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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  سلسلة تفاريغ أخواتنا الفاضالت، إليكم
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة 

aregdroos.blogspot.comhttp://taf/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما  -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -
ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ب ويرضاواهلل الموفق لما يح

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :من عناصر اللقاء   

 الجهاد و أنه أحب األعمال إلى اهلل. 
 النفس األمارة بالسوء و أنها اعظم عدو لإلنسان. 
  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : اقتباسات من كتاب

 :البن القيم
o جند القلب. 
o ثغر العين. 
o ثغر األذن. 
o ثغر اللسان. 

  كةالحل من أجل أن ال نخسر المعر. 
 تعريف الهوى 
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 .صحبه أمجعنيعلى آله و و على سيدنا حممد السالم والصالة و  ,العاملني احلمد هلل رب  
ما توقفنا عنده من ذكر اجلهاد وكيف  كمل يف هذا اللقاءن   .لقاؤنا الثالث من سلسلة لقاءات أمراض القلوب هذا هو

وا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُ}: فقا  لنا ,اجلهاد أواخر آ  عمران ككيفية احلرب و أخربنا كما يف جل  أن اهلل عز و 

  {ابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وا وَرَ وَصَابِرُ
 .اصبروافكان أو  األمر  .1
 .مبعىن قاوموا العدو و نازلوه :صابرواو  .2
 .و هذا معناه أن هناك ثغرات علينا أن نلزمها و حنرسها:  رابطواو  .3
 .راكطفالتقي هو الذي صرب وصاكر و , هاعامودمجاع هذه الثالثة و و التقوى :  اتقوا اهللو  .4

من املؤمن  ه حيب  طه إال ألن  سل  ي   مل, على املؤمن ملا سل ط هذا العدو   عز  وجل  اهلل  د على هذا املعىن كأن  حنن الزلنا نؤك  و 
واجملاهدين أرفع اخللق عند اهلل وأقرهبم إىل اهلل وسيلة,  ,األعما  إليه أحب  , شيء إىل اهلل فاجلهاد أحب  , جياهدأن 
ل التوك  و اإلخالص  حمل  و , عبودية اهللحمبة اهلل و معرفة اهلل و  القلب هو حمل  و , لعدو  كني ااحلرب دائرة كني القلب و  هفهذ

 .  نتفاع منهمك مبعرفتهم لالفهؤالء اجلند علي, د القلب جبندأيَ و ,  القلب هذه احلربوىَل  وجل   فاهلل عز   ,اإلناكةو 
 
 :يقو  , ننقله كما هو , كالم مجيل حو  هؤالء اجلند  (اجلواب الكايف)قد ذكر اكن القيم يف و 

 ق  َوة   فَاْزَدادَ  ,كجَتاكَه   إجلَْيهج  َوأَنْ َز َ  -َوَسَلمَ  َعلَْيهج  الَله   َصَلى- َرس وَله   إجلَْيهج  فََأْرَسلَ  ,وََكاَلمجهج  َوْحيجهج  مجنْ  آَخرَ  جبج ْند   س ْبَحانَه   أََمَده   ث َ " 
ريَة   َوكجاْلَمْعرجَفةج  ,َوم َدك  ر ا َله   َوزجير ا كجاْلَعْقلج  َذلجكَ  َمعَ  َوأََمَده   ,ع َدتجهج  إجىَل  َوع َدة   ,َمَددجهج  إجىَل  َوَمَدد ا ,ق وتجهج  إجىَل  َحة   َعلَْيهج  م شج  ,َله   نَاصج

ميَانج  ا َله   م ثَب ت ا َوكجاإْلج ر ا َوم َؤي د  ف ا َوكجاْلَيقجنيج  ,َونَاصج  َأْولجَياَءه   تَ َعاىَل  الَله   َوَعدَ  َما ي  َعايجن   َكأَنَه   َحَّت  ,اأْلَْمرج  َحقجيَقةج  َعنْ  َله   َكاشج
ْزكَه   َهادج  َعَلى َوحج هج  أَْمرَ  ي َدك  ر   َفاْلَعْقل   ,أَْعَدائجهج  جج َعَها َوَأْسَباكَ َها احْلَْربج  أ م ورَ  َله   َتْصَنع   َواْلَمْعرجَفة   ,َجْيشج َا الاَلئجَقةَ  َوَمَواضج  ,هبج

ميَان    ."الَصادجَقةَ  حْلََماَلتج ا كجهج  َوحَيْمجل   كجهج  ي  ْقدجم   َواْلَيقجني   ,َوي َصب  ر ه   َوي  َقو يهج  ي  ثَب ت ه   َواإْلج
 .منوذج يسري على هديه: النيب  
 .منهج يستقي منه: الكتاب  
 .ريفك  ر و يتدك  ينظر و : العقل  
 .تنصحهه و تشري إلي, الكتاباليت ستأتيه من الرسو  و : عرفة امل 
 .مما يثبت اإلنسان و يؤيد: اإلميان  
نده يقني عندما يكون ع, تأيت منه حلظات تكشف احلقائق فكأنه يعاين ما وعد اهلل هو اإلميان القوي  و : اليقني  

 .على مرضه فيمنعهتيه األمراض يهجم على عدوه و تأفتهجم عليه الشهوات و 

                                                             
 222آ  عمران  1
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 ,الرسو )مد  القلب جبنود  عز  وجل  واهلل ,  ؛ أن هذا القلب ي هاَجم من قبل العدور املسألة تصوير ا حس ي ااكن القيم صو  
 .(اليقنيو , واإلميان, واملعرفة, والعقل, الكتابالذي نز  يف  الوحيو 

 

 :ثم يقول 
َذجهج  اْلَقائجمَ  س ْبَحانَه   أََمدَ  ث َ " بَ  َواأْل ذ نَ  طَلجيَعَته , اْلَعنْيَ  َفَجَعلَ  َواْلَباطجَنةج, الظَاهجرَةج  كجاْلق َوى احلَْْربج  هبج  َوالل َسانَ  َخرَبجهج, َصاحج

َانَه , هج  َوََحََلةَ  َماَلئجَكَته   َوأََقامَ  أَْعَوانَه , َوالر ْجَلنْيج  َواْلَيَدْينج  ت  ْرمج  َله   الَسي َئاتج  يَقجَيه   أَنْ  َله   َوَيْسأَل ونَ  َله   َيْستَ ْغفجر ونَ  َعْرشج  َوي ْدخج
, فَاعَ  الَدْفعَ  س ْبَحانَه   َوتَ َوىَل  اجْلََناتج هج  َعْنه   َوالد  , َهؤ اَلءج : َوقَا َ  كجنَ ْفسج ْزِبج ْزب   حج : تَ َعاىَل  الَله   َقا َ  اْلم ْفلجح وَن, ه م   الَلهج  َوحج

 [.22:اْلم َجاَدَلةج ] {الْمُفْلِحُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ إِنَّ أَلَا اللَّهِ حِزْبُ أُولَئِكَ}

 .ينبغيرجليه كلها من جنوده إن استخدمها كما مسعه وكصره ويديه و  فهذا 
هج  َوََحََلةَ  َماَلئجَكَته   َوأََقامَ   تسأ  حّت أن املالئكة تستغفر له و  -سبحان اهلل-هذه كلها أعوان له لكي َيسلم , َعْرشج

 .اهلل أن يقيه السيئات
نا يهجم عليها العدو في قاتلها ن قلوكأيف معركة و  أننا حقا  إذا تبني  هذا؛ عرفنا وأكدنا على معنا أننا جناهد, و  

 .عدوه الشيطان آفاتهرأس و , هو ميلك جند وهناك آفات ت صيبه, ه آفاتهالقلب عدو  , و قاتلهتو 
 

 :يقول ، يصف لنا شيء من هذه المعركة ا من كالم ابن القيم أيضا  سأنقل بعض  و  
 اْلَكَفرَةج  َملجك   أَق َْبلَ  ؟ أ ْخَرى َعَلْيكَ  َوي َدا    ,َمرَة   ت َدا    وََكْيفَ  اْلَعْسَكرَْينج  َواْصطجَدامج  ,اجْلَْيَشنْيج  اْلتجَقاءج  إجىَل  فجيكَ  اْْلنَ  َفاْنظ رج " 

ْصنجهج  يفج  اْلَقْلبَ  فَ َوَجدَ  ,َوَعَساكجرجهج  جبج ن ودجهج  ي   َعَلى َجالجس ا حج  ي  َقاتجل ونَ  ,كجهج  َحفُّوا َقدْ  َوج ْند ه   ,أَْعَوانجهج  يفج  نَافجذ   أَْمر ه   ,مَمَْلَكتجهج  ك ْرسج
 كجهج  اجلْ ْندج  َأَخص   َعنْ  َفَسَأ َ  ,َعَلْيهج  َوج ْندجهج  أ َمرَائجهج  كَ ْعضج  مبج َخاَمرَةج  إجاَل  َعَلْيهج  اْْل ج وم   مي ْكجن ْه م   فَ َلمْ  ,َحْوزَتجهج  َعنْ  َوي َدافجع ونَ  َعْنه  

َْعَوانجهج  فَ َقا َ  ,النَ ْفس   هجيَ :  َله   َفقجيلَ  ,َمْنزجَلة   مجْنه   َوأَق َْرهبججمْ  َها اْدخ ل وا:  ألج  حَمْب وك  َها ه وَ  َوَما حَمََبتجَها َمَواقجعَ  َواْنظ ر وا ,م رَادجَها مجنْ  َعَلي ْ
 َفاْطَرح وا عجْنَده   َوَسَكَنتْ  إجلَْيهج  اْطَمأََنتْ  َفإجَذا ,َوَمَنامجَها يَ َقظَتجَها يفج  فجيَها اْلَمْحب وبج  ص ورَةَ  َوانْ ق ش وا إجيَاه   َوَمنُّوَها كجهج  َفعجد وَها
َها َا ج رُّوَها ث َ  ,َوَخطَاطجيَفَها الَشْهَوةج  َكاَللجيبَ  َعَلي ْ  ثَ ْغرَ  َمَلْكت مْ  َعَلْيهج  َمَعك مْ  َوَصاَرتْ  اْلَقْلبج  َعَلى َخاَمَرتْ  فَإجَذا ,إجلَْيك مْ  هبج
َها َدَخْلت مْ  َفَمَّت  ,اْلُمَراَبَطةِ  ُكل   الثُـُّغورِ  َهَذا َعَلى فَـَراِبُطوا ,َوالر ْجلج  َواْلَيدج  َواْلَفمج  َوالل َسانج  َواأْل ذ نج  اْلَعنْيج  ن ْ  فَ ه وَ  اْلَقْلبج  إجىَل  مج
ري   َأوْ  قَتجيل   َك ن وا َواَل  ,الث ُّغ ورَ  َهذجهج  ُت ْل وا َواَل  ,كجاجلْجرَاَحاتج  م ْثَخن   َجرجيح   َأوْ  ,َأسج  فَ ت ْخرجَجك مْ  اْلَقْلبج  إجىَل  فجيَها َتْدخ ل   َسرجيَة   ُت 
َها ن ْ لَ  اَل  َحَّت  ,َوَوَهنجَها الَسرجيَةج  إجْضَعافج  يفج  َفاْجَتهجد وا غ لجْبت مْ  َوإجنْ  ,مج  اَل  َضعجيَفة   َوَصَلتْ  إجلَْيهج  َوَصَلتْ  فَإجنْ  ,اْلَقْلبج  إجىَل  َتصج
 ."َشْيئ ا َعْنه   ت  ْغنج 

 .أي تنتصر مرة و ي نتصر عليك: و يدا  عليك , تدا  مرة 
 .كغش و خمادعة: مبخامرة  
ب: وهبا ماهو حمب   .انظروا إىل النفس ما ُت 
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ليب الشهوة سكنت عنده فاطرحوا عليها كالو  إىل هذا احملبوبأي إذا اطمأنت النفس :  فإذا اطمأنت إليه 
 .األعما  اليت تعلقت هبا من شيئا ترتك أن تريد ما التعلق, شديدة فتصبح ث جروها هبا إليكم ,خطاطيفهاو 
 .العني و األذن و اللسان و الفم و اليد و الرجل: الثغور  
 .سرية من العلم أو سرية من اجلهاد: ال ُتكنوا سرية  

 سيتبني لنا هذا أكثر يف النظر إىل كل ثغرة ماذا يفعل هبا*
 -اليت استوىل عليها العدو الشيطان–اْلن كعد ما يستويل الشيطان على النفس ت صبح هناك معركة كني النفس من جهة 

 ...(العني و األذن)النفس تستويل على الثغور و .  من جهة أخرى القلبو كني 
 

جيعلها  جهوده مع كل جارحة من اجلوارح أن يبذ  ماذا يفعل؟سالمة الالذي كه  فالقلب ,تبدأ املعركة مع اجلوارح اْلن
 .ساملةعلى 

– الشيطان ركب النفس  - ،النفسعدوه الشيطان و لكن  
 .فاستفاد من صفات النفس و نقصها و طمعها و من حبها للدنيا فأصبح يهاجم الثغرات

 
 :سنرى اآلن من كالم ابن القيم ماذا يحصل 

 اْلَعْينِ  ثـَْغرُ 
ا َنَظرَه   اْجَعل وا َكلج  ,اْعتجَبار ا َنَظر ه   َيك ونَ  أَنْ  اْلَعنْيج  ثَ ْغرَ  َفاْمنَ ع وا الث ُّغ ورج  َهذجهج  َعَلى اْستَ ْولَْيت مْ  َفإجَذا"  َفإجنج  ,َوتَ َله ي ا َواْستجْحَسان ا تَ َفرُّج 

رَة   َنَظر ه   اْستَ َرقَ  د وَها عجب ْ ْستجْحَسانج  اْلَغْفَلةج  َعَلْيهجبجَنَظرج  َفَأْفسج هج  َوأَْعَلق   إجلَْيهج  أَق َْرب   َفإجنَه   ,َوالَشْهَوةج  َواالج  َود وَنك مْ  ,َعَلْيهج  َوَأَخفُّ  كجنَ ْفسج
 ,الَشْهَوةج  كَْذرَ  اْلَقْلبج  يفج  كجهج  أَْكذ ر   َفإجّن   ,الَنَظرج  مجْثلج  كجَشْيء   آَدمَ  َكنج  أَْفَسْدت   َما َفإجّن   ,ك  ْغَيَتك مْ  تَ َنال ونَ  مجْنه   فَإجنَ  ,اْلَعنْيج  ثَ ْغرَ 

َاءج  َأْسقجيهج  ث َ  ْْنجاَلعج  إجىَل  الَشْهَوةج  كجزجَمامج  َوأَق وَده   َعزجميََته   أ قَ و يَ  َحَّت  َوأ َمن يهج  أَعجد ه   أَزَا    اَل  ث َ  ,اأْل ْمنجَيةج  مبج  َفاَل  ,اْلعجْصَمةج  مجنَ  االج
ل وا د وه   الثَ ْغرج  َهَذا أَْمرَ  ت  ْهمج  اخْلَالجقج  َتْسبجيحج  إجىَل  َتْدع وكَ  َنْظرَة   مجْقَدار  :  َله   َوق ول وا ,أَْمرَه   َعَلْيهج  َوَهو ن وا ,اْستجطَاَعتجك مْ  ِبجََسبج  َوأَْفسج
َا لجَيْسَتدج َ  خ لجَقتْ  إجمَنَا اَليتج  الصُّورَةج  َهذجهج  َوح ْسنج  ,َصنجيعجهج  لجَبدجيعج  َوالَتَأمُّلج  نَ نْيج  َلكَ  الَله   َخَلقَ  َوَما ,َعَلْيهج  الَناظجر   هبج  ,س د ى اْلَعي ْ

 ."الَنَظرج  َعنج  لجَيْحج بَ َها الصُّورَةَ  َهذجهج  الَله   َخَلقَ  َوَما
أو  تالعب من الشيطان  هذاو , تلهيا  و  استحسانا  و  كل اجعلوا نظره تفرجا  , اجعلوا العني ال تنظر نظر اعتبار 

 .ثغرة العنيككالنفس و 
أفسدوها عليه كنظرة أنتم ماذا تفعلون؟ , فكانت نظرة عربة, إذا يف الوسط استيقظ كصره و مد  قلبه كنظر جيد 

 .االستحسانمائل إىل نظرة الشهوة و فإنه  !الغفلة
فهو كالنظر يبذر كذر الشهوة يف اإلنسان , الشيطان أكثر ما يستعمل عليك النظرو , النظر أخطر شيء ُتلكه 

قوده كزمام الشهوة إىل يو  –على الباطل– قوي عزميتهينيه حّت ميعده و يزا  يث ال  ,اء األمنيةسقيه مبيث 
 .االْنالع من االستقامة
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 .فسدوه ِبسب استطاعتكمأنده ال مهملوا أمر هذا الثغر و فالشيطان يقو  جل 
ال يشعر كأن هذا أمر ينظر إىل األشياء احملرمة و  ,ال يرى كأس يف النظراجعلوه ينظر و أي : هونوا عليه أمرهو  

 !.خطري
كذلك هو يغري الرجل كالنظر  :, وما خلق اهلل هذه الصورة ليحجبها عن النظروما خلق اهلل لك العينني سدى 

 .و يغري املرأة كالنظر للرجل, للمرأة
، العينبين تتدخل بين القلب السليم و ، السوءتأمر بالنفس تكون بمثابة العدو و إذن أول ثغرة نصاب منها و 

 .تبذر في القلب بذرة الشهوة فماذا تفعل هذه الجند؟فالعين اآلن ُجند  .بين السمعتتدخل بين القلب السليم و 
 

 :فيقول ابن القيم  ،و سنرى اآلن ثغر األذن أيضا  
 اأْلُُذنِ  ثـَْغرُ 

لَ  أَنْ  اأْل ذ نج  ثَ ْغرَ  اْمنَ ع وا ث َ  " د   َما َعلَْيهج  ي ْدخج ل وا اَل  أَنْ  َفاْجَتهجد وا ,اأْلَْمرَ  َعَلْيك م   ي  ْفسج  َعَلى َخفجيف   َفإجنَه   ,اْلَباطجلَ  إجاَل  مجْنه   ت ْدخج
ن ه   َتْسَتْحلجيهج  النَ ْفسج  َا َواْمزجج وه   ,ْلَبابج لجْلَ  َوَأْسَحرََها اأْلَْلَفاظج  أَْعَذبَ  َله   َُتَيَ ر وا ,َوَتْسَتْحسج ا النَ ْفس   تَ ْهَوى مبج  . َمْزج 
َها إجْصَغاء   مجْنه   رَأَيْ ت مْ  َفإجنْ  اْلَكلجَمةَ  َوأَْلق وا َا فَ ز جُّوه   إجلَي ْ  َوإجيَاك مْ  ,كجذجْكرجهج  َله   َفاْْلَج وا َشْيء   اْستجْحَسانَ  مجْنه   َصاَدف ْت مْ  وَك َلَما ,كجَأَخَوامهج

 غ لجْبت مْ  َفإجنْ  ,النَُّصَحاءج  َكاَلمج  َأوْ  - َوَسَلمَ  َعَلْيهج  الَله   َصَلى - َرس ولجهج  َكاَلمج  َأوْ  الَلهج  َكاَلمج  مجنْ  َشْيء   الثَ ْغرج  َهَذا مجنْ  يَْدخ لَ  أَنْ 
َنه   َفح ول وا ,َشْيء   َذلجكَ  مجنْ  َوَدَخلَ  َذلجكَ  َعَلى هج  كجإجْدَخا ج  إجَما ,كجهج  َواْلعجظَةج  فجيهج  َوالتَ َفكُّرج  َوتََدكُّرجهج  فَ ْهمجهج  َوكَ نْيَ  كَ ي ْ د   َوإجَما ,َعَلْيهج  ضج

يلَ  َقدْ  أَْمر   َهَذا َوأَنَ  َوتَ ْعظجيمجهج  َذلجكَ  كجتَ ْهوجيلج  َنه   الن ُّف وسج  كَ نْيَ  حج ْل   َوه وَ  ,إجلَْيهج  َْلَا َسبجيلَ  َفاَل  َوكَ ي ْ َها ل  يَ ثْ ق   َحج  ,كجهج  َتْسَتقجلُّ  اَل  َعلَي ْ
هج  َوإجَما ,َذلجكَ  َوحَنْوج  ْشتجَغا َ  َوأَنَ  ,الن ُّف وسج  َعَلى كجإجْرَخاصج َا َيك ونَ  أَنْ  يَ ْنَبغجي االج  َوأَْغَرب   ,َعلَْيهجمْ  َوأََعزُّ  ,الَناسج  عجْندَ  أَْعَلى ه وَ  مبج

يثَارج  َأْوىَل  الَناسج  كَ نْيَ  َوالرَاكجح   ,لجْلَعَداَوةج  نَ ْفَسه   م َعر ض   َوقَائجل ه   ,َمْهج ور   فَ ه وَ  احلَْقُّ  َوأََما ,َأْكثَ ر   َله   اْلَقاكجل ونَ  َوز ك ون ه   ,عجْنَده مْ   كجاإْلج
ل ونَ  ,َذلجكَ  َوحَنْوج   .َعَلْيهج  َويَ ثْ ق ل   َيْكَره ه   َقاَلب   ك ل   يفج  احلَْقَ  َله   َوُت ْرجج ونَ  ,َعَلْيهج  َوَيَجفُّ  يَ ْقبَ ل ه   قَاَلب   ك ل   يفج  َعَلْيهج  اْلَباطجلَ  فَ ت ْدخج
ْئتَ  َوإجَذا  اْلم ْنَكرج  َعنج  لنَ ْهيَ َوا كجاْلَمْعر وفج  اأْلَْمرَ  َي ْرجج ونَ  َكْيفَ  ,اإْلجْنسج  َشَياطجنيج  مجنْ  إجْخَواِنججمْ  إجىَل  َفاْنظ رْ  َذلجكَ  تَ ْعرجفَ  َأنْ  شج
 ,َذلجكَ  َوحَنْوج  ,الَناسج  كَ نْيَ  اْلفجَتج  َوإجْلَقاءج  ,ي طجيق   اَل  لجَما اْلَباَلءج  مجنَ  َوالتَ َعرُّضج  ,الَناسج  َعثَ رَاتج  َوتَ َتبُّعج  ,اْلف ض و ج  َكثْ رَةج  َقاَلبج  يفج 

َا تَ َعاىَل  الَرب   َوَوْصفَ  السَُّنةج  ات  َباعَ  َوَي ْرجج ونَ   َقاَلبج  يفج  - َوَسَلمَ  َعَلْيهج  الَله   َصَلى - َرس ول ه   كجهج  َوَوَصَفه   نَ ْفَسه   كجهج  َوَصفَ  مبج
يمج   .َوالَتْكيجيفج  َوالَتْشبجيهج  الَتْجسج

وإن  ,, ومينع أن يدخل إليها ما ينفعهينفعهدخل فيها ما يضر العبد وال أن ي   ,أن الشيطان قد لزم ثغر األذن: واملقصود 
 . دخل كغري اختياره أفسده عليه

 .مبعىن ما يصلح هذا اإلنسان, أي ما يفسد عليكم فسادكم: ما يفسد عليكم األمر  
د القلب يفسيركبها على القلب و , ا للشيطانهذه النفس اليت أصبحت مركب  : خفيف على النفس  

 .صايفالذي جاء من ركنا سليم و 
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 .النفس اليت فسدت تستحلي الباطل 
 .جيري على لسانه يتذكر كه من الشيطانيقوله و , أي يبقى هذا الشي يتكرر: اْلجوا له كذكره  
تقو  أنك تريد كيف تتجرأ و و  أي حيسسوه كيف تريد أن تتدكر القرآن؟ :إما كتهويل ذلك و تعظيمهو  
التدكر كني الفهم و نوا حائل كينه و كالم رسوله كو   إذا أراد ان يتدكر كالم اهلل و تفهم كالم اهلل؟ يعن نأ
 .مر و أنه ال سبيل لكذلك كإدخا  ضده عليه أو تعظيم األو , التفكرو 
 !أي أنه ليس شيئا  مهما  أن تفهم القرآن: سو إما كإرخاصه على النفو  
يكلم الناس  فماذا يفعل؟,  والراكح كني الناس أوىل كاإليثار وحنو ذلك ,وقائله معرض نفسه للعداوة 

تريدّن أن  ,أريد أن أكون حمبوكا  , أنا أريد أن يرضى عن الناس: فيقو , كالشي الذي يقبلونه الناس
من َث  ينشغل ! رسوله؟ فهذا اشتغايل كه لن جيعل يل مكانا  عند اخللقكالم أكلمهم عن كالم اهلل و 

 .عنه
و أنك حني , فال تتدخل فيما ال يعنيك, جيعلون أن األمر كاملعروف و النهي عن املنكر وصفه فضو  

 .تأمره كأنك تتبع عثرات الناس
و يمنع أن يدخل  ،  ينفعهال فيها ما يضر العبد ويُدخل  قد لزم ثغرة األذن أن المقصود أن الشيطان

 .و إذا دخل بغير اختياره أفسده عليه، إليها ما ينفع
 

 :نأتي للمعركة عند
 اللَِّسانِ  ثـَْغرُ 

َفع ه   َواَل  َيض رُّه   َما اْلَكاَلمج  مجنَ  َعَلْيهج  َفَأْجر وا ,اْلَملجكج  ق  َباَلة   َوه وَ  ,اأْلَْعظَم   الثَ ْغر   َفإجنَه   ,الل َسانج  ثَ ْغرج  َعَلى ق وم وا:  يَ ق و    ث َ   ,يَ ن ْ
َا َشْيء   َعَلْيهج  جَيْرجيَ  أَنْ  َواْمنَ ع وه   َفع ه   ممج يَحةج  ,كجَتاكجهج  َوتجاَلَوةج  ,َواْستجْغَفارجهج  تَ َعاىَل  الَلهج  ذجْكرج  مجنْ :  يَ ن ْ  كجاْلعجْلمج  َوالَتَكلُّمج  ,عجَبادجهج  َوَنصج

َما ت  َبال ونَ  اَل  ,َعظجيَمانج  أَْمرَانج  الثَ ْغرج  َهَذا يفج  َلك مْ  َوَيك ون   ,الَنافجعج   : َظفجْرت ْ  كجأَي هج
َا  . َوأَْعَوانجكجمْ  ج ْندجكجمْ  َأْكرَبج  َومجنْ  ,إجْخَوانجك مْ  مجنْ  َأخ   كجاْلَباطجلج  اْلم َتَكل م   َفإجمَنَا ,كجاْلَباطجلج  الَتَكلُّم  :  َأَحد ُه 

 الثَاّنج  اأْلَخ   َكانَ  َور مَبَا ,نَاطجق   َأخ   اأْلََو َ  َأنَ  َكَما ,َأْخَرس   َلك مْ  َأخ   احلَْق   َعنج  الَساكجتَ  َفإجنَ  ,احلَْق   َعنج  السُّك وت  :  الثَاّنج 
ْعت مْ  أََما ,مْ َلك   َأَخَوْيك مْ  أَنْ َفعَ  حج  قَ ْو َ  مسَج  ؟ َأْخَرس   َشْيطَان   احلَْق   َعنج  َوالَساكجت   ,نَاطجق   َشْيطَان   كجاْلَباطجلج  اْلم َتَكل م  :  الَناصج

َق   يَ َتَكَلمَ  أَنْ  الثَ ْغرج  َهَذا َعَلى الر كَاطَ  َفالر كَاطَ  كَ  َأوْ  ِبج  مجنَ  َوَخو ف وه   ,َطرجيق   كجك ل   كجاْلَباطجلج  الَتَكلُّمَ  َله   َوزَي  ن وا ,كَاطجل   َعنْ  مي ْسج
 . َطرجيق   كجك ل   كجاحلَْق   الَتَكلُّمج 
رجهجمْ  َعَلى مجْنه   َوَأك ب ُّه مْ  ,آَدمَ  َكنج  مجْنه   أ ْهلجك   اَلذجي ه وَ  الل َسانج  ثَ ْغرَ  أَنَ  َكنجَ  يَا َواْعَلم وا َقتجيل   يلج  َفَكمْ  ,الَنارج  يفج  َمَناخج ن ْ ري   مج  َوَأسج
 ؟ الثَ ْغرج  َهَذا مجنْ  َأَخْذت ه   َوَجرجيح  

يك مْ  َية   َوأ وصج يهج  لجَسانج  َعَلى َأَحد ك مْ  لجيَ ْنطجقْ :  َفاْحَفظ وَها كجَوصج  الَسامجعج  لجَسانج  َعَلى اْْلَخر   َوَيك ون   ,كجاْلَكلجَمةج  اإْلجْنسج  مجنَ  أَخج
َاكجاْستج  فَ يَ ْنطجق   َها َوالتَ َعجُّبج  َوتَ ْعظجيمجَها ْحَساِنج ن ْ يهج  مجنْ  َويَْطل ب   مج , كجك ل   اإْلجْنسج  َعَلى أَْعَوان ا وَك ون وا ,إجَعاَدتَ َها أَخج  َواْدخ ل وا َطرجيق 
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ْعت مْ  أََما ,َمْرَصد   ك لَ  َْل مْ  َواق ْع د وا ,كَاب   ك ل   مجنْ  َعَلْيهجمْ   أَغْوَيْتَنِي فَبِمَا}:  ق  ْلت   َحْيث   لجَرهب جمْ  كجهج  أَْقَسْمت   اَلذجي َقَسمجي مسَج

 أَكْثَرَهُمْ تَجِدُ وَلَا شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ أَيْدِيهِمْ بَيْنِ مِنْ لَآتِيَنَّهُمْ ثُمَّ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَكَ لَهُمْ لَأَقْعُدَنَّ

 [ . 11 - 11 اأْلَْعرَافج  س وَرة  ]  {شَاكِرِينَ

ْكنج  قَ َعْدت   َقدْ  تَ َرْوّنج  َأَوَما يبَ  َحَّت  ,َغرْيجهج  كجَطرجيق   َله   قَ َعْدت   إجاَل  َطرجيق   مجنْ  يَ ف وت نج  َفاَل  ,ك ل َها كجط ر قجهج  آَدمَ  الج ه َحاَجيتج  أ صج  أَوْ  مجن ْ
ْكنج  قَ َعدَ  َقدْ  الَشْيطَانَ  إجنَ :  َْل مْ  َوقَا َ  - َوَسَلمَ  َعَلْيهج  الَله   َصَلى - َرس وْل  مْ  َذلجكَ  َحَذَره مْ  َوَقدْ  ؟ كَ ْعَضَها  ,ك ل َها كجط ر قجهج  آَدمَ  الج

:  فَ َقا َ  ,اْلْجْجرَةج  كجَطرجيقج  َله   فَ َقَعدَ  ,َوَأْسَلمَ  َفَخاَلَفه   ؟ آكَائجكَ  َودجينَ  دجيَنكَ  َوَتَذر   أَت ْسلجم  :  َله   فَ َقا َ  ,اإْلجْساَلمج  كجَطرجيقج  َله   َوقَ َعدَ 
ر    َوت  ْنَكحَ  اْلَما    فَ ي  َقَسمَ  فَ ت  ْقَتلَ  َأُت َاهجد  :  فَ َقا َ  ,اجلْجَهادج  كجَطرجيقج  َله   فَ َقَعدَ  ,َوَهاَجرَ  َفَخاَلَفه   ؟ َومَسَاَءكَ  أَْرَضكَ  َوَتَذر   أَت  َهاجج
 ؟ الَزْوَجة  
هج  يفج  َله   َوق ول وا ,الَصَدَقةج  َطرجيقج  َعَلى َله   فَاقْ ع د وا يَ َتَصَدقَ  أَنْ  َأَحد ه مْ  أَرَادَ  َفإجَذا ,اخْلَرْيج  ط ر قج  كجك ل   َْل مْ  َفاق ْع د وا َفَكَهَذا :  نَ ْفسج
َقى اْلَما َ  َأُت ْرجج   ريَ  الَسائجلج  َهَذا مجْثلَ  فَ َتب ْ َْنزجلَتجهج  َوَتصج ْعت مْ  َأَوَما ؟ َسَواء   َوه وَ  أَْنتَ  مبج  آَخر   َسأََله   َرج ل   لجَسانج  َعَلى أَْلَقْيت   َما مسَج

َناك م وَها إجَذا أَْمَوال َنا هجيَ :  قَا َ  ,َعَلْيهج  يَ َتَصَدقَ  أَنْ  ْرنَا أَْعطَي ْ ثْ َلك مْ  صج  . مج
َقة   خَم وَفة   ه  َطرجيق  :  فَ ق ول وا ,احلَْج   كجَطرجيقج  َله   َواق ْع د وا  َعَلى َله   َفاق ْع د وا َوَهَكَذا ,َواْلَما ج  النَ ْفسج  لجتَ َلفج  َسالجك َها يَ تَ َعَرض   ,م شج

َها كجالتَ ْنفجريج  اخْلَرْيج  ط ر ق   َسائجرج  َا ص ع وكَتجَها َوذجْكرج  َعن ْ ج  يفج  َفَحس ن وَها اْلَمَعاصجي ط ر قج  َعَلى َْل مْ  اق ْع د وا ث َ  ,َوآفَامهج  ,آَدمَ  َكنج  أَْعني 
 . َلك مْ  ه نَ  اْلَعْون   فَنجْعمَ  َعلَْيهجْم, َفاْدخ ل وا أَكْ َواهبججنَ  َفمجنْ  ,الن َساءَ  َذلجكَ  َعَلى أَْعَوانجكجمْ  َأْكثَ رَ  َواْجَعل وا ,ق  ل وهبججمْ  يفج  َوزَي  ن وَها

َا تَ ْبطجشَ  أَنْ  فَاْمنَ ع وَها ,َوالر ْجَلنْيج  اْلَيَدْينج  ثَ ْغرَ  اْلَزم وا ث َ  ي َيض رُّك مْ  مبج   .فجيهج  َوَُتْشج
 .أي وجها  لوجه أمام امللك: هو قبالة امللكو  
والتكلم  ,ونصيحة عباده ,وتالوة كتاكه ,تعاىل واستغفاره من ذكر اهلل)أي : امنعوه من هذا كله  

 (.كالعلم النافع
 .الذين يتكلم كالباطل أخوان الشياطنيخ من أي أ: أخ من أخوانكم  
لينطق أحدكم : وأوصيكم كوصية فاحفظوها ":  يقول كالم عجيب في التفاعل لهذه المسألة 

طان على لسان اإلنسان كلمة أي جيري هذا الشي: ينطق  "على لسان أخيه من اإلنس كالكلمة
 .كاطل

يعن االثنني اْلن جيلسون مع كعض و كل واحد لديه :  "و يكون اْلخر على لسان السامع" 
 .و الشيطان الثاّن عند السامع, فالشيطان األو  عند الناطق, شيطان

فيتعجب , أي األو  يقو  الباطل " منها فينطق كاستحساِنا وتعظيمها والتعجب"ماذا يفعل؟  
 .الثاّن منه و ي سعد كه
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, هله أو كبعض شعائرهالضحك كاالستهزاء كالدين أو كأ يأتيك مثال  : "يطلب من أخيه إعادمهاو " 
السامعني معهم فيكون املتكلم معه شيطانه و , ضحكتستغرب أِنم يضحكون هذا الو 

 .شياطينهم
مّت  أنَ , هذا من أخطر ما نواجه: "و ادخلوا عليهم من كل كاب و اقعدوا ْلم كل مرصد" 

 .فكر فيما يتكلمهاشتهى اإلنسان أن يتكلم تكلم دون أن ي  
ثر عظيم على رجاْلم يف املقصود أن النساء ْلم أ: "اجعلوا أكثر أعوانكم على النساءو " 

 .التقبيح و إن كانوا ال يشعروا كذلكالتحسني و 

ماذا , هذه النفس أعظم عدو, النفس األمارة بالسوءكانت   من أو  نقاشهمعونة كدأت   على كل حا  أو 
 النفس ماذا حيصل له؟ تأيت, القلب الذي هو ملك األعضاء فكأنَ  ,ث حيارب القلب هبايفعل الشيطان؟ يركبها 

هي و الشيطان يصب ْلا و .  تنطلق هي يف اجلوارحو , إميانم مبا فيه من صفاء و ن أن حيك  تعزله عاألمارة كالسوء و 
سببها مريض و ال يستطيع احلركة ك صبح القلبفهذه كلها أمور ي  , نالشهوات اليت ت زيَ ناك الغفلة و و ه. تسري

 .فس األمارة كالسوء هي املسيطرةتصبح النو , ميوتو 

 

ينطفيء و  -الغضب هذا أحد الشهوات –مثال   تاه الغضبأو  !وا إلى قلب مثل هذا القلب المريضفانظر 
القلب أن ي رشد  ال يستطيع ,فلما يكون القلب مريض و يأيت النفس الغضب ,التكبريو الذكر الصالة و كاملاء و 

 .اجلوارح فتقوم فتستعيذ و تكرب و تتوضأ

 ~جهال  أن يكون مع عدوه على نفسه  كفى بالمرء :و الحقيقة ~ 

تبني  لنا أن هذه املعركة فيها  ,من هذا النقاش و هذا النقل الذي انتفعنا كه من كتاب الداء و الدواء الكن القيم 
أن يكون السمع و البصر و اليد و  من  فبدال  , جنود و هؤالء اجلنود ميكن أن يكونوا منقلبني على اإلنسان

كسبب لسانه الذي يقرأ  ,من اجلنود اليت تزيد القلب قوة مبا حيص له اإلنسان من أسباب زيادة اإلميانالقدم 
نفذ ما أمر كه يف القرآن و قدمه اليت تسعى يف طاعة ر فيه و يده اليت ت  لبه الذي يتفكَ القرآن و أذنه اليت تعيه و ق

الشيطان قد ركب املركب اخلطري و ! مع الشيطانهذه الثغرات للقلب أصبحت عليه و  من أن تكون كدال  , الرَحن
 .و هي نفسه األمارة كالسوء
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, أن ي عز  عن حكمه على اجلوارحو , اْلن من أجل أن نعرف كيف نعاجل قلبنا من أن يكون ضعيف فالحل
نبحث في هذا جيعلنا , إال اْلوى الذي ي عمي و يصم تستويل النفس األمارة كالسوء على نفوسنا فال جندو 

سورة النازعات عن هذا  أخرب يفو , مة كلها تدور حو  الذَ الذي وصفه اهلل يف كتاكه كوصوفات عدَ  الهوى
, ي الشيطان ركب مركب النفسأ, أن اْلن العدو ُتثل لنا يف النفسفك, املستقيم الذي ِنى النفس عن اْلوى

 . سيطر على النفس من جهة اْلوىل يف النفس استطاع أن ي  فهذا العدو الذي ُتثَ 

ألنه ملا , ملعركة من أجل إصالح هذا القلبا ن نناقشه و نرى أثره يف هذهأ الكد, فالتفكري اْلن يف اْلوى اخلطري
تأيت حلظة الشهوة , الشرجند نفسنا قوية على رد  الو االعتصار كني اخلري و الشر يف نفوسنا تأيت حلظة 

هناك معركة و صوت ضعيف , ننظر إىل احملرم فننظر  تأمرنا النفس األمارة كالسوء أنتأيت حلظة اليت, نستسلمو 
ن نعرف احلل من أجل أن ال نريد أ, هي نظرة و لن ُتسر شيئا   أقوى يقو  انظر و إمنايقو  ال تنظر و صوت 

 !!ْنسر املعركة

 

 .و كيف نرد ه كأمر اهلل, يف حيكمنا يف املعركة هوى نفوسنان عر ف اْلوى و نرى ك

 .كسبب هوانالكن نزيد كيانا  أن نعرف كيف تضعف هذه الثغرات , ناقشنا يف اللقاء املاضي إشارات عن اْلوى

فيه غالبا  ميل الطبع إىل أمور خ لقت يف و  .كه إلى ما ُيحبعبارة عن دافع داخل اإلنسان ُيحرِّ  الهوى
ذه الشهوات هو عليه أن يستخدم من ه, لقت لضرورة البقاءخ   فهذه األمور أصال  , اإلنسان لضرورة كقائه

 .الزيادة ت فسدهلكن . اْلوى ما يبقى معهو 
 : نرى مثال  
 .فال يقوم كدنه,  الطعام ما أكل لوال ميل اإلنسان إىل 
 .ميله للشراب ما شربو لوال  
 .و لوال النكاح ما استمر نسل اخللق 
 .افع عن نفسه مما يؤذيهما د, لو مل يكن عنده شيء من الغضبو  

كيد ماهو   و ملا تسمع ذم اْلوى و الشهوات فهذا املقصود كه, فسدفإذن نحن نقصد بالهوى الذي يزيد فيُ 
ا ركب اهلل فينا اْلوى مادام ملاذ: و لذلك ال يأيت أحد فيقو    .!ألنه ال يأيت يف الذهن ما هو أساس, زيادة

ُتاوز احلد لكن الزيادة و , ه مصلحةئمن وراتأيت , أصل اْلوى نافع لك: نقو  أن جناهد أنفسنا؟  مطلوب منا
 .هو الذي يأيت كالفساد
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يتحو  فريى القبيح حسن و احلسن , سيكون أثر ذلك أنه ي عمى وال يرى احلق, اتبع هواه إذا زاد واإلنسان 
الباطل فال يتذكر و ال يتفكر و ال يتعظ إمنا احلق كيلتبس عليه , سن و يقبل كل قبيحو يتأذى من كل ح  , قبيح

 .وى في ضعف نور اإلميان يف القلبيأيت اْل
 

و حيث على نيل الشهوات , وى يدعو إىل اللذة احلاضرة من غري فكر يف عاقبةاعلم أن م طلق اْل :يقول ابن الجوزي 
  –و مع ذلك النفس تتبع هواها  - يف اْلجل لذاتو منع سببا  لآلالم و األذى يف العاجل عاجال  و إن كانت 

 فأما العاقل : قا  
 
للعقل و ذما   و كفى هبذا القدر مدحا   ,و شهوة تورث ندما  , افإنه ينهى نفسه عن لذة ت عقب أمل

 .–من لديه عقل ال يأخذ شهوة يلحقها أمل و تورث ندم   – للهوى
واهلل عز وجل جيعلك يف , لو استسلمت لنفسك و مارست كربك كان هذا سببا لذ ل ك: فلما يأيت أحد يقو  

و هذا جيعلك أو  ما يطرأ على قلبك . املواقفرب يف موقف من موقف الكد أن ت ذ  فيه كسبب ممارستك الكج 
مشاعر . ألن هذه حلظة جيب أن يعقبها ندم, جب تطردها و ُتاهدهارب أو استحسان النفس أو الع  حلظة الكج 

هذه لذة لو فكر اإلنسان  –حيصل فيها الرياء  -أحدا يراه و يرى عمله  النشوة اليت تأيت عند اإلنسان يف أنَ 
 لرغم أنه عمج  زرا  ي صبح وج فإن هذا العمل سي حبط و لن يكون له أجر كل , صيبة عظيمةسريى م فيها جيدا  

ال يؤثر اللذة احلاضرة على العاقبة اليت تسبب له , ؤثر هواهفإذن العاقل ال ي  .  ل ظاهره أنه موافق للشريعةعمَ 
 .الندم

ال , ألن البهائم واقفة مع طباعها, أعن ملكة اإلرادة  ,ل اْلدمي على البهائمالقدر ف ض  و هبذا  :و اسمع ماذا يقول 
 نو تفعل ما ُتتاج إليه م, ها إليه الطبع من الغذاء إذا حضرفهي تتناو  ما يدعو , كر يف مآ ظر ْلا إىل عاقبة وال فج نَ 

 ري غالبا  و إذا عرف العاقل أن اْلوى يص, و اْلدمي ميتنع عن ذلك كقهر عقله لطبعه, الروث و البو  أي وقت اتفق
و يأمره عند وقوع الشبهة , جلةسيشري عليه كالنظر يف املصاحل اْلفإنه , وجب عليه أن يرفع كل حادثة إىل حاكم العقل

 .اْلوى إىل أن يتيقن سالمة الشر يف العاقبة كاستعما  األحوط يف كف  
– أرجو أن تكونوا في غاية التركيز  –و ياتي اآلن كالم مهم جدا  من كالمه 

و ليعلم  .ستمر كذلك على ترك ما تؤذي غايتهاملأمون العواقب لي, ي للعاقل أن يتمرن على دفع اْلوىو ينبغ :يقول 
مع ذلك ال يستطيعون تركها ألِنا قد صارت عندهم  هم وِنا و دمن الشهوات يصريون إىل حالة ال يلتذُّ العاقل أن م  

غري أن العادة , اع ال يلتذ كذلك عشر التلذذ ممن مل يدمن و ْلذا ترى مدمن اخلمر و اجلم, كالعيش االضطراري
 !فيلقي نفسه يف املهالك لنيل ما يقتضيه تعو ده. تقتضيه ذلك

 
 .كالم عجيب إنما صدر من فهم دقيق للشريعة و لواقع الناس
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يعن فيه هوى أنت تستسلم له و تفعله و هو  "ن على دفع اْلوى املأمون العواقبينبغي للعاقل أن يتمر و " 
تأكل , مأمون العواقب, ا تشعر أنه سيصيب منك مقتلم, يعن ما تشعر أنه يأيت مبهالك, مأمون العواقب 

 .ماهي مصيبة كبرية, فهذا مأمون العواقب , فوقت ما تشتهي تقو  أنا أشتهي أن أكل كذا, تنام أكثر, أكثر
تفتح  مثال   .نفسك أنه ليس كل ما أمرتك ائتمرتن ر  ُت   جيب أنيعن  "ؤذي غايتهستمر كذلك على ترك ما تلي" 

و أنت ترى , تطيعف (خذ غفوة, اليلق من)قو  لك نفسك فت, عينيك يف الساعة التاسعة صباحا من يوم إجازة
ك كأسلوب فنقو  أن هذا الشيء املأمون العواقب معناه أنك تعايش نفس, نه ليس شهوة عظيمة اليت فعلتهاأ

 .و طاعة فأفسدتك والكد كل ما أمرتك قلت ْلا مسعا  ! و طاعة تأمر و أنت تقو  مسعا  
و ليعلم العاقل أن مدمن الشهوات يصريون إىل حالة ال يلتذوِنا و مع  ":فيقو , ث يبني حقيقة الكد من فهمها 

ستجد نفسك قد , من البداية هافأنت عندما ترتك نفسك و ال ُتسك, مثل اإلدمان "ذلك ال يستطيعون تركها 
 .أدمنت
o ممكن أن يأيت شيء ليس له قيمة لكنه يفتح عينيه و أذنيه ألنه أصبح , فالذي يدمن النظر للتلفاز

 .هبذه الطريقةمدمن ال يستطيع أن يقضي الوقت إال 
o أو حّت لو كان يشعر كالتعب من الدوران, الذي أدمن أن يذهب للسواق فحّت لو ليس لديه حاجة 

 .يف األسواق يشعر أن هذه حاجة ال ميكنه أ ن يعيش إال هبا
o و جواالمهم فيها مصائب و فيها أشياء ُتزِنم و أشياء تقهرهم , ثال الناس الذين ميسكون جواالمهمم

عندها ليس , أو ترتك جهازها و ُترج من البيت ,ن تغلق جهازهاليس لديها قدرة أ, مهم من زميال
, و هذا من سيطرة اْلوى.  يعتشعر كأِنا رهينة ال تستط, قدرة أن ُتذف أي كرنامج تواصل يؤذيها

 .ن اإلنسان يصبح يرى هذه األشياء من العيش االضطراري ال يستطيع أن يعيش من دونهحّت أ
o ها و تؤذيهمتذهب ْلم يؤذو , تكون مثل اْللة تتصرف ,زميالمها أو زيارة جارامها مدمنة على أن تكلم ,

و اإلنسان كذلك يلقي نفسه يف  !!ميلوا منها و ُتل منهم ث يأيت اليوم الثاّن تفعل نفس الفعل كاملدمن
 .املهالك
لو زا  رين اْلوى عن كصر كصريته لرأى انه قد شقي من حيث قد ر السعادة و اغتم و " :يقو   

ان املخدوع ِبب الفخ ال هو نا  ما خ دع كه فهو كاحليو , و أملج من حيث أراد اللذة, من حيث ظن الفرح
مع اْلوى الذي  أو, ن تكون مع اْلدى الذي من اهللُتتار أ إماو لذلك  "و ال أطاق التخلص مما وقع فيه

النتيجة ال تتبع اْلوى فأكيد أن  2{وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ}: واهلل يقو   .اكتلي كه اخللق
رب من اإلميان مبنزلة الرأس من الصَ  أال إنَ :"  قال علي رضي اهلل عنهو ْلذا  .هي الضال  عن سبيل اهلل

 ."أال ال إميان ملن ال صرب له: ث رفع صوته و قا  , فإذا انقطع الرأس كان اجلسد, اجلسد
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ما يطيق أن يؤدب نفسه , شهواتهألن الذي ليس له صرب ما يطيق أن يتوقف عن عاداته و  !ما العالقة ؟
فاتباع اْلوى مما يضر كعبادة , 3{بِِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَ} :قا  تعاىل. تهاسك  ي  و 

 .اهلل
 .و إن شاءاهلل يكون نقاشنا غدا حو  أثر اْلوى على القلب و كيف يفسده

 
 ~ قلوكنا من اْلوى و من كل مرضم سل  ن ي  نسأ  اهلل أ~ 
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