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نفسك؟ حقيقة تعرف هل الداعية أخي

عيوِب عن ِبإِصلِحهِا اشتغَل نفَسهَ َعَرَف َمْن
ّناس. ال

ّبهَُ َعَرَف َمْن نفِسهَِ. َهوَى عن ِبهَِ اشتغَل ر

ّناِس عن فيهَ تغيَب َأْن الَعَمِل َأنفُع ِلخلِص،ِ ال با
ّنِة،ِ بشهِوِد نفِسَك واعن نفَسَك،ِ فيهَ َتَرى فل الِم

ْلَق. َتَرى وَالَ الَخ

ّناِس َأخسُر بنفِسهَِ،ِ اللهَِ عن اشتغَل َمِن صفقًة ال
ّناِس. نفِسهَِ عن اشتغَل َمِن منهَُ َأخسُر بل بال

ُبهَُ شغلهَ لمن طوبى ّناِس عيوِب عن عي واوايٌل ال
ّناِس. لعيوب واتفّرغَّ عيبهَُ نسَي لمن ال

َذا َلوّاَل َأّن َكَما الشقاواِة،ِ علمِة ِمن َه أماراِت ِمن ا
الّسعادِة.

ّ بنفسهَ الظّن ُيسيء لَ وامن عرفهِا،ِ َمْن ِإل
ّنهَ أحسَن ّناس أجهِل ِمن َفهَُِو بنفسهَ ظ .بنفِسهَِ ال

َء َما َأّن تعلَم َأْن خيٍر ُكّل َأسَاُس واما َكاَن،ِ اللهَُ شا
ْأ َلْم ُكْن،ِ َلْم يش َيّقَن ي َت َمْن الحسناِت َأّن حينئٍذ َف

ْيهَِا،ِ فتشكَرهَ ِنَعِمهَِ َل ْيهَِ واتتضّرَع َع َل َ َأْن ِإ يقطَعهِا ل
ْنَك،ِ َأّن َع ّيئاِت وَا ِنهَِ ِمْن الس ِتهَِ،ِ ِخذل فتبتهَِل واعقوب
ْيهَِ َل َنَك يُحوَل َأْن ِإ ْي َ وابينهِا،ِ َب َلك وَال ِك فعِل ِفي َي

َتْرِك الحسناِت ّيئاِت وَا َلى الس نفِسك. ِإ

ْد َلى العارفوَن َأْجَمَع وَاَق ُلهَ خيٍر ُكّل َأّن َع َأْص ف
ُلهَ َشّر واكّل للعبِد،ِ اللهَِ توفيُق َأص ُنهَُ ف لعبِدهَِ. ِخذل



َأجمعوا َ َأْن التوفيَق َأّن وا َلَك ل ِك َلى اللهَُ َي َنفِسَك،ِ ِإ
َأّن ْذلََن وَا ِلَي َأْن ُهَو الِخ َنَك ُيْخ ِإِذِا نفِسَك،ِ وابيَن بي ف
ُلهَُ خيٍر كّل َكاَن َأص َ اللهَِ بيِد وَاُهَو –التوفيُق ف بيِد ل

ُء العبِد-ِ: فِمفتاُحهَ ّدعا ُق واالفتقاُر ال ِأ واصد اللَج
ْيهَِ،ِ واالّرهبُة واالّرغَّبُة َل َتى ِإ َطى َفَم َد َأْع َذا العب َه
ْد المفتاَح َد َفَق َتى لهَ،ِ يفتَح َأْن َأَرا ّلهَ وَاَم عن َأَض
ًا الخيِر باُب بقي الِمفتاِح َتج َنهَ. ُمْر دوا

ّني بن عمر المؤمنين َأميُر َقاَل ِإ ّطاِب:"  َ الخ ل
ِلَجابِة،ِ هّم َأْحمُل ّدعاِء،ِ هّم والكن ا َذِا ال ِإِ ُألهِِمُت َف

َء ّدعا ِإِّن ال َبَة َف ِلَجا ". معهَ ا

َذِا ِلُك َما وانفُسهَ اللهَِ بيِد ناصيتهَُ َمْن َأمِرهَ ِمْن يم
ُبهَ بيِدهَ،ِ ِبعهَ َمْن ِإصبعين بيَن واقل ُبهَ َأصا ّل ْيَف يق َك
ُء،ِ ُتهَ يشا ُتهَ بيِدهَ،ِ واحيا ُتهَ بيِدهَ،ِ وامو بيِدهَ،ِ واسَعاد

ُتهَ ُتهَ بيِدهَ،ِ واشقاوا ُتهَ واحركا َكنا ُلهَ واسَ َأقوا ُلهَ وَا َأفعا وا
ِنهَ ِإِذِ ِتهَ،ِ ِب ّ يتحّرُك فل وامشيئ ِنهَ،ِ ِإل ِإِذِ َ ِب ّ يفعُل وَال ِإل

ِتهَِ؟! بمشيئ

َلهَ ِإْن َك َلى وا َلهَ نفِسهَ ِإ َك َلى وا واتفريٍط واضيعٍة عجٍز ِإ
واخطيئٍة. واذِنٍب

ِإْن َلهَ وا َك َلى وَا َلهَ غَّيِرهَ ِإ َك َلى وَا َ َمْن ِإ ًا لهَ يملُك ل ضّر
ًا وَالَ َ نفع ًا وَال َ موت ًة وَال َ حيا ًا. وَال ُنشور

ِإْن ّلى وا َليهَِ اسَتولى عنهَ تخ َلهَ عدوّاهَ َع ًا واجع َأسَير

لهَ.

َ َفهَُِو ْنهَُ لهَ غَِّنى ل ْيهَِ مضطّر ُهَو بل عيٍن؛ٍ طرفَة َع َل ِإ
َلى َلنفاِس مدى َع ِتهَ ِمْن َذِّرٍة كّل ِفي ا ًا ذِّرا باطن

ًا،ِ ُتهَ واظاهر ْيهَِ،ِ تاّمٌة فاق َل ِلَك وَاَمَع ِإ ّلٌف َفهَُِو َذِ متخ
ْنهَُ ْنهَُ،ِ ُمْعِرٌض َع ْيهَِ يتبّغُض َع َل ِتهَ،ِ ِإ ّدِة َمَع بمعصي ش

ْيهَِ الضروارِة َل ْد واجهٍَ،ِ كّل ِمْن ِإ ًا،ِ لذكِرهَ صاَر َق ّي َنس
َذهَ ّتخ ُهَ واا ًا،ِ واراء ّي َذا ِظهِر ْيهَِ َه ِإل يديهَ وابيَن مرجُعهَ،ِ وَا

موقُفهَ!!



ُهَ نفِسهَِ عن باللهَِ اشتغَل َمْن مؤوانَة اللهَُ كفا
ّناِس عن باللهَِ اشتغَل واَمن نفسهَِ،ِ ُهَ ال اللهَُ كفا
ّناِس،ِ مؤوانَة َلهَ اللهَِ عن بنفِسهَِ اشتغَل واَمن ال َك وا

َلى اللهَُ ّناِس اشتغَل وامن نفِسهَِ،ِ ِإ َلهَ اللهَِ عن بال َك وا
ِإليهِم. اللهَُ

الهِادي للشيخ/عبد واالهِوي النفس ذِم كتاب (من
واهبي) حسن

عيوِب عن ِبإِصلِحهِا اشتغَل نفَسهَ َعَرَف َمْن
ّناس. ال

ّبهَُ َعَرَف َمْن نفِسهَِ. َهوَى عن ِبهَِ اشتغَل ر

ّناِس عن فيهَ تغيَب َأْن الَعَمِل َأنفُع ِلخلِص،ِ ال با
ّنِة،ِ بشهِوِد نفِسَك واعن نفَسَك،ِ فيهَ َتَرى فل الِم

ْلَق. َتَرى وَالَ الَخ

ّناِس َأخسُر بنفِسهَِ،ِ اللهَِ عن اشتغَل َمِن صفقًة ال
ّناِس. نفِسهَِ عن اشتغَل َمِن منهَُ َأخسُر بل بال

ُبهَُ شغلهَ لمن طوبى ّناِس عيوِب عن عي واوايٌل ال
ّناِس. لعيوب واتفّرغَّ عيبهَُ نسَي لمن ال

َذا َلوّاَل َأّن َكَما الشقاواِة،ِ علمِة ِمن َه أماراِت ِمن ا
الّسعادِة.

ّ بنفسهَ الظّن ُيسيء لَ وامن عرفهِا،ِ َمْن ِإل
ّنهَ أحسَن ّناس أجهِل ِمن َفهَُِو بنفسهَ ظ .بنفِسهَِ ال

َء َما َأّن تعلَم َأْن خيٍر ُكّل َأسَاُس واما َكاَن،ِ اللهَُ شا
ْأ َلْم ُكْن،ِ َلْم يش َيّقَن ي َت َمْن الحسناِت َأّن حينئٍذ َف

ْيهَِا،ِ فتشكَرهَ ِنَعِمهَِ َل ْيهَِ واتتضّرَع َع َل َ َأْن ِإ يقطَعهِا ل
ْنَك،ِ َأّن َع ّيئاِت وَا ِنهَِ ِمْن الس ِتهَِ،ِ ِخذل فتبتهَِل واعقوب
ْيهَِ َل َنَك يُحوَل َأْن ِإ ْي َ وابينهِا،ِ َب َلك وَال ِك فعِل ِفي َي

َتْرِك الحسناِت ّيئاِت وَا َلى الس نفِسك. ِإ



ْد َلى العارفوَن َأْجَمَع وَاَق ُلهَ خيٍر ُكّل َأّن َع َأْص ف
ُلهَ َشّر واكّل للعبِد،ِ اللهَِ توفيُق َأص ُنهَُ ف لعبِدهَِ. ِخذل

َأجمعوا َ َأْن التوفيَق َأّن وا َلَك ل ِك َلى اللهَُ َي َنفِسَك،ِ ِإ
َأّن ْذلََن وَا ِلَي َأْن ُهَو الِخ َنَك ُيْخ ِإِذِا نفِسَك،ِ وابيَن بي ف
ُلهَُ خيٍر كّل َكاَن َأص َ اللهَِ بيِد وَاُهَو –التوفيُق ف بيِد ل

ُء العبِد-ِ: فِمفتاُحهَ ّدعا ُق واالفتقاُر ال ِأ واصد اللَج
ْيهَِ،ِ واالّرهبُة واالّرغَّبُة َل َتى ِإ َطى َفَم َد َأْع َذا العب َه
ْد المفتاَح َد َفَق َتى لهَ،ِ يفتَح َأْن َأَرا ّلهَ وَاَم عن َأَض
ًا الخيِر باُب بقي الِمفتاِح َتج َنهَ. ُمْر دوا

ّني بن عمر المؤمنين َأميُر َقاَل ِإ ّطاِب:"  َ الخ ل
ِلَجابِة،ِ هّم َأْحمُل ّدعاِء،ِ هّم والكن ا َذِا ال ِإِ ُألهِِمُت َف

َء ّدعا ِإِّن ال َبَة َف ِلَجا ". معهَ ا

َذِا ِلُك َما وانفُسهَ اللهَِ بيِد ناصيتهَُ َمْن َأمِرهَ ِمْن يم
ُبهَ بيِدهَ،ِ ِبعهَ َمْن ِإصبعين بيَن واقل ُبهَ َأصا ّل ْيَف يق َك
ُء،ِ ُتهَ يشا ُتهَ بيِدهَ،ِ واحيا ُتهَ بيِدهَ،ِ وامو بيِدهَ،ِ واسَعاد

ُتهَ ُتهَ بيِدهَ،ِ واشقاوا ُتهَ واحركا َكنا ُلهَ واسَ َأقوا ُلهَ وَا َأفعا وا
ِنهَ ِإِذِ ِتهَ،ِ ِب ّ يتحّرُك فل وامشيئ ِنهَ،ِ ِإل ِإِذِ َ ِب ّ يفعُل وَال ِإل

ِتهَِ؟! بمشيئ

َلهَ ِإْن َك َلى وا َلهَ نفِسهَ ِإ َك َلى وا واتفريٍط واضيعٍة عجٍز ِإ
واخطيئٍة. واذِنٍب

ِإْن َلهَ وا َك َلى وَا َلهَ غَّيِرهَ ِإ َك َلى وَا َ َمْن ِإ ًا لهَ يملُك ل ضّر
ًا وَالَ َ نفع ًا وَال َ موت ًة وَال َ حيا ًا. وَال ُنشور

ِإْن ّلى وا َليهَِ اسَتولى عنهَ تخ َلهَ عدوّاهَ َع ًا واجع َأسَير

لهَ.

َ َفهَُِو ْنهَُ لهَ غَِّنى ل ْيهَِ مضطّر ُهَو بل عيٍن؛ٍ طرفَة َع َل ِإ
َلى َلنفاِس مدى َع ِتهَ ِمْن َذِّرٍة كّل ِفي ا ًا ذِّرا باطن



ًا،ِ ُتهَ واظاهر ْيهَِ،ِ تاّمٌة فاق َل ِلَك وَاَمَع ِإ ّلٌف َفهَُِو َذِ متخ
ْنهَُ ْنهَُ،ِ ُمْعِرٌض َع ْيهَِ يتبّغُض َع َل ِتهَ،ِ ِإ ّدِة َمَع بمعصي ش

ْيهَِ الضروارِة َل ْد واجهٍَ،ِ كّل ِمْن ِإ ًا،ِ لذكِرهَ صاَر َق ّي َنس
َذهَ ّتخ ُهَ واا ًا،ِ واراء ّي َذا ِظهِر ْيهَِ َه ِإل يديهَ وابيَن مرجُعهَ،ِ وَا

موقُفهَ!!

ُهَ نفِسهَِ عن باللهَِ اشتغَل َمْن مؤوانَة اللهَُ كفا
ّناِس عن باللهَِ اشتغَل واَمن نفسهَِ،ِ ُهَ ال اللهَُ كفا
ّناِس،ِ مؤوانَة َلهَ اللهَِ عن بنفِسهَِ اشتغَل واَمن ال َك وا

َلى اللهَُ ّناِس اشتغَل وامن نفِسهَِ،ِ ِإ َلهَ اللهَِ عن بال َك وا
ِإليهِم. اللهَُ

( الهِادي للشيخ/عبد واالهِوى النفس ذِم كتاب من
واهبي حسن )


