










هواتاتشعبودية 
س]ت[ة==؛تء^^ء===ء

لهنالور ٠Jاولكن لكلممتغ، الكالئة الهوى عن بخروجه 
مواطنإلى الهلكة مراع عن هراه يمرق أن به والمأمور 

يأمرهلم وتعالى سبحانه اممه أن مثاله والسلامة، الأمن 
ذلاائ،مرفج أمره بل حملة، النساء هوى عن قلبه بمرق 

ومنأرع، إر واحدة من منهن له طاب ما نكاح إلى 
إلىمحل من الهوى مجرى فانصرف ثاء، ما الإماء 
ءار. . صبأ. دبورأ الر؛ح وكانت، محل، 

استيلائهاإلى يؤول، علها والانكيابج الشهوايتؤ واناع 
النهوامحت،،لتالكؤ وأسيرأ عبدأ القلس، فيصير القلي،، على 
لشهواتهمالمسمن ®إن ت تنمية ابن، الإسلام شخ قال كما 
ملبعلى تولي بواللماس والشراب والطعام الصور من 

يهواهما أسير ويبقى ؤيملكه يقهره حتى يشتهه ما أحدهم 
.المهللويسحذلك مرق، كتف بمرقه 

تبتيالمحبوبة الصور من قلبه في الإنسان يمثله لما 

•ءمه'ا الجرزتم، لأبن الهوتم، ذم دانفلر؛ ، صرا١ الممض ردصة 









هواتالشموديق 

ذكرشعبها، بين وصار منها وتمكن القيا فلما الأمو، وبها 
عرصهاحنة باع امرءأ إن واف فقال! الآخرة، الدار 

البصرلقليل رحليك بين شررا، والأرض السموات 
الساحةرآا.

.المعتاد يالتفرج السبابة وطرف الإبهام طرف بين ما ت القتر )١( 
٥٥٢٠٠المنير المصباح انظر!  ٠٣,

صا"هآ.الجوزي لابن الهوى ذم )٢( 



اثهواتموديغ 
^^؛===؛==ة=^=لآت[ء

اكساعشهوة 

الجنسشهوة الأحرى أو ، الماء شهوة عن وأما 
عمنقفلا — الملمين أحوال في المتأمل فان عمومأ 
فيوولوغأ الثهوة، هذه تجاه معارا يرى - دونهم 

علىالعاكفين لمين المأكثر فما الأسنة، مستنقعاتها 
سمرواوقد ررالإنترنتاا وشبكات الفضائية الأطباق متايحة 

الذينأكثر وما الفحش، برامج ملاحقة سبيل في أعينهم 
تليةميل ش والفجور الكفر بلاد إلى رحالهم يشدون 

المستعان.وافه المحزمة، شهواتهم 
الأماراتالقوس مع والجن الإنس شياطين تكال—، لقد 
قالوأحلاقهم، لمين المعفاف إفساد على بالسوء 

متلألوأ ثآن ا'لثمواد1تا يثبعؤن اقزمك^ ريرييد ؤ . سبحانه 
ثظث4»<.

. TVالأة:،، ٧١ّررة 

















اكهواتعيوديخ 

تةة=ة=^ت=====^وتاق

نظرةمن فكم المحرم، النظر فتكا: الوسائل أشد ومن 
-مجالة فى أو شاشة فى أو وق الفى - جميلة صورة إلى 

.وحرامت،وآلاما فواحش أعقست، 

ينفلر،لا الفتنة حاف ررإذا اف: رحمه أحمد الإمام قال 
•البلابل"ر١، صاحبها قلب في ألمت، قد نفلرة كم 

>ااءلمالبصر: اؤللاق من محدرأ الجوزي ابن يقول 
أحبارإليه ينقل القالب حبر صاحسب، البصر أن اممه وقفك 

الفاكر،فيها فيجول صورها، فيه ؤينقش المرات،، 
ولماالاحرة. أمر من ينفعه فيما الفكر عن ذللث، فيئغله 

أمركالقاو_،، في الهوى لوقؤع مبثأ البصر إمحللاق كان 
ننعالى:اممه قال عواقبه، يخاف عما البصر بغض الشارع 

بخش،نهل ؤ • ، 4 محتمهم ثن دئنؤإ ل هؤ 
السبب،هدا ثب، مإلى أثار ثم ه، أنبشهن من بعضصس 

•١ ١ ص٦ الجوزمح، لأبن الءوتمأ ذم 



ار؛|_ساتة ديس

ءت1[======؛==ض==
ؤبجمثلؤأأشبمثؤم ؤ I بقوله الشر هذا إليه يؤول ها على ونبه 

•يمظر(محهق4أأ،اارأ، محبمهره، 

النظرعن الله رحمه تيمية ابن الإسلام فخ تحدث وقد 
يذدبل الفواحش، في الوقوع من إله يوول وما المءمم 

قالهIمما فكان . تعالى.بافه الشرك إلى يصاحب،، ينتهي 
باجتنابمغفور منها ذالاJئم والمبائرة النفلر اروأما 

كبيرة،صار المبائرة على أو النظر على أصر فان الكبائر، 
الفواحش،قليل من أعفلم ذلك على الإصرار كون وفد 
والمعاشرةالعشق من به يتصل وما بالشهوة المفلر دوام فان 

إصرارلا رنا فاد من ؟^قير ا*ئلم يكون هد والهاثرة 
كثيرةياتي ألا العدل: الشاهد قي الفقهاء قال ولهدا عليه، 

•صغيرة على يصر دلا 

كماالشرك، إلى بالرحل والمباشرة الفلر ينتهي قد بل 

.٣١، ٣٠الآظن: الور،سورة )١( 
•١صرا"'الهوى ذم رآ( 



الت٠مه١تدسن همه 

======^^^=]ت1[ء
آندادامحييمأش دون يقيدين ش ^٧ ٤١١دبن% ؛ؤ تعالى• قال 

منإلا الصور عشق يكون لا ولهدا 4لاآ، آس َةٌي 
فىذكره إنما تعالى واف الإيمان، وصعق اش محبة صعق 
لوطقوم وعن المشركة، العزيز امرأة عن القرآن 

الثركين«رآ،.

العينسبحانه اض جعل رروقد ت اف رحمه القيم ابن وقال 
شهوتهالةاو_، غص بصره العبد غص فإذا الهاس،؛ مرآة 

..شهوته.القلب أطلق يصره أطلق ؤإذا ؤإرادته، 

عجلفإن القلب، في أئرت إذا والطرة قال! أن إلى 
كررؤإن علاجه، نهل أولها من المادة وحم الحازم 

فالغقلب إلى ونفلها الصورة محامن عن ونقب الفلر 
اإنفلرارتاتواصلت وكلما المحية، تمكنت، فه فنقشها 
تنمىالحب شجرة تزال فلا الشجرة، يسقى كالماء كانت 

.١٥٦الأية: البقرة، سورة )١( 
.٢٩٣، ٢٩٢/١٥اشوىمجموع )٢( 



الشهواتع؛ودتن 
]YT[تة 

فيخرجبه، أمر فيما الفكر عن ويعرض القلب يفد حتى 
المحفلوراتارتكاب ؤيوجب المحن إلى بصاحبه 

والفتن«را،.

النساءاحتلاند ؛ وشراصررأ الوسائل أند دمن 
فيالانغماس قي وسيلة أنكى الاحتلأكل هذا فان بالرحال، 
يطال_حس الزمان هدا في كر وقد والقاذورات،، الفواحش 

النساءبمزاحمة ينالون حبث، إله، ؤيدعو الاختلاط بهذا 
أنهمزاعمين والأعمال، المجالات حمح في للرحال 
ئأإيهن؛ آلا ؤ لمجمعاتهم، والإصلاح الخير يريدون 

لأدثالميث4أأ،.ألشدو0وء 

ربي،ءولأ الاختلاط! مفاسد عن متحديا القيم ابن قال 
باليةكل أصل بالرحال اختلاطهن ص النساء تمكين أن 

كماالعامة، العقوبات نزول أسباب أعفلم س وهو وثر، 

يسر.احتصار  ٩٥— ٠ ^٠٠٢٩المحبين روضة )١( 
.١٢الآة: اكة،سررة )٢( 













ادم،اتة سدد

محافظةولا حديث، في صدق ولا مهد، وفاء ولا ويع، 
.. . أهله على تامة غيرة ولا صديق، على 

وعياله،حرمه بإفساد الرب' غضب ت موجباته ومن 
والممته،الآكابة من ملو0 وما وظلمته الوجه سواد ت ومنها 
يذهباأنه ! ومنهانوره. وطمس القيثج ظلمة ومنها 
عباده،أعين ومن ربه ع؛ن من قهل ويفاعله، حرمة 

.أصدائهاؤيعهليه الأسماء أحن لبه يأن ومنها؛ 

بضديعاملون الزناة فان وحرجه، الصدر ضيقة ومنها! 
اللهحرمه يما ويه العيش لده طلب، من فإن فصولهم، 

إلاسال، لا الل4 عند ما فإن قصده، بنقيض عاقبه عليه 
.،(( قؤور١ حير إلى مسا معصيته اف يجعل ولم يطاعتته، 
جنسمن الجزاء أن ارواعلم ت آحر موضع في وقال 
يقارنهأن هنأ كلما بالحرام المعلق والةاJثا العمل، 
ومحإالرزخ محا جزاوْ يكون ولهدا إله، عاد منه ويخرج 

. ٣٦• ص المحض روضة )١( 



الهوانعبودية 

.. هكذاالآخرْ 

فىالذي جندب بن نمرة حديث محلرق بعض وفى 
رحلينرررأيت مال! . الني أن البخاري صحيح 

مثلعلى مينى ت فإذا معهما، فانطلقن فأحرحاني أناني 
نار،تحته يوقد وامع، وأسفله صنق أعلاه التنور، بناء 
حتىارضوا النار أوقدت فإذا عراة، اء ونرجال فيه 

منفملت،; فيها، رجعوا أحمدت فإذا يخرجوا، أن يكادوا 
لحالالحديث هذا مطايقة فتامل الزناهء هم ت قال هؤلاء؟ 
والإقلاعبالتوبة هموا كلما فإنهم الدنيا، في قلوبهم 

فيهأركوا التوبة فضاء إلى الشهوة تنور من والخروج 
يخرحونأ،كادوا أن يعد وعادوا 

مدمنيأن اإلس_، رروليعلم ! وااث<موضع في وقال 
ذلكمع وهم بها، يلتذون لا 'حالة إلى يصيرون الشهوات 

العيشبمنزلة عندهم صارت قد لأنها تركها؛ يستطيعون لا 

.٤٤٢ص المحسن رومحة ( ١ ) 









اممهواتعبودية 
rr[ ]تة

نأ.ح هعشوقه من اكبح العائق فيرى 
أعجبترراذا ت عنه اف رصي عود مابن قال ولهذا 

،.مناتنهارارفليدكر امرأة أحدكم 

شراكمن التخلص سل قي الشم ابن حئرْ ما وأما 
قوله!ذك ومن حلول، بقعة منه فنختار الشهوات، هذه 

عظملأمر هى وإنما للهوى، بخلق لم أنه في ررالتفكر 
قيل!كما للهوى، بمعصيته إلا يناله لا 

هلفتلنت لو لأمر اوك هيتمد 
ااهملاارلع ترعى أن بنمك قاربا 

أحدأطاع ما فانه الهوى، طاعة ذل من ه لفيأنف ررأن 
أتباعبمولة يغتر ولا ذلأ، ه نففي وحد إلا قط هواه 

بتنجمعوا قد بواطن، الناص أذل فهم وكرهم، الهوى 

•يير اختمار = ٥ ٤ ٧ ، ٥ ٤ ص٦ الهوى ذم )١( 
؛._YUالحبين روصة )٢( 













اضهواتة عبودي

فكثيرةفيها الزهد وفضل الدنيا ذم في الأحاديث وأما 
حدأ.

قال!عنه الله رصي الخيري محمد أبى حديث منها 
فقال!حوله، نا وحالالمنبر، على هؤ الله رمحول جلس 

زهرةمن عليكم يفتح ما بعدي من عليكم أخاف مما ررإل 
وزسها«را،.الدنيا 

ررتعسقال: ه النبي عن عنه افه رصي هريرة أبي وعن 
أعهليإن والحميمة، والقطيفة والدرهم الدينار عبد 

•برضٌأى م يعط لم  jbرض، 
سممتقال! مه الله رصي عياصن بن كعب وعن 

أمتيوفتنة فتنة، أمة لكل إن ٠١يقول! اف رمحول 
اّل«>م.

علمه.متفق )١( 
.البخاري أحرجه )٢( 
صحيح.حس ت ونال الترمذي، أحرجه )٣( 



السهواتة مودي
كل1قا=؛ء؛ءء=^؛ء؛ء؛====

اللهرمحول قال I قال عته الله رصي مالك بن كعب وعن 
حرصمن لها بأنسي غنم قي ارملأ جائعان ذئان ررما ه! 

لوينه((لا،.والقرف افال عر المء 
ارإياكمقال! أنه الله. رحمه - الصري الحسن عن وورد 

يفتحلا الأشغال، كثيرة الدنيا فإن الدنيا، من شغل وما 
يفتحأن الباب ذللث، أوشلث، إلا شغل باب ه نفعلى رجل 
أبواب((عشرة عليه 

إذاتكون ما لأهنأ ذوارله الدنيا ااأهينوا أيضا؛ يقول وكان 
الدرهمأحد أعر ما ؛الله يحلف الحسن وكان ،. أهنتها((ر 

ارلبمل٤،.أذله إلأ 

بالزهدالترغسب، في نفيس كلام افه رحمه المم ولابن 

صحيح.حن حدث وقال; الترمذي، أحرجه )١( 
.الزهدني المبارك ابن احرجه )٢( 
.٥٧٩؛/الملأء أعلام محير )٣( 
الملأءأعلام سر وانغلر ؛،(، T/Tالحلة في نمم أبو أخرجه )٤( 

.avn؛/





اشهواتعبودية 
^===^؛=؛==

لمنالوعيد أعفلم سحاته الله توعد اروقد قال؛ أن إر 
يرجولم آياته عن وغفل بها، واطمأن الدنيا يالحياة رصي 
ألوتاومحبموأ لماءثا يثميى لا آلمّك اءا ؤ ؛ لقاءه 

مأونثرأزيى عنيزن. ءاينننا عن هم وأدمى بما وآنلثأمأ 
رصيمن سبحانه وعتر . كانوأءسوث>هلا، 

؛اموأئاظ ١٥أأهث\٢^ؤ : ^lJ المؤمنين من بالدنيا 
يقرأرض—أمح؛نيا إق أداثلثتِ أس س،يرب أذنروأؤ، ع إيايل 
قألدبا ألكثوو مثنغ ^١ ألآح_ئء ممى ألدنتا آلحثيوْ 
الدنيافي العبد رغبة قدر وعلى ^١٧ كيل إلا ألاخرو 

.١^٠->^؛ وطلب الله طاعة عن تثاقله يكون بها ورصاه 

أئر؛قإنؤ تعالى؛ قوله الدنيا في الزهد في ويكفي 
ماهتثم مح، ما أي ماَثامأبجعدمحى وإ؟؛ 

م\.الآيث;يونس، صورة )١( 
.٣٨الايث: اكربة، ّورة )٢( 







الهوانمودين 
==—==^ء=^اثئاء

ةالحق على يه يستعان 

قررهكما وحهض على يكون المال على الحرص إن 
هعالمال محبة ندة ت راأحدهما I بقوله رجب ابن الحافظ 

فيوالجد حللبه في والمبالغة مباحة، وجوه من محللبه شدة 
ولو. . والمشقة الجهد ْع وجوهه من واكتسابه تحصيله 

الشريفالعمر تضييع إلا المال على الحرصى في يكن لم 
الدرجاتاكتساب فيه صاحبه يماكن وقد له قيمة لا الذي 

رزقمحللب في بالحرص فضثعه المقيم والعيم العلى 
ينتفعلا ثم وقئم، قدر ما إلا منه بأني لا وم مقمضمون 

ونفعهعليه حسابه فيبقى عنه، ؤيرتحل لغيره يتركه بل به 
يعيره،لا من على ؤيقدم يحمده، لا لمن فيجمع لغيره، 
زمانهيضع فالحريص للحرص، ذمآ بذلك لكفاه 

الأسفارفى لها قيمة لا الش ه بنمويخاؤلر الشريف، 

المعارفنجرة وانظر ، ص٩٢المرية الفتاوى خصر 
ص؟.عداللأم ين للمن .الأحوال 





الثجواتق عيودي

======^=؛=^؛لآئ|ء
الحرصفرط أن ريب ولا والفواحش، والكذب الظلم 

القلبحب مجرد أما ذلك، يوجب والرياسة المال على 
عنه،نهى ما ؤيترك يه، اممه أمر ما يفعل الإنسان كان إذا 

تعالىافه فان الهوى، عن النفس محننهى ربه، مقام ؤيخافإ 
•عمل معه يكن لم إذا هذا مثل على يعاقب لا 

منبه كتولم بالواجبات قيه قام إذا المال وجمع 
والاقتصارالفضل إحراج لكن عليه، يعاقب لا الحرام 

للهم،وأجمع للقلب، وأفرغ وأسلم، أفضل الكفاية على 
والدنياأصح ررمن ه•' قال وقد والاحرة، للدنيا وأنفع 

ولمعينيه، لين فقره وحعل شمله، عليه اف فتتا همه أكبر 
همهأكبر والاحرة أصح ومن له، ماكتس، إلا الدنيا من ياته 

الدنياوأسه ضيعته، عليه وجمع قليه، فى غناه اش جمل 
.، راءمةاال وهى 

مجمؤعوانظر ، ٩ ص٥ وانظر ، ٤ المصرين الفتاوئ مختصر ( ١ ّ 
بنلأحمد القاصدين منهاج ومختصر ، ١٩٠، ١٨٩ا/الفتاوئ• 

قيامة





























هواتالشعبودية 

ءة======ة=ء=تتاء

حبشهوة من يحدروا أن وطلابه العلم أهل على إن 
فىالمسارعة ينبض عقال داء فانه والشهرة، الرياسة 
.ومحامحبتهاالنفس وتزكية تعالى اض إلى بالتوبة علاجه 

إلىأحب ارالرياسة - اف رحمه - الثوري سفيان يقول 
الأحم،الاا.الذهب من القراء 

العلماءأوس عن الجوزي ابن الفرج أبو تحدث وقد 
صارتراواليوم فقاوت والثهرة بالريامحات الولعين 
حتىالرئاسات تتمكن وما جانب، كل من الرئاسات 

الحق،يان ونالخالق، وروية الغفلة، ب، القلمن يتمكن 
.الدنيا أهل على الرياسة تهللب فحينثد 

إنبالعلم، يا ينز مذ حتى عمأ الناس س رأيت ولقد 
عظمفمرا أزور رآني وإن ■^۶؛،، أنكر وحدي أمثي رآني 

تفقلت عينه، س نقصت م بتبعل أنبرآني وإن ذلك، 

صزاوحنبل ين أحمد للإمام الوؤع كتاب 



هواتالشة عبودي
ك]أ2آ====ك====ء=

اللهرصي والصحابة الرسول طريق كانت هده فواعجبأ 
الالجاه، لإقامة نواميس الخلق أحوال فصارت عنهم، 

عينمن ياسقطأكم الحق، عين من مقتلتم والله حرم 
الخلق.

التزينوترك المئات، إصلاح إلى فالمفتوا 
فبدلكالحق، لع الاستقامة عمدتكم ولكن للخلق، 
عدوااارا/الم،وّصعدال

الهدىيرزقنا أن تعالى الله ال نالرسالة هده ختام وفي 
الغىشهوات يجنبنا وأن والغنى، والعفاف والمقى 

ويارلبمالموفيق.الهوى، ومقلات 

العياءأخلاق وانظر ص-ا-*آ، وانظر الخا> صد 
.بءاللاجرى 



الهوانعبوديه 

ءق؛=ة؛===ة؛==ة=ةكاك

الفهرس

الصفحةالموصؤع 
٣. ..................التوحيد أساس باق لتعلق ا- 
٥. ّ . . ؟ . ٠ . ٠ . . ّ . . . . الثهوات تجاه الإسلام سطية و- 
٦. ١ ٠ . ٠ ١ ٠ . ١ ١ . ٠ . ١ . عبادتها إلى يؤول الشهوات وّاع ا- 
٧. . ٠ ١ . . ٠ . ١ ١ . ٠ ٠ . عقلا مذموم الشهوات في لانهماك ا- 
٩. ....عواقبها على الصبر من أيسر الشهوات عن كبر ا- 
١١النسياء هوة ش- 
١١لها حد لا اء بالمالفتة -

٤١ باق الكفر إلى يؤول الماء عشق أن فى واقعية قصص -
١٧الزنا رقية لغناء ا- 
١٩المحرم المظر مفاسد -
٢٢. .................ومقاصده الاحتلاؤل أصرار -
٢٣. .....الموحيد صعق الشهوات؛ في الانهماك سب -
٢٥. . . ٠ . . ٠ ُ ّ ٠ . . . . اء بالمالافتتان ومفاسد عقوبات -
٢٧الزنا مفاسد -
٣٠الماء لفتة العلاج -



هواتالشعبودية 

ء]1ت[ة==؛ء=ء=^===
٣٨. ................٠ . ..٠ . ٠ المال. هوة ش— 
٣٨الشرعية الصوصن قي الدنيا ذم —
١٤ . ...٠ .٠ الدنيا في بالزهد إلا الاخرة في الرغبة تنم لا —
٤٣. ...٠ ٠ . .....٠ السّابقة الأمم كفر سّب الدنيا ب ح— 
٤٥. ..................المال على الحرص أنولع —
٤٦. ......... .....مذموما؟ المال حب يكون مش —
٤٨. .٠ . .....٠ . ٠ . ٠ . .......١ المال تجاه التوسقل ء
٥٠.......والدعوةالعلم لأهل لابا الكفاف، أهمبة ٠
٥٤الرياسة شهوة —
٥٤وخطرها الرياسة فتنة —

٥٥• قسمين على الرياسة على الحرص —
٠........الرياسة بحب مشحونة النفوس — ٥٧. ....٠
٥٨الرياسة حب مفاسد —

إلىللدعوق الإمارة حب وبين الرياسة حب بين الفرق —
٦٠اض 

٦١. .......الرياسة حب دائرة في العالماء بعفر وقؤخ —
٦٣رس -.الفه




