


    

 

 

ُالنػَّْفسُُ
َُوْصُفَهاَُوتَػزِْكيَػتُػَها

ُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 دارُاإلٯتافُواٟتياة
 



َُُُُوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَها..ُُسُُفُْالنػَُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 977-17-6989-3 

 

انسًد هلل زة انعبنًٍٛ



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 )(                                                                        المقدمة      

 

ُةمَُدُِّػػقَُمُُ
 

حىتُٚتَّلوُّتماؿُُ،الىتُغمرُهباُاإلنسافُ،وعظيمُمننوُ،علىُٚتيلُنعموهللُُاٟتمد
ُضرتوُيفُاألكواف.ا٠تبلفةُعنُح

ُخَتُإنسافُتسربلُٓتبلفةُالرٛتن،ُوٕتمَّلُأبوصاؼُهللاُوالصبلةُوالسبلـُعلىُ
ُ ُعلىُُ،قولُُمَّلُٓتُُوكلُمنُٕت،ُووصحبسيدانُدمحمُوآلوُيفُاألكواف، ُإىلُىدوسار ُيو يـو

ُ.العا١تُتُايُربَُّ..ُآمُتُ..ُآمُتُ..ُُدينال

وحا٢تاُدوفُأفُُية؛ُفإذاُتُرَِكْتُوا٨ترافهالغواضةُدائماًُللفتنةُوافالنفسُالبشريةُمعرِّ
تهاُإىلُا١تعصية،ُوازدادتُيفُإعوجاحهاُحىتُننصحهاُونربِّيهاُونعلِّمها؛ُدأبتُْتكمُجبلَّ

يصبحُذلكُطريقهاُوغايتها،ُومنطقهاُوعادهتاُ...ُفبلُتعرؼُغَتُحظَّهاُوىواىاُولذَّهتا،ُ
ُكثَتُمنُ الناس،ُولذلكُقاؿُهللاُتعاىلُيفُفتسقطُيفُمكائدُالشيطاف،ُوىذاُماُيقعُفيو

ُ:ُ((شمسشمسالال::ٓٔٓٔ--ٚٚ))ُوصفها

ُ  ُ ُ  ُُ      ُ  ُ  ُُ
 ُ  ُُ  ُُ ُ ُُ ُُُُ

ةُ،ُوتتحسنُطبيعتها،ُوتسَتُيفُتوافقُو٤تبولكىُتنتصحُالنفسُويعتدؿُمزاجها
ُالشيطانيةُوا١تبلئكية،ُ معُاآلخرين،ُٖتتاجُإىلُطبيبُعارؼُابلنفسُالبشريةُوخواطرىا

ُابلتجربةُالسلوكية ُوتفهَّمُابطنُاإلنسافُقبلُظاىره.ُ،ومرَّ
ُللعوفُوا١تساعدة،ُ ُتيسرُللمريدُالصادؽُأفُيقدـُنفسوُإىلُطبيبوُطالبًا ُما فإذا

صُلوُظاىرًاُوابطناً،ُفبلُٮُتِفىُعليوُفيصدؽُمعوُيفُالقوؿُوالفعل،ُوينتصحُأبمره،ُوٮتل
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خواطرهُالشيطانية،ُوالُيكذبُعليوُيفُإحساساتوُالشهوانيةُ...ُعندماُيكػػوفُىذاُحالوُ
ُفيساعدهُعلىُٗتطىُالعقبات،ُ ُالطبيبُالنفسىُوىوُشيخوُا١ترّبِّ منُالصدؽ؛ُيرشده

ُمنوينجُِّ ُاليقُتُيو ُنفسو ُفيقوىُيف ُالعثرات، ُاإلستقامةُويعلِّمو، ُابلعلمُفي، ُقلبو ستنَت
ُ.وا١تعرفة،ُويشرؽُقلبوُابلصدؽُواٟتق

كافُعبدًاُلغرائزه،ُفَتفضُدواعىُالشهوةُُُفلىُنفسوُبعدُأعفيكوفُا١تريدُسيِّدًاُ
ُالطاعاتُ َتاتُا٠تعملُُومقتداًيُبشيخوُوطبيبو،ُمقببًلُعلىُماُألقاهُيفُروعوُمنُحبِّ

ة،ُويتخلَّىُعنُالصفاتُا١تذمومة،ُابلصفاتُاحملمودُوتقوىُاٟتقُتبارؾُوتعاىل،ُفيتحلَّى
ُ ُفتتكاملُُوويتعاوفُعلىُالبِّ ُودنيا،التقوى؛ ُىوُحقُُّّشخصيتوُدينًا والُيفكرُإالُفيما

وصدٌؽ،ُويبعدُعنُكلُماُىوُإمثٌُواعوجاٌجُوا٨تراؼ،ُوتصبحُنفسوُعامرًةُابإلٯتاف،ُطالبًةُ
ُحك ُذلكُبفضل ُكلُّ ُوالبناء؛ ُاإلصبلح ُطريق ُيف ُعاملًة ُلبلستقامة، ُالطبيبُا١ترّبِّ مة

ُوإخبلصوُوعلموُودرايتو.
ُ ُالغاية ُبلغوا ُوقد ُالصوفية ُرأينا ُوصفُولذلك ُيف ُيبعوف ُنفوسهم، ُجهاد يف

ُكافُالبعضُملُيستطعُ النفس،ُوشرحُعللهاُوآفاهتا،ُوبيافُطرؽُتزكيتهاُوجهادىا،ُوإف
خَتُأفُيفرِّؽُبدقةُبُتُأوصاؼُالنفسُومقاماهتاُلدقَّةُىذاُاجملاؿ؛ُإالُأفُالص وفيةُعموماًُ

ُحديث ُأف ُوخاصة ُالنفس، ُوليستُدراسمنُٖتدثُعن ُومعاانة، ُٕتربة ُعن ُفكريةُهم ة
ُوفلسفيةُفقط!!
،ُفانتهجناُيفُىذاُالكتابُمنهجًاُجديدًاُوفريداًُُ،ُقدُوفقناُا١توفقهللُواٟتمد

ُاووظائفهاُومنازعهُأنواعُالنفوسُمنُحيثُأغراضهاُيفُاٟتديثُعنُالنفس؛ُحيثُبيَّػػنَّا
ُياؽُالقرآفُوا٢تدىُالنبوى.ىفُا١تملكةُاإلنسانيةُوذلكُمنُس

ُمنُ ُداء ُالناجعُلكلِّ ُالدواء ُووصفنا ُعنُعللُالنفسُوأمراضها، وكذلكُٖتدثنا
ُشفاءُالقرآف،ُوصيدليةُالسنةُالنبوية،ُوىدىُالسلفُالصاٌف.

ُحناُبعدُذلكُا١تقاماتُالىتُتًتقىُفيهاُالنفسُيفُجهادىا٢ُتواىاُوأغراضها،ووضَُّ
ُمقاـُواٟتاؿُالذىُأينسُبوُصاحبوُفيو،ُوالوارداتُواإل٢تاماتُالىتُتفاضُ ُكلِّ ووصف
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ُ.منُهللاُعليوُيفُىذاُا١تقاـ،ُواإلشراقاتُالىتُ٭تظىُهباُ
ُالفادحةُ ٣ُتاىداهتم ُيف ُالصاٌف ُوالسلف ُا١تباركُت ُالصحابة ُأبحواؿ واسًتشدان

ُ.عنهمُأٚتعُتتعاىلُألنفسهمُ..ُرضىُهللاُ
ُأوؿُكتابُمكتملُىفُىذاُاجملاؿ،ُوقدُٝتَّيناه:ُالكتابُيعدُُُّحسبناُأفُىذاُو

ُ"ُالنَّفُسَُوصُفَهاُوَتزِكيَػتُػَهاُ"
وهللاُمنُوراءُالقصد،ُوبوُالتوفيق،ُولوُا١ِتنَُّةُعليناُمنُقبلُومنُبعد،ُوىوُوحدهُُ

ُطريق. ُا٢تادىُألقـو
ُوصلىُهللاُعلىُسيدانُدمحمُوعلىُآلوُوصحبوُوسلم

ُ

ُػىػٖٓٗٔمنُربيعُاآلخرُُٕٚميسُا٠تُمساء:ُاٞتميزة
ُـٜٕٓٓللثالثُوالعشرينُمنُأبريلُُا١توافقُ
ُ

ُ
ُ
ُ

ُالبيدُ:ُاٞتميزةُػ٤ُتافظةُالغربيةُ،ٚتهوريةُمصرُالعربية
 ٕٓٓٓ-ٓٗ-ٜٖٔ٘ٓٗٗتليفوفُ:ُ

WWW.Fawzyabuzeid.comُُ:موقعُاإلنًتنت
fawzy@Fawzyabuzeid.comُُ:البيدُاإلليكًتوٌل

fawzyabuzeid@hotmail.com,ُ
fwzyabuzeid48@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.comُ
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ُ((سورةُالشمسسورةُالشمس))
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ُ

ُالفصلُاألوؿ

 سَ فَ النَ  فَ صَ وَ 

ُماُالنفس؟
o ُنفوسُووصفهاأنواعُال
 ُأواًل:ُالنفسُاٞتماديَّة
 ُاثنياً:ُالنفسُالنباتيَّة
 ُاثلثاً:ُالنفسُاٟتيوانيَّة
 ُرابعاً:ُالنفسُاإلبليسيَّة
 ُخامساً:ُالنفسُالسبعيَّة
 ُسادساً:ُالنفسُا١تلكوتيَّة

ُإشارةُلطيفة:ُا٠تاطرُاألوؿ -
 ُُسابعاً:ُالنفسُالقدسيَّة
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ُ

ُـَُالنَِّبُُِّمْنُُغَزاٍةُلو،ُفقا ؿَُقِد
َرَُمْقَدـ،مهنع هللا يضرُألصحابو ُ:َُقِدْمُتْمَُخيػْ

َُوَقِدْمُتْمُِمْنُاِٞتَهاِدُاألْصَغِرُِإىَلُ
اِٞتَهاِدُاأَلْكَبِ.ُقالوا:َُوَماُاِٞتَهاُدُ

قاؿ:ُُ!!هللا؟ُايُرسوؿَُُاأَلْكبَػرُُ
٣ُُُٔتَاَىَدُةُالَعْبِدَُىَواهُُ

ُُ
                                                 

يجُأحاديثُاإلحياء:ُرواهُالبيهقىُبسندُضعيفُعنُقاؿُالعراقىُىفُٗتُرُٔ
ُجابرُهنع هللا يضر،ُورواهُا٠تطيبُىفُاترٮتو.
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ُُ
ُُالفصلُاألوؿالفصلُاألوؿ

ُُسُِسُِفُْفُْالنػَُّالنػَُُُّفُُفُُصُْصُْوَُوَُ
ُُ؟؟سُُسُُفُْفُْاُالنػَُّاُالنػَُّمَُمَُ

ُ
ُالنفس؟ُما

ُماُالنفوسُالىتُأجاىدىا؟أوُ..ُ

وُإىلُأيهاُالقارئُالكرَلُأفُأنبُِّوقبلُأفُأتناوؿُىذاُا١توضوعُا١تتشعب،ُالُيفوتٌتُ
ُكتابُهللا،ُوسنةُرسوؿُهللا،ُحيثُ ُاٟتديثُعنُالنفس،ُمنُانحية أنٌتُأقتصرُىفُىذا

ُكلُزمافُومكافُُ–حرصُالصوفيةُ تُالفلسفيةُافريععلىُأالُيشغلواُالسالكُابلتُ–ىف
ُىفُنظرىمُ ُألفُىذا ُوحديثاً، ُالنفسُقدٯتًا ُالفبلسفةُوعلماء ُفيها ُقالو ُوما عنُالنفس،
علٌمُالُيضرُجهلو،ُماُ٭تتاجُإليوُا١ترءُىوُالذىُ٭ترصُعلىُتعلمو،ُوماُ٭تتاجُإليوُىفُكلُ

ُعملُليبلغُأملو.
ُاٞتسم،ُ وٕتعلوُيسَتُفأقوؿُوابهللُالتوفيق:ُأفُالنفسُىىُالقوةُالغيبيةُالىتُتسَتِّ

ُويتحرؾُوٯتشىُىفُىذاُالكوف.
ُُ،أوُبتعبَتُآخر:ُفالنفسُاإلنسانية ىُىُ–أي:ُالىتُخلقهاُهللاُىفُاإلنسافُنفسًا

اٞتوىرُا١تهيمنُعلىُالقوىُالرابنيةُاٞتسمانيةُالىتُتسَتُىذاُاإلنسافُىفُحياتوُالكونية،ُ
جهازُضخُالدـ،ُوعلىُُُفلهاُالسيطرةُعلىُالقوىُالغذائية،ُوعلىُالقوىُا٢توائية،ُوعلى

ُكلُالقوىُالىتُتعملُيفُداخلُاإلنساف.
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رىُنفسكُتفعلُوالُتستطيعُأنتُأفُتتحكمُيفُىذهُاألفعاؿُإالُإذاُتولذلكُُ
ُأفُٖت ُفأنتُأتكلُلكنُىلُتستطيع ُا١تتعاؿ، ُالواحد ُليهضمُأراد رؾُجهازؾُا٢تضمى

ُكماُتريدُيفُالوقتُالذيُتريد؟لا ازُالذيُيسيطرُيتلقىُوذلكُألفُاٞتهُ،أبداًُ...ُُطعاـ
ُمنُاٟتميدُاجمليدُوليسُمنك!!ُ

تُناِوؿُالطعاـُوتُدخلو،ُوالُتستطيعُأفُتتناوؿُإالُإذاُيسَّرُلكُا١تفاصلُُنُْفأنتُمَُ
وجعلهاُتستجيبُلطلبكُوألمرؾُفتحملُوتعطىُلفمك،ُوبعدُذلكُمنُالذىُيشرؼُ

ُالنفس!! ...ُ ُا٢تضم؟ ُابٞتُلكولذُعلى ُاإلنساف ُفتشعر ُتطلب ُالىت ُوتشعرُفهى وع
يظهرُعندُاإلنسافُاإلنسافُابلشبع!!ُفأينُموضعُاٞتوع؟ُوأينُموضعُالشبع؟ُوكيفُ

ُاإلحساسُابٞتوعُوالشعورُابلشبع؟
ُكلوُُنيدريهاُاإلنساف،ُلكُالجيبةُوغريبةُعرُُومأإهناُ اٞتهازُا١تسيطرُعلىُذلك

 :((شمسشمسالال::ٛٛ،ُ،ُٚٚ))ُُىوُالنفس،ُفهىُالىتُٖترؾُىذاُالكيافُأبمرُالرٛتنُ

ُ  ُ  ُ ُُ    ُ   ُ   ُُُ

فمنُالذىُيهضمُُولكنُأعضاءؾُاٞتسمانيةُالُتناـ!!...ُُتناـُ-مثبًلُُ-فأنتُ
ومنُالذىُُ!!األنفاسُو٬تعلهاُٗترجُوأنتُانئم؟ومنُالذىُيستقبلُُ!!الطعاـُوأنتُانئم؟

ُوأنتُانئم؟ ُالقلبُونبضاتو ُالذى٬ُتُ!!٭ترؾ ُمنُومن ُىفُأيُموضع ُيشعر علُاٞتسم
ُكافُُمواضعو ُكحشرةُمثبًل!!ُفيتحرؾُاٞتسمُىفُاٟتاؿُإذا١ُتسُاٞتلدُأيُكائنُولو صغَتًا

ُ!!..ُويتصرؼُإليقاؼُىذاُالكائن؟
ُفتهيمنُعلىُالقوىُالغذائيةُسُُفُْالنػَُّىيُ وعلىُالقوىُُ،اليتُهتيمنُعلىُذلك،
لغضبية،ُوعلىُالقوىُالسبعية،ُولذلكُ،ُوعلىُالقوىُالشهوانية،ُوعلىُالقوىُااٟتيوانية

ُيعجبُعينك ُما ُىلُأتكل ُأتكلُ.. ُلنفسكُعندما ُلسانكُ؟انظر ُيتذوقو ُما أـُُ؟أو
ُأتكلُماُيروؽُىفُعُتُنفسكُأواًل؟
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ويُعجبُهبػذهُُ؟إهناُالنفس،ُمنُالذيُيتطلعُإىلُاألانـُ..ُمنُالذيُيشتهيُالطعاـ؟
فػػإفُالعػػُتُانفػػذةُتنظػػرُمنهػػاُالػػنفس،ُُ!!ُ.....ُأبػػداًُُ؟والُيًعجػػبُهبػػذهُ..ُىػػلُىػػيُالعػػُت

ُواألذفُانفذةُتسمعُمنهاُالنفس،ُواللسافُيعبُعنُمكنوفُماُيفُالنفس.
ُ:ُقاؿُاإلماـُأبوُالعزائمُ

  ٔانِدْسمممممممُى ا دس نٓمممممممب رسمممممممعٗ ثمممممممّٔانِدْسمممممممُى ا دس نٓمممممممب رسمممممممعٗ ثمممممممّ

  

مممممممب َْ َْب انِسمممممممَه انمممممممر٘  ْزَ ا مممممممبٔثَِسٚمممممممُد َْ َْب انِسمممممممَه انمممممممر٘  ْزَ ا   ٔثَِسٚمممممممُد

  
ُ

ُكلػػػػوُآالت٢ُتػػػػا،ُولػػػػذلكُسيشػػػػهدُعليهػػػػا،ُفهػػػػل٬ُتػػػػوزُللفاعػػػػلُأفُيكػػػػوف ُفاٞتسػػػػم
لكنُاٞتوارحُسػتكوفُشػاىدةُألهنػاُُ،،ُوتطبقُعليوُالعدالةفالفاعلُىوُاجملـرُ..ُ!!شاىدًا؟

ُ:(النور:ٕٗ)والفاعلُاآلمرُاٟتقيقيُىوُالنفس،ُقاؿُتعاىلُيفُُ،ماُىيُإالُآالت

  ُُ  ُُ   ُُ    ُُ      ُُ     ُُ      ُُ  ُُ  ُُ      ُُ

ُُ   ُُ     ُُ ُُ   ُُ    ُُُُ   ُُ    ُُ ُُ   ُُ  ُُ
 ُُ  ُُُُ((ٕٕٔٔ::)فصلت)ُُفصلت

فالنفسُىي٣ُتموعُالقػوىُالػيتُ،ُفاٞتوارحُكلهاُآالتُوالذيُ٭تركهاُىيُالنفسُإذاًُ
ُرىػاُوكػذلكُحقيقتهػاوىيئتهػاُوجوىُشػكلهااُيفُاإلنسافُيفُىذاُالكياف،ُلكػنُٖترؾُكلُم

ُكنُفيكوف.ُُ- ُأينُىيُ؟..ُىذاُأمرُالُيعلموُإالُمنُيقوؿُللشيء

وكػػلُمػػنُٖتػػدثُيفُىػػذاُفهػػوُرجػػمُابلغيػػبُأوُحػػديثُنفػػسُأوُظنػػوف،ُوذلػػكُألهنػػاُ
أمورُغيبيةُليسُلئلنسافُاٟتديثُفيهاُأبداًُابلكليةُ...ُتظهرُأفعا٢تػاُلكػنُالُنسػتطيعُأفُ

ُكنهه ُيفُعبله.ُاُألهناُأمرُهللاُجلَُّنعرؼُجوىرُذاهتاُوالُحقيقة

الػػػنفسُُ:القلػػػب،ُوالػػػبعضُاآلخػػػرُيطلػػػقُعليهػػػاُ:ٕتػػػاوزاًُُوقػػػدُيطلػػػقُعليهػػػاُالػػػبعض
ُاٟتقيقةُالباطنة.ُ:وبعضهمُيطلقُعليهاُ..ُالناطقة
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بػوُقطعػػةُُوىػيُكلهػأُتعػٌتُواحػدُألفُقلػبُالشػػيءُحقيقتػو،ُوالقلػبُلػيسُمقصػوداًُ
نوُيقصدُبػوُاٟتقيقػةُالرابنيػةُالػيتُهتػيمنُعلػىُاللحمُا١توجودةُفيكُويفُاٟتيوافُأيضاً،ُولك

ُكنُفيكوف. هُأبمرُمنُيقوؿُللشيء ُىذاُاٞتسدُوتسَتِّ

ليسػتُىػػيُالقلػبُالنػوراٍلُالػػذيُُسَُفُْالػنػَُّأفُُ:ولكػنُللتوضػيحُوإزالػةُاللػػبسُنقػوؿ
ىو٤ُتلُاإلٯتافُو٤تلُتنزؿُٚتاالتُهللاُوإ٢تاماتُهللاُوأنوارُسػيدانُرسػوؿُهللا،ُفهػذاُشػيءُ

اُالقلبُىػوُاٟتقيقػةُالرابنيػةُالػيتُجعلهػاُهللاُيفُاإلنسػافُمػنُعوا١تػوُالعلويػةُمػنُآخر،ُفهذ
والُُعاملُا١تلكػوتُمػنُمعػاٍلُالقػرآف،ُوبيػافُالنػِبُالعػدانف،ُوالغيػوبُالػيتُٖتػدثُعنهػاُ

ُ::ؽ(ٖٚ)ُكأىلُالكفرُيقوؿُفيهمُالرٛتنُ-تراىاُالعيناف،ُوالذيُالُٯتلكُىذاُالقلبُ

ُُ ُ ُ    ُ ُ ُ ُ   ُ 
فهػػذاُالقلػػبُالنػػوراٍلُالػػرابٍلُالػػذيُيقبػػلُكػػبلـُهللاُالُيوجػػدُإالُعنػػدُا١تػػ منُتُفقػػط،ُ
أماُالكافروفُفإفُفيهمُنفوساًُوليس٢ُتمُقلػوب،ُولػذلكُعنػدماُتتحػدثُمعهػمُيقولػوفُالُ

ةُو٭تػػادثهم؟ُفػػبلُنػػ منُبشػػيءُإالُإذاُأدركتػػوُاٟتػػواس،ُفَتيػػدُأفُيػػرىُهللاُواٞتنػػةُوا١تبلئكػػ
ي منػػوفُإالُابٟتػػواس،ُألفُهللاُغيَّػػبُعػػنهمُمػػاُسػػواىا،ُوملُيعطهػػمُالقابػػلُالنػػوراٍلُالػػذيُبػػوُ

ُيتلقىُاإلنسافُىذهُا١تعاٍل،ُأالُوىوُالقلبُالسليمُالذيُذكرهُهللاُتعاىلُيفُقولو:
  ُ ُ  ُ ُ ُ   ُ(ٜٛ:الشعراء)ُ

ُليس٢ُتمُإالُماُيفُالصدورُأماُغَتىمُفلهمُقلوب.واإلشارةُىناُأفُى الءُ

ةُلئلنسػاف،ُمػنُعنػدماُأت ُا١تنيَّػُ:أسػألكمُسػ االًُُ..ولكيُتزدادواُفهمػاًُعػنُالػنفسُ
إهنػاُالػنفسُىػيُُ..ُ!!..ُمػن؟؟ُالذيُيتوىف؟ُمنُالذيُٯتوتُفيلقىُاٞتسدُحتفوُمنُوراءه

ُت:وليستُالروحُأوُالقلبُالنوراٍل،ُواقرأواُاآلايُ،اليتُ٘توت

ُُُ ُ   ُُُ(٘ٚ:العنكبوت)ُ
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ُ    ُ  ُ   ُ   ُ  ُ(ٜٖ:)ُاألنعاـ

ُ:(الزمر:ٕٗ)اُوإفُكانتُىذهُاآليةُأكثرُعلوُُِّ-وقولوُتعاىلُيفُاآليةُاألخرىُ

ُُ ُ   ُُُ   ُ  ُ ُ ُُ  ُ ُ
،ُلة،ُوىيُتشَتُإىلُى الءُاألفػرادُالػذيُيتوفػاىمُهللاُبنفسػووذلكُألفُاألنفسُىناُٚتعُقُِ

اؾُمػعُشػدةُالشػوؽُإىلُلقائػكُنَػمُْواقػبضُأرواحنػاُبيُُ))ىػو:ُُدائماًُُوذلكُألفُدعاءىم
ُفيهمُيقوؿُسبحانو:ة،ُأماُاآلخروفُفلَّوى الءُىمُاألنفسُالقُِ..ُُ((ايُرٛتن

ُُ    ُ ُ  ُ ُ ُ ُ (ٔٔ:)ُالسجدة
موكػػػلُليتػػػوىفُنفسػػػوُولػػػيسُعزرائيػػػلُوفقػػػط،ُألفُعزرائيػػػلُيفُُكٌُلَػػػفكػػػلُواحػػػدُلػػػوُمَُ

ُاٟتقيقػػػةُالُيػػػذىبُإال١ُتخصوصػػػُت،ُأمػػػاُخاصػػػةُا١تخصوصػػػُتُفيتوفػػػاىمُربُالعػػػا١تُتُ
ُ:(الدخاف:ٙ٘)ُبلُ٘توتُوالُتفوتُوالُتغربُعندُا١توتبذاتوُ...ُأماُالروحُف

ُُُ ُ ُ   ُُ   ُ   ُُ
ُكػػػافُم منػػػاًُبنعػػػيمُالقػػػب..وإالُ ُكػػػافُغػػػَتُمػػػ منُُ..ُكيػػفُيشػػػعرُاإلنسػػػافُإف أوُإف
ُكانتُالروحُىيُمَُُ-ُبعذابُالقب ُ.؟!!ياةُالدنياٯتوتُعندُمفارقةُاإلنساف٢ُتذهُاٟتُنُْلو

جػوىٌرُُسُُفُْالػنػَُّ))ُللػنفس:الرائعػةُومنُأٚتلُوأكملُماُذكرُالعارفوفُيفُٖتلػيبلهتمُ
..ُُفػإفُأشػػرؽُعلػىُظػػاىرُالبػدفُوابطنػػوُحصػلتُاليقظػػة!،ُمشػرٌؽُعلػىُالبػػدف

! انقطػػػعُ..ُوإفُُوإفُأشػػػرؽُعلػػػىُابطػػػنُالبػػػدف،ُالُعلػػػىُظػػػاىرةُحصػػػلُالنػػػـو
ُ!((إشراقوُابلكليةُحصلُا١توت!

ُلنفسُابختصارُشديد.ىذهُىيُا
ُ

ُ
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ُُأنواعُالنفوسُووصفهاأنواعُالنفوسُووصفها
ُ

ُ:أنواعهاُوأوصافهاُإٚتاالًُمثُتفصيبًل،ُفنقوؿُوابهللُالتوفيقُحونبدأُبشُر

نفساًُواحػدة،ُوإ٪تػاُىػيُابدئُذيُبدء،ُإفُالنفسُا١تس ولةُعنُىذاُاٞتسدُليستُ
خلقػوُدُاحتياجاتُىذاُاٞتسدُالػذيُدتُْتسبُتعدُُّمنهاُسبحانوُأنواعاًُتعدَُُّنفوسُجعل

ُهللاُليظهرُفيوُاإلنسافُعلىُمسرحُىذاُالوجود.ُ
وقدُفطرىػاُسػبحانوُعلػىُا٢تيئػةُالػيتُتػدفعُصػاحبهاُدفعػاًُحثيثػاًُليحصػلُمقتضػياهتاُ

منهػاُخلقهػاُُسٍُْفػاُتريدُالُتلتفػتُلغػَتُذلػك،ُفكػلُنػَُمَُوماُ٘تيلُإليوُبطبعها،ُوىيُتدفعوُلُِ
ُ،لوجػػػودُإذاُاسػػػتقامتُعلػػػىُشػػػرعُهللاامػػػنُهللاُيفُاإلنسػػػافُإ٪تػػػاُجعلهػػػا١ُتنفعتػػػوُيفُانحيػػػةُ

مهتديػػةُبسػػنةُخػػَتُالبيػػةُفيمػػاُيصػػلحُشػػأفُجسػػدُصػػاحبهاُيفُىػػذهُُ،وقنعػػتُٔتػػاُيصػػلحها
دىاُبعقػػاؿُالشػػرع،ُأطلقػػتُاٟتيػػاةُالدنيويػػة،ُفػػإفُتركهػػاُصػػاحبهاُلفطرهتػػاُومل٬ُتاىػػدىاُويقيِّػػ

ُ،دودتُاٟتػػوتعػػدَُُّ،واختلقػػتُاألعػػذارُ،و٘تػػادتُوتلونػػتُ،هػػاُفغػػوتُوأغػػوتطبعالعنػػافُل
رر٢ُتػذاُاٞتسػدُيفُالػدنياُوعنػدُوخرقتُميزافُأحسػنُتقػوَلُالػذيُ٭تجزىػاُعػنُجلػبُالضَّػ

وأهنػػاُُ،و٘تتعػػوُبفعلهػػاُ،رُلصػػاحبهاُأهنػػاُإ٪تػػاُتنفعػػوُبنصػػحهالقػػاءُهللاُيفُاآلخػػرة،ُوىػػيُتصػػوُِّ
ُوىيُيفُاٟتقيقةُتسوقوُبتعديهاُٟتتفوُوحتفها!!..ُ،تعملُلصاٟتوُومنفعتو

ُٚتيػػعُأطػػوارهُومقاماتػػوُجهادىػػا؛ُلتعػػودُإىلُرشػػدىاُولػػذلكُوجػػبُعلػػىُا١تسػػلمُيف
ُحدودُالشرعُاٟتنيف وتكفُعنُبسطُجائرُسػلطاهناُُ،فيتأتىُنفعهاُوٯتتنعُضررىاُ،وتلـز

نوُعلػػىُاٞتسػػد،ُويصػػبحُالسػػلطافُاٟتقيقػػيُعليػػوُهللُولرسػػولو،ُفتصػػَتُقائمػػةُبتػػدبَتُشػػئُو
ُوصػػاٟتاًُُ،حولػػوُنُْوجػػودُِمػػمتػػزانًُمػػعُالُ،انفعػػاًُمنتفعػػاًُعلػػىُنسػػقُالشػػرعُفيصػػبحُاإلنسػػافُ

ُُ:ولذاُنقوؿ،ُلتنزؿُاألنوارُوالعودةُإىلُأصلُخلقتوُقبلُنزولو٢ُتذهُالدار
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أمػػراًُعامػػاًُيسػػتطيعُاإلنسػػافُأفُيرتكػػزُعليػػوُيفُتعاملػػوُُسُِفُْإفُالعػػارفُتُجعلػػواُللػػنػَُّ
أالُوىػػوُأفُجهادىػػاُيف٥ُتالفتهػػا،ُأيُكلمػػاُأتمػػرُاإلنسػػافُُ،أوُجهادىػػاُ،أوُتزكيتهػػاُ،معهػػا
ُمر،ُٮتالفُىذاُاألمر.أب

ب ًَ ِٓ ٌَ ٔاعِص َْٛطب بٔخبْد انَُّْفَه ٔانشَّ ًَ ِٓ ٌَ ٔاعِص َْٛطب   ٔخبْد انَُّْفَه ٔانشَّ

  

مممب ًَ ِٓ َكمممبص انَُْصمممَر  برَّ مممبٔإٌ ًْمممب َيسَّ ًَ ِٓ َكمممبص انَُْصمممَر  برَّ   ٔإٌ ًْمممب َيسَّ

  
ُ

٘تيػػػلُوالُتػػػدعوُوالُالُوإفُأعطتػػػكُأيضػػػاًُالنصػػػحُفاهتمهػػػاُفيػػػو،١ُتػػػاذاُ؟ُألهنػػػاُُ:أي
ولػذاُالذيُفيوُصػبلحهاُشػرعاً،ُهاُوىواىا،ُوالُترضىُابلقليلُتنصحُإالُإىلُماُيوافقُحظَّ

دائمػػاًُيػػوقابُأرابب٥ُُتالفتهػػاُعلػػىُالػػدواـ،ُولػػذلكُكػػافُمػػوالانُاإلمػػاـُأبػػوُالعػػزائمُُلػػـز
ُالنفوسُويقوؿ٢ُتم:

ممم  َٓ اَ َٔ َمممِم  َٕ ممم  َّٓٛمممب ٚمممب ُيسٚمممَد ان َٓ اَ َٔ َمممِم  َٕ    َّٓٛمممب ٚمممب ُيسٚمممَد ان

  

اَِٙ َٕ َبُعممممممَد ٔانزَّمممممم َ ْع َعُممممممََّ انزََّ اََِٙٔ َٕ َبُعممممممَد ٔانزَّمممممم َ ْع َعُممممممََّ انزََّ َٔ  

  
ُ

ُ،ُوىػػيُالػػيتُتػػدعو((ُاٞتماديػػةُسُُفُْالػػنػَُُّ:ُ))وأوؿُالنفػػوسُالػػيتُنبػػدأُهبػػاُحػػديثناُىػػي
عػػةُوا٠تمػػوؿُواٞتمػػود،ُوىػػيُتعتػػبُمػػنُأخطػػرُالنفػػوسُعلػػىُاإلنسػػافُإىلُالراحػػةُوإىلُالدَُّ

أىػػلُالطريػػق!ُألهنػػاُتسػػببُلئلنسػػافُوقػػفُاٟتػػاؿ،ُتوسػػوسُلػػوُوتقػػوؿُأنػػتُعلػػىُمػػاُيػػراـ!ُ
أنتُاآلفُتصليُالفرائضُوٖتػافابُعلػىُالسػننُوالنوافػل،ُفمػاذاُيريػدُهللاُمنػكُبعػدُىػذا!ُ

تقى،ُولكنُتغَتُأسلوهباُو٢تاُيفُكلُمقاـُحيػُلُشػىتُوأالعيػبُوىيُالُتًتؾُالسالكُإذاُاُر
ُعجيبةُلتجمدُاإلنسافُوتكفوُعنُبذؿُا١تزيدُيفُطريقُاٟتميدُاجمليد!!.

ىػػيُالػػنفسُالػػيتُيػػتمُهبػػاُتػػدبَتُالغػػذاءُللجسػػم،ُوىػػيُالػػيتُٕتعلػػكُُ:والػػنفسُالثانيػػة
ُبًتتيبُالنَّ ُابٞتوعُوالشبع،ُوتقـو واإلماتػةُلكػلُُ،ُواإلحػبلؿءُيفُا٠تبلايُواألعضػاءماٖتسُّ

الػنفسُ))ُ،ُأوُ((ُالنباتيػةُسُِفُْالػنػَُّػػػُ))ُا٠تبلايُا١توجودةُيفُجسمُاإلنسافُ..ُفهذهُتسمىُب
يَّةُ ُ.((ُالنفسُالغذائيَّة))ُأوُ((،ُا١تَُغذِّ
ُ

ُ،أوُمسكنُومركبُ،منُنكاحُأوُمنصبُوجاهُ-أماُالنفسُاليتُ٘تيلُللشهواتُ
ُع ُالشهواتُاليتُتسيطر ُمن ُغَتىا ُاجملتمعاتأو ُوإنشاء ُلتعمَتُالدنيا ُ-ُلىُاإلنساف
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ُُتُِسَُفُْأوُنػَُُ:،ُوىيُتنقسمُإىلُقسمُت((ُالنفسُالشهوانية))ُُ:فهذهُنسميهاُيف٣ُتملها
ُ.(نفسُإبليسية)ُوُ(نفسُحيوانية)يندرجافُٖتتُلوائها؛ُ

ُ((الػػنفسُاٟتيوانيػػة))الػػنفسُالثالثػػةُمػػنُأنػػواعُالنفػػوس،ُوىػػيُُفالقسػػمُاألوؿُٮتػػصُُّ
تصُابلشػهواتُاٞتسػػديةُمػنُمػػنكحُوملػػبسُومسػكنُومركػػب،ُوالقسػمُالثػػاٍلُىػػوُالػيتُٗتػػ

ُ،والسػيطرةُوُِّلُػالظهػورُوالعُُُبُِّالنفسُالرابعةُوىيُاليتُٗتتصُابلشػهواتُالنفسػانيةُمػنُُحػ
ُوىيُرائدةُالشهواتُا١تعنوية.ُ((،النفسُاإلبليسيةػػُ))دعىُبوتُُ

هػرُسػاعةُالغضػبُ..ُوتػدفعُ..ُتظ((ُُالػنفسُالسػبعية))ُُ:أماُالنفسُا٠تامسةُفهي
ألفُُجملادلػػة،ُوىػػيُتسػػمىُالػػنفسُالسػػبعيةصػػاحبهاُللقهػػرُوالتسػػلطُوا١تدافعػػةُوا١تنازعػػةُوا

عنػػػػدماُيغضػػػػب،ُفهػػػػوُيػػػػرفسُُُ-ُاٟتيػػػػواانتُ:أيُ-صػػػػاحبهاُيتصػػػػرؼُتصػػػػرؼُالسػػػػباعُ
أوُيػػنطحُكػػالثور،ُأوُيضػػربُابليػػدينُكاألسػػد،ُأوُيبصػػقُكالثعبػػاف،ُوكلهػػاُدائػػرةُُ،كاٟتمػػار

ُوىيُمنُالنفسُالسبعية.ُ،"دائرةُالوحوش"واحدةُتسمىُ
،ُالػػيتُتتشػػبوُاب١تبلئكػػةُ..ُفهػػيُ((ُالػػنفسُا١تلكوتيػػة))ُُ:أمػػاُالػػنفسُالسادسػػةُفهػػي

كػػلُُُوتسػػمىُ،وادد،ُوالتػػفلفُوالتػػفخي،ُوالتعػػاوف٘تيػػلُإىلُالطاعػػةُواالسػػتقامةُوا٢تػػدىُوالتَّػػ
ُكا١تََلكُِ ُخلقهػاُهللاُيفُاإلنسػافُوىيُاليتُ...ُىذهُابلنفسُا١تلكوتية،ُوفيهاُيظهرُاإلنساف

ولػػػيعمُالسػػػبلـُوالػػػونـ،ُولػػػيمكنُاإلنسػػػافُمػػػنُإخضػػػاعُُ،لتسػػػودُاحملبػػػةُوالعطػػػفُوالرٛتػػػة
وليميلُعندُصبلحُشأنوُلؤلحواؿُالعلية،ُوليمكنوُعندُذلػكُمػنُُ،جسدهُلسلطافُالروح

فيسػػػتجيبواُٚتيعػػػاًُٟتكمهػػػاُابلتخفػػػفُمػػػنُالػػػدواعيُُ،إخضػػػاعُالنفػػػوسُاألخػػػرىُلسػػػلطاهنا
لكػػػيُيػػػتمكنُاإلنسػػػافُمػػػنُبسػػػطُسػػػلطافُالػػػروحُُ،تُالدنيػػػةُوالرغبػػػاتُالذاتيػػػةوا١تتطلبػػػا

ُفيحدثُلوُالرقيُوالتخففُمنُالدنيا.
يػػػنفخُفيػػػوُمػػػنُُ-ُبعػػػدُإخضػػػاعُنفسػػػوُللػػػنفسُا١تلكوتيػػػةُ-ُذاَُمػػنَُّهللاُعلػػػىُا١تػػػرءإُو

ُادٌُبَػػػ،ُوىػػػمُعُِ((ُالػػػنفسُالقدسػػػية))ُُ:وتسػػػمىُىنػػػاُ-ُوىػػػذهُخصوصػػػيةُ-ُروحػػػوُبػػػنفسٍُ
ُ.نفسُالسابعة٥تتاروفُوىيُال
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فػػأانُلػػيسُمعػػيُنفػػسُواحػػدةُُُفهػػيُالنفػػوسُالػػيتُبػػداخلك:..ُإذاًُفا١تصػػيبةُالكػػبىُ
نفػػٌسُٚتاديػػة،ُونفػػٌسُنباتيػػة،ُونفػػٌسُحيوانيػػة،ُونفػػٌسُُ؛ولكنهػػاُسػػبعةُنفػػوسُ-كمػػاُقلنػػاُ

ْبعية،ُونفػػٌسُملكوتيػػة،ُونفػػٌسُقدسػػية،ُوكػػلُواحػػدةُمنهػػاُأوجػػدىاُهللاُإبليسػػية،ُونفػػسَُسػػ
ُكمػاُلغرض،ُوخلقُهللاُف يهاُنزعاهتػاُووسوسػتهاُوىواجسػهاُوخواطرىػا،ُوأمراضػهاُوآفاهتػا،

ُزكيتهاُ..ُواآلفُإىلُالتفصيلُ.ن٢َُّتاُمنُالشرعُالشريفُماُيصلحهاُوبوُعبلجهاُوتسَُ
ُ

ُُأوال:ُالنفسُاٞتماديةأوال:ُالنفسُاٞتمادية
ُوىيُاليتُأشارُهللاُتعاىلُإليهاُيفُكتابوُالكرَلُيفُآايتُكثَتةُمنهاُقولوُتعاىل:

ُ ُ ُ  ُ ُ  ُ(ٚ:السجدة)ُ
ُوقولو:

ُ ُ  ُ ُ  ُ   ُُ(ٔٗ)الرٛتن:ُ
ُكلػػوُعلػػىُأطػػوارهُٚتػػاد،ُُ،فبدايػػةُخلػػقُجسػػمُاإلنسػػافُمػػنُطػػُتُأوُصلصػػاؿ وىػػذا

ولػذاُخلػقُُفهوُالُيتحرؾُوالُيتبدؿُإالُبدافعُخارجُعنو.ُ،واٞتمادُصفتوُاٞتمودُيفُذاتو
ُ.ُفيوُىذهُالنفسُاليتُتناسبُمنشأهُاألصليُالذيُخلقُمنوُجسدههللا

ُ،عةُوالراحػةفتدفعوُإىلُالدَُُّ،هُإىلُأصلوفجعلُهللاُالنفسُاٞتماديةُيفُاإلنسافُلشدُِّ
مثُالكسلُواٞتمود،ُوىيُالُتوسوسُلئلنسافُسافرةُعػنُوجههػاُوإ٪تػاُىػيُتقػوؿُلػوُأنػتُ

ُكػل٣ُتهػودُ٭تتػػاجُإىلُُر احػةُ..ُوىػذاُطبيعػي؛ُمثُتػزينُلػكُالراحػػةُقػدُتعبػتُواإلنسػافُبعػد
فالعجلػػػػػةُمػػػػػنُُ،العجلػػػػػةُوفائػػػػػدهتاُلتطيػػػػػلُفيهػػػػػا،ُوىػػػػػيُ٘تاطػػػػػلُوتتحايػػػػػلُوتقػػػػػوؿُلػػػػػكُملَُِ

حػػػىتُُلُُّ!.ُوأنػػػتُتصػػدؽُأهنػػػاُتنصػػحكُفتتبعهػػػاُمػػرةُوتػػػدفعهاُمػػرة،ُوىػػػيُالَُ٘تِػػ؟الشػػيطاف
للكسػػلُُابِّػػتوقعػػكُمػػرةُبعػػدُأخػػرىُيفُحبا٢تػػاُوشػػباكها،ُوٕتعػػلُاسػػًتاحتكُ٘تتػػدُوتصػػَت٤ُتُُِ

ُوالوخمُوا٠تموؿُويفوتكُا٠تَتُالكثَت.



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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وىكذاُفإفُالسالكُإذاُترؾُنفسوُاٞتماديةُلفطرهتا،ُطبعتػوُبصػفةُاٞتمػادُالػذيُالُ
٭تيػػاُوالُينمػػو،ُفأصػػبحُجامػػداًُىامػػداًُخامػػداً،ُفػػإذاُأداـُاتباعهػػاُوعمػػلُبنصػػحهاُوأ٫تػػلُ

اٟتاجػػػةُللنشػػػاط!ُابتلػػػيُْتػػػبُالراحػػػةُبػػػبلُداع!ُوابلكسػػػلُعنػػػدُُجهادىػػػاُوتػػػرؾ٥ُتالفتهػػػا
ُوحُُ ُُُعةُواٞتلوسُمعُأىلُالغفلة.الدَُُّبُِّوبكثرةُالنـو

ػدٍلُعػنُطاعػةُهللا،ُ وٕتعلُػٍتُأتكاسػل،ُوكلمػاُفالنفسُاٞتماديةُىيُاليتُتريػدُأفُٕتمِّ
عػػنُُأوُعػػنُزايرةُأخُيفُهللا،ُأوُ،أوُعػػنُطاعػػةُهللاُ،ُوتُقعػػدٍلُعػػنُذكػػرُهللاٍِتُطُػػأهنػػضُتُػثَػبُِّ

وإذاُحاولػػػتُجهادىػػػاُالُتستسػػػلمُوتكػػػف؛ُبػػػلُتػػػدورُ،ُأيُعمػػػلُيقػػػربٍتُإىلُحضػػػرةُهللا
ُ.وتلفُوأت ُإيلَُّابألسبابُاليتُأعفيهاُهباُمنُا١تساءلة

ُالػػػػػذينُلػػػػػيس٢ُتػػػػػمُعمػػػػػلُ:فتقػػػػوؿُيلُمػػػػػثبلًُ ُكػػػػػافُللقػػػػػـو ُُ!!،أفُالتصػػػػػوؼُوالطريػػػػػق
أيتهػػاُالػػنفسُُ:كػػافُلػػديهمُالوقػػتُولػػيسُعنػػدىمُمشػػاكلُمثلنػػا!ُفنقػػوؿ٢ُتػػاُُ..ُكالصػػحابة

ُكػافُلػديهُ!!ة!!ُىػذهُدعػوىُاٞتهػبلءاٞتامدةُا٠تامػد مُوقػتُفػراغ!!ُمػنُقػاؿُأفُالصػحابة
ُ!.كبل!ُُ!؟ىلُكانواُالُيعملوف

ُكػانواُالُيفرغػوفُمػنُالعمػلُٟتظػة،ُفإمػاُيفُ ُكػانواُيفُعمػلُدائػبُومسػتمر،ُفقػد بل
اٞتهػػػاد،ُفػػػإذاُرجعػػػواُمػػػنُاٟتػػػربُيفُميػػػدافُالقتػػػاؿُفػػػإىلُاٟتػػػربُيفُميػػػدافُالسػػػعيُعلػػػىُ

ُكافُلديهمُوقتُفراغأوُالدعوةُهللُ،ا١تعاش ُ!!.؟ُونشرُتعاليمُالدينُ،ُفهلُمثلُى الء
أتباعػػػوُرىبػػػاٌفُابلليػػػلُ:ُ))إفُسػػػيدانُعيسػػػىُقػػػاؿُفػػػيهمُواصػػػفاًُأتبػػػاعُالنػػػِبُدمحمُ

ُفقاؿ:ُ،ُوقدُوضحُذلكُاإلماـُأبوُالعزائمُ((وسباعُابلنهار
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ُ

ُيفُالليػػلُلتصػػلي،ُقائلػػةُلػػكُإفُوراءؾُ لكػػنُالػػنفسُاٞتماديػػةُتثبطػػكُعنػػدماُتقػػـو
وأنػػػتُُ..ُعملػػػكُيفُالصػػػباحُنلػػػنُتسػػػتطيعُأفُتػػػتقُعمػػػلُيفُالصػػػباح!ُوإذاُقمػػػتُالليػػػل

ُ."كأعانُأفُهللاُإذاُأقامكُ.."..تسمعُكبلمهاُوتنسىُ
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 )(                                              الفصل األول: وصف النفس وأنواعه

ُكػػافُيقػػوؿ:ُُوخػػذُمثػػاالًُ ُكػػافُالُينػػاـُإالُنػػذراًُيسػػَتاًُ..١ُتػػاذا؟. إذاُ))..ُسػػيدانُعمػػر
قػػدُتقػػوؿ:ُوكيػػفُيسػػتطيعُُ((.نفسػػيُعتُُلػػيبلًُضػػيَُّتُُضػػيَّعُتُرعيػػيت،ُوإذاُ٪تػػُ٪تػػُتُهنػػاراًُ
األمػرُسػهل،ُفهػذاُرجػٌلُاعتمػدُعلػىُهللا؛ُفػإذاُأخػذُغفػوةُُ!!الذيُيفعلُمثلُىذا؟ُاٟتياة

ُوكأنػػػوُقػػػدُانـُيومػػػاًُأوُأكثػػػر!ُفػػػبلُيشػػػكوُمػػػنُأرؽ،ُوالُيتقلػػػبُيفُُ..ُوىػػػوُجػػػالس يقػػػـو
ُوالُ٭تتاجُإىلُحبوبُمنومةُأوُمهدئة.ُ،السرير

ُكػػافُيعمػػلُاتجػػراًُيفُالسػػوؽ،ُوكػػافُكمػػاُتعلمػػوفُيصػػليُالصػػبحُ واإلمػػاـُأبػػوُحنيفػػة
ةُبعػدُشػروؽُالشػمس،ُوغفػوةُُوكػافُينػاـُغفػُُ!مػىتُكػافُينػاـ؟ُ.بوضوءُالعشاءُأربعُتُسنة

الرجوعُمنُالسوؽ،ُأماُالعصرُفكافُللتدريس،ُوابلليػلُيفُطاعػةُهللا.ُوكػلُاألمػرُأفُُبعد
ُتوقفناُعندُاألسباب،ُوتضحكُعليناُوتنسينا:ُسَُفُْالنػَُّ

ُُ  ُ ُ  ُُ ُُ(ٕٕٔ:)ُالبقرة
ُإالُهبذهُالكيفية.ُوالصاٟتوفُملُيسَتواُإىلُهللا
ُكػافُاٞتػوُُ-ُعػنُا١تنشػطُيفُالطاعػةُيكَُِنُثُْلتػُُُ-اديةُأيضاًُومنُحيلُالنفسُاٞتم إذا

ولكػػنُالسػػخافُموجػػودُوا١تػػاءُُ:ابرداً،ُتقػػوؿُلػػكُانتظػػر!ُا١تػػاءُابردُواٞتػػوُابرد،ُفتقػػوؿ٢ُتػػا
ولكػػػنُاٞتػػػوُخػػػارجُالبيػػػتُابرد!ُوقػػػدُتصػػػابُابلػػػبدُإذاُُ:السػػػاخنُموجػػػود!ُفتقػػػوؿُلػػػك
!!ُايُسػبحافُهللاُ...ُفابُعلػىُنفسػك!ُوهللاُأمػرؾُأفُٖتػاتوضأتُاب١تاءُالسػاخنُوخرجػت

ومػػاُمػػنُعػػذرُتدفعػػوُإالُوسػػاقتُلػػكُغػػَتهُوغػػَته!!ُُ،..ُأتتيهػػاُمػػنُىنػػاُفتأتيػػكُمػػنُىنػػاؾ
ُ.ُىذهُىيُالنفسُاٞتمادية..ُفماذاُتريدُالنفس؟.ُتريدُأفُُٕتمدٍلُعنُطاعةُهللا!
ُُةُُةُُيَُّيَّاتُِاتُِبَُبَُالنػَُّالنػَُُُّسُُسُُفُْفُْاثنياً:ُالنػَُّاثنياً:ُالنػَُّ

١توجػػػودةُيفُجسػػػمُاإلنسػػػافُمػػػنُمعػػػدةُأمػػػاُالػػػنفسُالنباتيػػػةُفهػػػيُالقػػػوىُالغذائيػػػةُا
ُُوأمعاءُوالكبدُوغَتىا:  ُ     ُ ُ   ُ   ُُ(ٔٚ:)ُنوح
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وىػػ الءُيعملػػوفُأبمػػرُهللا،ُىػػلُتسػػتطيعُأفُتقػػوؿُللمعػػدةُتغػػدِّىُوانتظػػريُسػػاعةُمثُ
١ُتػاذا؟..ُُاىضميُاألكل؟ُأوُاىضميُىذاُواتركػيُذاؾ؟ُال!ُلػيسُلػكُدخػلُهبػذاُاألمػر!

ُابلعملُعلػىُمػاألهناُتتلقىُأوامرىاُمنُرهبُِّ ػلُُلكػلُعضػوُغػذاءُا،ُوتقـو هُيػراـ،ُحػىتُتُوصِّ
ُا٠تاصُبو..ُفغذاءُالعُتُغَتُغذاءُاللساف،ُغَتُغذاءُالشم،ُغَتُغذاءُاألذف!!

نُتسػػمعُاألذف،ُألفُوىكػػذا!ُفلػػوُذىػػبُغػػذاءُالعػػُتُلػػؤلذفُلػػنُتبصػػرُالعػػُت،ُولػػ
اٞتسمُماُ٭تتاجػؤُتقنَّنػاتُإ٢تيػةُأخػبُهللاُهبػاُخػَتُىاُا١تخصوص،ُوأيخذُلكلُحقيقةُغذاُؤ

َمػاَُمػؤلُآدِمػٌيُِوَعػاًءُ):ُ..ُقػاؿُُ،ُماُالػذيُيكفػيُايُرسػوؿُهللاُىػذاُاٞتهػاز؟البيةُ
َُكػاَفُال٤ََُتَالَػَةُفَػثُػلُػٌثُ ـَُُأْكػبلٌتُيُِقْمػَنُُصػْلَبُو،ُفَػِإْف ِمْنَُبْطِنِو،ُْتَْسػِبُابْػِنُآَد َشّراًُ

ُ.ِٕلَشَراِبِوَُوثُػُلٌثُلِنَػَفِسِو(ُلٌثُِلطََعاِمِوَُوثػُُ
ُالُحكػػلُحػػىتُ)ُ:لقولػػوُُ،عنػػدمإُتػػوعفمػػىتُُأدِخػػُلُىػػذاُالثلػػث؟ُ..ُ ٨تػػنُقػػـو

ُُ.ٖشبع(٧توع،ُوإذاُأكلناُالُن
١تػػػاذا؟..ُألفُا١تصػػػػنعُأيخػػػػذُاحتياجاتنػػػػاُفقػػػػط،ُوالبػػػػاقيُ٭تولػػػػوُإىلُجهػػػػازُاإلخػػػػراجُ

اليتُتزيدُيفُأٛتالوُوأعبػاءهُوتُػَعرضػوُُليخرجو،ُلكنُالذيُيُتعبُاٞتسمُ..ُالزايدةُ..ُفهي
ُكثَتاًُبغَتُفائدةُأوُنفع!!ُغلتلؤلمراض،ُألنكُش ُو
داءُُ..ُالُ..ُبػػػل٧ُتعػػػلُاألكػػػلُمثػػػلُالػػػدواء،ُفنأخػػػذُمنػػػوُمػػػاُيسػػػدُُّ!!ُإذاُالُحكػػػل

ػػ،ُونسػػَتُفيػػوُعلػػىُىػػديُالشػػرعُالُعلػػىُراحػػةُوىػػوىُالػػنفسُ،اٞتػػوع وُيُكلُّػػفػػبلُيكػػوف٫ُتِّ
ومػنُأيػنُأحضػرُىػذاُالصػنف؟ُوكيػفُأصػنعُيفُىػذاُالصػنف؟ُماذاُآكل؟ُوماذاُأشرب؟ُ

ُوإ٪تػػػاُميػػػزاٍل:ُألفُالشػػػهواتُالزائػػػدةُيفُا١تأكػػػلُوا١تشػػػربُمػػػنُرغبػػػاتُالػػػنفسُالنباتيػػػةُ..
ـَُُأْكػػػبلٌتُيُِقْمػػػَنُُصػػػْلَبوُُ) ُألفُالقػػػوةُليسػػػتُمػػػنُاألكػػػلُوالشػػػرب،ُُ(ْتَْسػػػِبُابْػػػِنُآَد

ُكلهاُأسباب.،ُُولكنهاُمنُالقويُِّ ُوىذه
                                                 

 .رواهُالبخارىُعنُابنُعمرُرضيُهللاُعنهمإُ
 رواهُاٟتارثُبنُأيبُأسامةُوالزارُوالطباٍلُوابنُخزٯتةُوابنُشيبةُعنُبريدة.ُٖ
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ربية،ُوٕتػرهُإىلُاحملرمػات،ُلنباتيةُتشػغلُاإلنسػافُابلشػهواتُالغذائيػةُوالشُّػفالنفسُا
فػإفُاسػتطاعُ،ُإىلُأفُأيكلُماُهنىُعنوُهللاُويشربُماُحرَّمػوُهللا،ُفيقػعُيفُغضػبُهللاُ

والتنويػعُمػنُُ،لتوتُودفعتػوُلبلسػتزادةُمػنُىػذاكبحُٚتاحهاُعنُاحملرماتُالواضحةُإأفُي
وأقلهػػاُأفُهتجػػمُعليػػوُُ،ابوُويصػػابُابلبدانػػةُأوُالتخمػػةحػػىتُيسػػرؼُيفُطعامػػوُوشػػُرُ،ذاؾ

بعضُأمراضُالبدفُنتيجةُذلك!ُوىوُالُيرعويُوىػيُالُتنفػكُتضػحكُعليػوُوتقػوؿُلػو:ُ
ُـُماُأحلُهللاُلك!!.رُِّىلُٖتُُ
ُ

ُُ:ُالنفسُاٟتيوانية:ُالنفسُاٟتيوانيةاثلثاًُاثلثاًُ
ُ:دمحم(:ٕٔ)ُوىيُالنفسُاليتُيقوؿُهللاُتعاىلُفيمنُملكتو

ُ   ُ   ُ ُ  ُ ُ  ُ   ُ  ُ

وىػػػػيُالػػػػنفسُالػػػػيتُتػػػػدفعُاإلنسػػػػافُللميػػػػلُللغرائػػػػزُاٟتيوانيػػػػةُوالشػػػػهوانيةُالػػػػيتُهبػػػػاُ
...وليكػوفُا١تيػلُإىلُكػلُمػاُمػنُُفتدفعوُللميلُإىلُاٞتػنسُاآلخػرُليكػوفُالتوالػدُ،التناسل

ُ...ُفينػدفعُلتعمػَتُاألرضُ...ُبذاُالغرض؛ُمنُملبسُومسكنُومركػشأنوُأفُ٭تققُلوُى
ُ...ُويتػزوجُوينجػبُ،ويلػبسُويسػكنُ،وأيكػلُويشػربُ،ويبػٍتُويصػنعُ،ويسػتخرجُفيزرع

ُويكِوفُاألسرُفاجملتمعاتُوالدوؿ!!!.
فهذهُالنفسُىيُاليتُتدفعوُلعمارةُالػدنياَُعػَدَداًُوعتػاداً،ُوإذاُأسػلمُاإلنسػافُقيػادهُ

ُ،وانتشػػػرتُا١تفسػػػداتُ،استسػػػلمُللشػػػهواتُوُ،٢تػػػذهُالػػػنفسُاٟتيوانيػػػةُوقػػػعُيفُاحملرمػػػات
ُ،واإلسػػراؼُوالتبػػذيرُيفُا١تلػػبسُوا١تسػػكنُوا١تركػػبُ،وقادتػػوُإىلُالػػزانُواللػػواطُوا١تنكػػرات

ُوأصبحُاجملتمعُأحطُمن٣ُتتمعاتُاٟتيواانت،ُقاؿُتعاىلُيفُشأهنم:

ُُ    ُ  ُ ُُ   ُ(ٜٔٚ:األعراؼ)ُ
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يهمُوملُيعػودواُإىلُرشػػدىم،ُوطبعػتهمُالػػنفسُالشػهوانيةُبطبعهػػاُفػإذاُاسػتدامواُيفُغػػ
ُكمػػػػاُذكػػػػرتُاآلايتُالكرٯتػػػػةُالػػػػيتُ الػػػػدٍلُواسػػػػتمرأواُذلػػػػك؛ُقػػػػادهتمُإىلُحػػػػتفهمُابلنهايػػػػة

ُاستهللناُهباُشرحُىذهُالنفسُاٟتيوانية.
ُ

ُُ:ُالنفسُاإلبليسية:ُالنفسُاإلبليسيةرابعاًُرابعاًُ
ُ،يبػػػةُوالنميمػػػةالػػػنفسُاإلبليسػػػيةُىػػػيُالػػػيتُ٘تيػػػلُإىلُإظهػػػارُالفسػػػادُيفُاألرضُابلغُِ

واٟتقػػدُواٟتسػػد،ُوىػػذهُىػػيُبضػػاعةُإبلػػيس!!ُويقػػوؿُُ،وا١تكػػرُوالػػدىاءُ،والفػػوُوالشػػحناء
ُتغلبتُعليوُىذهُالنفس:ُنُْهللاُتعاىلُواصفاًُمَُ

ُ  ُُ  ُ ُ  ُ ُُ  ُ  ُ

ُُ ُ  ُ ُ ُ ُُ ُ  ُ  ُ

ُ(األنعاـ:ٕٔٔ)
الػػػػيتُأنشػػػػأىاُوعمَّرىػػػػاُُاجملتمعػػػػاتُكمػػػػاُأهنػػػػاُالػػػػنفسُالػػػػيتُتػػػػدعوُاإلنسػػػػافُيفُىػػػػذه

العلػػوُوالظهػػورُُبُِّومؤلىػػاُاب١تصػػاٌفُواألشػػغاؿ،ُتػػدعوهُيفُوسػػطُالنػػاسُإىلُُحػػُ،ابلتناسػػل
ُوالرغبةُيفُالقيادةُواٞتاهُوالرايسةُوالسيطرة.

الػػػػنفسُالػػػػيتُخلقهػػػػاُهللاُيفُاإلنسػػػػافُأصػػػػبلًُليكػػػػوفُذوُمكػػػػرُودىػػػػاءُوحيلػػػػةُفهػػػػيُ
ُكافػػةُتطػػ الرغبػػةُيفُالعلػػوُوالتميػػزُليقػػويُوراتُوتقلبػػاتُاٟتيػػاة،ُوٕتعػػلُلديػػوُللتعامػػلُمػػع

ُعلػػىُشػػأفُأفػػراده وحػػلُُ،بعضػػوُعلػػىُقيػػادةُبعػػض،ُوليوجػػدُيفُاجملتمػػعُمػػنُيسوسػػوُويقػػـو
ُاألمم.بدايةُمنُاألسرةُوحىتُالدوؿُُو..ُمشكبلتوُ
ُ

ُ
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ُُ:ُالنفسُالسبعية:ُالنفسُالسبعيةخامساًُخامساًُ
أماُالنفسُالسبعية:ُفهيُالنفسُالغضبية،ُوىيُقوةُالغضبُا١توجودةُيفُاإلنسػاف،ُ
فوقػػتُأفُيغضػػبُاإلنسػػافُتظهػػرُعليػػوُصػػورةُالسػػباع،ُولػػذاُيقػػوؿُهللاُتعػػاىلُيفُشػػأفُمػػنُ

ُ::ا١تدثر(ٔ٘،ُٓ٘)ُسيطرتُعليوُقوىُىذهُالنفس

ُ  ُ  ُ  ُُُ ُ ُ   ُ

وعنػدىاُفإنػػوُيقلػدُىػػذهُاٟتيػواانتُفيضػػربُبيػػدهُمثػلُاألسػػد!ُأوُيػنطحُبرأسػػوُمثػػلُ
ا٠تروؼُأوُالثور!ُأوُيركلُبقدموُمثلُاٟتمار!ُأوُيبصقُمثػلُالثعبػاف!ُفيكػوفُمثػلُالنػاسُ

ُالذينُيربوفُأنفسهمُيفُىذهُاٟتظَتة،ُأوُيفُاجملتمعاتُالسَّبعية.

بؤُتيػػزافُوضػػعوُالنػػِبُالعػػدانف!!ُمػػىتُيغضػػب؟.ُوملَُيغضػػب؟ُقػػاؿُأمػػاُا١تػػ منُفغضػػ
َُكاَف٢َُتَا،ُفََإَذاُتُػُعػوِطَيُ):ُُيفُوصفوُُ ىندُبنُأيبُىالة َوالَُتُػْغِضُبُوُالُدنْػَياَُواَلَُما

َتِصَرَُلُو،ُاَلُيَػْغَضبُْ لِنَػْفِسػِوَُواَلُُاْٟتَقُّّمَلُْيَػْعرِفُُوَُأَحٌد،َُومَلُْيَػُقْمُِلَغَضِبِوَُشْيٌءَُحىَتُيَػنػْ
َتِصُر٢َُتَا ُ.ٗ(يَػنػْ

ُفالكفػػػارُي ذونػػػوُو٭تاربونػػػوُوُيسػػػقطوفُأسػػػنانو،ُفيسػػػألوهُأفُيػػػدعوُعلػػػيهمُفيقػػػوؿ:
ُ.٘(اللهمُاغفرُلقوميُفإهنمُالُيعلموف)

ُكػافُيتحّمػػلُاألذى،ُوالُيظهػرُعليػو! ،ُفػػَتدُفػبلُيػػردُعلػيهمُ،..ُيقولػػوفُشػاعرٌُُوقػد
ُ.ُُهللاُعنو

ُ  ُ ُ ُ   ُ(ٗٔ)اٟتاقة:ُ

                                                 
ُكثَت.ذالًتمُعنُىندُبنُأّبُىالةُورواهُجامعُا١تسانيدُوا١تراسيل،ُٗ ُىُىفُالشمائلُوغَتىم
ُرواهُابنُحبافُوالطباٌلُوالبهيقىُعنُسهلُبنُسعدُهنع هللا يضر.ُ٘
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ُعنوُقائبًل:ُفبلُيردُأيضاً،ُفَتدُهللاُُ،فيقولوف٣ُتنوفٌُ
ُ  ُ   ُ ُُ(ٕٕ:)ُالتكوير

ُعنو،ُويفُىذاُيقوؿُهللا:ُعليهم،ُفَتدُهللاُُوكلماُيتهمونوُبشيءُالُيردُ

  ُ ُ ُ ُ ُ   ُ(ٖٛ:اٟتج)ُ

ُكػػانواُعلػػىُمثػػلُىػػذاُاٟتػػاؿُالػػذيُكػػافُُا١ت منػػوفُمػػىتُيػػدافعُعػػنهمُهللاُ؟!.ُو ىػػذاُإذا
ُكػػافُُ.عليػػوُرسػػوؿُهللاُ الُُفػػإذاُظهػػرُشػػيءُيغضػػبُهللاُ،ُأوُينتهػػكُفيػػوُشػػرعُهللا،

ُلغضبوُشيءُألنوُيغضبُهللُوليسُألحدُسواه. ُكافُأصحابوُٚتيعاًُُيقـو ُ..ُُُوىكذا
الػذيُقاتػلُالرجػلُبشراسػةُحػىتُإذاُ٘تكػنُُومنهمُعلىُسبيلُا١تثاؿُسيدانُعليُ

منػػػو؛ُبصػػػقُالرجػػػلُيفُوجهػػػوُقبػػػلُأف٬ُتهػػػزُعليػػػوُفًتكػػػوُسػػػيدانُعلػػػُيُوقػػػاـ!ُقػػػاؿُالرجػػػلُ
أمػػاُوقػػدُبصػػقتُيفُوجهػػي؛ُُ،كنػػتُأقاتلػػكُهللُُ:!،ُقػػاؿ؟وقػػدُ٘تكنػػتُمػػٍتُ..ُمندىشػػاً:ُملَُِ

ُفإٍلُخفتُأفُأقتلكُانتقاماًُلنفسيُوليسُهلل!!.
أانُأغضػػبُمػػنُزوجػػيتُوأقػػيمُالػػدنياُإذاُتسػػاىلتُيفُولػػيسُكمػػاُنفعػػل٨ُتػػنُاآلف،ُفػػ

وأيضػػاُأفػػرحُ..ُُحقػػيُبعػػضُالشػػيء،ُأمػػاُإذاُتكاسػػلتُيفُحػػقُهللاُالُأكلمهػػاُوالُأعاتبهػػا
اببػػٍتُإذاُطلػػعُاألوؿُيفُاالمتحػػاف،ُوأقػػيمُالزينػػاتُواألفػػراحُوأريػػدُالنػػاسُكلهػػاُتبػػارؾُلػػوُ

عنػدُالػدايف:ُالُيصػلي،ُوالُوجػائزُىػوُراسػبُح؛ُمنُأجلُأنػو٧ُتػحُيفُاالمتحػاف!!ُابلنجُا
ُكثػَتُمػنُ،ُوأانُغَتُمشغوؿُهبذاُاألمر!!ُيعرؼُأوامرُهللا وىذهُىيُا١تصػيبةُالػيتُيقػعُفيهػا

ُهللاُُعبادُهللا. ُ.إذا٬ُتبُأالُأغضبُإالُإذاُانتهكت٤ُتاـر
تظهػػػػرُعنػػػػدُا١تنازعػػػػاتُواالحتكاكػػػػاتُبػػػػُتُأفػػػػرادُاجملتمػػػػعُُفقػػػػوىُالػػػػنفسُالسػػػػبعية
لتبعثُيفُاإلنسافُالقوةُوالغضػبُالػيتُهبػاُيػدافعُعػنُوالدوؿ،ُوىيُقدُخلقهاُهللا ُأصبلًُ
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نفسػػػوُوأىلػػػوُووطنػػػوُعنػػػدُمقتضػػػىُذلػػػك،ُويتولػػػدُمنهػػػاُالقػػػوةُوالشػػػجاعةُواٟتماسػػػةُوكػػػلُ
ُوالُيستقيمُأمنوُيفُغياهبا.ُ،ا١تعاٍلُا١تشاهبةُاليتُالُتصلحُحياة٣ُتتمعُبدوهنا

اللتػػػافُإفُتعػػػداتُحػػػدودُاإلبليسػػػيةُوالسػػػبعية؛٫ُتػػػاُُ-وىػػػااتفُالنفسػػػافُاألخػػػَتاتفُ
مػػنُأفُيػػنعمُاجملتمػػعُابألمػػنُوالقػػوةُوالشػػجاعةُوالقيػػادةُالرشػػيدةُُالشػػرعُيفُاجملتمػػعُفبػػدالًُ

والقضاءُالعادؿ،ُفهماُاللتافُيذوؽُاجملتمػعُبسػببهماُالقهػرُواالسػتبدادُوالظلػمُوالتسػلطُ
عنػػدماُُتشػػرُاإلجػػراـُواٟتػػوادث؛ُوذلػػكنواالنتقػػاـُوا١تكػػرُوا٠تػػداعُوالنصػػبُواالحتيػػاؿُوي

ويسػػَتُُ،تتسػػلطُىػػااتفُالنفسػػافُعلػػىُاألفػػرادُوأىػػلُاٟتػػلُوالعقػػدُفػػبلُيلتزمػػوفُالشػػريعة
ُاألفرادُعلىُىوىُنفوسهمُالسبعيةُواإلبليسيةُوالشيطانية!!.

ُ

ُُ:ُالنفسُا١تلكوتية:ُالنفسُا١تلكوتيةسادساًُسادساًُ
ولكيُيدخلُاإلنسػافُعلػىُالػنفسُا١تلكوتيػةُالُبػدُأفُيكػوفُكمػاُقػاؿُهللاُتعػاىلُيفُ

 :شعراء(:الٜٛ)٤ُتكمُالكتاب

ُُ ُ ُُ   ُ  ُ 

ُ.ُُ...ُ؟ُمىتُيكوفُالقلبُسليماًُ
ُكلهػػػا،ُوالُيػػػتمُذلػػػك؛ُإالُأذاُ إذاُسػػػلمُمػػػنُاإلصػػػابةُهبػػػذهُاآلفػػػاتُالسػػػابقُذكرىػػػا
َأْعطيَتُمقاليدُالقيػادةُيف٦ُتلكتػكُللػنفسُا١تلكوتيػةُا١توجػودةُبػداخلك،ُفهػيُالػيتُٖتثُّػكُ

ُاٟتيػػاءُمػػنُالوقػػوعُيفُالػػذنبُخوفػػاًُمػػنُغضػػبُهللاُوانتقامػػػوُعلػػىُطاعػػةُهللا،ُوعلػػىُ
ِإفَُّاْٟتَيَػاَءُالَُ)ُأيضػاً:ُوقػاؿُُ.ٙ(اٟتياءُمػنُاإلٯتػاف)ُ:وأوؿُعبلماهتاُاٟتياء،ُولذاُقاؿُ

ٓتََْتٍُ ُ.ٚ(أيَِْ ُِإالَُّ

                                                 
ُرضيُهللاُعنهماُرواهُالبخارىُعنُابنُعمرُٙ
 ،ُجامعُا١تسانيدُوا١تراسيلُاٟتسنُابنُسفيافُوأبوُنعيمُعنُيسَتُبنُجابرُُٚ
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فالنفسُا١تلكوتيةُٖتثُاإلنسػافُعلػىُعمػلُالػبُوا٠تػَتُوالطاعػةُوا١تعػروؼ،ُوا١تَلَػُكُ
ُكماُواإلن ُ:(التحرَل:ٙ)ُالرٛتنقاؿُسافُفيها،

ُُ  ُ ُ ُ  ُ  ُ ُ ُُُ

ُ:(الزخرؼ:ٜٔ)ُيفُقولوُُ"ُعبادُالرٛتن"ُ:ٝتَّىُا١تبلئكةُولذلكُربناُسبحانو

   ُ    ُ ُ ُ  ُ ُ    ُ

ُ:(الفرقاف:ٖٙ)ُوقاؿُتعاىل

ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ    

فعبػػػادُُ،"عبػػػادُالػػػرٛتن"ُ:ىمُهللااوا١تطيعػػػوفُهللُأيضػػػاُُٝتَّػػػُ،فا١تبلئكػػػةُ"عبػػػادُالػػػرٛتن"
ُالرٛتنُينزلوفُعلىُعبادُالرٛتنُيفُقولو:

ُ ُ  ُ     ُ

ُمنُىمُايُرب؟
  ُ  ُ ُُ ُ     (ٖٓ:)ُفصلت

ُ

حكَّمػػػواُالػػػنفسُا١تلكوتيػػػةُيفُتسػػػيَتُدفػػػةُا١تملكػػػةُاإلنسػػػانية،ُفأصػػػبحتُىػػػيُالػػػيتُ
يها،ُوتتحكمُفيهاُيفُذىاهباُوإايهبا. ُىا،ُوىيُاليتُ٘تشِّ ُُتسَتِّ

ُُإشارةُلطيفة:ُا٠تاطرُاألوؿإشارةُلطيفة:ُا٠تاطرُاألوؿ
يفةُومفيدةُقا٢تاُالصاٟتوف١ُتنُيسػعوفُيفُتزكيػةُنفوسػهم،ُو١تػنُيعمػلُوىناُإشارةُلط

علىُتنفيذُمراداتُالنفسُا١تلكيةُوإ٢تاماهتػا،ُيقػوؿُلػكُالصػاٟتوفُعليػكُاب٠تػاطرُاألوؿ!ُ
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لتنفيػذه،ُأت ُالنفػوسُاألخػرىُالوقػتُفإفُالنفسُا١تلكيةُأتمرؾُأبمر!ُفإذاُانتظرتُبعضُ
ُلتنتقصُمنُىذاُاألمر؟.
ُُُومثاؿُذلك:
ُكافُأحػدُتبلميػذهُ٭تػجُُّاإلماـُاٞتنيدُ وعنػدماُرجػعُمػنُُ..ُ،ُوكػانواُمػ دبُت،ُوقد

؛ُقبلُأفُيذىبُإىلُبيتوُذىبُإىلُبيتُاألستاذُحىتُالُيكلفؤُتشقةُالػذىابُإليػو،ُجُِّاٟتَُ
اٞتنيػد.ُفقػاؿُيفُنفسػو:ُُ:قػاؿُابلبػاب؟ُنَُْمػُ:!ُفقػاؿعودتوُإىلُمنزلوُإذاُابلبابُيدؽُوبعد

الُأعػػػرؼُأحػػػداًُيفُبغػػػدادُهبػػػذاُاالسػػػمُغػػػَتُشػػػيخي.ُمثُتػػػردَّدُوقػػػاؿُيفُإنػػػوُشػػػيخي،ُألٍلُ
َمُأيتيػػٍتُاآلف؟.ُفلػػمُيفػػتحُالبػػاب؛ُفػػدؽُالبػػابُاثنيػػةُففػػتحُِلػػنفسػػو:ُأانُقػػادـُمػػنُعنػػدهُفَُ

أفُتتفػتحُالبػابُمػنُأمامو!،ُفقػاؿُاألسػتاذ:ُمػاُمنعػكُُالتلميذُالباب؛ُفإذاُبشيخوُاٞتنيد
كنػػتُأتوقػػعُأفُأتتيػػٍت؛ُألٍلُأتيتػػك،ُفقػػاؿُاألسػػتاذ:ُُُقػػاؿ:ُايُسػػيديُ!ُمػػاُا٠تػػاطرُاألوؿ؟.
ُ)٣تيئكُإيلَّ(،ُوىذاُحقكُ)قدوميُإليك(.ُىذاُفضلك

فالنفسُا١تلكيةُتقوؿُأفُأريدُأفُأعطُفبلاًنُٜتسةُجنيهاتُألنوُُ..ُوىكذاُاألمر
ُتعاىل ُقاؿ ُكما ُاألخرى ُالنفوس ُأت  ُالتنفيذ، ُيف ُٟتظة ُتوانيت ُفإذا ُفقَت، ُأو ٤ُتتاج

ُ:(ء:النسإٛٔ)
ُ  ُُ  ُُُ
إنوُلػيس٤ُتتاجػاً!!ُالُتعطػوُشػيئاً!!ُُ:عطوُاثناف،ُمثُتقوؿُلكأفتقوؿُأعطوُثبلثة،ُمثُ
كُاب٠تاطرُاألوؿ،ُفعنػدماُأتمػرؾُنفسػكُبعمػلُولذلكُفعليُفإذاُاب٠تَتُوقدُذىبُمٍت!!!

ُمنُأعماؿُا٠تَتُسارعُإىلُعملو،ُوالُتتواٌلُٟتظة.
ُللتهجػد،ُتقػوؿُلػكُالػنفسفإذاُاستيقظتُ ابٍؽُعلػىُالفجػرُسػاعةُُ:يفُالليػلُلتقػـو

وىػػذاُوقػػتُطويػػل،ُويكفيػػكُصػػبلةُركعتػػُت،ُفػػنمُوعنػػدماُيتبقػػىُعلػػىُالفجػػرُثلػػثُسػػاعةُ
ُإالُبعدُأفُتسمعُخارجُتُمنُا١تسجدُبعدُالصبلة!؛ُماُسرُُّ !.ُفتناـُوالُتقـو ىػذا؟.ُُتقـو

َُت!.،ُوملُتنفذُا٠تاطرُاألوؿ!!.أنكُملُتسمعُكبلـُالنفسُا١تلكيةُاليتُأمرتكُاب٠ت
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!ُتقػػوؿُالػنفسُالشػػح:ُالعيػػاؿُأوىل!ُجُِّوكػذلكُعنػػدماُيعطيػكُهللاُمػػاالًُمػنُأجػػلُاٟتَػ
واٟتقيقػػةُأٍلُالُأعػػرؼُىػػذهُالفتػػاوىُمػػنُأيػػنُأوجػػدوىا؟.ُمػػعُأفُالعلمػػاءُأٚتعػػواُأفُاٟتػػجُ

عنػديُُلػيَّ.عليَّ،ُوإ٪تاُتربيتهمُىػيُالػيتُفرضػتُعُ،ُأماُزواجُاألوالدُفليسُفريضةفريضة
وىػػوُُ،مػػاذاُأفعػػل؟ُأبػػدأُابٟتػػجُألنػػوُفػػرضُفرضػػوُهللاُعلػػيَُُّ..ُولػػدُسػػيتزوجُىحػػج،ُوعنػػد

عليػػػو،ُبينمػػػاُأانُغػػػَتُمكلَّػػػٌفُبتػػػزويجُابػػػٍت!.!.ُولكػػػٍتُمكلَّػػػٌفُُسيحاسػػػبٍتُهللاُُيػػػنٌُدَُ
ُكػػافُاألمػػرُٮتتلػػفُابلنسػػبةُللبنػػتُا١ت ىلػػةُللػػزواج،ُفالواجػػبُ ٔتػػاذا؟.ُابلًتبيػػةُفقػػط،ُوإف

ُهيزىا.البدءُبتج

نتظػػرُإىلُأفُأنتهػػيُمػػنُزواجُاألوالد،ُمثُأحػػج!.ُولكػػنُأُ:ولػػذاُٗتدعػػوُنفسػػوُفيقػػوؿ
مػػاُالػػذيُ٭تػػدث؟.ُأنػػوُعنػػدماُينتهػػيُمػػنُزواجُاألوالد؛ُإمػػاُال٬ُتػػدُعنػػدهُمػػااًل!ُأوُال٬ُتػػدُ
صحة!ُفيقولوفُلو:ُسقطُعنػكُاٟتػجُألنػوُملُيعػدُلػديكُصػحةُ!!ُوىػذاُخطػأُأوقعتػوُفيػوُ

ىيَّػأُيلُاألسػباب:ُالُأتػواٌلُعػنُتنفيػذُأمػرُالوىػابُُا١تػاُأفُهللاُالنفسُايُإخواٍلُ..ُفط
ُ.ُٟتظة،ُوالُطرفةُعُتُوالُأقلُمنُذلك

فالنفسُا١تلكوتيػة..ُهبػاُالعطيػة..ُفبعػدُأفُتزكيهػاُأي ُلػكُالفػتح،ُوعلػىُيػديهاُأت ُ
و٬تػػلُلػػكُاإل٢تػػاـ،ُمثُُ.ٛ(فراسػػةُا١تػػ منُفإنػػوُينظػػرُبنػػورُهللاُاتقػػوا)ُلػػكُالفراسػػة:

مكتػػوٌبُعلػػىُحضػػرةُالقػػدوسُالُ"ُ:،ُويفػػتحُلػػكُاببُالعطػػاء،ُألنػػولػػكُالنػػِب٬ُُتػػل
ُ".ينا٢تاُأصحابُالنفوس

فففاتُالػنفسُا١تلكوتيػةُأفُالنفػوسُاألخػرى،ُرٔتػاُوحىتُالنفسُا١تلكية٢ُتاُآفات!!ُ
ُفتوصػلُللػنفسُا١تلكيػةُوشػاية:تضحكُع "أٍلُأانُالػذيُأعمػلُىػذاُوذاؾُمػنُأعمػاؿُُلػيَّ
!!،ُألٍلُالُأرىُتوفيػػػقُهللا،ُوالُمعونػػػةُهللا،ُُهُمصػػػيبةُيفُطريػػػقُهللاُوىػػػذُ،ا٠تػػَتُوالػػػب"
ُيلُيفُىذهُاألعماؿ.ُوالُإكراـُهللاُُ،والُفضلُهللا

                                                 
ُرواهُالطباٌلُعنُأّبُأمامةُهنع هللا يضرُٛ
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ولذلكُعلىُالسالكُأفُيستمرُيفُاٞتهاد،ُإىلُأفُيرىُفضػلُهللاُعليػوُوفيػو،ُفػَتىُ
،ُو نذفُمػػنُأنػػوُالُيتحػػرؾُحركػػة،ُوالُيسػػكنُسػػكنة،ُإالُبتوفيػػقُمػػنُهللا،ُؤتعونػػةُمػػنُهللا

؛ُيػرىُفيػوُفضػلُهللاُاًُتليفزيونيػُاًُلو،ُفمنُينظرُبيقُتُيفُأعمالػو،ُيشػاىدُفيهػاُفيلمػُهللاُ
ُوتوفيقُهللاُومعونةُهللا.

،ُألنػوُىػيُذكػُرُهللاُألنوُيرىُأفُأكبُلػذةُيتمتػعُهبػاُويفُىذهُاٟتالةُينسىُحظوظو؛
،ُىُعنػدهُيفُذكػرُهللاُليسُعندهُلذةُأكػلُاللحػم،ُوالُاٞتاتوىػات!.ُألفُاللػذةُالعظمػ

عليػػػو،ُويوقفػػػوُبػػػُتُيديػػػو،ُفهػػػذهُا١تنػػػة،ُالُُوا١تنػػػةُالكػػػبىُلديػػػوُأفُيتعطػػػفُا١تصػػػطفىُ
ُكلهاُمنُأو٢تاُإىلُآخرىا. ُكنوزُالدنيا ُتساويها
ُُُ...ُوأىلُالنفوسُا١تلكيةُىمُعباد٥ُتتاروف

ُمػنهمُمشػاىديػةُحػىتُيشػاىدُالواحػدُهمُببسػطُسػلطافُالػنفسُا١تلكفاٟتقُٯتنُُّعلػي
،ُويػػرىُملكػػوتُاإلنسػػافُومػػاُفيػػوُمػػنُغيػػبُالػػرٛتن،ُيػػرىُٜفػػَتىُملكػػوتُهللاُ؛ملكوتيػػة

ملكػػوتُالصػػدورُومػػاُفيػػوُمػػنُخػػواطرُسػػببهاُالنػػور،ُويػػرىُملكػػوتُالقلػػوبُومػػاُفيػػوُمػػنُ
خواطر٬ُتريهاُعبلـُالغيػوب،ُويػرىُملكػوتُالسػمواتُومػاُفيػوُمػنُعػواملُا١تبلئكػةُوعػواملُ

ُاٞتنَّات.
حابُالػػنفسُا١تلكيػػةُإطػػبلٌعُعلػػىُاٟتضػػرةُالقدسػػية،ُوعنػػدُسػػدرةُولكػػنُلػػيسُألصػػ

ويظػػلُيفُىػػذاُاٞتهػػاد،ُحػػىتُيتفضػػلُعليػػوُالكػػرَلُُا١تنتهػػىُيقػػوؿ:ُىػػاُىنػػاُانتهػػىُمقػػامي!.
ػػو ُ...ُبنفخػػةُمػػنُروحُقدسػػوُويتفضػػلُعليػػوُهللاُُ،اٞتػػواد؛ُفيفنيػػوُعػػنُنفسػػوُوعػػنُحسِّ

َُسُالُقُدسية.فُْالنػَُُّويعطيوُهللاُ
ُ

ُ

                                                 
ُ...ُوا١تلكوت:ُىوُكلُماَُغاَبُعنُالعُت.ا١تُُُٜ ُكلُماُيُرىُبعُتُاِٟتسِّ ُْلُك:ُىو
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ُُسُالقدسيَّةسُالقدسيَّةالنفالنفُُ::سابعاًُسابعاًُ
ُ

ُ:(غافر:٘ٔ)ُوىيُاليتُقاؿُربناُفيها

ُُُُ ُ ُ ُ  ُ ُ ُ ُ  ُ     
ىػػذاُىػػوُالػػذيُيشػػاىدُُ...ُالػػيتُىػػيُمػػنُروحُالقػػدسُ-ُوصػػاحبُالػػنفسُالقدسػػية

،ُوعواملُالبلىوت،ُوعواملُالنعموت،ُوعػواملُالُتُوة،ُوعواملُاٞتُباجملايلُالذاتية،ُوعواملُالعزَّ
وىػػذهُعػػواملُالقػػدسُاألعلػػى،ُالػػيتُىػػيُألىػػلُالنفػػوسُُالػػذيُالُٯتػػوتُ..ُيعلمهػػاُإالُاٟتػػيُُّ

ُالقدسية.
وىػيُالػنفسُالػيتُإفُوىبهػاُُ...ُيةُىيُالنفسُاحملفوظةُعػنُا١تعاصػيوالنفسُالقدس

بعصػػمتو،ُيتعهَّػػدُأوليػػاءهُْتفظػػوُُهُفكمػػاُتعهَّػػدُأنبيػػاء،ُهللاُتعػػاىلُلعبػػدهُيتعهػػدهُْتفظػػو
ُفحػػىتُلػػوُخطػػرتُا١تعصػػيةُعلػػىُابلػػوُػػػػػػُوىػػذاُالُ٭تػػدثُػػػػػػُفػػإفُهللاُُ،وكبلءتػػوُوصػػيانتو
بػػل٬ُتػػدُاألسػػبابُالػػيتُُ،فػػبل٬ُتػػدُاألسػػبابُالػػيتُتعينػػوُعلػػىُفعلهػػاُ...ُٯتنػػعُعنػػوُالػػدواعي

ُ.ٓٔ(ٕتَِدِمَنُالِعْصَمِةَُأفُالَُُإفَُّ:ُ)قاؿُُ،تردُّهُعنُاالقًتابُمنها
وليسُا١تعٌتُفقطُكماُيظنُالبعضُأالُٕتدُمػاُتسػتعُتُبػوُعلػىُا١تعصػيةُمػنُمػاؿُأوُ
رفقةُأوُصحة،ُولكنُمػنُا١تعػاٍلُالعليػةُيفُاٟتػديثُأالُٕتػدُلػكُيفُنفسػكُداعيػاًُيػدعوؾُ

ُوالُدافعاًُيدفعكُإليها.ُ،إىلُا١تعصية
ُ

ُفهذهُىيُأنواعُالنفوسُووصفها.

                                                 

ُ.الدررُا١تنتشرة،ُللجبلؿُالسيوطى،ُرواهُاإلماـُأٛتدُىفُزوائدُالزىدُعنُعوفُبنُعبدُهللآُٔ  
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ُ
ُ

ُالفصلُالثاٍل
ُفسأساسُجهادُالن

ُ

 ُالدواءُوالطبيبُالنفسي
 ُاألسسُاألربعة

 ُاألساسُاألوؿ:ُا١تطعمُاٟتبلؿ
 ُوالعملُبو ُاألساسُالثاٍل:ُٖتصيلُالعلمُالشرعيُالبلـز
 ُاألساسُالثالث:ُإخبلصُالعملُهلل
 ُاألساسُالرابع:ُا١ترشدُالعاملُالعامل

 ُنفسكُىيُالطريقُإىلُهللا
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
لَْيَسَُعُدوَُّؾُ:ُقال 
قَػتَػَلَكَُأْدَخَلَكُاْٞتَنَّةُالَِّذِيُِإذاُ

َُكاَفَُلَكُنُورًا،ُ َوإَذاُقَػتَػْلَتُو
َوَلِكْنَُعُدوَُّؾُنَػْفُسَكُاليتُبَػُْتَُ

بَػْيكَُ َُجنػْ
ُ(الديلميُعنُأيبُمالكُاألشعريُهنع هللا يضر)

ُ
ُ

ُُ
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ُُالفصلُالثاٍلالفصلُالثاٍل
ُُأساسُجهادُالنفسأساسُجهادُالنفس

ارؼ،ُموضػػوعُجهػػادُالػػنفس،ُذوُأ٫تيػػةُابلغػػةُلكػػلُسػػالك،ُولكػػلُواصػػل،ُولكػػلُعػػ
أفنػػواُأعمػارىمُيفُٖتليػلُخلجػػاتُالػنفس،ُوبيػػافُُولكػلُمػتمكن،ُوإفُالصػػاٟتُتُوالعػارفُت

مػػػنُُأطوارىػػػا،ُوتوضػػػيحُخفػػػاايُمػػػاُتوسػػػوسُبػػػوُيفُالصػػػدور،ُومػػػاُتفعلػػػوُيفُقلػػػوبُا١تتقػػػُت
وقػػدُجعػػلُالعػػارفوفُمراقػػيُالسػػالكُتُْتسػػبُمراتػػبُُ.خػػواطرُإ٢تاميػػة،ُومػػنُأحػػواؿُرابنيػػة
ُنعودُإليوُابلتفصيلُالحقاًُ...جهادىمُللنفس،ُوىذاُأمرُس

ُ

ُُالدواءُوالطبيبُالنفسيالدواءُوالطبيبُالنفسي
قررُالصاٟتوفُأنوُمػنُأرادُجهػادُنفسػو؛ُفػبلُبػدُأفُيكػوفُذلػكُعلػىُأسػاسُأدويػةُ

ةُسػيدانُومػوالانُرسػوؿُهللا،ُوعلػىُيػدُحكػيمُرابٍل،ُوطبيػبُنَّمنُكتابُهللا،ُوأشفيةُمنُسُُ
ُ...ُُُُُنفسيُروحاٍل،ُُأِذفُبذلكُ نذفُصريحُمنُسيدانُرسوؿُهللا

ُكػلَُمػُذيُبػدء:ُنقررُبػدءًُُلكولذ يقػررُعبلجػاًُللػنفسُٮتػالفُشػرعُهللا،ُفهػذاُُنُْأف
ُ!!ُُاٍل،ُٮتالفُبوُا١توىلُجلَُّوعبلأمرُشيطاٍل،ُأوُأمرُنفس

إذفُأوؿُمػػػاُقػػػررهُالعػػػارفوفُيفُجهػػػادُالػػػنفس:ُأفُجهػػػادُالػػػنفسُالُبػػػدُأفُيكػػػوفُ
رسػوؿُهللا،ُاسػتنبطهاُعػارؼُمػأذوفُُأبدويةُمنُكتابُهللا،ُوأشػفيةُمػنُسػنةُسػيدانُومػوالان

ُ،ُوغَتُىذاُالكبلـُالُنرضاه. نذفُصريحُمنُسيدانُوموالانُرسوؿُهللاُ

وكلُمنُيقررُجهاداًُللنفسُعلىُغػَتُالشػرعُالشػريف،ُوعلػىُغػَتُا٢تػديُاحملمػديُ
وُعػػػنُطريػػػقُاٟتنيػػف،ُفهػػػذا٢ُتػػوىُيفُنفسػػػو،ُأوُضػػػبلٍؿُمسػػتكٍنُيفُطبعػػػو،ُأوُلعمػػػىُْتظِّػػ

ُ:الكهف(:ٚٔ)ُذلكُقاؿُريبُسبحانو،ُولشرعُربوُ
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ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ      

ُأنوُأخذُطريقُالضبلؿ،ُوسببُالضبلؿ:ُأنوُمل٬ُتدُولياًُمرشداًُأيخذُبيده.ُ:أي
فعليػػوُأفُيتوقػػفُويراجعػػوُيػػداًُأوُسػػالكاًُأبمػػر٥ُتػػالفُللشػػرعُ...ُفكػػلُمػػنُأيمػػرُمُر

ُكمػاُامػاتلكرامػات!!،ُولػوُٝتػعُمنػوُخاصػةُاإل٢تولوُرأىُعلىُيديػوُصػريحُا !!ُويقػوؿُلػو
.ُفبلُيفعلُاإلنسػافُالسػالكُ.ُقاؿُا٠تليل:ُأخبٍلُْتقيقةُاألمرُوجليةُاألمرُليطمئنُقلِب

ُإالُماُيطمئنُإليوُقلبو.
ُولعلكػػػمُتػػػذكروفُٚتيعػػػاًُاٟتػػػديثُالشػػػريفُالػػػذيُيقػػػوؿُفيػػػوُسػػػيدانُرسػػػوؿُهللاُ

ْفَسَك،ُقَا٢َتَاَُثبَلاثًُ:ُالْػِبَُُمػاُاْطَمأَنَّػْتُِإلَْيػِوُالػنػَّْفُس،ُِاْستَػْفِتُنػَُ}ُ:لسيدانُواصبةُ
ُتوؾَُ َتاَؾُالنَّاُسَُوَأفػْ ُ.ٔٔ{َواإلمْثَُُماَُحاَؾُيفُنَػْفِسَكَُوتَػَردََّدُيفَُصْدِرَؾَُوإْفَُأفػْ

ُكػػػافُإمػػػاميُومرشػػدي٤ُتفوظػػػاًُفػػَأانُمػػػاُزلػػػتُملُ وىػػوُحػػػديثُواضػػحُوصػػػريح،ُفػػإف
ػػأدخػػلُدائػػرةُاٟتفػػاب،ُ حُيلُحػػىتُُأحفػػابُمػػنُا٢تػػواجسُوالشػػكوؾُولػػذلكُأطالبػػوُأبفُيوضِّ
ُألدخلُعلىُحضرةُهللاُورسولوُسليمُالقلب:ُوالظنوفُوغَتىا،

ُ ُ ُ  ُ ُ  ُ    (ٜٛ:الشعراء) 
ُ-،ُأدبُجلػػوسُالرجػػلُمػػعُا١تػػرأةُويفُذلػػكُيوضػػحُمػػوالانُاإلمػػاـُأبػػوُالعػػزائمُ

ُكافُشيخا٫ًُتاماًُ ُصػحيحاً:ُقػوالًُُقػدُقػاؿُحبيػِبُُ:يقوؿُ–ُ!!وا١تبلئكةُرىنُإشارتوولو
ُِمْنهػا،ُ} ُاآلِخِرَُفبَلُٮَتْلُػَوفَُّابْمػَرَأِةُلَػْيَسَُمَعهػاُذو٤ُتػرـِ َُكاَفُيُػْ ِمُنُاِبهللَُواْليَػْوـِ َوَمْن

ُ.ٕٔ{فإفَُّاثلِثَػُهماُالشَّْيطَاف
جلسػاُيفُمكػافُمفتػػوحُ،ُفلػوُيفُخلػوةُػػػػػػُوا٠تلػوةُىػيُأيُمكػافُمغلػػقُعليهمػاُ:أي
ُكػػافُالرجػػلُواثقػػاًُ)):ُإىلُأفُيقػػوؿُُ..ذلػػكُٓتلػػوةُُفلػػيس إىلُُمػػنُنفسػػو،ُمطمئنػػاًُُلػػو

                                                 

 رواهُأٛتدُعنُواصبةُرضىُهللاُعنو،ُجامعُا١تسانيدُوا١تراسيلُٔٔ
ُىفُمسندُاإلماـُاٛتدعنُجابرُبنُعبدُهللاُهنع هللا يضر،ُُٕٔ
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لو،ُفهلُىوُواثقُمنُاليتُٕتلسُمعو؟ُأالُتسرحُهبػاُا٠تػواطر؟..ُأوُتػذىبُُحفابُربوُ
إذفُُ؟!!!ُلكػنُىػلُىػوُواثػقُٔتػن٬ُتالسػها!أيُنفػًتضُأنػوُواثػقُمػنُنفسػو..ُهباُالظنػوف؟ُ
ُُيفُاتباعُالشرع:السبلمةُ

ُ((حافابُعلىُالُسنَّة،ُولوُُبشَّرَتُابٞتنَّة))
ل  ثممممممب ٍْ  ُيزَ َّ ِ ُ مممممم َٔ ِّ   َممممممبزفَْم   ل ِنُسممممممَُّزِ ثممممممب ٍْ  ُيزَ َّ ِ ُ مممممم َٔ ِّ   َممممممبزفَْم     ِنُسممممممَُّزِ

  

ٍُ انشَّْسعِ ثَمبُة انسَّمََيخِ  َزبِذْز  َِسْص ٍُ انشَّْسعِ ثَمبُة انسَّمََيخِ َٔ َزبِذْز  َِسْص َٔ  

  ُ

فكلناُنريدُالسػبلمة،ُوالسػبلمةُىػيُالطريػقُالػذيُلػيسُبعػدهُندامػة،ُفػبلُتعػودُمػرةُ
ُكػػػذا؟ُإذف٬ُتػػػػبُُ..ُملَُُِحػػػديثُابطػػػػٍت!أخػػػرىُتعػػػػي ُيفُنػػػدـُداخلػػػػيُأوُ فعلػػػتُكػػػػذاُأو

ُ،وإفُأفتػوؾ!ُوإفُأفتػوؾ!ُ!فُإليوُالقلب،ُوإفُأفتوؾماُاطمأُاالطمئنافُمنُالبداية،ُفالِبُّ
ُ:كػدُونقػوؿنُ ولذاُنعيدُونكررُُوُ.واإلمثُماُحاؾُيفُصدرؾ،ُوكرىتُأفُيطلعُعليوُالناس

ُوحرصواُعليوُيفُجهادُالنفوس:ُ،ونبوُعليوُالصاٟتوفُ،أفُأوؿُمبدأُقضاهُالعارفوف
 ُأفُتكوفُوسائلُاٞتهادُمنُكتابُهللاُومنُسنةُرسوؿُهللا. 
 ُوتكوفُالكيفيةُوا٢تيئةُواألدويةُواألشػفيةُالػيتُيتناو٢تػاُالسػالكُليجاىػدُهبػا

ُ...ُُماُصفتو؟.ُنفسو،ُموصوفةُعلىُيدُحكيمُرابٍل
اهُهللا،ُورقػاهُوأدانهُوانتقػُ،ىوُحكيمُأوُطبيب٣ُتربُذوُخبةُودراية،ُاصطفاهُهللا

سػػػيدانُومػػػوالانُرسػػػوؿُهللا،ُوأذفُلػػػوُسػػػيدانُرسػػػوؿُهللاُإذانًُصػػػر٭تاًُأفُيعػػػاًفُالنػػػاسُعلػػػىُ
ُ::يوسف(ٛٓٔ)ُقاؿُهللاُتعاىلُ..ُبصَتةُمنُهللا

ُ       ُ  ُ  ُ ُ ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ     ُ

ممبرِْهممََّ انسِّ رِْهممََّ انسِّ  َٓ ُ َُبَٚز  ٍُ ممبَٚبَضممخُ َٚممب ِيْسممِكٛ َٓ ُ َُبَٚز  ٍُ   َٚبَضممخُ َٚممب ِيْسممِكٛ

  

ِنمممٙ َٔ مممَذ  َْ مممرَّ  َ ََ  ٌْ ِنمممٙذُلس ٔيسمممكُخس إِ َٔ مممَذ  َْ مممرَّ  َ ََ  ٌْ   ذُلس ٔيسمممكُخس إِ
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ُكمػػػػاُوردُابٟتػػػػديثُالشػػػػريف ولكػػػػيُٮتػػػػوضُ،ُوجهػػػػادُالػػػػنفسُىػػػػوُاٞتهػػػػادُاألعظػػػػم
نػة،ُوإالُدةُوعتػادُحػىتُيسػلكُىػذاُالسػبيلُعػنُبيُِّلوُمنُعُػُاإلنسافُىذاُا١تضمار،ُفبلُبد

ُرقىُيفُالسَتُوالسلوؾ.قطعُالسنُتُواألعواـُوىوُالُيتحرؾُوالُي
أو٢تػػاُُوىػػذاُاألسػػاسُمكػػوفُمػػنُأربعػػةُأعمػػدة:ُ...ُالُبػػدُلػػوُمػػنُوضػػعُاألسػػاسُأوالًُ

ا١تطعمُاٟتبلؿ،ُواثنيهاُالعلمُوالعملُٔتػاُالُبػدُمنػوُمػنُالشػرعُالشػريف،ُواثلثهػاُىػوُٖتػريُ
وىػذاُاألخػَتُىػوُالبػابُالػذيُيػدخلُمنػوُُ...ُاإلخبلصُهللُيفُالعمل،ُورابعهاُىػوُا١ترشػد

ُنة.علىُميدافُاٞتهادُعلىُبيَّ
ياءُالزمػة٢ُتػذاُموُا١ترشدُثبلثةُأشػعلَُّفإذاُدخلُميدافُاٞتهادُعلىُيدُا١ترشدُالعامل

ُكيف٬ُتاىد؟.ُماذا٬ُتاىد؟ا١تيدافُ..ُأو٢تا:ُ ومػاُُ.ُُواثلثها:١ُتػاذا٬ُتاىػدُنفسػو؟.ُ.ُواثنيها:
ُا٢تدؼُمنُىذهُاٟتربُاليتُٮتوضها؟.
فنقػػػوؿُُ...ُوإ٬تػػػازُغػػػَت٥ُتػػػل،ُلٍُّبتفصػػػيلُغػػَت٦ُُتِػػػ..ُُوكػػلُىػػػذاُسػػػنتناولوُيفُاٟتػػػديث
ُوابهللُالتوفيقُومنوُالعوفُوالسداد:

ُ
ُُاألسسُاألربعةاألسسُاألربعة

ُُاألساسُاألوؿ:ُا١تطعمُاٟتبلؿاألساسُاألوؿ:ُا١تطعمُاٟتبلؿ
ؿُفكػلُأعمػاؿُحابطػةُوىابطػةُفػإذاُأ٫تػلُجانػبُا١تطعػمُاٟتػبلُ،وىوُاألساسُاألوؿ

ىُأكػػػلُبػػػدُأفُيتحػػػرَّالُُ؛األسػػػاسُاألوؿُ-فاألسػػػاسُقبػػػلُٚتيػػػعُاجملاىػػػداتُُإذاًُُوابطلػػػة.
ُ..ُ!ُ!ذلكُوأقسم١ُتاذا؟ُبَػُتََُّاٟتبيبُُ.الطيبات

ُ..ُُُ؟!!علىُماذاُتقسمُايُرسوؿُهللا
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ـَُيفَُجْوِفِوَُماُيُػتَػَقبَُّلُ} ،ُاًُِمْنُوَُعَمػَلَُأْربَِعػَُتُيَػْومػِإفَُّاْلَعْبَدُلَيَػْقِذُؼُاللُّْقَمَةُاْٟتََرا
َاَُعْبٍدُنَػَبَتُٟتَُْمُوُِمَنُا  .ٖٔ{لسُّْحِتَُوالرِّاَبُفَالنَّاُرَُأْوىَلُِبوَُِوَأٯتُّ

ُخطوةُوىوُأصبلًُالُتقبػلُمنػوُصػبلةُ!فأيُجهادُينفعو !ُوكيفُيسَتُيفُطريقُالقـو
الُلَبػَّْيػَكُ)ُبػلُإفُهللاُتعػاىلُيقػوؿُلػو:...ُُ!!؟والُصياـُوالُحج،ُوكلُأعمالوُمػردودةُعليػو

ُُُ...ُفبلُبدُمنُا١تطعمُاٟتبلؿ..ُ.ُٗٔ،َُوَحجَُّكَُمْرُدوٌدَُعَلْيَك(َوالَُسْعَدْيكَُ
يفُىػػذاُالصػػػحايبُالػػػذيُُ-كػػلُاألسػػػوةُُ-ُولنػػػاُأسػػػوةُُ.وىػػذاُىػػػوُاألسػػاسُاألوؿ

ىػػلُُىاُمسػػتجابُالػػدعوة!.ليكػػوفُبسػػرُُِّ،ليعليػػوُويرقيػػوُبػػدعوةُنبويػػةُذىػػبُلرسػػوؿُهللاُ
ُُُ.غوُأملوبلُدعاهُإىلُجهادُنفسو!.ُووصفُلوُروشتةُنبويةُتبلُِّ..ُالُ..ُُ؟ُدعاُلوُ
ُوراٝتػاًُسػبيلُالرشػاد:ُ،واضعاًُأسػاسُاٞتهػادُ-ُقاؿُلوُ..ُاُروشتةُاٟتبيبُلو؟ُم
ُ.٘ٔ{اَيَُسْعُدَُأِطْبَُمْطَعَمَكَُتُكْنُُمْسَتَجاَبُالدَّْعَوةُِ}

وىػػذاُيقػػربُُإطابػػةُا١تطعػػمُوٖتػػريُاٟتػػبلؿُفيػػو،ُفاألسػػاسُاألوؿُٞتهػػادُالػػنفسُىػػو:
نظػػرُإىلُاُ...ُبػػذلكُا١تػػ منُتُأٚتعػػُتُألفُهللاُأمػػرُبػػذلكُا١ترسػػلُتُوأمػػرُ،العبػػدُمػػنُمػػواله

ُ:(ا١ت منوف:ٔ٘)ُماذاُقاؿُتعاىل٢ُتمُ..ُ!!تكليفُهللاُللمرسلُت

ُ             ُُ

أنػػوُحػػىتُالثػػوبُُ-ُبعػػدُأفُبػػُتُأثػػرُاللقمػػةُاٟتػػراـُيفُبطػػنُالعبػػدُ-ُبػػلُويقػػوؿُ
ُُيوُدرىمُحراـ:علىُجسدهُٯتنعُقبوؿُالعملُإفُدخلُف

                                                 
ُا١تعجمُاألوسطُللطباٌلُعنُابنُعباسُرضيُهللاُعنهمأُٖ
:ُ)منُحجُٔتاؿُحراـُفقاؿ:ُلبيكُاللهمُلبيك،ُقاؿُقاؿ:ُقاؿُُنُعمرُعُوأماىلُابنُمردويُٗٔ

 )اٟتديث(.ُهللاُلوُُ...(
ُا١تعجمُاألوسطُللطباٌلُعنُابنُعباسُرضيُهللاُعنهماُ٘ٔ
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ُالُيَػْقَبُلُ} َمِنُاْشتَػَرىُثَػْواًبُِبَعشَرِةَُدرَاِىَمَُويفُثَػْوِبوُِدْرَىٌمُِمْنَُحَراـٍ
ـََُعَلْيِوُِمْنُوَُشْيءٌُ ُ.ٙٔ{هللاَُُلُوَُصبلٌةَُماَدا

ُ،وىذاُحخذُمنوُأفُا١تطعمُاٟتبلؿُالُيعٍتُا١تأكػلُفقػط!ُوإ٪تػاُىػوُا١تطعػمُوا١تشػرب
وكػػػلُنفقػػػةُينفقهػػػاُالعبػػػدُالُبػػػدُأفُتكػػػوفُمػػػنُحػػػبلؿُزالؿُُ،كػػػبوا١تلػػػبسُوا١تسػػػكنُوا١تُر

ُوينفقهاُببلُسرؼُوالُتقتَتُوال٥ُتيلة.

والُيبيػػػػػعُالػػػػػوىمُوا٠تيػػػػػاؿُأوُالػػػػػدجلُُ،والُٮتػػػػػدعُومػػػػػنُىػػػػػذاُاألسػػػػػاسُفػػػػػبلُيغػػػػػ ُُّ
والُأيكػػػلُمػػػاؿُاليتػػػيمُُ،والُيهضػػػمُحػػػقُوارثُ،والُيطفػػػفُا١تكيػػػاؿُوا١تيػػػزافُ،واالحتيػػػاؿ

وكػػػذاُا١تواشػػػيُوالطيػػػورُأوُا١تبيػػػداتُُ،ُتُيفُزراعتػػػوُاب٢ترمػػػوانتابلباطػػػل،ُوالُيغػػػ ُا١تػػػ من
ُ:ا١تائدة(:ٓٓٔ)ُا١تمنوعة!ُوهللاُتعاىلُفرؽُبُتُاٟتقُوالباطلُفقاؿُ

                            
ُ

نػػوُاجملاىػػدُلنفسػػػوُيفُفهػػذاُا٠تبيػػثُالكثػػَتُالػػذيُيعجػػبُالػػنفسُا١تريضػػة،ُ٭تػػذرُم
 :(الفرقاف:ٖٕ)ُا١تقاـُاألوؿُألنوُينقضُاألعماؿُو٬تعلهاُداخلةُيفُقوؿُهللاُ

ُ   ُ ُ ُ  ُ ُ  ُ    ُ   ُ ُُ

بنيػػافُجهػػادهُويسػػَتُيفُطريػػقُتزكيتػػوُلنفسػػوُوقػػدُحكػػمُعلػػىُالبنيػػافُيبػػٍتُفكيػػفُ
اتػَُّقػػواُ}ُ:ومػػٌتُنفسػػوُابلفشػػلُمػػنُقبػػلُأفُيبػػدأُلقولػػوُُ؟!!قبػػلُأفُيبػػٍتاب٠تػػرابُمػػنُ

َياِفُفَِإنَُّوَُأَساُسُا٠ْتََرابُِ ـَُيفُاْلبُػنػْ ُ.ٚٔ{اْٟتََرا

                                                 
ُما.سندُأٛتدُبنُحنبلُومسندُعبدُٛتيدُعنُابنُعمرُرضيُهللاُعنهومُشعبُاإلٯتافُللبيهقىُٙٔ
ُما.رضيُهللاُعنهُمسندُالشهابُالقضاعىُ،ُعنُابنُعمرُٚٔ
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وىػػوُٖتػػريُُ...ُفهػػذاُىػػوُاألسػػاسُوالعمػػودُاألوؿُيفُبنػػاءُجهػػادُالػػنفسُوتزكيتهػػاُ
ُكاف. ُاٟتبلؿُيفُكلُنفقةُينفقهاُيفُأيُغرضُأايًُما

ُالُيقبلوفُعاطبلًُيفُطريقهم،ُفمنُملُتكػنُلػوُحرفػةُُوالُأنسىُأف أشَتُإىلُأفُالقـو
ُنفسػػوُعػػنُاٟتاجػػةُُ،ردُّوهُليػػتعلمُصػػنعةُقُمنهػػاُعلػػىُنفسػػوُوأىلػػويتكسػػبُمنهػػاُوينفػػ فيعػػزَّ

ُوالطلب،ُمثُيقبلوفُمنوُأفُينظرواُيفُأمرُصحبتو٢ُتم!...
ُ

ُُوالعملُبووالعملُبو..ُ..ُاألساسُالثاٍل:ُٖتصيلُالعلمُالشرعيُالضروريُاألساسُالثاٍل:ُٖتصيلُالعلمُالشرعيُالضروريُ
ُعليػػوُبنػػاءُجهػػادُالػػنفسُوتزكيتهػػا:ُ-لعمػػودُالثػػاٍلُوا أفُُىػػوُأنػػوُالُبػػدُالػػذيُيقػػـو

ُ،أوُا١تعػامبلتُ،سػواءُيفُالعبػاداتُ،يعرؼُويعملُٔتاُالُبػدُلػوُمنػوُمػنُاألحكػاـُالشػرعية
ُأوُيفُاألخبلؽ.ُ،أوُالعقيدة

ُليسُبطريػقُجهػلُوالُاعتبػاط،ُوالُتكاسػلُعػنُٖتصػيلُالعلػمُوالعمػلُ فطريقُالقـو
علػػػىُالعلػػػمُوالػػػتعلم،ُولػػػيسُىنػػػاؾُمػػػنُديػػػن٬ُتػػػلُُّالعلػػػمُوأىلػػػو،ُوأجػػػزؿُثػػػوابُُبػػػو،ُمبػػػٍتٌُ

ليصػلُُ-ا١تتعلمُتُوا١تعلمُتُمثلُديننا،ُفأوىلُبكلُمنُأرادُأفُيسلكُسبيلُجهادُنفسػوُ
ُ..١ُتاذا؟ُفيحصلُلوُماُالُبدُلوُمنوُ،أف٬ُتعلُالعلمُرائدهُ-ُإىلُىداهُورشده

وذاؾُُ-ُزمػعُإحكػاـُقيادىػاُْتػدودُالشػرعويُ،اليتُيريػدُجهادىػاُ-ألفُنفسوُىذهُ
الشيطافُالذيُيعينهاُويوسوس٢ُتاُ..ُإ٪تا٫ُتاُيدخبلفُلئلنسافُمنُاٞتهةُالػيت٬ُتهػلُفيهػاُ

ُفيػػوُابلعمػػل،ُحكػػمُشػػرعُالػػرٛتنُ ُلػػوُأفُيعػػرؼُحكػػمُالشػػرعُيفُأيُأمػػرُيقػػـو ُ،فلػػـز
ُكافُالعملُمنُأعماؿُالدنياُأوُالدينُأوُأيُشأفُكاف. ُسواًء

ُُكػػػُ-ُكػػػمُايُإخػػػواٍلوأانُأقػػػوؿُل فُأفضػػػلُعمػػػلُإُمػػػنُأرادُأفُيتقػػػربُإىلُهللا:ُلَُّواي
ُوالُالزكػػػاةُوالُاٟتػػػج،ُولكػػػنُُيتقػػػربُبػػػوُاإلنسػػػافُإىلُهللاُ ليسػػػتُالصػػػبلةُوالُالصػػػـو

،ُأفضػػلُعمػػلُيتقػػربُبػػوُاإلنسػػافُإىلُهللاُىػػوُطلػػبُالعلػػمُالػػديٍتُوالفقػػوُيفُديػػنُهللاُ
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دهُفػوؽُكػلُتصػورُوأبعػدُمػنُكػلُخيػاؿ،ُعندما٨ُتسبُأجػره؟٧ُتػ..ُٕتلسوُُفمجلسُعلمٍُ
٣تلػػسُعلػػمُوإفُقػػلُخػػَتُمػػنُعبػػادةُ))ُفقػػدُوردُيفُاألثػػرُيفُأجػػر٣ُتلػػسُالعلػػمُقػػو٢تم:

ُ.((سبعُتُسنةُليلهاُقياـُوهنارىاُصياـ

ُليلهػػاُ أيُسػػبعُتُسػػنةُعبػػادةُمػػنُغػػَتُعلػػم،ُفلػػوُأفُواحػػداًُمكػػثُسػػبعُتُسػػنةُيقػػـو
ُهنارىاُعلىُجهل،ُوجاءُآخرُملُيعملُمثلُ عملػوُولكنػوُحضػر٣ُتلػسُعلػمُصػححُويصـو

بػوُعبادتػػوُلكػافُلػػوُمػػنُاألجػرُعنػػدُهللاُأكثػر٦ُتػػاُلػػؤلوؿُالػذيُعبػػدُعلػىُجهػػلُوملُيكلػػفُ
ُنفسوُبتعلمُماُالُبدُلوُمنو.

اْطلُبُػواُ}ُوىوُ٭تثُكلُا١تسػلمُتُعلػىُحضػور٣ُتػالسُالعلػم:ُقاؿُا١تعلمُاألوؿُ
ُتُفَِإفَُّطََلَبُالِعْلِمُفَُ ُُمْسِلمٍُاْلِعْلَمَُوَلْوُابلصِّ ُُ.ٛٔ{رِيَضٌةَُعَلىُُكلِّ

َوَمػػػاُُ،ِإَذاَُمػػػَرْرُ ُْبِػػػِراَيِضُاْٞتَنَّػػػِةُفَػػػاْرتَػُعوا،ُِقيػػػَل:ُاَيَُرُسػػػوَؿُهللاُِ}ُ:وقػػػاؿُ
}َمػػاُِمػػْنَُخػػارٍِجُٮَتْػػُرُجُِمػػْنُُأيضػػا:ُوقػػاؿُُ.ٜٔ{ِراَيُضُاْٞتَنَّػػِة،ُقَػػَاؿ:٣َُتَػػاِلُسُاْلِعْلػػمُِ

ُوقػػاؿُُ.َٕٓضػػَعْتُلَػُوُاْلَمبلِئَكػػُةَُأْجِنَحتَػَهػاُِرًضػػأُتَػاَُيْصػػَنُع{بَػْيتِػِوَُيْطلُػػُبُاْلِعْلػَم،ُإالُوَُ
ُاْٟتِيَتاُفُيفُاْلَبْحِر{ُأيضا: ُُكلََُّشْيٍءَُحىتَّ ُٕٔ}ِإفَُّطَاِلَبُالِعْلَمَُيْستَػْغِفُرَُلُو

ُ ُويقػـو ُكانت٣ُتالسُالعلمُأفضلُمنُكلُىذهُالعباداتُألفُمنُيصليُويصـو ولذا
ُأخبُأفُطلبُالعلمُفريضة.ُوُانفلةُورسوؿُهللاُالليلُفعبادتوُسنةُأ

                                                 
ُهقىُىفُشعبُاإلٯتاف.يالبُ-عنُأنسُبنُمالكُهنع هللا يضرُُٛٔ
 ا١تعجمُالكبَتُللطباٌلُ-عنُابنُعباسُرضيُهللاُعنهمأُُٜ
ُساؿُا١ترادىابنُخزٯتةُعنُصفوافُبنُعُٕٓ
 )ُجامعُاألحاديث(ُ-ابنُعبدُالبُىفُالعلمُعنُأنسُرضىُهللاُعنؤُُٕ
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ويستويُيفُطلبوُواٟتاجةُإليوُالرجاؿُوالنساءُألفُاإلسبلـُملُيفرؽُبينهمػاُيفُشػرعُ
هللا،ُيفُالعبػاداتُأوُيفُا١تعػػامبلتُالشػػرعية،ُأوُبكػػلُشػػيءُيفُديػػنُهللا،ُإالُبعػػضُاألمػػورُ

ُالرجاؿُدوفُالنساءُوالعكس،ُلكنُاجململُعمُو ُماًُفالكلُفيوُسواء.اليتُٗتصُّ
ُكمػاُ فماُىوُالعلمُالفرضُعلىُكػلُمسػلمُومسػلمةُأفُيتعلمػوُوالػذيُالُبػدُلػوُمنػو

عػنُُ،...ُحخػذُذلػكُمػنُحػديثُرسػوؿُهللاُ؟!!ُقلناُحػىتُيصػحُسػلوكوُلطريػقُاٞتهػاد
}بُػػػٍِتَُُ:قلػػػبُا١تسػػػلم،ُُقػػػاؿُُاإلسػػػبلـُالػػػيتُبػػػدوهناُالُينتصػػػبُبنػػػاءُاإلسػػػبلـُيفُأركػػػاف

ـُُعَُ ُهللاَُوَأف٤َُُّتَمَّػػداًُُ:لَػػىَُٜتْػػسٍُاإِلْسػػبَل ُالصَّػػبَلةُُِ،َعْبػػُدُهَُوَرُسػػُولُوَُُُشػػَهَاَدِةَُأْفُاَلُِإلػػَوُِإالَّ ُ،َوِإقَػػاـِ
ُرََمَضَاَف{ُ،َوَحجَُّاْلبَػْيتُُِ،َوِإيَتاِءُالزَّكاةُِ ُ.َٕٕوَصْوـِ

ُمػػػػنُأفُيشػػػػيدىاُُفهػػػػذاُاٟتػػػػديثُالشػػػػريف ىػػػػوُالقاعػػػػدةُا١تتينػػػػةُالػػػػيتُالُبػػػػدُللكػػػػلِّ
أوُقريػػبُمػػاُُ،تعلمهػػاُالسػػالكُعنػػدُاٟتاجػػةُإليهػػايمػػاُعػػداُذلػػكُمػػنُالػػزايداتُف نحكػاـ،ُُو

أي ُأواهنػاُمػػنُزكػاةُأوُحػػجُأوُزواجُأوُأوالدُأوُٕتػارةُومعػػامبلتُأوُغَتىػاُُالكثػػَت،ُفػػإذاُ
فبلُيغررُبو،ُوالُيوقعوُاٞتهلُيفُحيلُالنفسُأو٥ُتالفاتُالشرع. ُجاءتُكاف٢ُتاُمستعداًُ

علػىُكػلُفػردُأفُيػتعلَّمُأمػوراًُثبلثػةُىػيُالعقيػدةُُ-ُتواٍفُببلُإبطاءُوالُ-ولذا٬ُتبُ
مػػنُأحكػػاـُالعػػوراتُواٟتػػيضُُ-والصػػبلةُوالصػػياـ،ُمثُرابعػػاًُأمػػورُا١تػػرأةُللنسػػاءُوالفتيػػاتُ

ُإفُأحسنُذلك.ُ-ُوالطهارةُوالزينةُالشرعية ُيتعلمنَّهاُأوُيتعلمهاُوليهنَُّليعلمهنَّ

قيدةُتبدأُابلشهادتُت،ُوأسرارُىػذاُاإلقػرارُأفُالعُ:فنقوؿُونفصلُاألمرُقليبلًُ ن٬تاز
ابلرسػػالة،ُومػػاُيسػػتلزموُىػػذاُاإلقػػرارُالعظػػيمُمػػنُالرضػػاُُالعظػػيمُهللُابلوحدانيػػةُولرسػػولوُ

ُابلقضاءُوالقدرُالذيُىوُآفةُضغوطُالعصر،ُو٨تتاجُفيهاُأفُنفهمُأسسُقبػوؿُاألعمػاؿ
ُالرزؽُاٟتبلُ،اإلخبلصُهللُنمُ.. ُؿ.وابتغاءُرضاه،ُوكيفيةُٖتريِّ

                                                 
 رواهُالشيخافُ-عنُابنُدمحمُبنُزيدُبنُعبدُهللاُبنُعمرُرضيُهللاُعنهمإُُٕ
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ُكيفيةُالتحصنُابٟتصوفُالشرعيةُمنُاآلايتُالقرآنيػةُواألذكػارُ وكذاُعليوُأفُيتعلم
النبويػػة؛ُوذلػػكُحػػىتُالُيقػػعُالسػػالكُفريسػػةُالػػوىمُأوُالػػدجلُأوُا١تشػػايخُا١تشػػعوذينُأوُ

..ُأوُغػػَتُذلػػكُعنػػدماُُقطػػاعُطريػػقُربُالعػػا١تُتُمػػنُأشػػباهُا١تتصػػوفُتُأوُغػػبلةُا١تػػدعُت
طلػػب،ُأوُصػػحةُومػػرض،ُأوُفقػػرُوغػػٌت،ُوغَتىػػاُمػػنُمعًتكػػاتُتفركػػوُاٟتيػػاةُبػػُتُعػػرضُُو

وقدُتوقعوُنفسوُٞتهلػوُعنػدماُٯتػرُٔتثػلُىػذهُ..ُُاٟتياةُاليتُالُبدُلكيُحيُمنُمكابدهتا!!
ُالشدائد!!

مثُاألمػػػػرافُالثػػػػاٍلُوالثالػػػػثُوىػػػػوُعلػػػػمُالصػػػػبلةُوالصػػػػياـ،ُوطبعػػػػاًُمعهمػػػػاُالطهػػػػارةُ
اُٯتكننػاُأفُنػ ديُالصػبلةُصػحيحةُهللُوالوضوءُوالغسل،ُو٨تنُمطالبوفُابألحكاـُاليتُهبػ

الُلنتبحػػرُونفػػيتُيفُأحكامهػػا،ُوكػػذلكُالصػػياـ،ُأمػػاُالزكػػاةُواٟتػػجُفكمػػاُقلنػػاُإذاُحػػافُُ-
ُحينهاُُفرضُعليناُتعلمُعلومهاُوالُعذر.

وابلطبعُىنػاُحقػوؽُأخػرىُكثػَتةُ٭تتػاجُكػلُمسػلمُأفُيتعلمهػاُيفُوقتهػاُمثػلُحقػوؽُ
م،ُوحقُاٞتارُوالفقػَتُوا١تػريضُوحػقُالطريػقُوآدابُالوالدينُواألقاربُومعاٍلُصلةُالرح

ُكماُ٭تتاجُابلطبع١ُتعرفةُالكلماتُا١تقدسةُاليتُكػافُسػيدانُ العملُوآدابُالطعاـُوغَتىا،
ُكػلُعمػلُيعملػوُيفُأيُشػأفُمػنُليػلُأوُهنػارُحػىتُيكمػلُىػذهُُرسوؿُهللاُ يرددىاُعند

يءُمػنُالتفصػيل،ُوأسػاسُكػلُمػاُا١تبادئُالتشريعيةُوىذاُماُسنتناولوُفيماُأي ُالحقػاًُبشػ
ُكيفُٮتلصُعملوُهلل.ُ ُسبقُأفُيتعلم

ُ

ُُاألساسُالثالث:ُإخبلصُالعملُهللاألساسُالثالث:ُإخبلصُالعملُهلل
ُفػبلُينتظػرُأجػػراًُُ،فالػذيُيعمػلُوينتظػرُاٞتػزاءُمػنُا٠تلػقُفقػػدُفسػخُعقػدهُمػعُاٟتػق

ُإذاُماذاُيريُدُاٟتقُّ؟ُ...ُُاٟتقمنُ

                 ُ(٘:)ُالبينة
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،ُحػىتُلػػوُاشػًتيتُلػزوجيتُأكلػػةُحلػوة،ُالُأقػوؿ٢ُتػػاُأانُاشػًتيتُلػكُكػػذا!ُ!!يفُكػلُعمػل
ألنػػٍتُاشػػًتيتهاُهللُأوالًُ..ُولػػيس٠ُتػػاطرُزوجػػيتُيفُا١تقػػاـُاألوؿ؛ُألنػػٍتُأريػػدُأفُآخػػذُأجػػرُ

مػػةُيضػػعهاُرُحػػىتُيفُاللق}إفُا١تػػرءُليػ جُ..ُيفُعػػبلهُعملػيُىػػذا٦ُتػن؟..ُمػػنُهللاُجػلَُّ
ُ.ُزوجتو{يفُيفُِّ

يُعػػنُطلبهػػاُأوُفِّػػكُُلػػوُأحضػػر٢ُتػػاُىػػذهُاللقمػػةُوقػػاؿ٢ُتػػاُ"أانُأحضػػرهتاُلػػكُلكػػيُتَُ
ولكنهػػاُهلل!ُولػػذلكُالُأشػػًتي٢ُتػػاُإالُمػػاُيرضػػيُُ..ُتكػػوفُىػػذهُأجرتػػوُوانتهػػىُ،لتسػػكيت"

ُ!ُمثُرضاىا،ُألنٍتُأتعاملُمعُهللا.هللا،ُوليسُاٟتاكمُيلُرضاىا!،ُرضاءُهللاُأوالًُ

}وإفُيفُحػػػىتُيفُقضػػػاءُالواحػػػدُلشػػػهوتوُمػػػعُأىلػػػو،ُفتمػػػاـُاٟتػػػديثُالسػػػابق:ُبػػػلُ
ُهللُولوُيفُقضاءُالشهوةُا١تباحة!.ُةًُ...ُفاجعلُلكُنيَُّٖٕبضعُأحدكمُلصدقة{

وا١ترأةُاليتُهتديُٞتَتاهناُأوُأقارهباُيفُا١تناسباتُوٖتسػب٢ُتػمُوتسػجلُىنػاُٜتسػوفُ
تنتظػرُا١تثػل!ُوإذاُملُتعػَطُا١تثػلُتػتكلمُُ،ُمث!!،ُوعندُفبلنةُزجاجػةُزيػتُوكيلػوُسػكرجنيهاًُ

ُكافُملُتنتظرُعليوُجزاًءُمنُأحد. ُعليهمُوتشكو!ُفهلُكافُالعملُهلل؟ُلو

وخػػدمتهاُيفُُ،وكػػذاُيفُتػػربييتُألوالديُونفقػػيتُعلػػىُعيػػايل،ُويفُتربيػػةُاألـُألبنائهػػا
ُكلُىػذاُلوجػوُهللاُوطلبػاًُلرضػاءُهللا،ُ ال١ُتنفعػةُبيتُزوجها،ُفيجبُعلىُاٞتميعُأف٬ُتعلوا

!ُفػػػبلُتعػػػَتىمُٔتػػػاُ!..ُمػػػاذاُعنػػػدىمُليعطػػػوؾُأوُٯتنحػػػوؾ؟ُأنتظػػػرهُمػػػنهمُوالُألمػػػلٍُُ،أرٕتيهػػػا
ُكػذاُوكػذاُ:كماُيقػوؿُبعػضُاآلابءُأوُاألمهػاتُألبنػائهمُُ-أنفقتُ وأفنينػاُُ،قػدُفعلنػاُلكػم

فكػػلُىػػذاُُ!!أوُىػػلُىػػذاُجػػزاءُتربيتنػػاُلكػػمُ!!وملُيثمػػرُىػػذاُفػػيكمُ،أعمػػارانُيفُخػػدمتكم
ُ..١ُتاذا؟..ُتضيِّعهاهبذاُىذهُاألعماؿُالعظيمةُوأنتُيفسدُجزاءُ

                                                 
ُصحيحُالبخارىُومسلمُعنُعامرُبنُسعدُعنُأبيوُٖٕ
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...ُوكلهػػػاُيقصػػػدوفُهبػػػاُوجػػػوُهللاُويطلبػػػوفُمنهػػػاُألفُا١تػػػ منُتُكػػػلُأعمػػػا٢تمُعبػػػادةُ
كػػافُىنػػاؾُرجػػلُمػػنُالصػػاٟتُتُيتعامػػلُهبػػذهُاألحػػواؿُفكػػافُُرضػػاه،ُوالُمػػنُأحػػدُسػػواه.

ذاُاستحضػػرتُسػػبعُتُإُإٍلُالُأخػػرجُمػػنُبيػػيتُإال))إلخوانػػوُمعلمػػاًُوحػػااث٢ًُتػػم:ُُيقػػوؿُ
ُ....ُوكلماُزادتُالنواايُزادُاألجرُوالثوابُ.((نيةُيفُخروجيُكلهاُهللُ

،ُدَّرَّبػَُّهمُعليػوُالصػبلةُكافُأصحابُرسوؿُهللاُُ-ايُإخواٍلُُ-وعلىُىذاُاٟتاؿُ
،ُوطلػػبُوجهػػوُالكػػرَلُورضػػاهُ، نخػػبلصُالعمػػلُهللُ؛وأ ُالسػػبلـُعلػػىُىػػذاُاٟتػػاؿُالعظػػيم

ُكػػانواُ وكانػػتُآخػػرُمعاقػػلُا١تلػػوؾُيفُُ-يفتحػػوفُمدينػػةُيفُفػػارسُاٝتهػػاُهناونػػدُحػػىتُأهنػػم
وظلػػواُشػػهرينُالُيسػػتطيعوفُفػػتحُا١تدينػػةُبسػػببُىػػذاُُ،وكػػافُحو٢تػػاُحصػػنُكبػػَتُ-ُفػػارس

ُكافُأحدُصحابةُرسوؿُهللاُمشغوؿُالباؿ ُمنُاألايـ الُيريدُأفُأيخػذُُ..ُاٟتصن،ُويفُيـو
ُالعػػا١تُتُنػػوطُالشػػجاعة،ُوالُقػػبلدةُالنيػػل!!ُولكػػنُيريػػدُ أفُأيخػػذُنػػوطُالشػػجاعةُمػػنُربِّ

ُوالوساـُمنُسيدُاألولُتُواآلخرين.
فقػػاـُولػػبسُمبلبسػػو،ُوذىػػبُٞتماعػػةُمػػنُاٞتنػػودُالُيعرفونػػو،ُوقػػاؿ٢ُتػػم:ُسػػًتفعونٍتُ

سألوهُمػنُأنػت؟.ُقػاؿ٢ُتػم:ُلػيسُُ...ُوترموٍلُمنُفوؽُالسورُوسطُاألعداءُّتوارُالباب
ورُيفُوسطُاألعػداءُواهنالػتُعليػوُالسػيوؼُفحملوهُورموهُمنُفوؽُالس...ُُلكمُشأف!!

فأخػػذُيضػػربُابلسػػيفُمػػنُحولػػو!!ُحػػىتُقػػتلهمُ نعانػػةُمػػنُهللا!!ُمثُفػػتحُفتحػػةُيفُالبػػابُ
واندىُعلىُا١تسلمُت!!ُفدخلواُمنُالباب!!ُوفتحُهللاُىذاُاٟتصنُوىػذاُالبلػدُببكػةُىػذاُ

عرفػػو،ُفلػػمُيظهػػرُالرجػػل،ُفػػأعلنُالقائػػدُالعػػاـُعػػنُمكافػػأةُعظيمػػة٢ُتػػذاُالرجػػل،ُوكػػافُالُي
ُالرجلُوملُيبلغُعنوُأحد!!ُوظلُالقائدُعلىُىذاُاٟتاؿُثبلثةُأايـ.

أانُأعػرؼُالرجػلُالػذيُفػتحُاٟتصػن!ُوىػوُيريػدُُ:ويفُالنهايةُذىبُلوُالرجػلُقػائبلًُ
الشػرطُاألوؿُأفُالُتعػرؼُُ:ومػاُشػروطو؟.ُقػاؿُ:أفُيقابلك،ُولكنُلوُثبلثةُشروط،ُقػاؿ
خصػػو،ُوالشػػرطُالثػػاٍل:ُأفُالُتعطيػػوُأجػػراًُألنػػوُيريػػدُأمػػَتُا١تػػ منُتُعمػػرُبػػنُا٠تطػػابُبش
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،ُالشػػرطُالثالػػث:ُأفُالُتشػػهرهُبػػُتُاٞتػػي .ُفقػػاؿُالقائػػد:ُموافػػقُعلػػىُُأجػػرهُمػػنُهللاُ
ُكلُىذهُالشروط،ُمنُىذاُالرجل؟.ُفقاؿ:ُأان!..ُوتركوُوخرج.

ُىم:ُ..ُمنُى الءُالرجاؿ؟...ُفهذاُىوُالعهد،ُوى الءُىمُأىلُاجملاىدةُ

                             

                     (ٕٖ:األحزاب) 

ُكاف٫ُتُّ ُكلُّػرجاٌؿ ألهنػمُعرفػواُمػنُالبدايػةُأفُالعقػدُُ،وُإرضػاءُالواحػدُا١تتعػاؿُهم

ُكلناُماُىومعُهللا،ُالعقدُالذيُٮتصُُّ  ؟.نا          ،ُُهللاُمنُالػذيُاشػًتى؟..

 ُُن؟٦تَّػػػػ          -ُُُكػػػػانوا ُكلهػػػػم؟ُُِبُُِّعصػػػػرُالنَّػػػػيفالػػػػذين ..ُفقػػػػطُأـ

ُالقيامػػػػػة  ُ...ُومػػػػػاذاُاشػػػػػًتىُمػػػػػنهم؟ُ.ا١ت منػػػػػوفُكلهػػػػػمُإىلُيػػػػػـو            ُ

 ُبػػػػُُومبُيعػػٍتُهللاُ:التوبػػة(.ٔٔٔ)     ُ..ُُكلهػػاُ؟ يعػػٍتُحركػػاهتمُوسػػكناهتمُوأعمػػا٢تم
والُُ،هلل،ُومػػا٢تمُيتصػػرفوفُفيػػوُعلػػىُوفػػقُكتػػابُهللاُوكمػػاُأيمػػرُشػػرعُهللا،ُطلبػػا١ًُترضػػاةُهللا

ُُ..ُ!!فيوُيتصرؼُفيوُقائبًل:ُمايلُوأانُحرُّّ
ُكافُٮتصُُّ ولكنػوُيقػوؿُلػك:ُأنػتُتعمػلُكػلُ.ُ.ُ؟ك؟.١ُتاذاُ٭تاسػبكُعليػوُهللاُإذاًُلو

ُكماُوضػحُشػرعُهللاُُ،ابإلخبلصُهللشيءُ ُكماُأمرُهللا،ُمثُتنفقو فأنتُتطلبُمالكُابتداًء
وتشػكرُهللاُعليػو،ُوتػ ديُحقػوُتعػاىلُفيػو،ُُ،كُمػنُقبػلُومػنُبعػدُطلبػا١ًُترضػاةُهللاتُُ..ُونيػَُّ

..ُوالُتنسىُأبداًُأنػكُإ٪تػاُمسػتخلفُفيػو،ُوأفُمالكػوُعلػىُاٟتقيقػةُىػوُهللاُجػلَُّيفُعػبلهُ
ُتريدُأفُترضيُزوجتكُوأوالدؾُفتلكُمصيبةُا١تصائب:ُ...ُصُهللفهذاُىوُاإلخبل

                          

ُ(الشعراء:ٜٛ،ُٛٛ)
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ىلُسأقوؿُايُأوالديُلقدُاشًتيتُلكمُعمػارتُت،ُووضػعتُلكػمُيفُالبنػكُالرصػيدُ
اؾُمػػنهمُمػػنُيعطيػػٍتُويتػػبعُْتسػػنةُلػػوُاحتجتهػػا؟.ُالفػػبلٍل،ُىػػلُسػػينفعوٍلُىنػػاؾ؟ُىػػلُىنػػ

ُأبداًُلنُ٭تدث:

                       ..              ..               ..  
                                   ((4343  ––  4747)عبس:)عبس:  

!ُفيأخػػذُمػػنُ!فُخػػذُيلُْتقػػيُمػػنُىػػذاُالرجػػلأُ:وىػػوُمػػنُسػػيقوؿُهللُُيفُىػػذاُاليػػـو
كمػػػػػاُقػػػػػاؿُُُ((سػػػػػوسُاٟتسػػػػػناتُ-:ُاألبنػػػػػاءُوالبنػػػػػاتُأيُ-ُالعيػػػػػاؿػػػػػػػُ))فُ،حسػػػػػناتك

}إفُأوؿُمػػػاُيتعلػػػقُابلرجػػػلُيفُُيفُىػػػذاُاٟتػػػديث:ُالصػػػاٟتوف،ُوكمػػػاُأخػػػبانُاٟتبيػػػبُ
ُ،منػوُنػاخػذُلنػاُْتقُُِّ،القيامةُأىلوُوولدهُفيوقفونوُبُتُيديُهللاُتعاىلُويقولػوف:ُايُربنػا

ُ.ٕٗفيقتص٢ُتمُمنو{ُ.وكافُيطعمناُاٟتراـُو٨تنُالُنعلمُ،فإنوُماُعلمناُما٧ُتهل

 خلصفيُ-ُالُمعُخلقوُ-سُالفطنُالذيُيتعاملُمعُالرٛتنُإذفُاإلنسافُالكيُِّ
  ُالعملُهلل،ُوىذاُىوُالعقد:                                     ُُ..

  ..ُُثمن؟وماُال              ُُ..ُُِّ؟دوفُا١تاؿُوالنفسوكيفُيسد....          

                           ...ُنعم...وىلُىذاُالعقدُمسجلُ؟!!...ُ       

          ُُوأينُمكاتبُالتوثيق؟..                                    

                                                                      

ُ.:التوبة(ٔٔٔ)

                                                 

                             ُُُُ((ٔٓٔٓ::)الفتح)الفتح..ُُ

                                                 
ُالدينُوتفسَتُحقىُوتنويرُاألذىافُإلٝتاعيلُالبوسوى.ُٕٗ  إحياءُعلـو
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ُكلناُأعلناهُعنػدماُقلنػا ،ُ((الُإلػوُإالُهللاُدمحمُرسػوؿُهللا))ُ:ىذاُالعهدُوىذاُالعقد
وىذاُمعناه:ُأنٍتُونفسيُومايلُووقيتُوأنفاسػيُوعمػريُوحيػا ُكلهػاُهلل،ُٔتعػٌتُأفُأمشػيُ

ُكلهاُعلىُشرعُهللا ..ُوىذاُىوُعقػدُُُكلهاُطلبا١ًُترضاةُهللاُجلَُّيفُعبلهيتُفيهاُُونيَُّ،فيها
ُالصاٟتُت.

ُضُُوالػػذيُينسػػىُىػػذهُاٟتكايػػةُيضػػيع؟؟؟ُيضػػيعُويتػػوهُيفُىػػذهُاٟتيػػاةُالػػدنيا،َُويُػَعػػرُِّ
ُكػػذاُوكػػذاُوملُتنفػػذ،ُوايُلػػوُمػػنُ نفسػػوُللحسػػاب!!ُفيقػػوؿُلػػوُهللاُتعػػاىل:ُلقػػدُعاىػػدتناُعلػػى

ُ-وأرضػػاهُُـُعبػػدُالوىػػابُالشػػعراٍلُولػػذلكُفػػإفُاإلمػػا..ُُحسػػابُبعػػدهُمػػاُبعػػده!!
"ُالعهػػػػودُُ:عمػػػػلُكتػػػػاابًُعظيمػػػػاًُتفصػػػػيبل٢ًُتػػػػذاُالعهػػػػدُٝتَّػػػػاهُ-وكػػػػافُمػػػػنُأئمػػػػةُالصػػػػاٟتُتُ

احملمديػػة"،ُفالعهػػد٣ُتمػػل،ُفكتػػبُمػػذكرةُتفصػػيليةُألنػػو٤ُتػػاميُقػػانوٍلُيفُمكتػػبُاٟتضػػرةُ
ُاحملمدية.ُ

ماُتقػػرأهُٕتػػدهُكتػػبُمػػذكرةُتفصػػيلية٢ُتػػذاُالعهػػدُمػػعُهللا،ُوعنػػدُُفالرجػػلُالصػػاٌفُ
وأالُنكػذبُحػىتُُ،يقوؿ:ُأخػذُعلينػاُالعهػدُمػنُهللاُومػنُرسػوؿُهللاُأبفُنصػدؽُيفُأقوالنػا

ُ.وأي ُابلنصوصُاليتُت يدُىذاُالكبلـُ،يف٢ُتوانُومزاحنا

ُكػػذاُوكػػذاُأخػػذُعلينػػاُالعهػػدُمػػنُرسػػوؿُهللاُ ُكػػلُالبنػػودُالػػيتُُ،أفُنكػػوف ويسػػرد
ُليتُوراءُىذاُالعهد؟.٬تبُأفُتنفذىا،ُفيجبُأفُتعرؼُماُالبنودُا

األخػػػػبلؽُالقرآنيػػػػة،ُوا١تعػػػػامبلتُاإلسػػػػبلمية،ُواألحػػػػواؿُُووىػػػػيُالشػػػػريعةُاحملمديػػػػة،ُ
ُاحملمدية،ُواليت٨ُتنُمػأموروفُأبفُننفػذىاُيفُحياتنػاُالدنيويػةُطلبػا١ًُترضػاةُهللاُجػلَُّيفُعػبله

الػػدنيا،ُوىػػذاُىػػوُالفػػارؽُبػػُتُعبػػادُهللاُالػػذينُيعملػػوفُهللُوبػػُتُالػػذينُوحلػػواُيفُىػػذهُُ...
ونسواُماُعاىدواُهللاُعليو،ُفأصبحواُيعملوفُألنفسهمُأو٠ُتلقُهللاُأوُيراءوفُأوُينػافقوفُ

ُأوُٮتادعوفُأوُيغدروف!.
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ولػػذلكُربنػػاُذكَّػػرىم،ُقػػاؿ٢ُتػػم:ُ...ُىػػذا؟؟..ُألنػػوُنسػػيُأنػػوُيتعامػػلُمػػعُهللا،ُُكػػلُُُُّوملَُِ
ُالكػػػبلـ،ُفإنػػػكُالُنػػػكُإفُظننػػػتُأنػػػكُٗتػػػدعُفػػػبلانًُىػػػذاُيفُالبيػػػع،ُأوُيفُالشػػػراء،ُأوُيفإ

ُٗتدعوُ...ُألنكُمتعاقدُمعيُأان:

                          ُُ((ٜٜ::ُ.)ُالبقرة.)ُُالبقرة

مػػنُٮتػػدعُم منػػاًُفإنػػوُٮتػػدعُهللا،ُوكػػذلكُمػػنُٮتػػوفُأوُيكػػذبُُإذاًُُبػػدأُابهللُأواًل!!ُ..
ُ!!أوُينافق

ََ َ ْهفَممممََّ  ُممممىَّ َعبِيممممم ََ َ ْهفَممممََّ  ُممممىَّ َعبِيممممم ََخممممّمِ انَخْهمممم    ََخممممّمِ انَخْهمممم

  

  انعهَّٛممممممممخانعهَّٛممممممممخ  ثِِصممممممممدٍو ذاد يممممممممٕ صثِِصممممممممدٍو ذاد يممممممممٕ ص

ألنػػػٍتُأويفُابلعهػػػدُالػػػذيُأخذتػػػوُعلػػػىُُ،لػػػيسُيلُشػػػأفُهبػػػمُ..ُفُوافػػػرضُإهنػػػمُخػػػائن  
ولػػيس٠ُتلػػقُهللا،ُفكػػلُُ،وأخلػػصُالعمػػلُلوجػػوُهللاُ،،ُألنػػٍتُأتعامػػلُمػػعُهللانفسػػيُهللُ

شػػأفُللمػػ منُمػػعُغػػَتُهللاُيعاتػػبُفيهػػاُمػػنُهللاُألنػػوُأخػػذُالعهػػدُمػػنُهللاُأفُيكػػوفُصػػورةُ
أحوالػػوُكػػلُنػػاًُيفُُمزيَُّ،٦تثلػػةُٟتبيػػبُهللاُومصػػطفاه،ُٯتشػػيُبشػػرعُهللا٤ُتبوبػػةُبػػُتُخلػػقُهللا،

ُوسلوكوُبزينة:

                             ((9292::)الفتح)الفتح  
ا٠تلػقُإىلُُفيشػدُُُّ،وٝتتػوُومعامبلتػوُ،هبديػوُوأخبلقػوُ؛الذيُيراهُيتذكرُأحواؿُحضػرةُالنػِب
ُفقػػطُيفُاٞتػامع،ُوعنػػدُخروجنػاُمػنُاٞتػػامعُنضػعُعلػػىُهللا،ُلكننػاُحاليػاًُنقػػوؿُأننػاُمػعُهللا

ُكػػػب ..ُأوُصػػػورةُقػػػرد..!ُأوُ وجوىنػػػاُصػػػورةُإبلػػػيس!!ُأوُيضػػػعُصػػػورةُأسػػػد!!ُأوُصػػػورة
ُ؟!!.أوُيعملُلوجوُهللاُ؟!!فهلُىذاُمنُٮتلصُالعملُهلل...ُُغَته!

ولػوُقضػىُيفُُ،ولػنُيبلػغُلػوُمػرادُ،فبدوفُإخػبلصُالعمػلُهللُالُينفػعُللمريػدُجهػاد
أسسُجهػادُالػنفس؛ُسػأذيعُوألفُموضوعُإخبلصُالعملُهللُمنُأىمُ..ُُعادُبُُنيناًُذلكُس

فمػنُُ...ُمنُأسرارُالرجاؿ،ُاليتُبسببهاُيكرمهمُهللاُهبذاُالعطاءُوىذاُالنواؿُعليكمُسرِّا



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 )(الفصل الثاني: أساس جهاد النفس                                                 

وأفُينػاؿُمػاُانلػواُفلػيعلمُُ،أرادُأفُيسلكُعلىُدرهبم،ُويهتػديُأبنػوارُجهػادىمُألنفسػهم
لواُإىلُمػػػاُوصػػػلواُإليػػػوُألهنػػػمُجعلػػػواُأعمػػػا٢تمُوجهػػػادىمُأببػػػداهنمُأهنػػػمُوصػػػُ..ُ٘تػػػاـُالعلػػػم

ُكنػوزُُ-ُونفوسهمُوأموا٢تمُوكلَّهمُهلل!!..ُوملُيرتضػواُٙتنػاًُلػوُيفُىػذهُاٟتيػاة ُكانػتُكػلُّ ولػو
ُأتسياًُأبنبياءُهللاُورسلُهللا.ُ-الدنياُ

ُ:هود(92)ُكلُالعملُهللُ...ُوالُشيءُسواه.ُُ...ُالسرُىوُإخبلصُالعمل

                                               ُُ
ُأجراًُألهنمُعلَّموهُأوُأرشػدوهُووجَّهػوه،ُأوُأابنػواُلػوُغامضػاًُمػنُالُيريدوفُمنُأحدٍُ

منُغيوبُاٟتكمة،ُوالُحىتُلكػيُيعظِّمهػمُويػوقِّرىمُُغوامضُالعلم،ُأوُأفاضواُعليوُشيئاًُ
ُأفئػدهتمُوالُتتعكػرُُ،فُبػذلكمقابلُذلػك،ُفػبلُيرضػُو قلػوهبمُإذاُوجػدواُإعراضػاَُوالُتتغػَتَّ

مػوفُويعملػوفُهلل،ُوالُيرجػوفُعلػىُأيػديهم،ُألهنػمُيُعلُُِّنُأكرمػوُهللا٦ُتَّػأوُغبناًُُأوُصدِّا
ُاألجرُمنُسواه،ُطرفةُعُتُأوُأقل.

عليػوُُلكنُالنفوسُالصػغَتةُإذاُعلَّػمُالواحػدُمػنهمُثبلثػةُأوُأربعػة،ُوواحػدُمػنهمُمػرَُّ
ُكػذا؟ُ:يقوؿُ..ُوملُيعظِّمو ُكػذاُوكػذاُ!١تاذاُفعلُفبلف ويعمػلُنشػرةُينشػرىاُُ..ُلقػدُعلَّمتػو

وىػػلُمعػػوُأجػػرُلكػػيُيعطيػػوُ..ُ؟ُا١تيػػة،ُفهػػلُأنػػتُمنتظػػرُمنػػوُأجػػراًُيفُالصػػحفُاحملليػػةُوالع
ألنػػػوُأيُقػػػدرُمػػػنُكنػػػوزُالػػػدنياُواآلخػػػرةُالُُ،تكػػػوفُغػػػافبلًُُ!!ُإذاُانتظػػػرتُمنػػػوُأجػػػراًُ؟لػػػك

ُىدىُتدؿُعلىُخَتُو٘تنعُمنُردى؟.ُيساويُكلمة

ُىلُمليوفُدوالرُيساويُذلك؟..ُالُيساويُوهللا!!.
ُكانػػتُالتسػػبيحةُالواحػػدةُيفُصػػحيفةُمػػ منُ أعظػػمُُ-كمػػاُوردُيفُالصػػحاحُُ-إذا

ُكػػلُكنػػوزُالػػدنياُالظػػاىرةُوالباطنػػة.ُفمػػاُابلكػػمُبكلمػػةُا٢تػػدى كػػمُُُ..ُوأكػػبُعنػػدُهللاُمػػن
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والُيرجػػوفُمػػنُأحػػدُسػػواه،ُفتعػػاملهمُمػػعُُ،الُمػػنُهللا..ُفهػػمُالُيريػػدوفُإ!!ُيكػػوفُٙتنهػػا؟
ُفهمُيعلِّموفُا٠تلقُهلل.ُ،هللا

ُكنتُ ُوىل ُنقوؿُلو ُوتركٍتُوذىبُلفبلف؟.. ُكيفُعلَّمتُفبلاًن إفُالذيُيقوؿ
ُخلفك!!ُىلُ ُمشوا ُتعملُبو؟ُىبُأفُالناسُٚتيعًا ُوماذا تعلِّموُلكيُٯتشيُوراءؾ؟..

..ُهللاُ..ُوالُُماذاُتريدُإذًا؟..ُ!ُ!يشغلوؾأوُىلُينفعوؾ؟.ُبلُقدُيضلوؾُُوُ؟يرفعوؾ
ُ::الكهف(ٕٛ)ُشيءُسواه.ُقاؿُتعاىل

ُُُُ   ُُ   ُُ      ُُ      ُُ   ُُ    ُُُُُُ
ُكانػػػتُمشػػػاكلُالنػػػاسُيفُالػػػدنياُسػػػببهاُالػػػدنياُالػػػيتُبيػػػنهم!!ُفمعظػػػمُ ايُإخػػػواٍلُإذا

ُكػػػلُواحػػػدُمػػػنهمُيعػػػايرُأخػػػاه..ُأانُالػػػذيُمشػػػاكلُالنػػػاسُا١تنتسػػػبُتُلطريػػػقُهللاُسػػػ ببهاُأف
طريقُوعلَّمتك!ُفهوُيريدهُأفُيظلُاتبعاًُلوُابستمرار!ُايُأخيُمػاذاُٯتنػعُالتػابعُأدخلتكُال

ُأفُيسبقُا١تتبوع،ُويصَتُىوُا١تتبوع!ُالُحرجُعلىُفضلُهللا!!..
عشػرُعامػػاًُوأانُإنػػٍتُمنػذُٜتسػػةُُ:نفسػوُعػن.ُويقػػوؿُوبعػضُإخواننػاُأحيػػاانًُيسػأؿُ.

أنزؿُىذهُالبلدةُأوُتلػكُا١تدينػة،ُوالُأجػدُأيُٙتػرةُلػدعوةُهللا!..ُوالُأحػدُيريػدُأفُٯتشػيُ
أـُتػػػدعوىمُُ،أنػػػكُتػػدعوُالنػػػاسُلنفسػػػكُ:معػػيُيفُطريػػػقُهللا؟..ُيفُىػػػذهُاٟتالػػةُأقػػػوؿُلػػػو

ُ؟.ففيمُتريدىمُإذاًُُ..ُ!!ُفلوُأنكُتدعوىمُهلل؟لربك
اُىوُا١تسجد،ُوىذهُىيُالطاعاتُوالقػرابتُإنكُتقوؿ٢ُتم:ُىذاُىوُدينُهللا،ُوىذ

والقػػػرآف،ُفسػػػَتواُعليهػػػاُوتوكلػػػواُعلػػػىُهللا!!..ُولكنػػػكُتريػػػدُأفُتػػػدعوىمُلنفسػػػكُلكػػػيُ
وؾُويشيِّخوؾُ وىػذهُمصػيبةُمػنُا١تصػائبُالكػبىُوالػيتُٕتعػلُاإلنسػافُ..ُيعظِّموؾُويكبِّ

ُالقرار!..ُولك ا٠تلػقُهللُُ!..ُوادعُُنُجرِّبُواجعلُدعوتكُهللليسُلوُٙترةُيفُالدنياُوالُيـو
ُ:النصر(:ٕ-ٔ)ُ...ُسيأ ُالناسُكماُقاؿُربُّنا
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ُُ  ُُ  ُُ  ُُ ُُ     ُُُُ    ُُ  ُُ    ُُ
 ُُ ُُ ُُ    ُُُُُُُُ

وهُوذلػػػكُألنػػػوُيػػػدعوىمُهلل،ُأمػػػاُالػػػ ذيُيريػػػدُأفُيػػػدعوىمُلنفسػػػو،ُليعظِّمػػػوهُويكػػػبِّ
وحػػػػػرصُهللاُعليػػػػػوُأهنػػػػػمُال٬ُتتمعػػػػػوفُعليػػػػػو،ُألهنػػػػػمُلػػػػػوُاجتمعػػػػػواُعليػػػػػوُُفحكمػػػػػةُهللاُ

مثُيعػػرؼُُ،سيضػػيِّعوه،ُويريػػدُمنػػوُهللاُيفُىػػذهُاٟتالػػةُأفُيراجػػعُنفسػػوُويفكِّػػرُيفُأمػػرُنفسػػو
دُأنػوُعلػىُشػيء؛ُوىػوُلػيسُلكنُلوُاجتمعػواُعليػو،ُسػيعتقُ.هُويصلحُمنُأمرُنفسوأخط

لعطػاءُوالنػواؿُمػنُأي ُإلػيهمُيقولػوفُلػوُلػيسُابُالكنُالرجػاؿُالػذينُُخصُّػُومعوُشيء!ُ..ُ
ُفنحنُمشغولوفُابهلل،ُولكنُتعاؿُمعناُنريكُالطريق!..ُ،لديناُوقت

وإمػػػاُُ،إمػػػاُىػػػذا..ُ..ُوىػػػلُالقلػػػبُيتسػػػعُللخلػػػقُوللحػػػق؟ُالُُمػػػاذاُتعمػػػلُاب٠تلػػػق؟
ُليسُبوُجٌزءُيتسعُللخلق.ُذاؾ!ُوالقلبُا١تشغوؿُابٟتقُِّ

ابٟتػػق؛ُعنػػدماُأيتيػػوُأحػػدُيشػػتكيُلػػو؛ُفيقػػوؿُولػػذلكُالرجػػلُالصػػاٌفُا١تشػػغوؿُقلبػػوُ
اٛتػػلُعػػٍتُايرب!ُفيحػدثُا١تػػراد،ُألنػػوُيرفػعُاألمػػرُلػػربُالعبػػاد.ُ..ُلػػيسُلػػديُوقػتُُ:لػو

١تػػػاذاُملُأتتػػػٍت؟.ُولػػػوُأتيػػػتُلػػػدعوتُلػػػك!ُُ:نفسػػػو،ُفيقػػػوؿُلػػػوُأمػػػاُاآلخػػػرُا١تشػػػغوؿُْتػػػابُِّ
ُجملاىػػدُٟتػػابُِّلكػػنُاألوؿُاُفيػػذىبُإليػػوُويػػدعوُلػػو،ُوالُيسػػتجاب؛ُألنػػوُيػػدعوُلػػوُبنفسػػو!.

ألفُكػلُعملػوُهلل،ُفمثػلُىػذاُيكػوفُهللاُُ،و،ُيرفعُاألمر١ُتػوالهنفسوُوا١توىلُوجهوُشطرُربُِّ
ُألنوُجعلُنفسوُوكلَّوُهللُجلَُّيفُعبله.ُ،يفُىواه

ويطمػػػئنُأوالًُُُ؟!!.ُويتعاقػػػدُمػػػعُمضػػػيفو!!ُ..فمػػػاُابلكػػػمُٔتػػػنُيطلػػػبُٙتػػػنُاحملاضػػػرة؟
نػػػاه!ُفيػػػدخلُيفُ.ُألفُىػػػذاُىػػػوُىدفػػػوُومُُ.!!ُومػػػاذاُأعػػػدواُلػػػو؟ُ؟!!ُ..كيػػػفُسيسػػػتقبلونو
وليسُالعملُهلل،ُبػدليلُأنػوُإذاُملُيقػبضُُ-ماُداـُمقصودهُىوُاألجرُُ،ديوافُأىلُالدنيا

ُالُيعودُإليهمُاثنية!ُحىتُولوُدعوهُأوُاحتاجواُإليو!. ُالُيفعل!.ُوإذاُملُيكـر
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أنفسػػػهمُُبوفولكػػنُأىػػلُهللاُوالسػػائروفُالصػػادقوفُيفُطريػػقُاٞتهػػادُالشػػاؽ..ُيػػدرُِّ
ُئدىمُاإلخبلصُٟتضرتوُعلىُالدواـ!ُوراُ،دائماًُأفُمقصودىمُوجوُهللا

ىلُٕتوزُصبلةُاإلماـُالػذيُُ:ولذلكُفإفُاإلماـُمالكُمكثُمدَّةُطويلةُيتوقفُيف
ُأيخذُأجرة؟ُ

ُكافُيظنُأفُأجرهُمقابػلُصػبلتوُ:عندماُسألواُفقاؿُ ،ُفػامتنعُبطلػتُصػبلتوُإف
لُإذاُ؟.ُقػاؿ:ُتكػوفُالصػبلةُهللُويعتػبُاألجػرُىديَّػةُأوُاألئمةُعػنُأخػذُاألجػر!ُمػاذاُنفعػ

ولكػػػنُالُيتمناىػػػاُبنفسػػوُوالُيطلبهػػػاُوالُحػػػىتُْتالػػػو!ُولكػػػنُلكػػػيُُ..ُعطيَّػػةُمػػػنُعبػػػادُهللا
ُ.تصحُالصبلة٬ُتبُأفُتكوفُهللُ

وىكػػذاُاألمػػرُيفُأيُشػػأفُمػػنُشػػئوفُالػػدين؛ُاإلخػػبلصُهللُرائػػده،ُووجػػوُهللاُقبلتػػو،ُ
ولػػػنُيػػػبحُ..ُالُُ،ولػػػنُيتحػػػرؾُقيػػدُأ٪تلػػػة..ُنَػْفػػِسُوالُلِػػػنَػَفس!ُُوإالُفلػػنُيصػػػحُلػػػوُجهػػػاد

ُمكانو!ُورٔتاُظنَُّبو٫توُوخيالوُأنوُقطعُا١تفازات!ُوىوُحيثُىوُمعُالقاعدين!!!
ُ

ُاألساسُالرابع:ُا١ترشدُالعاملُالعامل

ُوىػػػوُالػػػذيُأيخػػػذُبيديػػػوُإىلُالطريػػػقُالقػػػوَلوىػػػوُالػػػذيُأيخػػػذُبيديػػػوُإىلُالطريػػػقُالقػػػوَل..ُ..ُُُورابعهػػػاُ...ُالُبػػػدُلػػػوُمػػػنُا١ترشػػػدورابعهػػػاُ...ُالُبػػػدُلػػػوُمػػػنُا١ترشػػػد
تقيم،ُوينبغػيُلػوُأفُيكػوفُمبلزمػاًُلػؤلدبُمعػوُيفُىػذاُا١تقػاـ،ُاألدبُالػذيُُوالصراطُا١تس

فسػػيدانُُ...ُكػػافُعليػػوُالصػػحابةُالكػػراـُمػػعُا١تصػػطفىُعليػػوُأفضػػلُالصػػبلةُوأ ُالسػػبلـ
موسػػػىُ..ُمػػػعُأفُهللاُاختػػػارهُلنبوتػػػو،ُوأنػػػزؿُعليػػػوُرسػػػالتو،ُإالُأفُهللا١ُتػػػاُأرادُلػػػوُالكمػػػاؿُ

وجدُأفُالنفسُماُزالتُمنوُعلىُابؿ،ُأمػرهُأفُيػذىبُإىلُوبلوغُمقاماتُُكمَّلُالرجاؿ،ُُو
ُُُ:واختصرُلكمُالقصةُاختصاراًُُ...ُرجلُمنُالصاٟتُتُليتكملُعلىُيديو
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نَُّعلػػػىُموسػػػىُوقومػػػوُوخرجػػػواُمػػػنُمصػػػر،ُوأىلػػػكُفرعػػػوفُبعػػػدُأفَُمػػػُأفُهللاُ
دُيعػدَُُّوجنوده،ُفرحواُبفضلُهللاُوعقدواُاجتماعاًُليشكرواُهللا،ُفأخذُسػيدانُموسػىُ

ُعػنُُ،عليػوُوعلػىُقومػوُنعمُهللاُ وأ٢تمػوُهللاُمنهػاُابلكثػَت،ُحػىتُكانػتُأعيػنهمُالُتكػفُّ
مػػنُحديثػػوُسػػألوه:ُايُموسػػى!ُىػػلُىنػػاؾُمػػنُىػػوُأعلػػمُُالػػدمع،ُو١تػػاُانتهػػىُموسػػىُ

٭تػػػبُالتطػػػامنُوالتواضػػػعُمػػػنُُهللاُُيفُاٟتػػػاؿ،ُألفُفعاتبػػػوُهللاُُ..ُمنػػػك؟ُقػػػاؿ:ُال
ُ::يوسف(67)ُقاؿُلناُأٚتعُتُيفُالقرآفقدُُوُ،العبيدُللحميدُاجمليدُ

ُُ   ُُ  ُُ ُُ  ُُ  ُُُُ
وإايؾُأفُتظػػػنُيفُنفػػػسُمػػػنُاألنفػػػاس!ُومهمػػػاُبلغػػػتُيفُالدراسػػػةُأوَُحصَّػػػْلَتُمػػػنُ

ُكػػػػػافُلػػػػػكُمػػػػػنُا١ت لفػػػػػاتُأوُا١تسػػػػػتمعُتُوا١تسػػػػػتمعات!ُإايؾُأفُتسػػػػػتكبُأوُُ،العلػػػػػـو أو
ـ،ُفحاجتػػػكُللشػػػيخُا١تػػػريبُوا١ترشػػػدُالعػػػاملُتسػػػتعظمُأفُٖتتػػػاجُإىلُا١ترشػػػدُيفُطريػػػقُالقػػػُو

مُمػوُمػوالهُمػاُملُيعلِّػالػذيُعلَُّالعامل!ُالذيُأيخذُبيدؾُمتحققةُلقوؿُهللاُتعػاىلُٟتبيبػوُ
ُمنُالعا١تُتُسواه:ُأحداًُ

ُُ  ُُ  ُُ   ُُ   ُُُُ((ٔٔٗٔٔٗ)طو:)طو:ُُ
ُاألولػػُتُواآلخػػرينُوا١تعاصػػرين،ُوملُيػػًتؾُعل ُكػػافُأوُُفمػػعُأفُهللاُقػػدُعلَّمػػوُعلػػـو مػػًا

كػػائٌنُأوُسػػيكوف؛ُإالُوأفػػاءُعليػػوُمنػػوُعلمػػاً،ُومػػعُذلػػكُأيمػػرهُربػػوُأفُيطلػػبُا١تزيػػدُمػػنُ
فػبلُهنايػةُلطلػبُالعلػم،ُوالُانتهػاءُلتحصػيلُ...ُُالعلمُوالُيتوقفُأبداًُعػنُطلػبُذلػك!!

ُلعلمُمنُا١تهدُإىلُاللحد.ا
ىػوُُإىلُموسػىُوعاتبػوُأفُكيػفُقلػتُذلػكُوىنػاؾُعلػىُاألرضُمػنُفأوحىُهللاُ

ُ::الكهف(٘ٙ)ُقاؿُ.ٍتُعليودلَُّ؟منُىوُايُربُ:!ُفعجبُوقاؿ؟أعلمُمنك

ُ  ُ ُ  ُ   ُ   ُُ ُ   ُ ُ ُ ُ  
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فقاؿ:ُٕتدهُعنػد٣ُتمػعُالبحػرين،ُفخػذُ..ُُينُايُرب؟أفسأؿُ..ُاذىبُإىلُا٠تضر!ُ
لُ)قُػفَّػػة(ُفيػػوُٝتكػػةُمشػػويةُوطعػػاـ،ُفػػإذاُقفػػزتُالسػػمكةُللمػػاء!ُفهػػذاُمعػػكُفتػػاؾُوِمْكتَػػ

ُُُ.موضعو
مػػاُطلبػػوُمنػػوُا١تلػػكُالعػػبلـ،ُوسػػافرُومعػػوُفتػػاه،ُوا١تكتػػلُُفجهػػزُسػػيدانُموسػػىُ

أفُُإذاُٖتػػػرؾ،ُونػػػذرُموسػػػىُهللُوَُُمػػػعلُِوبػػػوُالسػػػمكةُوالطعػػػاـ،ُوأمػػػرهُأفُيراقػػػبُاٟتػػػوتُويُُ
ُ::الكهف(ٓٙ)ُنُت!ُليتعلمُمنوٯتشيُإىلُالعبدُولوُطاؿُالسفرُمئاتُالس

                            

مػوُهللاُأفُيطلػبُا١تزيػدُمػنُفعلىُطالػبُالعلػمُأالُيكػلَُّوالُٯتػلَّ؛ُبػلُعليػوُمهمػاُعلَّ
ُهوَمػػػاِفُالََُيْشػػػبَػَعاِف:ُ}ُ:قولػػػوُُسػػػرَُُّ،العلػػػمُمػػػنُاٟتميػػػدُاجمليػػػدُ ِعْلػػػٍم،ُُبُُطَالِػػػَمنػْ

ُ.ٕ٘{َوطَاِلُبُُدنْػَيا

فلمػػاُوصػػبلُإىلُالصػػخرةُالػػيتُقػػدرُلػػوُأفُيلتقػػيُعنػػدىاُُ،وفتػػاهُمشػػىُموسػػىُ
ُفنامػػا،ُوجػػاءُالعبػػدُوتوضػػأُفأصػػابُ ُكػػاانُقػػدُتعبػػاُمػػنُا١تشػػي،ُفػػألقيُعليهمػػاُالنػػـو ابلعبػػد،

وسػػػىُا١تػػػاءُاٟتػػػوتُفاحتيػػػاُ نذفُهللاُومشػػػىُيفُالبحػػػرُسػػػرابً،ُمثُذىػػػبُالعبػػػد،ُفاسػػػتيقابُم
ُلفتػاهُوفتاه،ُوأكمبلُالسفر،ُمثُشعراُابلتعبُواٞتوع،ُفأراداُأفُأيكػبل،ُفقػاؿُموسػىُ

ُ::الكهف(ٕٙ)

                    ُ
ففػػت ُالغػػبلـُيفُا١تكتػػلُفلػػم٬ُتػػدُاٟتػػوت!ُفتػػذكرُوعنػػدُذلػػكُرجعػػاُعلػػىُآاثر٫تػػا،ُ

انئمػػػاً،ُفقػػػاؿُا٠تضػػػر:ُأنػػػتُموسػػػىُبػػػٍتُُةُوجػػػداُا٠تضػػػرُوعنػػػدماُوصػػػبلُإىلُالصػػػخُر
ُُُ!!ومنُأدراؾُيب؟ُقاؿ:ُالذيُأرسلكُإيلَُُّ،إسرائيل؟ُقاؿ:ُنعم

                                                 
ُ)جامعُاألحاديثُوا١تراسيل(ُارُعنُابنُعباسُعنُأنس،ُالبُزُٕ٘
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ُُ  ُُُ ُ  ُ ُ  ُُ ُُ ُ
 ُُُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ

 ُ ُ ُ ُُُُ(ٙٙ-ٙٛ)الكهف:ُ
أَْنَتُُ،}اَيُُموَسىُ:ا٠تضرُُوعندُذلكُجاءُعصفورُوشربُمنُالبحر،ُفقاؿ

ُالُتَػْعَلَمُوُأَْنَت،..ُالَُأْعَلَمُوَُأاَن،َُوَأاَنَُعَلىُِعْلٍمَُعلََّمِنيُوُهللُاُُ..َُعلََّمَكُوُهللاَُُُعَلىُِعْلمٍُ
} َُكَماَُأَخَذَُىَذاُاْلُعْصُفوُرُِمْنَُىَذاُاْلَيمِّ ُ.َٕٙوَماُِعْلِميَُوِعْلُمَكُيفُِعْلِمُهللِاُِإال

وكػذلكُكػػمُيكػوفُمػعُالبشػرُٚتيعػػاًُ..ُأيُالقطػرةُالػيتُأخػذىاُالعصػػفورُمػنُالبحػرُ
ُكػلُمػاُمػعُا٠تلػقُ منُأو٢تمُإىلُآخرىم٦ُتػاُأفػاضُهللاُعلػيهمُمػنُعلومػوُوأسػرارهُوإ٢تاماتػو؟

الُُمػػنُبػػدءُالػػدنياُإىلُمنتهاىػػاُّتانػػبُعلػػمُهللاُالُيسػػاويُوالُحػػىتُذرة!ُألفُعلػػمُهللاُ
ُىوُالعليمُاٟتكيم.ُألنوُُ،يعدُُّوالُ٭تدُُّ

ُمنُالرسلُنِبُُّوىوُُ-فطلبُموسىُ طلػبُمػنُالعبػدُُ-ُهللاُوكليموُومنُأويلُالعـز
موُالعبدُأهناُأحػواؿُعاليػة!ُبعوُليعلموُمنُالرشدُالذيُأفاضوُهللاُعليو،ُفأفهالصاٌفُأفُيتَّ

ىا،ُولكػنُليسُمنُالسهلُعليوُوىوُعاملُالشريعةُالصبُعليهػاُولػيسُعنػدهُخػبُمػنُسػرُِّ
وعدهُابلصب،ُفاشًتطُعليوُالعبدُأالُيسألوُعنُشػيءُحػىتُيكػوفُالعبػدُىػوُُموسىُ

ُمنُيكلموُفيوُأواًل.

ُتُالشػػػيخُا١تػػػريبُآدابُوتعػػػاليمُبػػػُتُا١تعلػػػمُوا١تػػػتعلم..ُبػػػُتُا١ترشػػػدُوا١تسًتشػػػد..ُبػػػ
يعلمنػػاُأفُعػػاملُالشػػريعةُالُبػػدُلػػوُأفُيػػتعلمُمػػنُعػػاملُاٟتقيقػػة،ُوأفُُأفُهللاُُ...ُوتلميػػذه

فالعػاملُاٟتػقُىػوُالػذيُيعمػلُبشػرعُهللاُُعاملُاٟتقيقةُالُبدُلوُأفُيستمدُمنُعاملُالشػريعة.

                                                 
ُتفسَتُروحُالبيافُوتنويرُاألذىافُإلٝتاعيلُالبوسوىُٕٙ



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُيفُظػػػػاىره،ُويسػػػػتمدُمػػػػنُأنػػػػوارُهللاُعلومػػػػاًُوحقػػػػائقُيفُابطنػػػػوُحػػػػىتُيكػػػػوفُكمػػػػاُقػػػػاؿُهللا
ُ::البقرة(ٜٕٙ)

                         

         

مػػػعُالعبػػػد،ُوبػػػدأتُرحلػػػةُالنػػػِبُا١تػػػتعلمُوالعبػػػدُا١تعلػػػم،ُوالػػػيتُُومشػػػىُموسػػػىُ
ُ...ُونباساًُُسطرىاُهللاُلناُخالدةُيفُكتابوُالكرَلُلتكوفُىدىًُ

ُكافُعلموُأوُعملػوُ-دُىذاُالبيافُايُإخواٍلُيستكبُأوُيستنكفُبعُنُْفمَُ ُ-ُمهما
ُأفُيبحثُعنُالشيخُا١تريبُوا١ترشدُا١تعلم؟؟!!

إفُاٟتاجػةُللشػيخُا١تػريبُيفُُ:فػأقوؿُضلُبيػاانًُُالقراءُوإخواٍلُاألفاُوأزيدكمُساد 
ُوا١ترشدُ ريةُىيُحاجةُضػرُوُ-لسلوؾُسبيلُجهادُالنفسُوكشفُمكنوهناُُ-طريقُالقـو

فبلبػػدُمػػنُوجػػودُُألنػػوُالُيوجػػدُأحػػدُٯتكنػػوُأف٬ُتاىػػدُنفسػػؤُتفػػردهُ...ُالُيوجػػد!!ُ،ةملحَّػػ
الُبػػدُمػػنُُودعػػوانُنقػوؿُبلغػػةُوتعبػػَتاتُالعصػػر:ُ...ُا١ترشػدُأوُالشػػيخُأوُا١تعلػػمُأوُا١تػػريب

ُكلية:ُالطبيب!! ُطبيب٣ُتربُخبَتُوابلطبُبصَتُمتخرجُمن
              ُ(ٕٜ:)ُالفتح

ُ:يوسف(:ٛٓٔ)ُومعوُأشعةُمكتوبُعليها
ُُ ُ   ُ  ُ  ُُُ  ُ ُ ُ  ُ  ُُُ

ُ ويعطيػػٍتُالػػدواءُمػػنُصػػيدليةُالقػػرآفُُ،ُيلُعيػػويبيكشػػفُعلػػيَُّابألشػػعةُالػػيتُمعػػو،ُويبػػُتِّ
والُروشػتةُُ!!هماُصػيدليتاُدواءُلكػٍتُالُأعػرؼُمػاُيبُمػنُداء؟وأجزخانةُالنِبُالعدانف،ُف

ُفبلُبدُمنُانصح٣ُتربُمأذوفُخبَتُأشارُإليوُالعليُالقديرُيفُقولو:...ُ!!ُالدواء؟

    ُ  ُ ُ   ُ(ٜ٘)الفرقاف:ُ



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُكػػػافُرسػػػوؿُهللاُ يفعػػػلُمػػػعُُفإنػػػوُيعػػػرؼُمػػػاُيب،ُويعطيػػػٍتُالػػػدواءُا١تناسػػػبُيل،ُمثػػػلُمػػػا
ُوخذُعلىُسبيلُا١تثاؿ..ُ...ُأصحابو

وآخػػػػرُُ،!(الُتغضػػػػب)ُ:فمػػػػنُشػػػػخصُيقػػػػوؿُلػػػػو:ُايُرسػػػػوؿُهللاُعظػػػػٍت!ُفيقػػػػوؿُلػػػػو
يقػوؿُلػو:ُارفػعُُ:...ُورابػعُيضعُيدهُعلىُصػدرهُويػدعوُلػوُ:أالُتكذب،ُواثلثُ:ينصحو

يسػألوُمرافقتػوُُ:أيمرهُأفُاخفضُصػوتكُقلػيبًل،ُوسػادسُ:صوتكُابلقرآفُقليبًل،ُوخامس
ُفيدعوُلوُويبشرهُبذلك!ُ،يفُاٞتنة

ُفهذاُتزكيةُنفسو..ُ...ُأفُأكثرُمنُالسجودُ:وسابعُيقوؿُلو

ُأيمرهُابلصدؽ..ُ:أيمرهُ نطابةُمطعمو،ُواتسعُ:واثمن
ػػػ الُتتمػػػوُيفُأقػػػلُمػػػنُُ:فيقػػػوؿُلػػػوُ،صُلػػػوُالػػػوردُمػػػنُالقػػػرآفوواحػػػدُيسػػػألوُأفُٮتصِّ

ُوُأعدادُاآلايت!!ُيكن٫ُتُّوغَتهُينصحوُأالُ،ثبلث،ُوآخرُأيذفُلوُأفُيقرأهُيفُسبع

ُكلو!!ُألنوُ ُ،ال:ُ)ُُلذلك،ُوآخرُيقوؿُلػوُيراهُأىبلًُوواحدُيقبلُمنوُصدقتؤُتالو
ُ!!(والثلثُكثَتُ،بلُالثلث

الصػػدقةُُوفقػػَتُيطلػػبُالصػػدقةُفيػػأمرُالنػػاسُأفُيتصػػدقواُعليػػو!،ُوغػػَتهُيعطيػػوُ
ُابعوُماذاُفعل؟.وأيمرهُأفُيشًتيُمنهاُقادوماًُو٭تتطب!ُمثُيعودُبعدُأسبوعُليت

وواحدُيطلبُاالستزادةُمػنُالصػياـُفيقػوؿُلػو:ُيكفيػكُصػياـُثبلثػةُمػنُكػلُشػهر،ُ
ُويـو ُ...ُُوآخرُأيذفُلوُبصياـُيـو

ُىلُاكتفيتمُمنُاألمثلة؟؟؟ُ..ُ
وهللاُلػػػوُجلسػػػناُنعػػػددُالوصػػػفاتُالنبويػػػةُوالروشػػػتاتُاحملمديػػػةُا١تختلفػػػةُمػػػنُواحػػػدُ

،ُولكػػنُابطنهػػاُهػػاُيفُشػػئوفُظاىرىػػاُمتشػػاهبةثػػَتُمنوىػػيُمتنوعػػةُومتعػػددة!!ُوكُ-ُُآلخػػر



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 )(الفصل الثاني: أساس جهاد النفس                                                 

ُُهُاٞتسػمانية٥تتلف؛ُألنوُيعطيُكلُطالبُتذكرةُالدواءُا١تناسبةُلقواهُالروحانيػة،ُوأعضػاءُِ
ُكلها.ُ- ُماُاستطعناُأفُح ُهبا

اعُالطػرؽ!!ُالُبػدُأفُيكػوفُا١ترشػدُالطبيػبُا٠تبػَتُإايكمُمنُقطَُّ:ولذاُن كدُونقوؿ
،ُفهػوُالُيوصػلُبنفسػو،ُولكػنُلديوُإذٌفُمنُالذاتُا١تنَتةُاجملربُمعوُأشعةُالبصَتة!ُُو

ُإىلُحضػػػرةُمػػػوالهُألنػػػوُأخػػػذُاإلذفُ بفضػػػلُهللاُيوصػػػلُعلػػػىُهللا،ُوبتوفيػػػقُهللاُيرفػػػعُالقػػػـو
ُ:ومعاليمُاإلشارةُمنُموالهُ

    ُ ُ ُ    ُ   ُ ُُ(ٗٙ)األحزاب:ُ

فيجػػوزُأفُيعطيػػٍتُُملُيكػػنُمعػػوُإذفُمػػنُاٟتبيػػبُُولػػذلكُنقػػوؿُأفُالطبيػػبُإذا
رعػةُمضادُحيويُألفُوحدةُوأانُالُأٖتملُإالُمائتُتُوحدةُفقط!ُإذاُالُبدُأفُيعطيػٍتُج

نوُيعرضٍتُللتلفُأوُا١توت!ُوىذاُليسُىوُالطبيبُالروحاٍلُالدواءُاليتُتناسبٍت،ُوإالُفإ
ُالذيُبواسطتوُأستطيعُأفُأجاىدُنفسي.

سػػابق؛ُفلػػتعلمُايُمػػنُتسػػتكبُأفُُوحكػػيمُروحػػاٍل،ُعلَّمػػوُطبيػػبٌُفهػػوُطبيػػبُنػػوراٍلُ
تعػػرؼُمسػػػالكُالطريػػػقُعلػػػىُيػػدُا١ترشػػػدُا٠تبػػػَتُأفُىػػػذاُا١ترشػػدُا٠تبػػػَتُمػػػاُعػػػرؼُالطريػػػقُ
وسلكوُإالُعلىُيدُمرشدُسابق،ُوخبَتُقبلوُحاذؽ..ُوىكذاُواحٌدُوراءُاآلخػر..ُوصػوالًُ

ُ...!ُإىلُا٠تبَتُاألعظمُ
ُمػػػنُالكتػػػب؟ُمػػػنُغػػػَتُأفُيػػػدخلُمستشػػػفىُىػػػلُينفػػػعُأفُيػػػتعلمُاإلنسػػػا فُالطػػػبَّ

ُيطبػػػقُىػػػذاُالعلػػػمُيفُا١تستشػػػفى،ُويػػػرىُاألطبػػػاءُ عملػػػي؟ُأوُطبيػػػبُيعلمػػػو؟.ُطبعػػػاًُالـز
ُكذا وىكػذاُيفُكػلُُ..ُوكػذاُأماُاألخػرىُفكػذاُ..ُويعلموهُويوجهوه،ُىذهُالعمليةُتعملها

ُالقلوب،ُوإ ُاألجساـ؛ُفماُابلكمُبطبِّ ُكافُىذاُيفُطبِّ ُاألبػدافُأمر!!ُوإذا ُكػافُطػبُّ ذا



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُالقلػػوبُأكثػػرُوأكػػب،ُوكمػػاُقػػاؿُالرجػػلُ البػػدُلػػوُمػػنُا١تمارسػػةُوا٠تػػبة،ُفمػػاُيريػػدهُطػػبُّ
ُ:ُالعارؼُابنُالبناُالسرقسطي

  إًَممممب انَممممٕو يســـــــــــــممممـب سٌٔإًَممممب انَممممٕو يســـــــــــــممممـب سٌٔ

  

  نسكمممممممممممممممسح   ٔ مممممممممممممممبعٌُٕنسكمممممممممممممممسح   ٔ مممممممممممممممبعٌُٕ

   بززمممممبخٕا  ٛمممممّ إنمممممٗ  نٛــــمممممـم بززمممممبخٕا  ٛمممممّ إنمممممٗ  نٛــــمممممـم  

  

  عممممممممممبنى ثبنسممممممممممٛس ٔثبنًَٛمممممممممممعممممممممممبنى ثبنسممممممممممٛس ٔثبنًَٛممممممممممم

  قممممممد سممممممهَّ انطسٚممممممَ  ممممممى عممممممب قممممممد سممممممهَّ انطسٚممممممَ  ممممممى عممممممب   

  

  ُٛجمممممممم  انَممممممممٕو ثًممممممممب اسممممممممزفب ُٛجمممممممم  انَممممممممٕو ثًممممممممب اسممممممممزفب نن

  
فػػبلُبػػدُيلُمػػنُا١ترشػػدُالعػػاملُالعامػػلُاجملػػربُا٠تبػػَتُا١تػػأذوفُوالطبيػػبُاٟتػػاذؽ،ُفػػإذاُ

ُذىبتُللمرشدُالعاملُالعاملُعرفٍتُوعلمٍتُوأخذُبيدي.

ُُنفسكُىيُالطريقُإىلُهللانفسكُىيُالطريقُإىلُهللا
ُأفُأقطعوُإىلُهللاُٖتتُإرشادهُوتوجيهو. ُوأشارُإىلُالطريقُالذيُعليَّ

ُفُتقطعو؟يقُإىلُهللاُالذي٬ُتبُأأتعلموفُماُالطُر
ُ؟أتعلموفُأينُىوُىذاُالطريقُالذيُيوصلُإىلُهللاُ

ىػػوُطريػػقُُ-ُايُإخػػواٍلُوايُأحبػػايبُوايُأيهػػاُالقػراءُوالقػػارنتُالكػػراـُ-ىػذاُالطريػػقُ
ُوالُيتشابوُطريقافُعلىُالتماـ!!!ُ،فريدُلكلُواحدُمنا

ُنػت!!ُيوجػدُبػداخلكُأنػتيقعُبػداخلكُأُ؟!!ألنوُطريقُمعنوي!ُأتعرفوفُأينُُيقع
...ُأالُوىػػوُنفسػػكُالػػيتُبػػُتُجنبيػػك،ُفػػالطريقُىػػوُمنػػكُإىلُهللا؛ُفمحطػػةُابتػػداءُالسػػفرُ

..ُفأنػتُتسػافرُمػنُنفسػكُعلػىُيػدُُىيُأنت،ُوالطريقُىوُنفسك،ُوالوصػوؿُيكػوفُهلل
ُ....ُ..ُلكيُتصلُإىلُربكُُا١ترشدُا٠تبَتُاجملرب
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ُىػػيُالطريػػػقُإىلُهللاُالػػذي٬ُتػػػبُأفُ..ُوالػػيتُفػػالنفسُالػػيتُىػػػيُكلهػػاُعػػواملُمعنويػػػة
وصػػػوؿُمعنػػػوي!!!ُوٚتػػػاؿُهللاُُ..ُوالوصػػػوؿُإىلُهللاُُفهػػػوُطريػػػقُمعنػػػويُ..ُإذاًُُتقطعػػػو
ُ.ُوالقربُمنُحضرتو،ُٚتاؿُوقربُمعنوي

فالدليلُيفُىذاُالسفرُالشاؽُوا١ترشدُا٠تبَتُبوعوراتُالنفسُوعقباتُىذاُالطريقُ
فأىلػوُهللاُلتحقيػقُا١تػراد،ُُ،م ىػلُمػنُالعبػادُالوعرُقدُسلكُالطريقُمثُعػادُعلػيُيػدُعبػد

وأذفُلػػوُبتقريػػبُالبعػػاد،ُوجعلػػوُطبيبػػاًُللقلػػوبُولػػؤلرواح،ُوأعطػػاهُمفتػػاحُالصػػبلح،ُوقػػاؿُ
ُفأنتُدليلهمُبناُعلينا،ُوأنتُالذيُتوصلُِّبناُإلينا!!.ُ،اذىب٢ُت الءُوعرفهمُالطريقُ:لو

ُ.والدليلُالنبيل..ُ..ُفياُسعادةُمنُعرؼُا١ترشدُا٠تبَت
ُوطلبُالسبيل....ُودخلُعليوُبتسليمُوصدؽُ

ُ...ُووضعُبُتُيديوُابنكسارُقلبوُالعليل

ُ...ُتبدأُا١تسَتُ...ُ...ُووقتهاُفقطُعندىاُفقط
ُ

*************ُ
ُ
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ُ

ُالفصلُالثالث
ُ

ُتزكيُةُالنفس
ُ

ُيفُصحبةُا١ترشدُوا١تعلم -
ُالعملُوإحكاـُأساسُالبناء -
ُالتوبةُالنصوح -

ُ

ُعلمُتزكيةُالنفس
ُ

ُماذاُأجاىد؟.أوال:ُ
 ُالفرؽُبُتُخواطرُالنفسُووساوسُالشيطاف

ُكيفُأزكيُأوُأجاىدُنفسي؟. ُاثنيا:
ُ

 ُالوسائلُا١تعينةُعلىُتزكيةُأوُجهادُالنفس
ُ

ُ:ُاإلقبلؿُمنُالطعاـأوالًُ
ُ:ُاإلقبلؿُمنُالكبلـاثنياًُ
ُ:ُاإلقبلؿُمنُا١تناـاثلثاًُ

ُرابعاً:ُاإلقبلؿُمن٥ُتالطةُاألانـ
ُكرُعلىُالدواـخامساً:ُذكرُهللاُوالتف

ُ

ُذكرُهللاُبتبلوةُالقرآفُالكرَل -
ُذكرُهللاُابالستغفارُوا١تداومةُعلىُاألورادُواألذكار -
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 بسمُهللاُ -
ُأذكارُالصباحُوا١تساء -
ُ(ماُشاءُهللاُالُقوةُإالُابهلل)ُ:سرُُّ -
ُ(الُإلوُإالُهللا)ُ:ذكر -
ُالصبلةُعلىُرسوؿُهللاُ -

ُ

ُالغايةُمنُتزكيةُأوُجهادُالنفس
ُ

ُأبخبلؽُرسوؿُهللاُأواًل:ُالتخلقُ
ُاثنياً:ُلتصحيحُالوجهةُوشحذُا٢تمة

ُاثلثاً:ُأفُيصَتُحاكما١ًُتملكةُنفسوُالُعبداًُيفُببلطها
ُبعاً:ُللرجوعُلؤلصلُوالوطنُاألوؿاُر

ُخامساً:ُليبلغُمراتبُالقربُ
ُسادساً:ُللتخلقُأبخبلؽُهللا
ُسابعاً:ُليناؿُالفتحُالنوراٍل
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ُ
ُُالفصلُالثالثالفصلُالثالث
ُُتزكيُةُالنَّفستزكيُةُالنَّفس

ُُصحبةُا١ترشدُوا١تعلمصحبةُا١ترشدُوا١تعلميفُيفُ
،ُوبرغبتػكُالصػادقةُ فإذاُأتيتُا١ترشدُالرابٍلُوٖتققُبصدقكُيفُطلػبُطريػقُالقػـو

والطريػػقُايُإخػػواٍلُطويػػل...ُونكتفػػيُُ...ُ...ُبػػدأُمعػػكُيفُجهػػادُنفسػػكُلتطهػػرُوترتقػػي
فقبػلُأفُيقبػلُمنػكُأفُُ...ُمنؤُتػاُيناسػبُىػذاُا١تقػاـُمػنُاٟتػديثُعػنُالػنفسُوجهادىػا

ُبوُليعلمكُأوُلَتشدؾ..تتبعوُأوُتصاح
ُ

ُُالعملُوإحكاـُأساسُالبناءالعملُوإحكاـُأساسُالبناء
لػكُأنكُلكُحرفةُتنفقُمنهاُعلىُنفسكُوعلىُمنُتعوؿ.ُفإفُملُيكػنُُيتأكدُأوالًُ

وؾُلتعمل؛ُمثُأتتػيهمُللػتعلمُمهنةُوتريدُأفُتصحبهمُللتكسبُأوُاالنتفاعُأوُالتنطع!!ُردُُّ
ُ..ُوعلىُمرُاألايـ.ُعزيزُالنفس!ُفهذاُدأهبمُعلىُالدواـ

ُكانتأ الػورَّاؽ،ُوالزجَّػاج،ُوالسػمَّاؾ،ُوالصػيَّاد،ُُ:ملُتعرؼُأفُشهرةُسادهتمُوكبائهم
غ ُكػػػانواُيشػػػتهروفُْتػػػرفهمُواٟتػػػّداد،ُوا٠تيَّػػػاط،ُوالػػػدابَّ هػػػمُاألوؿُمَُلَُألفُذاؾُكػػػافُعَُُ،...

ُ!.والُنقبلُالبطالةُوالُالبطالُتُبيننا!ُ،يرفعوف؛ُلسناُعالةُعلىُأحدُالذي

الثانيػػػةُوالثالثػػػة..ُفقبػػػلُأفُيعلمػػػكُأوُيػػػدخلكُعلػػػىُجهػػػادُُوىػػػذهُاألوىل،ُمثُأت 
النفس،ُفبلُبدُأفُيتأكدُأنكُأحكمتُاألساسُالذيُيصحُمنوُبػدءُا١تسػَت؛ُوالػذيُىػوُُ

،ُوإخبلصُالعملُهلل. ُكماُأسلفناُمبٍتُعلىُا١تطعمُاٟتبلؿ،ُوالعلمُالشرعيُالبلـز
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بيلُإ٘تامػػػو،ُألنػػػوُالُُلػػكُسػػػوبػػػُتَُُّ،أمػػػرؾُ نكمالػػػوُأوُخلػػبلًُُاًُفػػإفُوجػػػدُا١ترشػػػدُنقصػػػ
أوُنيػةُالعلػمُوالعمػلُفيهػاُُ،أوُالعلػمُالشػرعيُفيػوُفجػوةُ،يصحُسلوؾُوا١تطعػمُفيػوُشػبهة

اُسػػلوؾُانجػػحُوالُإرشػػادُفػػػاٌف،ُلغػػَتُهللاُوجهػػة!ُفكػػلُىػػػذهُعوائػػقُقاطعػػةُالُٯتكػػنُمعهػػػ
ُبدُمنُمعاٞتةُا٠تللُقبلُالبدءُابلعملُالذيُيوصلُلؤلمل!وال

ُ

ُُالتوبةُالنصوحالتوبةُالنصوح
كُا١ترشػػدُهبػػذهُالػػثبلث،ُأخػػذُبيػػديكُلتتػػوبُإىلُهللاُالتوبػػةُالنصػػوحُفػػإذاُٖتقػػقُمنػػ

ُألنوُبدوهناُالُيصحُوقوؼُببابُهللا:
،ُويشػعرُابلنػدـُوا٠تجػلُمػنُىػيُأفُيقلػعُعػنُالػذنبُ:وأىمُشروطُالتوبػةُالنصػوح

ُعلىُأفُالُيعودُإليوُأبداًُ ُىذاُإفُكافُيفُحقُربِّو.ُُ–الذنبُوالعيب،ُويعـز
ُكػػافُالػػذنب التقصػػَتُيفُحػػقُعبػػدُمػػنُعبػػادُهللا،ُفقػػدُوجػػبُعليػػوُأفُيػػردُُوُأمػػاُإف

ووجػبُعليػوُأفُيبػذؿُيفُسػبيلُذلػكُكػلُاجملهػودُإلرجػاعُاٟتقػوؽُالسػليبةُُ،ا١تظاملُألىلها
أوُا١تغتصبةُإىلُأصحاهبا،ُفإفُكافُأصػحاهباُقػدُفػارقواُالػدنياُوجػبُعليػوُإعادهتػاُإىلُمػنُ

ُكػػػلُأبػػػوابُالتوبػػػةمثُاتبُُ-أيُعبػػػدُُ-ُخلفهػػػم،ُألنػػػوُمػػػنُظلػػػمُعبػػػداًُ ..ُُإىلُهللاُسػػػالكًا
ُكػبل.ُلكنُدوفُأفُيرد٢ُتذاُالعبدُحقو؛ُىلُبػذلكُقػدُاتبُوأانب؟ إذفُالُبػدُأفُ..ُ!ُ!.

ُ:اًُيتوب،ُويصبحُبعدُذلكُعبدًأُمنيب

ُُ     ُُ  ُُ    ُُ     ُُ  ُُ  ((٘ٗ٘ٗ)الزمر:)الزمر:ُُ

ُ..ُمىتُتتحققُىذهُاإلانبة؟ُ

ُكماؿُالتوبة! ُالكماؿُلوُعبلماتُبعد أفُيشعرُالعبدُبزىدُيفُُ:منهاُ...ُوىذا
ُ:ُ(:آؿُعمرافٗٔ)ُقلبو٨ُتوُكلُالشهواتُاليتُذكرىاُهللا

ُُ   ُُ  ُُ ُُ    ُُ ُُ     ُُ     ُُ
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      ُُ      ُُ ُُ   ُُ     ُُ     ُُ      ُُ
     ُُ     ُُُُ

فػػإفُالتوبػػةُالنصػػوحُملُيتقبلهػػػاُ..ُُومػػاُداـُيفُالقلػػبُشػػعبة٨ُتػػوُواحػػدةُمػػنُىػػ الء
ُفيػوُخالصػا٥ًُتلصػاًُيفُتوبتػوُهلل،ُ..ُبعد!ُوٖتتاجُإىلُملحقُيلحقوُالعبدُُالتوابُ ويقـو

ُُُحىتُيتقبلُهللاُمنوُا١تتاب.
الزـٌُلػػوُليػػلُشػػأٌفُيخُالػػويلُا١ترشػػدُأفُالتوبػػةُمػػوُالشػػفػػإذاُاتبُالتوبػػةُالنصػػوح؛ُعلَّ

ُكػافُرسػوؿُهللا ُهنار،ُوأهناُتصحبوُيفُٚتيػعُاألحػواؿُوا١تقامػاتُواألطػوار،ُو٭تققػوُأبنػوُإف
ُُُالذيُغفرُهللاُلوُماُتقدـُوماُأتخػر ُكػافُيتػوبُإىلُهللاُسػبعُتُأوُمائػةُمػرةُيفُاليػـو ..

ُ.؟!!ينيبُويتوبُ...كمُمرةُ٭تتاجُأف!!ُ؟والليلة!ُفماُابلوُبنفسو
ُ

ُُعلمُتزكيةُالنفسعلمُتزكيةُالنفس
فبعدُذلكُيدخلوُا١ترشدُالطبيب...ُالورشةُالعلميػةُوالعمليػةُٞتهػادُالػنفس،ُوفيهػاُ

ُيعلموُا١ترشدُثبلثةُأشياء:
ُماذا٬ُتاىد؟.ُ:أوالًُ -
ُكيف٬ُتاىد؟.ُُ:واثنياًُ -
الشػاؽُوا١تريػر؟ُوذلػكُُ..ُماُالغرضُمنُمكابدةُجهػادُالػنفسُىػذاُ:واثلثاًُ -

ُعينيوُليهوفُعليوُالطريق.ليكوفُىدفوُنصبُ
ُ

ُأوال:ُماذاُأجاىد؟
ُ

ُ:أجاىدُالنفوسُاليتُىيُيفَّ،ُوىذهُقاؿُفيهاُأبوُالعزائمُ
   طمممممس انُفمممممٕع رَٕ ْمممممب نعُبْـمممممـب طمممممس انُفمممممٕع رَٕ ْمممممب نعُبْـمممممـب

  

  ٔ  ثبنشمممسع انشممممسٚـ ْداْـــــممممـبٔ  ثبنشمممسع انشممممسٚـ ْداْـــــممممـب

ممذ سممجم انٓـممـدٖ   ممذ سممجم انٓـممـدٖنممٕ  انشممسٚعخ ثَُّٛ   نممٕ  انشممسٚعخ ثَُّٛ

  

  ضمممهَّذ َفمممٕعس  مممٙ سمممسَٛ ْٕاْمممبضمممهَّذ َفمممٕعس  مممٙ سمممسَٛ ْٕاْمممب

  



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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  َفمممهس رًٛمممم إنمممٗ انسامممٕ  ثطجعٓمممبَفمممهس رًٛمممم إنمممٗ انسامممٕ  ثطجعٓمممب

  

  َٓس ٔاإل ســـــــب   َم يُــــــــبْبَٓس ٔاإل ســـــــب   َم يُــــــــبْبٔانٔان

  ٔاندسممى ا دس نٓممب رسممعٗ ثــــــــــممـّٔاندسممى ا دس نٓممب رسممعٗ ثــــــــــممـّ  

  

  ٔثسٚممُدْب انِسممَه انممر٘  ز اْـــــــممـبٔثسٚممُدْب انِسممَه انممر٘  ز اْـــــــممـب

ُمػ ْمٍنُُاْلُمْ ِمُنُبًػػُْتََُٜتْػِسَُشػَداِئَد:}ُ:أجاىدُالنفسُاألمارةُا١تذكورةُيفُقولوُ  
ُ.ٔ{ُيِضلُّوُُُنَػْفٍسُتُػَنازُِعُو،َُوَشْيطَافٍُُلُو،ُوَُيُػَقاتُُِ٭َتُْسُدُه،َُوُمَناِفٍقُيُػْبِغُضًو،ُوََكاِفرٍُ

ٕتعلُاإلنسافُإذاُاتبعهاُيقعُيفُُاُدسائس،ُو٢تاُوساوس،ُو٢تاُأحواؿوألفُالنفسُهب
ُالوحلُويفُا٠تباؿ،ُوإليهاُاإلشارةُبقوؿُالواحدُا١تتعاؿ:

                     ُُ((ٖٖ٘٘)يوسف:)يوسف:ُُ

لكنػوُُ،يكوفُاألمرُمػرةُواحػدةُ،"آلمرة"ُ:ألنوُلوُقاؿُ..ُ"وملُيقلُ"إفُالنفسُآلمرة
كثػػػَتةُاألمػػػر،ُفػػػبلُ٘تػػػلُمػػػنُتكػػػرارُأمػػػرُُُ:أيُ،ةبصػػػيغةُا١تبالغػػػُ-(ُُارةأمَّػػػُ)ُ:وصػػػفهاُأبهنػػػا

والسػػوء:ُقػػلُفيػػوُمػػاُشػػئت:ُمػػاُيفسػػدُاٞتسػػد،ُومػػاُيفسػػدُالقلػػب،ُومػػاُُاإلنسػػافُابلسػػوء.
ا٬ُتعػػلُاإلنسػػافُيفُغفلػػةُاتمػػةُعػػنُيفسػػدُمػػاُبػػُتُاإلنسػػافُوأخيػػو،ُومػػاُيقطػػعُاألرحػػاـ،ُومػػ

ُكلُىذهُا١تعاصيُواحملنُوالفوُُتسمى:ُالسوء. ـ، ُا١تلكُالعبلَّ
ويعلموُا١ترشدُأنواعُالنفوسُاليت٬ُتاىدىاُاإلنسػاف،ُوقػدُسػبقُذكرىػاُوتفصػيلهاُيفُ

ُالفصلُاألوؿُمنُىذاُالكتاب،ُوعددىاُسبعةُنفوس.
ُكيفُيفرؽ ُدسائسُالشيطاف؟بُتُوساوسُالنفسُُوُويعلموُا١ترشدُأيضًا

ُكيفُذلك؟ُُ؟ُكيفُيعرؼُأفُىذاُخاطرُمنُالنفسُأوُوسوسةُمنُإبليسُاللعُتُُ
ُ

ُُالفرؽُبُتُخواطرُالنفسُووساوسُالشيطافالفرؽُبُتُخواطرُالنفسُووساوسُالشيطاف
ُ

ُأنتُأيهاُالسالكُالُترىُإبليس:

ُ  ُ ُ ُ  ُُ ُُ    ُ(ٕٚاألعراؼ:)ُ
                                                 

ُأخرجوُأبوُبكرُبنُالؿُمنُحديثُأنسُهنع هللا يضر.ُٔ



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُلقُعليهاُأخطاءان،ُقاؿُالقرآفُالكرَل:إبليسُىوُالشماعةُاليتُنع
ُُ ُ ُ ُ  ُُُ(ٚٙ)النساء:ُ

ُنعم،ُقاؿُتعاىل:..ُوكيدُالنساءُأشدُمنو!!ُ

         (ٕٛ:)يوسف 

ُكماُقػاؿُُ،فا١تشكلةُاليتُمعناُليستُإبليس أعػدىُأعػداؤؾ:ُنفسػكُ}ُ:وإ٪تا
فكيفُأعرؼُأفُالوسوسػةُالػيتُبصػدريُمػنُالػنفس؛ُولػيسُمػنُ..ُ.ٕ{اليتُبُتُجنبيك

ُإبليس؟.
ىناؾُعدةُأشياء:ُأو٢تاُأفُإبليسُأيمرُاب١تعصية،ُأوُبًتؾُالطاعػة؛ُفَػيُػػَزيِّنُيلُمعصػيةُُ
كػػيُأقػػعُفيهػػا،ُأوُيٌػْقعػػدٍلُكػػيُالُأصػػليُالصػػبحُحاضػػراً،ُو٭تضػػرُيل٥ُتػػارجُذكيػػةُوعلػػلُ

ُكػػيُأقنػػعُنفسػػيُوأطيػػعُلوسوسػػتو،ُأمػػ والفػػرؽُ..ُُاُالػػنفسُفتػػأمرٍلُابلشػػهوات!!نفسػػية،
ُشاسعُبُتُاالثنُت.

   بنُفه ـٕٓح يطعى  ٔ يشسة  ٔ يهمجه بنُفه ـٕٓح يطعى  ٔ يشسة  ٔ يهمجه

  

   ٔ يمممممُكر  بزمممممرز ثٓمممممب انمممممدا  انمممممد ٍٛ ٔ يمممممُكر  بزمممممرز ثٓمممممب انمممممدا  انمممممد ٍٛ

  
ُ

ألنػوُُ،أماُالفرؽُالثاٍل:ُإبليسُعندماُأيمرٍلُٔتعصيةُالُيلػحُ..ُىذاُىوُالفرؽُاألوؿ
١تعصػػية!ُيُػػزيّنُيلُغَتىػػا،ُألفُيريػػدُأفُأقػػعُيفُا١تعصػػيةُأبيُكيفيػػة،ُوعنػػدماُالُأفعػػلُىػػذهُا

أمػػاُالػػنفسُفطلباهتػػاُتلػػحُعلػػيَُّفيهػػا،ُوالُتًتكػػٍتُحػػىتُُأفُأفعػػلُا١تعصػػية.ُأىػػمُشػػيءُعنػػده
ُأفعلُماُأتمرٍلُبو!!ُ

تشػػتهيُنفسػػيُأكػػلُأكلػػةُمعينػػة؛ُالُتًتكػػٍتُنفسػػيُإالُإذاُأكلتهػػا،ُأريػػدُأفُُ:فمػػثبلًُ
غػػَتُالػػنفسُالُيسػػتطيعُأفُألػػبسُىػػذهُا١تبلبػػسُتسػػتمرُورائػػيُوتلػػحُيفُالطلػػب،ُوإبلػػيسُب

مػػنُالنػػاسُمػػنُاشػػتغلُٔتجاىػػدةُإبلػػيسُ))ُ،ُولػػذلكُقػػاؿُبعػػضُالصػػاٟتُت:يفعػػلُشػػيئاًُ

                                                 
ُرواهُالعسكرىُىفُاألمثاؿُعنُسعيدُبنُأّبُىبلؿُٕ



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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فػػأوقعهمُذلػػكُيفُالتػػدليس،ُومػػنُالنػػاسُمػػنُاشػػتغلُٔتجاىػػدةُالػػنفس؛ُوجعػػلُكػػلُ
ُ((.ىمَُّإبليس،ُوماُعداهُالدنياُواآلخرةُخلفُظهره،ُفوقاهُهللاُ

إبلػيس،ُوإ٪تػاُالَفِطػنُيُػْقبػلُعلػىُهللاُإىلُأفُُوأانُالُأستطيعُأفُأشػغلُنفسػئُتحاربػة
ُ:اٟتجر(:ٚٗ)ُيقوؿُهللاُتعاىلُيفُشأنو:ُىذاُالعبدُيفُمعييت

              

ُكػػافُٯتػػرُُّ..ُإايؾُأفُتقػػًتبُمػػنُىػػ الء!!ُُ:أي بشػػارعُالُُفهػػذاُسػػيدانُعمػػر،ُعنػػدما
ُكافُ٭تفابُحىتُأىػلُُ:الشارع،ُومعٌتُذلكمنُىذاُُيستطيعُإبليسُأفُٯترَُّ أفُسيدانُعمر

ذاؾُرجػػػػػلُيفػػػػػرؽُمنػػػػػػوُ}ُ:الشػػػػػارعُمػػػػػنُوسوسػػػػػةُالشػػػػػيطاف،ُولػػػػػذلكُقػػػػػػاؿُفيػػػػػوُ
ُ.ٖ{الشيطاف

ُُكيفُأزكَّيُأوُأجاىدُالنفس؟كيفُأزكَّيُأوُأجاىدُالنفس؟
ُالنػِبُ ُ-ُلنػاُيفُسػنتو،ُووضَّػحُالصػاٟتوفُيفُجهػادىمُذكرُهللاُلناُيفُقرآنو،ُوبُتَّ
جهػػادُالػػنفس،ُحػػىتُينتهػػيُمػػنُىػػذاُاٞتهػػادُيفُسػػرعةُُالوسػػائلُالػػيتُتُعػػُتُاإلنسػػافُعلػػى

سريعة،ُألفُالعمرُقصَتُوا١تطلوبُعظيم،ُوالنفسُتراوغُاإلنساف،ُفإذاُأمسػكهاُيفُواد،ُ
ذىبتُإىلُواٍدُآخر،ُو٢تاُدسائسُٗتفىُحػىتُعلػىُكبػارُالعػارفُت،ُولػذلكُقػاؿُمػوالانُأبػوُ

ُكُُ))ُ:العػػػزائمُ ػػػالُينتهػػػيُجهػػػادُالػػػنفسُحػػػىتُمػػػع ُتُإالُمػػػعُخػػػروجُلُالعػػػارفمَّ
ُ((.ُاألخَتُالنَػَفسُِ

                                                 
ُدمتفقُعليوُعنُسعُٖ



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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فإايؾُأفُتظنُأفُجهادُالنفسُانتهىُمعك،ُألفُنفسُىػذاُالظػنُخدعػٌةُمػنُخػدعُ
دائػػػمُُ،ُلكػػػنُجهادىػػػاعػػػنُحضػػػرةُهللإُُتعلػػػكُتُقطػػػعُابلكليػػػةالػػػنفسُٗتػػػدعكُهبػػػا..ُُو
ُ::اٟتج(ٛٚ)ُودائبُومستمر،ُقاؿُتعاىل
ُ  ُ ُُ ُ ُُ

ُكيفيتػو؟وحػقُا ٌف:ُمػاذاُنفعػلُحػىتُنصػلُإىلُهللا؟ُ..ُسػألواُالرجػلُالصػا!!ُٞتهػادُمػا
ُفقاؿ:

   ٚٓممممممب انطبنممممممت يعُممممممٗ زسممممممُُب ٚٓممممممب انطبنممممممت يعُممممممٗ زسممممممُُب

  

  يٓسَمممممممب ُمممممممبل نًمممممممٍ ٚطهجُمممممممبيٓسَمممممممب ُمممممممبل نًمممممممٍ ٚطهجُمممممممب

ُوا١تهرُىو:  
ٌس  ممممٙ عُممممٗ ٌس  ممممٙ عُممممٗخسمممدس يكممممُٙ ٔثمممد   خسمممدس يكممممُٙ ٔثمممد

  

  ٔعٛممممٌٕ   رممممرٔو  عممممى انٕسممممُبٔعٛممممٌٕ   رممممرٔو  عممممى انٕسممممُب

جػاءُفاٞتسدُيفُاٞتهادُالُيناـ،ُوالنفسُيفُعنػاءُوحػربُمسػتمرة،ُوالعيػوفُالُتنػاـ،ُ  
وأرضاه،ُيفُشهرُرمضػافُبعػدُانتهػاءُالسػهرةُوقػاؿُإلخوانػو:ُتعػالواُُاإلماـُأبوُالعزائمُ

معيُلزايرةُسػيدانُاٟتسػُت،ُفوجػدواُىنػاؾُبعػضُا١تقػاىي،ُوروادىػاُسػاىروفُالُينػاموفُإالُ
ُكػػػػافُاٞتماعػػػػةُالػػػػذينُيرضػػػػوفُشػػػػهواتُأنفسػػػػهمُويتبعػػػػوفُ بعػػػػدُالفجػػػػر،ُفقػػػػاؿ٢ُتػػػػم:ُإذا

!!ُُالػرٛتنُلفجر..،ُفكيفُابلذيُيريدُأفُيرضيُبعدُمطلعُاُالشيطاف،ُالُيناموفُإال
ُماذاُيفعل!!ُوكيفُيناـ!!

  ٔ ٛممممممـ ُٚممممممبو يعشممممممٕو نهٛهممممممٗٔ ٛممممممـ ُٚممممممبو يعشممممممٕو نهٛهممممممٗ

  

  ٔنٛهممممٗ رشممممزٓٙ يُممممّ انَٛممممبو    ٔنٛهممممٗ رشممممزٓٙ يُممممّ انَٛممممبو    

،ُفقػػاؿ٢ُتػػم:ُُ-يفُاٟتػػجُُوىػػوُُ-ويفُمػػرةُ   ورأىُبعػػضُإخوانػػوُوقػػدُغلػػبهمُالنػػـو
لشػيخُأٛتػدُالسػبكيُػػػػػُىياُبناُنطوؼُحػوؿُالكعبػة،ُوكػافُمعهػمُا٠تػادـُا٠تػاصُبػوُوىػوُا

ُرٛتةُهللاُعليوُػػػػػػُفقاؿُلو:
ممب ممب زًممد انسممجكٙ رُممبو ٔرممدَّعٙ ُزجَُّ    زًممد انسممجكٙ رُممبو ٔرممدَّعٙ ُزجَُّ

  

  َٕو  ْم انَمسة  مٙ انفنفمٗ زمساوَٕو  ْم انَمسة  مٙ انفنفمٗ زمساو

  ُ
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قاؿُلوُىذا،ُليحثوُعلىُاٞتهاد،ُوالُينتهيُىػذاُاٞتهػاد،ُوالُالسػهاد،ُإالُبعػدُفػراغُ
اد؛ُو٭تيػػاُحيػػاةُا١تتقػػُت،ُالقلػػبُمػػنُالػػببلدُوالعبػػاد،ُوكػػلُالصػػورُالػػيتُ٘تنعػػوُعػػنُا١تػػنعمُاٞتػػُو

فينػاـُنومػةُا٢تػائمُت،ُوأيضػاُوىػوُمسػتيقابُفهػوُىػائم،ُفيكػوفُمػعُهللاُيفُكػلُحػاؿ،ُوىػػذاُ
ُيكوفُقدُانتهىُأمره.

ُلكنُالذيُخلطُعمبًلُصاٟتاُوآخرُسيئاًُ...فبلُبدُلوُمنُاٞتهاد!!
ُماُالذيُيعينكُعلىُىذاُاٞتهاد؟ُ

اإلنسػافُوٖتركػوُوتسػَته؛ُىػوُُُأفُالذي٬ُتعلُالػنفسُتسػيطرُعلػىُوضحُالصاٟتوف:
كشػػػهوةُالطعػػػاـ،ُوشػػػهوةُُُ؛كثػػػرةُاختبلطهػػػاُاب٠تلػػػق،ُواىتمػػػاـُاإلنسػػػافُٔتطالبهػػػاُوشػػػهواهتا

الشػػػػراب،ُوشػػػػهوةُالنكػػػػاح،ُوشػػػػهوةُا١تلػػػػبس،ُوشػػػػهوةُالػػػػرايشُواألاثث،ُوكثػػػػرةُالكػػػػبلـ،ُ
ُكماُسبقُوأسلفناُالتوضيح.ُ ُفالنفسُبطبيعتهاُ٘تيلُلئلفساد

اىػػدُالنفػػوسُالػػيتُأفُٕتُ-قػػربُوالػػودادُمػػنُربُالعبػػاد١ُتػػنُأرادُالُ-فػػأوؿُاٞتهػػادُ
جاىػػدُنفوسػػاُفيػػكُ"ُ!!أيُأفُاٞتهػػادُبػػداخلكُأنػػتُ-"ُجاىػػدُنفوسػػاًُفيػػكفيػػك:ُ"

أيُابلشػرعُا١تعتػدؿ،ُابلشػرعُالػذيُأيتيػكُمػنُالصػاٟتُت،ُومػنُأئمػةُُ-"ُابلشرعُاألمػُت
ُع،ُبػػلُخػػذُالوسػػطيةين،ُوتفػػتحُاألبػػوابُا١تهجػػورةُمػػنُالشػػُراذُِّا١تتقػػُت،ُوالُ٘تػػ ُوراءُالشَّػػ

ُعلىُالنهجُاحملمدي:ُرُْسُِ...ُوَُ

   ُ    ُ  ُ   ُ(ٖٔٗ)البقرة:ُ

وا١تػػنهجُُ".ايُطالػػبُاإلقبػػاؿُفكػػنُوسػػطاًُولػػذلكُقػػاؿُيفُالقصػػيدةُاألخػػرى:ُ"
ُالذيُنسَتُعليو:ُالوسطية.

نسػػاف؟.ُفنػػتكلمُابختصػػارُشػػديد،ُعػػنُميػػداف٣ُتاىػػدةُالػػنفس،ُوكيػػف٬ُتاىػػدىاُاإل
ُوالوسائلُا١تعينةُعلىُىذاُاٞتهاد....ُحىتُيبلغُاإلنسافُا١تراد؟.
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ُُالوسائلُا١تعينةُعلىُتزكيةُالنفسالوسائلُا١تعينةُعلىُتزكيةُالنفس
وىػػػيُالػػػيتُتعػػػُتُُ،أفُللمجاىػػػدةُسػػػبلُووسػػػائلُمعينػػػةُعلػػػىُذلػػػكُ:ولئلجابػػػةُنقػػػوؿ

اإلقػػبلؿُُ...ُاإلنسػػافُعلػػىُبلػػوغُالكمػػاالتُأوُنػػواؿُالفػػتح،ُأالُوىػػيُابإلقػػبلؿُواإلكثػػار
ُواإلكثارُوا١تداومةُعلىُواحدة:ُ،منُأربع

 .ُاإلقبلؿُمنُالطعاـ،ُوالكبلـ،ُوا١تناـ،ُو٥تالطةُاألانـ

 ُواإلكثارُأوُا١تداومةُعلىُذكرُهللاُ.ُوالفكرُيفُكلُمقاـ
ُ:وأرضاهُبعضُىذهُالوسائلُيفُقولوُُٚتعُاإلماـُأبوُالعزائمُ

َُِّٛٓمممب  ٍْ َُِّٛٓمممبُخمممْأ  ضمممعفُٓب ٔازمممرزٌ ِيممم  ٍْ   ُخمممْأ  ضمممعفُٓب ٔازمممرزٌ ِيممم

  

  انكًمٍٛانكًمٍُُْٛ  اندفٌٕ ٔزمبذزٌ  َزمَّ ُُْ  اندفٌٕ ٔزمبذزٌ  َزمَّ 

ُُ:ُاإلقبلؿُمنُالطعاـ:ُاإلقبلؿُمنُالطعاـأوالًُأوالًُ  
فاإلنسػػافُإذاُمػػؤلُا١تعػػدةُابلطعػػاـ،ُفػػوراًُتتحػػرؾُالػػنفسُلػػدفعُاإلنسػػافُإىلُا١تعاصػػيُ

أوؿُبدعػةُحػدثتُبعػدُ)ُوالذنوبُواآلاثـ،ُولذلكُفإفُالسيدةُعائشةُاهنع هللا يضرُكانػتُتقػوؿ:
١ُتاُشبعتُبطوهنمُٚتحتُهبمُنفوسهمُإىلالشبع،ُإُرسوؿُهللاُ ُ.ٗ(ُالدنيافُالقـو

فعندماُ٘تتللُا١تعدةُابلطعاـُيفكرُاإلنسافُّتوارحوُيفُالذنوبُواآلاثـ،ُوال٬ُتدُلػذةُ
ُكانػػتُا١تعػػدةُخاليػػةُمػػنُالطعػػاـ،ُفإنػػوُالُيقػػوىُعلػػىُ والُحػػبلوةُطعػػمُالطاعػػة،ُلكػػنُإذا
ُكماُ٭تدثُمعنػاُٚتيعػاًُيفُهنػارُرمضػاف ..ُُا١تعاصي،ُبلُتقوىُروحانيتو،ُوتقوىُطاعتوُهلل؛

ُوُاٞتهادُاألعظم.ُوىذاُى
رتقػػيُحػػىتُيصػػلُيفُيوىػػذاُاٞتهػػادُدرجػػاٌتُودرجػػات،ُوالُيػػزاؿُطالػػبُهللا٬ُتاىػػدُُو

ُىذاُاألمرُإىلُالعجبُالعجاب،ُوكافُلبعضُالصاٟتُتُيفُذلكُأمورُٖتَتُالعقوؿ!!

                                                 
ُالدينُللغزاىلُٗ  سبلُالسبلـُ،ُوإحياءُعلـو
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ُكافُيقفُأربعُتُيوماًُُفسيديُأٛتدُالبدويُ وليلةُيفُغارُحراء،ُيتعبػدُُوأرضاه،
وىػوُُ-ُ،ُوكػافُاإلمػاـُاٞتنيػدُ!!يشربُوالُيناـ...ُأربعُتُيومػاًُالُأيكلُوالُ..ُُهللُ

ُوالُيفطػػرُإالُكػػلُأربعػػُتُيومػػاًُمػػرة!!ُوعلػػىُ٘تػػرةُواحػػدة!!ُوالُتقػػلُُُ-سػػيدُالطائفػػةُ يصػػـو
ُ}ُ:ُقولػوُُ..ُألنوُوصلُإىلُذلكُابٞتهاد،َُوُمنَُّعليػوُبوراثػةُنبويػةُمػنُسػرُُِّ!!كيف؟ ِإٍّلِ

ُُيْطِعمُُ ُ.٘{ٍِتَُوَيْسِقيٍِتُأَبِيُتُِعْنَدَُريبِّ

ُالُتسأؿُكيف!!؟ُ...ُألفُى الءُداخلوفُيفُقوؿُهللا:ُ:وأقوؿُاثنية

                              ((919919 )البقرة: )البقرة:  
ُوىذاُالكبلـُيفُىذهُاألحواؿُالعليةُإ٪تاُىوُيفُطػورُاٞتهػاد،ُلكػنُيفُطػورُاإلرشػاد

ناسُكيفيةُاألكل،ُابلطريقةُالسػديدةُالػواردةُعػنُسػيدُلكيُيعلمواُالُ،الُبدُأفُأيكلواُ..
ُ.األانـُ

ولكػٍتُالُأجػده!!ُُ،ذىبُرجلُللجنيدُيوماًُوقاؿُأريػدُأفُأجػدُا٠تشػوعُيفُالصػبلة
ايُأخػيُأ٘تػؤلُبطنػكُابلطعػاـ!ُوٕتعػلُبينػكُوبػُتُربػك٥ُتػبلة!!ُمثُُ}ُفماذاُأفعػل؟ُقػاؿُلػو:

يعيػػدهُإىلُاألحػػواؿُالزكيػػةُأايـُرسػػوؿُفهػػوُيريػػدُأفُُ{.!!تريػػدُأفُٕتػػدُا٠تشػػوعُيفُالصػػبلة
ُكػػانواُأيكلػوفُعنػػدماُ!!ُثػبلثُمػػراتُمقدسػات؟أمػىتُكػػانواُأيكلػوف؟.ُُ. هللا ...ُالُبػل

٬توعػػوف!ُفػػإذاُأكلػػواُالُٯتػػؤلوفُبطػػوهنمُوالُيشػػبعوف،ُويقومػػوفُمػػنُعلػػىُالطعػػاـُوىػػمُلػػوُ
. ُمشتهوف....ُوىذاُىوُطريقُالقـو

ُنفسػو،ُفيقػلُنومػو،ُويكثػرُصػمتو،ُوالُوإذاُجاعُاإلنساف؛ُقلتُبواعثُالشهوةُيف
ُىناؾ.ُيستزيدُمنُٝتاعُاألحاديث،ُوالُيتحرؾُىناُأو

                                                 
ُالًتمذىُوابنُماجةُوكذاُاٟتاكمُرواهُ٘
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فوجػػدُالصػػاٟتوفُأفُاٞتػػوعُمػػنُأقػػوىُاألسػػبابُا١تعينػػةُلئلنسػػافُعلػػىُبلوغػػوُىػػذاُ
لػػؤلايـُ...ُوالُتكثػػَتاًُللحسػػناتُالعظػػاـُمػػنُوراءُُا..ُالُعػػدُُُِّا١تقػػاـ،ُفتنافسػػواُيفُالصػػياـ

..ُُ.ُحػىتُتقػوىُالػنفسُا١تلكوتيػة.ُلقػوىُالػنفسُالشػهوانيةُوإ٪تػاَُىػدِّاُتعديدُأايـُالصياـ،
ُُاٞتسمُعلىُشرعُهللاُ ُةُىنػاُاختلفػتُابلكليػةفالنيَّػُُ.ُوعلػىُهنػجُا١تصػطفىُُفتسَتِّ

ُليعػػُتُنفسػػوُعلػػىُكسػػرُ...ُُ!! ُألخػػذُثػػوابُالصػػياـ،ُلكػػنُالعػػارؼُيصػػـو فالعابػػدُيصػػـو
ُالرغباتُاٞتا٤تةُيف ُ:توُفيماُعندُهللاُالنفس،ُلتعلو٫ُتَُّالشهوة،ُوعلىَُحدِّ

                      ُُ((ٙٓٙٓ)القصص:)القصص:ُُ

ػػ زُبعضػػهمُوىػػو٬ُتاىػػدُيفُىػػذاُا١تقػػاـُعلػػى:ُ"أفُيقلػػل"،ُوملُيقولػػواُبػػًتؾُولػػذلكُركَّ
وقػػدُُ،ألفُتػػرؾُالطعػػاـُابلكليػػة٬ُتعػػلُاإلنسػػافُٮتػػرجُعػػنُالسػػويةُ،الطعػػاـُػػػػػػػُبػػلُابلتقليػػل

ُكػػافُأيكػػلُثُ٭تػػدثُلػػوُىػػوسٌُ بلثػػةُأرغفػػةُيفُالوجبػػة٬ُتعلهػػمُعقلػػي،ُلكػػنُالتقليػػلُٔتعػػٌتُإذا
ُونصف،ُوبعدُذلكُرغيفػاف،ُوبعػدُذلػكُرغيػفُونصػف،ُوبعػدُذلػكُرغيػفُواحػد،ُاثنُت

لقمػةُواحػدةُألفُأنقػصُمػنُعشػائيُ))ُوىكذاُحىتُأفُبعضُالصاٟتُتُقػالواُيفُذلػك:
لعشػاءُلقمػة،ُاخفضػتُوجبػةُإذاُقدرتُعلػىُنفسػي،ُُوُ:أيُ.ٙأحبُإيلُمنُقياـُليلة((

لكنُعندماُيقلػلُالطعػاـُُ،فهوُأحسنُمنُقياـُليلة،ُألنوُرٔتاُيكوفُالقياـُشهوةُلئلنساف
وىػلُكػافُُ...ُفإنوُبذلكُيكوفُصاحبُعزٯتػة،ُوخاصػةُإذاُقػاـُمػنُالطعػاـُوىػوُيشػتهيو

ُكيػػفُحكػػل،ُويشػػربُُسػػيدانُرسػػوؿُهللاُ٭تتػػاجُإىلُطعػػاـ؟ُال ُكػػافُأيكػػلُليعلمنػػا ...ُلكنػػو
ُكافُيفُمقاـل ُكيفُنشرب،ُوىو ُ.(أبيتُعندُريبُفيطعمٍتُويسقُت:ُ)يعلمنا

                                                 
ُكتابُعوارؼُا١تعارؼ.ُُٙ ُتعريفُاألحياءُبفضلُاإلحياء،
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ديػػػوافُالصػػػاٟتُتُملػػػيءُهبػػػ الءُالرجػػػاؿُالػػػذينُملكػػػواُُ...ُوغػػػَتىمُمػػػنُالصػػػاٟتُت
ُ،ُولػػػذلكُقػػػالوا:نفوسػػهم،ُوملُ٘تلكهػػػمُنفوسػػهم،ُفتصػػػرفواُفيهػػػاُأبمػػرُالواحػػػدُا١تتعػػاؿُ

ُ.((نفسو،ُوليسُمنُملكتوُنفسوُكَُلَُالرجلُمنُمَُ))
ُ:حػىتُتصػلُإىلُاالقتػداءُبسػيدُاألانـُفيمػاُوردُعنػوُ...ُفكانواُيتفنَّنوفُيفُعبلجهػا

ُكافُأيكلُماُوجػد) أزيػدكمُبػوُبيػاانًُ..ُايُإخػواٍلُخػبوٍلُُ(.أنو ودعػوٍلُأسػألكمُسػ االًُ
ُؾ؟.الذيُأيكلُمنُأعضاءُُِنُْابهللُعليكمُ...ُإذاُجلستُللطعاـُمَُ

ُأـُىيُا١تعدة؟ُأـُىيُالنفس؟ُىلُىوُالفمُواألسنافُواللسافُوالشفتاف؟

..ُفكػلُاألعضػاءُُالنفسُىيُاليتُأتكل،ُفعنػدماُتنظػرُإىلُالطعػاـُوتشػتهيوُالػنفس
ىػػلُىنػػاؾُأيُُ..ُ..ُولكػػنُعنػػدماُتنظػػرُإىلُالطعػػاـُوالُتشػػتهيوُتتحػػرؾ،ُوتبػػدأُيفُاألكػػل
..ُألفُالػنفسُىػيُُفبلُاللعابُينزؿ،ُوالُالفمُيفػتحُ..ُكبلُُ!!عضوُيكوفُقاببلُللتحرؾ؟

ُكنػتُمريضػاًُأوُحزينػاًُأوُمهمومػاًُفػإفُنفسػكُتعػزؼُعػنُُاليتُٖترؾُاألعضاء ..ُولػذاُإذا
ُ...ُفاألكلُمنُالنفس!!ُوالُٕتدُعندؾُميبًلُلوُ،الطعاـ

...ُيػػداويُبػػوُداءُُفيظػػلُالعبػػد٬ُتاىػػدُنفسػػوُحػػىتُيصػػبحُالطعػػاـُعنػػدهُمثػػلُالػػدواء
ُكماُقاؿُالصاٟتوف:ُ) بلُتػدخلُمعػدتكُإالُمػاُ،ُف((الطعاـُعبلج١ُترضُاٞتوع)اٞتوع،

الػبطنُيضػخمُويسػمنُا١تعدةُتكب،ُُو..ُُيسَتُبدنك،ُوماُزادُعنُذلكُٮتزنوُجسمك
...ُوكلنػػاُيعػػرؼُأفُالسػػمنةُالػػيتُىػػيُسػػببُكػػلُأمػػراضُالعصػػر..ُفػػبلُُاإلنسػػافُوٯتػػرض

أيكػػلُالسػػالكُاجملاىػػدُنفسػػوُعػػنُشػػهوة...،ُوإ٪تػػاُأيكػػلُليسػػدَُّداءُاٞتػػوع،ُألنػػوُمنشػػغلُ
ُولسافُحالوُيقوؿ:ُ،ابلكليةُبربوُ

  ُخعُمممممب    عًُممممممب انَٛمممممٍٛ إنُٓممممممبُخعُمممممب    عًُممممممب انَٛمممممٍٛ إنُٓممممممب

  

َِ اندًٛممممأ يسجَّممممخ انًخزممممبز َِ اندًٛممممأ يسجَّممممخ انًخزممممبزٔاسمممم   ٔاسمممم

ُاإل٢تيػػة،ُواألسػػرارُ   فهػػوُيريػػدؾُأفُأتكػػلُاليقػػُت،ُأتكػػلُمػػنُمعػػارؼُالقػػرآف،ُوالعلػػـو
ُاآليةُالقرآنية:ُ ُالرابنية،ُوىذاُسرُّ
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ُ ُ   ُُ(ٕٙالكهف:)ُ
وإ٪تػػاُُ،سػػيدانُموسػػىُليسػػتُللحػػوتُوالطعػػاـُفاإلشػػارةُالروحيػػةُيفُالغػػداءُىنػػاُمػػن

ىػػيُإشػػارةُالتشػػوؽُلغػػذاءُالػػروحُوالعلػػمُاللػػدٍلُبلقػػاءُالعبػػدُالصػػاٌف،ُغػػذاءُمػػنُاٟتقػػائقُ
الرابنيػػػةُالػػػيتُتقيػػػتُالػػػنفسُوٕتعلهػػػاُهتػػػيمُيفُىػػػذهُاٞتمػػػاالت،ُوالُ٘تػػػلُمػػػنُعشػػػقُىػػػذهُ

ُات.ءطاعهبذهُا٢تبات،ُوتلكُالُالكماالت،ُويكرمهاُهللاُ
ُمنُالتقليلُمنُالطعاـُوالشراب!!ُوالُتعلوُاٟتياةُالروحانيػةُ-خواٍلُإايُُ-فبلُبدُ
ُأفُيكػػوفُاإلنسػػافُالسػػػالكُاجملاىػػدُلنفسػػوُنصػػػيبٌُإالُبػػذلك يفُعبػػػادةُُوافػػرٌُُ،ُولػػذاُلػػػـز

}قُػْلػُتُاَي١ُُتاُسألوُأحدىمُأفُأيمرهُٔتاُينفعو:ُ-ٔتاذاُأجابُأصحابوُُالصياـ.ُاٝتعُلوُ
َفُعٍِتُهللاُُبِوُُِمْرٍلُأبَِمُُْ،َرُسوَؿُهللاُِ ُفَإنَُّوُاَلُِمْثَلَُلوُُ)قَاَؿ:ُُ،ٍرُيَػنػْ ياـِ ُ.ٚ{(َعَلْيَكُاِبلصِّ

ـُشهرُرمضافُوحسب،ُبػلُينبغػيُافمنُيريدُأفُيبلغُمقاماًُعندُهللاُالُيكتفيُبصي
ُسػػػتةُأايـُمػػنُشػػػواؿ،ُأوُُ-مػػثبلًُُ- ُاالثنػػُتُوا٠تمػػػيسُكاٟتبيػػػبُيأفُيصػػػـو ،ُأوُصػػػـو

ُثبلثػػةُأاي ُكػػلُشػػهرُعلػػىُاألقػػلُيصػػـو صػػوـُُشػػهِرُ}ُ:وىػػوُاٟتػػدُاألدٌل،ُقػػاؿُ..ُـُمػػن
ُشػهٍرُصػوـُُالػدَّْىرُِ ُُكػلِّ ُمػن ـِ ُثبلثػِةُأايَّ وإذاُأكػل؛ُالُأيكػلُإالُعػنُُ.ٛ{الصَّْبُِوصـو

٧َُتُػوُعُ}ُكمػاُقلنػاُعػنُحػا٢تمُالراقػيُيفُاألايـُاألوؿ:ُُ-جوعُ ٨َتْػُنُقَػػْوـٌُالُحكػُلُحػىتَّ
ُُىناؾُرجلُصاٌفُٝتُت،ُفشيخُاإلمػاـُاٞتنيػدُولذلكُليسُُ.ٜ{وإذاُأكلَناُالُنشبع
ُكافُيقوؿ:ُُالسقطيُُيكافُخالوُوىوُالسُر

  ـممممكٕد نٓممممب انُسممممتَّ  قبنممممذ   ممممرثزُٙـممممكٕد نٓممممب انُسممممتَّ  قبنممممذ   ممممرثزُٙ

  

   ًممممب نممممٙ  زٖ يُممممَّ انعاممممبو  ٕاسممممٛب ًممممب نممممٙ  زٖ يُممممَّ انعاممممبو  ٕاسممممٛب

  ٔ  ُزمممتَّ ززمممٗ ٚهصمممَ انعامممى ثبنسشمممبٔ  ُزمممتَّ ززمممٗ ٚهصمممَ انعامممى ثبنسشمممب  

  

  ٔرسممممممكذ ززممممممٗ   ردٛممممممت يُب ٚممممممبٔرسممممممكذ ززممممممٗ   ردٛممممممت يُب ٚممممممب

  

                                                 
عنُأّبُأمامةُالباىلىُ،سننُالنسائىُالصغرىُ،..وانظرواُإىلُصدقهمُىفُاإلتباعُ..}قاؿ:ُفكافُأبوُُٚ

ُاىمُضيف{.أتوُوخادمو،ُفإذاُرئىُىفُدارهُدخافُابلنهارُقيل:ُاغًُتُرىوُوامُأمامةُالُيلقىُإالُصائماًُ
ُالسننُالكبىُللبيهقى.ُ-هنع هللا يضرُُعنُأّبُىريرةُُٛ
ُالسَتةُاٟتلبيةُ،ُوسيدانُدمحمُملسو هيلع هللا ىلصُللشيخُرشيدُرضا.ُٜ
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ُامرأًةُومشغوٌؿُهبػ ا!ُىػلُتكػوفُلديػوُرغبػةُفيسوقوفُالدليلُمنُاإلنسافُالذيُ٭تبُّ
ُهللاُتعػػػػاىلُويريػػػػدُأفُيقبػػػػلُعليػػػػوُبكػػػػلُجوارحػػػػوُ للطعػػػػاـ؟ُأبػػػػداً!!ُفمػػػػاُابلكػػػػمُٔتػػػػنُ٭تػػػػبُّ

ُاببوُيفُانكسارُوخشوع؟!!ُومشاعره ُ...ُفهذاُيلزموُاٞتوع.ُ؟!!ويلـز
وقبػػػلُأفُيبػػػدأُأحػػػدُابلتطبيػػػقُُ،وقبػػػلُأفُنػػػًتؾُىػػػذاُالبػػػابُمػػػنُأبػػػوابُاجملاىػػػدات

وايُُ،أيهػاُا١تقبلػوفُعلػىُالصػياـُ:ننبػوُونقػوؿُ،نفػاسُواألايـواإلكثارُمػنُالصػياـُوقطػعُاأل
ُللمدد.ُ،منُتريدوفُالتقللُمنُالطعاـ ُاعلمواُأفُىناؾُصوـٌُللعددُ...ُوصـو

ُ ُالػػذيُللعػػددُفهػػوُصػػـو ُكتػػبُلػػوُلأمػػاُالصػػـو ؤلجػػرُوالثػػواب،ُفمػػنُصػػاـُجسػػمو
ُُ.األجػػر،ُومػػنُأطػػاعُهللاُمػػعُصػػياموُابٞتسػػمُواٞتػػوارحُعظػػمُأجػػرهُعنػػدُهللاُ أمػػاُالصػػـو

الذيُللمددُفهوُصياـُأىلُاٞتهػادُلبلػوغُالغايػةُوا١تػراد،ُوالػدخوؿُيفُعػدادُأىػلُالقػربُ
 ::يسٚى(2ٕ)ُواإلمداد،ُوىذاُأشارُهللاُإليوُيفُكتابوُبقوؿُالقائلُمنهم

                         

ُكػػبلـُاألانسػػيفهػػيُصػػائمة،ُوصػػيا ..ُمػػعُأىػػلُا١تػػؤلُُ!!فمػػعُمػػنُتػػتكلم؟ُ،مهاُعػػن
أوُأشػبهوىمُفأصػبحواُأرواحػاًُعلويػةُرابنيػةُُ،أوُمنُٝتتُروحانيتهمُفتشبهواُهبمُ،األعلى

..ُتتحػػرؾُظػػاىراًُبػػُتُالنػػاس..ُوالقلػػبُوالػػروحُحقػػائقُسػػائحةُ،ُتسػػكنُيفُأجسػػادُآدميػػة
ُالناس ُوالُاحتباس!!ُببلُكدرُوالُالتباسُ-ُوىائمةُيفُملكوتُربِّ

ُعػنُاللهػوُبكػلُأنواعػوُُ:أوالًُُ–ُفبدايةُالصػياـ١ُتػنُأرادُرضػاءُا١تلػكُالعػبلـ الصػـو
ُ:ُاليتُتلهيُالعبدُاجملاىدُعنُغايتوُأوُتلفتوُعنُمقصوده،ُحىتُقاؿُهللاُلنا

                      (ٜ)ا١تنافقوف: 

كػػلُمػػاُ))ُمنبهػػاًُعلػػىُالفػػوُالػػيتُتػػدخلُالقلػػوبُخلسػػة:ُاـُالػػداراٍلُوحػػىتُقػػاؿُاإلمػػ
ُ.ٓٔ((فهوُعليكُمشئـوُ-حىتُولوُماٌؿُأوُولٌدُُ-شغلكُعنُهللاُ

                                                 
 حليةُاألولياءُ،ُوتفسَتُروحُالبيافُوغَتىاُ.ُٓٔ
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ُوظاىرهُأنتُبوُمػأمور...ولكنُشػغلُفشغلكُٔتالكُأوُولدؾُوزوجكُمشروع،ُبل
أفُ)ُ:يفُاٟتػديثُومطلوبُمنكُأفُتطهرُقلبػكُمنػو،ُولػذاُأخػبُُ..ُقلبكُهبمُمذمـو

ُ،!،ُىػػػذاُإفُشػػػغلوؾُعػػػنُهللا(أعػػػدىُأعػػػدائكُزوجتػػػكُوولػػػدؾُومالػػػكُونفسػػػك
ُأوُيقطعكُعنُالسلوؾُالسوي!!..ُ،واستعبدوؾُأوُاستعملوؾُفيماُالُيرضيُهللا

ُعػػنُاللهػػو...ُوالُيعػػدُُّ ُإالُإذاُٖتقػػقُُفبدايػػةُالسػػلوؾُتصػػـو السػػالكُيفُطريػػقُالقػػـو
ُعػػنُاللغػػو، والُيثبػػتُقدمػػوُيفُأوؿُطريػػقُأىػػلُُصػػوموُعػػنُاللهػػوُأوالًُ..ُمثُيرقػػىُفيصػػـو

ُعنُاللغوُيفُكلُوقػتُوحػُت ولػذاُقػالواُونبهػواُُ..ُجهادُالنفسُإالُإذاُاستطاعُأفُيصـو
إذاُُصػػػْمَتُفَػْلَيُصػػػْمَُٝتُْعػػػكُ}ُبل:علػػػىُحػػػديثُا١تصػػػطفىُالػػػذيُٮتاطػػػبُطػػػبلبُالعُػػػ

َُولْػػ ،َُوَأَذىُا٠ْتَػػاِدـِ َيُكْنَُعَليٍػػَكَُوقَػػاٌرَُوَبَصػػُرَؾ،َُوِلَسػػاُنَكُعػػنُاْلَكػػِذِبَُواْلَمػػفمثِِ
ُ.ٔٔ{َوَسِكيَنٌةَُواَلَُٕتَْعْلُيَػْوـَُِفْطِرَؾَُويَػْوـََُصْوِمَكَُسَواء
ولكنػو٬ُتاىػدُنفسػوُيفُالصػياـُعػنُُ،فهلُ٭تلُُّلوُشيءُمنُىذاُيفُفطره؟ُابلطبػعُال

ُكػػػافُمفطػػػراًُبظػػػاىره،ُُ:أيُ..ُاللغػػػوُحػػػىتُيصػػػبحُصػػػائماًُبباطنػػػو ْتقيقػػػةُسػػػلوكوُحػػػىتُولػػػو
يفُٚتيػػعُأنفاسػػو؛ُألفُأحػػرصُمػػاُ٭تػػرصُعليػػوُالعبػػدُيفُحياتػػوُُلغػػوُصػػائماًُفيصػػبحُعػػنُال

ُكلهاُ..ُأنفاسوُاليتُيتنفسهاُيفُىذهُاٟتياة ُ.!!فإفُالنفسُالواحدُأغلىُمنُالدنيا
عػػػتُعليػػػكُإذاُ٘تنَُّ:فالصػػػياـُعػػػنُاللغػػػوُىػػػوُبدايػػػةُصػػػياـُأىػػػلُاٞتهػػػاد،ُولػػػذاُقػػػالوا

عليػػكُبنصػػيحةُسػػيدُالعبػػادُلتصػػلُإىلُفُ،عليػػكُقيادىػػاُيفُطريػػقُاٞتهػػادُرَُُسػػوعَُُ،نفسػػك
تُػػَك،َُوابْػػِكُ}:ُوتكػػوفُمػػنُأىػػلُاٞتهػػادُ،ا١تػػراد َأْمِسػػْكَُعَلْيػػَكُِلَسػػاَنَك،َُوْلَيَسػػعَكُبَػيػْ

قلبػػػك،ُفتعكػػػفُعلػػػىُتطهػػػَتهُوإصػػػبلحوُوتنظيفػػػو،ُُ:وبيتػػػكُأيُ..ُٕٔ{َعلػػػىَُخِطيَئتِػػػكَُ
ُُُدراؾُماُىو!وٗتليتوُوتعمَته،ُوعندىاُٯتكنكُالدخوؿُعلىُالصياـُعنُالسهو!ُوماُأ

ُأوُيفُيقظػة ُكػافُيفُنػـو أوُيفُُ،فالصائمُعنُالسهو،ُالُيسهوُٟتظػةُعػنُمػواله،ُإف
ُقولوُتعاىلُشأفُمنُشئوفُالدنياُأوُاآلخرةُأايًُ ُكاف،ُسرُّ ُ:(:النورٖٚ)ُما

                                                 
ُشعبُاإلٯتافُوفضائلُاألوقاتُللبيهقىُ،ُقالوُجابرُبنُعبدهللا.ُٔٔ
ُجامعُا١تسانيدُوا١تراسيلُ،ُ)أبوُنعيمُيفُاٟتلية،ُوالبيهقيُيفُالشعب(عنُعقبةُبنُعامرُ،ُُٕٔ
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ُفهناؾُالصياـُعنُاللهو.
ُمثُالصياـُعنُاللغو.
ُفالصياـُعنُالسهو.

ابلتقليػػلُمػػنُُ،وىػػذهُىػػيُمراحػػلُالصػػياـُالػػيتُيقطعهػػاُالسػػالكوفُيفُطريػػقُاٞتهػػاد
ُلكبحُٚتاحُالنفسُوالقربُمنُا١تلكُالعبلـ.ُ،الطعاـُواستخداـُروشتةُالصياـ

فاإليقػػاف،ُفا١تعيػػة،ُُ..ُمث٬ُتاىػػدُالعبػػدُالصػػادؽُيفُصػػياموُليصػػلُإىلُمقػػاـُاإلحسػػاف
ُقعدُالصدؽ.فالعندية،ُفاللدنية،ُفم

ُكمػاُقػاؿُاٟتبيػبُ ُصػوُمواُِلُرؤيَتِػِوَُوأْفِطػُرواُِلُرؤيَتِػِو،ُ}ُ:فالصياـُمنُأجػلُرؤيتػو
َةَُشْعباَفُثبلثُتَُ ُ.ٖٔ{فِإْفُُغمَُّعليُكمُفأْكِمُلواُِعدَّ

،ُوالُفطرُلكمُإالُبعدُٖتققُالرؤيػة،ُفػإفُعليكمُبرؤيتوُُنَُّصومواُمنُأجلُأفُٯتَُُ
عػػواُاٞتهػػاد،ُحػػىتُتصػػلواُإىلُا١تػػراد،ُدٯتواُالصػػياـُونوُِّصػػعبُعلػػيكمُالوصػػوؿُلػػذلك؛ُفػػأ

ُكػلَُعمػِلُابْػِنُكماُقاؿُاٟتديثُمبشراًُأىلُاٞتهاد:ُ}ُُ..ُالعبادُكمُىوُربُُُّؤويكوفُجزا
ـََُلُوُِإالُالَصْوـُُُىَوُيلَُوَأاَنَُأْجِزيُِبوُِ ُ.ٗٔ{آَد

ُوأمتعهمُبقريبُووصايل.ُ،فأشهدىمُٚتايلُوكمايلُ،فأانُجزاءُالصائمُت
ُالصياـُو ُتعاىلُيفُسر ُقاؿ ُ: لذا ُ ُ  ُ، ُيق ُعلىُفلم ػدر

 !ُجهادُنفسو!       ُ،ًُُُربوإىلُىفُالسفرُُأوُمازاؿ٣ُتاىدا:    

   ُ، .ُأىُفليستدَلُاٞتهادُوليكثرُمنوُليقهرىاُعلىُمراده
:ُفُشقُعليوُذلكُوعسرفإ          ُ،ًُآخرُُفليفتحُاباب

ُكنزهُ..ُفليتصدؽُ؛منُأبوابُاٞتهاد ُعنُشهوةُا١تاؿُوحب  :ُابلصـو     

                                                 
ُةُا١تصابيحُ.اكّبُىريرةُرضىُهللاُعنوُ،ُمشأمتفقُعليوُمنُحديثُُٖٔ
ُّبُىريرةُ،ُصحيحُالبخارىُومسلمأعنُُٗٔ
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  (ٔٛ٘البقرة:ُ،)طعاـُا١تساكُتُلوجوُربُتفتحُاببُالنفقةُعلىُاحملتاجُتُوإول
ُالعا١تُتُ.ُ

أؿُػفطلبُهللاُوسُ،قىُُا١تقاماتُرإىلُأولذلكُختمُهللاُآايتُالصياـُٔتنُوصلُ
ُولناُ:ُُوُلنبيُُِّاىل...ُقاؿُهللاُتعُ!!سواهُنُْاُومَُعنُهللاُوصاـُعنُكلُمَُ

                    (ٔ82:)انجَسح 

الػذينُجاىػدواُُ،وىمُا١تصطفوفُمػنُخلػقُهللاُ..!!ُُقليلةُةٌُلَّفالذيُيسأؿُعنُهللاُقُِ
ُأنسهمُبرهبمُوالُيشغلهمُعنوُشاغل.أنفسهمُ ُيفُذاتُهللاُليدـو

ُ.إنو٣ُتيبُالدعاء...ُُمنهمُنسأؿُهللاُتعاىلُأف٬ُتعلناُبفضلوُوببكةُنبيوُ
ُ

ُُ:ُاإلقبلؿُمنُالكبلـ:ُاإلقبلؿُمنُالكبلـاثنياًُاثنياًُ
ُكأنػػػوُطاحونػػػةُتػػػدور،ُُألنػػػوُالُيوجػػػدُسػػػالكُيفُطريػػػقُهللاُ يتحػػػدثُابسػػػتمرار،

ُكلمػػػةُإالُإذاُوزهنػػػاُبنػػػورُقلبػػػو،ُفالسػػػالكُالُٮتػػػرجُ..ُ!ُ؟ُفكيػػػفُيكػػػوفُسػػػالكاًُ مػػػنُفمػػػو
،ُووافػػقُعليهػػاُالشػػرع،ُأخرجهػػا.ُ(ُاسػػتفتُقلبػػك)ُ:ُوبشػػرعُربػػو،ُفػػإذاُأذفُلػػوُالقلػػب
ُألنوُيعلمُأفُالكبلـُعمل:ُ؟!!وإالُكتمهاُوملُيبدىا...١ُتاذا

                     (ٔٛ)ؽ: 

:ُُوقػػػدُقػػػاؿُنػػػتعلمُالصػػػمتُكمػػػاُتتعلمػػػوفُالكػػػبلـ"ُ"كنػػػاسػػػيدانُأبػػػوُبكػػػرُيقوؿ:
َأْربَػػػػٌعُالُيُػػػػْدرَُكَنُإالُبِتَػَعػػػػب:ُالصَّػػػػْمُتَُوُىػػػػَوَُأَوُؿُالِعبَػػػػاَدِة،َُوالتػََّواُضػػػػُع،ُوََكثْػػػػػَرُةُ}

ػػْيءُِ ُكػػافُيعطػػيهم٤ُتاضػػراتُيفُالصػػمت،ُ.وسػػيدانُرسػػوؿُهللاُ٘ٔ{الػػذِّْكِر،َُوِقلَّػػُةُالشَّ ،
ُقاؿ:ُواإلماـُأبوُالعزائمُ

ممَسحس ٔأا ْٓ ُذ ِيعممَساجس ُٔخُٕعممََّ ُ  ًْ مم ممَسحس نصَّ ْٓ ُذ ِيعممَساجس ُٔخُٕعممََّ ُ  ًْ مم   نصَّ

  

ُذ َزْ ممَسُض زكممسح انزَّممٕاةِ  ًْ مم ُذ َزْ ممَسُض زكممسح انزَّممٕاةِ ٔانصَّ ًْ مم   ٔانصَّ

  
                                                 

 رواهُاٟتاكمُوالطباٌل.ُ٘ٔ
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ُالسػػمعُالصػػمتُمعػػراجُهللُ ُالبصػػر،ُوكػػفَّ ...ُألنػػوُإذاُصػػمتُاللسػػاف،ُوغػػضَّ
،ُوقػدُقػاؿُسػادتناُالصػاٟتوفُىاـُالقلب،ُوساحتُالروحُيفُملكوتُحضػرةُالسػبوحُ

ُكبلمَُ))مهنع هللا يضرُوأرضاىم:ُ ُكبلمُُُوَُُمْنَُعدَّ ُ.((وُُِمنُعملو،ُقلَّ
ػػػاملُ:ُُ،النَّػػػاُسَُثبلثَػػػٌة:َُسػػػاملٌ،َُوغَػػػاًلٌُِ}ُ:وقػػػدُقػػػاؿُرسػػػوؿُهللاُ َوَشػػػاِحٌب،ُفَالسَّ

ػػاِحُب:ُالنَّػػاِطُقُ َهػػىَُعػػِنُا١تُْنَكػػِر،َُوالشَّ ػػاِكُت،َُواْلغَػػاًِلُ:ُالَّػػِذِيُأيَُْمػػُرُاِب٠ْتَػػَْتَُِويَػنػْ السَّ
ُ.ٙٔ{اِب٠تٌِْت،َُوا١تُِعُُتَُعلىُالظُّْلمُِ

تػدبرهُُوقاؿُبعضُاٟتكماء:ُإفُلسػافُا١تػ منُوراءُقلبػو،ُفػإذاُأرادُأفُيػتكلمُبشػيءٍُ
أمضػاهُُبقلبو،ُمثُأمضػاهُبلسػانو.ُوإفُلسػافُا١تنػافقُأمػاـُقلبػو،ُفػإذاُأرادُأفُيػتكلمُبشػيءٍُ

ُبلسانو،ُوملُيتدبرهُبقلبو.
ُ!ُفالكػػػذبُوشػػػهادةُالػػػزور،!أالُتػػػدروفُأفُمعظػػػمُالكبػػػائرُوا١تصػػػائبُمػػػنُاللسػػػاف

ُوالشػتمُواللعػن ُكلػوُمػنُاللسػػاف،ُفقػدُقػاؿُوالغُُِ،والسػبُّ إذاُأصػػبحُ}ُ:يبػػةُوالنميمػة،
ُكلهاُتذكرُاللسػاف،ُأيُتقػوؿ:ُاتػقُهللاُفينػا،ُفإنػكُ ابنُآدـُأصبحتُاألعضاء

ُ.ٚٔ{إفُاستقمتُاستقمنا،ُوإفُاعوججتُاعوججنا
يُمػنُوقػ}ُ:فمَلَكُعنػافُنفسػوُدخػلُيفُقولػوُُ،فإذاُقفلُاإلنسافُاببُاللساف

ُ.ٛٔ{وكلَُُّقبقبةُالبطن،ُوذبذبةُالفرج،ُولقلقةُاللساف،ُفقدُوقيُالشرَُُّشرَُّ
...ُأنػوُالُُفهذاُىوُالتدريبُالعملػيُالػذيُيتػدربُعليػوُالسػالكُيفُطريػقُهللاُ

ُكافُسَتضيُمنُحولوُويرضيُحضرةُربو.يتكلمُ ُإالُإذا
ُتلميػػذُسػػيديُأيبُاٟتسػػنُالشػػاذيلُُ-ُوأرضػػاهُسػػيديُمكػػُتُالػػدينُاألٝتػػرُ

،ُوكػػافُمػػنُاألبػػداؿ،ُوالػػًتزي٬ُتلػػسُالنػػاسُعنػػدهُيتحػػدثوف،ُوكػػافُرجػػبلًُتػػرزايُُِّ-ُوأرضػػاه
ُ ُقبػلُغػروبُالشػمس،ُفاستحضػرُمػاُفسألوُإخوانو:ُماذاُتفعل؟ُقػاؿ:ُإٍلُأجلػسُمػعُريبِّ

                                                 
ُ.هنع هللا يضرُأخرجوُالطباٌلُعنُحديثُأّبُسعيدُا٠تدرىُٙٔ
ُمذىُعنُحديثُأّبُسعيدُا٠تدرى.أخرجوُالًُتُٚٔ
 أخرجوُأبوُمنصورُالديلمىُعنُأنس.ُٛٔ
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فيهػاُمػنُُتكلمتُبوُطواؿُيومي،ُفأجدىاُبضعُكلمات،ُالُتزيدُعنُالعشر،ُفماُوجػدتُُ
ُهللاُعليها.ُفيهاُغَتُذلكُاستغفرتُُُهللا،ُوماُوجدتُُُخَتُٛتدتُُ

ِإَذاُرَأَيْػػػُتُمُالرَُّجػػَلُقَػػْدُ}ُوىػػذاُاقتػػداءُابلصػػادقُتُعنػػدماُٝتعػػواُحضػػرةُالنػػِبُيقػػوؿ:
ًَتِبُواُِمْنُوُفَِإنَُّوُيُػَلقَُّنُاٟتِْْكَمةَُ نْػَياَُوِقلََّةَُمْنِطٍقُفَاقػْ ُ.ٜٔ{ُأْعِطَيُزُْىدٍاُيفُالدُّ

اُمدرسػػػةُاٟتكمػػػةُاإل٢تيػػػة،ُمػػػاُٝتػػػاهتم؟ُومػػػاُيػػػة،ُالػػػذينُدخلػػػُوالعلفطػػػبلبُاٟتكمػػػةُ
ُكبلمهم ُ..ُليأخذواُاٟتكمة:ُعبلماتُجهادىمُ...٬ُتاىدوفُليقللوا

                             

        (962:البقرة) 
ُكػػافُفاٟتكمػةُأت ١ُتػػن؟ُألىػػلُالصػػمتُعػنُاللغػػوُوعػػنُالكػػبل ـُإالُفيمػاُيفيػػد،ُولػػو

الُيػتكلمُيفُمػاُالُيعنيػو،ُولػذلكُكػافُُالكبلـُلدرسُأوُتعليمُحكمػةُفػبلُمػانع،ُوكػافُ
ُ:ُا١تَْرِءُتَػرُْكُوَُماُاَلُيَػْعِنيوُِ}ُيقوؿ ُ.ٕٓ{ِمْنُُحْسِنُإْسبَلـِ

كػػافُذلػػكُمػػنُحسػػنُاإلسػػبلـ،ُفكيػػفُْتسػػنُاإلٯتػػافُأوُاإليقػػاف؟ُفالعبػػدُإمػػاُأفُ
ُأوُأيُذكػػرُهلل،ُأوُيتفكػػرُيف٥ُتلوقػػاتُهللاُحػػىتُيتشػػبوُبرسػػوؿُهللاُُيشػػغلُنفسػػوُابهلل

بػو.ُالذيُكػافُالُيػتكلمُإالُفيمػاُيرجػوُثوابػو،ُفػالكبلـُالػذيُأي ُمػنُوراءهُثػوابُيػتكلمُ
لػػيَسُِبَفػػاٍبُوالَُغِلػػياِبُوالُ}ُوصػػفُحػػىتُقبػػلُالرسػػالةُأبنػػو:ُىػػذاُوأنػػتمُتعرفػػوفُأنػػوُ
ُ.ٕٔ{َصخَّاٍبُابألسواؽُِ
ومػػنُفضػػائلُتقليػػلُالكػػبلـُأوُالصػػمتُأنػػوُ))ُ:اإلمػػاـُأبػػوُالعػػزائمُقػػاؿُمػػوالانُ

،ُفػػبلُأحػػدُيعاتبػػوُعلػػىُكلمػػةُقا٢تػػا،ُأوُأنػػوُشػػتموُأوُ((٬تعػػلُاإلنسػػافُدائمػػاُمرفػػوعُالػػرأس
ألفُهللاُقػػدُيغفػػرُللعبػػدُمػػاُُ،اغتابػػوُفيخػػرجُمػػنُالػػدنياُولػػيسُألحػػدُمػػنُا٠تلػػقُعليػػوُتبعػػة

                                                 
 )ىػُحلُىبُ(ُعنُأّبُخبلد،ُ)حلُىبُ(ُعنُأّبُىريرةُرضىُهللاُعنهما.ُٜٔ
ُعنُحسُتُبنُعلىُمسندُالشهابرواهُالًتمذيُعنُأيبُىريرةُهنع هللا يضرُ)األربعُتُالنووية(.ُُٕٓ
اهُالبخارىُىفُالصحيحُعنُدمحمُبنُسنافُعنُفليحُعنُعطاءُبنُيسارُسننُالبيهقىُالكبىُورُؤُٕ

ُ.بنُسليماف
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يهلػػكُالعبػػدُفالػػذيُبينػػوُوبػػُتُغػػَتهُمػػنُا٠تلػػق،ُُيكػػوفُبينػػوُوبينػػوُسػػبحانوُوتعػػاىل،ُأمػػاُمػػا
ؾ،ُمػنُُيلُالُتدخلُاٞتنةُحىتُترضيُخصػماءوعز ُوجبل)ُولذلكُعندىاُيقوؿُهللاُتعاىل:
ُ.(كافُلوُحقُعندُفبلفُفليخرج

ُكػمُلػوُمػنُ فهذاُالػذيُيطلػقُللسػانوُالعنػاف،ُوالُيسػتطيعُأفُيضػبطُفرامػلُاللسػاف
ُالقيامػػةُيتوجػبُعليػػوُإرضػػاءىم! ُكلػػوُقائمػػاً،ُويومػػوُُُخصػماءُيػػـو ُكػػافُليلػو فهػذاُحػػىتُوإف

كلػػوُعبػػادة،ُلػػنُيكفيػػوُذلػػك!!ُوأنػػتمُتعلمػػوفُجيػػداًُمػػنُىػػمُا١تفلسػػوف؟ُىػػمُالػػذينُتركػػواُ
ُاللسافُعلىُالفاضيُوعلىُا١تلياف.

فعبلمػػةُالصػػاٟتُت؟..ُالصػػمتُواإلقػػبلؿُمػػنُالكػػبلـ،ُوىػػذاُ٭تتػػاجُإىلُجهػػادُعتيػػدُ
وُأالُيتحػدثُإالُبعػدُوزفُالكػبلـُبنػورُقلبػو،ُوجهدُشديد،ُوالُبدُأفُيعودُاإلنسافُنفسػ

الُيػػػتكلمُيفُغػػػَتُوإذاُتكلػػػمُيكػػػوفُالكػػبلـُيفُأيُشػػػيء؟.ُُ}ُ...ُفقتػػوُلشػػػرعُربػػواومُو
ُ{.حاجة

ُكانتُأوصاؼُا١ت منُتايُإ ُواٝتعوا:ُ،يفُكتابُهللاُ-وليسُاحملسنُتُُ-ُخواٍلُإذا
ُ ُ  ُ   ُُ  ُ ُ ُ  ُ  ُُ

   ُ ُ ُ ُ  ُُُ(ٔ-ٖ:ا١ت منوف)ُ
ُُماُاللغو؟

ُكتابُهللاُقالوا: ُُالعلماءُوا٠تباءُيفُكتابُهللاُويفُاللغةُاليتُنزؿُهبا
اللغوُىوُالكبلـُالذيُالُيفيػدُوالُيضػرُ...ُفػاهللُالُٯتػدحهمُابلبعػدُعػنُالغيبػةُوالُ

٬تػبُعلػىُكػلُمسػلمُأفُٯتتنػعُُ،والُاللعنُ..ُألفُكلُىػذاُحػراـ٤ُتقػقُالسبُُِّالنميمةُوال
ُكػػالكبلـُيفُالسياسػػةُالػػذيُالُيفيػػدُوالكػػبلـُيفُ عنػػو،ُلكنػػوُيصػػفهمُابلبعػػدُعػػنُاللغػػوُ...

ُالكورة،ُالكبلـُيفُكلُأحواؿُالناسُاليوميةُبغَتُٗتصيص.
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ُكػػافُعػػنُاللغػػوُمعرضػػ ُ:قػػاؿُُ.شػػيءُ؟.ُويفُأيُ؟ُ..،ُيفُمػػاذاُيػػتكلماَُا١تػػ منُإذا
َراًُفَػَغِنَمَُأْوَُسَكَتَُفَسِلمَُ} ُ.ٕٕ{رَِحَمُهللاَُُعْبداًُقَاَؿَُخيػْ

ُكانتُستتحوؿُيلُبشػيكُعلػىُرصػيديُأقو٢تػا،ُوإالُفػبل،ُ الكلمةُاليتُسأقو٢تا،ُإذا
َأاَنَُمػَعَُعْبػِديُ}ُالػذيُيقػوؿُلعبػده:ُوبدؿُماُأتكلمُمعُالبشرُأتكلمُمعُربُالبشرُ

ُكػػػمُاحملكمػػػةُاإل٢تيػػػةُيفُىػػػذاُاألمػػػرنسػػػمعُحُُُ.ٖٕ{ٍلَُوَٖتَرََّكػػػْتُيبَُشػػػَفَتاهُُِإَذاُُىػػػَوُذََكػػػرَُ
ُ::النساء(ٗٔٔ)

                             

            

ولنسػػأؿُرسػػوؿُهللاُُ.!!ُ....ُىػػذاُحكػػمُأحكػػمُاٟتػػاكمُتُحكػػمُمػػنُىػػذاُايُإخػػواٍل؟
ُُ:َوِإفَُُّقػػػػػاؿ:ُبعػػػػػدىمُعنػػػػكُايُسػػػػيديُايُرسػػػػوؿُهللا؟مػػػػنُأبغػػػػضُالنػػػػاسُإىلُهللاُوأ{

الثػَّػػػػػػْراَثُروَفُا١تُتَػَفْيِهُقػػػػػػوَفُمػػػػػػنُايُرسػػػػػػوؿُهللا؟ُُ-ُأَبْػَغَضػػػػػػُكْمُإىلُهللِاَُوأَبْػَعػػػػػػدَُكْمُِمػػػػػػٍتُِّ
ُقوفَُ ُ.ٕٗ{ا١تَُتَشدِّ
ُوالُيكػػفُُُّ،رجُكبلمػػوُمػػنُشػػدقيوالػػذيُٮتػػُ:،ُوا١تتشػػدؽالػػذيُيرغػػيُكثػػَتاًُُ:فػػالثراثر

ُولػذلكُكػررُرسػوؿُهللاُُ..ُعنُالكبلـ،ُا١تتفيهق:ُالذيُيعملُنفسوُفقيهاًُيفُكلُشيء
ُفقػػػاؿ:ُ،تقطػػػعُالقلػػػوبُةوأعلػػػنُبغضػػػوُللمكثػػػرينُمػػػنُالكػػػبلـ؛ُوقػػػاؿُفػػػيهمُقولػػػُ،مقالتػػػو
ىػػذهُالصػػفاتُالذميمػػةُفكػػلُُ.ٕ٘{ِشػػَراُرُأُمَّػػيِتُالثػَّػػْراَثُروَفُاْلُمَتَشػػدُقوَفُاْلُمتَػَفيِهُقػػوفَُ}

ا١تهلكةُأت ُمنُإطبلؽُاللسافُابلكبلـُفيثرثرُويزيدُفيتشػدؽ!ُويتفيقػو!ُوكلػوُمػنُإطػبلؽُ
ُاللساف.

                                                 
ُا٠تبلؽُعنُاٟتسنُمرسبلًُُٕٕ  ىنادُوا٠ترائطىُىفُمكاـر
منُحديثُُرواهُابنُماجةُ،ُواللفابُلوُوابنُحبافُىفُ}صحيحو{ُورواهُاٟتاكمُىفُ)ُا١تستدرؾُ(ُٖٕ

ُهنع هللا يضر.ُأّبُالدرداء
ُصحيحُابنُحبافُ-عنُأّبُثعلبةُا٠تشٌتُُٕٗ
ُعنُأّبُىريرةُ،ُجامعُا١تسانيدُوا١تراسيل.ُ)خد(ُُٕ٘
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ُكػػػافُوالُبػػػدُفعليػػػوُأفُيفكػػػرُقبػػػلُأفُ فعلػػػىُاإلنسػػػافُأفُيقلػػػلُمػػػنُالكػػػبلـ،ُفػػػئلف
يػػتكلم،ُألفُالكلمػػةُإذاُخرجػػتُمنػػكُملكتػػك،ُوإذاُمنعتهػػاُا٠تػػروجُملكتهػػا،ُفقػػدُٗتػػرجُ

ُكلمػةُيفُمنكُك لمةُتتسببُلكُيفُأفُتذؿُرقبتك،ُأوُٖتػٌتُقامتػك١ُتػنُالُيسػاوي!ُألهنػا
ُكافُقدرهُعنػدؾ!،ُوقػدُتتعػرضُللصػغارُمػنُأجلهػا!ُقػاؿُالقائػلُسػائبلًُ حقُإنسافُأيُما

قُػْلػػػػػػُت:ُاَيَُرُسػػػػػػوَؿُهللِاَُمػػػػػػاُالنََّجػػػػػػاُة؟.ُقَػػػػػػاَؿ:َُأْمِسػػػػػػْكَُعَلْيػػػػػػَكُ}ُ:رسػػػػػػوؿُهللاُ
ُ.ٕٙ{ِلَساَنكَُ

ُكافُواثقاًُأفُماُينطقُبوُيفُصحيفةُحسناتو:فا١ت منُالُيت ُكلمُإالُإذا
  ُ  ُ ُ ُ ُ  ُ ُ    ُ(:ٔٛ)ُؽ

ُكػافُنطقػوُيفُ فقط،ُوإ٪تاُقوؿُوعمل.ُفا١ت منُايُإخواٍلُالُينطقُإالُإذا وليسُقوالًُ
لُمػػػنُطػػػوّب١ُتػػػنُأمسػػػكُالفضػػػ}ُيفُحػػػديثُآخػػػر:ُميػػػزافُحسػػػناتو.ُولػػػذلكُقػػػاؿُ
ُ.ٕٚ{لسانوُوأنفقُالفضلُمنُمالو

  

ُُ:ُاإلقبلؿُمنُا١تناـ:ُاإلقبلؿُمنُا١تناـاثلثاًُاثلثاًُ
ُا١تناـ: ُالُواإلقبلؿُمن ، ٔتعٌتُأنو ُالنـو ُغلبو ُإذا ُإال ُحاؿُالصُيناـ ػاٟتُتُوىذا

ُ:إلستثمارُوقتهم
ُفيوُرضاهُتَُحُْمََُلُُّتهادٍُُُُُُُفابذؿُالوقتُىفُنواؿُنفيس

وأرضاهُمنُُزائمُػـُأبوُالعاػواإلمُيضعُمنهمُىباًء،ُفُعلىُالوقتُحىتُال٭ترصُو
ُ::اإلسراء(ٕٚ،ُٕٙ)ضمنُأتويلوُلقوؿُهللاُ

                       

                     

                                                 
 .عنُعقبةُبنُعامرُرضىُهللاُعنوُ،ُرواهُالًتمذىُوابنُأّبُالدنياُوالببيهقىُٕٙ
ُ.هنع هللا يضرُرواهُالبازُعنُحديثُأنسُٕٚ
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ُ.ُاعةُهللاػوقتوُىفُغَتُطأفُيبذرُاإلنسافُأنفاسوُُوُمُالتبذير،قاؿ:ُإفُمنُأعظ
لكنُُػنُتعويضو،وٯتكُ بُوأيػألفُا١تاؿُيذىُ،فُتبذيرُا١تاؿُسهلأوأنتمُتعلموفُ

ُأخ ُمرة ُكيفُيعوضها ُ..رى؟ػاألنفاسُالىتُخرجتُمنُاإلنساف ُالىتُمضتُُُ!! واألايـ
ُ..كيفُيرجعها؟ ُالتبُ!! ُوأخطر ...ُ ُالتبذير ُ...ػفأعظم ُاألايـُُذير ُاإلنساف ُيبعثر أف

ولذاُعمدُأىلُجهادُُ،ػهاُأبداًُأفُيعوضُيستطيعُألنوُالُ،فاسُىفُغَتُطاعةُهللاُواألن
ُا٠تصلة ُمُ،النفس٢ُتذه ُيقللوف ُكيف ُوتفكروا ُا١تنػونظروا ُىفُُ،اـن ُأوقاهتم ويستثمروا

ُا١تلكُالعبلـ ُأكُ؟!!القربُمن ُمن ُأف ُا٠تصػفوجدوا ُوأجلُِّػـر ُيُُُاؿ ُأف واُلُّصَُاألعماؿ
ُابلليلُوالناسُنياـُ....

فمنُملُيكنُ))ُ!!وىناُوجبُاٟتديثُعنُقياـُالليل!!ُ..ُوماُأدراؾُماُقياـُالليل
ُكانواُأيخذوفُ!كماُقاؿُاألولوفُُ-ُ((ملُيكنُلوُىفُهنايتوُجلسةُلوُىفُبدايتوُقومة !ُإذ

ُ:ُ:الذارايت(ٚٔ)ُإىلابٟتابُاألوفرُمنُقولوُتع
                   

ُ:ُ(السجدة:ٙٔ)هُوصفاتوُلوُعلتُذاتوُوتباركتُأٝتاُؤُووق
               ُ

ُ..ُوػبدُافُيدخلُنفسوُىفُالطائفةُالىتُمعُالُ،فمنُأرادُأفُيكوفُمعُحبيبوُ
ُ:(آخرُسورةُا١تزمل)ىفُقولوُُ،وُزمافأوليستُمعيةُمكافُُ،وىىُمعيةُخصاؿُوفعاؿ

                         

                    

ابورُالتجلياتُػوؼُيفُطػوافرُمنُالوقُبدُأفُيكوفُلوُحابُُّّالفمنُأرادُذلكُ..ُ
ُقياـُالليلُ؛اـػالقيوىوُطابورُُأالُ..ُواألسرارُواألنوارُ،زالت،ُوا٢تباتُوالتناتوالفيوض

ُكلُُّ :ُقاؿُُ.علىُمرُالزمافُواألوقاتُالصاٟتُتُوالصاٟتاتُالذىُيعشقُالوقوؼُفيو
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ُ،وإفُقياـُالليلُقربةُإىلُهللاُ،فإنوُدأبُالصاٟتُتُقبلكمُ،عليكمُبقياـُالليل}
ُ.ٕٛومطردةُللداءُعنُاٞتسد{ُ،وتكفَتُللسيئاتُ،ومنهاةُعنُاإلمث

ُكلُسالكُصاٌفُأوُطالبُ ُفاٌفُىفوىكذا نُأفُيفرضُػوُمػدُلػبُالُ،طريقُالقـو
ُكُ،نفسُُُأفُايُ:ويقوؿ٢ُتاُنفسوُليزكيهاُويطوعهاُىفُطريقهم،ُالقياـُعلى افُحبيبكُػإف

ُوقاـُُ،قدُفرضُعليوُالقياـُقالتُالسيدةُُ،ىوُوأصحابوُحىتُانتفختُأقدامهم
رسوؿُُقُِلُُخُُعنُُنايأخُب}ُُ:وقياموُىفُالليل١ُتنُسأؿُعنُرسوؿُهللاُُعائشةُ
ُالقرآفُ.هللاُ ُفإنوُخُُُ؟قالت:ُألستُتقرأ ُقالت: ُبلى، رسوؿُهللاُُقُُلُُقلت:
ُ.ُ

ُوالُأس :ُعنُشلُحىتُأٟتقُابهلل،ُفعرضُىلُالقياـُفقلتُؿُأحداًُأفأردتُأفُأقـو
ُرسوؿُهللاُُنايأخُب ُقياـ ُألستُتقُرُ،عن ُا١تزمل(قالت: ُأيها ُ)اي قلت:ُُ؟أ
ُكانتُقياـُرسُوُ،بلى أنزؿُأوؿُالسورةُفقاـُرسوؿُهللاُُ،ؿُهللاُقالت:ُفإهنا
ُُانتفختُأقدامهمأُو ُحىت ُعشرُُ،صحابو ُستة ُالسماء ُىف وحبسُآخرىا
ُكافُفريضةبعدُُفصارُقياـُالليلُتطوعاًُُ،مثُأنزؿُشهراًُ ُ،نفسُفكذاُايُ،ٜٕ{أف

ُ.وصحبوُالكراـُاـػسيدُاألنُوؿُهللاُػأوجبُعليكُالقياـُلتكوٌلُمعُرس
قُأصحابُالقياـُػىفُحُ-ُوُداوودُػلنبيُُِّإىلعىُخطابُهللاُتعأملُتسمُ،ايُنفس

٭تبوٌلُُيلُعباداًُإفُ،ُداوودُاي)قاؿُلوُمواله:ُيدىُا١تلكُالعبلـُوالناسُنياـ؟!!ُُبُت
،ُوينظروفُإىلُوأنظرُكرىمُذ،ُويذكروٌلُوأبهم،ُويشتاقوفُإىلُوأشتاؽُإليهموأح
ُفإفُحذوتُطريقهمُأحببتكإليهم ُقاؿُذلكُوإفُعدلتُعنُ،، ُايُ:مقتك.
ُعبلمتهمُ،رب ُقاؿوما ُغنموُ؟ ُالراعى ُيراعى ُكما ُابلنهار ُالظبلؿ ُيراعوف :
ُإىل) ُإشارة ُاألجساـ(ُالظبلؿ ُإىلُ، ُالطَت ُٖتن ُكما ُالشمس ُغروب ُإىل و٭تنوف

ُكلُحبيبُْتبيبوُ،واختلطُالظبلـُ،همُالليلأوكارىا،ُفإذاُجنَّ نصبواُىلُُ،وخبل
ُىلُوجوىهمُ،أقدامهم ُُ،ٌلُبكبلمىوانجُوُ،وافًتشوا ُفبإىلُ نو٘تلقوا ُتُنعامى،

                                                 
 سننُالًتمذىُعنُببلؿُبنُرابحُهنع هللا يضرُٕٛ
 سننُالدارامىُوسننُأّبُداوودُوغَتىاُعنُسعدُبنُىشاـُُٜٕ
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ُوشاؾصارخُوابؾ ُوبُتُمتأوه ُماُُ،، ُوبسمعى ُأجلى، ُمن ُيتحملوف بعيٌتُما
ُأعطيهمأُ!!يشكوفُمنُحىب لوهبمُفيخبوفُفُأقذؼُمنُنورىُىفُقأُ:وؿُما

ُكماُأخبُعنهم ُكانتُالسمواتُالسبعُواألرضوفُوماُفُ.عٌت يهماُوالثاٌل:ُلو
أفًتىُمنُأقبلتُُ..ُ.ُوالثالث:ُأقبلُبوجهىُعليهم٢تمُىفُموازينهمُالستقللتها

ُ.ٖٓ{؟ُعليوُأيعلمُأحدُماُأريدُأفُأعطيوبوجهىُ
ُوؿُهللاُػايـُرسأأملُتعلمىُأفُا١تاشىُىفُحوارىُوأزقةُا١تدينةُا١تنورةُُ،نفسُاي

ُمساجدىاُوىفُُىفوُدوايُِّينماُتوجَُّأكافُيسمعُىفُمسَتهُُُابلليل،ُوأايـُالسلفُالصاٌفُ
ُكدوىُِّبيوهت ..ُكُالعبلـُػدىُا١تلػألفُاٞتميعُقدُافًتشواُأقدامهمُووقفواُبُتُيُالنحل،ُا

ُكلُ:ُوقتُالسحرُالذىُعلمهمُاٟتبيبُ،يناجوفُموالىمُورهبمُابألسحار )ينزؿُربنا
ُإ ُمنُيدعوٌلُليلة ُفيقوؿ: ُحُتُيبقىُثلثُالليلُاآلخر ُالدنيا ىلُٝتاء
ُُٖٔ(ُفأغفرُلو؟منُيستغفرٌلُ؟منُيسألٌتُفأعطيوُ؟بُلويفأستج
ُىُ،نفسُاي ُوالصاٟتات ُللصاٟتُت ُالتنزالت ُووقت ُالفتوحات ُوقػوقت ػتُو
فُسيدانُيعقوبُعليوُوعلىُنبيناُأفضلُالصبلةُوأ ُالسبلـُعندماُإُ:حىتُقيلُالسحر،
ُ،اػلنُتغفرػأابانُاسُايُ:هُؤقاؿُلوُأبنا
ُُ ُ   ُ ُ  ُُ  ُُ  ُ  ُُُ

ُيوسف(:ٜٛ)

أىُسوؼُأستغفرُلكمُىفُوقتُُ...ُٕٖإىلُوقتُالسحرستغفارُلُاالأجَُُّ:قيل
ودُاإل٢تىُخزائنُاٞتُمُفيوػيفتح٢ُتُ،ألنوُالوقتُالذىُجعلوُهللاُلعبادهُالصاٟتُتُالسحر،

ُالرابٌلُ...ُ وإ٪تاُُاىُت،للغافلُتُوالُللسُيكوفُللنائمُتُوالُالُ،نفسُوىذاُايوخزفُالكـر

                                                 
ُآُٖ ُحياءلدينُ،ُوتعريفُاألحياءُبفضائلُاإلأحياءُعلـو
ُُهنع هللا يضر.ُرىُومسلمُوالًتمذىُعنُأّبُىريرةرواهُمالكُوالبخأُٖ
التهجدُوقياـُالليلُُُثلمكُُوردُعنُعبدهللاُبنُمسعودُوآخرينُ،ُتفسَتُالطبىُوكثَتُغَتىمُٕٖ
 .ّبُالدنياأالبنُ
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ُللق ُوالذاكرينػىو ُوللساجدينُ،ائمُت ُوللتالُتُ،وللراكعُت وللمتوجهُتُُ،وللحاضرين
ُىفُىذاُالوقتُواٟتُتُ.ُ-ُالعا١تُتُُةُلربُِّػابلكلي
ُالقيامةقاؿ١ُتنُأُملُتعلمىُأفُرسوؿُهللاُأُ،نفسُاي إفُىفُ}ُُ:رادُا١تكانةُيـو
ُغرفاًُ ُرىُابُيُُاٞتنة ُوظاىرىا ُظاىرىا، ُمن ُابطنهاطنها ُهللا١ُتنأعدَُُّ-ُمن ُ!ُ؟ىا
ُ.ٖٖ{وقاـُابلليلُوالناسُنياـُ-ُوذكرُمنهم
ُُالركبُا١تهيب:ُإىلوتنضمُتُُـُتدخلُتُالطائفةُالىتُمعُاٟتبيب،لقياابُ،نفسُاي

ُُ ُ   ُ ُ ُ  ُ ُ ُ ُ  ُ
  ُ   ُ ُ  ُ  ُ  (ٕٓ:)ُا١تزمل

ُا١تخصوصوف ُا١تختاروف ُى الء ُيقُ؛فمن ُكاف ُمن ُالػمنهم ُتُُػبركعتُكلوُُيللـو
ُكلو،ُأيقُرُكسيدانُعثمافُبنُعفافُ ُكُفيهماُالقرآف ُلُفيوُالسجودػافُيطيػومنهمُمن

دُعرؼُهبذاُػوقُ،ادحىتُٝتىُالسجَُُّكسيديُعلىُزينُالعابدينُبنُاإلماـُاٟتسُتُ
ُكافُيصلىُألفُركعةُىفُهللاُبنُعباسُاُعلىُبنُعبدُ:مثلوُالكثَتوفُمثلُاللقب لذى
ُكاٞتنيدُُ،ُٖٗالليلة ُ.ُومنهمُمنُكافُيصلىُكلُليلةُثبلٙتائةُركعة

ُكلوُنفس:ُايُ-وحىتُالنساءُ ُكانتُتصلىُالليل ُكلُليلةُُ،فمنهمُمن فتصلىُىف
وذلكُليفتخرُّبُُ:لتقاُ،ألفُركعةُمثلُالسيدةُرابعةُالعدوية،ُالىتُسئلتُعنُذلك

ُالليلُفكانتُُ!!القيامةُيػـوُرسػوؿُهللاُ ُانمتُنومةُتصلى ُقربُالفجر ُفإذا ،
فُتنامىُنومةُالُأيوشكُُ؟وكمُتقومُتُ؟كمُتنامُتُُ،نفسُ}ُايُقوؿ:تُوُمثُتقـوُخفيفة

ُالنشور!!{ ُحىتُماتتُ.ُافكافُىذاُدأهبُ.تقومُتُمنهاُإالُصبيحةُيـو
ىذاُُوفكيػفُكػانواُيصلُُُّتبعدوفػتتعجبوفُوتسُالُلكراـ،اٌلُالقراءُاخُوإوأقوؿُلكمُ

ُالركعاتُ... ُا٢تائلُمن ُُوالُالعدد ُعثماف ُكاف ُىفُركعتُت!ُُأيقُرُكيف ُكلو القرآف
                                                 

بلفاب:ُ}١تنُأطعمُالطعاـ،ُوأالفُالكبلـ،ُواتبعُُ-ريُهنع هللا يضرُالطباٍلُيفُالكبَتُعنُأيبُموسىُاألشعُٖٖ
 الصياـ،ُوقاـُابلليلُوالناسُنياـ{ُ.

 السَتةُاٟتلبيةُٖٗ
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ُ ُساعاتو؟والليل ُالُزُ!!٤تدود ُيطوى ُهللا ُإذافإف ُألانسُماف ُلغَتىمُشاء ُطوى ُكما ،
ُُلعبلـ.كُاا١تلفضلُحجرُعلىُُ!!ُوالمنُهللاُوإنعاـُ!!ُاكراماًُا١تكاف

ُكل ُكثَتوفػَتةُقػوُوصبلةُالصبحُبوضوءُالعشاءُاألخػوقدُاشتهرُبقياـُالليل ُ؛ـو
ُ،ليمافُالداراٌلػبوُسأُوُ،وفضيلُبنُعياضُ،وسعيدُبنُا١تسيبُ،بوُحنيفةأمنهمُاإلماـُ

ُكثَتوفُ،ورابعةُالعدويةُ،ارومالكُبنُدينُ،وحبيبُالعجمى ُ.ٖ٘وغَتىم
ُكافُاإل ُأبوُالعزائمُُافقدُسهلُإمامنُ،وقاتمنُاألىفُوقتُُنسافُمتعباًُوإذا
ُاألُوالعملُللمتعبُتُ ُفقاؿُُ،ايـا١تثقلُتُىفُىذه ُالليلُ)): تستطيعُأفُتصلىُقياـ

ُقبلُالنبعدُالعشاء،ُوتصلُُِّىُأربعاًُفتصل٣ُُِّتزًء؛ ُكسُُـوىُأربعػًا ةُنَّ،ُوتناـُعلىُوضوء
ُقبلُالفجرُبقليلُتصلُِّاٟتبيبُ .ُىلُ..ُ((الشفعُوالوترىُأربعاً،ُمثُتصلىُ،ُوتقـو

ُ؟أحبابُىذاُالعملُعسَتُاي
ُعملُسهلُويُ ُا١تسلكأظنُأفُىذا ُأفُيسلكُىذا لُىفُػويدخُ،سَت١ُتنُأراد

ىتُجعلهاُػدرجاتُالػوالُاإلحاطةُابلُنستطيعُوصفها،ُ،ُفإفُىذهُا١تعيةُالمعيةُاٟتبيبُ
ُفإنوُعطاءٌُُ،هاػفيُاألحبابُا١تندرجُتُهللاُُوالُابلعطاءاتُالىتُخصَُُّألىلها،ُهللاُ

ُبغَتُحسابُ!....
ُرَُسَُّويَُُ.!!رُُّػػاُالسُِّففيهُ..ُُا١تداومةُ..ا١تداومةُُ..ُحبابأُولكنُا١تهمُا١تداومةُاي

فقرأهُماُبُتُصبلةُُ،انـُعنُحزبوُأوُعنُشلُمنوُنُْمَُ}ُللمدٯتُتُفقاؿ:ُاٟتبيبُ
ُكأ٪تاُقرأهُالفجرُوصبلةُالظهر ُكتبُلو ُ..ُٖٙمنُالليلُ{، ىذاُإفُُُ.حىتُيداـو

صبلةُُإىلفلي دىاُمنُوقتُحلُالنافلةُُ..ولكنُلوُفاتتوُليلةُ؟ُأىُقيامهاُُ،كافُقراءة
ُعليهاُي دىُفيهاُالصبلةُهللُُ،الظهر ىتُيكوفُمنُا١تدٯتُتُللعملُهللُػحُ،الىتُيداـو

ُىفُعبلهُ.ُُهمُهللاُجلَُّالذينُ٭تبُّ
  

                                                 
 إلٝتاعيلُالبسوسىُُيتفسَتُحقُٖ٘
 وصحيحُمسلمالًتمذيُعنُعمرُبنُا٠تطابُسننُُٖٙ
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ُُ:ُاإلقبلؿُمن٥ُتالطةُاألانـُ:ُاإلقبلؿُمن٥ُتالطةُاألانـُرابعاًُرابعاًُ
ُهللاُوىوُاألمرُالرابعُ ُفُهللاُ..ُفإُ..ُوقاـُلدعوةُا٠تلقُعبداًُُ..ُفإذاُأكـر

ُوُالعزائمُػاـُأبػبل٧ُتاىدُأنفسناُفقطُ..ُواإلمُ،،ُوىذاُليسُلناُشأفُبوي يدهُويسدده
ُوأرضاهُقاؿُلناُىفُىذاُالكبلـ:

ل  نٓـمممـرا ل  نٓـمممـرأنمممٛه  انكمممَم   يطهمممـٕثب   ٔنمممٛه  انكمممَم   يطهمممـٕثب

  

  ٔنكممٍ ُ ممبَّ نممجع    ممساٍ  قهٛهممـخٔنكممٍ ُ ممبَّ نممجع    ممساٍ  قهٛهممـخ

  اخزُجمممـٓىاخزُجمممـٓى َمممَداِزٖ  ْمممم عصمممسص ٔ َمممَداِزٖ  ْمممم عصمممسص ٔ  

  

  ٔٔاَهٓى  عهٗ  قمدز  انكمـسٔزحٔٔاَهٓى  عهٗ  قمدز  انكمـسٔزح

ٍْ  ٚسمممـهِّى   ٍْ  ٚسمممـهِّى ًُكمممسْى  ٚسمممـ  َٔيمممـ    ًُكمممسْى  ٚسمممـ  َٔيمممـ

  

ثممممممـّ ٔ   ثممممممـّ ٔ   َّسِ   ـسٔزِـسٔزِـممممممـممممممــــــ  رمممممم يٍرمممممم يٍ َّسِ

  ُ
ُالص ُٮتالط ُأف ُوعليو ُالناس، ٥ُتالطة ُمن ُالسالك ُيقلل ُأف ُا١تتقُتُػفبلبد اٟتُت

أتيتُأابُذرُ}ُُّبُعمرافُقاؿ:أروىُصدقةُبنُُ.وا١تشتغلُتُبطاعةُربُالعا١تُتُ
ُ ُىف ٤ُتتبئاًُفوجدتو ُوحدهُا١تسجد ُأسود ُايُ،بكساء ىذهُُماُ،ذرُأابُفقلت:

}الوحدةُخَتُمنُجليسُالسوء،ُُ:يقوؿُالوحدة؟ُفقاؿ:ُٝتعتُرسوؿُهللاُ
،ُوإمبلءُا٠تَتُخَتُمنُالسكوت،ُوالسكوتُواٞتليسُالصاٌفُخَتُمنُالوحدة

 .ٖٚ{خَتُمنُإمبلءُالّشر
ُأكُلىَُّػعُإذاًُ ُمػأف ُالصػوف ُع ُالصاٟتُت، ُأجلسُوحدىػادقُتُأو ُأف ُأفُأو ُأو !
ُ:(التوبة:ٜٔٔ)ذرانُهللاُمنهمُػُتُفقدُحػأماُأفُأكوفُمعُالغافلُ،أصمت

                        

ُكلوُىفُالغيبةُوالنميمةلكنُا ألفُُ،ركهمُابلكليةػنتُ،اؿػوقُػلوقيُألانـُالذينُشغلهم
ُ:(األنعاـ:ٛٙقاؿُفيهمُ)ُهللاُ

                    

                                                 
 يدُوا١تراسيل.جامعُا١تسانُ-رواهُاٟتاكمُوالبيهقيُيفُالشعبُُعنُأّبُذرُرضىُهللاُعنوُُٖٚ
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ُكمُ،أفضل..ُفعدـ٣ُتالستهمُُ!!ألهنمُظلمواُأنفسهم ػاُقاؿُبل٧ُتالسُالصادقُت
ُكلُوقُربُالعا١تُت،ُوىمُعبادُهللاُا١تتقُت، ُػتُوحُت،الذينُوقتهمُٙتُتُىفُطاعةُهللاُىف

ُمنُأقربُاأللُوحىت ُكافُالغافلوفُى الء ُأهنمُمنُالغأقربُتُُوو ُ،افلُتُالبلىُتػانُأعلم
ػزورُاإلنسافُفلكىُيُات،أقعُىفُاحملظوُرُفلتكنُٟتظاتُلكىُال..ُوالبدُىلُمنُالزايرةُ

ُالُوألفُال!!ُ،!!وُقريبتوُيقعُىفُالغيبةُوالنميمةقريبوُأ
نيةُالىتُهىُصلةُاألرحاـُالنوراػفُأماُصلةُاألرحاـُاألوىلُجعلُالزايرةُٟتظاتُ...ا

ُػاٌلُرحػمُنوراٌل،والثُ،ماٌلػجسُرحمُاألوؿُاف،ِٛتَُوذلكُألفُلناُرَُُ،تصلناُابٟتضرةُاحملمدية
ُالذىُب ُالتُزوىو ُوبػو ُوبػكية ُالتعلية ُالًتقيةػو ُوبو ُالتصفية ُاٞتسماٌلُفكماُػأمُ،و ُالرحم ا

ُدرُالضرورةُوالسبلـ!!.ػلىُقفلتكنُعُ،منهاُاآلاثـُ،ُفصلةُاألرحاـُإفُأتتت!!ٝتعتم
ُاٟترصُعلىُالوقتُاي ُىذا ُ!!ُألفُا١ت منُرأسُإخواٌل؟١ُتاذا ُىػمُ..مالو ػوُاذا؟

ُأوُعمره ُأنفاسو ُأو ُأنفاوقتو دودةُػوىىُمعُ،!سكُىىُالىتُتفصلُبينكُوبُتُموالؾ!
ألفُُ،وػ..ُفا١ت منُأحرصُالناسُعلىُوقتُ!!تنقصُوالُتزيدُالُوخروجاًُُابلنفسُدخوالًُ

ُىفُقربةُأنفا ُوإماُىفُعملُصاٌفُىفُرضاهللاُإىلسوُإما ػاُ!ُحفظن!ػلةوإماُىفُغفُهللا،ُء،
ُػىفُالدنياُويُوالعياذُابهللُُوىذاُشرُدائمُ!ُأوُىفُمقتُأوُىفُذنوبُأوُآاثـ،!هللا ـو

صحبتُالصوفيةُ))ُت:ػعنُخطرُالوقُاـُالشافعىُػدىُاإلمػاؿُسيػدُقػوقُ!!.الزحاـ
ُكلمتُتفتعلمُ،سنتُت ُكالسيفُإُ:تُمنهم ،ُونفسكُقطعكُملُتقطعوُفالوقت

ُ.ٖٛ((شغلتكُابلباطلُإفُملُتشغلهاُابٟتقُِّ
ُوٯترُُّ ُالنهار ُيطلع ُعندما ُجديد ُكلُيـو ُقطعتُيومُ،اليـوُفنحنُىف ُػاًُأكوفُقد

ُُوليلةُمنُعمرى، شعارُالصاٟتُتُُإذاًُُ!!فماذاُقدمت؟..ُوقربتُمنُهللاُمقدارُىذاُاليـو
ُكانواُيفروفُمنُا٠تلقُمأولذلكُٕتدُُ،"لىُالوقتاٟترصُع"ُ:ىو ػنُفُبعضُالصاٟتُت

ُ!الصحراءُإىلومنهمُمنُيفرُُ!إىلُجبليفرُُكاففمنهمُضعيفُُُأجلُىذهُاألشياء،

                                                 
 .بنُالقيمُاٞتوزيومنازؿُإايؾُنعبدُوإايؾُنستعُتُالُمدراجُالسالكُتُبُتُٖٛ
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ُاألق ُأما ُوىم ُا٠تلق ُمن ُفيفروف ُأحبينهم!وايء ُمن ُيفروف ُا٠تلػ! ُوىػواؿ مُػق
ُليسُمعهموسطهم! ُولكن ُمشغوؿُابهللُ!!! ُألنو ..ُ ُ؟ ُأّبُالعػلئلمُوُ.١تاذا ُرأىٌُػاـ ُزائم
 ::اإلسراء(ٕٚ،ُٕٙ)ُػاىلوؿُهللاُتعػوُىفُقػوجي

 

ُُ ُ  ُ  ُُُ    ُ  ُ ُ   ُُ 
ُخُسَُفَُنػَُّػنُالػ!ُلكا١تاؿُيزيدُوينقصفُ،ىوُالتبذيرُىفُاألنفاسُقاؿ: ػنُرجُفلػإذا

ُكافأىُٙتػفلنُيرجعُمرةُأخرىُبُ..ُعدٍُأوُبُُُىفُغفلةٍُُواحداًُُساًُفَُرتُنػَُفإذاُبذَُُّ!!يعود !!ُػن
ُ،ُوأنفسُمنُكلُالنفائس.!ُألفُأنفاسكُأغلىُمنُاٞتواىر!فهذاُأشدُالتبذير

فػإفُسػيدىُُُ-ىفُالغفلةُمعُا٠تلقُعنُاٟتق!!ُُوالُتضيعوُ-ولتعلمُقيمةُالوقتُ
فوفُبوُدىفُمسجدهُا١تُ-ُالقنائىُزارُسيدىُعبدُالرحيمُُاألٜتيمىُُالدينُاؿكم
فبعدُُ،،ُو٭تدثوىمُمشافهةيروفُأىلُالبزخُعندُالزايرةُ؛مكاشفُتُوكانواُُ،يوماًُُ-

ُكماؿُالدينُمعُسيدىُعبدُالرحيم،ُأفُتكلمُسيد فقاؿ:ُُ،سيدىُأوصٌتُايُ:قاؿُلوى
ومعُىفُغَتُذكرُهللا،ُفأانُىفُروضاتُعالُتُكماُترى،ُُتضيِّعُنفساًُُالُ،ٌتُبُُاي))

ُسراتُعلىُماُفرطُُّتُىفُجنبُهللا((.حُايُ:قوؿأذلكُ
جلوُأالذىُيتحسرُمنُُرَُّقدُأابحُلناُالسُُِّ!ُأوليسُالنىبُوماُالعجبُىفُذلك

ليسُيتحسرُأىلُ}ُكماُأخبُاٟتبيب:؟!!أىلُاٞتنةُ!!ُأتعرفوفُعلىُماذاُيتحسروفُ
ُ.ٜٖ{فيهاُاٞتنةُعلىُشلُإالُعلىُساعةُمرتُهبمُملُيذكرواُهللاُ

ولذاُقاؿُُ!!ولذلكُفإفُأحرصُماُ٭ترصُعليوُاإلنسافُىفُىذهُاٟتياةُىوُالوقت
ُالشعراٌلُىفُالعهودُاحملمدية ُالقيامةُشارحاًُُ-ُاإلماـ ُيـو ُوالندامة ُاٟتسرة ُ:سببُىذه

٬تالسوفُهللاُتعإىلُىفُاٞتنةُإالُبقدر٣ُتالستهمُلوُىفُُوذلكُألهنمُالُ..ُ}يتحسروف
ُ.ٓٗنتُىفُاآلخرةُأكبُدرجاتُوأكبُتفضيبل{وإفُكاُ،ذكرهُىفُدارُالدنيا

                                                 
 جامعُا١تسانيدُوا١تراسيلُ-(ُعنُمعاذُرضىُهللاُعنوُُطبُىب)ُٜٖ
 العهودُاحملمديةُلئلماـُعبدُالوىابُالشعراٌلُرضىُهللاُعنوُٓٗ
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مثُأعرضُعنوُُ،ألفُسنةُعلىُهللاُُِعبدٌُُلَُبَُقػُْلوُأَُُ))ُ:قاؿُاإلماـُاٞتنيدُ
ُ((.كافُالذىُفاتوُأكثر٦ُتاُحصلُلوُُ،ظةٟت

ُسَُفَُصغرواُالنػَُّػتستُالُ،نظرواُأيهاُالسالكوفُاجملاىدوفُأنفسهمُىفُطاعةُموالىماف
أقبلتُفيوُُػبلًُكامُُكُدىراًُػعُمنأبىلُالباطلُيضيُُِّغلٍُىفُشُُُسَُفَُالنػَُُّ،ُألفالواحدُىفُالغفلة

وُللسالكُتُأالُػىفُتنبيهُوماُأٚتلُوأوضحُقوؿُأّبُالفرجُبنُاٞتوزىُُ.ىُموالؾلع
ُعواُنفيسُأنفاسهمُىفُالغفلةُعنُرهبم:يضيُِّ

وتريدُأفُتقدـُهباُُ،نفيسةُ،ُومعكُجواىر،ُأنتُىفُابديةأيهاُالشاب}
يضحكُعليكُُ:أىُ–ؾُاب٢توىُفيو،ُفاحذرُأفُيلقاؾُمنُيغرُُّعلىُبلدُتبيعها

ُمعكُأبقلُٙتنُُ-ُىواؾ!ُمستغبلًُ عُأنفاسك٬ُتعلكُتضيُُِّ:أىُ–فيشًتىُما
فتقدـُالبلدُفًتىُالراْتُتُفتفقعُأسفاً،ُوتبكىُُ-الغاليةُٔتشاغلُالدنياُالفانيةُ

األسفُماُُ،ُىيهاتُأفُيردحسراتُعلىُماُفرطتُىفُجنبُهللاُ:ُاي،ُوتقوؿ٢تفاًُ
ُ.ٔٗ{سلف

..ُػطُوالُحاجزُبلُرابػ٭تذرُمنُالذىُيضيعُوقتوُىف٥ُتالطةُا٠تلقُبُورسوؿُهللاُ
!ُألفُىذاُيصَتُاس!ػالنصيحةُأيهاُالنُواٝتعواُعنُرسوؿُهللاُُفهىُا١تصيبةُالكبى،

ُالقيامة،م ُا١تفلسُتُالنادمُتُيـو ُفاإُلُوالُن ُٕتمرد! ُاألانـ ُمن٥ُتالطة ُالغيبةُإىلُرُُّػكثار
ُ:غَتىاوالكثَتُُ،وأكلُاٟتقوؽُواٟتسدُ،وا١تشاحناتُوالبغضاءُ،والنميمة

ُالقيامةُبصبلةُوصياـُوزكاة، وأيتىُقدُشتمُُ}ا١تفلسُمنُأمىتُمنُأيتىُيـو
،ُفيعطىُىذاُمنُىذا،ُوقذؼُىذا،ُوأكلُماؿُىذا،ُوسفكُدـُىذا،ُوضربُىذا

ُقبلُأفُيقضىُماُ،حسناتو ُفإفُفنيتُحسناتو ُمنُحسناتو، ليوُأخذُمنُعُوىذا
ُفطرحتُعليو ُالنارُ،خطاايىم ُطرحُىف ُ .ٕٗ{مث ُقاؿ ُاكما ُعمر ُهناانُُ:بن {

ُ،ٖٗ{ماعُإىلُالغيبةوعنُاالستُ،عنُالغيبةُرسوؿُهللاُ
                                                 

 تنبيةُالنائمُالغمرُعلىُمواسمُالعمرُألّبُفرجُاٞتوزىُٔٗ
 عنُأّبُىريرةُرضىُهللاُعنوُ،ُرواهُمسلمُوالًتمذىُوغَتىمُ،ُالًتغيبُوالًتىيبُوُٕٗ
 عنُابنُعمرُىف٣ُتمعُالزوائدُ،ُوأخرجوُالطباٌلُ.ُٖٗ
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ُإذاًُ ُلبيبُ... ُعاقل ُلكل ُويزيد ُيكفى ُىذا ُمُأحبابُايُأظن ُاإلقبلؿ نُػعلينا
ُكانتُا١تخالطةُٕترٌلُ نُػعلىُاألقلُهباُغفلةُعُأوُ،الذنوبُواآلاثـُإىل٥تالطةُاألانـُإذا

ُو٘تثلُقوؿُالقائلُاإلماـُأّبُالعزائمُرضىُهللاُعنوُ:ُ،ُهللاُ
ُاهػػحتُفيوُرضّتهاد١ُتَُُُُُُُُُواغنمُالوقتُىفُنواؿُنفيس

  

ُُذكرُهللاُوالتفكرُعلىُالدواـذكرُهللاُوالتفكرُعلىُالدواـُُ::اًُاًُخامسخامس
ُهللا ُذكر ُاإلنساف ُيبلـز ُأف ُالدواـُُوالبد ُُ،على ُوقدُوىذه ُالرابعة الوسيلة

ُبع ُكوسيلتُتُأوضُأ٬تعلها ُالقلوب ُالُ،ينءدواُطباء ُمنوُوىذا ُوالفكػفالذكُ،مانع رُػر
ُاًُتغرقػوابطنكُمسُ،بذكرُهللاُُاًُبدُأفُيكوفُلسانكُرطبُفبلُ،مرتبطافُومتشابكاف

ُسراره.ُأومبلحظةُمعانيوُوأنوارهُُوُ،ابلفكرُوالتدبرُفيماُتذكره
ُكافُ ُكلُأحوالوُوقد ُ،الءُهللاُوآايتوآرُىفُػتفكرُوالػويدَلُالفكُ،يذكرُهللاُعلى

بدُلكُأفُتدَلُالذكرُُربوُ...ُالسالكُاجملاىدُلنفسوُوالطالبُلرضاءُبدُلكُأيهاُالُفبل
إىلُحىتُيهتدىُالسالكُبقدرةُهللاُُرُىفُآايتُهللاُوىفُخلقُهللا،والفكرُوالتفكرُوالتدب

ُ:(فصلت:ٖ٘)ويدخلُىفُقوؿُهللاُُنورُهللاُا١تنبثُىفُكوفُهللا،
                             

وىذاُُ،رُهللاُػيوجدُشلُيستطيعُأفُيتشبثُبوُالعبدُللقربُمنُهللاُكذكُوال
ُكلناُهباُُػفُنق،ُو٬تبُأفصاؿُفيوُألفُالفرائضُأمرُمفروغُمنوُوالُ،بعدُالفرائضُطبعاًُ ـو

ُهللا ُأمر ُكالُ...ُُُوبُتُرسولوكما ُاجمليد ُاٟتميد ُمن ذىُذىبُولكنُطبلبُا١تزيد
ُقاؿُلوُالرجل:ُُفقاؿُُ،منُالنوافلُيغٌتُعنُالكلُلرسوؿُهللاُيريدُشيئاًُ ُ}ايعندما

ُقد ُإفُشرائعُاإلسبلـ ُ)ُُأتشبثُبو،ُفأخبٌلُأبمرٍُُ،كثرتُعلىَُُُّرسوؿُهللا، قاؿ:
ُ.ٗٗ{(بذكرُهللاُاليزاؿُلسانكُرطباًُ

                                                 
 عنُعمرُبنُقيسُالكندىُعنُعبدهللاُبنُبشلرُمسندُاإلماـُأٛتدُوسننُالبيهقىُالكبىُٗٗ
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نقوؿُحىتُُ،معُغفلةوىوُذكرُُ-ُُوأانُمشغوؿأذكرُهللاُأحياانًُُ:وؿُقائلوقدُيق
ُكاف رُألفُػأذكرُوأذكُتًتكوُ..ُولكنُالُ،فشيئاًُُبُنفسكُعلىُاٟتضورُشيئاًُدرُُِّ..ُولو

ُذكرٍُُبَُّتًتؾُالذكرُلوجودُالغفلةُفيو،ُفرُُُ}الُسيدىُأٛتدُبنُعطاءُهللاُالسكندرىُقاؿ:
ىلُٝتاعُإمعُحضورُينقلكُهللاُفيوُُوذكرٍُُ،معُحضورُذكرٍُُمعُغفلةُينقػلكُهللاُفيػوُإىل

هتوفُدونوُاألحداؽُُلوُمنُجزاءٍُُواي..ُرًاُالذاكرينُقاؿُهللاُمبشُِّ.ُ..ُالذكرُمنُا١تذكور{
ُ::البقرة(ٕ٘ٔ)ُواألعناؽ

ُ    ُ    ُُ ُ
ُ ُوردُعنو }ماُُ:ُلوُىفُجزاءُالذاكرينُالذينُيذكرىمُربُالعا١تُتُقُوُولذا

قالوا:ُوالُُ.ىلدمىُعملُأ٧تىُلوُمنُعذابُهللاُتعاىل،ُمنُذكرُهللاُتعاعملُآ
ُاٞت ُوال ُقاؿ: ُهللا؟ ُسبيل ُىف ُينقطع.ُ،هاداٞتهاد ُحىت ُيضربُبسيفو ُأف ُإال

ُ.٘ٗ{(ثبلثُمرات)
كافُ}:ُروىُعنوُُ!!؟نُْأصحابك٢ُتمُا١تكاانتُالعالية؟ُمَُُنُْرسوؿُهللاُمُُِايُنُْمَُ
سَتواُىذاُ)،ُفقاؿ:ُقُمكة،ُفمرُعلىُجبلُيقاؿُلوُٚتدافيسَتُىفُطريُرسوؿ
ُالذاكروفُهللاُُُ.سبقُا١تفردوفُ،ٚتداف ُقاؿ: ُا١تفردوفُايرسوؿُهللا؟ ُوما قالوا:
ُالًتمذى{. (كثَتاًُ ُولفاب ُمسلم ُهللاُاي) :رواه ُا١تفردوفرسوؿ ُوما ُقاؿ:ُ: ؟

ُهللا ُبذكر ُُ،ا١تُسَتهًَتوف ُيـو ُهللا ُفياتوف ُأثقا٢تم ُعنهم ُالذكر القيامةُيضع
ُ.ٙٗخفافاً(
افُى الءُػوكُ،حابةػا٠توارجُىفُعصرُالصُإىلذىبُبعضُالشبابُالذينُانضمواُُ

ُبتبلُو ُيهتموف ُابلليلالشباب ُوالتهجد ُوالصياـ ُالقرآف ُعػسُدػوقُ،ة ُعباداتُػألوا ن
نوُرسوؿُأاؿُىفُشػوقدُقُ،أةُسيدانُأبوُالدرداءمُراُإىلفذىبواُُ،أصحابُسيدانُرسوؿُهللا

                                                 
 عُالزوائدعنُمعاذُبنُجبلُرواهُالطباٌلُورجالوُرجاؿُالصحيحُ،٣ُتمُ٘ٗ
ُكثَتُ،ُا١تفردوفُوا١تستهًتوفُىمُا١تولعوفُابلذكرُ،ُُٙٗ عنُاّبُىريرةُصُىفُالتغريبُوالًتىيبُوغَتىا

 ا١تداوموفُعليوُ.ُاليبالوفُماُقيلُفيهمُ،ُوالُمافعلُهبم
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ُعوٯترفُوكاُ-ُهللاُ ))ملُتكنُُ:زوجتوُمفقالت٢ُتُ،ٚٗ{عوٯترُحكيمُأمىت}ُ:اٝتو
ُكعبادتكم ُكاف٬ُتلسُيتفكرعبادتو ُ((.،ُولكنو

ُ

ُ ُاألانـ ُمع ُالكبلـ ُقلل ُالعبلـفإذا ُا١تلك ُمع ُيتكلم ُنفسُ،ومل ُابلفكػشغل رُػو
ُقاؿُ ُكما ُا١تقاـُوالتفكر ، ٛٗمنُعبادةُسنة{ُيعدؿ}تفكرُساعةُُ:ىفُىذا
ُكالتَّف ُ.ٜٗكر{}والُعبادة
ػةُهنارىاُادةُسنػأىُأنوُإذاُتفكرُٟتظةُفلوُعندُهللاُكعبُ،اللحظةُ:الساعةُىناُتعٌت
ُقياـ، ُوليلها ُُصياـ ُالعزائم ُأبو ُاإلماـ ُيقوؿ:ُوكاف ُبيقُتُ))ُوأرضاه ُفكر ٟتظة

ُ((.خَتُمنُعبادةُسنُت
ُ ُهبا ُالقلبُألنو ُعن ُالرافُ،اٟتجبينقشع ُعنو ُمُ،ويزوؿ ُالفضل ُلو نُػويتنزؿ
ُالُر ُالقلوبُٛتنحضرة ُالىتُٗتشعُهبا ُالوحيدة ُالعبادة ُالعبدُمنُُ،...ُألهنا ويتقربُهبا

ػبُوالعملُولكنُابلصُ،بلُمنُأوؿُالطريقولنُتبلغُالعُُُ،حضرةُالرٛتنُوالنىبُالعدانفُ
..ُُ!!فمنُذاُالذىُيصلىُو٬تدُا٠تشوعُمنُأوؿُصبلةُهللُ؟ُا٢تدؼ.ُتبلغُاألملُوٖتصل

ُ،اـُا٠تشوعػمقُإىلأفُيصلُُإىلعُنفسوُو٬تاىدُنفسوُشُِّوٮتُُُفُيصلىُأوالًُأبدُُوُبلُال
ُُ.هاُهللاُالىتُ٭تبُُّوىذهُىىُالصبلةُالعظيمة

ُكلُحاؿػ منُأفُيذكػإذاُعلىُا١ت ُكلُوقتُوآفُ...ُيذكرُُ،رُهللاُعلى ويتفكرُىف
ُأوُعلىُأىُحاؿُكاف.ُ،ُأوُجالساًُ،ُُأوُقاعداًُ،ُُإفُكافُقائماًُُ؛ويتفكر

ُمنُتريدُأفُتستعُتُبذكرهُ؟ُُايُ..ُأخىُفبمُتذكرُهللاُاي
وتذكرهُُ،ارػتذكرهُابإلستغفارُوا١تداومةُعلىُاألورادُواألذكُ،بتبلوةُالقرآفتذكرهُ

ُفنقوؿ:ُُ..ُلُوابهللُالتوفيقابلصبلةُعلىُالنىبُالعدانفُ...ُونفصُِّ
  

                                                 
 .ُّبُا١تثٌتُا١تليكىُمرسبلًُأ(عنُ)اٟتارثُٚٗ
  نسنادُضعيفُ(تُتُسنةس)ُ:ةُمنُحديثُأّبُىريرةُبلفابمحيافُىفُكتابُالعظُنأخرجوُأبُٛٗ
 .،ُوابنُالنجارُعنُاٟتارثُبنُعلىُرضىُهللاُعنوأبوُبكرُبنُكاملُىفُمعجموُٜٗ
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ُُذكرُهللاُبتبلوةُالقرآفذكرُهللاُبتبلوةُالقرآف
ُالعباداتوى ُوأجل ُالقرابت ُأعظم ُمن ُُ،و ُوقرة ُحبيىب ُقاؿ ُولذلك :ُعيٌت

ُ.ٓ٘ف{آوةُالقُر}أفضلُعبادةُأمىتُتبل
ُذكر ُذكر،التبلوة ُالقرآف ُوٝتاع ُذكرُ، ُتلوتُفإنو ُكنتُالُ،فإف أستطيعُُوإذا
السامعُوالقارئُىفُاألجرُ)ُ:قاؿُُ،ذكرُفإفُذلكُأيضاًُ..ُُالتبلوةُوأٝتعُمسجبلًُ

ُ.ٔ٘(العاملُوا١تتعلمُشريكافُىفُا٠تَت):ُوىفُروايةُ،(شريكاف
ُكافُىفُالبيتُ-ٝتعُالقرآفُأُلكنُا١تهمُعندما ُأوُىفُالعملُ،ىفُالسيارةُأوُ،إف

ُقوؿُحضرةُالرٛتن:ُأفُأعملُبُ-
ُ  ُ ُ  ُ    ُ ُ  

ُُ!!١تاذا؟
ُ  ُُ ُُ(ٕٓٗ:)ُاألعراؼ

ُ ُليسُ(لَُّعََُلُ)وكلمة ُالقرآف ُٔتعػىف ُكماػت ُالًتجى ُاللغةٌُت ُٔتعٌتُُ،تقوؿ ولكنها
ُنُْوعندماُأيتىُمَُُ،آف٬ُتبُأفُننصتُو٪تتنعُعنُاٟتديثإذفُعندماُنسمعُالقُرُالتأكيد.

اعُأوُا١تسجلُػقُا١تذيػوأغلُ،مػصدؽُهللاُالعظيُ:يكلمٌتُوأانُأستمعُالقرآف٬ُتبُأفُأقوؿ
ُُ.أفُننتهىُمنُاٟتديثُإىل

ُكبلـُهللاُ:وقدُيقوؿُقائل ىلُاٞتنُُ!!؟منُالذيُيسمعوُىناُ،دعُا١تذايعُيعملُإنو
فُألفُٝتاعُالقرآُ..ُالُ!؟اعُكبلـُػمٌتُىفُٝتُئكةُاٟتاضروفُىفُا١تكافُأكثرُأدابًُوا١تبل

ُمٌتُأفُأنصت ُكانتُآيةُفيهاُُ،سُىذاُوحسبُلكنُأكوفُمعُاآلايتػوليُ،يستلـز فإذا
وإذاُُُالعا١تُت.ُأوُاللهمُاستجبُايربُ،وؿُآمُتػأوُأقُ،أرددهُوأدعوُبوُ..ُدعاءُذكرهُهللا

ُ:ُ:غافر(ٓٙ..ُ)ُ،ُوعندماُأٝتعُالقارئُيتلوُقولوأفُأدعوُعلىَُُّكانتُآيةُترغبُىفُالدعاء

                                                 
 )ىب(ُعنُالنعمافُبنُبشَتُرضىُهللاُعنوُ)ُجامعُاألحاديثُوا١تراسيلُ(ُٓ٘
ُأبوُإمامةُ،ُالًتغيبُوالًتىيبُ.ُٔ٘
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ُ ُ  ُ  ُ    ُ  ُُ  
ألفُذلكُىوُرزؽُهللاُىلُُ-ببلُتكلفُُ-اُيفتحُعلىُبوُػماذاُأفعلُ؟ُأدعوُهللأُت
ُإف ُاإلجابة ُابب ُفتح ُبو ُهللاػشُالذى ُفُ،اء ُولذلك ُهللاُُأٛتدُسيدىإف ُعطاء بن

إذاُفتحُلكُاببُالدعاءُفقدُفتحُ))ُيقوؿُىفُحكموُالعظيمة:ُ-ُالسكندرىُ
ُُ((.لكُاببُاإلجابة

ُأقوؿ ُاٞتنة ُجاءتُآايتُتتحدثُعن ُ"ُ:وإذا ُمااللهم ُأىلػجعلٌت وإذاُُ،"هاػن
وهبذاُُ."ىاُوعذاهبااحفظٌتُمنُالنارُوشروُراللهمُ"ُ:جاءتُآايتُتتحدثُعنُالنارُأقوؿ

ُ.معُكتابُهللاُمعُالسماعُمتجاوابًُُأكوف
إذاُجاءتُػفُ،دىاػعنُوا١تواقفُالىتُوقفُعندىاُحضرةُالنىب٬ُتبُأفُأكوفُيقظاًُ

ُكنتُعلىُوضوءُعندُٝتاعهاُأفُإٔتوُللقبلةُوأسجدُآيةُسجدةُعلىَُّ ُكنتُُ،ُأماإذا إذا
ُ،سبحافُهللا)ُ:وؿػأفُأقُعلىَُُّ،أستطيعُاإلٕتاهُللقبلةُعلىُغَتُوضوءُأوُعلىُسفرُوال

ُكنتُىفُواجُ.(وهللاُأكبُ،إلوُإالُهللاُوالُ،هللُواٟتمد ُبُعزاءُوالُمكافُيصحُفيووإذا
ُأقوؿ ُأيضًا ُاالُهللاُ،واٟتمدُهللُ،سبحافُهللا)ُ:السجود ُقرأُُ.(وهللاُأكبُ،والُالو وإذا

ُ:ىفُآخرُسػورةُالتػُتُالقارئُقولوُ

             

ُكماُقاؿُالنىب ُقرأُ(كُمنُالشاىدينػىُذلػاُعلػوأنُ،بلى)ُ:أقوؿُىفُنفسى ،ُوإذا
ُ:ػةآخرُسورةُالقيام

                       

ُ.ُوىكذاُإٔتاوبُمعُآايتُهللاُ...ُُ(بلىُقادر)ُ:أقوؿ
ُكنتُسأت ُالقرآفوإذا ُىفُمصُ..ُبنفسىُلو ُيستحسنُأفُأقرأ ُ،رػحفُمفسػىنا

ُبسيطُللكلماتُالىتُال ُتفسَتُموجز أعرؼُمعناىا،ُُفالقرآفُموجودُىفُا١توُوّتواره
ُسببُنزوؿُاآلايتُالىتُال ُنزلت،ُألفُأوؿُفرضُعلىَُُّومنها بعدُاإلٯتافُُأعرؼ١ُتاذا
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ُكتابُهللاأأفُُ:ابهلل ُملُأعُ،تعلم ،ُػام ُا١تفسرعُللهػاهُأرجػرؼُمعنػوأعرؼُمعناه،ُوإذا
ُليست ُأقُفالعبة ُالىت ُاآلايت ُُ،أىاُربعدد ُفاهلل ُوالذكػرى، ُابلعظة ُالعبة نادىُيولكن

ُ:(القمر:ٚٔ)ُويقوؿ
ُ  ُ   ُ  ُ  ُ  ُُ  ُُُ

ُكماُمل؟!!وملُيقلُفهلُمنُاتؿٍُ ُاؿ:ػولكنوُقُ،؟!!أفبلُيقرأوفُالقرآفُ:نوايقلُسبحُ،

          (8ٕ،) انُسب 

ُال}:ُوردُىفُاٟتديثُالشريف،ُولذلكُيسُىفُالقراءةُولكنُا١تهمُالتدبرفا١تهمُل
ُ.ٕ٘والُعبادةُإالُبفقو{ُ،بتدبرُخَتُىفُقراءةُإال

ُرضىُهللاُعنهاُو ُعائشة ُسورة))ُ:قالتُالسيدة ُزلزلتُاألرضُ"ُ:ألفُتقرأ إذا
ُ{ىذرمةوُمنُأولوُعلىُآخرهُخَتُلكُمنُأفُتقرأُالقرآفُكلَُّ،بتدبرُ"ازلزا٢ت

ُ.كماُيقرأُالكثَتوفُىفُرمضافُُ-ُمةُأىُيقرأُوالُيعىُماُيقرأوىذُر
ُكماُ ومنُيقرأُويتدبرُالقرآفُىفُرمضافُفهلُسيأخذُأجازةُمنُالتبلوةُيعدُرمضاف

ُال ُنسيتُأف ُىل ُ؟! ُاألجازة ُاعتمدتُىذه ُأين ُمن ُ؟! ُاآلف ُأخذىا ُيـو ُسيأتى قرآف
ُ::الفرقاف(ٖٓ)ىفُُإىلقاؿُتعُ؟!ُهللاُُإىلالقيامةُويشكوُ

                                      

ونضعوُُ،ارةػوُىفُالسيػونعلقُ،و٨تنُنضعوُعلىُطاولةُالصالوفُكيفُيكوفُمهجوراًُ
ُوعلىُا١تكات ُ،اهُوفهمناهػلكنُىلُفتحناهُوقرأن..ُب؟!ُنضعوُزينةُوديكورُىفُغرؼُالنـو

ولكنُىجرُالعملُُ،بلوةػرُالتػوا١تهمُواألىمُبعدُذلكُىلُعملناُبو؟ُ..ُوا٢تجرُليسُىج
ُابلقرآفُ...ُ

                                                 
 دُوا١تراسيلللدارُقطٌتُىفُاألفرادُعنُابنُعمرُرضىُهللاُعنهماُ،ُجامعُا١تسانيُٕ٘
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ُالقرآفُأفُأ٘تعنُوأتذكرُوأتدبرُىفُمعاٌلُالقرآفُإذفُعلىَُّ ُأٝتعُأوُأقرأ ُ،عندما
اُويقرأُأميُِّفلوُأفُىناؾُرجبلًُُ،افػوللجُٚتيعاًُلئلنسُُرهيسَُُّومنُحكمةُالقرآفُأفُهللاُ
ُ..ُملُيقرأىاُأستاذُىفُعلمُالتفسَتُاًُومػفإفُهللاُينزؿُعليوُعلُ،القرآفُبقلبُحاضرُو٘تعن

ُ:ُ:القمر(ٚٔ)وىذاُىوُكبلـُهللاُ
                 

ُيقُ،أىُسهلناهُ:يسرانه ُم من ُبقلُرفأى ُويتػويتمُ،بُسليمأ ُوأفُػالبُ،دبرػعن د
ُينطقُالعربيةُومسلمُفلوُأفُىناؾُحىتُمنُالُ.وقدُيكوفُبعضكمُرأىُذلك!!ُ..ُ،يفهم
ُكلُماُعليوُأفُيفتحُا١تصحفُفيجدُأنوُػويُ-كماُنرىُىفُاٟترمُتُُُ- ريدُأفُيقرأُالقرآف

لكنُعندماُ..ُُ!!وعندماُتسمعوُيهلُلكُأنوُيتكلمُالعربية!!ُ..ُيقرأُبلسافُعرّبُمبُت
ُكتابُهللا؟ُكيفإذفُُُ!!ُ..يعرؼُالعربيةُوُالػتتكلمُمعوُٕتدُأن إنوُالتيسَتُُ!!!ُ...يقرأ

ُُ.َتُػالكبُرهُالعلىُُّالذىُيسَُّ
ُوال ُيقرأ ُإنو ُقائل ُيقوؿ ُُأبداًُُ،يفهمُقد ُمنُ.. ُوالدموعُتسيل ُيقرأ ألنكُٕتده

٬تيدُالعربيةُُالُوىوُمَُه١ُِتاذاُفَُإذفُُ،وىذاُمعناهُأنوُمنفعلُابلكبلـُويفهمُماُيقرأُ،عينيو
وكانتُحكمةُُ،لكلُا١تسلمُتُقارئُتُوغَتُقارئُتالبيةُآلايتوُالقرآنيةُُإنوُتيسَتُربُِّ!!ُ؟
ُأمُُِّالقرآفُعلىُالنىبُُِّنزاؿُهللاُإ ُأفُالقرآفُليسُللقأفُيعرُُِّىُّّوىو وليسُُ،ارئُتػفنا

ُكلُىُ،عربيةوالُألىلُالنحوُوالصرؼُواللغةُالُ،ألىلُاللسافُالفصيح ذهُاألشياءُػألف
ُجاءتُبعدُنزوؿُالقرآف.

أوُوىوُُ،وػدبرُىفُآايتػويقرأهُويتمعنُويتُ،إذفُفهمُالقرآفُألىُم منُىفُقلبوُيقُت
ُُ.يسمعو ُرابنية ُموىبة ُٯتلكوف ُالصاٌف ُالسلف ُموجُ-وكاف ُوالػوىى ُػزالُودة ُُ-ت

ُكرَلُالعينُتُوالُ٭تفابُالقرآف ُكافُأيتىُرجل ُكبلـُُ:آلخرفيقوؿُُ،فأحياان أريدُأفُأٝتع
ُكافُالرجلُأحياانًُُ،فيقرأُلوُالرجلُ..ُهللا ُكرَلُُ،ينسىُآيةُوأثناءُالقراءة فيقوؿُلوُالرجل

ُأخطأتُ:العينُت ُويردُُّلقد ُأخرى ُمرة ُفينسى ُالرجل، ُا١تبصرُ..ُه ُٖتفػابُُ:فيقوؿ ىػل
وأنتُُ:يقوؿ..ُُ!!كيفُعرفتُإذفُأنٌتُقدُأخطأت؟ُُ:فيقوؿ..ُال،ُُ:يقوؿ..ُُالقرآف؟
ُوىذه..ُُنقطعُىذاُالنورُعرفتُأنكُقطعتُاآلايت!!افعندماُُاً،تُأريُنوُرػكن..ُُتقرأ
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ُكلُزمافُومكاف!! ُكانواُومُ،األمورُموجودةُىف ُكماُػزالُاػوىذاُألهنم واُيسمعوفُالقرآف
ُُ::اٟتاقة(ٕٔ)ُقاؿُالرٛتن

         ُُ
ُاٟتسية ُاألذف ُىذه ُُ..ُليست ُصاغية)ُ:هاٝتاألف ُللعلمُُ(أذف ُأصغت إذا

ُ(األذفُالواعية)لكنُُ...ُاألغاٌلُوا١تبلىىُإىلإذاُاستمعتُُ(أذفُالىية)ُ:أوُ،واٟتكمة
ُ.ُكبلـُهللاُُُإىلوىىُالىتُتستمعُُ،ىىُأذفُالقلب
فإفُُ!!لُا١توضوعُاآلفػوقدُتسه..ُُ(كبلـُهللا)ُ:أعظموُوأهبجوُىوُهللاُُِرُُكُْإذفُذُِ

وا١تسجبلتُُ،والُهنارُتنقطعُىفُليلٍُُفإذاعةُالقرآفُالُ،أفُأٝتعُلىَُّملُأستطعُالتبلوةُع
ُموجودة ُوليس!! ُموجودة ُا١تشهورينُالعظماء ُأفُُ،تُمفقودةػوتسجيبلتُالقراء وا١تهم

ُستماعُ.ُاالأجيدُالسماعُُو
فاقرءواُماُتيسرُبدُأفُيكوفُللسالكُاجملاىدُلنفسوُوردُتبلوةُلكتابُهللاُ"ُُفبل
ُالعيدُويًتكوُحىتُأيتىُرمضافُالقادـفبلُيغلقُاُ."منو ُمػفليسُىُ،١تصحفُليلة نُػذا

وُُػبدُافُيكوفُلُفبل،ُصنعُالعبيدُالذينُأيملوفُىفُالرقىُوالعلوُعندُاٟتميدُاجمليدُ
ُتبلوةُللقرآف ـُبعشرُآايتُ}ُمنُقاُوضحُىذاُا١توقفُفقاؿ:ُوالرسوؿُُ،كلُيـو
ُكتبملُيكتبُمنُالغافلُت لفُآيةُُومنُقاـُأبُ،نُالقانتُتمُ،ُومنُقاـُٔتائةُآية
ُ.ٖ٘كتبُمنُا١تقنطرينُ{

لُقراءتوُػتقُدُالػومعناهُأفُالواحُ،هللاُُإىلأىُالذينُٗترجُحسناهتمُابلقنطارُ
ُوالليلةُعنُمائةُآية ُكمُتستغرؽُىفُالقراءةُ..ُ،ىفُاليـو دُعنُعشرُػتزيُالُ!!؟ومائةُآية

ُكبلـُهللاُػوأفُتفتحُاآلذافُبسمُدقائقُ!ُلكنُا١تهمُأفُتكتحلُالعُتُبكتابُهللاُ... اع
ُكلُداءُىفُ ..ُوأفُٖترؾُاللسافُابلنطقُبكبلـُهللاُ..ُفهذاُُٖتصُت٢ُتذهُاألعضاءُمن

ُىذهُاٟتياةُ...!!!!

                                                 
ُرضيُهللاُعنهما.ُسننُأّبُداوودُوصحيحُابنُخزٯتةُوغَتىاُعنُعبدُهللاُبنُعمرُبنُالعاصُٖ٘
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ُيصبحوفُوالُوكافُأصحابُرسوؿُهللاُ ُكتابُأىُيـو الُُأوُ،هللاُيطالعوفُىف
ُُينظر !!ُ ُاليـو ُطواؿُىذا ُيظلُمكتئبا ُكتابُهللاُ.. ُملُيسأحدىمُىف ُ؟ُألنو تفتحُػ١تاذا

ُكآقُرُبدُأفُيكوفُلكُوردٌُُ....ُفبلُبكتابُربوُ ُكػٌلُدائم ُكافُُُمُ!!.ػاف٢ُتػما فقد
دُأوردُبدرُالدينُػوقُ،مُػكتابُهللاُىوُٝتَتىمُوأنيسهمُوزادىمُىفُقيامهمُوىفُإحياءُليله

ُنصو:ُحوا٢تمُالفائقةُماعنُأُالعيٌتُىفُكتابوُعمدةُالقارئُْ
وعلقمةُىفُُوكافُاألسودُٮتتموُىفُست،ُتموُىفُٙتاف،كعبُٮتّبُبنُُأوكافُ}ُ
ُكلَُّأوكانتُطائفةُتقُر"ُ:وروىُعنُمعاذُبنُجبل،ُٜتس .ُ"وُىفُليلةُأوُركعةالقرآف

ةُثبلثُػرآفُىفُليلػٮتتمُالقسليمُوكافُُ،وروىُذلكُعنُعثمافُبنُعفافُو٘تيمُالداري
بلغناُقراءةُٙتافُختماتُُوقاؿُصاحبُالتوضيح:ُأكثرُماُ،أبوُعبيدذكرُذلكُُ،مرات

ُوالليلة عثمافُا١تغرّبُيقوؿ:ُابنُالكاتبُٮتتمُُوقاؿُالسلمى:ُٝتعتُالشيخُأابُ،ىفُاليـو
ُ.وابلليلُأربعُختمات{ُ،ابلنهارُأربعُختمات

ضهمُليستزيدواُػابُهللاُمعُبعػنواُرضىُهللاُعنهمُيراجعوفُأحواؿُقراءهتمُلكتاوك
ُكلُخَتُوىبوُهللاُألحدىم ُيعيبوفُعلىُبعوملُيكُ،من ػرىُأحدىمُنفسوُأوُيُ،ضػونوا

ىُاألشعرىُوسيدانُػّبُموسأيدانُػادثةُالعظيمةُبُتُساٝتعوا٢ُتذهُاحملُ،لعملوعلىُاآلخرُ
ُكيفُتقرأُالقرآفُايُُ،ُإذُسألوُمعاذ:أٚتعُتُمعاذبنُجبلُ ىفُُ:؟ُقاؿأابُموسى}

ُراحلىت ُوعلى ُفُ،صبلتى ُوعلى ُوقاعدًا، ُوقائمًا ُوراكباً، ُأتفّوقُُوُوماشيًا راشى
ُكيفُتقرأُُ-فشيئًاُُأوُأقرأهُشيئاًُُ،أجزأهُأجزاءاًُُي:أُ–تفوقًاُ قاؿُأبوُموسى:
واٌلُألرجوُمنُاألجرُىفُُ،معاذ؟ُقاؿ:ُأانـُأوؿُالليلُألستعُتُبوُعلىُآخرهُاي

ُالُأرجوُمنُاألجرُىفُقيامى{ ُالبخارىُ.نومىتُما ُأانـُ}ُ:وىفُرواية قاؿُمعاذ:
ُوقدُق ُكتبُهللاُىلُ،ضيتُجزئىُمنُالنـوأوؿُالليلُفأقـو فأحتسبُُ،فأقرأُما
ُ.ٗ٘{نومىتُكماُأحتسبُقومىت

                                                 
 .افُوصحيحُبنُحباف،ُوصحيحُالبخارىُوغَتىاٯتبيو،ُشعبُاإلأعنُسعيدُبنُأّبُبردةُعنُُٗ٘
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ُهللا ُالراقىُىفُعبادة ُالفقو ٢ُتذا ُُ!!!وانظروا ُكانوا ُٟتظُالُإما.. ُإالُىفُػيًتكوف ة
ُصادقة ُأكثر٦ُتاُُ،عبادة ُعلىُالقياـ ُيرجوفُبنومهمُالذىُيستعينوفُبو ُانموا ُإذا وكانوا

ُيرجوفُىفُقيامهم.
ُٟتظ ُوقتهمفكل ُمن ُركوابًُُمشياًُُ؛ة ُأوُأو ُحركة ُ..ُسكوانًُُأو ُهلل ىتُػحُعبادة

ُفائقُ!!نومهم ُنور ُهللاُ،سابقُوأجرُُُ،فهو ُمن ُجزاء ٢ُتا ُعالية ُمداهُُالُ،وعبادة يعلم
ُكلُبأختُدمحمُُةُحفصةُبنتُسَتينَُتهدةُالعابدةُالشوكانتُالسيُ.سواه!! نُسَتينُتقرأ

ُالقرآف ُنصف ُُوُ،ليلة ُالصبلة ُىف ُبو ُابلليلتقـو ُمصبلىا ُىف ُتقـو ُطفلُُ،كانت فرٔتا
وكافُأخوىاُ.ُأىلُالبصرةُ.وكانتُمنُعابداتُُ!!البيتُحىتُتصبحا١تصباحُفيضل٢ُتاُ

ُكيفُتقرأ وكانتُُ؟ابنُسَتينُإذاُأشكلُعليوُشلُمنُالقرآفُقاؿ:ُاذىبواُفسلواُحفصة
ىفُُلعملُإالرأيتُاُفإٌلُماُ،بابػمُشػخذواُمنُأنفسكمُوأنتُ،معشرُالشبابُاي))ُ:تقوؿ
ُ.٘٘((الشباب

ُالرج ُمن ُبعض ُعمل ُمن ُقليل ُوشذر ُيسَت ُنذر ُوالنسػىذا ُاألولػاؿ ُتُػاء
رُلكمُا١تاؿُوفَّتُنُْمَُُاػوالسابقُت!!ُفماذاُعملتمُأنتمُأيهاُالشباب؟ُ...ُماذاُعملتمُأنتمُي

ُ!!.ُبلُوالوقتُعندُالكثَتين؟ُ،والصحة
ُ؟!!!ُ؟ُفأينُالدليلوالكلُيدعىُأنوُشيخُىفُجهادهُلنفسوُوأستاذُنبيلُ

  

ُُذكرُهللاُابإلستغفارُذكرُهللاُابإلستغفارُ
ُُواألذكارواألذكارُُوا١تداومةُعلىُاألورادوا١تداومةُعلىُاألوراد

الكُعلىُػوا١تداومةُعلىُاألورادُواألذكارُمنُأفضلُالوسائلُالىتُيستعُتُهباُالس
ُنفسو ُدائماًُُ،جهاد ُواألذكار ُاألوراد ُأفُىذه ُنبُتُونقوؿ١ُتنُيظن ُوماُ!نوافلُو٨تن !
ُاؿُلوُربو:ػرةُالنىبُالذىُقػحضُإىلُرُّ!ُأملُت!أنكُأكملتُالفرائضأدراؾُ

                                                 
ُُروحُالبيافُإلٝتاعيلُالبسوسىُ٘٘
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   ُُُ ُ  ُ ُ  ُ ُ    ُ(ٕ:)ُالفتح
ُحااثُِّ ُيقوؿ ُكاف ُأنو ُُلؤلمإال ُأو٢تا ُمن ُكلها ُإٌلُأتوبُإىلُهللاُُ:أخرىاُإىلة {

ُمائةُمرةُ{ ُ.ٙ٘واستغفرهُىفُكلُيـو

ُاألايـ ُالطرؽُىذه ُسالكو ُفيقولأما ُاب١ترَّاالُإىل٨تتاجُُوفُال!! ُ!!ستغفار وإفُُ،ة
ًتُػسُإىلاجُػنحتفنُػ٨تأماُُ!!.أوُشهراًُُيًتكوُبعدىاُأسبوعاًُُ..ُاستغفرُالواحدُمنهمُيوماًُ

ُالغيوبُ،العيوبُابالستغفار ُعبلـ ُٟتضرة ُعليو ُىفُدواوينُُ،والدواـ ُتقرأ ألنكُعندما
ُهللالصاٟتُتُٕت ُىفُاإلستغفار ُيتفننوف ُأهنم ُكُ،د ُايولذا ..ُ ُالواردة إخواٌلُُثرتُالصيغ

ُإنتبهواُإ٪تاُالدرجاتُابجملاىداتُ..
  ُ ُ  ُ  ُُُ(ٗٙ:)فصلت 
ُحىتُيغَتواُماُأبنفسهمُ!ُفهوُالُإفُهللاُال يريدُأفُيغَتُماُبنفسوُُيغَتُماُبقـو

ُيكتسبُأنسو ُأف ُذلكُيريد ُأصحابُالتجلياتُوالفتويصبُ!!ومع ببلُُ،وحاتحُمن
ُيكوفُ!ُالُ؟ُ...كيفُذلكُُ،ُوالُأذكارُ..ُتلتـزُأورادُوال..٣ُتاىداتُ

ُابألورادُالىتُيعطيهاُالصاٟتوفُللمريدُىفُالبدايةُوىىُ: ٬ُتبُأفُنلتـز
 .ُُأفُيستغفرُهللاُمائةُمرةُابلنهارُومائةُمرةُابلليل
 بيدهُُتػشريكُلوُا١تلكُولوُاٟتمدُ٭تيُوٯتيُإلوُإالُهللاُوحدهُالُويقوؿُال

ُابلليل ُمرة ُومائة ُابلنهار ُمرة ُمائة ُقدير ُشل ُكل ُعلى ُوىو .ُا٠تَت
ُ.ُ(إلوُإالُهللاُال)صلُىفُفضلُذلكُلعظمُقدرُػوسنف

 ُوسنفصلُُ،ويصلىُعلىُحضرةُالنىبُمائةُمرةُابلنهارُومائةُمرةُابلليل
ُعلىُالنىب ُالصبلة ُقدر ُلعظم ىفُإ٧تاحُالسالكُىفُقطعُُىفُذلكُأيضا

ُ.ا١تسالك

                                                 
 صحيحُاأللباٌلُٙ٘
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 _ُُهناراًُُويقوؿ ُمرة ُمائة ُهللاُالعظيم ُاستغفر ومثلهاُُسبحافُهللاُالعظيم
ُ.ليبلًُ

 ُُعلىُاألقلُجزءُ..ُ_ُوأفُيكوفُلوُوردُيومىُمنُالقرآف
ُاي ُقالُوىكذا ُػإخواٌلُألهنم :ُ ُلو((ُ))منُالوا ُفبلُورود ُلو ُوقاؿُورد ،:ُُ

ُ.ٚ٘إذاُأحبُهللاُعبداُأ٢تموُهللاُذكرهُ{}
ولكنهمُقاؿُهللاُُ،ألفُا١تنافقُتُيذكروفُ،لىُالدواـيلهموُذكرهُعُفالذىُ٭تبوُهللا

 :ُعنهم ُ   ُ ُ ُ  ُ ُ)النساء(ُ
ُ وليسُُ،فذكرُهللاُعلىُالدواـ٬ُتبُأفُيكوفُرغبةُىفُالقربُمنُا١تلكُالعبلـ

،ُوٯتسكُٔتسبحةُألفيةُُ،وىلُمنُيقعدُىفُجبلُأوُخلوةُُ،شهرةُُٝتعةُوالُوالُرايءاًُ
هللاُُبُِّػةُعلىُحػ!ُىذاُالذكرُعبلميكوفُعبلمةُعلىُحبُهللا؟ُ..ُنعم!ُيذكرُهللاُدائماًُُو

ُقدره ُعلى ُىناؾُحبٌُولكن ُولكن ُعبلمتوُ! ، ُوأكـر ُمنهجُأعظم ُهللاُعلى ُيذكر ُأف ؟
افُيذكرُػفُكػفكيُ،حبيبُهللاُومصطفاهُالذىُملُيًتؾُالعملُوالُاألىلُويقعدُىفُاٞتبلُ

ُكالنُةُعائشةُقالتُالسيدُ،هللاُإذفُ؟ُ :ُُ:ُُيذكرُهللاُعلىُكلُأحيانو
ُ ُذكرىا ُٟتظة ُُ،فلكل ُذكرىا ُحالة ُُ،ولكل ُذكرىا ُانزلة ُالنقُ،ولكل ىُػوالتقى

ُْت ُمن ُيبلئمها ُٔتا ُحالة ُكل ُىف ُيذكر ُالذى ُدربُالنىب ُعلى ُنفسو ُالنبػاجملاىد ُػر ،ُوة
،ُ ُ....يذكرُهللاالُإىلىلُأفُٮتلدُإُفسيدانُرسوؿُهللاُكافُمنُٟتظةُقياموُمنُالنـو ..ُُنـو

ُولكنُكافُكيفُيذكرُهللاُ؟ُ
شرُإٝتاُ؟ُػةُعػلطيفُ؟ُأيذكرُهللاُبثبلثُودود!ُمائةُألفُمرةُ؟ُأوُايُأكافُيقوؿُاي

ُوالُذاؾ،ُأـُبسبعُ؟ُأـُٓتمسُأٝتاءُ؟ُال ُا٠تُىذا ُذكرىا ُكلُحالة٢ُتا اصُو٢تاُػولكن
ُالفكرُأوُالتفكرُا٠تاصُىفُٚتيعُاألحواؿُواألوقات.

ُيذكرُبصوتُعاؿُليسمعُمنُحولوُلكىُيتعلمواُ.ُوكافُ
                                                 

أكثرواُذكرُهللاُعلىُكلُحػاؿ،ُفإنػوُلػيسُعمػلُأحػبُ)ُ:والبيهقىوىفُروايةُأخرىُالبنُأّبُالدنياُُٚ٘
 .(أ٧تىُلعبدهُمنُذكرُهللاُتعإىلُىفُالدنياُواآلخرةُوالإىلُهللاُ
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رهُ!ُفماذاُػذكرُىفُسػعُأوالدانُوبناتناُونسائناُ؟ُأفُالذىُيذكرُفيناُيالذىُضيَُّما
ذكرُبصوتُعاؿُػٝتعواُ!ُو٦تنُسيتعلموفُ؟ُلكنُاألئمةُاألعبلـُقالواُ:ُأفُاٟتبيبُكافُي

ُكافُوىوُراكعُاوُ،كلُمنُحولوُُُعَُمُِسُْليُُ حُبصوتُلكىُساجدُيسبُُِّحىتُعندُصبلتو
ُكافُيدعوُبصوتُمسموعُُُ،يعرؼُويسمعُمنُخلفوُ وُأفُزوجىتُجاىلةُػفلُ،كذلك

ُاألذكار ُىذه ُُ،ورددتُّتوارىا ُنفسُالنظاـ ُوأوالدى !ُ ُواحد ُشهر ُخبلؿ ُ،ٟتفظتها
ُولوُذكرانُيوماُننسىُشهراُ!!!ُ،هنتمُهبذاُُولكنناُال

  

ُُبسمُهللابسمُهللا
ُعل ُا١تداومة ُابلذكر ُاٞتهاد ُأفضل ُهللا"ومن ُ"بسم ُكفهىُعكَُُّى ُىف ُا١تسلم لُػاز

كُأوُرفعُػكلماُأمسُُ،دانُأنفسناُومنُحولناُعلىُذلكُفياحبذاُلوُعوَُُّ،مقاماتوُوأحوالوُ
ُأوفعلُأوترؾُأوكتبُأىُشلُيقوؿُبسمُهللاُ!ُبسمُهللاُ!

ُهللاُ ُبسم ُقل ُقلتُلو ُفلو ُوابلفعل.. ُ؟..ابٟتاؿ! ُاليقو٢تُ،كيفُنعلمهم اُػفرٔتا
ُي ُعندما ُبسلكنو ُأقوؿ ُشل ُكل ُعند ُويسمعٌت ُػراٌل ُهللا ُػبسُ،م ُهللا ُػسُ،م ُ،يتعلم
وكذاُا١تاءُعندُنزولوُمنُُ،ةُكيكنُىفُالطعاـُبُرُ،بسمُهللاُُ:قلُ،فعندُالطعاـُ،وسيقلدٌل
ُػأىُعملُسأعملوُأنُُ،فإفُبسمُهللاُفيوُشفاءُوبركةُُ،قلُ:بسمُهللاُُ،اٟتنفيةُ أوُُ،ا
لُ}كلُشُ:قاؿُيكوفُفيوُالبكةُ.ُوالنىبُُ،مُهللاُأقوؿُقبلوُبسُ،ُإىلأوُعيُ،زوجىتُ

ُ.ٛ٘فهوُأبًت{الُيبدأُفيوُببسمُهللاُ
بسمُ)وؿُػىُقػأقدرُعلُالأُ،حىتُلوُأنٌتُغَتُحافابُلؤلذكارُ،:ُانقصُالبكة!يعٌت

للذىابُُ،رػعندُا٠تروجُمنُالبيتُذكُ،كاف!ُمثُالدعاءُأايُماُ،فبسمُهللاُأوالُُ!ُ..؟!(هللا
ُا٠تاصػرُبسمُهللاُمثُذكرىػيكوفُلذلكُذكُ،ةللعملُأوُالزايُر ُذىبتُللمسجدُُوُ،ا إذا

ُا٠تروجُغَتهُ،ذكر ُوعند ُدخلتُذكر ُدخلتُبيتكُ،فإذا ُالذكرُ؛وإذا ُكلُُ،يلـز ففى
ُا١تسلمُدعاءُواردُعنُإماـُالرسلُواألنبياء.ُُاحركةُوسكنةُيفعله

                                                 
 رواهُابنُماجةُوابنُحبافُوابنُاّبُداودُعنُأّبُىريرةُٛ٘
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ُ ُاألدعية ُُايُ–بعضُىذه ُحالياُ-إخواٌل ُالروضة ُىف ُألوالدان ُأليسُُيعلمونو !
ُ ُسلوكو ُبداية ُالسالكُىف ُيتعلمها ٬ُتبُاف ُكلها ُلكن ُكُ،كذلكُ؟ ُىف ُهبا لُػويتحقق

بدعاءُوردُعنُإالُولسانوُينطقُُ،٬تلُوالُ،يذىبُُوالُ،ٯتشىُُفبلُ،وُوسكناتوُػحركات
ُ ُوالنبياء، ُالرسل ُاألسيد ُحىت ُالنهاية ُوىف ُالبداية ُىف ُأدعية ُلو ُوالشرب حىتُُ،كل

ُوالبدُبصوتُمسموعُلنذكرُبعضناُ.ُُ،يدعوُبوُ؟ُىوُوىىُءُ؟ُومنُ،ُلوُدعااحػالنك
كافُمنُىديوُىفُمذىبوُ:ُأفُاإلماـ٬ُتهرُبنيتوُمعُأف٤ُتلهاُواإلماـُالشافعىُ

ُ ُُ،القلب ُأميوف ُالناس ُمعظم ُألف !ُ ُاإلماـ ُخلف ُمن ُليتعلم ُقاؿ: فُػفكيُ،١تاذا؟
ُ،:ُسي ذف!ُمثبلًُُ،لناسُليتعلمُاُ،كانوا٬ُتهروفُٓتتاـُالصبلةُُُولذلكُأيضاًُُ،يتعلموفُ!ُ

ُكلُ ُكلُا١تسلمُت؟ُبل البدُأفُأؤذفُأانُأيضاُ!ُمنُالذىُي ذفُايإخواٌلُ؟ُا١ت ذفُ؟ُأـ
ُذفُكلُا١تسلمُتُٟتظةُاآلذافُىفُآذاف.ُ،ُإدوانتُتردُُِّ،ألنوُي ذفُُ،ا١تسلمُتُ
ُ

ُُُُآذكارُالصباحُوا١تساءآذكارُالصباحُوا١تساء
ُايإُوىناؾُأذكارٌُ ُالنوازؿ، ُػرُالصباػأذكًُاُػىناؾُأيضخواٌلُىىُأذكار ُ،احُوا١تساء

وُمنُاآلمراضُػلكىُيقيوُهللاُمنُاآلفاتُ؟ُو٭تفظُ،ماذاُيقوؿُاإلنسافُبعدُصبلةُالصبحُ
واألدعيةُُ،ودةُوكاملةُػويةُموجػوالعاىاتُ؟ُومنُشرُطوارؽُاإلنسُواٞتنُ؟ُالروشتةُالنب

بُفبعدُالصبحُيقوؿُ"أصبحت"وبعدُا١تغُرُ،ومثلهاُبعدُا١تغربُُ،الىتُبعدُصبلةُالصبحُ
ُو"أمسينا"للجماعة.ُ،أو"ُأصبحنا"ُ،يقوؿُ"أمسيت"

ُىفُتػفا١تداومةُعلىُىذهُاألذكارابلليلُوابلنهارُىىُماُيستعافُبوُبقوةُوع زكيةُـز
ُُالنفس، ُواألذكار ُاألدعية ُ)ُ،لكنُأترؾُىذه ُوأقوؿ: مائةُُلطيف(ُايوأمسكُالسبحة
قتديتُبوُ؟ُلكىُيفتحُىلُأانُاىتديتُابلسيدُاألعظمُعبدُهللاُاللطيفُ؟ُواُ،الفُمرةُ

ُاإلقتداءُ ُمفتاحُالفتحُىو ُألف ُال...! ُيفتحُىلُ؟ ُأفُأاندىُ!.. ُٔتجرد علىُاللطيف!
ولذلكُعندماُُ،ليسُابلكبلـُولكنُابإلقتداءُفهوُسرُالفتحُُ،بسيدُالرسلُواألنبياءُ
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ُكلُأحيانوُ" ُكافُيذكرُهللاُعلى ألنوُإذاُُ،كيف؟ُىذهُاألذكار!ُُ،قالتُالسيدةُعائشةُ"
ُال!ُُىذهُاألذكارُىفُأوقاهتاُىلُسيكوفُُىناؾُوقتُفراغُعندُاإلنسافُ؟ُقيلت

  

ُُ""قوةُإالُابهللقوةُإالُابهللُُماُشاءُهللاُالماُشاءُهللاُال""ُُسرُُّسرُُّ
ُ ُبعينيو ُينظر ُأثُ،الواحد ُأو ُلطعاـ ُأو ُابنتو ُأو ُإلبنو ُنظر ُالبيتُػفإذا ُ،اثُىف

ىُػوكانتُعلىُلسافُرسوؿُهللاُعلُ،"ُبسمُهللاُماشاءُهللاُالقوةُإالُابهللُ"ُُ:ُسيقوؿ
ُ.ُُأوُمنُينظرُإليوُببسمُهللاُُ،زُمنُرآهُوإذاُقا٢تاُاإلنسافُفقدُحرَُُّ،الدواـُ

وحصلُُ،ٌتُػبلفُالبػرُفػيقوؿُأحدىمُنظُ،ولذلكُيقعُا١تسلموفُىفُبعضهمُاآلفُ
ُكذاُ...وىو٤ُتقُُّ زُولكنُملُ٭ترُُِّ،سدُػدُاٟتػ..ُألفُفبلفُىذاُنظرُوقدُاليقصُ؟١تاذاُ،!ُلو

يناُبرسوؿُهللاُ؟ُىلُسيكوفُػوُأتسػفلُ،ُالُقوةُإالُابهللُ"ُماشاءُهللا"ُُ،"بسمُهللاُبػُأخاهُ
ُىناؾُحسدُموجودُبينناُ؟...ال!

ُكتابُالنورُا١تبُت:ُ حالةُُإىلدُػقدُيصلُالعبُ))ولذلكُقاؿُاإلماـُأبوُالعزائمُىف
ُالسحرُوالُاٟتسدُ(ُالُمنُاإلٯتاف ُفيو ُ٭ترُُِّ(،ي ثر ُنفسوألنو ُُ،ز أفُيكوفُفمنُاٞتائز
ُوملُٖترُُِّ!!ىوُأنتالذىُ٭تسدُ فيحدثُُ،زهكيف؟ُسوؼُتنظرُلشلُعندؾُويعجبك!

ُللقوىُالظاىرية ُالقوىُالغيبية ُىىُروشتةُ،التأثَتُمن ُكلو ُالذىُ٭تمىُمنُىذا ُولكن
ُُالكهف(:ٜٖالكبَتُىفُقولوُتعاىلُ)ُلعلىُِّا
ُ                                    

ُ،ىُالدواـػرُعلػوُينظػألنُكمُمرةُيقو٢تاُا١ت منُابلنهار؟ُىوُ٭تتاجهاُمئاتُا١ترات!
والُيكوفُُالسندُالعظيمُُعنُذلكُفأماموُجهادُشديدُلكىُيتابعُالسيدُوالذىُيقلُُّ
ُكلماُنظرُشيئاًُُ(قوةُإالُابهللُشاءُهللاُالُماػػُ)!ُفغافبلًُ ولكنُُُ..ُأوُأبصرهُعلىُلسانو
ُالقلبُواٞتنافيردُُِّنسافُالاإل ُرسُ،دُابللسافُىفُغيبة ؾُالقلبُوؿُهللاُٖترُِّػألفُأذكار

ُُو.ػوالفكرُيشتغلُفيُ،ألفُكلُذكرُلوُحالةُ،والفكر
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ُالقل ُيكػإذف ُا١تناسببُالـز ُلكىُأيتىُابلذكر ُأجلسُُ،وفُحاضر ُعندما لكن
ُػإلُوأذكرُ"ُال فاللسافُيقوؿُُ،ناؾ!وىُىناوعيٌتُتنظرُُ-مائةُالفُمرةُُ-وُإالُهللاُ"

وجولةُالذكرُُ،تقتضىُحضورُالقلبُوالقلبُمشغوؿ!!ُلكنُأذكارُالسيدُالرسوؿُ
ُوالفكر.

يبدأُُ،بػعندماُٯتشىُاإلنسافُىفُساحةُىذاُالذكرُبعدُصفاءُالنفسُوطهرةُالقل
ُاإل٢تيةُواإلمداداتُالرابنيةرساؿُوأمواجُمنُالعإفتأتىُلوُُ،الفكر وفُأساسهاُػويكُ،لـو
ُالوىبيةُُأتتىُنتيجةُالفكرُهبذهُالكيفيةُولذلكُ،التفكر رُألنوُعندماُيتفكَُُّ،بدايةُالعلـو

والهُالوىلُويلهموُػيتُ،حولوُويذىبُىفُدائرةُاثنيةُ٘تاماًُُناإلنسافُمنُا١تمكنُأفُينسىُم
ُورافعة ُلُعندىا،ُ ن٢تاماتُانفعة ُكتابُربُِّػوي يدىا ُبنصوصُىف وأحاديثُُ،العا١تُتُو
ُ.ألولُتُواآلخرينُصحيحةُعنُسيدُا

باحُوا١تساءُػارُواألورادُابلصػلذلكُمقررُا١تدرسةُاحملمديةُألىلُا١تتابعةُعلىُاألذك
ُكتابُالعهاُمثبلًُػفمنُأرادُالسلوؾُفليطُ،وكلُاألحواؿُواألوقاتُىىُىذهُاألذكار ُ:ىف

ُوالليلةُالبنُالسٌتُ،األذكارُلئلماـُالنووى أذكارُكتبناُُُوأُ،أوُابنُماجةُ،أوُعملُاليـو
ُلكىُ٭تفظهاُا١تريدُابلتكرارُواالستمرار!.ُُ،،ُأوُمفاتحُالفرجاألبرار

عندماُسألوُأحدىمُعنُُألفُرسوؿُهللاُ..١ُُتاذا؟ُىفُدعاءُواردُ..َُتُلفظاًُواليغُِّ
ُفلقَُّ ُ؟ ُالنـو ُدعاءاًُػندعاء ُفيوُو ُ"قاؿ ُأرسلت: ُالذى ُمردداًُُ،"وبنبيك ُالرجل ُ:فقاؿ

ُ.ُ"رسلتأوبنبيكُالذىُ"قل:ُال،ُُ:وُفقاؿُلُ)وبرسولكُالذىُأرسلت(،
ُكلمةُ"رسوؿ"ُأمشلػرٔتاُنقُنسمعُذلكُأوُنقرأه،ُوعندما نُحضرةُالنىبُػلكُ،وؿ

ُكمُ،٧تتهدُىفُالدعاءُالواردُليعلمناُأفُالُ،الُ:يقوؿ فُاُوصػفهىُأدويةُألدواءُتتناو٢تا
،ُىلُواحدةُةٍُنَُّػلُىفُسُِػفُمفتاحُالبابُفيوُخلأفلوُُالطبيبُاألعظمُالذىُعلموُمواله.

ُكأن،الُ!يفتح ُكلمة ُأبدلت ُإذا ُىىُُ،ا١تفتاحُىفُةًُنَُّػتُسُِكُغَتَُّػكذلكُاألدعية! وىذه
ُ.مفاتحُالفتحُالىتُأعطاىاُلوُوسلمهاُلوُالكرَلُالفتاحُ

ُ
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ُُ""إلوُإالُهللاإلوُإالُهللاُُالال""ذكرُذكرُ
ٌتُخػصَُُّ،ربُ}ايقاؿُسيدانُموسى:ُُ،(إلوُإالُهللاُال)ُ:كذلكُُومنُذكرُهللاُ
ُ ُبو ُأذكرؾ ُخلقكبشل ُُ:قاؿُ،دوف ُإالُهللا)قل ُإلو ُقاؿ(ال كلُُُ،ربُايُ:،
وأريدُأفُٗتصٌتُبشلُمنُدوفُخلقك،ُفقاؿُُ،(الُإلوُإالُهللا)خلقكُيقولوفُ

ُكفةُ،موسىُايُ:هللا ُكانتُالسمواتُواألراضُتُىف ىفُُُ(إلوُإالُهللاُال)ُوُ،لو
ُ.ٜ٘{(الإلوُإالُهللا)لرجحتُكفةُُ،كفة

ُ:قاؿُُ،وأعلىُمنُالسمواتُواألرضُومنُفيهنأغلىُُ(إلوُإالُهللاُال)فكلمةُ
شريكُُإلوُإالُهللاُوحدهُالُالُ:قلتُأانُوالنبيوفُقبلىُعشيةُعرفةُ}ُأفضلُما

ُ.ُٓٙوىوُعلىُكلُشلُقدير{ُ،لو،ُلوُا١تلكُولوُاٟتمد
!ُيصحُفإذاُُ،!ُيصح،ُوإفُقلناُاٟتىإلوُإالُهللاُفبهاُونعمتُُفإفُقلناُال والقيـو

وإذاُُ،هللا"ُفغايةُالذكر:ُ"سمُاٞتامعوإذاُذكرانُاالُ،إلوُإالُهللا(ُفإنوُذكرهللاُبػػػُ)الُُذكران
ُكلهاُذكرُ..ُذكرانُأبىُوصفُهللُمنُالكتابُأو ُ:(اإلسراء:ٓٔٔ)ُالسنةُفإهنا

                          

           

  

  

  

  

                                                 
ُكنزُالعماؿُللمتقىُا٢تندى.ُٜ٘
جػػػػامعُاألحاديػػػػثُُ-ُُعنػػػػولػػػػىُرضػػػػىُهللااٝتاعيػػػػلُبػػػػنُعبػػػػدُالغػػػػافرُالفارسػػػػىُىفُاألربعػػػػُتُعػػػػنُعُٓٙ

ُ.وا١تراسيل
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 الصبلةُعلىُرسوؿُهللاُالصبلةُعلىُرسوؿُهللاُ
ُ

ُكذلكومنُذكرُهللا منُُ.ُالصبلةُوالسبلـُعلىُسيدانُرسوؿُهللاُ:ُُا١توصل
ُعليو ُابلصبلة ُهللاُ..الذىُأمران ُعليوػػػابلصُُأمرانُوملَُُِ؟ ُبُتُلنبلة ُهللاُتعػ؟ أفُُاىلا

ُ:األحزاب(:ٙ٘)ُليسُمعناىاُاحتياجوُإليهاُالصبلةُعليوُ
  ُُ    ُُ ُ     ُ

حنُػفنُ..ُأحدُآخر؟ُالُأىُمنًُاُئيىلُ٭تتاجُشُعندماُيصلىُهللاُومبلئكتوُعليوُ
ُكيفُنصلىُاي ُ:قاؿُاٟتبيبُاألعظمُ،رسوؿُهللا؟ُأنكثرُمنُالصبلةُعليك؟ُاحملتاجوف!
ُالقيامة{ُفإهناُنوركمُعلىُالصراطُ}أكثرواُمنُالصبلةُعلىَُّ ُ.ٔٙيـو

ُوالنورُىناؾُسيكوف:ُ..ُوكلُشلُسينتهىُ،والشمسُتكسفُ،ٗتسفُالنجـو
ُ  ُُ  ُ ُ  ُُ  ُ ُُ ُ(ٗٓ:)ُالنور

أماُُ،وىوُالذىُسي نسكُىفُالقبُ،نورُاألعماؿُالصاٟتاتُىوُماُسيأتيكُىناؾ
ُالقيامة ُيـو ُاألنوار ُأعظم ُمن ُفهى ُالنىب ُعلى ُالُ،الصبلة ُلوىى ُستنَت ورُػكُجسػىت

ُ،بؽُا٠تاطفػرورُالػكمُُ،ورػذهُاٞتسػوٕتعلُمعُا١ت منُتُقوةُرابنيةُيعبوفُهباُىُ،الصراط
ُمثلُالريحُالسريعة ُُ،أو ُمنُٯتر ُمثلُا٠تيلومنهم ُماشياًُُ،عليها ُعليها ُمنُٯتر ُ،ومنهم
ُ.ىوُنورُالصبلةُعلىُرسوؿُهللاُُوالذىُيضل٢ُت الءُٚتيعاًُ

ُعلىُالنىبُىوا ُ:قاؿُالرسوؿُُ!!؟كيفُندخلُاٞتنةُُ،ىُمفتاحُشفاعتولصبلة
رسوؿُهللا؟ُقاؿ:ُوالُأانُإالُُأنتُايُمنُأحدُيدخلُاٞتنةُبعملو،ُقالوا:ُوالُ}ما

ُ.هللاُندخلُبشفاعةُرسوؿُ!!؟...ُإذفُكيفُسندخلٕٙأفُيتغمدٌلُهللاُبرٛتتو{
يثُدػواُاٟتػواٝتعُ-ُقاؿُ..ُ!ُ!بشلُسهلُيسَتُ!!؟كيفُحخذُىذهُالشفاعةُُ

ُ:هللاُشاءُإفُستحضارُليكوفُاٟتضورا١تواظبةُوا١تداومةُوالتفكرُواالُا١تهمُ،واعملواُبو
                                                 

 كنزُالعماؿُىفُسننُاألقواؿُواألفعاؿُللمتقىُا٢تندىُُٔٙ
 عنُأسامةُبنُشريكُرضىُهللاُعنوُ.)جامعُاألحاديثُوا١تراسيل(ُ)طب(ُٕٙ



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 )(                                                        النفستزكية : ثالثالفصل ال

ُعشراًُ ُيصبح ُحُت ُعلى ُصلى ُعشراًُ}من ُوحُتُٯتسى ،ُُ ُيـو ُشفاعىت أدركتو
ُعلىَُُّ،ٖٙالقيامة{ ُيقوؿ،ُمثَُصلُّوا ُمثلُما ُٝتعتمُا١ت ذفُفقولوا ُفإنوُمنُ}إذا ،
عشرًا،ُمثَُسُلواُهللاُىلُالوسيلة،ُفإهناُمنزلةُُىُهللاُعليوُهباىُعلىُصبلةُصلَّصلَّ

منُعبادُهللا،ُوأرجوُأفُأكوفُأانُىو،ُفمنُسأؿُىلُُىفُاٞتنةُالُتنبغىُإالُلعبدٍُ
ُ.ٗٙتُلوُالشفاعة{الوسيلةُحلَّ

ُىلُِّػأفُيصُ،ذافنُاألػذفُبعدُأفُينتهىُمإفُعلىُا١تُ ))وقدُقاؿُسلفناُالصاٌف:ُ
دُػةُالىتُأمرُهباُسينَّاضرينُوالسامعُتُأفُينفذواُالسُُّمنُأجلُأفُيذكرُاٟتُ((علىُالنىبُِّ

ُواآلخرين ُُ،األولُت ُالشافعى ُاإلماـ ُقاؿ ُُولذلك ُو٬تبُعلىُ))وأرضاه: ينبغى
يػدان٤ُتمػدُىُهللاُعلىُسوصلَُّ:ذافُأفُيقوؿُعلىُاألقلألا١ت ذفُبعدُانتهاءُا

ُ.((وعلىُآلوُوصحبوُوسلم
ىوُاٟتديثُا١تانعُاٞتامعُىفُُنىب٩ُتتمُبوُمنُفضلُالصبلةُعلىُالُوآخرُما

ُعلىُالنىبُِّ ُكلو:ُبركةُالصبلة ُوقتو ُلوُشغلُالعبدُهبا }كافُرسوؿُهللاُإذاُُوفضلها
جاءتُُاذكرواُهللاُ..اذكرواُهللاُُ،ذىبُثلثاُالليلُقاـُفقاؿ:ُايُأيهاُالناس
إٌلُأكثرُُ،رسوؿُهللاُ،ُقلت:ُايالراجفةُتتبعهاُالرادفة،ُجاءُا١توتُٔتاُفيو

ُجعلُلكُمنُصبلتى؟ُقاؿ:ُماشئت،ُقلتُالربع؟أبلةُعليك،ُفكمُالص
،ُفإفُ:ُماُشئتشئت،ُفإفُزدتُفهوُخَت،ُقلت:ُفالنصف؟ُقاؿُقاؿ:ُما

ُخَت ُقاؿُ،زدتُفهو ُفالثلثُت؟ ُخَتقلت: ُزدتُفهو ُفإف ُشئت، ُما :ُ،
٫ُتُّ ُتكفى ُإذا ُقاؿ: ُكلها، ُصبلتى ُلك ُأجعل ُلكُقلت: ُويغفر ك،

ُ.٘ٙذنبك{
  

                                                 
 عنُأّبُالدرداءُرواهُالطباٌلُ نسنادينُٖٙ
 عنُعبدهللاُبنُعمروبنُالعاصُصحيحُمسلمُٗٙ
نوُجامعُا١تسانيدُوا١تراسيلُ،ُحمُوعبدُبنُٛتيدُوابنُمنيعُحسنُ،ُعنُأّبُبنُكعبُرضىُهللاُعُ٘ٙ

ُوالروايٌلُؾُ،ُىبُ،ُص
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ُُجهادُالنفسجهادُالنفسالغايةُمنُتزكيةُأوُالغايةُمنُتزكيةُأوُ
واألوصاؼُُ،ةػاؿُاإل٢تيػاالتُىفُا٠تصػغُالكمػىوُمن٬ُتاىدىاُليبلُمنُيزكىُنفسو

ُكماالتُهللاىُ،النبوية ُالذينُعشقوا ُ،بُهللاُومصطفاهػوىامواُىفُأوصاؼُحبيُ،مُالقـو
ميدانوُذلكُفجهادُالنفسُػولُ،أنفسهمُهبذهُا٠تصاؿُوىذهُاألوصاؼلواُوأرادواُأفُيكمُِّ
ُكثرةُاألذكُ،والُا١تكابداتُ،لعباداتاألساسىُليسُا ُكتابُهللاُوالُػار،وال ُتردادُآايت

،ُُالتخ ُىو ُاٞتهاد ُأساس ُوالتلُِّػػوإ٪تا ُا١تذمومةُىالتخلُُِّ،ىلُِّػػحى ُاألوصاؼ ُ،عن
ُىُابألوصاؼُاٟتميدةُ.والتحلُِّ

،ُاإلٟتادُةػاهُىفُابديػةُتػومنُملُيفهمُىذهُاٟتقيقُ،وىذاُىو٣ُتملُالتزكيةُأوُاٞتهاد
"التحلىُابلتخلىُبعدُُ:ألفُاٞتهاد٣ُتملوُا١تراد.ُإىلُوملُيصلُوإفُفٌتُعمرهُىفُاٞتهاد

افُويعتقدُويعقدُعزٯتتوُعلىُأفُيبلغُمراتبُالقربُوليصلُػمُاإلنسػأفُيفهُ،"٤توىُحمللى
والتخلقُُ،التجملُأبوصاؼُحبيبُهللاُومصطفاهوالكماالتُىناُىىُُ،الكماالتُُإىل

ُأبخبلؽُهللا.
ُالكماالتُٯتكنُوال ُالكماالتُ،لوُأفُيتحلىُهبذه ُٗتلَُّ،ويتحققُهبذه ىُإالُإذا

ُالكماالتُوأخبلقوُالىتُالُ،عنُفطرهُا١تهمبلت وعاداتوُالىتُليستُعلىُُ،تليقُهبذه
ُُ..هنجُسيدُالساداتُ

  

ُُُُ:ُالتخلقُأبخبلؽُرسوؿُهللاُ:ُالتخلقُأبخبلؽُرسوؿُهللاُُُأوالًُأوالًُ
يتخلىُعنُُ..ُاءبدُأف٬ُتاىدُاإلنسافُنفوسوُليتخلىُاإلنسافُعنُىذهُاألشيُفبل

ُ....ُعاداتوُليتجملُبعاداتُسيدُاألولُتُواآلخرين
ومنُىناُجهادُالعارفُتُىفُالبدايةُأفُيقيمُنفسوُىفُمقاـُاجملاىدةُللتشبوُبرسوؿُ

،ُوىفُوػبلمػوُوىفُكوىفُحديثُ،سوػربوُوىفُلبػوىفُأكلوُوىفُشُ،وىفُنوموُ،ىفُمشيوُ؛هللاُ
ُا٠تلق ُعلى ُللمعُ،إقبالو ُمعاملتو ُللمقربُت.رضُتوىف ُتودده ُوىف ُ٭تُرػوكُ، ُكلُانوا صوف
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ُ،ذهُاألبوابُوغَتىاػكامبلُبسيدُاألولُتُواآلخرينُىفُىُُهاًُاٟترصُعلىُأفُيتشبهواُتشب
ُيتسعُالوقتُلذكرىاُ.ُمنُالىتُال
ُ ُُرسوؿُهللاُكاف ..ُ ُاألٯتن ُعلىُجنبو ُعيناـ ُتناـ ُأف ُعلىُنفسو لىُػفيحكم
ُُ،األٯتن اٞتانب ُو٘تلصت ُاعًتضت ُالعػيظوإف ُىذه ُعلى ُتنطبع ُحىت ٬ُتاىدىا ادةُل

ُحىتُتصَتُال ..ُ ُانمتُعلىُاٞتانُاحملمدية ُتشبهاًُُ..١ُتاذا؟ُاألٯتنُ..ُبتراتحُإالُإذا
ُ::األحزاب(ٕٔ)ُبرسوؿُهللاُ

ُ  ُ ُ  ُ ُ ُ ُ   ُ  ُ ُ ُ ُ
 ُ   ُ  ُ   ُ ُ  ُُ  

ُكافُإذاُانـُعلىُجنبوُاألٯتنُيناـُعلىُوض }إذاُانـُ:ُويقوؿُُ،ءُورسوؿُهللا
ُ.ٙٙ،ُرفعتُروحوُإىلُالعرش{طهارةُالعبدُعلى

ُهللا ُكتابُهللاُ،ويستغفر ُآايتُمن ُيتلو ُالكرسىمث ُآية ُوىى ُسُ،: ورةُػوأواخر
والسالكُُ.ُاهػاـُعينػحىتُتنُذكرُهللاُمثُاليزاؿُيُ،تُتوا١تعوذَُّ،وسورةُا٠تبلصُ،البقرة

ذهُالسنةُالواردةُعنُػقُىػَّيناـُإالُإذاُطبُاجملاىدُلنفسوُىفُطريقُهللاُوالطالبُألنسوُال
ُ ُسيدُاألانـ ُالسنَّ، ُعلىُىذه ٤ُتافظتو ُيناؿُوراثةومنُشدة ُعيٌتُوقلىبُالُ:ة ُتناـ "ُ

تُعلىُالسننُالنبويةُػكلماُحافظفةُ..ُفالوراثةُأتتىُمنُشدةُاحملافظةُعلىُالسنَُّ،يناـ"
ُعنُخَتُالبيةُىفُىذاُالبابُ.ُإىلورثتُا١تقاـُالع

يدُاألولُتُػبُسػّتانبُعظيمُمنُجوانُ،تماـُأئمةُالصاٟتُتإىُولذلكُوجدانُجلَُّ
ُبغزواتوُوحروبوُ،واآلخرينُ ُوإفلمُيهتموا ،ُ ُبشمائلوُوأ٘تأا٪تا ُكلُماُافوػوصوا ،ُوكاف

ُكتبُ ُكتبُتسمى: الشمائلُية.ُ)ةُاحملمدػالذاتيُالشمائل،ُوىىُعنُاألوصاؼيهتموفُبو
ُالًتمذى ُُوللحكيم ُوكتابُ)ا١تواىبُاللدنية(، ُكثَتة، ُشروح ُ(لو ُاستفاضةُ، ُفيو وشرحو

ُ ُللقاضىُُ،واسعة ُكتبناُ،(عياضوكتابُ)الشفا ُحديثُاٟتقائقُعنُقدرُسيدُُ:ولنا (
ُ)الرٛتةُا١تهداة(.ُ)الكماالتُاحملمديةُ(ُوُا٠تبلئق(ُو

                                                 
 .هنع هللا يضرُمنُحديثُحذيفةومسلمُأخرجوُالبخارىُُٙٙ
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ُالشمائلُاحملمديةنفكا ُيهتموفُهبذه ُاألوصاؼُالكماليةُلينطبعواُ،وا ُ،علىُىذه
يطَتًُُاُػ:ُإفُفبلنسطامىُػألهناُىى٣ُتاىداتُالعارفُتُ...ُفقدُقيلُلسيدىُأّبُيزيدُالب

ُا٢تواء ُماُ!!،ىف ُطائرُفقاؿ: ُعن ُفبلانًُُ.زاد ُإف ُلو: ُا١تاءُوقيل ُعلى اؿ:ُػفقُ،!!ٯتشى
ُا١تشرؽُوا١تغربُىفُٟتظةُبُتُيقطعُماُوقيلُلو:ُإفُفبلانًُُ.األٝتاؾُتفعلُأكثرُمنُذلك!!
}ليستُالكرامةُأفُ:ُفقاؿُ،قيلُلوُ:ُوماُالكرامةُإذف؟فُ،.ُفقاؿ:ُإبليسُيفعلُذلك!

عُماُبُتُا١تشرؽُوا١تغربُوالُأفُتقطُ،والُأفُ٘تشىُعلىُا١تاءُ،تطَتُىفُا٢تواء
وىذهُحقيقةُ...ُُحسن{ُقٍُلُُفيكُٓتُُُسيئاًُُقاًُُُخلُُ،ُولكنُالكرامةُأفُتغَتُِّىفُٟتظة

ُتزكيةُأوُجهادُالنفسُعندُالصاٟتُتُ.
ُكلوُمُ،كرانهُىفُقياـُالليلجاىدُنفسوُفيماُُذُألفُاإلنسافُلو نُأولوُػوقاـُالليل

ُ!ُإػو!ُخلقُالبخلُالذىُيتصفُبولكنوُملُيغَتُُِّ-١ُتدةُأربعُتُعاماًُُ-ُآخرهُإىل ُكـر ىل
ُاألانـ ُنفسوُ،سيد ُجاىد ُىذا ُبفهل !ُ ُال ُاألوصا؟ ُعن ُالتخلى ُىف ُجهادىا ُإف ؼُل
ُيتخلىُعنُعاداتو،والتحلىُابألخبلؽُاحملمودةُ،ا١تذمومة ُفإنو دُػجملُبعاداتُسيليتُ،

وكماُسبقُُ،وماُشابوُذلكُُ،ألكلاعاداتوُىفُالطعاـُوالشرابُُوُ؛األولُتُواآلخرينُ
ُمثل ُوالليلة ُكتبُاليـو ُالعاداتُٚتعتها ُىذه ُُوىفُالذكرُوقلنا ُعملُاليـو ُالبنُ: الليلة

ُوللًتمذى،ماجة ُداُووألُ، ُُد،ّب ُللنووى ُاألذكار ُالعُ،وأٚتعها ُفيو ُالىتُػألف ادات
ُوصلتُإليناُمنُالسلفُالصاٌفُعنُالنىبُا١تختارُىفُكلُاألطوار.
نُأوصافوُػٗتلىُعُفإذاُٗتلىُعنُعاداتوُوٕتملُبعاداتُسيدُاألولُتُواآلخرينُ

ُوأخطرىاُ،الذميمة ُ،والغضبُ،شحػوالُ،ةػواألاننيُ،واألثرةُ،والبخلُ،اٞتهلُوأو٢تا
ُا١تتصفُتُهبُ،والشرهُ،والعجلة ُكتابُهللاُعلى ُاألوصاؼُالىتُنعى ُمن ونبوُُا،وغَتىا
ُأبضُ،أخطارىاُإىلا١ت منُتُ ُيتصفوا ُأف ُدادوطلبُمنهم ُابلعلمُ،ه ُيتصفُا١ترء: ُ،أبف
ُايُ،وابللُتُ،وابلتواضعُ،وابٟتكمةُ،وابٟتلم ألفُُ،ادُشديدػجهُإىلاجُػاٌلُٖتتُوإخُوىذه
ُالُاٍؿ،وعُاؿٍُلُغػىلُأم،ُوإستكُتت٫ُتةُالُإىلُوُ،تلُتُعزٯتةُالُإىللقُأمرُ٭تتاجُتغيَتُا٠تُُ

ُ.ُألنوُيريدُٖتقيقُىذاُاألملُ،تغفلُعنوُالنفسُطرفةُعُت
ُ
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ُُ:ُلتصحيحُالوجهةُوشحذُا٢تمةُ:ُلتصحيحُالوجهةُوشحذُا٢تمةُنياًُنياًُاثاث
ُماـُأبوُالعزائمُرضىُهللاُعنو:قاؿُاإل

ُالُصبُىلُحىتُتراهُعيوٌلُابداُإىلُىذاُاٞتنابُحنيٌتُُ
ىت٬ُتبُػالوجهةُالُ،اُىفُىذاُالبيتُوماُبعدهوأرضاهُُيعلمنُاإلماـُأبوُالعزائمُ

ُكلناا٠تتاـُإىلأفُيكوفُعليهاُالسالكُىفُطريقُهللاُ....ُمنُالبدءُ ُواٟتمدُُ،ُصحيحُأننا
ُكافُمنهجنا ُُحوُاإلماـُأبوُالعزائمُىفُقولو:ماُوضُ،هللُ....ُىفُالبدء

  يجمممممداَب ٔانٕخمممممّ قجهزُمممممبيجمممممداَب ٔانٕخمممممّ قجهزُمممممب  انسمممممتانسمممممت

  

  ٔانًصطفٗ قدٔرٗ  مبعهى يساقُٛمبٔانًصطفٗ قدٔرٗ  مبعهى يساقُٛمب

ُكمػفأصُ،فتغَتتُمعهاُوجهتناُ،وتغَتتُأحواؿُُُلكنُحدثتُأمور   نُيتعلقُػبحنا
..ُوالوجهةُىىُالىتَُُتت!!ػوُقدُتغػفُوجهتػاء!!ُىفُحُتُأويظنُأنوُسيجدُا١تُ،ابلسراب

ومنهمُمنُتكوفُ،ُوجهتوُهللامنُيكوفُُفمنُالسالكُتُ..ُعليهاُا١تعوؿُىفُطريقُهللاُ
٭تصلُعلىُالدنياُعنُطريقُالناسُملُأفُأعلىُُُ:ػاٟتُتوجهتوُالدنياُ..ُويقبلُعلىُالص

ُدنياُوالظهورُ...ػ...ُومنهمُمنُيكوفُوجهتوُالُابُهللاُػينُٯتشوفُىفُرحذلطيبُتُالا
ويبقىُلوُُ،ٌليخُأٛتدُالبدوىُواإلماـُاٞتيبلمثلُالشُ،مشهوراًُُوفُرجبلًُػيعٌت:ُيريدُأفُيك
ُ.ويكتبواُعنوُالقصصُواٟتكاايتُمريدوفُوأتباعُ..
ُذكرانىم..ُناهػمُُُولكلٍُّ ُالذين ُى الء ُأف ُحُت ُىف ُٮتطُ،. ُمنهمُمل ُواحد ُبباؿ ر

ُكثَتاًُُُقليبلًُ..ُُعنهمُحرفاًُُأوُأفُيكتبُواحدٌُُ،الظهورُوالشهرة ُ.ُأو
ىفُُىُنفوسهمػعلُرػو٘تُ،ا٢تمػلىُبػوٗتطرُعُ،وىناؾُوجهاتُكثَتةُتنتابُالسالكُت

ُ.ُسَتىمُوسلوكهمُهللُ
ُالذىُال ُمنُمتعُوالُيتبدؿ..ُ،يتغَتُوالُ،ؿيتحوُُّوالرجلُىو ُتعرضُلو ُ،مهما

ُ.ُُألفُمقصدهُهللاُُ،وأغرتوُابلفوُٟتتُعليوُالدنياُابلنعمُ..أومهماُ
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هُيغَتُِّفُتطيعُأػفبلُيوجدُشلُىفُالوجودُيسُ،والذىُيعرؼُمقصدهُو٭تددُوجهتو
ُماُُ،يريدُأفُيغَتُىذاُالقصدُوالُ،..ُوانصح١ُتقصده١ُترادهُألنوُواعٍُُ،وُلأوُيبدُِّ وىذا

ُاشارُإليوُاإلماـُأبوُالعزائمُفيماُذكرانهُمنُقولو.ُ
ُلسيػوإمُ،اُهللُػ...١تن؟ُإمُ،والغراـُ،ودوالُ،بواٟتُ،والشوؽُ،اٟتنُت دانُرسوؿُػا

ُ،هللاُإىلوُالعزائمُػاُأبػيوجهنًُةُُرػفمُلناُهللُولرسولوُ..وإماُللسببُالذىُيوصُِّ..ُُهللاُ
ُ:كوامنُالشوؽُُومثَتاًُُفيقوؿُلنا٤ُتفزاًُ

  نًمممممٍ انسُمممممٍٛ  زجزمممممٗ ٔز مممممبقٗنًمممممٍ انسُمممممٍٛ  زجزمممممٗ ٔز مممممبقٗ

  

  ْمممرا انسُمممٍٛ إنمممٗ انكمممسٚى انجمممبقْٗمممرا انسُمممٍٛ إنمممٗ انكمممسٚى انجمممبقٗ

ُفيقوؿ:ُ،رسوؿُهللاُإىل٭تولناُُ...ُومرة  
  ْممرا انسُممٍٛ نًممٍ  َممب نممّ َممٕزحس ْممرا انسُممٍٛ نًممٍ  َممب نممّ َممٕزحس 

  

همممممممذ ثًعمممممممبنى انفزَّمممممممبذ ًِّ همممممممذ ثًعمممممممبنى انفزَّمممممممبذقمممممممد ُخ ًِّ   قمممممممد ُخ

ُىى   ُالفتاح ُٔتعامل ُاجململة ُدمحمُُوالصورة ُسيدان ُالعارفوفُُ،صورة ُ٭ترؾ فدائما
ولذلكُُ،ولوُػرسُإىلُوُ،هللاُُإىلاـُ...ػوا٢تيُ،والشوؽُ،والودُ،السالكُتُ..ُابلغراـ

ُمنُاألايـشوقوُىفُيُؿُوجهتوُوالفبلُ٭توُُِّ،فا١تريدُالصاؽُ٭تافابُعلىُىذهُاألحواؿ :ُػـو
ُكلوُىفُاٟتصوؿُأو٬ُتعل٫ُتُّ،ُؿىلُطلبُاألمواإؿُوجهتوُأوُ٭توُُِّإىلُاٟتصوؿُعلىُا١تاؿ، و
ُكلوُللزوجُ،علىُا١تناصبُالفانية أوُلغرضُمنُاألغراضُالىتُُ،ةُواألوالدػأو٬ُتعلُوقتو

ُكػبعُتشتتُمشلُاإلنسافُ.... ألفُا١تعروؼُأفُُ....ُعلىُالدايفُُاف٣ُتموعاًُػدُأف
:ُىمُُُّ..ُالسالكُقبلُسلوكوُوجهادهُلنفسو ُ.ُوىم٨ُُّتوُاألوالدُ.ُيكوفُمتشعبُا٢تمـو

.ُ ُالزوجة ُُوىمُُُّ.٨تو ُاكتسابُاألمواؿُ.. ُاٟتصوؿُعلىُاٞتُوىم٨ُُّتو ُولكػ٨تو ..ُ نُػاه
ُأىلُالتحقيق:قالوُُوُالطريقُيستحضرُىفُنفسوُماػردُدخولػٔتج

  قممد  مممبٌ نممٗ قجمممم  ْممٕا  يفسقمممـخقممد  مممبٌ نممٗ قجمممم  ْممٕا  يفسقمممـخ

  

   بسزدًعذ ُيمْر ز رمَّ انعمٍٛ  ْمٕا ٗ بسزدًعذ ُيمْر ز رمَّ انعمٍٛ  ْمٕا ٗ

  رس ممممذ نهُممممبع  َٛممممـبْى ٔ ٚممممُٓىرس ممممذ نهُممممبع  َٛممممـبْى ٔ ٚممممُٓى  

  

  ُٚمٗ  ُٔ َٛمـبُ٘ٚمٗ  ُٔ َٛمـب٘ـُــْغَل  ثر سص  ٚب  ِ ـُــْغَل  ثر سص  ٚب  ِ 

ُالكبىُللذىُال   ُكانتُا١تصيبة ُللملكُالعبلـُإذا ُوالغراـ فإفُُ،يعرؼُالشوؽ
،ُةُالتفرقة!!ػأوديُإىلةُػرجعُاثنيُ،دُمطلوبودهُابلقصدُ...ُوبعدماُوحَُّالذىُعرؼُهللاُووحُّ
وتلكُىىُالطامةُالعظمىُالىتُتردُالسالكُتُمنُأعلىُمراتبُ..ُتكوفُمصيبتوُأكب!!ُ
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ؼُالسالكُرُِّعَُػُيُُالعزائمُُوألفُاإلماـُأبُ،والعياذُابهللُُ-أوديةُالبعدأسفلُُإىلالقربُ
ُ((.السالكُمنُتوحَّدُمطلوبو،ُورضىُٔتاُقدَّره٤ُتبوبو))ُفيقوؿ:

دُأفُيرضىُػفبلبُ:دُمطلوبوُ...وماداـُتوحَُُّأىُملُيعدُلوُمطلبُإالُرضاءُهللاُ
ُقدَُّ ُكافُىفُزايرةُػاإلماـُأّبُالعزائمُفقُولذلكُوردتُتلكُالقصةُعنُ..ُره٤ُتبوبؤتا د

ُأحُ،وكافُمنُشندويلُ،للشندويلىُابشا ُوقعُبصر ُالزايرة ا١تريدينُعلىُبنتُُدػوأثناء
فافتوُُ،حىتُ٘تكنتُصورهتاُمنُنفسوُ،وظلُمشغوالُهباُ،الشندويلىُابشاُفأعجبُهبا

دعاهُوسألوُرُعليوُفلماُالحابُالشيخُماُظهُ،ُوجهتوؿُشأنوُألنوُغَتَُّهباُوتغَتُحالوُوتبدُّ
ُكانواُصادقُتُ..ُإالورغمُماُبوُُ،عماُبو ألفُالكذبُُ–يكذبوفُعلىُالشيخُُفبلُأهنم

ُكذبُعلىُهللاُورسولوُ ُكذبُعلىُاألشياخُ–علىُالشيخ ُُالُومن يفلحُىفُطريقُالقـو
ُلوُنفسوولُ،أبداًُ ُكافُالكذبُْتجةُصورهتا ُلوُنفسوُ،و ُالُ،أوُدعوةُقدمتها ُألفُىذا

فكيفُيكونواُمعُالصاٟتُتُُ،ومعُالصاٟتُتُمنُرجاؿُهللاُ،ومعُرسولو٬ُُتبُمعُهللا
ُ.!؟ويكذبوفُعليهمُىفُمواجهتهم

ُْتالو ُالباشاُ،فأخبه ُمن ُالرجلُفطلبُالشيخ ُىذا ُمن ُابنتو ُيزوج ُفأسرعُأف ،
ُاألم ُىفُتنفيذ ُا١تريدُ،رالباشا ُالعقدُوأخذ ُُو  ُالعُإىل٤تبوبتو ُىفُليلة و ُُ،رسػ٥تدعها

الشيخُُإىلرعُػوُوأسػ!ُفتبدؿُحاليةُوجدىاُقدُفارقتُاٟتياةُالدنياوىفُالصباحُ،الزواج
ُماتتُ،مغموماًُُمهموماًُ ُفبلنة ُالشيخُ،وقاؿُلو: ُحىتُآتفقاؿُلو ُفابقُمعها ُ،ىُلكماػ:

تركتهاُوحيدةُُ:ُملَُِاؿُلوػفقُ،وعندماُذىبُوجدهُخارجُالغرفةُ،الذىابُوتباطلُالشيخُىف
نُالوفاءُأفُٕتلسُمعهاُػ:ُلكفقاؿُلوُ،إهناُماتت:ُفقاؿُلوُ!؟وملُٕتلسُمعهاىفُاٟتجرةُ
كُوقلبك؟ُواستولتُعلىُلبُُِّ،اعرؾػأليستُىذهُىىُالىتُملكتُعليكُمش!!ُوىىُميتة

ُ ُعن٤ُتبوبك،ُواخًتُلك٤ُتبوابًُبٌتُفتُُِّاي)):ُلووقاؿُُ،مثُلطموُعلىُوجهوُليفيق
ُ.((يفوتُٯتوتُوالُال

اُيبغىُبذلكُػوإذاُتزوجُفإ٪تُ،مقصدُلوُإالُهللاُالُوُ،٤تبوبُلوُإالُهللاُُفالسالكُال
واذاُأوُتلك،ُُىذهُإىلُينظرُخالقُنفسوُ..ُحىتُالُإىلزوجةُصاٟتةُتعينوُعلىُالوصوؿُ
وليسُلكىُُ،رغُهللُػويتفُ،وُعنُس اؿُالناسػنفسُسعىُلؤلرزاؽُفسعيوُحىتُيكفَُّ
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وإذاُرزقوُُ،ذاُليسُشغلوػألفُىُ،أوُيشًتىُبوُسيارات٬تمعُا١تاؿُالذيُيبٌتُبوُعماراتُ
ُكلُّ ُكما ُ:ُ(التحرَل:ٙ)للتكليفُالذىُقاؿُهللاُفيوُُذاًُتنفيُ،فوُربُالعبادهللاُابألوالدُقاـُهبم

                         

..ُُهللاُُإىلوُػكلوُُينصرؼُإليهمُعنُهللاُ..ُوإ٪تا٫ُتُُّوالُ،فبلُيشتغلُهبمُابلكلية
ُ:(:ا١تنافقوفٜ)ُعمبلًُبقوؿُهللاُ

                                       
                               ُُ

ُٔتطالبهم، ُيشغلوه ُأف ُأرادوا ُٔتشاغلهمُوكلما ُيستعبدوه ُأف ُهتمُػموكلَُّ،وأحبوا ا
ُتستجيبال ُأوُفتنشغلُنفسُأف ُالصادقة ُالوجهة ُتتُعن ُأو ُتقعد ُأو أوُُ،واٌلػتكسل
أينُوصلتُىفُطريقُهللاُ؟!!ُوماذاُحققتُمنُُ،ُيقوؿ٢ُتاُالسالك:ُإىلأوُتغفلُ،رتقصُّ

ُا٢تدؼُالذىُتضعينوُنصبُعينك؟!!
ُىفُقولوُ:ُىذاُا٢تدؼُالذىُأشارُإليوُسيدىُعمرُبنُالفارضُ

ممممممممممممبنُُكْى َُْصممممممممممممَت َعْٛ  ًَ ممممممممممممبنُُكْى َُْصممممممممممممَت َعْٛ َخ ًَ   ُِممممممممممممُِٗممممممممممممَٗخ

  

مممممممممممممممٗ مممممممممممممممُذ ُ هِّ ْٓ مممممممممممممممٗإنٛمممممممممممممممّ ٔخَّ مممممممممممممممُذ ُ هِّ ْٓ   إنٛمممممممممممممممّ ٔخَّ

  ُ ُابلكلية ُمتوجو ُُإىلفهو ُ٘تنعُ،هللا ُالىت ُالنفس ٠ُتواطر ُيصغى ُفبل ُ،وػولذا
ُيريدُأف٬ُتُُ،!وتشتتُمشلوُ،وٖتجبو ن٢ُتذهُػركُفإفُا١تريدُإذاُ،معُعلىُاٞتامعُألنو
ُتتحرؾُىفُنفسوا٠تواطرُ ُُ،وتركها ُهبا ُفوقعُانفعلُ ىفُُ-ُولوُبدوفُقصدُ-وأتثرُهبا
إالُإذاُقيضُُ،هللاُإىلفرُػفبلُيستطيعُأفُيكملُمشوارُالسُوالعياذُابهلل،ُ،ؿُالتوحيدأوحا

ُهللاُلوُمنُٮترجوُمنُىذهُالوحلة!!
...ُ ُتتغَتُوجهتوُ،أفُينصرؼُعنُقصدهُ،توحلُا١تريدُألفُأكبُوحلة أوُُ،أو
ُُتضيع٫ُتتوُىفُهللاُوهللُ ُُ....ُولذلكُفالذينُوصلواُواتصلوا ؟ُمبُوصلواُواتصلوا

ُكانتُا٠ت ُفإذا ..ُ ُوبواعثها ...ُ ُالدائمة٢ُتممُالنفسُ..ُوخواطرىا واطرُتعينهمُػابليقظة
ُكانتُا٠تواطرُُوا٢ُتا.واُوبشُّوىشُّهباُفرحواُُ..ىُٖتقيقُمطلوهبمُلعلىُقصدىمُوع وإذا
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ُ،ىمُوابعادىمُعن٤ُتبوهبمُصدُُّإىلُوُ،ابُّتمعهمُػالذىُإىلُوُ،همُػتفرقةُمشلُإىلت دىُ
ُ:الذارايت(:٘٘)ُفراراًُُهللاُُإىلوانطلقواُُ،ٟتائطُضربواُهباُعرضُا

                    

هلةُ!!ُألهناُػتعٌتُأفُاألشياءُالىتُيتعرض٢ُتاُالسالكُليستُسُ..ُ:وا(رُِّفػَُ)وكلمةُ
للهوىُُصبحُعبداًُػفيُ،توُوسيطرتُعليو،ُفإذاُسكتُعنهاُٟتظةُاحتُوالفرارُإىلٖتتاجُمنوُ
ُأوُأوُللحابُّ ُأوُللطمعُُأوُللشهوة ُأوُللزوج.للحرص.. ُأوُ.للولدُُأوُعبداًُُةُ..ػ. .

ُكنتُحرُِّللجشعُ...ُوال ُُ.ا٦ُتاُسواهتصلحُالعبوديةُهللُإالُإذا
حكمُُػاىل...ُأفُي تيوُهللاُتعُولذلكُنقوؿُأفُمنُأوائلُأغراضُجهادُالنفسُأيضاًُ

٦ُتلكةُنفسوُ.....كيفُذلكُ؟
ُ

ُُىفُببلطهاىفُببلطهاُُالُعبداًُالُعبدا٦ًُُُتلكةُنفسو٦تلكةُنفسوُُأفُيصَتُحاكماًُأفُيصَتُحاكماًُُُ::اثلثاًُاثلثاًُ
وُاألدبُػىىُالبابُالذىُنستمدُمنُ،آفُالكرَلإفُأدعيةُاألنبياءُوا١ترسلُتُىفُالقُر

ُهللاُُاىلالع ُمعاملة ُموالىم.ُىف ُمع ُتعاملهم ُوأسرار ُىُ،.. ُالنهج:ُػوكذلكُعلى ذا
ُ ُوأورادىم، ُأحزاهبم ُىف ُالصاٟتُت ُعن ُالواردة ُفاإلماألدعية ُأبػولذلك ُػاـ ُالعزائم ُو

ُوضحُىذهُاٟتقيقةُ..ُفقاؿ:ُ،وأرضاهُ
  ٔ مممممممممممممٗ  عمممممممممممممب ٗ خًمممممممممممممبلس ٔ مممممممممممممٗ  عمممممممممممممب ٗ خًمممممممممممممبلس 

  

  ٚهمممممممممممممممممممممممممٕذ نهفزمممممممممممممممممممممممممـٛبٌٚهمممممممممممممممممممممممممٕذ نهفزمممممممممممممممممممممممممـٛبٌ

  ُ ُٚتاؿُروحاٌل، ُالصاٟتُتُفيو ُالفتوةُالودعاء ُإال١ُتنُوصل١ُتقاـ ُ،يلوحُويظهر
ُ:(الشعراء:ُٜٛ-ٖٙإىلُ)مقاـُسيدانُإبراىيمُىفُقولوُتعُإىلولذلكُعندماُتنظرُُاىل،الع

                                          

                                                  

                                                       

                                          ُُ
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ُراؽٍُ ُعلم ُعلى ُيشتمل ُإطبلعُ،٧تده ُابهللُ...ليسُعلم ُعلم ُولكنو ُُبلغُدفقُ،
ُ،..ُفالعلمُأبحكاـُهللاُالغايةُىفُالعلمُابهللُُ–عليهمُصلواتُهللاُوسبلموُُ-ُاألنبياء

كماُقاؿُُُ،وُمنُأىلُهللاُ.ُلكنُالعلمُابهللأعداءُهللاُأفقوُفيُيكوفُ:ُرٔتاوالعلمُبشرعُهللا
ُ:ماـُأبوُالعزائمُاإل

ِّٗ ُمممممٕاي س  ِّٗ ُمممممٕاي س  مممممبنعهى ثمممممبهلل انعهممممم    مممممبنعهى ثمممممبهلل انعهممممم

  

    ٚفَٓممٍ إ َّ ِنَصمممّتٍ  ممٗ اَمممطَو  ٚفَٓممٍ إ َّ ِنَصمممّتٍ  ممٗ اَمممطَو

ُكُالُغامضُفالعلمُابهللُ   ُ،لُمظهرػيلوحُأوُيظهرُإالُ..١ُتنُصفاُقلبوُهللُمن
ُبقولوُ:فسيدانُإبراىيمُافتتحُالدعاءُىناُ

                                    
مُالذيُيطلبوُػماُاٟتكُ..ُلوُاٟتكمُأفُيهبُهللاُُفأوؿُطلبُيطلبوُمنُهللاُ

أىُيريدُأفُيكوفُُ،لكيعتقدُأنوُيريدُا١تُُُ-وليسُمنُأىلُالعنايةُُ-؟ُالذىُيسمعُاآليةُ
ُكلُذلكُ..ُلكنوُ،أوُرئيسُٚتهوريةُأوُزعيماًُُملكاًُ ُكلُماُُعليوُالسبلـُملُيكنُيرد بل

وىى٦ُتلكةُاإلنسافُُ،كهاُلوُهللاُىتُملَّػةُالػلكةُا٠تاصػعلىُا١تمُيطلبو:ُأفُيكوفُملكاًُ
ُ:ُـُعلىُّّااإلمُالىتُيقوؿُفيها

   رمممممممفعى  َمممممممَّ خمممممممسو َمممممممغٛس رمممممممفعى  َمممممممَّ خمممممممسو َمممممممغٛس

  

  ٔ ٛمممممَّ اَطمممممٕٖ انعمممممبنى ا  جمممممس ٔ ٛمممممَّ اَطمممممٕٖ انعمممممبنى ا  جمممممس 

ُكوفُ،ُنُػوُالرٛتكوافُٔتاُفيوُمنُحقائقُاستودعهاُفيفاإلنساف:ُىوُاأل   فهػو
ُكبَتوالكُوُصغَت، ُإنساف ُأحبُهللاُعبداًُُ،ف ُالسَتُُفإذا ُمقاـ ُىف ُالعبد ُىذا واستوى

ُ:(القصص:ٗٔ)حكمُنفسوُُأعطاهُهللاُُ،موالهُإىلوالسلوؾُ
                       

مُػأفُيتوىلُا١ترءُحكمُنفسوُ،ُفالذىُيريدُالعلأيتىُإالُبعدُُوالعلمُاإل٢تامىُال
بُػاإل٢تامىُ،ُالبدُأفُيتمكنُأوالُمنُحكم٦ُتلكتوُ،ُفيصَتُاليتصرؼُفيهاُعلىُحس

ُ،ُولكنُ٭تكمه ُيريدهُهللاُ،ُوليسُللمُاىواه ُُرٔتا ُا١تقاـُىوىُمعُمواله .ُءُىفُىذا
ُُوبعدُاٟتكمُيعطيوُهللاُالعلمُ..   ُ   ُ   ُ.ُ



َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 )(                                                        النفستزكية : ثالثالفصل ال

ُ–وُػمُنفسػأعطاهُالعلمُاإل٢تامىُالوىىبُ..ُمنُغَتُحكُلوُألنوُ،إذفُفاٟتكمُأوالًُ
جواىرُُ..ُُ!!ػذاُالعلم٢تُبلًُػسُأىػهرُ..ُولو١ُتنُليظُْفستُُُ-والنفسُبطبعهاُٖتبُالظهور

قطعُرقبتوُىفُدائرةُأبفُتُا٬تازىُصاحبهُ،ُ!ُوتلكُخيانةُعظمىُعندُهللاُىذاُالعلم
وىفُذلكُيقوؿُاإلماـُأبوُالعزائمُُ،ُدُهللاُػيسمحُلوُابلقبوؿُقطُعنفبلُُ!!!الوصوؿ
:ُ

  جممممبذجممممبذُٚٚ ُ   ٖ  ٖ  ٖ  سممممسِّ ٖ  سممممسِّ ازفاممممٍ سممممسِّ ازفاممممٍ سممممسِّ 

  

ٍْ َٚمجُر ثبنســمـّسِ ثعمد   ٍْ َٚمجُر ثبنســمـّسِ ثعمد  َي    مبذ مبذ  انعهمىانعهمىَي

  عهًُممممب   ممممٕو  انعَممممٕل  يكبَـممممـخعهًُممممب   ممممٕو  انعَممممٕل  يكبَـممممـخ  

  

   ٛـ   ْٔمٕ انكمٛب انغٛمت انصمساذ ٛـ   ْٔمٕ انكمٛب انغٛمت انصمساذ

ممممُب ثبنفكممممم    ٛممممّ   زثَُــممممـب   ممممُب ثبنفكممممم    ٛممممّ   زثَُــممممـب صَّ    صَّ

  

ممممسس ُممممبي س  ٛممممـ ُٚجَممممـب ممممسس ُممممبي س  ٛممممـ ُٚجَممممـبذاص ّسِ   ذذذاص ّسِ

١تنُُىُأفُيبيحُبسرٍُّػيفضلُاٟتبسُوالسجنُعلُ،حكمُنفسوُذىُيوليوُهللاُفال  
ُ:(يوسف:ٖٖ)كماُقاؿُسيدانُيوسفُعليوُالسبلـُُُ،ليسُأىلو
                   

رارُلرفعواُػس.ُمعُأنوُلوُابح٢ُتمُهبذهُاألألسرارُ.جنُعلىُاإلابحةُابففضلُالس
ُمنصباًُوولَُّ،شأنو ُلديهمُرفيعاًُُوه ُالسجن ُيدخلوه ُومل ُىفُ، ُاألسرار ُىذه ُكتم ُلكنو ...
ُ:بلـُحُتُقاؿػوقدُفعلُذلكُأيضاُسيدانُموسىُعليوُالسُحها٢ُتمُ...وملُيبُ،صدره

            ُُ

ُهللاُوأسرارُهللا ُ..ُػرهتاُوتنوعهاوكث،ُأى٦ُتاُفيوُمنُعلـو

                 ُُ((ٖٖٔٔ::الشعراءالشعراء))ُُ
ُوا١تعاٌل.ُإىلُإالُ:أى ُإخواٌلُالذينُتتحملُقلوهبمُىذهُالعلـو

فبلُُ،والرغبةُىفُالتعظيمُ،ماتتُىفُنفسوُشهوةُالكبلـُ،لكنوُلوُجلسُىفُا١تؤل
لكنوُُ،منُعاملُاألكوافُأوُليحصلُشيئاًُُ،أوُليعظموُإنسافُ،يتحدثُليشارُإليوُابلبناف

ُكنزُقلبوُإذاُفتحُالفتاحُبرزؽُصرفوُهللاُُيتحدثُإالُال ُ،وُػ١تنُىوُمرادُلربُ،من
ُكُإ٢تيةُ..ُأمانةٌُُكأفُا١تعاٌلُالىتُىفُقلبُالعارؼف ذهُا١تعاٌلُوا١تعارؼُػنز٢ُتػوكماُأفُقلبو
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فلوُجلسُُ،صحيحُتراهُعُتُقلبوُمنُربُالبيةوالُيصرؼُمنهاُإالُبتصريحُُ،الرابنية
ُالوجود ُعلماء استعدادُقلوهبمُلتلقىُُنػلُعػينبُعهمُتصريحُمنُهللاُوليسُمُ،معو

ُكلمةُواحدةُفبلُ،ىذاُالعلم ُ،اغتابوهُببياهنمأوُُ،الوهُأبلسنتهمػحىتُولوُطُ،ٮترجُمنوُولو
ُ.يطلبُبعلموُإالُوجوُهللاُُألنوُال
ُمطػف ُالعارفُتُوالصادقُتُمنُػأوؿ ُكمل ُمطلب ُىو ..ُ ُإبراىيم ُسيدان لبُطلبو
رادُهللاُأفُػمُإىل..ُلكىُأصلُُهللاُُصدُأضعُعيٌتُعليوُىفُطريقفأوؿُمقُا١تريدين.

ُنفسىُٯتلكٌتُهللاُ ُوال ُ٘تلكٌت، ُوأغراضهاػبُأىوائهػفتصرفٌتُعلىُحسُ،٬تعلها ُ،ا
ُُوشهواهتا ُاٟتياة ُىفُىذ ُأكثرىا ُوما ...ُ ُيتفضُ،وحظوظها ُما ُعلىُُلُهللاُػوكل بو

ُ ُوالعلـو ُأصناؼُالكراماتُ.. ُمن ُىُ،وا٢تباتالعارفُت ُنتيػإ٪تا ُرابنيةُػو ُوأاثر ُإ٢تية جة
ُُ.مُعلى٦ُتلكةُالنفسلسيطرهت

نلتُىذهُا١تنزلةُ؟ُقاؿُُمِبَُ،ُوقيلُلو:ُيطَتُىفُا٢تواءارفُتُػنُالعػفعندماُرؤىُرجلُم
ُ((.ىلُا٢تواءُرُهللاُفسخَُّىواىُٖتتُقدمىُُوضعتُُ))٢تمُ:ُ

ُكافُلو٫ُتوُغُ...نفسوُُكمَُ،ُأفُ٭تُفهمةُا١تريدُالصادؽ نُػفهىُمُ:َتُىذهوإذا
ُشهواتُالنفسُ.ُىُفهىُشهوةُمنُأُ،النفس

ُ!!؟؟ُأوُغرضُدافُمنُجهادىمُألنفسهمةُغَتُىذه٢ُتم٫ُتُُّوىلُىناؾُمريدوف
ولوُُ،امعُتػعليوُاب١تعاٌلُليجذبُالسُُىناؾُبعضُا١تريدينُيريدُأفُيفتحُهللاُ..ُ!!نعم

ُمنُيري ُومنهم ُمنُأىلُالقربُوالتداٌلُ.. ُيكونوا ُتػمل ُأف ُعلىُيديػظهد ُالكراماتُػر و
ُ،لُضريحُليدفنُفيوػدُعمػوىناؾُمنُيريُ،الصاٟتُتُليوُابلبنافُعلىُأفُىذاُمنإويشارُ

!!ُؤتاذاُتستفيدُ؟دؾُالناسػاذاُيفيػٔتُ!!ُ..ُوبعدُموتك،الناسُبعدُموتوُويًتددُعليوُفيو
ُ...؟هبم !!ُ.ُ ُيديو ُالناسُتقبيل ُمن ُيريد ُمن ُابلفضلومنهم ُلو ُيعًتفوا ُوأف ُ،عليهمُ.

وتسرُاألذفُبسماعُذلكُ..ُوغَتُذلك٦ُتاُتطلبوُالنفسُ..ُُ،ويذكروفُذلكُىف٣ُتالسهم
ُويتمناهُا٢توى.
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ُكبلـُأّبُاألنبياءُوا١ترسلُتُعنلكنُا١ت دعاءهُُدأػدماُبػريدُالصادؽُىوُالذىُيفقو
ُ:بقولو

ُُ                                    
ُ؟..ُمنُىمُالصاٟتوففسىُ..ُألٟتقُابلصاٟتُتُأىُاعطٌتُحكمُن

ُوصلحُ،فقدُصلحُقلبوُلنزوؿُأنوارُهللاُ،ُهللُُحَُلُُكلمةُالصاٌف:ُأىُالذىُصَُُُ
ُلنيلُا١تطالبُالعاليةُ،هُلرؤيةُسيدانُوموالانُرسوؿُهللاسرُّ ُنُاألنسػم؛ُوصلحتُروحو

ُهللاُوالودُُِّواللطف ُلطُ،منُحضرة ُهللاُػوصلحُجسمو ُػىفُظاعة هُوىفُسرُُِّ،وابطنواىره
ُ.ُُهللُُوُصاٟتاًُصبحُكلُّأفُ،وعبلنيتو

ُالصاٟتُتُمرتب ُعاليةػومرتبة ُإة ُسيدان ُولذلكُجعلها ُمطمحُأملو، وغايةُُ،براىيم
ُمُُُ،ناهمُُ ىُػأبف٬ُتعلوُهللاُعلُ،ابلصاٟتُتالعبدُالصادؽُمعُموالهُأفُيلحقوُهللاٌُُتفغاية
وُأحبَُّنُْمَُُوالُأبحواؿُالصاٟتُتُ..:ُإالُ،ٟتُتلُأبخبٌلؽُالصا٬تمُُِّالُألفُهللاُُػارىم،آث

ُابٞتهادُالفادحُللنفس.ُُيتحققُإالُالُإخواٌلُوىذاُايُ،وُػواصطفاهُلذات

ُُ:ُللرجوعُلؤلصلُوالوطنُاألوؿ:ُللرجوعُلؤلصلُوالوطنُاألوؿاًُاًُرابعرابع
ُإ ُأف ُاالىل ُعليهم ُتفضل ُالذين ُىم ُالقديصطفاء ُاألزؿ ُىف ُبقلػا١تتفضل بُػم
ُاٟتبيبُاألُ،سليم ُنور ُمن ُوروح ُىو ُالذى ُهللاعظم ُنور ُأُوُ،من ُهللا لُػقبُكرمهم

رارُػوأسُ،ومقاماتُراقيةُ،بروحانياتُعاليةُ-٬تادُاٞتسمُىفُعاملُالدنياُإلُػالتكوينُوقب
ُابٟتقُللحُ،غالية ُُػاىدوف،قُمشػفكانوا ُسبحانوُػٟتُالسميعُوبسمعُمنُاٝتو ضرتو

ُدواػوقدُشاىُوف.٥تاطبُضرتوُػنتهمُٟتػلىُألسػبلجُعنذيُاػالُا١تتكلمُػرُِّوبسُ،مستمعوف
ُكلَُُّىفُىػذا ُا١تقربُتػئكوا١تبلُ،بيُتُوا١ترسلُتالنُا١توقفُالعظيم ُ،وأىلُعالُتُوعليُتُ،ة

ُالػيُإىلاُػاةُالدنيػواألرواحُالنورانيةُالىتُستظهرُىفُاٟتي ُدين.ػـو
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ُعليهُرأوىمُرأىُالعُت،ُ،..ُوكلُالصادقُتُفكلُاألولياءُوالصاٟتُت ُمواجتمعوا
ورأواُُ،يمػوشافهوىمُوشاىدوىمُوحادثوىمُىفُىذاُا١توقفُالعظُوحضروىمُوجالسوىم

افُأفُيبيحوُىفُػيستطيعُأىُإنسُٔتاُالُمنُاألسرارُ..ُمنُاألنوارُوكوشفواُمنُاٟتقُ
يقوؿُفيهاُالفتاحُُ..ُقتُوٝتتُإىلُآفاؽتواُرُ،ووفتُ،إالُلقلوبُصفتُ-ُىذهُالدار

ُ:ُ
                         

          (ٖٚ:)ؽ 

ائقُالعاليةُػورُاٟتقػوجاءُالتحقيقُبعدُخلقُاألجساـُ!!..ُوبعدُخلقُاٞتسمُوظه
لبس٦ُتاُيراهُاإلنسافُبعُتُاٟتس!ُويسمعوُأبذفُالرأس!ُويلمسوُْتاسةُُ٭تدثُلوُ،فيو

ُ:ُُُ!!ُ...ُوىفُذلكُيقوؿُهللااللمسُاٞتسمانية
               (ٔ٘:)ؽ 

نتابُالقلبُاليقابُغفوةُأوُغفلةُ؛ُالُاإلنسافُهبذهُاألمورُاٞتسمانيةنشغافإذاُ
ُكافُيشعرُىفُوإُ،واألحواؿُفيغيبُعنُىذهُا١تشاىدُأوُرقدةُأوُنومةُأوُجهالةُ.. ف

وىذهُُ..ُ!ىفُالرجوعُإليهاوشوؽُشديدُُ..ُيهالإداخلوُْتنُتُإليها!ُورغبةُىفُالوصوؿُ
ُاٟتقُ ُا١تريدُالذىُاصطفاه ُبُ،ىىُحالة ُىفُقرآنػوبشر ُالكػو ُوفيػاؿُفيػوقُ،رَلػو ناُػو

ُأٚتعُتُ:

                    

        ُ(ٚ٘:)اٟتج 

ؿُاألوؿُالذىُكافُعليوُالعبدُىفُمواجهةُاٟتاُإىلإذاُفا١تقصدُوالغايةُىوُالرجوعُ
ُعليوُىفُسبيلُذلكُإالُأفُيزيلُالغشاوة!! وٯتحوُاٞتهالةُالىتُُحضرةُاألوؿ!!ُ..ُوما

حالوُاألوؿُ...ُفيكشفُهللاُعنوُاٟتجابُوغطاءُُإىلوقعُفيهاُىفُحياتوُالدنيا!!ُلَتجعُ
ُُ:اٟتسُالذىُحجبوُعنُاألحباب
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                    (ٕٕ:)ؽ 

ُ ُالعارفوف ُيفعلو ُما ُوالرابنيوفُ،وكل ُالروحانيوفُ،واٟتكماء أهنمُُوىُ،واألفراد
أوُُ،ػرُهللارُبنظػيطيبيوفُالقلوبُ..ُحىتُيزيلواُىذهُالغشاوةُمنُعُتُالقلوبُ..ُفتنظ

ُكانتُعليهاُىفُالبداُ،عُهللاتسمعُبسم ..ُُُيةُبُتُيدىُهللاوترجعُللحالةُالروحانيةُالىت
ُُ:فيتحققُفيهمُقوؿُهللاُ
             (ٕٜ:)األعراؼ 

ُُيقوؿُاإلماـُأبوُالعزائمُ
   َمممذ  مممٗ ُسثمممخ  كمممـٍ  بنغسٚمممـت َمممذ  مممٗ ُسثمممخ  كمممـٍ  بنغسٚمممـت

  

   بنًجمممممممبَٗ  ٔاسممممممم  انزسدٛمممممممـت بنًجمممممممبَٗ  ٔاسممممممم  انزسدٛمممممممـت

  ثد  ٔ ُٗ انفس ٔع يهكٕد زثمٗثد  ٔ ُٗ انفس ٔع يهكٕد زثمٗ  

  

  ثممممم ٔثممممد ٗ ثممممد ل خًممممبل زجٛجممممٗثممممم ٔثممممد ٗ ثممممد ل خًممممبل زجٛجممممٗ

ُكانتُفيوُالُ،لوطنكُاألوؿتريدُأفُترجعُ..ُىذهُىىُبدايتكُ   ىفُىذاُُروحػالذي
ُالكماؿُاٞتماؿ، ٢ُتذُا١تقاـوىفُىذا ُاٞتمُ،!،ُواٟتنُتُىنا ٢ُتذا ُالذىُػوالشوؽُىنا اؿُ..
ُوالذىُرآهُالقلبُبعُتُالبصَتةُا١تضية:ُ،رأتوُالروح

ٍَ قهٕثُممممممب ٔزُُٛٓممممممب ٍَ قهٕثُممممممب ٔزُُٛٓممممممب ثممممممدال رسمممممم    ثممممممدال رسمممممم

  

ل  ٔل يُممممممممممممممممممممفل ل  ٔل يُممممممممممممممممممممفل ٔيـممممممممممممممممممممـب    ٔيـممممممممممممممممممممـب

ُكانتُٖت   وتناؿُفيوُماُتشتهيوُمنُاٟتياةُُ،يُفيوُواٟتنُتُىناُللمنزؿُاألوؿُالذى
ُ ُهللاُومُ،الروحانية ُرسلُهللاُوأنبياء ُمعُهللاُومع ُا٢تنية ُالقلبية ُأصػواٟتياة ُهللاُػع ُ،فياء

ُالدينُإىلالذينُسيظهروفُُوا١تقربُتُمنُحضرةُهللا ا١تشهدُُذاػواُىفُىػكانُُاًُعألهنمُٚتيُ،يـو
ُاألعراؼ(ُ:ٕٚٔحاضرينُ)

                        

                                

ُوأرضاهُاـُأبوُالعزائمُػػوؿُاإلمػػيق
  يمٍ  نسمذ نممى َمَُه يممب قمد ـممٓدَبيمٍ  نسمذ نممى َمَُه يممب قمد ـممٓدَب

  

  يممممٍ خًممممبل اندًٛممممـم إذ  ب جُممممـبيممممٍ خًممممبل اندًٛممممـم إذ  ب جُممممـب
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  ٔ َمممـذٔ َمممـذ     ٛمممـ   َسمممبص  ٚمممب خًٛمممم ٛمممـ   َسمممبص  ٚمممب خًٛمممم

  

  عسش َٕز ا سًب  َمـٕز انًعمـُٗعسش َٕز ا سًب  َمـٕز انًعمـُٗ

ُالعارفُت   ُحنُت ُىو ُألىلُُ،وىذا ُالح ُالذى ُللجماؿ ُوىو ..ُ ُالصاٟتُت وشوؽ
ُُُوُهللاػ!!ُوجعلأخذوهُى!!ُُوللعطاءُالذيُذاقوه!!ُوملُينسوهالكماؿُوالوصاؿُالذ

ُأرواحهمُمدخراًُ ُىف ُقلوهبمُ!٢تم ُإالوىف ُعنو ُ٭تجبهم ُومل ُاٟتواسُالكونيُ! ُإىلُةػىبوط
حجبتهمُُُىتػالُ..ُةػالشهواتُالدنيُإىلالعناصرُالطينيةُ..ُُوُإىلا١تمارساتُالدنيويةُ..ُُو

ُ.ُدُالعليةػعنُىذهُا١تشاى
ُاألوؿ ُالنوراٌل ُلؤلصل ُالنفسُللرجوع ُاألوؿُ،جهاد ٬ُتاىدُُ،والوطن ُأف أساسو

ُالطيٌت ُاألصل ُوعادات ُأخبلؽ ُليتخلصُمن ُالنفسُوطباعهُ،السالك ُالػوحكم ىتُػا
ُالشرعيبغ ُابلعاداتُواألخبلؽو٬تمُُِّ،ضها ُنفسو ُهللاُل ُرسوؿ ُسيدان ُعليها ُكاف ُ،الىت

ُالشديد ُاٞتهاد ُىو ُويصلىُ،وىذا ُيصـو ُأف ُسهل ُذلكُالُ،ألنو ُىف واٝتعُُ،مشكلة
ُىفُحكمُالنىبُىفُإمرأتُتُوالبوفُشاسع:ُُ،رُأّبُىريرةُمذيعُاٟتضرةُالنبويةلتقري
ُالنهػػارإفُفبلُ،رسػػوؿُهللاُايُ:قيػػلُللنػػىبُ:يقػػوؿ ُالليػػلُوتصػػـو ُ،نػػةُتقػػـو

خػػػَتُُالُ:فقػػػاؿُرسػػػوؿُهللاُ.وتػػػ ذىُجَتاهنػػػاُبلسػػػاهناُ،وتفعػػػلُوتتصػػػدؽ
وفبلنػػةُتصػػلىُا١تكتوبػػةُوتصػػدؽُأبثػػوارُ)أىُُ.ىػػىُمػػنُأىػػلُالنػػارُ،فيهػػا

ٚٙىىُمنُأىلُاٞتنة{ُ:فقاؿُرسوؿُهللاُ،ت ذىُأحداًُُوالُابلقليل(
 

ُ،ىُالرٛتنػينطقُإالُٔتاُيرضُ؟ُوالفاٞتهادُعندُالصاٟتُتُكيفُيركبُفراملُللساف
ُُمحُهباُالرٛتن.ػفبلُتسمعُإالُالبامجُوالكلماتُالىتُيسُ،ويركبُٝتاعةُعلىُاآلذاف
ُال؟نُيعٌتُالتلفزيوفُ..ُالُ:وقدُيسألٌتُسائل الذىُيسمحُبوُ!!ُشاىدهُ؟١ُتاذا

ُ ُبرانمجُديٌتالرٛتنُسًتاه ُاجتماعية،٘تثُ،اىفػبرانمجُثقُ،برانمجُعلمىُ،.. ُ،رأخباُيلية
حىتُلوُأتتُُ،ومناظرُالعرىُُ،ػابواُشػومُ،كليبُوالرقصُُلكنُا١تمنوعُالفديوُ،رايضى

ُاجتما ُ٘تثيلية ُىف ُا١تمنوعة ُا١تناظر ُعنهامثل ُوجبُغضُالبصر ُفقد ُمفيدة ىذاُُ،عية
ُ!!وىذاُموجودُ..ُوبيدؾُالرٯتوتُ،موجود

                                                 
 .ُىريرةُرضىُهللاُعنواألدبُا١تفردُالبخارى،ُعنُأّبُٚٙ
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ُاجملاىدات ُأساس ُوىذا ُىذاُ، ُيصفُُِّوبعد ُأف ُجُ٭تاوؿ ُوىذا ..ُ دُهاػػالقلب
ُيكوفُجهُ!!خرآ ُأف ٤ُتطاتُالبثُالبد ُعلىُالشاشة ُلكىُيظهر ُألنو ُإسػ؟ تقبا٢تاُػاز

ُفيهاُفأانُأريدُأفُأرىُالبثُاحملُ،مضبوطاًُ ُويظهر ُالبثُا١تلكوتى، ُويظهرُعليها مدى،
  برانمجُ                          ((55)طه)ُجػمانويظهرُفيهاُبُرُطه
                            (7)النمل  

ُولكنهاُتبغىُأنفساًُُ،قرآفُ.ُوىذهُبرامجُموجودةُومشهودةأراه...ُوىوُيتلقىُال
ُُوُحياهتاُوبذكرُهللاُُ،عنُالشهواتُمفقودة ُالُ..ُمشهودةقائمة ُمنُوىذه ُبد٢ُتا

ُ،نُيقدرُٔتفردهػلُاًُوطبعُ،التاس،ُفيستقبلُىذهُاإلُراٞتهادُلكىُيصلحُجهازُاإلستقباؿ
ُمهندسُخبَتُيقدرُيوصُِّ ُلوُحملطاتُالعلىُالكبَت.الـز

ُواٟتمد ُاألجهزة ُىذه ُمعنا ُحىتُصدأُ،هللُوكلنا ُاٞتهاز ُترؾ ُمن ُىناؾ ُ،!ولكن
ُجربت ُقد ُاألجهزة ُىذه ُجربتُ،وٚتيع ُصنعتها ُما ُأوؿ ُالرابنية ُاٟتضرة ناُوكلُ،هاػألف
ُ:أٚتعوفُحضرانُورأيناُأوؿُلقطة

                                          
                  ُُ--ُُُُفتحُاألجهزةفتحُاألجهزة--ُُ                

                ُُ--ُُُُٝتعواُوشهدواٝتعواُوشهدوا--ُُ              
                             ُُ((ٕٕٔٚٔٚ::)األعراؼ)ُُاألعراؼ

ُجُُُ ُاألجهزة،ُبَُرُِّفكلنا ُىذه ُوثبتتُصبلحية ُمركبُتُالطبقُالبثُعندان، ،ُوكلنا
اُ.ُولكنُػولكنوُالطبقُالنوراٌلُالذىُيستقبلُمنُحضرةُالقربُوالتداٌل.ُإنوُموجودُمعن

ُلسوءُسلوؾُصاحبو،ُأوُلوجودُاألىواءُوا١تلذات.١ُتاذ؟ُُالطبقُفصلُ..
ُموجودة ُٖتتاج١ُتعاٞتاتُ،ُإذفُاألجهزة ُإصبلحاتُلتصبحُاألنُ،ولكنها وارُػأو

عُالواحدُػاؿُ..ُمػوٚتاؿُوكمُ،هباءُ،ُواإلنسافُىفُىناءُوىفوالتجليات٦ُتدودةُ،مشهودة
ُ::النحل(ٕٛٔ)ُا١تتعاؿُ
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ُُوُ،معهمُابألنوارُواألسرار ُ٭تتػوا٠تفاايُوكلُمُ،طاؼاألوالعلـو اجوُا١ترءُ..ُمنُػا
ُبدُمنوُ.ُالذىُالُوىذاُىوُاٞتهادُ،عواملُالطهرُوالبقاء

ُتل ُعنده ُالذى ُاحملطُ،فزيوفيمثبل ُالتلفزيوف ُيستقبل ُأف ُأوالده ُمنو ُُاتػويريد
ُفبل ُأفُالفضائية ُعليو ُالطبقُبد ُيركب ُلكى ُمعو ُويتفق ُللمهندس ُويذىب ُيتحرؾ :
..ُىلُُرؾػيتحُحاضر!ُوالُ..ُ:ُحاضروُيسوؼُعلىُأوالدهُويقوؿ...ُولكنُويستقبل

ُيستقبل ُأف ُالُ.!!؟يستطيع :ُ ُالتزكيةُكذلكُاألمر ُىفُطريق ُاإلنساف ُيتحرؾ ُأف ُ،بد
ُاحملطاتُاألرض ُمعنا ُاآلف ُوكذلك٨ُتن ُا٠تلقية ُأقاويل ُوحخذ ُوأحداثُوقصصُ.. ،

ُماػ...ُومُا٠تلق !!ُ.ُلكنُالذىُيريدُأف٨ُتنُمشغولوفُبوُاُ٭تدثُبُتُا٠تلقُ..ُوىذا
ُيسمعُ:ُ
                 (ٕٙ:)آؿُعمراف 

ُمنُالذىُسَتويو؟ُهللا.
                (3)يوسف 

ُالقصػسيُ،هللاُ..ُا؟ػصُىنػذىُيقػنُالػم ُمػسمع ُهللاُػنُحضػة ُسيسمعهاُ.رة
ُ:قائبلًُلوُتعاىلُٟتبيبوُُحكىُهللاُ.كما..ُويراىا

ُُ                                  ُُ((ٔ:ٔ:الفيلالفيل))ُُ
ُُ،"معػأملُتس"ُسػولي..ُُ!(أملُترَُ)

                                            
       ُُ)الفيل()الفيل(ُُ

ُ:ةػقُاثنيػواٝتعُللحُ...ُرأىُا١تشهدُ.،كلُىذاُرآهُ
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            ((ُُٗ٘ٗ٘،،ٗٙٗٙ::الفرقافالفرقاف))ُُ

ُ،ةُهبذهىذهُمرتبطُ،قلبوُاب١تشاىداتُوٯتتعُ،لكلماتابُاىلبارؾُوتعفيهمسوُهللاُت
ُكيفُأيتى؟ُ.وارُالعناايتػوىذهُأعبلـُوأن ُكلو ذهُػنُىػويةُمػةُنبػلكُوراثويكوفُُ!!ىذا

ُ!!...كيف؟ُواٟتكاايتُواؿُوا١تشاىداتػاألح
أىُْتالةُخروجهاُمنُا١تصنعُالنوراٌلُُ،حالتهاُاألوىلُإىلبدُأفُتعيدُأجهزتكُُال
فمثلماُتوجدُُلى؟ػودةُبداخػىُموجػوىُةُاجملهزة٢ُتذهُاٟتالة،٬تبُأفُأشغلُاألجهُزُاألوؿ،

أرىُا١تبلئكةُُاػهبُموجودةُىفَُُّرٛتن!،ػيبُالػهباُغُأرىُعُتُيفَُُّ..ُعُتُأرىُهباُاألكواف!
ُا:ػوقاؿُفيهاُربنُوأرىُهباُالعرشُوالكرسى،ُواٞتنة،واٞتنُ

                                          
          ُُُُ  [[ٗٙٗٙ]اٟتج]ُُاٟتج
ُاألعراؼ[؟.ٜٚٔ]ُوماذاُقاؿُعلىُالكفار

                                    

لكنُتُأصبًلُمعيوبة!ُخرجُوغَتُقابلةُلئلصبلح،ُىذهُاألجهزةُعندىمُمعطلة، 
ُبنا: ُا٠تاصة ُوٝتعت،ُجرهبا،ُا١تصنعُاألجهزة ُا١تُورأت ُكل تصليحُُ..ُلوبػطولكن

ُُعطاؿاأل ُاألجهزة ُاألوىل،ُإىللتعود ُوسَتهتا ُاألوؿ ُالعصُعهدىا ُبلغة ُإصبلحُػأى ر
ُاإلصبلحُأوالًُُوصيانة! فتدخلُُ..ُبلحُأوالًُػإذفُاإلصُمثُبعدُذلكُالصيانةُالدورية.ُالـز

ُيقوؿُفيهاُهللا:الىتُُلكىُتتجهزُللمشاىداتُاإليقانية،ُالورشةُاحملمدية
                    - ستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىدوف -       

                        -ُُُكلو،ُويسػأؿ سًتىُىذا
  - الناسُبعدُذلك                  (٘-ُٛ:)التكاثر 
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ُكم:ُصفواُاٞتنةُالىتُرأيتموىا!!.ايُحارثو!!..ُفلنسمعُاٟتديث:لُيقولوفُُ
ُكيفُأصبقاؿُٟتارثةُبنُالنعمافُُ}أفُالنِبُ حت؟ُقاؿ:ُ:

ُحقاً،ُقاؿ إفُلكلُحقُحقيقة،ُفماُحقيقةُإٯتانك؟ُػُُ:أصبحتُم منًا
فتُنفسيُعنُالدنياُػُوىذاُأوؿُُزعُ،اينِبُهللاُ:اٞتهادُػُفقاؿُىذاُىو

وكأٍلُُ،وأظمأتُهناريُػُوليسُىفُالوسنُػأسهرتُليليُبندُىفُالتزكيةُػُف
ُكيفُيتزاوروفُفيها،ُوإىلُأىلُالنار كيفُيتعاووفُُأنظرُإىلُأىلُاٞتنة

،ُمثُقاؿ:ُفيها،ُفقاؿ: ُيفُقلبو،ُفقاؿ:ُرُهللاُاإلٯتافنوَُُّعبدٌُُأبصرتُفالـز
ُ:ُايُخيلفنوديُيوماًُُادعُهللاُيلُابلشهادة،ُفدعاُلو،ُقاؿ:ُ،هللاُنِبَُُّاي

ُ.ٛٙهللاُاركِب،ُفكافُأوؿُفارسُركب،ُوأوؿُفارسُاستشهد{
ُُخامسًا:ُليبلغُمراتبُالقربخامسًا:ُليبلغُمراتبُالقرب

ُوأملُاإلنسافُالصاٌفُأفُيكوف:

ُُ ُُ   ُُ   ُُ ُُ    ُُ  ُُ     ُُ       ُُ
      ُُ     ُُُُُُ((ٜٜٙٙ::النساءالنساء))ُُ
ُكافُأملوُأعظمُيطمعُ ُأفُيكوفُمع:وإذا

                   [ٕ2 ]انفزر 

ُخاصة، ُمعية ُالنبيُوىذه ُلكل ُعامة ُاألخرىُفمعية ُتُوالصديقُتُوالشهداءُأما
ُُ.والصاٟتُت ُخاصة ُمعية ُكافُيريدُأفُيكوفُيفُمعيةُُ،"والذينُمعو"لكنُىذه ُإذا أما

ُ:النحل(ٕٛٔ)الذاتُاإل٢تيةُ
                     

ُوىوُمقاـُالعندية:ُيفُمقاـُأعظم،ُأو
                                                 

 جامعُا١تسانيدُوا١تراسيلُ-ُ،العسكرىُىفُاألمثاؿُعنُأنسُُٛٙ
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                [55]انًَس 

ُمقاماتُسامية، ُراقيةُوىذه ُيكوفُُ،ومنازؿ ُأف ُينبغي ُا١تقاماتُال ُىذه وشرح
ُاب١تُ....ُابلكلماتُأوُابلعبارات، ُالقلوبُالنَتات.وإ٪تا ُوالتجلياتُألىل ُشاىدات،

ُالنملُ[ُ:ٙوأعظمُىذهُا١تقاماتُاإل٢تيةُ]
                               

ُ:(الكهف:٘ٙ)ابلفضلُلعبادُهللاُُويعطيوُهللاُأيضاًُُ،وىذاُمقاـُخاصُبرسوؿُهللا
                    

...ُ ُاللدنية ُمقاـ ُا١تعيةُوىو ُالعنديةُ،فقماـ ُاللدنيُ،ومقاـ ُػومقاـ مقاماتُُ...ة
...ُ ُرضوانية ُُإ٢تية ُالنفسُاإلنسانية٫تَُّإىلٖتتاج ُىف ُعظيمة ُاإلنسُ،ة ُينشغلُػٕتعل اف

ويرثُُ،نُأىلهاػوفُمػفُيتصفُهباُليكأويودُُ،ابلكليةُهبذهُالكماالتُوىذهُاٞتماالت
ُا١تذكور ُفيتجملُا١تقاـ ...ُ ُهللا ُكتاب ُىف ُّتما٢تاػويتحلُػا،أبنوارىُبشأهنا ويشهدُُ،ى

وىذهُمراتبُُُ،ىدهُالتملُِّػوبعُ،ىػوبعدهُالتجلُُِّ،ىبعدهُالتحلُُِّ،ىفإفُالتخلُُِّهتاُ...امشاىد
ُيتخلَّالقرب ُيتحلَّ: ُمث ...ُ ُى ُاٟتبيب ُأبوصاؼ ُٖتلى ُفإذا ...ُ ُهللإتلَُّى ُ...ى ُُلو

يراهُإالُخاصة٦ُُتاُالُ،.ُفيشاىدُماُغابُعنُالعيوفىُ.مثُيتملَُّبكماالتو،ُوعظمةُذاتو،
ُ:ُا١تقربوف
                    

                      

     .]انزكب س[ 

ُكماُقلُإخواٌلُ..ُهادُالنفسُايإذفُميدافُج بُ،ُولطالوؿُػالبُالوصػتُلطػىو
والتجملُُ،اداتوُالنفسيةػنُعػىُعػجهادُىفُالتخلَُّ..وللراغبُىفُا١تقاماتُالعليةُُ،القرب

ُسيد ُاألحُبعادات ُىف ُسَتتو ُىف ُا١تذكورة ُا١ترويػاديالبية ُيتخلَُّ،ةػث ُأخمث ُعن وُبلقى
ُالطبع ُفيها ُالىتُيتحكم ُأوجدُهللاُُ،بلؽُربُالبيةػقُأبخػليتخلُ،واٞتسمُالبشرية وقد
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ُكافُُ..اإلنسافُعليهاُ وعندما٬ُتاىدُ..ُُُجهوالًُُظلوماًُُ-قبلُالبيافُوقبلُاٞتنافُُ-إنو
ُواٞتهلُابلعلمُوالنورُ.ُ،نفسوُيبدؿُالظلمُابلعدؿ

  :ُالتخلقُأبخبلؽُهللا:ُالتخلقُأبخبلؽُهللاُُسادساًُسادساًُ
لبُ..ُفبعدُاإلنتهاءُمنُالنفسُ..ُنتحدثُعنُأحواؿُالقلبُلقوىناؾُجهادُل

ُموالهُُ،وجهاده ُعلى ُاإلنساف ُيدخل ُالُ،كيف ُابٞتماؿ ُيتجمل ُمل ُ٭تبُّػوىو ُهللاُػذى و
اؿُىفُشأنوُػوقُ،٭تبُإالُاٞتماؿُالذىُذكرهُوأثٌتُعليوُألىلُالكماؿُ!ُوهللاُال؟!ويرضاه

ُ:(األعراؼ:ٜٜٔ)ألىلُالوصاؿُ
                                 

ُ.ُآفخلقوُالقُرُوكافُُ،ىوُالتخلقُأبخبلؽُكتابُهللاُ:فثمرةُاٞتهاد
ُ ُالصاٌف ُلذلكُبعضُسلفنا ..ُ ُللتخلق ُبعضُُُاٞتهاد ُمريديهم ُيعطوف كانوا

ُأوُغَتىاُ..ُػى،اٟتأوُُ،ـوػأوُالقيُ،مثلُاسمُالقهارُ،ليذكرواُهباُهللااألٝتاءُاٟتسٌتُاإل٢تيةُ
ُ،األمرُىذاقُىفُػواختصرُلناُالطريُوأرضاهُبُتُلناُالبيافُالشاىف،ُفاإلماـُأبوُالعزائمُ

ٗتلقُأالبدُأفُُ:،ُأىقػللتعلُُ(هللا)واسمُُ،فُاألٝتاءُاٟتسٌتُاإل٢تيةُللتخلقأُفبُتُ
ُ..ُأوالًُ ُهللاُاٟتسٌت ُذلكُأبٝتاء ُبعد ُاسػأذكُ:مث ُػر ُابٞتػا١تنفُ(هللا)م ُوالكماؿرد ُ،ماؿ
ُُ،ْتضرتوُتعلقاًُم ُاسم ُأذكر ُأٗتُ-ُ(هللا)لكن ُمل ُهللالَّػوأان ُأبخبلؽ ُ..ق كيفُيكوفُُُ،

ُ:ُأبخبلؽُهللاُفُأٗتلقُأوالًُأبدُُ..ُال٬ُتوزُذلك،ُفبل؟!!ُذلك
  رخهممممَ ثمممم  َو اإلنممممّ ٔزممممب اٍرخهممممَ ثمممم  َو اإلنممممّ ٔزممممب اٍ

  

  عهممٗ يممُٓح انًخزممبز  ممٗ انعَممد رُسممَعهممٗ يممُٓح انًخزممبز  ممٗ انعَممد رُسممَ

ُ-لفُمرةُأمائةُُ-عفوُُ:ُايوقاؿُ،(العفوُّ)اسمُهللاُُنسافٌُإذاُذكرُإُ:ومثاؿُذلك  
ُهللاُابسُوىو ُذكر ُمن ُعليو ُعاد ُالذى ُفما ..ُ ُظلمو ١ُتن ُعفو ُليسُعنده مُػبطبيعتو
ُ.ُ(أعفوُعمنُظلمٌت)ُ:ىوُأفُ..ُ(العفو)ألفُذكرُهللاُابٝتوُ!!ُ..ُشلُُالُ!!؟(العفو)

ُذكرُهللاُقوكذلكُح ُُيقية ُ(اٟتى)ابٝتو ُٙترتو ُُأفُ٭تِتُالقلوبُالىتُٕتالسٌت:
ُ.ُوت نسٌتُ،وأجالسها ُوأؤنسها ُحياة. ُُفكلُمن٬ُتالسٌتُٖتدثُلو ُوقلبو ابهللُُيا٭تػ..
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ليس٢ُتمُُوأانُجالسُمعُأمواتُ..ُ..ُ(اٟتى)وبذكرُهللاُ..ُلكنُعندماُأذكرُهللاُابٝتوُ
ُوالراتوالدوالرايالتُُ،وا١تللذات.ُوذكرىمُىفُالشهواتُواٟتظوظُواألىواءُ.ذكرُابهللُ
ُُ!!.؟...ُُفأينُذكرُهللاُىناوغَتىاُُ،والعقارات

فذكرُهللاُىفُىذاُا١تقاـُالتخلقُأبخبلؽُهللاُمعُعبادُهللاُ..ُحىتُيذكرٌلُُوىكذاُ..
ُىفُعبله.ُُُسمُمعُحضرةُهللاٗتلقُهبذاُاالأهللاُابلكيفيةُالىتُهباُ
تطيعُاإلنسافُأفُػذاُيسػوىودادُ..ُػااُوطورُاٞتهادُا١تقرب١ُتنازؿُالقربُوىذاُىوُ

ُنفَُُيقطعوُىف ُتطيعُأفُيُُػيسُوالُ.وقدُٯتكثُاإلنسافُسنُتُعدةُ..سُ.. ُمنُغَتِّ ُخلقا
ُأخبلقوُ.... بعثُاإلنسافُعلىُثُالذىُيػ٫تةُوعزٯتةُ....ُوالباعُإىل٭تتاجُ.ُألفُىذا
كماُُُفإفُهللاُُ،ذهُا١تواجهاتُػةُىفُىػوالرغبُ،االتُػىوُالتعلقُهبذهُالكمُىذهُاٟتواؿ،

َُٜٙخلقوُمنُكافُعلىُُخلقوُ{}ُإفُهللاُ٭تبُمنُُ:ُقاؿُ
ُالقياـ ُيطيل ُمن ُيقل ُالصياـُ،ومل ُيطيل ُالذكُ،أو ُيطيل ُغُ،رػأو ُمػأو نُػَته

فُيصلُأعلىُبلوغُىذاُا١ترادُ..ُلكنُالذىُيريدُُفكلُىذهُالوسائلُمعينةُُُ،العبادات
تٌتُأيػبلُفُ،إخواٌلُوىذهُىىُميادينُاٞتهادُايُ،اهينَّفبابُاٞتهادُىوُالذىُبَُُا١ترادُ..ُإىل

ةُا١تفاتيحُالىتُػلوحُإىلولكنُانظرُُ،أحدكمُويقوؿ:ُىلُعشروفُسنةُوملُيفتحُعلىُبشل
ُبوافاقكُ،عندؾ ُأخبلقكُلتحظى ُىف ُغَتتُفيها ُاألسمُ،؟!ىل ُعليكُىذا ُ،ليتجلى

ُوتناؿُنصيبكُمنُمَتاثُىذاُا٠تلق.ُوٚتيعُا١تقاماتُىفُىذهُاجملاىدات.
ُالناسُ ُمعظم ُاللبسُ-ُاًُوحديثُقدٯتاًُُ-والذىُجعل ُىف ُاىتمامهمُُ،يقعوف ىو

ُا١تعنية ُُ،ابلوسائل ُا١تراد ُغاية ُوسائلٌُُفالعباداتُ..وجعلوىا ُىذاُػتعُواألذكار ُعلى ُت
والفتحُُ،ملُينالواُالفتحُ،وتركواُأساسُميادينُاٞتهادُ،فلماُاشتغلواُهبذهُالوسائلُ،اٞتهاد

ُوالفضلُواإلمدادُوىى١ُتنُاستجابُوأانب:
               (81:)الرعد 

ُُوالفضلُواٞتودُواإلمداد.ُ..ُابٞتهادُيبلغوُهللاُ
                                                 

 األعظم.ُ ألوسطُعنُعمارُبنُايسرُ:ُحسنُا٠تلقُخلقُهللااىفُالكبَتُُورواهُالطباٌلُُٜٙ
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ُ:ُلنواؿُالفتحُالنوراٌلسابعاًُ
ُ،وا٨ترفتُأمزجتهمُ،وتباطأتُأرزاقهمُ،لوُتعكرتُمظاىرىمُ،كماُأفُأىلُالظاىر
..ُ.ُُلكُالعبلـكُبسببُعدـُقيامهمُالتاـُبشرعُا١تيكوفُذلُوسقمتُأجسامهمُ..

مُمنُالسَتُػبد٢ُتُالُ،الذينُيريدوفُفتحُهللاُُ،إخواٌلُ..ُفإفُأىلُالفتحُكذلكُاي
ُ.الذىُكافُعليوُسدانُوموالانُرسوؿُهللاُُ،علىُا١تنهاج

ومنهمُُػو،بقولػذُخمنهمُمنُأيُ:كانواُصنفُتُُالنىبُُوىفُذلكُوردُأفُأصحاب
ُكافُيسمعُماُيقوؿُفينفذ،ُ ُُ-فيوُاليسرأيمػرُٔتػاُُوكافُُ-منُأيخذُبفعلو،ُمنهمُمن

ُ–فُىذاُأمرُعاـُٞتميعُاألانـُأنوُيعلمُألُ–ومنهمُمنُكافُالُيرضىُأفُيتابعوُىفُالقوؿُ
ُ ُكافُيقتدىُبفعلو ُيعلمُألُ–فقط ُعزٯتػفُفعلأنو ُرخصػوقولُ،ةػو ُػو فيعملُابلعزٯتةُُ–ة
ُليكوفُمنُأىلُالعزائم.ُ

ُوأنتمُتعلموفُأمرُالثبل ُالذينُذىبوا ُُإىلثة ادتوُا٠تاصةُػلوفُعنُعبيسأُمنزلو
ُ ُليقتدوا ُعزائم ُفيها ُهبديهاُ،هباالىت ُهللاُُ،ويهتدوا ُعلىُُفيفتح ُبو ُفتح ُٔتا عليهم

ُاي ُوا١تنهاج ...ُ ُهبا ُالسُ،إخواٌلُالعاملُت ُحسػبعض ُعلى ُأنو ُيظن ُمزاجوُػالكُت ب
الُيفتحُ،ُوىذاُما٬ُتعلوُيقفُيفُموقفوُوالُيتقدـُوالُيتحرؾُُووىواهُالذاتىُ،الشخصى
ُهللاُ..ُعليو!! ُحبيب ُمنهج ُعلى ُا١تنهاج ُيراجع ُأف ُبد ُال ُالفتح ُيريد ُمن ُولذلك

ُ ..ُ ُالذا  ُا٠تاص ُفمثبلًُومصطفاه ُالع: ُأمػ.. ..ُ ُػواـ ُهللا ُفرائضُىفُمٓتُرىم س
فوُهللاُبفريضةُنُاٟتبيبُكلَّػلكُػشاء،والعُ،ُوالعصر،ُوا١تغرب،والظهرُ،؛ُالصبحالصلوات

ُكماُسبقُُو ُُىفُقياـُالليل:ُوردانأسادسة
                            )المزمل( 

ىوُالذىُيفرضُعلىُُفالذىُيريدُأفُيتابعوُىفُا١تنهاجُ...ُوكماُسبقُوشرحناُ...
ُ:ُكماُقاؿُهللاُُُ،نفسوُقياـُالليلُ
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               (92ال)مزمل 

ُالذاتية ُاألنوار ُمعية ُىف ُهللا ُرسوؿ ُمع ُالذين ُالرابنيةُ،وىم ُػوالعلُ،والعناية ـو
ُُ،ُواألسرارُالكنزية.الوىبية

أفُػبُسوػيتعللُلنفُوالُ،يفرضُعلىُنفسوُقياـُالليلكلُفردُمنهمُ..ُُوى الءُ
ُ،بُبذلكػسُمطالَُػوُليػوىُ،ياـُالليلُفرضُعلىُرسوؿُهللاُفقطوقُ،الفتحُفضلُمنُهللا
ُ!!!.؟أينُايتيوُالفتحفمنُُ،فإذاُتكاسلُعنُذلك

ُػ:ُإ٪تاُيريدوفُبذلكُأفُيصأفُيكونواُمنُأىلُا١تنهاجإذفُالذينُيريدوفُ ُإىللوا
ُُ،والروحيةُ،القلبيةُ،الفتوحاتُالرابنية ُكلُوىذهُ..والقدسية ُفيػهافتوحات ُإ٢تاـػ: ُ،ها

ُكشفُ،وفيهاُنورُ،وفيهاُفراسة ُ.وفيهاُعنايةُمنُهللاُُ،وفيها
ُسوإذاُالتمُ،بدُلكلُرجلُمنُى الءُ..ُأفُيراجعُنفسوُعلىُىذاُا١تنهاجُُفبل

ُمنُىذاُا١تقاـ ُ،ويلومهاُسوػيراجعُنفُلكنُالذىُيريدُىذاُا١تقاـُدائماًُُ،العذرُلنفسوُحـر
ُتراجُولذلك ُالكملعندما ُالصاٟتُت ُسَت ُٚتيعاًُع ُٕتدىم ُيلومػكُُ، ُػانوا ُأنفسهم ُ..وف
ُنفسوهمفم ُيلـو ُوصلُالرجلُمنهمُٕتده ُُويقوؿ٢ُتا:ُ،ا ُأنفعُىفُالأان ُُ،!شيءا الُأان

عرؼُأفُىذاُىوُالبابُيألنوُ...١ُُتاذاُ؟ُ...ُأانُمسكُتُ...ُأانُفقَت...ُُ!شيءأعرؼُ
وأنشدُىفُُ،أفُأكرموُهللاُغايةُاإلكراـُبعدُولذلكُفاإلماـُالبوصَتىُُ!!ُ...للفتح

إالُُ،ُرسوؿُهللاُأكملُلوُبعضُأبياهتاوسيدانُ،ةػبدةُا١تباركػمواجهةُا١تصطفىُقصيدةُال
ُأنوُقاؿ:ُ

   يسرمَّ انخٛممس نكمٍ يممب ا زًمسد ثممّ يسرمَّ انخٛممس نكمٍ يممب ا زًمسد ثممّ

  

  ٔيب اسزًَذ  ًب قمٕنٗ نمَّ اسمزَىٔيب اسزًَذ  ًب قمٕنٗ نمَّ اسمزَى

ُأكتملُىفُاٞتهادُ،أىُأمرتكُاب٠تَت   ُ،والنقاءوالُىفُالصفاءُُ،لكنُأانُمازلتُمل
ُنفسوُفكافُدائماًُ ُ!!.ُيلـو ُنفسوُدائماً، ُلطريقُالفتحُأنوُيلـو ُػيلُوالُفعبلمةُا١تبلـز ـو

،ُ!ُفإذاُأبطأُعليوُالفتحشيخوُإىلفهوُالذىُينسبُالتقصَتُُ،أماُا١تريدُالكسوؿُ،غَته
ُىوُالذىُيُُُ!.٭تبو!ُزعمُأفُالشيخُال ُ،صَتُلنفسوػورُوالتقػعُالقصػرجُِلكنُا١تريدُا١تبلـز
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ُنفسوُودائماًُ ُليلـو ُألنو رينُأفُ٭ترموُمنُػُتُواآلخػحدُىفُاألولألُفلنُيستطيعُىُِّوُأُُ،
لكنوُلوُملُُ..ُألنوُأتىلُلذلكُالفضلُ،ىفُعبلهُلَُّأوُٯتنعُعنوُفتحُهللاُجَُُ،فضلُهللا
ُُ!!وىوُغَتُم ىل؟ُ،يعُأفُيسوؽُلوُىذاُالفتحُمنُهللامنُالذىُيستطُيتأىلُ..
ُيفتُال ُأف ُيستطيع ُأحد ُابنو ُعلى ُحىت ُكُُُ–ح ُمن ُكاف ُالفتمَُّولو ُأىل ُ!!حػل

و١تاُُ،وخرجُاىدػودخلُا٠تلوةُوظلُفًتةُطويلة٬ُتُفالرجلُالصاٌفُالذىُأعطىُابنوُأوراداًُ
ُكافُ،ُوىفُالنهايةُقاؿُلو:ُايبٌتُ،اثنيةُواثلثةُأعطاهُأوراداًُُ،وجدهُملُيفتحُعليوُوسألوُ لو

يعطيوُمنُيشاءُُ،دُهللاػولكنُالفتحُبيُ،يقوؿُمريدُعندىُىفُالطُر،ُلكنتُأالفتحُبيدىَُ
ُمنُهللا ُعناية ُأىُىذه ُفالتألػالتأىيُإىلتاجُمنكُٖتُوُ،.. وا١تننُوالفضلُُ،لُعليكػىي،

ُ.ُعلىُهللاُ
ُكنتُال ةُبشلُمنُػسُمليئػنفسكُابلصفاءُوالنقاءُ...ُوالنفُتريدُأفُٕتمِّلُفإذا

ُا..ُفكيفُينزؿُفيهُ،سػابلنفُابػنُاإلعجػأوُشلُمُ،والغرور،ُأوُشلُمنُالزىوُالكب
ُُ!!!؟فضلُربكُ ُينزؿُفضلُهللاُُال... ُأف ُنفسُُ،علىُنفسُمغرورة٬ُتوز أو

ُنفُ،وةػمزى ُبذاػأو ُالكماؿُأوُ،هتاسُمعتزة ُأىل ُمن ُأهنا ُمازالتُىفُُنفسُترى وىى
ُكيفُأيتيهاُفضلُهللاُ؟!!ُالوابؿ ..!!!ُُ

ػعُكيفُيراجُُ؟!!ُ..ويقفُ،بدُللمريدُأفُيراجعُنفسوُلَتىُأينُينزؿُولذلكُال
ٙتراتُُإىلسوُػوينظرُىفُنفُوأخبلقوُ...ابلصاٟتُتُ...ُ،وأفعالوُ،أحوالويقيسُ...ُُُ؟نفسو

ُالصاٟتوفُ...ُفيقوؿُلنفسوالفتحُالىتُأُُ ُالثمراتػانُعندىُمنُىأىلُ:ُوتيها ومنُ،ُذه
ُكنتُملُأصلُُ؟تلكُاألحواؿ ا١تنهجُراجعُأُوُ،عُنفسىػأراجُواؿُ..ػمثلُىذهُاألحُإىلفإذا

ُالرب ُللمنهج ُابلنسبة ُأراجع ُما ُوأوؿ ..ُ ُعليو ُأسَت ُولكنُػالذى ُاألعماؿ.. ُليس اٌل
..ُأريدُُُ؟..ُوماُتوجهىُىفُىذهُالعبادةُ؟نيىتُىفُىذاُالعملُما..ُات!!ُػَّالتوجهاتُوالني
يعطيٌتُعلىُُألنوُُُ؟أريدُسواهُ؟ُأـُبغيىتُوجوُهللاُال..ُأـُأطلبُفتوحاتحسناتُ
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ُ.ُٓٚ}ُإ٪تاُاألعماؿُابلنياتُوإ٪تاُلكلُإمريءُماُنوىُ{ُ:ُقاؿُ،قدرُنيىت
ُوقاؿُتعاىل:

                     - منُأينُىذُا٠تَت - 

        (ٚٓ:)األنفاؿ 

أفُيتعرؼُعلىُأحواؿُأىلُالفتوحاتُُ،بدُللسالكُُوىذاُبتياتكمُ.ُوكذلكُال
بُىواهُػىُحسػيسَتُعلُوالُ،ومنهاجهمُُ،ويسَتُعلىُمنوا٢تمُُ،ىفُعصرُسيدُالساداتُ

ُكافُس،ُوسيدانُعمرُرضىُهللاُعنهمُوأفمثبلُ:ُسيدانُأبوُبكرُُ،. يدانُرسوؿُػرضاىمُ:
ُكيفُيقرأوفُالقرآفُ؟ُ،ُُهللا ُُيراجعهمُبيسأ٢تمُ:

:ُألٝتعُ:١ُتاذاُ؟ُ.ُفقاؿُُفقاؿُُ،:ُأقرأُىفُنفسى}ُفقاؿُأبوُبكر
ُ:ُوأنتُايُعمر!ُفقاؿُ:ُأرفعُصوتىُ،ُفقاؿُُمنُأانجىُ،ُفقاؿُ

:ُأنتُايُُ:١تاذ؟ُفقاؿُ:ُألوقابُالوسنافُ،ُوأطردُالشيطافُ،ُفقاؿُ
ُأابُبكرُارفعُقليبلُ!ُُوأنتُايعمرُاخفضُقليبلُ.!{

ُمرادُرسوؿُهللاُ!!ُإىلأنوُبذلكُٮترجُمنُىواهُ.ُُماُا١تقصدُىناُ؟ُ
تيوُ،ُليأ١ترادُرسوؿُهللاُُ،......ُأفُٮترجُمنُىواهُكُالصادؽُولذلكُالبدُللسال

}وهللاُالي منُأحدكمُحىتُيكوفُىواهُتبعا١ُتاُُ:سرُقولوُُ،الفتحُمنُهللاُ
ُٔٚجئتُبوُ{

ُكافُلوُىوىُماؿُعنُطريقُالفتحُ،ىذاُىوُطريقُالفتح يتمُالفتحُحىتُُوالُ،فمن
ُ:(البقرة:ٕ٘ٛ)مبدأىمُُوكذلكُكاف٢ُتوىُرسوؿُهللاُ...ُيكوفُىواهُمطابقاًُ

                     

                                                 
 متفقُعليوُمنُحديثُعمرُبنُا٠تطابُرضىُهللاُعنوُٓٚ
 رضىُهللاُعنهماُرواهُالًتمذىُاٟتكيمُوا٠تطيبُعنُابنُعمرؤُٚ
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ُكػافعُ–الذىُيريدُالفتحُُ–لكنُعندماُيقوؿُالشيخُللمريدُ ُ،وُشفاؤؾػففيُذاػل
ُالشيخ ُالعملُحىتُيسألو ُكُ:فيتكاسلُعن ُفيقذاػىلُفعلت ُكذاػ؟ ُأصل ُوأوؿ: صلُُ،

ُكيفُأي..ُُ!سباب!!وينتحلُاألُ،كذا ُُ!!؟تيوُالفتحمثلُىذا
بدوفُُُ–شيخوُُعندُماُ،إذاُخالفُماُعندهُفا١تريدُالذىُيريدُالفتحُلوُعبلمةُ..

حالةُيكوفُماُ٭تسُبوُُإىل.ُألنوُالبدُأفُيصلُ.ُإىلُدرجةُا١تراـفهوُملُيصلُُ–كبلـُ
ُابطنياًُُداخلياًُ ُالشيخ ُيريده ُا١تُرُيعرؼُما ُإشارة ُيفهم ُالصادؽ ُا١تريد ُألف قبلُُُشد..
ُالفتحػيفبلُُ...ُلاطػ،ويتبُلػفيتكاس،ُكونوُأيمرهُالشيخُٔتاُينفعوُلكن.ُكبلمو!! ُ..ُرـو

ُ::النور(ٗ٘)ُألفُهللاُتعايلُيقوؿ

                   ُُ
ُ:ُ:اٟتشر(ٚ)ُوأيضاًُ

                                        ُُ

ُا١تنواؿ،فا ُاإلٕتاه،١ُتريدُالصادؽُىوُالذيُٯتشيُعليُىذا ُسبقُُويفُىذا كما
ىتُػاداتُالػيستكثرُمنُالعبُبلُإفُا١تريدُالذىُيريدُالفتح،ُ..ُتصحيحُالوجهةُ:وقلنا
أمرُُمثلماُأيمرىمُابلتخفيف!!ُحىت٬ُتاوزُاٟتدُ..ُحىتُإفُسيدانُرسوؿُهللاُكافُ،ي مرُهبا

ُعبدهللاُبنُعمُر ُكلوُبدالًُُ،وإفطارُيـووُبصياـُيـو وكذلكُأمرهُأفُُ..ُمنُصياـُالدىر
ُبعضو ُبعضُالليلُويناـ ُكلوُبدالًُُ،يقـو ُالليل ُأيضاًُُ..ُمنُقياـ ُالقرآفُُوأمره أفُيقرأ

ُُُوٮتتمو ُثبلث ُُ..كل ُهللا ُرسوؿ ُاجملاىدينُُفكاف ُأو ُالعابدين ُأيمر ُالذى ىو
ُ.ابلتخفيف

ُإالُابلشدةُلكنُا١تريدُالذىُال .فكيفُيصَتُمثلُىذاُمنُ.ُ!!٠تبلؽليطيعُاُيقـو
ُالوفاؽ؟ ُفبلُ!!بلؽ؟ػالتُإىلبلُوكيفُيًتقىُىفُا١تعارجُحىتُيصلُُ،!!أىل ُأفُػبُ.. د

ُ،سوُاألعذارػتمسُلنفيلُ،ُحىتُالوػومنُابطنُ،يكوفُالدافعُللمريدُالصادؽُمنُداخلو
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والشهداءُُنعمُهللاُعليهمُمنُالنبيُتُوالصديقُتُ،ُليكوفُمعُالذينُأٯتشىُعلىُىواهُوال
ُوالصاٟتُت.
هاجُ..ُػىُا١تنػٯتشىُعلُالذىُيريدُأفُيفتحُعليوُهللا،فا١تريدُالصادؽُُ..ُوىكذا
ُكافُأيخذُهباُسيدانىوُاألخذُابلعزائمُُ..ُوماُا١تنهاج؟ ُكافُُرسوؿُهللاُالىت ُكمػا نفسو،

ُويتأدبُابآلدابُالىتُكافُيتأدبُهبػاُأصػحابُرسوؿُهللاُ..ُا٠تاصةُمنُأصحابوُيفعلوف
ُإذفُا١تنهاجُيكوفُمنُشقُت:ُ...ُمعُرسوؿُهللا

ُكافُيفعلهاُرسوؿُهللا، ُكُاألوؿ:ُأفُأيخذُنفسوُابلعزائمُالىت افُأيمرُػوليسُالىت
ُكافُعليهاُعُُِ،هباُ ُ،ذبُنفسوُهباػويهُ،األصحابُليةُُوالثاٌل:ُأفُيدرسُاآلدابُالىت

}ُماُفضلُأبوُ:ُويكوف٦ُتنُقاؿُفيهمُُ،ا١ترادُإىلحىتُيصلُُ،وي دبُنفسوُهبا
ُكثرةُروايةُوالُفتوىُوالُبكرُالناسُبكثرةُصبلةُوال ُ،كبلـُصياـُوال
ُ.ٕٚولكنُبشلُوقرُىفُصدره{
ُ ُبكر ُأبو ُسيدان ُكاف ُالذىُيعرؼُاإلشاراتُالىتُيلوُُِّ-لذلك ُسيدانُىو حُهبا

ُكانواُيتسابقوفُليسمعوىاُمنوُ-رسوؿُهللاُ ُ،اراتػملُيكنُصاحبُعبُفهوُُ،وأصحابو
ُكافُيفقوُ،صاحبُإشاراتُفكاُُولكنو يدانُعمرُػحىتُأفُسُ،اإلشاراتُىذهُوىوُالذى
ُو١تاُنزؿُقوؿُهللاُُ،كافُيتعجبُمنُىذهُاألحواؿُ(ٖ:)ا١تائدة:ُ

                                          
                   ُُ

؟ُفقاؿ:ُألفُىذاُنعىُرسوؿُهللاُتبكُُِ:ُملَُِرسوؿُهللاُلوُأصحاب،ُفسأبوُبكرأبكىُسيدانُ
ُ-ُوكذلك١ُتاُنزؿُقوؿُهللاُ..ُ!!ُألنوُمعُابطنُرسوؿُهللاُمباشرة:ُُ

                                                 
 أخرجوُالًتمذىُٕٚ
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       ( سٕزح)انُصس 

إىلُُوىذاُمعناهُرجوعُرسوؿُهللاُُ،اعاًُرجَُُّ:أىُ،فقاؿ:ُتواابًُُ،فسألوهُ..ُ!!فبكىُاثنية
قبلُأفُُيفقوُماُىفُابطنُرسوؿُهللاُُفكافُدوماًُُ.الرفيقُاألعلىُإىلأىُانتقالوُُربو،

ُ.ُشدةُتعلقُقلبوُْتبيبُهللاُومصطفاهلُ،ينطقُبوُرسوؿُهللا
ُكت وكافُُ،!!ابُهللاػأماُسيدانُعمرُفكافُأيتىُاب٠تبُمنُالسماءُقبلُأفُينزؿُبو

ُرأيو ُذلكُعلى ُبعد ُالقرآف ُذلك؟ُُ،!!ينزؿ ُلو ُُ!!كيفُيتم ُعلت... ُ،فهامتُ،روحو
منُُتىُهباأفيُ،ىُالنىبُا١تختارُػفإستشرفتُىذهُاألخبارُقبلُأفُينزؿُهباُجبيلُعل

ُُ.والنجوى٬ُتوؿُدائماًُُهُىفُعاملُالسرُِّألفُسرَُّ،عاملُالسرُِّ
عندماُُ-ُبلُأيضاُسعدُبنُمعاذُ..ُُفقطُوىذهُا٠تصوصيةُليستُلعمرُ

ُنُْمُُِهللاُُِمُِكُْفيهمُْتُُُتَُمُْكَُلقدُحَُ)ُ:قاؿُلوُحضرةُالنىبُُُ-حكمُعلىُاليهودُ
فأنتُنطقتُُ،اإل٢تية!!ُأنتُاٟتاجبُللمحكمةُ:أىُ...ُٖٚ(اتوَُٝتََُُعُِبُْسَُُؽُِوُْفػَُ
ُ!!ُغتوُ...لَّةُحكمتُوأنتُبػَُػأىُأفُاحملكمُ،كمابٟتُُ

تفعلُُوكانتُالُ،ملكتُاألشباحىذهُاألرواحُىىُالىتُ!!ُ...ُ؟ُماُىذهُاألرواح
ُ.علىُىدىُمنُحبيبُهللاُومصطفاهُُإالَُّػبَتةكُصغَتةُوال

فهمُُ..ُلنوراٌلىذاُىوُا١تنهجُالذىُيسَتُعليوُأىلُتزكيةُالنفسُلنواؿُالفتحُا
ُهباُنفسوُفعاؿُسيدانُرسوؿُا٠تاصةأُوُ،معُأحواؿُسيدانُرسوؿُهللاُدائماًُ ُ..،ُالىتُألـز

ُ،واؿُاألصحابُوتعلمواُمنهمُاآلدابأحُإىلهنمُنظرواُأكماُُ..وقدُألزمواُهباُأنفسهمُ
بليسُفإُ،رٔتا٬ُتعلوُٮترجُمنُدائرةُمعيةُالنىبُالعدانفُُيًتكوُاإلنساف،ُواحداًُُألفُأدابًُ
ُ::ص(٘ٚ)لوُربوُُعندماُقاؿُ–،ُوكافُعنُأتويلُواحدٍُُُبذنبٍُنُمعيةُهللاػخرجُم

                                                 
ُُٖٚ
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وخطأهُُ،٬توزُالسجودُإالُهللُأنوُإعتقدُأنوُال...ُُ!؟فماُالذىُمنعوُمنُالسجود
يقوؿُاإلماـُأبوُالعزائمُرضىُوىفُذلكُُ،ىوُهللاُُرهُابلسجودػذىُأمػأنوُنسىُأفُال
ُهللاُعنو:ُ

ممممممتٍ  َْ ٍَ  َ جَممممممُس ذَ حُ انعَممممممبِز ِٛ َٕ ْفمممممم ممممممتٍ َْ َْ ٍَ  َ جَممممممُس ذَ حُ انعَممممممبِز ِٛ َٕ ْفمممممم َْ  

  

اَِٗ َٕ ٍْ ِزْضممم مممََُس ًْ اَِٗ َبْثمممرُْل انمممَُّْفَه رُ َٕ ٍْ ِزْضممم مممََُس ًْ    َبْثمممرُْل انمممَُّْفَه رُ

ُكاإلنسافُالكبَت   ُزلَُّ،فليسُاإلنسافُالعادى ُالعاملُِوإ٪تا ُُللعاملَُُُزلةٌُة مُػالَُأىُالعَُ..
ُ ُكلهم ُوراءه ُنُُدائماًُولذلكُفالعاملُُِ..الذين ُفيراجع ُليصحح ُحبػو٬تعُ، ادهػفسو لُػل

ُمتص ُحظُُِّ،ومصطفاهبُهللاُػْتبيُبلًُػوداده ُمن ُابلكلية ُوىواهوٮترج ُو ٢ُتمُُوال، يسمح
ُأبداًُ ُألفُأوؿُشرطُللصاٟتُتُوا١تتقُت:ُإىلُابلعودة ُأفُيلقىُهللاُ.. أالُيكوف٢ُتمُُيـو

أوُىوىُىفُُ،بلفىوىُىفُفُأوُ،ىفُا١تاؿُماُالذىُمازاؿُلوُىوىًُأُ.إالُهللاُورسولوُىوىًُ
ُا١تنصب أوُُ،ُأوُأمورُا١تشيخة،أوُأمورُالظهورُ،أوُىوىُىفُأمرُمنُأمورُالدنياُ،ىذا

ُػفهُ،غَته ُ٭تتاج ُُ،كبَتُُجمٍُُّأدبٍُُإىلذا ُالنذير ُالبشَت ُمنهج ُعلى ُيصَت ُ.حىت
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ُُمراقىُومقاماتُالنفسُمراقىُومقاماتُالنفسُ
ُُمقاماتُالنفوسُمقاماتُالنفوسُ

  

oo  ا يبزحا يبزح  ِه ِه فْ فْ يَبو انَُّ يَبو انَُّ : : انًَبو ا ٔلانًَبو ا ٔل  

oo  يَبو انُفه انهٕايخيَبو انُفه انهٕايخ: : ثبَٗثبَٗانًَبو انانًَبو ان  

oo  انًَبو انثبنثانًَبو انثبنث : : ًُ ًُ يَبو انُفه ان   ًخًخَٓ َٓ هْ هْ يَبو انُفه ان

oo  انًَبو انساثأانًَبو انساثأ : : ًُ ًُ يَبو انُفه ان   طًئُخ طًئُخ يَبو انُفه ان

oo  اضٛخ اضٛخ يَبو انُفه انسَّ يَبو انُفه انسَّ : : انًَبو انخبيهانًَبو انخبيه  

oo  انًَبو انسب عانًَبو انسب ع : : ًَ ًَ يَبو انُفه ان   خخَّٛٛ َّ ِض ِض سْ سْ يَبو انُفه ان

oo  يَبو انُفه انكبيهخيَبو انُفه انكبيهخ: : انًَبو انسبثأانًَبو انسبثأ  
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ُُمراقىُومقاماتُالنفسُمراقىُومقاماتُالنفسُ
  

ُ(اجملادلة:ٔٔ)ُ:فُعظيمأتقاـُىفُاإلٯتُ،كلُم منُكرَلنعمُعلىُُأاٟتمدُهللُالذىُ

                                   

.ُوالنفسُأوُاٞتوىرةُالرابنيةُأوُأوُالنفوسُالىتُذكرانىاُقبلُذلكُ،نفستًتقىُال
ُ.ُاماتُقرآنيةتًتقىُىفُمقُاٟتقيقةُالىتُتسَتُىذاُاٞتسدُ..

واستنبطواُذلكُمنُالقرآفُُ-وقدُوصفُالعارفوفُمراتبُالنفسُالىتُتًتقىُفيهاُ
ُأوصافاًُُ-ُالكرَل ُمرتبة ُكل ُللنفسُىف ُو٤تاسنُواالًُػوأحُفاتٍُػوصُ،وعبلماتٍُُوجعلوا ،

ُمبلُإهنمُخصُُُّوقبائحُ.. ُبذكر ُكلُمرتبة ُ.نُاألذكػوا ُفكلَّػار ُاتصفتُبصفاتُ. ُ..ما
ُُ.منُىذهُاألٝتاءُ نسمٍُُ-افهاُهباُألجلُاتصُ-ٝتيتُ

،ُوإليهاُارة""أمَُُّ:ٝتيتُوصارتُٖتتُحكمهاُ...ُفإفُصادقتُالنفسُالشهوانية،
ُ::يوسف(ٖ٘)ُىلااإلشارةُبقوؿُهللاُتع

 ُ ُ  ُ   ُ ُ ُ  ُ   ُ

ُميلُػبقىُفيُلكنُ..ُوأذعنتُالتباعُاٟتقُٖتتُاألمرُالتكليفى،ُوإفُسكنت ها
ُلوَُُّ:تيَّٝتُُُ،الشهواتُإىل ""ُ ُعزَُُّ،امة ُهللاُهبا ُالىتُأقسم ُسبحانوُوىى ُىفُقولو ُشأنو
ُُ:(:القيامةٕ)

  ُ ُ  ُ  ُ
ُا١تيل ُالنفسُالشهوانية،ُوُفإفُزاؿُىذا ُُقويتُعلىُمعارضة ُميلها عاملُُإىلوزاد

،ُٚ)ُىلاوىىُالىتُذكرىاُهللاُىفُقولوُتعُ،ةُ"مَُلهَُ"ُمُُُ:تيَّٝتُُ.ُ..وتلقتُاإل٢تاماتُُػدس،الق
ُ:(الشمس:ٛ
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ُُُُ   ُُ         ..              ُُ       ُُ
يتُالشهواتُػونسُ،أصبلًُُهوانيةُحكمٌُػللنفسُالشُوملُيبقَُُ،افإفُسكنُاضطراهبُُ

ُ ُ"مطمئنة"ُ:تيَّٝتُُُ...ابلكلية ُترقَّ، ُتُعفإف ُىذا ُن ُعينها،وسقطتُا١تق.. ُػاماتُمن
"ُُ:تيَّٝتُُ...ُُىذاُاٟتاؿُعليهاُ.ُفإفُزاديةُ""راضُ:تيَّ.ُٝتُُ..وفنيتُعنُٚتيعُمراداهتاُ

ُعندُاٟتقُوا٠تلقيَّضُِرُْمَُ "ُ ُسبحانوُ.ة ُىفُقولو ُاألوصاؼُالثبلثة ،ُٕٚ)ُوقدُذكرتُىذه
ُ::الفجر(ٕٛ

      ُ ُ    ُُ    .ُ  ُ ُ ُ      

وىذاُُ،"كاملةُُ:ُ"ٝتيتُ...العبادُإلرشادىمُوتكميلهمُُإىلمرتُابلرجوعُأُُفإفُ
ُ:البقرة(:ٕٗٔ)ُىلاىفُقوؿُهللاُسبحانوُوتع

  ُ  ُ  ُ  ُ   ُ    ُُ ُ  ُ
  ُ ُ     ُ

ُ::يس(ٕٔ)ُوقولوُجلُشأنو

   ُ  ُ     ُ ُ  ُ     

ُاٞتوىرُا١تذكورُيسمىُأيضاًُ ُ،"القلب"ُ:قاؿُلوويُُُ،":"النفسُالناطقة..ُػػػبُوىذا
ُلو ُاإلنسانيةويقاؿ ُ"اللطيفة ُلوُ،": ُاإلنسافويقاؿ ُ"حقيقة :"ُُ ُا١ت... ُالعاملُُُِؾُُرُِدُْػوىو
ُابألوامرُالشرعيةُ.ُُبُُا١تخاطَُ

ُترقىُىذاُاألمرُالرابٌلُشيئاًُ اموُاألوؿُػمقُإىلُ،فشيئاًُُوا١ترادُمنُسلوؾُطريقُالقـو
ُ ُوروح ..ُ ُالكماالت ُمنتهى ُسدرة ُوصفها ُالىت ُواألدوية ُأىلُأ....ابلعبلجات رواح

ُُ،النهاايتُ ُالكبلـ ُوقلة ُوالقياـ ُالصياـ ُأسلفنا ُكما ..ُ ُعلىُوالشفقُ،والىتُمنها ة
ُوالفكرُ،انـاأل ُأُوُ،والذكر ُوترؾُاٟتراـكلُاٟتبلؿ ،ُ ُغػمُ..ُوغَته،.. ػَتُخروجُعنُن

بلُُ،يشفىُمرضوُرعُالػكلُمنُتداوىُبغَتُدواءُالشُُألفُ،مقدارُذرةُوالرعُدائرةُالش
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ُ،ػةُالقرآنية،ُواألشفيةُاحملمديةىُابألدويػالكُيًتقػزاؿُالسػيُوالُعلىُمرضو،ُيزدادُمرضاًُ
ُ ُبعد ُػأفُيصُإىلُدرجةدرجة ُتنُإىلل ُوىزَّػما ُكانتُقُُِوػؿُمنو ُالىت ُاآلدمية ُةلَُبػُْالصورة
ُ!!.ا١تآلئكة

ُالذميم ُاألوصاؼ ُعن ُالتخلى ُىف ُوالصاٟتُت ُالسالكُت ىُػوالتحلُ،ةػفجهاد
والبخلُُ،دػدُواٟتسػواٟتقُ،كاٞتهلُوالغضبُُ؛فاألوصاؼُالذميمة..ُألوصاؼُاٟتميدةُاب

ُ،وكثرةُالكبلـُوا١تزاحُ،ةػاهُوالرايسػوالرايءُوحبُاٞتُ،روروالكبُوالعجبُوالغُ،والتعاظم
ُللخلق ُوالتهاجرُ،والضحكُوالتفاخرُ،والتزين ُوالتقاطع ُالعورات، ُوتتبع واألملُ،

ُُقلُُوسوءُا٠تُُُ،واٟترص
ُوالرفق،ُُُ؛واألوصاؼُاٟتميدة ُوالتذلل ، ُوالكػـر ُالباطن، ُوصفاء ُوالعلم، كاٟتلم

التوكل،ُواحملبةُوالشوؽ،ُواٟتياءُوالرضا،ُواإلخبلصُوالتواضعُوالصبُوالشكر،ُوالزىدُُو
والبغضُىفُُوالصدؽ،ُوا١تراقبةُواحملاسبة،ُوالتفكر،ُوالشفقةُوالرٛتةُعلىُا٠تلق،ُواٟتب

،ُوسبلمةُالصدر،ُزلةوالبكاءُواٟتزف،ُوحبُا٠تموؿ،ُوحبُالعُُهللا،ُوالتأٌلُىفُاألمور،ُ
ُواٟت ُوا٠تػضوع، ُوا٠تػشوع، ُالكػبلـ، ُوقلة ُوحُُوالنصح، ُالقلب، ُوانكسار سنُضور،

ُلق.ا٠تُُ
ُ

ُُمقاماتُالنفوسمقاماتُالنفوس
ُُا١تقاـُاألوؿُ:ُمقاـُالنفسُاألمَّارةُا١تقاـُاألوؿُ:ُمقاـُالنفسُاألمَّارةُ

ُمتوجهاًُ ُالقلب ُكاف ُالنعمُإىلُإذا ُأبلواف ُالدنيويُ،اٞتسد ُاللذات ُػةوأصناؼ
ُ..كاف٤ُتجوابًُ ُابلا١تسمَُُّ،اتُا١تعاصىػبظلمُوالشهواتُالنفسانية أوُُ،أوُالطبعُػرين،اة

ُالغيوبُاًُيرىُشيئُوالُ،ا٠تتم ُأنوار ُيفعلػٔتُػاىلفبلُيبُ،من ُمنُاآلثػا ُوالذنوب!!ػو ُ..ُاـ
ُوربووأ ُالعبد ُاٟتجبُالىتُبُت ُػألهنُ-حجبُالذنوبُُ:عظم ُظلمانية ُمنُُ-ا وغَتىا
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ُكافُال ،ُالُتوجبُ...إالُأهناُنورانية،اػعىُىفُرفعهػبدُللسالكُمنُالسُاٟتجبُ..ُوإف
ُ.البعدُابلكلية
الغضبُُ:ػػػػُػصفُبػألنوُيتُ،ارةُ""ُالنفسُاألمَُُّػذهُا١ترتبةُبىُ"ُالقلب"ُىفُىسمَُّويُُ
ُواٟتسدُ،ا١تذمـو ُوالتعاظمُ،واٟتقد ُوالغرورُ،والكب ُمنُ،والعجب ُذلك ....وغَت

ُا١تُُ ُالذميمة ُربواألوصاؼ ُحضرة ُعن ُلو ُاألمُ،بعدة ُىذا ُيستغرب ُاتباعُػوال ُألف ر
:ُلتُليوسفُالصديقُعليوُالسبلـزُقاروىُأفُامرأةُالعزيُ.الشهوات٬ُتعلُالعزيزُذليبلًُ

ُا١تلوؾُعبيداًُ.ُإفُاٟترصُوالشهوةُصَتَُّ.ُيوسفُاي ُالعبيدُوإفُالصبُوالتقوىُصَتَُُّ،ا ا
ُ.ُ(احملسنُتُيضيعُأجرُفإفُهللاُالُفقاؿ٢ُتاُ:ُ)إنوُمنُيتقُويصبُ،ملوكاُ

ُالقوى ُابلذكر ُيكوف ُا١تقاـ ُىذا ُأبوابُالشريعةُ،وا٠تبلصُمن ُ،والوقوؼُعلى
ُوتُوعذابُالقبُوماُبعدهُمنُأىواؿُاآلخرة.وٗتويفهاُاب١تُ،النفسُو٤تاسبة

 

ُُا١تقاـُالثاٌلُ:ُمقاـُالنفسُاللوَّامةُا١تقاـُالثاٌلُ:ُمقاـُالنفسُاللوَّامةُ
ُا١تقاـ: وحا٢تا:ُُ،:ُالقلبو٤تلهاُ،خُز:ُعاملُالُبوعا١تهاُ،سَتىاُهللُوالنفسُىفُىذا

بُػوحُ،ُوالرايءُا٠تفى،واإلعًتاضُعلىُا٠تلقُ،بجُْعُُلواُ،والفكرُ،وصفاهتا:ُاللـوُ،احملبة
ُوالرايسةػالشه ُاألمَُُّ،رة ُالنفس ُأوصاؼ ُبعض ُمعها ُيبقى ُىذهُُ،ارةوقد ُمع لكنها

ُوتعلمُأفُىذهُالصفاتُمذمومة.ُُ،ُوالباطلُابطبلًُُ،ترىُاٟتقُحقاًُُاألوصاؼُ..
ُمنُقياـ ُأعماؿُصاٟتة ُوغَتُذلكُمنُأفعاؿُالبوصياـُ،و٢تا ،ُُ لكنُيدخلُ..

أفُيطلعُالناسُعلىُماُىوُىذهُالنفس:ُُفيحبُصاحبُبُوالرايءُا٠تفى،جُْعليهاُالعُُ
ُ..ُوالُيعمل٢ُتمُ،يظهرىمُعليهاُمعُأنوُٮتفيهاُعنهمُوالُ-عليوُمنُاألعماؿُالصاٟتةُ

ويكرهُىذهُا٠تصلةُُ..ُُعليوُمنُجهةُأعمالوٌَتُثػُْدُويػُُمَُإالُأنوُ٭تبُأفُ٭تُُْ..ُُبلُعملوُهلل
ُ،ببلُخطرُابلكليةُلكاف٥ُتلصاًُُألنوُلوُقلعهاُ،!!ٯتكنوُقلعهاُمنُقلبوُابلكليةُوالُ،أيضاًُ
ُ.أفُا١تخلصُتُعلىُخطرُعظيمُواٟتاؿُُ
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:ُألفُالرايءُاٞتلىُ،وىذاُىوُالرايءُا٠تفىُ،عرؼُأنو٥ُتلصألفُا١تخلص٬ُتبُأفُيُُ
ُابلكلية.ُ،ىوُالعملُألجلُالناس ُوىوُالشرؾُا٠تفىُا١تذمـو

ُا٠تطرُوال دُأفُبشهُو،ُبلصػالفناءُعنُشهودُاإلخػإالُبُيكوفُا٠تبلصُمنُىذا
ُشهودُذوؽُ.ُ..ُُىلااحملرؾُوا١تسكنُىوُهللاُتع

٭تتاجوفُُاـُالػذاُا١تقػوىذاُالشهودُمتوقفُعلىُسلوؾُطريقُا١تقربُتُ..ُوأىلُى
ُوالُ،ىتُٮتلصوفُفيوػحُبلًُػيروفُألنفسهمُعمُألهنمُالُ،ٮتطرُببا٢تمُبلُالُ،اإلخبلصُإىل

ُ.ُحىتُيتضرروفُبوُيروفُلغَتُهللاُفعبلًُ
ُترؾُالعاداتةُىفُىواجملاىد ُا١تقاـُحقيقتها ُُذا ُالىتُال.. ُ:ستةُبدُمنهاُوأركاهنا

ُواإلعتزاؿُعنُاألانـ،وىىُ ُوتقليلُالكبلـ، ُا١تناـ، ُوتقليل ُعلىُُتقليلُالطعاـ، والذكر
ُهللُابلشرحُىفُىفُىذاُالكتاب.ُوكلهاُقدُتناولناىاُواٟتمدُُوالفكرُعلىُالتماـُ،ُالدواـ

ُاأل ُىذه ُمن ُالستة:وا١تطلوب ُالنبوىُشياء ُالنهج ُعلى ُىُ،االعتداؿ ذهُػوٙترة
ُالُِ ُعامل ُالسالكُىف ُيدخل ُمقاماتُا١تقربُتُ،اؿػمثاجملاىداتُأف ُأوؿ ُيُ،وىو رىُػوفيو

دُيكوفُبُتُػ...ُوقُػاًُوقدُيكوفُذلكُمنامُ،تدرؾُابٟتواسُا٠تمسُالىتُالاألمورُالسالكُ
ُواليقظة ُ.النـو
ُ

ُُ:ُمقاـُالنفسُا١تُلَهمة:ُمقاـُالنفسُا١تُلَهمةا١تقاـُالثالثا١تقاـُالثالث
يقعُنظرهُىفُىذاُا١تقاـُإالُعلىُُٔتعٌتُأفُالسالكُالىتُسَتىاُعلىُهللا،ُوىىُال

ُىفُشهودهُ.ُاىلوفناءُماُسوىُهللاُتعُ،هورُاٟتقيقةُاإلٯتانيةُعلىُابطنولظُاىل،هللاُتع
ا١تعرفةُُ:اػوواردىُالعشقُ...ُ:وحا٢تا...ُُالروحُ:و٤تلهاوعا١تها:ُعاملُاألرواحُ...ُ

ُ،لُاألذىوٖتمُُُّ،واٟتلمُ،والصبُ،والتواضعُ،والعلمُ،قناعةوالُ،اوةالسخُ:وصفاهتاُ...
ُالناس ُعن ُعلىُالصبلحُ،والعفو ُأفُهللاُتعػوشُ،وقبوؿُعذرىمُ،وٛتلهم آخذُُاىلهود
ُكلُدابة ُ.بناصية
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وصارتُتسمعُُاُ...ػورىاُوتقواىػاُفجػأ٢تمهُاىلألفُاٟتقُتعُ،""ملهمةُ:تيَّوإ٪تاُٝتُُ
ُةُالشيطاف.ُػلكُو١تَّةُا١تَُػ١تَُّ-بغَتُآلةُُ-

ُع ُالشيخوالواجب ُمتابعة ُا١تقاـ ُىذا ُصاحب ُالشريعةُ،لى ةُػومبلزمُ،واتباع
ُيُُُ،األدب ُقراءكرُِوأف ُعلى ُنفسو ُاألوراده ُالطريقةُ،ة ُبقيود ُويقيدىا ُا١تقاـُ، ُىذا ألف

ُ،ماتُالعليةاا١تقُإىلتُُىُشرىاُ..ُترقَّػسُعلػَتُالنفػبُخػإفُغلػجامعُللخَتُوالشر:ُف
ُ ُنزلوإفُغلبُشرىا ..ُ ُا٠تَتُعلىُُ..فلُسافلُتُػسأُإىلتُػعلىُخَتىا ُغلبة وعبلمة

ُمعموراًُُ:الشر ُابطنو ُالسالك ُيرى ُمعموراًُُأف ُوظاىره ...ُ ُاإلٯتانية ابلشريعةُُابٟتقيقة
علىُوفقُإرادةُهللاُُأبفُماُىفُالوجودُجارٍُُاإلسبلميةُ...ُوذلكُأبفُيكوفُابطنو٤ُتققاًُ

ُتعمقدَُُّ،اىلتع ُبقدرتو ُظاىرهُوُ...ُاىلر ُيكوف ُمتجنباًُُمتلبساًُُأف ...ُ ٚتيعُُابلطاعات
ُكافُبُتُالناسُ ُكافُىفُخلوة.ُ،الكبائرُوالصغائرُ...ُسواء ُأو

ُابلعش ُيكوف ُا١تقاـ ُىذا ُىف ُالنفس ُُ،وا٢تيمافُ،قػوسوؽ ُ،الوصاؿُإىلوالشوؽ
ُاألحبة ُمع ُاحملبوبُ،واالجتماع ُلقاء ُا١تعشوؽُوالتمتعُ،وتذكر ُوجو ابُوأسبُ،ّتماؿ

،ُ:ُالذكروىىُ،هباُصارتُاألبداؿُأبداالًُُ-ُ"ُستةُأمور"ُ،لسالك١ُتنحُىذاُا١تقاـأتىيلُا
ُوأعظمهاُاٞتوع.ُوالعزلةُ..ُ،والصمتُ،والسهرُ،واٞتوعُ،والفكر

عبتاُعليكُػوإفُصُ،دةػتًتؾُالرايضةُواجملاىُالُفياُأيهاُالراغبُىفُىذاُا١تقاـ:ُ..
ُ:وأرضاهُقوؿُاإلماـُأّبُالعزائمُُ-بعُتُسرؾُُ-..ُواٟتابُ

  رهممَّ انسٚبضممخ ٚممب يسممكٍٛ ُبٚزٓممبرهممَّ انسٚبضممخ ٚممب يسممكٍٛ ُبٚزٓممب
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  ُ ُأف ُا١تسكنةواعلم ُىف ُمودعة ُالربوبية ُفُأسرار ..ُ ُالذؿُساوالعبودية ػلكُطريق
ُ،بُإالُابلعبوديةػمنُا١تطالُتناؿُمطلباًُُفإنكُالُتكنُمنُالعبيدُاألحرار،ُنكسارُ..واال

أدفنُوجودؾُ))قاؿُابنُعطاءُهللاُىفُاٟتكمُ:ُُيتمُ...ُولكنوُالُ،وقدُ٭تصلُبدوهنا
ُماُنبت٦ُتاُملُيدفنُملُيتمُنتاجو((ىفُأرضُا٠تموؿُ،ُف

ُكنستُنفوُسهمُُطريقناُال))ُ:وقاؿُبعضُالصاٟتُت يصلحُإالُألقواـ
ُ.بل((ا١تزاَُ
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ُُفادفنُوجودؾُ.. ُقبلُ)ُ:ُيصدؽُعليكُقولوحىتواخفُشخصكُ.. موتوا
ىُمعوُػيبقُٕتعلوُالُ،تنتابُالصادؽُىفُىذاُا١تقاـُناءوىىُحالةُمنُالفُ..(ُأفُ٘توتوا

شكُأفُىذهُاٟتالةُىىُحالةُاألموات.ُُوالُمنُاألشياءُ...ُماؿُأوُولدُأوُشلُإىلميلُ
ُكافُا١تَُ ذهُاٟتالةُيكشفُلوُعنُػىفُىًُاُػفهذاُالسالكُأيضُ،تُيكشفُلوُعنُالبزخيُِّو١تا

ُكبل٫تاُشعبتافُمنُعاملُا١تلكوتُ.ُُوعاملُا١تثاؿُُوالبزخُ....ُُعاملُا١تثاؿُوالبزخ
ُأفُتكوفُمتعشقاًُُىذهُاألحواؿُ..ُإىلفالواجبُعليكُأنكُإذاُملُتكنُوصلتُ

ُكلُمنُطلبُشيئاًُُ،لتحصيلهاُطالباًُُ،٢تا انلوُبقدرةُهللاُىفُطلبوُ..ُُدَُّجُِوَُُ،بلصػ نخُألف
ُ.ىلاتع
 

ُُةُةُطمئنَّطمئنَّا١تقاـُالرابعُ:ُمقاـُالنفسُا١تُُا١تقاـُالرابعُ:ُمقاـُالنفسُا١تُُ
..ُُرػالسُ:،ُو٤تلها:ُاٟتقيقةُاحملمدية،ُوعا١تهاسَتىاُمعُهللاوالنفسُىفُىذاُا١تقاـُ

ُ:،ُوصفاهتا:ُبعضُأسرارُالشريعة،ُوواردىا:ُالطمئنينةُالصادقة،ُوحا٢تاوىوُابطنُالروح
ُوالصبُعلىُالببلء.ُ،والرضاُابلقضاءُ،والشكرُ،والعبادةُ،واٟتلمُ،والتوكلُ،اٞتود

ُا١تقاـ ،ُىُشباًُػرُالتكليفاليفارؽُاألمػُفأُ:ومنُعبلماتُدخوؿُالسالكُىفُىذا
ُُوال ُا١تصطفى ُأبخبلؽ ُإال ُُوالُ..ُيلتذ ُابتباع ُإال ُ..أيطمئن ُمقاـُُقوالو ُىذا ألف

ُ.ُواإلٯتافُالكاملُ،وعُتُاليقُتُ،التمكُت
ُ ُعما ُلسانو ُيًتجم ُا١تقاـ ُكافُالسالكُىفُىذا ُمنُحقأو١تا ُهللاُىفُقلبو ائقُػلقاه

ُالشريعةاألشياء ُوأسرار ُيتُ،، ُإفبل ُكلمة ُورسولوكلم ُهللا ُلقوؿ ُمطابقة ُوىى ُلزموُال ،
.ُويًتجمُوػوُعليػبُمُهللاُػاإلجتماعُمعُا٠تلقُىفُبعضُاألوقاتُليفيضُعليهم٦ُتاُأنع

والوقوؼُُو٠ُتدمتوػعُفيػينقطُمعُهللاُوقتٌُُ،ُعلىُأفُيكوفُلوُأيضاًُمكَُاُىفُقلبوُمنُاٟتُِعمَُّ
ُُعُاألوقات،ُحىتُالػقُىفُٚتيػا٠تلُيناسبُصاحبُىذاُا١تقاـ٥ُتالطةُوالُعلىُاببو، ٭تـر

ُمنُالًتقىُإىلُماُبعدهُمنُا١تقامات.
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نُالكرامات،ُػمُيئاًُػديهمُشػىُأيػلُإذاُأظهرُهللاُعللذلكُترىُاحملفوظُتُمنُالكمَُّ
ُكرامةُُ٭تسوفُهبا،ُوالُال ُ!!أـُال؟ُ..يعلموفُأظهرتُعلىُأيديهم

ُكعبوْتصاُبرجلُفضربوُالرجلُمرَُُّمنهم:ُروىُأفُرجبلًُ تُػفلمُيلتفُ،ةُأصابتوُىف
ُ!!أينُأنتُمنُالعفوُوالسماح؟ُ:فقيلُللوىلُ،،ُفسقطُالضاربُميتاًُاربُومشىػالضُإىل

ُتقُ:فقاؿ..ُُ!!وىل٬ُتوزُلكُقتلُنفس٤ُترمة؟ أعرؼُوالُُ،ولوفوهللاُليسُىلُعلمُٔتا
ُ.يعلموفُوُمنُحيثُالئولكنُجرتُعادةُهللاُ نكراـُأولياُالرجل.

،ُواطلبُمنُهللاُالعوفُعلىُ٘تزيقُماُبقىُعليكُمنُاٟتجب.ُ.ُفافهمُا١تقصود
ُاٟتج ُا١تقاـ:ػفإف ُىذا ُىف ُالكراماتُب ُحب ُوا١تيل ُوالشُليها،إ، ُالرايسة هرةُػوحب
لُُػلنيُ..ُكػىُيديػمُعلػألجلُاجتماعُالناسُ..ُوحصوؿُاإلىتداء٢ُتُ،ادُوا١تشيخةػواإلرش
ُ.س!!دسائسُالنفشلُمنُذلك....ألنوُمنُفإايؾُوالتعرضُل..ُُالثواب

منُُُ-ُوأشهرؾُوألبسكُثوبُا١تشيخة،ُوأنتُىفُىذاُا١تقاـُوأماُإفُأقامكُهللا
فإذاُُ،نُالعزلةػَتُلكُمػفإنوُخُفقمُأبمرُهللاُ..ُ-بُتطلُُّغَتُسعىُمنكُوالُحبُوال

حىتُولوُُ-ابُوالسنةُػاعُالكتػوملُتزؿُقدمكُعنُاتبُ،طمأنينةُرٛتانيةنتُنفسكُأاطم
جذبتكُيدُاأللطاؼُجذبةُالكماؿُ..ُُبلُامتزجُدمكُوٟتمكُ نتباعُالشرعُ-لةُ٪تُْقدرُأُُ
ُالدنيػنُأمػمُيئاًُػتدرؾُشُفبلُ.. ُكافُحاضراًُػور ُإالُإذا ُواآلخرة ُُوُا مىتُغابُعندؾُ..

ُفًتُعنُمشاىدةُٚتاؿُاٟتقُوجبللو.الُيُوذلكُألفُقلبكُعنكُغبتُعنوُ...
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ُُُُا١تقاـُا٠تامس:ُمقاـُالنفسُالراضيةا١تقاـُا٠تامس:ُمقاـُالنفسُالراضيةُُ
وىوُُ،السرُُِّسرُُُّ:و٤تلهاُ،:ُالبلىوتوعا١تهاُىل،االنفسُسَتىاُىفُهللاُتعُوىذهُُُُ

ُسبحانوُالُما ُاٟتق ُلغَت ُعليو ٤ُتوُُ..ُالفناءُ:وحا٢تاُ،اطبلع ُعن ُعبارة ُىنا والفناء
فبلُتفٌتُذاتوُىفُذاتُاٟتقُُ،ذاتوُفالذىُيفٌتُمنُالعبدُصفاتوُالُشريةُ..ػاتُالبػالصف
ُ.ُىلوفُالذينُكذبواُعلىُهللاوُاٞتاماُيفهمػُكُ،وعبلُجلَُّ

ُكلماُتقرَّ ةُا١تناقضةُػفاتُالذميمػوٗتلىُعنُالصُ،هللاُابلعبوديةُإىلبُبلُإفُالعبد
ُٗتلَّعمَُُّصفاتُٛتيدةُعوضاًُُ-منوُُفضبلًُُ-وىبوُهللاُُ،للعبودية نُالصفاتُػوُمػىُعنا
ُوالعبدُىوُالعاجز...ُوهللاُىوُالقادرُُالذميمةُ..

ُ ُا١تقاـ ُوالنفسُىفُىذا ُ"ُ:وىى.. ُُ"الراضية ..ُ ُوارد ُالُ–ليس٢ُتا ُالوارد ُألف
ُكافُُ-٢تاُأثرُُدُزالتُىفُىذاُا١تقاـُحىتُملُيبقَُوقُ،يكوفُإالُمعُبقاءُالصفات ولذلك
ُ."فانياًُالسالكُىفُىذاُا١تقاـُ"

والرضاُُ،ورعػوالُ،بلصػواإلخُػاىل،الزىدُفيماُسوىُهللاُتعُ:وصفاتُىذهُالنفس
نوُمستغرؽُكُألػوالُانكارُقلبُ..ُوذلُاعًتاضُنفسُ..ُنُغَتلُماُيقعُىفُالوجودُمبك

..ُ ُا١تطلق ُاٞتماؿ ُوالنصُوالُىفُشهود ُاإلرشاد ُعن ُاٟتالة ُىذه ُللخلقػٖتجبو ُوالُ،ح
ُكبلم ُ..يسمعُأحد ُإالُوينتفعُبو ُمشػكلُذلكُوقلبُُو ُالآلىوتُ...ػغوؿُبعػو ُوسرُُِّامل

ُ.ُرُِّػالسُِّ
إالُُ،تردُودعوتوُالُاىل،األدبُمعُهللاُتعغريقُىفُْترُُوصاحبُىذاُا١تقاـُغريق،

ػردُتُدعوُفبلػويُفإنوُيطلب..ُ،ُإالُإذاُاضطرُوأدابًُُينطقُلسانوُابلس اؿُحياءًُُأنوُال
نُحضرةُػودىُمػدُنػألنوُقُ..واألصاغرُُعندُاألكابر٤ُتًتـٌُُدعوتو،ُوىوُعزيزُعندُا٠تلق،

ُلديناُمكُتُأمُت)ُ:القرب ُ(إنكُاليـو ُتعظيمُا٠تلق، ُقهريػلُفصار ُولذلكُالُ،!ًُاُػو
ُيركنُإليهم.
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ُُُُا١تقاـُالسادس:ُمقاـُالنفسُا١ترضيةا١تقاـُالسادس:ُمقاـُالنفسُا١ترضية
ُالنفسُ ُتعُوىذه ُهللا ُعن ُالشهادةُ:وعا١تهاُاىل،سَتىا ُ،ا٠تفاءُ:و٤تلهاُ،عامل
ُوواردىاَتةػاٟتُ:اػوحا٢ت ُا٠تلقوصفاهتاُالتنزيو،ُ:، ُحسن ُتعُ،: ُهللا ُسوى ُما ُاىل،وترؾ

ُوحبهم،ُوا١تيلُإليهمُ..والصفحُعنُذنوهبمُُ،ح..ُوٛتلهمُعلىُالصبلُواللطفُاب٠تلق
ُ.النفسانيةُعلىُأرواحهمُالنورانيةنُظلماتُطبائعهمُػراجهمُمػإلخ

ُالُ!!ُ..ػبلُعجيػوىذاُشُ،اٞتمعُبُتُا٠تلقُوا٠تالقُ:ومنُصفاتُىذهُالنفس
ُا١تقاـ،يتيسَُّ ُا١تقاـُالُرُإالُألصحابُىذا ُكافُالسالكُىفُىذا يتميزُعنُعواـُُولذلك
ُولكنُْتسبُابطنوُفهوُمعدفُاألسرارُوقدوةُا٠تيار.ُُ،قُْتسبُظاىرها٠تل

ُُ.قدُرضىُعنهاُألفُاٟتقَُُّ"ا١ترضيةػػػُ:ُ"وٝتيتُىذهُالنفسُب
وحا٢تاُُػاىل،ضرةُهللاُتعػليوُمنُحهناُأخذتُماُٖتتاجُإأُ:اىلومعٌتُسَتىاُعنُهللاُتع

ُا١تقبولة ُابلقوؿُالواردُىفُاألُ،اٟتَتة ُإليها ُهورػا١تشُثروىىُا١تشار ُزدٌلُفيكُ)): ربِّ
اًُ..ُايُدليَلُا١تتحَّتينُ)):ُوبقوؿُالشبلىُُ،((اًُٖتَتُُّ ُ.((زدٌلُٖتَتُّ

ُا١تقاـُالوفاءُٔتاُوعدومنُصفاتُالسا ُكلُشلُىفُموضعوُ،لكُىفُىذا ُ،ووضع
ُكذلكُ ُكاملُشئونوُىفُاٟتالةُالوسطىُبُتُاإلفأومنُأوصافو وىذهُُ،ريطػراطُوالتفػنوُىف

ُالُالكاملوف.ُإدرُعليهاُيقُاٟتالةُال
ُ ُتلوحُعليو ُا١تقاـ ُُ-والسالكُىفُىذا ُالكبىُ-ىفُبدايتو ُا٠تبلفة وىفُُ،بشائر

ُ ُخلعتهاُ-آخره ُعليو ُوبصرهُ)ُة:وىىُخلعُ،ٗتلع ُالذىُيسمعُبو، كنتُٝتعو
ُ،فباٟتقُيسمعُ.(الذىُيبصرُبو،ُويدهُالىتُيبط ُهبا،ُورجلوُالىتُٯتشىُهبا

فُيكوفُالتأثَتُأوىوُُ،وىذهُنتيجةُقربُالنوافلُ..ُػشىوبوُٯتُ،وبوُيبط ُ،وبوُيبصر
ُ.اىلللعبدُابستعانتوُابٟتقُسبحانوُوتع

ُالفناءُ.. ُوصلُعلىُمقاـ ُالذميمةُُوٖتقيقُذلكُأفُالسالكُإذا تنمحقُصفاتو
ُ،ابلنوافلُاىلهللاُتعُإىلوذلكُبسببُتقربوُُ-نفعاؿُوالشقاوةُالىتُىى٤ُتلُاإلُ-البشريةُ
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ُكرماًُُبفيهُادُاألكبُ..ػواٞتهُ،سػواجملاىداتُللنفالىتُىىُالرايضاتُ ُ-منوُُلوُمواله
ُ....ُوىذاُىوُحقُاليقُتمنتجةُ نذفُواىبهاُصفاتُمناقضةُلتلكُالصفاتُ..ُ

  

 

ُُُُا١تقاـُالسابعُ:ُمقاـُالنفسُالكاملةا١تقاـُالسابعُ:ُمقاـُالنفسُالكاملة
ُابهلل ُسَتىا ُالنفس ُوحدةُُ:وعا١تهاُ،وىذه ُىف ُكثرةُ،كثرة ُىف ُووحدة ُ:و٤تلها،

ٚتيعُماُُ:وصفاهتاُ،وسػٚتيعُماُذكرُمنُوارداتُالنفُ:وواردىاُ،البقاءُ:وحا٢تاُ،فىاألخ
ُذكرُمنُالصفاتُاحملمودةُللنفوسُا١تتقدمةُ.

ُمواله ُرضواف ُمطلبُسوى ُلو ُليس ُا١تقاـ ُىذا ُحسناتُ،وصاحب ُ،فحركاتو
ُهللاُالكامل!!.ُوكيفُالُوىوُوىلُُُّ..ُهُالناسُذكرواُهللا،ُإفُرآوأنفاسوُعبادة
ُكثَتُاالأوُبقلبوُُ،أوُبلسانوُ،ماُّتميعُبدنوإُ؛عبادةيفًتُعنُالُال ستغفارُ..ُوىو
٭تبُُ،وػوحزنوُوغضبوُىفُإدابرىمُعنُ،هللاُإىلسرورهُورضاهُىفُتوجوُا٠تلقُُ،والتواضع
ُاٟت ُلصلبو.طالب ُالذى ُولده ٤ُتبة ُمن ُأكثر ُمُق ١ُتخلوؽ ُكراىة ُقلبو ُىف نُػليس
ُكُ،دهُمرادُاٟتقوالُأتخذهُىفُهللاُلومةُالئم.ُمراُ،ا١تخلوقات لُماُطلبوُػ٬تيبوُموالهُىف
ُ.لوقتوُوساعتو
ُإ ُحضرتكاللهم ُمع ُاألدب ُحسن ُنسألك ُا١تقدسُ،ان ُبكتابك ُ،والتمسك

ُواٟتفابُمنُأسىُبنبيكُالكرَلأوالت ُالنفسُووس، قباؿُالدائمُواإلُ،طافػاوسُالشيػىواء
ُ.عليكُىفُكلُوقتُوآف

ُسيدانُدمحمُوعلىُآلوُوصحبوُوسلموصلىُهللاُعلىُ
******************ُ

ُ ُْتمدُهللاُوبركةُتوفيقو
ةُمنُقبلُومنُبعدنَّفلوُسبحانوُالشكرُوا١تُِ
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ُُ ُيف ُفضيلتو ُولد ـ،ُٜٛٗٔأكتوبرُٛٔنبذة:
ُ ُُ٘ٔا١توافق ُاٟتجة ُذى ُمركزُٖٚٙٔمن ُابٞتميزة، ىػ

السنطة،ُغربية،ُجُـُع،ُوحصلُعلىُليسانسُكليةُدارُ
ُ ُالقاىرة ُجامعة ُمن ُابلًتبيةُٜٓٚٔالعلـو ُعمل ُمث ـ،

ُطنطاُ ُٔتديرية ُعاـ ُإىلُمنصبُمدير ُحىتُوصل والتعليم
ُـ.ٜٕٓٓالتعليمية،ُوتقاعدُسنةُ

 ُُللدعوة ُالعامة ُللجمعية ُيعملُرئيسا النشاط:
ُ ُبرقم ُوا١تشهرة ُُٕٕٗإىلُهللأُتصر، ُالرئيسى ا١تعادىُُ٘ٓٔشارعُُٗٔٔومقرىا

ُ ُفروع ُو٢تا ُالعربيةُُيفابلقاىرة، ُوالدوؿ ُٔتصر ُيتجوؿ ُكما ُاٞتمهورية.، ُأ٨تاء ٚتيع
ُابٟتكمةُ ُاإلٯتانية؛ ُواألخبلؽ ُا١تُثل ُوإحياء ُاإلسبلمية، ُالدعوة ُلنشر واإلسبلمية
ُمنُ ُاإلسبلـ، ٣ُتد ُإلعادة ُا٢تادفة ُالكتاابت ُإىل ُابإلضافة ُىذا ُاٟتسنة. وا١توعظة

ُللمحاض ُوالوسائطُا١تتعددة ُالكثَتة راتُوالدروسُواللقاءاتُالتسجيبلتُالصوتية
ُاإلنًتنتُ ُشبكة ُعلى ُموقعو ُخبلؿ ُمن ُوأيضا ُا١تد٣تة، ُواألقراص ُالشرائط على

www.Fawzyabuzeid.comُُوىوُأحدُأكبُا١تواقعُاإلسبلميةُىفُاببوُوجارىُإضافة
ُوقدُ ُإفتتاحُ ُوثبلثُتُعاـُمضت، تراثُالشيخُالعلمىُالكاملُعلىُمدىُٜتسة

ُ.ليزيةواجهةُللموقعُابللغةُاإل٧ت
ُ:يدعوُإىلُنبذُالتعصبُوا٠تبلفات،ُوالعملُعلىُٚتعُالصفُُ-ٔدعػوتو

اإلسبلمى،ُوإحياءُروحُاإلخوةُاإلسبلمية،ُوالتخلصُمنُاألحقادُواألحسادُواألثرةُ
ُ ُأمراضُالنفس، ُمن ُوغَتىا ُالروحيةُُ-ٕواألاننية ُابلًتبية ُأحبابو ُتربية ٭ترصُعلى

ُقلوهب ُوتصفية ُهتذيبُنفوسهم ُبعد ُالصافية ُالتصوؼ٦ُتاُُ-ٖم.، ُتنقية ُعلى يعمل
شابوُمنُمظاىرُبعيدةُعنُروحُالدين،ُوإحياءُالتصوؼُالسلوكىُا١تبٌتُعلىُالقرآفُ

ُوالسنةُوعملُالصحابةُالكراـ.
ُُُاألخبلؽ ُونشر ُاإلٯتانية، ُالروح ُببعث ُاإلسبلمى ُاجملد ُإعادة :ُ ىدفو

ُ.اإلسبلمية،ُوبًتسيخُا١تبادئُالقرآنية
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 )(         قائمة المؤلفات المطبوعة الخاصة بفضيلة الشيخ/ فوزى دمحم أبوزيد

 شيخ المطبوعةال قائمة مؤلفات 

 كتاب 000على  تحتوىم، خمس عشرة سلسلسة 8103يناير  82حتى 

 ت ط ) ط: طبعات، ت: ترجمة(الكتاب م ت ط الكتاب  ) ط: طبعات، ت: ترجمة( م

 

  0 0 نفحات من نور المرآن 4 00الكريم :  فى تفسير المرآنالسلسة األولى : 

   3 موسىوالصالح  أسرار العبد 42  0 8 نفحات من نور المرآن 04

   0أسرار خلة إبراهيم   0  33اآلداب المرآنية مع خير البرية  30

  0 8تفسير آيات الممربين: ج 018  0 0: جتفسير آيات الممربين 36

  1 3تفسير آيات الممربين : ج 015  0 حكمة لممان وبر الوالدين 013

  1 ت المناسباتتفسير آيا 013  0 4تفسير آيات الممربين : ج 012

 

  3 زاد الحاج والمعتمر 8 3:      هــــــــــــالفمالسلسلة الثانية : 

  0 كيف تكون داعياً على بصيرة 58  8 مائدة المسلم بين الدين و العلم 5

  0 الصيام شريعة وحميمة 10  8 مختصر زاد الحاج والمعتمر 54

  0 صيام األتمياء 35  0 إكرام هللا لألموات 18

  0 سنن الهدى 014  0 دالئل الفرح بالرحمة المهداة 011

 

حديث الحمائك عن لدر سيد  1 00:   الحميمة الدمحميةالسلسلة الثالثة : 
 الخالئك

4  

  8 الكماالت الدمحمية 88  8 0إشرالات اإلسراء ج  03

واجب المسلمين المعاصرين نحوه  33  8 الرحمة المهداة 83
  

8  

  0 السراج المنير 60  0 8لات اإلسراء جإشرا 35

  0 الجمال الدمحمى ظاهره وباطنه 25  0 ثانى اثنين 11

  0 شرف شهر شعبان 31  0 تجليات المعراج 21

 

  8 اإلمام أبو العزائم المجدد الصوفى 0 1:    من أعالم الصوفية:  4السلسلة 

الشيخ دمحم على سالمه سيرة  3
 وسريرة

  0 الربانى السيد أحمد البدوى المربى 40  0

الشيخ الكامل السيد أبو الحسن  53  8 شيخ اإلسالم إبراهيم الدسولى 45

 الشاذلى
0  

  0 الشيخ عبد الرحيم المنائى ومدرسته الروحية 011  0 اإلمام أبو العزائم، سيرة حياة 31

 

  8 تمعات فى اإلسالمإصالح األفراد والمج 86 1:    الدين والحياةة : خامسالسلسلة ال

  8 كونوا لرآنا يمشى بين الناس 33  4 كيف يحبُّن هللا 34
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  0 بنو إسرائيل ووعد اآلخرة 61  0 لضايا الشباب المعاصر 51

)اإلجابة على أسئلة فمه الجواب  38  0 النبوةأمراض األمة وبصيرة  15

 المولع(
0  

 

  0 خطب المولد النبوى 06 1:  لمناسباتل الخطب اإللهامية: 6السلسلة

  0 خطب شهر شعبان و ليلة الغفران 02  0 خطب شهر رجب واإلسراء والمعراج 01

  0 الحج و عيد األضحى 81  0 خطب شهر رمضان و عيد الفطر 03

: مجلد مناسبات الخطب اإللهامية 55  0 خطب الهجرة ويوم عاشوراء 80

 0دينية:
8  

 

  0 األشفية النبوية للعصر 12     0: هامية العصريةالخطب اإللة: سابعالسلسلة ال

 

  0 تربية المرآن لجيل اإليمان 3 5:           المرأة المسلمةالسلسلة الثامنة: 

  8 فتاوى جامعة للنساء 44  8 المؤمنات المانتات 43

المرأة المسلمة بين اإلباحة  016  0 الحب والجنس فى اإلسالم. 74
 والنهى

0  

 

طريك الصديمين إلى رضوان رب  6 08: الطريك إلى هللالسلة التاسعة : الس
 العالمين

8  

  8 المجاهدة للصفاء و المشاهدة 82  0 طريك المحبوبين وأذوالهم 85

  0 رسالة الصالحين 30  0 عالمات التوفيك ألهل التحميك 31

تحفة المحبين في عاشوراء  51  8 مرالى الصالحين 38
 حميك(للماولجى )ت

0  

  0 أحسن المول 64  0 نوافل الممربين 61

  0 0مجالس تزكية النفوس ج 22  0 دعوة الشباب العصرية لإلسالم 13

   0 8مجالس تزكية النفوس  23

 

  6 مفاتح الفرج 2 1: األذكار واألورادالسلسة العاشرة: 

  5 مختصر مفاتح الفرج 31  0 أذكار األبرار 05

  8 أوراد األخيار تخريج وشرح 41  3 ار صغيرأذكار األبر 32

  8 جامع األذكار واألوراد 13  0 نيل التهانى بالورد المرآنى 56

 

  0 الصوفية و الحياة المعاصرة 01 06معاصرة:  دراسات صوفية: 00السلسلة 

  0 أبواب المرب ومنازل التمريب 08  0 الصفاء واألصفياء 00

  0 المنهج الصوفى والحياة العصرية 36  3 لسنةالصوفية فى المرآن وا 83

  0 موازين الصادلين 43  0 الوالية واألولياء 48

  0 النفس وصفها وتزكيتها 53  0 الفتح العرفانى 50
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  0 منهاج الواصلين 63  0 سياحة العارفين 52

  0 العطايا الصمدانية لألصفياء 62  0 نسمات المرب 65

  0 ممامات الممربين 23  0 شراب أهل الوصل 11

   0 آداب المحبين هلل 32

 

  0 فتاوى جامعة للشباب 84 6: الفتاوى:  عشرنية االسلسة الث

  0 8فتاوى فورية ج 21  0 0فتاوى فورية ج 16

  0 4فتاوى فورية ج 26  0 3فتاوى فورية ج 24

      0 يسألونن 010

 

  8 ور الجواب على أسئلة الشبابن 81 4: أسئلة صوفية: عشر لثةثاالسلسة ال

  0 إشارات العارفين 33  0 ألسئلة الصوفيةلاألجوبة الربانية  63

       بينات الصدور 000

 

  0 سؤاالت غير المسلمين 20 3: حوارات مع اآلخر: عشر السلسلة الرابعة

  0 أسئلة حرة عن اإلسالم والمسلمين 34  0 حوارات اإلنسان المعاصر 28

 

  8 عالج الرزاق لعلل األرزاق 46 5: شفاء الصدور: عشرلسلسلة الخامسة ا

  0 بشريات المؤمن في اآلخرة 68  3 بشائر المؤمن عند الموت 41

  0 الدعاء المستجاب 001  0 بشائر الفضل اإللهي 66

،
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 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد

ُ
 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد

 رةالقاىػػػػػُا٢تاتفُرقم ا١تكتبةُإسم

 األزىرُالقائدُجوىرُشارعُٙٔٔ ُٕٕٜٕٗ٘ٔ٘العريبُاجمللدُمكتبة

 اٟتسُتُميدافُالغبلـُأـُسوؽ ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ اٞتنديُمكتبة

 ر٭تاف،عابدينُالشيخُشارعُٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ ا١تقطمُدار

 الدراسةُاٞتعفرىُصاٌفُالشيخُٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ الكلمُجوامعُمكتبة

 ابٟتسُتُاؼاألوقُعمارةُٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ التوفيقيةُمكتبة

 اٟتسُتُمسجدُخلفُالسويلمُزقاؽُٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ اٟتسُتُأنوارُابزار

ُابٟتسُتُالعدوىُحسنُميدافُٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العزيزيةُمكتبة
 ابلدراسةُالقائدُجوىرُشارعُُٖٜٕٓٔٙٛٚٓٓ٘ اٞتميلةُالفنوف

 ابٟتسُتُاٟتسيٌتُا١تشهدُشارعُٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ اٟتسينيةُمكتبة

 األزىرُخلفُعبوُدمحمُشارعُٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ القلعةُمكتبة

 .ُنفيسةُالسيدةُميدافُٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ العلمُنفيسةُمكتبة

 شريفُشارعُُٕاللواءُعمارة ٕٖٜٖٕٚٔٗ اٟتديثُا١تصريُا١تكتب

 اللوؽُببابُالبستافُشارعُٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ كيبلٌلُكاملُاألديب

 الدقيُميدافُالتحرير،ُشارعُٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ اإلنسافُدارُمكتبة

 حربُطلعتُميدافُٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ مدبوىلُتبةمك

 نصرُمدينةُالنصرُشارعُ،ُٕٓٓٓطيبة ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ نصرُمدينةُمدبوىل

 السنًتاؿُجوارُعدىلُشارعُٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ ا١تصريةُالنهضة

 الًتسانةُانديُخلفُحجازي،.ُدُشُٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ والتوزيعُللنشرُىبل

 األزىرُاٞتامعُخلفُ،األتراؾُدرب ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ للًتاثُاألزىريةُا١تكتبة

 األزىرُالقائدُجوىرُشارعُٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ القرىُأـُمكتبة

 ابألزىرُالصنادقيةُشارعُٜ ُٕٖٜٕٛٛٗ٘اٟتديثةُاألدبيةُا١تكتبة

ُاٞتديدةُمصرُأمُت،ُأٛتد.دُشارعٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ الشريفةُالروضةُمكتبة
 اإلسػػػػكندرية  

ُجادُمطعمُأماـُالرمل،٤ُتطة ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ سوانُكشك
 زغلوؿُصفيةُالرمل،٤ُتطة ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ الثقاىفُاإلسبلمىُالكتاب

 مصر٤ُتطػةُدانياؿ،ُالنىبُشارعُٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ موسىُسعيدُدمحمُكشك

ُمصر٤ُتطةُدانياؿ،ُالنىبُشُٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ الصيادُمكتبة
 جابرُسيدىُإٝتاعيل،ُا١تشَتأٛتدُٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ سيبويوُمكتبة
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ُاألبيضُأٛتد/ُأُ-الرمل٤ُتطةُُٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓاألبيضُالكشك
 األقػػػػػػػاليم  

 علىُالعزيزُعبدُمدرسةُّتوارُ-الزقازيق -------ُدمحم اٟتافابُعبدُكشك

 الدينُنورُشارعُ–ُالزقازيق ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ عبادةُمكتبة

 البدوىُالسيدُمسجدُأماـُ-طنطا ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ اتجُمكتبة

 التجارةُكليةُأماـُوا١تعتصمُسعيدُشُٜ-طنطا ٓٗٓ-ُٜٖٕٖٖ٘ٗقربةُمكتبة

ُالسبلـُعبدُأٛتدُسامى/أُالسنًتاؿ،ُأماـُالسودافُشارعُ-ُالشيخُكفر ُٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓالتحريرُكشك

 الطوارىء مستشفىُّتوارُجيهافُشارعُ-ُا١تنصورةُُٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓاٞتامعةُصحافةُمكتبة
ُسليمافُعماد/أ

ُوفدىُعاطف/أُا٢تادى،ُشُعقل،ُعزبةُا١تنصورة،ُُٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓا١تهداةُالرٛتةُمكتبة

ُحُلقماف،ُابنُمدرسةُّتوارُالثانوية شُ-ا١تنصورةُُٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓالثانويةُصحافةُمكتبة
ُأٛتدُالدينُكماؿ

ُحُاليـوُأخبارُصحافة
ُالتجارية،ُساملُصبلحُمدرسةُّتوارُ-ا١تنصورةُ–ُطلخاُُٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓاألترّبُدمحم

ُطلخاُكوبرىُأماـ
 بربرىُغزاىلُٛتادهُأُ-فايد ُٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓاإلٯتافُمكتبة

 خَتىُدمحمُحسنُحُالشهداء،ُالسويس،ش ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ الصحافةُكشك

 ا١تهٌتُالتكوينُأماـُعرايبُاٛتدُشارعُ-سوىاج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ السمافُعبدالفتاحُأوالد

 القناوىُالرحيمُعبدُسيديُمسجدُأماـُ-قنا ُٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓاٟتسنُأبوُكشك

ُالريسُدمحمُاٟتاجُ-زينبُالسيدةُشُ-ُإسناُ-القرااي ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ ناإسُ-القراايُكشك
 النوّبُدمحمُرمضافُدمحمُواألستاذ

 ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ  نسناُحسٌتُكشك
ُ نسناُالرمدُمستشفىُأماـُا١تنسىُالعاطىُعبدُدمحمُحسٌتُكشك

 األقصرُ-

 

ل ثدٔز ا ْساو ٔاندًٕٓزٚخ ٔا  جبز ٔانًكزجبد انكجسٖ ث  َسب   ٚكب

ل ًٕٓزٚخاند يدبَب يٍ َسخخ انطجبعخ  انكزت ٔرُفٚمقسا ح . ًٔٚكٍ  ٚكب

ٔعهٗ يٕقأ  www.fawzyabuzeid.com يٕقأ انشٛخ

www.askzad.com از   هجٓب يٍ انُبـس: ٔ نكزبة انعسثٗ ،يٕقأ ا 

د:  زدا َ انًعب ٘ ثبنَبْسح، 5ٓٔش 1ٔٔاإلًٚبٌ ٔانسٛبح،

 ٕٓ-5ٕ2ٔ2ٔ8ٕض:  ،ٕٓ-5ٕ5ٕٔ1ٕٓ

http://www.askzad.com/
http://www.askzad.com/


َوْصُفَهاُوتَػزِْكيَػتُػَهاُسُُفُْالنػَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّفوزىُدمحمُأبوزيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُ

ُالفهرست
ُالصفحة٤ُتتوايتُالكتاب

ُُٗةػػػػػػػػػػا١تقدم
ُُٛوصفُالنفس:ُالبابُاألوؿ
ُُٓٔماُالنفس

ُُ٘ٔأنواعُالنفوسُووصفها
ُُٛٔأواًل:ُالنفسُاٞتمادية

ُُٕٓالنباتيةالنفسُاثنياً:ُ
ُُٕٕاٟتيوانيةاثلثاً:ُالنفسُ

ُُٖٕرابعاً:ُالنفسُاإلبليسية
ُُٕٗ:ُالنفسُالسبعيةخامساًُ

ُُٕٙسادساً:ُالنفسُا١تلكوتية
ُُٕٚإشارةُلطيفةُا٠تاطرُاألوؿ
ُُٖٔسابعاً:ُالنفسُالقدسية

ُُٕٖالفصلُالثاٍل:ُأساسُجهادُالنفس
ُُٖٗالدواءُوالطبيبُالنفسي

ُُٖٚاألسسُاألربعة
ُُٖٚاألساسُاألوؿ:ُا١تطعمُاٟتبلؿ

ُوا ُُٓٗلعملُبواألساسُالثاٍل:ُٖتصيلُالعلمُالشرعيُالبلـز
ُُٖٗاألساسُالثالث:ُإخبلصُالعملُهللُأوُالعملُلوجوُهللا

ُُُٖ٘:ُا١ترشدُالعاملُالعاملاألساسُالرابع
ُُٓٙنفسكُىيُالطريقُإىلُهللا
ُُٕٙالفصلُالثالث:ُتزكيةُالنفس
ُُٗٙيفُصحبةُا١ترشدُوا١تعلم

ُُٗٙالعملُوإحكاـُأساسُالبناء
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ُُ٘ٙالتوبةُالنصوح
ُعلمُتزكيةُالنفوس
ُأواًل:ُماذاُأجاىد؟ُ

ُالفرؽُبُتُخواطرُالنفسُووساوسُالشيطاف
ُكيفُأزكيُأوُأجاىدُنفسي؟ ُاثانياً:

ُالوسائلُا١تُِعينةُعلىُتزكيةُأوُجهادُالنفس
ُأواًل:ُاإلقبلؿُمنُالطعاـ
ُاثنياً:ُاإلقبلؿُمنُالكبلـ
ُاثلثاً:ُاإلقبلؿُمنُا١تناـ

ُمن٥ُتالطةُاألانـُرابعاً:ُاإلقبلؿ
ُخامساً:ُذكرُهللاُوالتفكرُعلىُالدواـ

ُذكرُهللاُبتبلوةُالقرآفُالكرَل
ُذكرُهللاُابالستغفارُوا١تداومةُعلىُاألورادُواألذكار

ُبسمُهللا
ُأذكارُالصباحُوا١تساء

:ُ"ماُشاءُهللاُالُقوةُإالُابهلل ُِسرُّ
ُذكر:ُالُإلوُإالُهللا

ُملسو هيلع هللا ىلصُالصبلةُعلىُرسوؿُهللا
ُأوُجهادُالنفسالغايةُمنُتزكيةُ

ُأواًل:ُالتخلقُأبخبلؽُرسوؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص
ُاثنياً:ُلتصحيحُالوجهةُوشحذُا٢تمَّةُيفُالطريق
ُاثلثاً:ُأفُيصَتُحاكما١ًُتملكةُنفسوُالُعبدا٢ًُتا

ُلؤلصلُوالوطنُاألوؿُُلرجوع:ُارابعاًُ
ُمراتبُالقربلغُخامساً:ُأفُيب
ُتخلقُأبخبلؽُهللاُأفُيُسادساً:
ُأفُيناؿُالفتحُالنوراٍلُسابعاً:
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ُالفصلُالرابع:ُمراقيُومقاماتُالنفس
ُمقاماتُالنفوس

ُا١تقاـُاألوؿ:ُمقاـُالنفسُاألمَّارة
ُلوَّامةالُمقاـُالنفسُا١تقاـُالثاٍل:
ُا١تُلَهمةُمقاـُالنفسُا١تقاـُالثالث:
ُا١تطمئنةُمقاـُالنفسُا١تقاـُالرابع:
ُ:ُمقاـُالنفسُالراضيةا١تقاـُا٠تامس
ُ:ُمقاـُالنفسُا١تَرضيةا١تقاـُالسادس
ُ:ُمقاـُالنفسُالكاملةا١تقاـُالسابع
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