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 أسئلة وفتاوى فوریة: الموضوع 

 ماحكم األدوات الموسیقیة مع ذكر هللا ؟: سئوال 

فُيحّرم ُحرمة تامة دخول هذه األدوات، أما إذا كان الذكر في  ن بيوت اهللاإذا كانت حلقة الذكر في بيت م :الجواب 
: لماذا ألن الجماعة الصالحين قالوا .. ن الكراهة مكان كالمكان الذي نحن فيه اآلن تُكره هذه األدوات فيه، وفرٌق بين الحرمة وبي

المريدين بذكر اهللا ولو على ضرب الدفوف فزاً لهمم اح رضى اهللا عنه وأرضاهوقال في ذلك سيدي أحمد بن عطاء اهللا السكندري 
 .وبعده يذكر اهللا 

ب الصحيحة للذكر في هذا المجال ومن وبعد أن يدخل نؤدبه ونُهّذبه باآلدا ،وأحيانًا الناس ال تنجذب إال بهذه الكيفية
 .لجذب الناس إلي اهللا عزوجّل يتفننون فيها تي كان العلماء الربانيون والدعاة الروحانيون الهذه األشياء 

  وجههم اإلمام لفتح بلدة من بالد أسيوط وهذه البلدةقد  رضى اهللا عنه وأرضاهاإلمام أبي العزائم  فقد كان إثنين من تالميذ
ماذا .. زمن ــ وكان همهم كله في الربابة  ذها مغرمون بالربابة، وكان الناس يلتفون حول الربابة على األبواب ــ وهذا كان منكان أهل

هم نهم آداب وتهذيب اإلسالم ويأخذو نوبعد ذلك يعلمو  ،وكانوا أجالء وكانوا يريدون جذب الناس إلى اهللا بأى وسيلةيفعل العلماء ؟ 
 . على نهج اهللا عزوجلّ 

 :قصائد اإلمام أبي العزائم وكانت قصيدة خفيفة أولها  جاءوا بقصيدة من

وصوه وقد أوتعلموا عليها على الضرب بالربابة ونزلوا هذه البلدة بالربابة وكان معهم واحد ثالث .. بجمال الرحمن  مغرماً يا 
ولم صيدة إلّتف الناس من حولهم وكانوا مغرمين بهذه الربابة وعندما دخلوا البلد وغّنوا الق.. عندما يأتي ميعاد صالة الظهر أن يؤّذن 

 .من ذلك، وعندما وصلوا الجامع كان جمٌع غفير قد إلتف حولهم  هناك إذاعة وال تليفزيون وال شيئاً  يكن

فقالوا  لعصروبعد ذلك حان وقت اسندخل لنصّلي ونخرج معكم ونُكمل المسيرة ــ أى الغناء ــ : وأّذن المؤذن وقالوا لهم 
حتى أنهم ألّفوا وسارت األمور على هذه الوتيرة .. وا ونرجع نكّمل المسيرة وُتصلّ تأتوا معنا بدالً من أن تنتظروا فتعالوا وتوضأوا : لهم 

عطوها للناس لكي يحفظوا أركان الوضوء ولحنوها على الربابة وأأرابيب بكيفية الوضوء وفي شروط الصالة وفي آداب الطالق 
 نحن نريد علمكم هذا وبدأوا في دخول  :لهم وشروطها وآدابها إلى أن قالوا  والصالة

 .وبدأت تلين لهم القلوب وطلبوا المزيد منها من عالم الغيوب عزوجّل  ،وبدأوا الدروس المساجد ويحضرون

روا أنها أساليب للذكر هذه هي البداية مع إستخدام هذه األدوات، والجماعة الذين أتوا من ورائهم من الحكمة والّسر ففك
 .ومشوا عليها 

لكن الذكر الشرعي الذي نذكره وليس فيه خروج عن المعتاد في اإلهتزاز ويكون الذكر .. ألهل الغواية فهذه كانت البداية 
 .بلفظ ظاهر وفصيح هللا عزوجّل 

 
  وسوسة النفس وكیف نفرق بینھما ؟و ما ھو الفرق بین وسوسة الشیطان :السئوال الثاني 
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إبليس ــ ) األعراف:27( ﴾ُنوَن ِإنَُّه يـََراُكْم ُهَو َوقَِبيلُُه ِمْن َحْيُث ال تـََرْونـَُهْم إِنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطيَن َأْولَِياَء لِلَِّذيَن ال يـُْؤمِ  ﴿: الجواب 

 :كيد الشيطان فيقول   ألننا لو نظرنا للقرآن نجده يتكلم عن.. مش شاطر ــ لكنها الشماعة التي نُعلق عليها أخطائنا 

ما هي ف )يوسف:28( ﴾ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيٌم  ﴿: وكيد النساء أشد قال ) النساء: 76( ﴾ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا  ﴿
          ؟ الحكاية 

صّلى اهللا عليه قال إبليس عندما يستعيذ اإلنسان من الشيطان الرجيم فتكون الحكاية معي ومعك ليست إبليس ولكن كما 
 النفس أو من إبليس ؟  منن الوسوسة فما الذي يدلني على أ) أعدى اعدائك نفسك التي بين جنبيك : (  وسّلم

أو يُثبطني لكى ال أصّلي الفجر .. فإبليس يأمر بالمعصية أو بترك الطاعة ويُزيّن المعاصي لكي أقع فيها : عدة أشياء 
 .ويأتي لي بمخارج وعلل نفسية لكي أقنع نفسي وأرتضي بها ولكي ال أصّلي الجمعة حاضراً، 

 .لكن النفس تأمرني بالشهوات 

 :فالفرق شاسع بين اإلثنين 

ــأو مش والنفس شهوة مطعمً  ــ ــ ــ  بها الداء الدفين ملبٍس أو منكٍح فاحذر      رٍب أو ــ

فإذا .. يريد أن أقع في المعصية وفقط  هصية ال يّلح ألنفالفارق الثاني هو أن إبليس عندما يأمرني بالمع.. مرني بالشهوات تأ
      وغيرها والمهم عنده أنني أقع في المعصية لم أفعل هذه يأتي لي بغيرها 

أى أنها تـُّلح عليه تأمرني أن آكل هذه األكلة فال تتركني حتى آتي بها وآكلها : لكن النفس تـُّلح في طلبها ــ يعني مثًال 
 .حتى يُلبي طلبها 

 :بليس غير النفس ال يستطيع أن يفعل لإلنسان شيئاً ــ ولذلك قال بعض الصالحين لكن إبليس ــ وإ

ومن الناس من إنشغل باهللا وجعل كل الدنيا واآلخرة  ،هم ذلك في التلبيسنالناس من إنشغل بجهاد بإبليس، فأوقع من[ 
 . ]خلف ظهره فكفاه اهللا عزوجّل هّم إبليس وما عاداه 

 :له ربنا ن يقول أنشغل بإبليس وحرب إبليس فلن أستطيع، لكن الشاطر يقبل على اهللا إلي أكي نا لأف

 ..إياك أن تقترب من هذا ) الحجر:42( ﴾ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإال َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلغَاوِيَن  ﴿

وماذا يعني ذلك ؟ يعني أن اهللا يحفظ .. ؟ يمشي في طريق آخر إبليس  يفعلماذا .. سيدنا عمر عندما كان يسير في طريق 
نه أللماذا ؟ .. ألى واحد في هذا الطريق كله أهل هذا الطريق الذي كان يمشي فيه عمر، يعني الشيطان ال يستطيع أن يوسوس 

 :لك الكبيرة فيمن ؟ في من بداخمصيبة اللكن .. خائف من عمر فذلك رجٌل يهرب منه الشيطان 

ن ُتحقق أّمارة يعني لحوحة فتـُّلح على اإلنسان إلى أوكلمة ) يوسف:53( ﴾ِإنَّ النـَّْفَس المَّارٌَة بِالسُّوِء ِإال َما رَِحَم رَبِّي  ﴿
 وماهو طلبها ؟.. أمنيتها 

 هي النفس للداني تحن وترغب     وللعاجل الفاني تميل وتطلب
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: ولم يقل الجهاد الكبير ولكن قال .. ا من الجهاد األصغر إلى الجاه األكبر رجعن: ( فماذا بقي علّى ؟ كما قال النبي 
وهي ليست نفسًا واحدة معي،  وأن أجاهد نفسي، بدفال.. ) جهاد النفس : ــ قيل وما هو يا رسول اهللا ؟ ــ قال الجهاد األكبر 

 :ولكنها نفوس معي 

وانية وفيَّ نفٌس إبليسية وفيَّ نفٌس سبعية وفيَّ نفٌس ملكوتية وفيَّ نفٌس ففيَّ نفٌس جمادية، وفيَّ نفٌس نباتية وفيَّ نفٌس حي
 :كم نفٍس هنا ؟ سبعة وكل نفٍس لها طلباتها ولها نزغاتها ووسوستها ولها هوادفها ولها خواطرها ولها امراضها ولها آفاتها .. قدسية 

أو زيارة وعن طاعة اهللا أضت للطاعة أّكّسل عن ذكر اهللا التي تريد ان ُتجمّدني عن طاعة اهللا، فكلما نهفالنفس الجمادية 
أنت مش فاضي كما : من المسائلة وتقول لي فيها تي لي باألسباب التي أنا أعفيها أفي اهللا أو عوٌن صالٌح ُمقّرٌب إلى حضرة اهللا، وت

 :  ونمن بعض إخواننا يقولنسمع 

أقول لهم أنتم جهلة ألن الصحابة جاءوا اعة ليسوا مشغولين بشٍئ، كانوا جمالصحابة  عليه الذي كان هذا طريق الصوفية  إن
الليل بأتباعي رهباٌن : [ ، وكان سيدنا عيسي يقول من ميدان الحرب ومن ميدان القتال إلي إلي الحرب في السعي على المعاش

  :] سباٌع بالنهار 

ــتراهم نهاراً كالسب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع شـ ــ ــ ــ ــكما أم    هامة   ـ ــ ــ ــ ــمـر الرحــ ــ ــ ــ  ن في طلب البرــ

ــوفي الليل رهب ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ  سكاري حيارى في شهود وفي ذكر    ر إلههم    كذ اٌن بـ

، وإن أردت النوم ــ تروح عليك نومة ولن تذهب نم أنت وراءك شغل الصبح: فإذا أردت أن تصلي ركعتين بالليل، تقول لك 
 .ني هي تنيمك ونسيت أن اهللا إذا أقامك أعانك للعمل ــ يع

 : ؟ قال لم لم تنم ياعمر : عمر كان ال ينام، فسألوه سيدنا 

، فلو أخذ ماذا أضّيع منهما ؟ مثل هذا قد إعتند على اهللا ]إن نمت نهارًا ضيعت رعيتي، وإن نمت ليًال ضيعت نفسي [ 
أنا عندي قلق والنوم : د على ثالثة أيام وال يحتاج أنه يتمّرغ على السرير ويقول هفوة من النوم وهو جالس يقوم وكأنه قد نام ما يزي

 .مور ليس عندهم هذه اال.. ال يأتي وأنا أريد حبوباً منّومة وحبوباً ُمهّدئة 

ربعين كان يعمل تاجرًا في السوق وكما تعلمون كان ُيصّلي الصبح بوضوء العشاء أ  رضى اهللا عنه وأرضاهاإلمام أبو حنيفة 
، وكان يُدّرس العلم، وكل الحكاية أن الناس بعد شروق الشمس وغفوة بعد رجوعه من السوقعاماً، وفي النهار كان يأخذ غفوة 

 :وقفت عند األسباب ونسينا 

 .الصالحون سلكوا بهذه الطريقة ) البقرة:212( ﴾َواهللا يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب  ﴿

 ظر قليًال حتى يخرج النهار ويُدفأإن اليوم الجو بارد إنت: ن تجّمد اإلنسان بهذه الطريقة وتوهمه يد أالنفس الجمادية تر ف
بعدني عن اهللا عزوجّل ن، لكن النفس تريد أن تجمّدني وتُ اآلالمياه ــ السخانات اآلن موجودة وال يوجد ُعذراً، يعني ال توجد مشكلة 

 .وهذه إسمها النفس الجمادية .. 

معاء والكبد والطحال المقامون لتنمية هذا المعدة واأل: فهي القوة الغذائية الموجودة في جسم اإلنسان : لنفس النباتية أما ا
 .وهؤالء يعملون ليس بأمرك ولكن بأمر اهللا ) نوح:17( ﴾َواهللا أَنـْبََتُكْم ِمَن االْرِض نـَبَاتًا  ﴿: الجسم 
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و يقول لها إفعلي هذا وأتركي هذا ؟ إنها تعرف كيف تعمل أعد ساعة، هل هناك من يستطيع أن يقول للمعدة إعملي ب
، فغذاء العين الجسم، وكل ُعضٍو له غذاءألنها تُعطي الطعام لكل أجزاء وتتلّقى أوامرها من ربها عزوجّل، ودائمًا عملها على ما يرام 

  . كل ُعضو له غذاءف.. اليدين غير غذاء الرجلين  غير غذاء األذن، غير غذاء المخ غير غذاء اللسان غير غذاء الشم غير غذاء

فال العين تُبصر وال األذن تسمع ألن كل شيئ له غذاء مخصوص، وكيف بين هذه الكيفية ؟ فلو ذهب غذاء األذن للعين 
وثلٌث  ثُلٌث للطعام : (قال وما الذي يكفي هذا الجهاز يا رسول اهللا ؟  ،صّلى اهللا عليه وسّلمبمقننات إلهية أخبر بها خير البرية 

لماذا ؟ .. ) كلنا ال نشبع نحن قوٌم ال نأكل حتى نجوع وإذا أ: ( ؟ عندما تجوع  ي أدخل هذا الثُلثومت) للشراب وثلٌث للهواء 
فسيتعبه ويزيد أحماله  ،لُيخرجه للخارججهاز اإلخراج الموجود في الجسم ألن المصنع يأخذ إحتياجاته فقط والباقي يُحوله إلي 

 تاعب ألنك شغلته في غير فائدة معبائه وفي مشقته يُعرضه لألمراض والوأ

ينتهي خذ منه على قدر ما يسّد داء الجوع، فإذا سّدد الجوع كل مثل الدواء تأفاأل.. ال : قال  معنى هذا أن ال نأكل ؟
 ماذا آكل وماذا أشرب، وهذا الصنف أين يوجد ؟ : جعل هّمي كله األمر، وال أ

 : المؤمن إنما .. نحن لسنا مشغولين بهذا الكالم .. ؟ ومن أين أشتريه ؟ وأين ُيصنع وكيف 

 .ولكنها أسباب عزوجّل  ولكن القوة من القويِّ  لماذا ألن القوة ليست من األكل،) بن آدم لقيمات يُقمن صلبه بحسب إ( 

وهي التي تشغل اإلنسان وتُجّره إلي المحرمات فيأكل ما فالنفس النباتية تشغل اإلنسان بهذه الشهوات الغذائية والشرابية 
 .غضب اهللا عزوجّل فيما يُ حّرم اهللا أو يشرب عما نهى عنه اهللا فيكون قد وقع 

تظهر عليه صورة الحيوان، فإما أما النفس السبعية فهي النفس الغضبية الموجودة في اإلنسانن فعندما يغضب فعلى الفور 
وإما يبثق ، ن يركل برجلهبرأسه ــ ومن الذي يفعل ذلك ؟ وأنتم تعلمون من يكون، وإما أ ألسد، وإما ينطحيضرب بيده مثلما يضرب ا

 .مثل الثعبان وكلها حاالت سبعية للجماعة الذين يرون أنفسهم في هذه المجتمعات السبعية 

رضى اهللا ضب ؟ قالت السيدة عائشة متى يغ..  صّلى اهللا عليه وسّلمالمؤمن غضبه له ميزان وضعه النبي العدنان ولذلك 
 :ا عنه وأرضاه

حاربوه وكسروا له ] ال يغضب لنفسه قط، وال يغضب إال إذا إنتهكت محارم اهللا عزوجّل  صّلى اهللا عليه وسّلمكان [ 
 : ؟ يقول لهم أدُْع عليهم : أسنانه ويقولون له 

 : فربنا يُرّد عليهم عنه !! يقولون عنه أنه مجنون .. عليهم  يتحّمل وال يدعوا) اللهم إهِد قومي فإنهم ال يعلمون ( .. ال 

  :كاهن   كلما قالوا عليه) التكوير:22( ﴾َوَما َصاِحُبُكْم ِبَمْجُنوٍن  ﴿

 : فربنا يّرّد عليهم عنه  فكلما قالوا عليه شيئاً ) الحاقة:42( ﴾َوال بَِقْوِل َكاِهٍن قَِليال َما َتذَكَُّروَن  ﴿

؟ إذا كانوا على مثل هذه  ن يافع عنه ربنا، ومتى يكون ذلكأفالبد  )الحج:38( ﴾َداِفُع َعِن الَِّذيَن َآَمُنوا يُ  ِإنَّ اهللاَ  ﴿
 .له  صّلى اهللا عليه وسّلمكان يغضب لكن إذا ظهر شيٌئ يُغضب اهللا أو يُنتهك فيه شرع اهللا  الحال، 

 .تكاسلت في أداء حق اهللا ال أكلمها وال أعاتبها  لكن لوأنا اآلن أغضب من زوجتي لو تكاسلت في أداء واجباتي، 

في النجاح ألنه نجح في  لى الناس كلهم يباركأن ريد أو  ،فراحول في اإلمتحانات وأعمل زينات وأأفرح إذا إبني أصبح األ
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بة التي يقع فيها  ه هي المصيوهذ!! نا لست مشغوالً بهذا األمر أأما أحواله مع الدين فال ُيصّلي وال يعرف طريق اهللا ف.. اإلمتحانات 
 .  كثيٌر من عباد اهللا

 .فهذه هي القوة السبعية .. لكن متي أغضب ؟ إذا إنتكت محارم اهللا عزوجّل 

والفتن واإلحن والمكر والدهاء والحقد تميل إلي إظهار الفساد في األرض بالغيبة والنميمة التي فهي : والنفس اإلبليسية 
 .ن ؟ بضاعة إبليس وكل هذه بضاعة م.. والحسد 

 :كما قال ربنا له  ولكي يدخل اإلنسان على النفس الملكوتية البد 

كلها، فمن طّهر نفسه أو النفوس أى سليم من هذه الصفات اإلبليسية   )الشعراء:89( ﴾ِإال َمْن أََتى اهللا بَِقْلٍب َسِليٍم  ﴿
الحياء من الوقوع ك على اخلك وتُحثك على طاعة اهللا وتُحثّ بدوهي مسكينة وموجودة التي ذكرناها فيُعطي فرصة للنفس الملكوتية 

  : صّلى اهللا عليه وسّلمفي الذنب خوفاً من غضب اهللا وإنتقام اهللا عزوجّل، وأول عالماتها هو الحياء، ولذلك قال 

ى عمل البر وعلى عمل تُحّض اإلنسان علفالنفس الملكوتية هي التي .. ) الحياء من اإليمان، والحياء ال يأتي إال بخير  (
 : م قالوا فيها وأرضاه مرضى اهللا عنهوهذا في الجماعة الصالحين  على عمل الطاعة وعلى عمل المعروف،الخير و 

 .ركتها قليالً تحاول النفس الثانية أن تنتقص من هذا األمر لو تمر بأفهي تأمرك ] لو وصلت إليها فعليك بالخاطر األول [ 

أن يذهب وكانوا مؤدبين ــ فلما عاد من الحج وقبل أن يذهب إلي بيته جاءه خاطٌر ب حد تالميذه كان يحجالجنيد ــ أاإلمام ــ 
، فذهب الشيخ لزيارته، وأخذ يطرق الباب فترة طويلة، وجلسفذهب لبيته أوًال  نفسه الوقت متأخر ت له ولكنه قال أوًال لشيخه،

 .منعك أن تأتي من الخاطر األول  ما الذي: حاح فُتح الباب فقال له الشيخ لوبعد إ

هذا : تيك، فقال له يا سيدي ما كنت أتوقع أن تأتي ألني أنا الذي آ: وهم يعلمون الخواطر التي في النفوس، فقال له 
 .ن آتي إليك واسّلم عليك حقك ومن حقك أ

نه رجٌل فقير، فإذا توانيت ــ إعطي فالن هذا خمسة جنيهات أل: تريد أن تُعطي فالن خمسة جنيهات وتقول لك النفس ــ 
فإذا .. يكفي جنيهاً واحداً : فإذا سمعت كالمها تقول لك .. خمسة جنيهات كثيرة يكفي ثالثة فقط : تأخرت وتلكأت ــ تقول لك 

ة عليك بالخاطر األول بالنسب: ماذا أفعل ؟ قالوا .. الحقيقة هو ليس محتاجًا نبحث عن آخر أحق منه : سمعت كالمها تقول 
 .فعلى الفور ال تتوانى للخير، وعندما تأمرك بأمر فيه خير 

باقي ساعة على الفجرصّلي ركعتين فقط ونم : وتقول لك تنظر في الساعة .. في الليل تريد أن تقوم لكي ُتصّلي التهّجد ــ 
 اآلن، تنام فال تقوم إال بعد صالة الفجر وتسمع الناس وهم خارجون

   .لخاطر األول ن تسمع لفالبد وأ.. األول  هذا ؟ ألنك لم تسمع األمرلماذا  ..من صالة الفجر  

ال أعلم من أتوا بهذه الفتوى مع ، العيال أولي ــ و أنت تذهب للحج وتترك العيال: تقول لك .. ربنا أوجد لك ماًال لتحج ــ 
هي الفريضة، األوالد ولكن تربية ّلف به األب، حتى ليس سنة وال مكالذكور ن العلماء أجمعوا على أن الحج فريضة وزواج األوالد أ

 وألن الحج فريضة والبد من أدائها عند اإلستطاعة حتى مع وجود ولد وسيتزوج فماذا أفعل ؟ 

فتأتني النفس أبدأ بالفريضة ألنها فرض وديٌن وسيحاسبني اهللا عليه، لكني غير مكلف بزواج إبني ومكلف بالتربية فقط، 
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نت ضعفت وليس عندك صحة طالما أ: تضعف تقول لك وتنتهي الفلوس أو الصحة .. زوج األوالد تحج بعد أن تُ : وتقول لي 
 .فال أتوانى طرفة عين وال أقّل إذا تهيأت لي األسباب للحج .. فليس عليك حٌج 

يديها فتاتيك الفراسة  ن تنميها وتتغّلب على النفوس التي قبلها يأتي الفتح علىأبعد والنفس الملكوتية هي التي فيها العطية 
يفتح اهللا لك باب .. تم السالم يأتي لك النبي عليه أفضل الصالة وأ.. يأتيك اإللهام .. نه ينظر بنور اهللا المؤمن فإإتقوا فراسة : ( 

 : عطاء ألنه قد قيل إل

ــ ألن من الجائز أن  بذلت مجهودًا مع النفس الملكوتية قليالً ) مكتوب على حضرة القدوس ال ينالها أصحاب النفوس ( 
رى نفس الملكوتية معي ولكننى أالفهذه مصيبة ألن .. عمل كذا وكذا أرى نفسي أنني رجل ممتاز و ليَّ وأالنفوس األخرى تضحك ع

 عزوجّل  وال معونة اهللا وال فضل اهللا وال إكرام اهللا في طريق اهللا عزوجّل، ألنني ال أرى توفيق اهللا فهذه مصيبة كبيرة.. أنني أعمل هذا 

وبإذٍن من اهللا عزوجّل من يشاهد فضل اهللا فيه فيرى أنه ال يتحّرك وال يسكن سكنة إال بتوفيق من اهللا وبمعونة من اهللا 
هذا .. فيكون كمن يرى في أعماله التي يعملها وكأنه يرى فيها فيلم تليفزيوني يرى فيه فضل اهللا وإكرام اهللا وتوفيق اهللا ومعونة اهللا 

فليس عنده لّذة ألكل اللحم وال لّذة أكل جاتوهات، .. أن ينسى حظوظه ألنه يرى أن أكبر لّذة يتمتع بها هي ذكر اهللا في حالة 
 .لكن اللذة الُعظمى عنده في ذكر اهللا عزوجّل 

 .يا واآلخرة والمنة الُكبرى لديه أن يتعطف المصطفى صّلى اهللا عليه وسّلم ويوقفه بين يديه وهذه منة ال تساويها كنوز الدن

ويتفضذل عليه اهللا عزوجّل ويظّل في هذا الجهاد حتى يتفّضل الكريم الجواد عزوجّل فيفنيه عن نفسه وعن حّسه ونفسه 
القدسية يعني النفس المحفوظة عن المعاصي، فيتعهُده اهللا بحفظة فيُعطيه اهللا عوزجّل النفس القدسية، والنفس بنفخة من روح قدسه 

 أنبياءه بعصمته يتعّهد اوليائه بحفظه وكالئته وصيانته حتى ولو خطرت المعصية على باله وهذا ال يحدث فإن اهللا كما تعّهد اهللا.. 
لماذا ؟ قال .. ، بل يجد األسباب التي ترّده عن اإلقتراب منها عزوجّل يمنع عنه الدواعي فال يجد األسباب التي تعينه على فعلها

 :صلى اهللا عليه وسّلم 

 .. يدعوك إلي معصية اهللا عزوجّل داعي أن ال تجد ) العصمة أن ال تجد إن من ( 

 :فهذه يا إخواني هي مراحل الجهاد التي نجاهدها مع النفس 

 تلك الرياضة يا مسكين غايتها       ُذٌل ومسكنةٌ إن صّح أنت وليِّ 

انا يستطيع أن يجاهد نفسه بمفرده، خو هو جهاد النفس وجهاد النفس هو الجهاد األعظم وال يوجد أحٌد فينا يا إ فهذا
 :ومعه أشعة مكتوٌب عليها  "محمٌد رسول اهللا والذين معه " أن يكون معه طبيب تخّرج من كلية البد و ولكن 

بين لي عيوبي باألشعة التي معه ويُ فيكشف ) يوسف:108( ﴾َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتـَّبَـَعِني  ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو إَِلى اهللاِ  ﴿
، لكن القرآن له صيدلية.. من أين ؟ من صيدلية القرآن ومن أجزخانة النبي العدنان صّلى اهللا عليه وسّلم .. الدواء  لكي يُعطيني

 : فالبد وأن يكون رجالً كبيراً من الصيدلية والسنة لها صيدلية وهو يعرف مابي وما يناسبني 

 .يعرف ما عندي ويعطيني مثلما كان حضرة النبي يفعل مع أصحابه ) الفرقان:59( ﴾ا الرَّْحَمُن فَاْسَأْل بِِه َخبِيرً  ﴿

أنت يكفيك : وآخر يقول له .. صنٌف واحٌد وفيه العالج ) ال تغضب (  :رسول اهللا ؟ يقول له مادوائي يا : كانوا يسألونه 
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 .ثالثة أيام من كل شهر صيام 

ذا كان طبيبًا ليس معه إذن من الحبيب صلى اله عليه وأعضائه الجسمانية، فإ الروحانية مناسبة لقواهوكل واحد له روشتة 
من الطبيب ن تكون الجرعة ، لكن البد وأوحدة فأموت 250تحّمل إال وحدة وأنا ال أ جائز يعطي لي مضاد حيوي ألففوسّلم 

 :الروحاني والذي بواسطته أستطيع أن أجاهد نفسي، ولذلك قالوا 

 بالحال ؟فمن أين نأتي ] ال بالفلوس وال بالدروس نفوس بالحال تزكية ال[ 

 بالفضل ناولكم رحيق مدامي     فتجملوا بالحال من باب سما 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 

               
 ترعة ناصر ــ إسنا ــ األقصر: المــــــكان  

 ھـ 1415ادى األولى جم 29موافق  3/11/1994الخمیس : التاریـــــخ 

 

               


