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      QRS﷽  
لنصل ملك امللوك  وضعها لنامن املفلحني، والروشتة اليت أمجعني أن نكون  وجلَّ  نسأل هللا عزَّ : إذن V أحبة

ونشكره  ،ونطيعه فال نعصاه ،فال ننساهنذكره ( :اليت فيهاوالتقوى  ،اإلميان املقرون jلعمل :ها هي املقام إىل هذا
ومنشي على درuم، وننهل من معارفهم،  ،على آsرهم وانقفلالصاحلني من عباد هللا  نبتغيمث  ،١)على مجيع نعماه

َوَجاِهُدوا ِيف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم (: ، وهذا يلزم لهأكرمهملفتح كما حىت يكرمنا الفتاح j ،بنا حلقائقهمونفتح قلو 
  .البد من اجلهاد ).املائدة٣٥( )تـُْفِلُحونَ 

  :ناوعواجلهاد عند{ ن
ال يوجد يف شرع  و�j ربِّ  وكفر jلنيبِّ ن أعلن احلرب على املسلمني، ملوهذا  :الكفارجهاد  العاملني، لكن 

ال هللا دمحم رسول هللا(ــ هللا أى خمرٍج ولو بسيط إلعالن احلرب على من نطق ب متمرغًا يف ، حىت ولو كان )ال إ� إ
ال هللا ( :ه وسلَّمصلى هللا عليال الذنوب واملعاصي، قال وحأ ال إله إ حممٌد رسول هللا فقد عصم مين ماله من قال 

   .٢)ودمه
ال هللا حممٌد رسول هللا(كل من استباح دم من قال   علم أنه من اخلوارج اخلارجني عن دين هللا عزَّ ا ،)ال إله إ

الء هم الطائفة الوحيدة اليت استباحت دم املسلمنيوجلَّ  ومل فلنا الظاهر وهللا يتوىلَّ السرائر،  ،قاهلا بلسانه .، ألن هؤ
ال حبقهن نشق على القلوب ما دام قد قاهلا أ�مر{ هللا    .بلسانه فقد ُعصم مين ماله ودمه إ

إذا  : األمر األول :مرينللمسلم ترك قتاهلم عند أ وجلَّ   عزَّ أjح هللاحىت األعداء الذين كفروا �j ورسوله 
قبلوا ولن يُ  يف دخوهلم يف اإلسالم، فإذا أعلنت عليهم احلرب فيزيدوا كفرًا وعناداً  وأرغب ،كنت أ{ أريد �ليفهم

  .فعل؟ أ�لفهمفهنا ماذا أ -عليَّ 
السولو حاربتهم  ،وهم أقوى مينأو إذا كنت يف حالة ضعٍف شديد   :هنا قال هللاُحيمد ُعقباه،  يحدث يل ما 

ُهْم تـَُقاةً ( ال َأْن تـَتـَُّقوا ِمنـْ   ).عمرانآل ٢٨( )ِإ
أن أرد كيدهم يف حنورهم ماداموا م؟ حىت أستعد وأجتهَّز وأمتكن وأعلم علم اليقني أنين أستطيع د�فلماذا أها

يريدون : فقال الرسول ).األنفال٦١( )َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح َهلَا( :، لكنورسولهقد أعلنوا احلرب على هللا 
  .فهذا العدو اخلارجي ).األنفال٦٢( )َوِإْن يُرِيُدوا َأْن َخيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك هللا( :جلَّ و  السالم للخديعة، فقال له عزَّ 

عاد من  هنورد أ صلى هللا عليه وسلَّمحضرة النيب ، !!ليخداالعدو ال ؛وهناك عدو آخر وهو أشد وأنكد
وهذا فارق   -) غر إىل اجلهاد األكربمن اجلهاد األص رجعتم( :غزوة تبوك جلهاد الروم إلتفت إىل أصحابه وقال

: وما اجلهاد األكرب V رسول هللا؟ قال: قالوا( –درجات كبرية وهذه  ،فهذا جهاد أصغر واآلخر جهاد أكرب !!كبري

                                                           

، وقد رواه )أن يطاع فال يعصى، وأن يذكر فال ينسى، وأن يشكر فال يكفر: (قال )اتقوا هللا حق تقاته: (عن عبد هللا ابن مسعود ®: قال ابن أيب حامت ١
وكذا رواه احلاكم يف  .)أن يطاع فال يعصى، ويشكر فال يكفر، ويذكر فال ينسى ؛"اتقوا هللا حق تقاته" :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ابن مردويه عن عبد هللا قال

  . مستدركه عن ابن مسعود ® مرفوعاً 
ال هللا : (عن أيب هريرة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالالبخاري ومسلم  ٢ ال إله إ ويؤمنوا يب ومبا جئت به فإذا فعلوا ذلك أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن 

ال حبقها وحساuم على هللا   ).عصوا مين دماءهم وأمواهلم إ
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هذان للمقربني، مها وسبب حرمان العطاء  ،السالكني وآفة الواصلني معضلةفهذه هي  .٣)جهاد النفس واهلوى
  .النفس واهلوى :اإلثنان

وليس  .٤)أعدى أعدائك نفسك اليت بني جنبيك(: عن أعدى األعداء قال صلى هللا عليه وسلَّمفلما ُسئل 
ال غريهم وغريهم؛ جريانك  ال رفاقك يف عملك و المَّارٌَة jِلسُّوءِ (!! ملاذا؟ولكنها النفس،  ،الو  )ِإنَّ النـَّْفَس 

  ).يوسف٥٣(
j ولذلك  ،على الدوامولكنها أمَّارة أى  ،�مره مرًة واحدةلو آمرة آمرة، فلسوء، وليست لشرِّ وادائمًا �مره

الشيطان ليس الذي من اطر اخل( :وخاطر الشيطان؟ قالرفني كيف أُفرِّق بني خاطر النفس اعندما ُسئل بعض الع
 لكن .هذا الذنب يبحث له عن ذنٍب آخرمل يقرتف ، لذنبj فيوسوس هللاأن يعصى اإلنسان يريد فيه إحلاح، 

  :ملرء حىت يقع يف الذنبلح على االنفس حلوحة فتظل ت
  افجاهد النفس والشيطان واعصهما    وإن مها حمضاك النصح فا½م

ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه ( :صلى هللا عليه وسلَّموضع احلبيب خطة سهلة فقال ، وكيف جناهد اهلوى؟
  .٥)تبعاً ملا جئُت به

فإذا ، ؟فالشرع يوافق عليه أو يسمح به ،الشرع زنه مبيزانئ ش ىلإاهلوى كك ما حرَّ  كل - وهذا هو امليزان 
ال  -النفس، والناس جهاد جبهل وهي آفة اآلفات يف زمننا هذا  يوافق عليه فلماذا تفعله؟ علمت أن الشرع مل و
  .يتحدون هللا عز وجل -Âخذوين يف العبارة 

الد ومع ذلك ع البنات من املرياث حرام، أن من -من العلماء ومن الناس  -يعرف ويسمع فمثًال  ُخيصُّ األو
j ،الء  ،!!ن يف املائة؟و مخس ،!!؟يف بالد مصر كم نسبتهم  !!.ولكنه مصر على هذا األمرلرتكة ويرتك البنات هؤ

 خالفةاملهذه لم علم اليقني أن نت تععلى خمالفة أحكام هللا، وأ أنت ُمصرٌّ فإ�ا أحكام هللا و  .وجلَّ  عزَّ يتحدون هللا 
َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ (: يقول فيها هللا ُهْم ِفتـْ   ).النور٦٣( )فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبـَ

ص املرء من اهلوى فعلى الفور يدخل يف معية ، فكلما ختلَّ فأعرض كل شئ حتدثين به نفسي على شرع هللا
ال يز   ولكن إذاالصديقني،   ،أو ملصلحة أو ملنفعةذاك uواه  ذا عن هذا، ويؤثر هذا علىهلى فيميل هو ال عنده كان 

ال أنه    .وجلَّ  صغرياً عند هللا عزَّ يكون حىت ولو كان كبرياً يف نظر خلق هللا إ
كان قد ُكفَّ بصره وجاءه أخوه عقيل بن أيب طالب و وكرَّم هللا وجهه توىل اخلالفة  ® اإلمام علىٍّ انظر إىل 

 إلبن أخيه أن ابعد وأتركينفأشار اإلمام على وكلمه، وجاء طامعا أن حيبوه أخوه بشٍئ من املال يسحبه لبنه jفأيت 
مليئة jلد{نري، أنه سيعطيين ُصرة كبرية فمددُت يدي وأظن : يقول ُعقيل .V ُعقيل ُخذ: و{دي عليه وقال، وأخي

إذا  ( :فقال اإلمام علىٌّ  ،ما هذا؟ :فصرخُت وُخرُت كما خيور الثور وقلت ،اه jلنارقطعة حديد حممَّ جده فإذا يب أ

                                                           

وما  :قالوا .قدمتم خري مقدم من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب: (قدم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قوم غزاة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: روى البيهقي عن جابر ® قال ٣
  .)أفضل اجلهاد أن جياهد الرجل نفسه وهواه( :، وروى ابن النجار عن عبد هللا بن عمرو)جماهدة العبد هواه: اجلهاد األكرب؟ قال

ُ َعْنهُ اٍس اْبِن َعبَّ َعِن راه البيهقي  ٤ َّÎَعَلْيِه َوَسلَّم: َرِضَي ا ُ َّÎَصلَّى ا َِّÎبـَْيكَ : (قَاَل َرُسوُل ا   ).َأْعَدى َعُدوََّك نـَْفُسَك الَِّيت بـَْنيَ َجنـْ
  .وجامع العلوم واحلكم األربعني النووية – عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهماوأبو نعيم واخلطيب والبيهقي الطرباين  ٥
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ال ما ،!!ل هذه احلديدة احملماه بنار الدنيا، فكيف تتحمل {ر اآلخرة؟كنت مل تتحمَّ  ال  ،رأيت ليس لك عندي إ و
   .٦)أراك بعد ذلك

الء الرجال؟ه ما الً . !!!ؤ ال جند رجا الء فنحن  ال أل، فال مثل هؤ ال ألى إنسان �ائياً،  يهبيوجد هوى ألخيه و و
ال خيافون  الئميف هللا ملاذا؟ أل�م رجال جياهدون يف سبيل هللا و   .واألمثلة طبعاً كثرية ويضيق احلصر عن ذكرها .لومة 

، !!؟شهوةأي واحلرص، فما هي النفس؟ النفس jختصار شديد هي عبارة عن الشهوة ...  أما جهاد النفس
  .اجلوع وشهوة البطن وشهوة الفروج شهوة

نقص يُ ، فمن يسكر ومن يتعاطي خمدرات ومن اآلدميةهي سبب معظم املعاصي : شهوة البطن: اجلهاد األول
ومن �خذ حق إخوته يف املرياث، ومن يغش ومن يكذب كل هذه األشياء  ،يتيم ا منحق خذالكيل يف امليزان ومن �

الية هي شهوة البطنمع أ .ال يشبع البطنحىت حيصل على م شهوة البطنسببها  أطب مطعمك (، !!ن سكة الو
فى عليه أفضل الصالة وأمت فهذا اجلهاد األول يف إطابة الطعام على منهج احلبيب املصط ).تكن مستجاب الدعوة

ال ال يإن العبد ليقذف يف جوفه jللقمة احل( :صلى هللا عليه وسلَّملقوله  ،وىهلفيه  ½اون السالم، وهذا  قبل هللا ترام 
كل جسم نبت من حرام ( :، فكيف به إذا مألها ـ وأنتم حتفظون احلديثjللقمة الواحدة ).له عمًال أربعني يوماً 

ال اجللوس مع الصاحلني ،فال ينفع معه حركات الذكر .٧)وىل بهفالنار أ ال تالوة كتاب هللا ،و ال  ،و ال حىت احلج و و
  .يف عاله uا هللا جلَّ اليت كلفنا أى عمٍل من األعمال 

Vَ (، إن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني{: صلى هللا عليه وسلَّماملطعم احلالل، فقد قال ساس األفيكون 
الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن  Vَ َأيـَُّها(، )املؤمنون٥١() َأيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلًا ِإّينِ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ 

َناُكمْ    .٨})البقرة١٧٢( )طَيَِّباِت َما َرزَقـْ
واملطعم احلالل إذا حفظه اإلنسان  !!.طعم احلاللامل، !!طريقال وه ء واملرسلني فهاايبناألمرياث  ديير من 

قته النورانية يف عامل نظر منها حقيتيف اإلنسان لوالفرج هنا كل الفتحات . اإلنسان جرو ففهو بذاته سيحفظ كل 
  ).املؤمنون٥( )َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ ( :واليت إليها اإلشارة يف قول هللاألكوان، 

املطعم احلالل،  ؟األساس فيها ، ماكل هذه فروج  ،األذن واألنف والفم والذكرففرجًا واحداً،  فروج وليس
جتعل صاحبها مييل إىل الطاعات اللقمة احلالل هلا نوٌر يف القلب ( :مارضي هللا عنهقال سيد{ عبد هللا بن عباس 

ويتثاقل عند الطاعات  ىءباطيتوينحبس عند ورود الشهوات، واللقمة احلرام هلا ظلمة يف القلب جتعل صاحبها 
  .٩)احلرمات واملعاصي دويسارع عن

                                                           

 .شرح �ج البالغة: ابن أيب احلديد ٦
V أيها الناس كلوا مما يف ": تليت هذه اآلية عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ : عن ابن عباس قال أخرجه الطرباىن ىف املعجم األوسط واحلافظ ابو بكر بن مردويه ٧

ًال طيباً  V سعد، (: فقال له النيب صلى هللا عليه و سلم.  أن جيعلين مستجاب الدعوةV رسول هللا، ادع هللا :، فقام سعد بن أيب وقاص فقال"األرض حال
د نبت حلمه أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس دمحم بيده إن العبد ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقبل منه عمل أربعني يوماً، وأميا عب

  .})من السحت والرj فالنار أوىل به
  .أيب هريرة ® رواه مسلم عن ٨
  .)من أكل احلالل أربعني يوماً نّوَر هللا قلبه وأجرى ينابيع اِحلكمة من قلبه على ِلسانِهِ (: ® أخرج أبو نعيم يف احللية من حديث أيب أيوب ٩
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 :العاملني الدخول يف قول ربِّ  يريدون ، وهذا جهاد الصاحلني والذينكل هذه األشياء اللقمة احلالل  سفأسا
َقبَُّل هللا ِمَن اْلُمتَِّقنيَ ( َا يـَتـَ   ).املائدة٢٧( )ِإمنَّ

  .جهاد الطمع: اجلهاد الثاين
�اه عن األكل أو ُأخراه أطماع، وأبو{ آدم نفسه مع أن هللا دنياه أى أمٍر من أمور دائماً ما ُحيرِّك اإلنسان يف 

 دِ لْ اخلُ  ةِ رَ جَ شَ ( ،ٍئ آخروليس لشليكون قريبًا من هللا ، كان طمعاً{ يف اخللد  !!منها؟ل ملاذا أك ،أكلمن الشجرة 
ٌي لطمع إن مل يكن فيه �اهذا و  .احلي القيومألمر  ن فيه خمالفة، والطمع هنا مذموم أل)طه١٢٠) (ىلَ بْـ ال يَـ  كٍ لْ مُ وَ 

ال تـَْقَرjَ َهِذِه الشَّ ( :صريح ه �يٌ صريح فال مانع، لكن   ).البقرة١٩( )َجَرَة فـََتُكوَ{ ِمَن الظَّاِلِمنيَ َو
ال يستطيع أن ومن ميشي يف طريق هللا ويكون من األتقياء ومن األنقياء فيتبقَّى عنده بعض الدسائس النفسية 

ال إذا سلَّم jلكلية للع وراثة النور والعلم عن حضرة  وجلَّ  ين الذي آÚه هللا عزَّ ف الرjَّ ار يتخلَّص منها jلكلية إ
  .ولكن العلم ومعه النور ،وليس العلم فقط. ١٠)إمنا نرورِّث علماً ونوراً ( :النيب

إذا فعل ذلك أنه وجيتهد يف قيام الليل وصيام النهار معتقداً  ،إىل هللا فيزيد يف العبادات ربقتيأن يريد  :مثال
كون قد أخطأ املراد، ألنه ي ،ال ،!!فهل هذا يكفي؟دائمة الباقية، لدرجات العالية واحلُظوة الرjنية اليكون أهًال ل

ال لعلة أل�ا دسيسة نفسية ألنين إذا عبدُت هللا أعبده لذاته،  فلو عبدُت  - حىت ولو كانت الغاية اجلنة -ال لغاية و
 اً أخلق جنة أو {ر  مل لو( :ن عاتبهم رب العاملني وقال ألحدهمأدخل يف اجلماعة الصاحلني الذيس ،جلنةمن أجل اهللا 

سبحانك تنزهَّت ومن  V ربِّ : قال، جبًا ملن رآين دون مكو{يتع( :وقال لآلخر، )العبادة لذايت؟أفلم أكن أستحق 
يعين أنت تعبدين لكي  ).من اختذين وسيلة إىل جنايت فقد رآين دون مكو{يت: الذي يرك دون مكو{تك؟ قال

ال أعبد هللا لكي يدخلين اجلنةالقرب من هللا، ، فأ{ أريد اجلنة ألن اجلنة فيها يةاغفتكون اجلنة  ،!!؟ُأدخلك اجلنة   .و
ال سلَّم jلكلية لرجٍل من العارفني الُكمَّل فهذه علل  ال يفطن هلا العبد إ ليتابعه يف هذه خفية ودسائس نفسية 

الت حىت خيلصه من هذه األوحال واليت نسميها أوحال التوحيد   .اÜا
وكل مرحلة من مراحل الطريق هلا ٌق أو برٌق من عامل احلقائق، يعليه أو يلوح له بر  وجلَّ  هللا عزَّ  قد يفتح

ُلوَُكْم َأيُُّكمْ ( ،!!حكمة هللا هكذا، وجلَّ  على العبد ليخترب صدقه يف طلبه عزَّ  وجلَّ  جيريها هللا عزَّ اختبارات  بـْ  ،)لِيـَ
الفقطملن عمل  هل ،ماذا؟أيكم  ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً ( :حسن عمالً ملن أ ولكن ،؟  خيترب من  ).هود٧( )لِيَـبـْ

ر له الدنيا، فيقولقيُ ، !!!يعملون فهنا ، فيقف عند هذه احلالةاحلمد � ربنا رضي عين، : بل العبد على هللا فيُيسِّ
  .العبادة كانت من أجل الدنيا

، فيقول ضعوه يف منصب عظيمفاجأ بعناية هللا فيفي ،الطريق يف وخيلص يف العبادة وجيتهد وجلَّ  يعبد هللا عزَّ 
  .كلها اختباراتهذه  ف ،!!وأنت هنا يف الفاين والداينأ{ قد وصلت واتصلُت ورضي هللا عين، 

ال يري وجلَّ  وقد يكرمه هللا عزَّ  فينظر إليه هل ون مفارقته ويريدون جمالسته، دفيحبب فيه بعض اخللق و
الء القوم؟ فرِّ الربية ويُ  jلكلية مع ربِّ أو مييل هم يلإسيميل    غ يديه من هؤ

                                                           

ال ديناراً ال نوَ  حنُن معاشُر األنبياء: (، حلة األولياء®سنن أيب داود عن أيب الدرداء  ١٠  ).، وإمنا نَورُِّث علماً ونورارُِّث درمهاً و
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أهل الطريق عمومًا يف  اليت يتعرض هلا من أكرب اآلفاتوهذه  ،وجلَّ  إذا مال هلم فقد مال عن احلق عزَّ 
 ،ويطلبون منه الربكات ،ويتمسحون به ،يريد أن يتقرَّب له الناس - الطريق اجلديد يف حىت  -زماننا، فكل واحد 

ء يقول ، وعندما يصل إىل هذه األشياو�تون له jلزVرات والنفحات ويكون شيخًا رمسياً  ،يقضي هلم احلاجاتوأن 
بو احلسن الشاذيل أوهذا يقول فيه سيدي عملوا له مولداً، يزوروه و يل ضرحياً  نوا يلواب ،ساحة بنوا يلاهيا : بعضهم

  .)الرßسة بُّ حُ  -وليس الناس العاديني  -الصديقني آخر داء خيرج من قلوب( :وأرضاه ®
مسموعة ومن تكون يريد أن يكون دكتاتورًا وكلمته يعين  ما معناها؟هنا والرßسة  - ون رئيسًا يريد أن يك

ونسي قول هللا ألصحاب رسول تيه jإلهلام فكيف خيالفه أحد املريدين؟ وهذا الكالم �، خيالف يعلن احلرب عليه
نَـُهمْ َوَأْمُرهُ (: هللا  )ْمرِ َوَشاِوْرُهْم ِيف األ( :ى هللا عليه وسلَّمصلَّ وقوله للحبيب ، )الشورى٣٨( )ْم ُشوَرى بـَيـْ
: وأمره صائب ومع ذلك قال له ،أمرهم غري صائب لو كان، و وكان أمرهم غري صائب شاورهم ).آل عمران١٥٩(

  .وجلَّ  ألن هذا أمر هللا عزَّ وشاورهم، 
فما  -  )َخِليَفةً  اَألْرضِ  ِيف  َجاِعلٌ  ِإّينِ ( :أحدًا؟ ولكنه شاور املالئكة فقال هلموهل هللا حيتاج أن يشاور 

وهذه حقيقة ألنه لو  .)لو شاور آدم املالئكة ما خرج من اجلنة( :املبدأ، ولذلك قال أحد الصاحلني لُيقرَّ  ،رأيكم؟
، فكانت أهل املعرفة الكرام وهم املالئكةور لكن ملا ترشَّد برأيه ومل يشاوه ومل خيرج من اجلنة، نصحنوا شاورهم كا

  .نه خرج من اجلنةأالنتيجة 
ال و الرغبة يف الظهور بني يدي اخللق، أالظهور  بُّ حُ  وأمشيخ تال بُّ فآفة اآلفات هو حُ  ألن من يظهروه 

ال بعد أن  وهيظهر  واإلعجاب  Vء والسمعة والعجبلشهرة والر اويعملوا له وقاية Úمة من  ،جيردوه من األغيارإ
ال خيرج عن �ج الصادقني ،فيظل يف طور الرتبيةفإذا كان فيه واحدة منهم  .jلنفس ال طريق املخلصني ،حىت   ،و

   .صلى هللا عليه وسلَّمسيد األولني واآلخرين تربيتهم رjيتهم و وأشرف على  وجلَّ  الذين اختارهم هللا عزَّ 
 ة السوداءالشرك أخفى من دبيب النمل( :لى هللا عليه وسلَّمصهذه األمراض الباطنية واليت يقول فيها النيب 

ال َوُهْم ُمْشرُِكونَ  َوَما يـُْؤِمُن َأْكثـَُرُهْم �jِِ ( .١١)يف الليلة الظلماءالصخرة الصماء  على ها و  ).يوسف١٠٦( )ِإ
ال الفيكون  ،العملس يف لنفأو شهوة لالنفس  نزوعوالشرك اخلفي هو ، نه شرٌك خفين، ولكهم مؤمنو  عمل لغريه و

ال إذا كان    .لوجههخالصاً jلكلية يقبل هللا العمل إ
لو  ).النحل٦٦( )ِمْن بـَْنيِ فـَْرٍث َوَدٍم لَبَـًنا َخاِلًصا َسائِغًا لِلشَّارِِبنيَ (: وهو يقول يف اللنبمسع إىل هللا او 

وكذلك  لص،ن دم احليوان فال خي، ولو أن اللنب اختلط به شٌئ ملفسد اللنبان و فرث احليشيء من اللنب اختلط به 
  .وجلَّ  وشهوات احلس ونزغات الشيطان حىت يكون خالصاً � عزَّ جيب أن يكون خالصاً من شهوات النفس العمل 

لوقت ويف ا هذا يف العارفنيلسادة الذين تركوا اإلهتداء jمزالق الرجال ومتاهات السالكني  خواينوهذه V إ
ال إنك حتتاج ومل يعد حيتاج قد إهتدى أنهفظن  ،هذا اÜال من �خذ بيدك ويقويك على إىل  يف هذه املتاهات، 

الذي ونور املصطفى  وجلَّ  عزَّ هللا نور  ،تامالنور الىل خطاها حىت تصل إتتأن ملاذا؟ ألن هذه املتاهات جيب الدوام، 
                                                           

  .jب الرVء والسمعة: كتاب اآلدابمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح،   ١١
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ال ظالمليس  ال وساوس ،بعده  ال هواجس يف الصدر ،نفس و ال ،و ال ميول و ال هوى و   ءشهوات، وإمنا يسري املر  و
ال َشرِيَك لَُه  .ُقْل ِإنَّ َصالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت � َربِّ اْلَعاَلِمنيَ ( : يف شأن حبيبه ومصطفاههللاكما قال 

  ).األنعام١٦٣، ١٦٢( )َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأَ{ َأوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ 
  له وصحبه وسلَّموصلى هللا على سيد{ دمحم وعلى آ
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