اتبـاع الـوى
30.04.10

المد ل الذي أبان معال الق وأوضحه وأنار مناهج الدين القوي وبينه،أحده جل جلله وأشهد أن ل إله إل ال
وحده ل شريك له اللك الق البي ،وأشهد أن ممدا Cعبد ال ورسوله بيAن السبيل ودعا إل الصراط الســتقيم
ـدث ف
ـن أحـ
حت ترك المة على بيضاء نقية ،فاللل بيAن ،والرام بيAن ،والسنة ظاهرة والبدعة بينة ،فـ) :مـ
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( فصلى ال على نبينا ممد وعلى آله وصحبه
أما

وسلم.

بعد:

أيها الناس :إن ال -تبارك وتعال -قد حذرنا ال من أمراض القلوب وأدوائها ،ومن هذه الدواء :اتباع الــوى،
هذا الداء الذي" :ما ذكر ال هوى ف القرآن إل ذمه" كما قال ابن عباس-رضي ال

عنهما.-

ـواg
فقد ذم ال اتباع الوى ،وحذر منه ف آيات كثية ،ومن هذه اليات قوله تبارك وتعال} :فkل kتfتjبiعhـ
سورة

النساء)( 135

الgه fـوfى{

ـوركم
ـدل ف أمـ
ـرك العـ
"أي فل يملنكم الوى والعصبية ،وبغض الناس إليكم على تـ

وشؤونكم ،بل إلزموا العدل على أي حال كان؛ كما قال تعال} :وfل kيfجuرiمfنjكsم uشfنfآن sقkوuم wعfلkى أkل vتfعuدtلsوا gاعuدtلsواg
ـلة
ـبيي الصـ
ـائر النـ
ـا وسـ
هhو fأkقgرfب hلtلتjقgوfى{سورة الائدة) ،(8وال تعال يقول لنبيه داوود -عليه وعلى نبينـ
والسلم} :-فkاحuكsم بfيuن fالنjاس iبiالgحfق{ وfلkا تfتjبiع iالgهfوfى فkيhضtلvك fعfن سfبiيل iاللvه {tسورة ص)" (26فاتباع الوى يمل
على ا لشهادة بغي الق وعلى الور ف الكم إل غي ذلك ،وقال الشعب" :أخذ ال -عز وجل -على الكــام
ثلثة أشياء :أل يتبعوا الوى ،وأل يشوا الناس ويشوه ،وأل يشتروا بآياته ثنا

قليل"C

أيها الناس :لقد شبه ال من اتبع هواه وركن إل الدنيا بأخس ملوقاته؛ فقال تعال} :وfاتjبfع fهfوfاه hفkمfثkل sـه hكkمfث kـلi
الgكkلgب iإiن تfحuمtل gعfلkيuه tيfلgهfث gأkو uتfتuرhكgه hيfلgهfث{ سورة العراف)" (176فشبه سبحانه من أتاه كتابه ،وعلمه العلم
الذي منعه غيه ،فترك العمل به ،واتبع هواه ،وآثر سخط ال على رضاه ،ودنياه على آخرته ،والخلوق علــى
الالق ،بالكلب الذي هو من أخبث اليوانات ،وأوضعها قدرا ،وأخسها نفسا ،وهته ل تتعدى بطنه ،وأشــدها
شرها وحرصا ،ومن حرصه أنه ل يشي إل وخطمه ف الرض ،يتشمشم ويستروح حرصا وشرها ،ول يــزال
يشم دبره دون سائر أجزائه ،وإذا رميت إليه بجر رجع إليه ليعضه من فرط نمته ،وهو من أمهن اليوانــات،
وأحلها للهوان ،وأرضاها بالدنايا ،واليف القذرة الروحة أحب إليه من اللحم الطري ،والعذرة أحب إليه مــن
اللوى ،وإذا ظفر بيتة تكفي مائة كلب ل يدع كلبا واحدا يتناول منها شيئا إل هر عليه وقهره؛ لرصه وبلــه
وشرهه،

"

ـي
ـاء ملصـ
وقد حث ال -تبارك وتعال -نبيه على الصب ومالسة الؤمني الضعفاء الذين يدعون ال صباح مسـ
العمل ل ،وحذر نبيه كذلك من مالسة الغافلي عن ال الذين اتبعوا هوائهم ،فقال تعال} :وfاصuبiر uنfفgسfك fمfــعf
الvذtين fيfدuعhون kرfبjهhم بiالgغfدfاة tوfالgعfشtي{ يhرiيدhون kوfجuهfه hوfلkا تfعuد hعfيuنfاك fعfنuهhم uتhرiيد hزiينfة kالgحfيfاة tالدœنuيfا وfلkا تhطtع uمfن uأkغgفg kلنfا
قkلgبfه hعfن ذtكgرiنfا وfاتjبfع fهfوfاه hوfكkان kأkمuرhه hفsرhطCا{ سورة

الكهف).(28

وقال تعال مذرا Cمن اتباع الوى} :فkل kيfصhدjنjك fعfنuهfا مfن uل kيhؤuمtن hبiهfا وfاتjبfع fهfوfاه hفkتfرuدfى{ ســورة

ـه)(16
طــ

"الراد بذا الطاب آحاد الكلفي ،أي ل تتبعوا سبيل من كذب بالساعة ،وأقبل على ملذه ف دنياه ،وعصــى
موله ،واتبع هواه ،فمن وافقهم على ذلك فقد خاب

وخسر"

وقد يكون الوى إلا Cيعبد من دون ال إذا ترد على الشريعة ،كما قال رب العزة واللل} :أkفkرfأkيuت fمfن iاتjخfــذk
إiلkهfه hهfوfاه hوfأkضfلvه hاللvه hعfلkى عtلgم wوfخfتfم fعfلkى سfمuعtه tوfقkلgبiه tوfجfعfل kعfلkى بfصfرiه tغtشfاوfة Cفkمfن يfهuدtيه tمtن بfعuد tاللvــه tأkفkلkا
تfذkكvرhون {kسورة الاثية) ( 23قال ابن عباس" :ذلك الكافر اتذ دينه ما يهواه ،فل يهوى شيئا إل ركبه" ،وقال
عكرمة" :أفرأيت من جعل إله الذي يعبده ما يهواه أو يستحسنه ،فإذا استحسن شيئا وهويه اتذه إلا" وقــال
قتادة" :هو الذي كلما هوى شيئا ركبه ،وكلما اشتهى شيئا أتاه ،ل يجزه عن ذلك ورع ول

تقوى"

إن اتباع الوى -معاشر السلمي -مهلكة من الهلكات؛ فقد جاء عن عبد ال بن عمر-رضي ال عنهما -قال :قال
رسول ال -صلى ال عليه وسلم) :-ثلث مهلكات ،وثلث منجيات ،وثلث كفارات ،وثلث درجات ،فأمــا
الهلكات :فشح مطاع ،وهوى متبع ،وإعجاب الرء

بنفسه-(...الطبان-

اتباع الوى مهلك لصاحبه؛ لن جيع العاصي والبدع إنا تنشأ من اتباع الوى؛ كما يقول ابن رجب النبلــي
رحه ال" :-فجميع العاصي إنا تنشأ من تقدي هوى النفوس على مبة ال ورسوله ،وقد وصف ال الشــركيباتباع الوى ف مواضع من كتابه ،فقال تعال} :فkإiن لvم uيfسuتfجiيبhوا لkك fفkاعuلkم uأkنjمfا يfتjبiعhون kأkهuوfاءهu hم وfمfن uأkضfل§ مtمjنi
اتjبfع fهfوfاه hبiغfيuر iه̈hدى م{ن fاللvه {tسورة القصص) ،(50وكذلك البدع إنا تنشأ من تقدي الوى على الشرع ،ولذا
يسمي أهلها أهل الهواء ،وكذلك العاصي إنا تقع من تقدي الوى على مبة ال ورسوله ومبة ما يبه ،وكذلك
حب الشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا Cلا جاء به الرسول -صلى ال عليه وسلم ،-فيجب على الؤمن مبــة
ال ،ومبة من يبه ال من اللئكة والرسل والنبياء والصديقي والشهداء والصالي

عموما"C

وبا أن اتباع الوى منشأ لميع العاصي والبدع ،فقد خشيه النب-صلى ال عليه وسلم -على أمته؛ فعن أب برزة
ـونكم
ـي ف بطـ
السلمي -رضي ال عنه -عن النب -صلى ال عليه وسلم -قال) :إنا أخشى عليكم شهوات الغـ
وفروجكم ،ومضلت

الوى(-احد-

قال علي -رضي ال عنه" :-إن vأخوف ما أتوف عليكم اثنتان :طول المل ،واتباع الوى ،فأما طــول المــل

فينسي الخرة ،وأما اتباع الوى فيصد عن الق"وقال الشافعي" :لئن يلقى ال العبد hبكل ذنب ما خل الشــرك
خي¬ له من أن يلقاه بشيء« من

الهواء"

أيها الناس :إن اتباع الوى فخ يرصده الشيطان لبن آدم؛ كما قال النعمان بن بشي" :إن للشــيطان مصــال
ـاع
ـاد ال ،واتبـ
وفخوخا ،Cوإن مصال الشيطان وفخوخه البطر بأنعم ال ،والفخر بعطاء ال ،والكبياء على عبـ
الوى ف غي ذات ال"-الدب الفرد-واتباع الوى يلب الشر والفساد؛ قال ابن القيم -رحه ال" :-وهذان ها
أصل كل شر وفتنة وبلء ،وبما كذبت الرسل ،وعصي الرب ،ودخلت النار ،وحلت العقوبات" ..ولذا كــان
السلف يقولون" :احذروا من الناس صنفي :صاحب هوى فتنه هواه ،وصاحب دنيا أعجبته

دنياه"

أيها السلمون :إن اتباع الوى يعمى قلب النسان ويصمه و" :يطمس نور العقل ،ويعمي بصية القلب ،ويصـد
عن اتباع الق ،ويضل عن الطريق الستقيم ،فل تصل بصية العبة معه ألبتة ،والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيــه
ـه
ـأن لـ
ـل ،فـ
ونظره ،فأرته نفسه السن ف صورة القبيح ،والقبيح ف صورة السن ،فالتبس عليه الق بالباطـ
النتفاع بالتذكر والتفكر أو بالعظة" "وصاحب الوى يعميه الوى ويصمه ،فل يستحضر ما ل ورسوله ف ذلك
ول يطلبه ،ول يرضى لرضا ال ورسوله ول يغضب لغضب ال ورسوله ،بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بــواه،
ويغضب إذا حصل ما يغضب له

بواه"

ولذلك فقد كان من دعاء النب -صلى ال عليه وسلم) :-اللهم إن أعوذ بك من منكرات الخلق والعمــال
والهواء(-الترمذي-

اللهم أجرنا من مضلت الهواء والفت ،وبصرنا بعيوب أنفسنا واسترها علينا يا رب العالي ،ربنا اغفر لنا ذنوبنا
إنك أنت الغفور
الطبة

الرحيم.

الثانية:

المد ل على إحسانه ،والشكر له على توفيقه وامتنانه ،وأصلي وأسلم على خي داع إل رضوانه ،نبينا ممــد
وعلى آله وصحبه
أما

وإخوانه.

بعد:

أيها الناس :إن اتباع الوى "يغلق عن العبد أبواب التوفيق ،ويفتح عليه أبواب الذلن ،فتراه يلهج بأن ال لــو
وفق لكان كذا وكذا ،وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه ،قال الفضيل بن عياض" :من استحوذ عليه
الوى ،واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد

التوفيق".

وكان بعض السلف يطوف بالبيت فنظر إل امرأة جيلة فمشى إل جانبها ،ث

قال:

أهوى هوى الدين واللذات تعجبن *** فكيف ل بوى اللذات والدين
فقالت" :دع أحدها تنل

الخر".

ـه ف
إن اتباع الوى -أيها الوفقون" -يصرع العبد عن النهوض يوم القيامة عن السعي مع الناجي كما صرع قلبـ
الدنيا عن مرافقتهم ،قال ممد بن أب الورد" :إن ل -عز وجل -يوما ل ينجو من شره منقاد لــواه ،وإن أبطــأ
الصرعى نضة يوم القيامة صريع شهوته ،وإن العقول لا جرت ف ميادين الطلب كان أوفرها حظا من يطالبهــا
بقدر ما صحبه من الصب ،والعقل معدن ،والفكر

معول".

وف الخي :اعلموا-رحكم ال -أن العلج لذا الداء يكون بخالفة الوى ،فإن مالفة الوى "مطردة للداء عــن
ـى
ـت علـ
ـو فتشـ
القلب والبدن ،ومتابعته ملبة لداء القلب والبدن ،فأمراض القلب كلها من متابعة الوى ،ولـ
أمراض البدن لرأيت غالبها من إيثار الوى على ما ينبغي تركه" .كما أن مالفة الوى" :تقيم العبد ف مقام من لو
أقسم على ال لبره ،فيقضي له من الوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه ،فهو كمن رغب عن بعرة فأعطي
عوضها درة ،ومتبع الوى يفوته من مصاله العاجلة والجلة والعيش النء ما ل نسبة لا ظفر به من هواه البتة،
فتأمل انبساط يد يوسف الصديق -عليه الصلة والسلم -ولسانه وقدمه ونفسه بعد خروجه من السجن لا قبض
نفسه عن

الرام!".

ومالفة الوى" :توجب شرف الدنيا وشرف الخرة ،وعز الظاهر وعز الباطن ،ومتابعته تضع العبــد ف الــدنيا
والخرة ،وتذله ف الظاهر وف الباطن ،وإذا جع ال الناس ف صعيد واحد نادى مناد :ليعلمن Aأهل المع من أهل
الكرم اليوم أل ليقم التقون ،فيقومون إل مل الكرامة ،وأتباع الوى ناكسو رؤوسهم ف الوقف ف حر الــوى
وعرقه وأله ،وأولئك ف ظل

العرش.

أيها السلم :إنك إذا خالفت هواك فإنك -بإذن ال -من السبعة الذين يظلهم ال -عز وجل -ف ظله يوم ل ظل إل
ظله" :فإن المام السلط القادر ل يتمكن من العدل إل بخالفة هواه ،والشاب الؤثر لعبادة ال على داعي شبابه
لول مالفة هواه ل يقدر على ذلك ،والرجل الذي قلبه معلق بالساجد إنا حله على ذلك مالفة الوى الداعي له
ـرأة
ـه الـ
إل أماكن اللذات ،والتصدق الخفي لصدقته عن شاله لول قهره لواه ل يقدر على ذلك ،والذي دعتـ
الميلة الشريفة فخاف ال -عز وجل -وخالف هواه ،والذي ذكر ال عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشــيته
إنا أوصله إل ذلك مالفة هواه .فلم يكن لر الوقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة ،وأصحاب الــوى
قد بلغ منهم الر والعرق كل مبلغ ،وهم ينتظرون بعد هذا دخول سجن

الوى".

فل ناة من اتباع الوى إل بخالفته ،وسؤال ال العانة على ذلك ،قال بعض العارفي" :إن شــئت أخبتــك
ـه ال
ـاف -رحـ
بدائك وإن شئت أخبتك بدوائك؟! داؤك هواك ،ودواؤك ترك هواك ومالفته" ،وقال بشر الـ
ـى
ـه tوfنfهfـ
تعال" :-البلء كله ف هواك ،والشفاء كله ف مالفتك إياه" ،يقول ال تعال} :وfأkمjا مfن uخfاف fمfقkام fرfب{ـ
النjفgس fعfن iالgهfوfى* فkإiن vالgجfنjة kهtي fالgمfأgوfى{ سورة النازعات) ( 41) ( 40ولذلك فإن الواجب على النسان أن
يالف هواه؛ فإن" :مالفة الوى تورث العبد قوة ف بدنه وقلبه ولسانه ،قال بعض السلف :الغالب لواه أشد من
الذي يفتح الدينة وحده" ،وف الديث الصحيح الرفوع) :ليس الشديد بالصرعة ،ولكن الشديد الذي يلــك
نفسه عند الغضب(-البخاري-وكلما ترن على مالفة هواه اكتسب قوة إل

قوته".

كما "أن أغزر الناس مروءة أشدهم مالفة لواه،
فال سبحانه وتعال السؤول أن يعيذنا من أهواء نفوسنا المارة بالسوء ،وأن يعل هوانا تبعا لا يبه ويرضاه ،إنه
على كل شيء قدير ،وبالجابة جدير

..

