فليتداركه 
وجياهد نفسه  -وكذلك كان يصنع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  - بالتوبة واالستغفار 

  ..ى النفسعن الوقوع فيما ال يرضي اهللا سبحانه وتعاىل وما ال فائدة منه إال رض
***  

4    ًًًً - - - -    G
H�G
H�G
H�G
H�::::        
  .)..ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به(: صلى اهللا عليه وسلمقال 

يف موضوع الكفارات والدرجات واملنجيات واملهلكات يف فقرة ) خمالفة اهلوى(ولقد مّر الشرح يف 
  ..وهي من املهلكات" هوًى متبع"

***  

 ��.� ��.� ��.� ��.�))))������������������������:(:(:(:(   
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كل ما تعلَق به القلب دون اهللا ورسوله من مالّذ الدنيا وشهواا ورئاستها وصحبة الناس والقلق فهي  
م، وال سبيل له إىل قطع هذه األمور الثالثة ورفضها إال بقوة التعلق باملطلب األعلى، فإن النفس ال 

قوي تعلقه مبطلوبه َضعف تعلقه ترتك مألوفها وحمبوا إال حملبوب هو أحب إليها وآثر عندها منه، وكلما 
بغريه، وكذا بالعكس والتعلق باملطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على 

  ...ما سواه

K�L
D �������K�L
D �������K�L
D �������K�L
D �������::::   

  ..ومنها عالقة املرء بزوجته وأوالده وماله وذلك ضمن احلدود املباحة: عالئق مباحة
مرأة ال حتل له، واالختالط، والنظر احلرام، وعدم التقيد باللباس كصحبة الرجل ال: حمرمةوعالئق 

  ...ذي احلشمة أمام كل من ينبغي أن حنتشم منه
وال شك أنه حىت العالئق املباحة إن جتاوزنا حدودنا املشروعة فيها فحالت بيننا وبني الوصول إىل  -

  ..حت عالقة حمرمةاهللا سبحانه وتعاىل أو طغت حمبتها على حمبة اهللا ورسوله أصب
 َوَأْمَوالٌ  َوَعِشيَرُتُكمْ  َوَأْزَواُجُكمْ  َوِإْخَواُنُكمْ  َوَأبـَْنآؤُُكمْ  آبَاؤُُكمْ  َكانَ  ِإن ُقلْ � :قال تعاىل -

 ِفي َوِجَهادٍ  َوَرُسوِلهِ  الّلهِ  منَ  ِإلَْيُكم َأَحب  تـَْرَضْونـََها َوَمَساِكنُ  َكَساَدَها َتْخَشْونَ  َوِتَجارَةٌ  اقْـتَـَرفْـُتُموَها
   ]24التوبة[ � اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي الَ  َوالّلهُ  بَِأْمرِهِ  الّلهُ  يَْأِتيَ  َحتى فـَتَـَربُصواْ  َسِبيِلهِ 

 تـَْعُفوا َوِإن فَاْحَذُروُهمْ  لُكمْ  َعُدّواً  َوَأْوَالدُِكمْ  َأْزَواِجُكمْ  ِمنْ  ِإن  آَمُنوا الِذينَ  َأيـَها يا� :وقال تعاىل -
َنةٌ  َوَأْوَالدُُكمْ  َأْمَواُلُكمْ  ِإنَما رِحيمٌ  َغُفورٌ  اللهَ  فَِإن  َوتـَْغِفُروا َوَتْصَفُحوا  فَاتـُقوا َعِظيمٌ  َأْجرٌ  ِعنَدهُ  َواللهُ  ِفتـْ

َنُفِسُكمْ  َخْيراً  َوَأنِفُقوا َوَأِطيُعوا َواْسَمُعوا اْسَتَطْعُتمْ  َما اللهَ  يُوقَ  َوَمن أل  ُهمُ  فَُأْولَِئكَ  نـَْفِسهِ  ُشح 
  ]10-8التغابن[  �اْلُمْفِلُحونَ 

فاألزواج واألوالد واألموال قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر اهللا، وسببًا للتقصري يف التقيد  -
  .سراناً مبيناً خسر خ بأوامر اهللا سبحانه وتعاىل، فمن اختار ماله وولده على ما عند اهللا فقد

ومن استطاع أن يقوم بواجبهم ويقوموا بواجبه دون أن يطغى حبهم عليه، بل كان هدفه  -
  ..، وحبه فقد فاز مبا وعد اهللا سبحانه وتعاىل من األجر العظيمبعالقتهم هذه رضاء املوىل سبحانه وتعاىل
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 وإن يف الصحابة الكرام لنا أمثلة توضح كيف تكون التضحية بكل شيء مقابل رضى املوىل* 
  ..سبحانه وتعاىل وحمبته والوصول إليه

فهذا مصعب بن عمري كان أكثر أهل مكة ماًال قبل اإلسالم، ولكنه ضحى بكل ماله مقابل أن  -
  ..يبقى مسلماً حىت تويف وعليه مشلة إن غطت قدماه كشف رأسه، وإن غطت رأسه كشفت قدماه

ما هذا الذي أراك ! يا سعد: الت لهوهذا سعد بن أيب وقاص الذي كان بارًا بأمه، فلم أسلم ق -
؛ فمكثت عدة أيام ال تأكل ..أحدثت؟ لتدعّن دينك هذا أو ال آكل وال أشرب حىت أموت فُتعري يب

تعلمني واهللا لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً ! يا أّماه: (حىت جهدت واشتدت جهدها، فقال هلا
  ..).شئت ال تأكلي نفساً ما تركت ديين هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن

: فقالت خادمة هلا) من يدلنا على حبيبنا؟: (ومما يذكر أن السيدة رابعة العدوية قالت يوماً  -
  )..حبيبنا معنا، ولكن الدنيا قطعتنا عنه(

أن جتعل رضاه سبحانه هو الغاية  فعلى كل واحدة منا إن أرادت الفوز مبحبة اهللا سبحانه وتعاىل -
، فال تدع لتلك العالئق جماًال للوقوف دون وصوهلا إىل اهللا ..هلا مع أي أحد الكربى من أي عالقة

  ..سبحانه وتعاىل
  :وصدق ابن عطاء اهللا السكندري إذ قال يف حكمه -
كيف يشرق قلٌب صور األكوان منطبعة يف مرآته؟ أم كيف يرحل إىل اهللا وهو ُمكّبل بشهواته؟ أم  (

يتطّهر من جنا غفالتِِه؟ أم كيف يرجوا أن يفهم دقائق األسرار  كيف يطمع أن يدخل حضرة اهللا وهو مل
  ..وهو مل يتب من هفواته؟

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  ..واحلمد هللا رب العاملني

  :المراجع
  .شرح احلكم العطائية للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي •
  .شرح احلكم العطائية للشرنويب •
  .لإلمام الغزايل مكاشفة القلوب •
  .مقاصد الرعاية لإلمام العز بن عبد السالم •
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  .الرسالة القشريية للنيسابوري •
  .الفوائد البن قيم اجلوزية •
  .وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له للشيخ حممد أبو اليسر عابدين •


