كتاب القبسات

 إف تأثير الموعظة ال يتحقؽ إال لمف يرغب في سموؾ طريؽ ا﵀ تعالى ويخشى منو. إف النور يكشؼ الحجب ،ولكنو قد يكوف حجابا إذا انشغؿ بو العبد عف منور النور. إف األجواء العبادية مشتؿ خصب إلنماء بذور الخير ،إذا أحسف العبد استغبلليا.يفرط فيما يعنيو ،بدوف أف يحقؽ المصمحة المرجوة.
 إف مف ُيقحـ نفسو فيما ال يعنيوّ ، إف ا﵀ تعالى وعد بالزيادة مع الشكر ،وال شؾ أف زيادتو مف الفضؿ الذي ال حساب لو. إف تحمؿ أذى الخمؽ لكونيـ عياؿ ا﵀ تعالى؛ مف موجبات تحقيؽ الحب اإلليي في النفس. إف اآلية ىي عبلمة لذي العبلمة ،والذي ال يعرؼ لغة العبلمة كيؼ يتعرؼ عمى ذي العبلمة؟!.. إف مف تشممو يد العناية اإلليية ،يتولى ا﵀ تعالى تصريؼ شؤونو في كؿ صغيرة وكبيرة. إف ما يدفع اإلنساف ألنواع الممذات؛ ىو الصورة الذىنية المضخمة التي يزينيا الشيطاف. إنو لمف الضروري مراقبة المحادثات الباطنية؛ لئبل تتحوؿ إلى أفعاؿ موجبة لسخط ا﵀ تعالى. إف المتعالي عف عالـ المذائذ الحسية ،قد خرج مف أسر عظيـ وقع فيو أىؿ الدنيا. إف الباحثيف في الطبيعة عيونيـ كآلة الكشؼ الصماء ،ال تبصر مف جماؿ المبدع شيئا. إف ما ُيعطاه العبد في الذكر الدائـ ،ال ُيعطاه في خدمة الخمؽ ،وىو ذاىؿ عف الحؽ تعالى.1

 إف المؤمف يجمع بيف المقاميف :خدمة الخمؽ ،وذكر الحؽ؛ لئبل يحرـ مف بركات أحدىما. إف ترؾ ما يوجب سمب االلتفاتة اإلليية ،أولى مف استرجاعيا؛ ألنو يحتاج إلى جيد جييد. إف االصطفاء اإلليي يوفر الكثير مف المعاناة والتعثر ،إال إنو يعد مف أغمى أسرار الوجود. إف تعمؽ اإلحساس بالمعية اإلليية في نفس اإلنساف؛ طارد لمشعور بالوحشة والوحدة.يعرضو لسخط ا﵀ تعالى ،كمف بذؿ مالو في شراء ما فيو ىبلكو.
 إف َم ْف يبذؿ وقتو فيما ّ إف خير ما يمؤل بو ساعات الفراغ ،السياحة في عالـ الفكر والمناجاة مع المولى. البد مف إقناع النفس ببعض الحقائؽ المحركة ليا ،حتى تنقاد إلى ما فيو صبلحيا. إف االقتراب مف أماكف المعصية ،والقموب العاصية؛ إنما ىو دخوؿ في حيز مرمى الشياطيف. إف تزاحـ الخواطر في الصبلة مف مكائد الشيطاف؛ لصرؼ المصمي عف مواجية المولى. ينبغي لمسالؾ االستمداد مف ا﵀ تعالى ،الستيعاب معاني القرآف الكريـ بحقائقيا الممكوتية. إف العبد مف دوف السيطرة عمى جيازي الفكر والقمب ،ال يكاد يستقيـ لو سير في ىذه الحياة. إف المتعمؽ في العموـ الطبيعية ،ينظر إلى الشرائع بتقديس واعتقاد ،وتعبد ممزوج بالتعقؿ والقبوؿ. إف كؿ خدمة لممؤمف المنتسب ﵀ تعالى ىي خدمة لرب العالميف ،وكؿ أذى لو ىو أذى ﵀ تعالى. إف المؤمف يتعامؿ بحذر مع ما يحسو مف عبلمات اإلقداـ أو اإلحجاـ؛ لئبل يقع في تمبيس إبميس.مف يبخؿ بمالو ،فاألجدر بو أف يبخؿ ببذؿ ساعات مف عمره لآلخريف مف دوف عوض.
 إف ْ2

 إف المؤمف المبتمى بالتشويش الباطني ،عميو بتفويض األمر إلى مسبب األسباب مف غير سبب. إف التأثر العميؽ بمصائب أىؿ البيت (عمييـ السبلـ) يدعو العبد إلى الوالء العممي والمتابعة الصادقة. إف التعمؽ في العموـ الطبيعية ،يعيف عمى معرفة عظمة الصانع؛ مما يوجب زيادة االرتباط بو تعالى. إف النوـ انقطاع عف ا﵀ تعالى ،النتفاء الذكر-سواء بالقمب أو بالمساف -مما يدع العبد فقي ار يوـ القيامة. إف مراجعة الروايات التي نصت عمى العقوبات المرتبطة بالذنوب ،تجعؿ العبد يحترز مف الوقوع فييا. إف التصرؼ في الشريعة ىو مف األمور العظيمة ،لما فيو مف التقوؿ عمى المولى ،وتحريؼ مسيرة العباد. إف العبد حريص عمى نيؿ رضا صاحب األمر (عميو السبلـ)؛ ألف رضاه كاشؼ عف رضا ا﵀ تعالى بؿ مبلزـ لو. ينبغي الحذر مف مؤلفات المنحرفيف عف خط أىؿ البيت (عمييـ السبلـ) ،وخاصة في مجاؿ األخبلؽ واالعتقاد.يميد لمعبد السبيؿ لئلخبلص ،والدخوؿ في زمرة المخمَصيف والمصطفَيف األخيار.
 إف اإلكثار مف ذكر الموتّ ، إف حيازة األجر والثواب أمر يختص باآلخرة ،وتحقيؽ القرب مف المولى الجميؿ لو أثره في الدنيا واآلخرة. ينبغي لمساعي في ىداية الخمؽ ،أف يفتح شييتيـ لتقبؿ اليدى اإلليي ،وسموؾ أبسط األساليب إلقناعيـ. إف العبد مأمور ببذؿ ما في وسعو مف الحركة في طريؽ ا﵀ تعالى ،ومف ثـ تتحقؽ لو البركة اإلليية. إف العبد مقصر في تزييف أكثر المخموقات قابمية لمجماؿ والكماؿ ،أال وىي نفسو التي بيف جنبيو!..أمرىا!..
 إف المؤمف ال تنتابو حاالت االنييار التي تصيب أىؿ المذائذ ،واف كاف في أشؽ الظروؼ و ّ إف التسمية قبؿ الفعؿ مف األ كؿ وغيره ،نوع استئذاف مف العبد في التصرؼ فيما يممكو ا﵀ تعالى.3

 إف َم ْف يترقى في سمـ التكامؿ ،يرى أف مف أشؽ األمور عميو ،االلتفات إلى ما سوى ا﵀ تعالى. إف االمتبلء بالطعاـ والشراب يسبب التثاقؿ الطبعي ،فيحس العبد بحالة مف البعد عف ا﵀ تعالى. إف العبد ال يعنيو في أموره إال ما أُمر بو مف السعي وراء األسباب ،وبعد ذلؾ يوكؿ األمر لممولى. إف تزييف اإليماف في القموب مف شؤوف المولى ،وىو ال يترتب عمى الوعظ المجرد مف اإلخبلص. إف العبد قد تزوي عنو الدرجات العالية لعدـ قابميتو لتمقييا ،ال بخبل مف جية فياضية ا﵀ تعالى. إف الشيطاف حريص عمى مصادرة مكتسبات العبد ونجاحو في االستقامة ،وذلؾ بإيقاعو في الحراـ. إف الميؿ والرغبة الجامحة في الشيء ،مف دواعي النجاح في أي مجاؿ :دنيويا كاف أو أخرويا. إف المشتغؿ بتيذيب الظاىر مع إىماؿ الباطف ،كمف يريد إدارة الحكـ وشؤوف القصر بيد غيره. إف معاشرة الخمؽ تكشؼ دفائف الصفات التي أخفاىا صاحبيا ،أو خفيت عميو في حاؿ عزلتو. إف أساس التحميؽ في عالـ العبودية :استشعار الحب تجاه المولى الجميؿ ،والميؿ لما يريده. إف العبد يصؿ بعد مرحمة مف المجاىدة المتقدمة ،أنو ال يميؿ إلى الحراـ فضبل عف ارتكابو. إف اإلدبار االختياري قد يحرـ العبد نعمة اإلقباؿ مرة أخرى ،وىي عقوبة قاسية لو تعقميا العبد. إف مف األمور الميمة ،ىو استغبلؿ لحظات اإلقباؿ عمى المولى الجميؿ في أي ظرؼ كاف صاحبو. إف الوقوؼ أماـ النفس ضروري ،لتعويدىا عمى التنازؿ عف ىواىا ،لحكـ العقؿ المدير لشؤونيا.القيمة في يده ،كمما ازدادت قيمتيا ازداد حرص الشياطيف عمى سرقتيا.
 إف إيماف العبد كالجوىرة ّ4

 لو تعمؽ في نفس اإلنساف اإلحساس بالمعػية اإلليية ،لما انتابو شعور بالوحدة والوحشة أبدا. إف األولياء يجمعوف بيف عدـ التفات الباطف إلى ما سوى الحؽ تعالى ،مع اشتغاؿ الظاىر بالخمؽ.مف ال يسعى الستئصاؿ الصفات القمبية الميمكة؛ فقد ينعكس أثرىا واقعا ،ويتورط في المعصية.
 إف ْ إف السيطرة عمى القموب ال قيمة ليا ،إال لغرض اليداية واإلرشاد ،وال ضمانة لدواـ السيطرة الكاذبة. إف الخير بيد ا﵀ تعالى ،يصيب بو مف يشاء مف عباده ،بسبب مف يشاء ،وبما يشاء ،وكيفما يشاء.المعوض ما داـ العوض عظيما.
 إف المتيقف بمبدأ التعويض مف الحكيـ القدير؛ تطيب نفسو بسمبَّ
 إف الحب انجذاب نحو المحبوب الذي استشعرنا جمالو ،والميؿ إلى المحبوب يستمزـ الميؿ إلى متعمقاتو. إف إشراؼ المعصوميف (عمييـ السبلـ) عمى عالـ الشيود-مع كونيـ في عالـ الغيب -مما ال ينكر عقبل وال نصا. إف الصبلة التي يريدىا الشارع ىي ما يتحقؽ فييا ىذه العناويف :المعراجية ،عمود الديف ،قرباف كؿ تقي. إف معالـ الحج مف تجميات شكورية ا﵀ تعالى ،بما ال يتناسب مع فعؿ العبد ،إذ وعد بالزيادة لمشاكريف. إف التعالي والترفع عف المخموقيف قاصـ لمظير ،كما قصـ مف قبؿ ظير إبميس مع عبادتو قميمة النظير. إف استقامة العبد فرع الحصانة اإلليية ،ولو رفعت عنو بجريرة ارتكبيا ،ليوت بو الريح في مكاف سحيؽ. إف العمـ ما ىو إال انطباع صورة في الذىف ،وىذا المقدار ال يبلزـ العمؿ بوفؽ ما تقتضيو المعمومة. إف الذكر المساني المجرد ،يخمو مف اآلثار المترتبة عمى الذكر القمبي ،مف :تنوير الباطف ،واألجر الكامؿ. إف إعراض العبد عف ربو مع إقبالو عميو ،في أي ظرؼ كاف ،مدعاة لتعريض ىذه النعمة الكبرى لمزواؿ.5

يعرض نفسو لمنفحات اإلليية.
 إف العبد الذي يريد أف يحقؽ في نفسو القابمية لمتجمي اإلليي ،عميو أف ّ إف المتعبد الممتفت لدقائؽ األمور ،مراقب لمراد المولى الجميؿ في كؿ حاؿ ،سواء طابؽ مراده أو خالفو.الكمميف يتمذذوف برضا ا﵀ تعالى عنيـ حيف تمذذىـ بالمباحات ،أكثر مف تمذذىـ بالمذة نفسيا.
 إف األولياء ّ إف حرمة المؤمف أشرؼ مف الكعبة؛ إذ إف انتساب القمب إلى ا﵀ تعالى ،أشرؼ مف انتساب الحجارة إليو!.. إف جمب رضا المولى الجميؿ في التروؾ واألفعاؿ ،مف أعظـ الدواعي التي تبعث العبد عمى اإلقداـ واإلحجاـ!.. إف إيقاؼ الخسارة في أي مرحمة مف العمر؛ ربح ال ينبغي تفويتو ،فبل ينبغي التقاعس بدعوى فوات األواف. إف مف لوازـ توقير العبد لبيت ا﵀ تعالى ،حنوه عمى الجمع المصطفيف معو في صفوؼ الطاعة ﵀ تعالى. إف طرد الشعور بالتعالي عمى الخمؽ ،متوقؼ عمى :االعتقاد بالجيؿ بالبواطف ،والجيؿ بخواتيـ األعماؿ. إف إخبلص العبد في دعوتو إلى ا﵀ تعالى ،لو أثر بميغ في إدخاؿ ا﵀ تعالى اليدى في قمب مف يريد. إف ذكر ا﵀ في مواطف الغفمة فيو مف العطاء والمباركة اإلليية المتميزة؛ ألنو انتصار عمى دواعي الغفمة. إف معرفة منازؿ الكماؿ وأسرار الطريؽ تكوف :بالتأمؿ ،أو الرياضة النفسية ،أو االكتساب مف الغير. إف قرار المتأني في إنفاذ غضبو إنما ىو بيده ،ويريح نفسو مف مغبة العواقب التي قد ال يمكنو تداركيا. إف العبد الذي تعرض لمثيرات الذنوب ،وجاىد في عدـ الوقوع فييا؛ رتبتو أعمى ممف أذنب ثـ تاب!.. إف كؿ جزء مف أجزاء الصبلة لو باطف ،واإلخبلؿ بأي منيا :ال يعطي األثر مف الصبلة ،ومانع مف قبوليا. إف ا﵀ تعالى يبارؾ لممؤمف في أىمو وعيالو ،ويجعميـ قرة أعيف لو؛ إذا أكرميـ بقصد أنيـ عياؿ ا﵀ تعالى.6

 إف رب العالميف ىو الذي يحبب اإليماف ويزينو في القموب؛ تحريكا لعباده نحو ما يوجب ليـ السعادة األبدية. إف العيش بالقناعة يحقؽ التمذذ المطموب ،ولكف بدوف تمؾ المعاناة التي تبلزـ الحريص عمى جمع الماؿ. إف العبد حريص عمى قطؼ ثمار كؿ يوـ ألنو ال يعود أبدا ،وخسارة اليوـ ال تُجبر بربح اليوـ الذي سبقو أو يميو. إف التفات العبد إلى أف المذنب قد ُيحرـ بعض الدرجات التفضمية واف تاب؛ مف موجبات الحرص عمى االستقامة. إنو لمف األدب أف ُيسمّـ المؤمف فصمو ووصمو لمحكيـ ،والذي يحكـ بعدلو في قموب العباد ما يشاء وكيؼ يشاء. إف مف لوازـ انتفاء العصمة عف العباد :عدـ الركوف واالرتياح التاـ ألي عبد ،واف بمغ مف العمـ والعمؿ ما بمغ. إف الخوض فيما ال يعني ،مصداؽ لحالة العبثية والبلجدية في سموؾ اإلنساف ،وىو مف موجبات قساوة القمب. إف الصبلة ىي لقاء بيف العبد والرب ،ومدى حرارة ىذا المقاء ودوامو ،يكشؼ عف وجود عبلقة العبودية ودرجتيا. إف عدـ استئصاؿ أصؿ الصفة الميمكة ،قد يوجب التورط في المعصية في ساعة :غفمة ،أو ضعؼ ،أو ىيجاف. إف األولياء المستشعريف لمطائؼ العبودية ،يروف أف التسمية مف األمور البلزمة ،وتتجاوز مرحمة االستحباب. إف الماؿ آلة لكسب المذائذ المادية ،فالذي ال تأسره تمؾ المذائذ ،ال يجد في نفسو مبر ار لمحرص والولع في جمعو. ينبغي لمف يريد الثبات في السير إلى ا﵀ تعالى ،أف ُيبعد عف طريقو كؿ موجبات القمؽ واالضطراب. يجب عمى العاقؿ أف يضع جياز مراقبة داخؿ نفسو ،لمنع توارد الخواطر المقمقة أو استقرارىا في نفسو. إف المشيئة اإلليية لتطيير العبد ،تيسر لمف تعرض لنفحاتيا سبيؿ الوصوؿ والتعالي والسمو إلى درجات القرب.يتحمؿ األذى منيـ ،ويزداد حبو ورأفتو ليـ.
 إف المؤمف الذي يعتقد اعتقادا راسخا أف الخمؽ عياؿ ا﵀ تعالى؛ّ
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 -إف توقير ذرية الرسوؿ (

) توقير ألجدادىـ ،إذ المرء ُيحفظ في ولده ،وذلؾ مف السبؿ الميمة لجمب عنايتيـ.

 إف األنس بكممات المعصوميف الحكمية ،وقاية مف :االجتيادات المنحرفة ،واألقواؿ الباطمة ،ويفتح أبواب الحكمة. ينبغي لمعبد أف يتح ّيف فرصة وجوده في البقاع المقدسة أو األزمنة المباركة؛ فإف المولى يحب أف ُيدعى فييا.يعوؿ عمى الترقيات المؤقتة التي قد ُيمنحيا في مواسـ الطاعة ،بؿ يسعى لتحقيؽ الدرجات الثابتة.
 إف المؤمف ال ّ إف العبد الذي يستحضر المعية اإلليية الدائمة لو ،يحس بأنو مراقب مف جية المولى ،فينشغؿ بما يرضيو.مف يعيش المعية اإلليية ،يشعر بالوحشة مف الخمؽ؛ خوفا مف صدىـ لو عف اإلنس بالحؽ تعالى.
 إف ْ إف دعوى التقرب إلى ا﵀ تعالى مف غير السبيؿ الذي أُمر بو؛ دعوى باطمة مف أي كاف :مشركا أو موحدا. يستحسف لمعبد إذا أدركتو الرقة وىو في ىيئة معينة ،البقاء في تمؾ الييئة؛ لئبل يرتفع حضوره واقبالو. إف األولياء يعيشوف عالما مف المذائذ العميا ،ال يتعقميا أىؿ المذائذ الدنيا ،لبلختبلؼ الجوىري بيف العالميف. شتاف بيف الخير الذي يراه العبد خي ار بنظره القاصر ،وبيف الخير الذي يقذفو ا﵀ تعالى في قمب مف يريد!.. إف ما يحقؽ األنس الدائـ بيف الزوجيف ىو التزاوج النفسي ال البدني ،وىو الموجب لمسكوف والمودة والرحمة. إف الداعي إلى ا﵀ تعالى يحس بنفحة خاصة ترافقو أثناء دعوتو ،ال يجدىا عند االشتغاؿ بأمور عبادية أخرى.يتعمد الجموس في موقع يتواجد فيو أعداء جميسو؛ ليختبر مدى إقبالو عميو مع وجود الصوارؼ.
 إف السمطاف قد ّويكثر مف ذكره استنزاال لرحمتو.
 إف ْمف يستشعر حالة االفتقار البلزمة لمعبد؛ فإف قمبو ال ينفؾ متوجيا إلى ربوُ ،
 إف العبد ال يرى قيمة لمنساء البل تي ال عبلقة لو بيف ،ليشغمف حي از مف نفسو ،بؿ ليسمبف شيئا مف إرادتو!..8

 إف األولياء يتمذذوف بمذائذ ال يتعقميا أىؿ الدنيا ،وليذا فإنيـ يعرضوف عف الشيوات مف دوف معاناة ومجاىدة.المعبرة عف حبو.
 إف العبد قد يعيش بعض صور المناجاة القمبية مع ربو ،بحيث يستثقؿ كؿ شيء حتى األلفاظّ
 إف التكامؿ والقرب ال يكوف إال بالمراقبة أو المصائب؛ ألف الرحمة الخاصة إنما تشمؿ ذوي المصائب والذاكريف. إف مف أعظـ سبؿ إرضاء ا﵀ تعالى ،ىو العمؿ الذي ينعكس أثره عمى القموب؛ ألنيا محؿ معرفتو ومستودع حبو. إف الصبلة التي ال تكوف مف مصاديؽ المعراج وليس فييا إقباؿ ،ال تحقؽ مراد المولى واف كانت مجزئة ظاىرا. إف مف المزالؽ الخطيرة التي تستيوي الخواص مف العباد حب الشيرة ،فؤلجميا قد يرتكب ما ال يمكف التكفير عنو.تقيد العبد بالشريعة -عند حصوؿ صفاء الباطف -يكوف موافقا لمزاجو ،فبل يجد معاناة في العمؿ بيا.
 إف ّمف عظُمت مصيبتو بمف يحب ،ال يتوقع أج ار مقابؿ ذلؾ التأثر ،وال يجعمو ذريعة لمحصوؿ عمى عاجؿ الحطاـ.
 إف ْتسوؿ لصاحبيا عند قيامو بعمؿ قربي ﵀ تعالى ،فينبعث مف دواع ذاتية بعيدة عف اإلخبلص.
 إف النفس كثي ار ما ّ إف ميؿ القموب إلى الخير ونفورىا مف الشر ،مف اليبات اإلليية العظمى ،التي يختص بيا مف يشاء مف عباده. إف أفضؿ ما يكوف فيو العبد :إما عبادة بيف يدي المولى ،أو طمب عمـ نافع يقرب إليو ،أو قضاء حاجة مؤمف. إف ا﵀ تعالى يتعامؿ مع مف يصنعو عمى عينو ،بما يناسب مقتضى مرحمتو ،وىو الخبير البصير بعباده.ويمنح حالة روحية متميزة ،قد يشعر بالتعالي عمى اآلخريف إذا لـ يراقب نفسو.
 إف ْمف يكوف في وسط غافؿُ ،
 ينبغي مراعاة المرحمية مع نفوس المبتدئيف ،فبل نكمفيا المراحؿ العميا إال بعد تجاوزىا المراحؿ السفمى. إف المرء يتمنى-بمقتضى محبتو لمحؽ -أف يرى اليدى اإلليي في أشد تألقو ،متجميا لنفسو ولنفوس الخمؽ.9

 إف العالـ الذي ال يعمؿ بعممو في خطر عظيـ ،ألنو يوجب لو الغرور ،واالرتياح الكاذب مف وجود رصيد عنده. إف الذي يعمؽ قمبو بغير ا﵀ تعالى ،فإنو يوكؿ أمره إلى نفسو التي تودي بو إلى ما فيو ىبلكو. ليس غريبا قصر حياة األئمة (ع) في الدنيا؛ فطوؿ فترة مكوثيـ أو قصرىا ،ال يغير مف واقعيـ الخالد شيئا. إف تحصيؿ المعرفة ال يقتصر عمى سبيؿ االكتساب ،بؿ ىناؾ بػاب اإلليػاـ الػذي يفتحػو ا﵀ تعػالى لمػف يشػاء مػفعباده.
 إف المنتظريف ىـ الذيف عمى أىبة االستعداد لمجياد :منتظػريف لمشػيادة ،وثػابتيف عمػى مػا ىػـ عميػو ،إذ لػـ يبػدلواتبديبل.
 إف العبد يستند في إظيار غضبو ورضاه إلى مراد المولى ،سواء في المواجية أو كظـ الغيظ ،ال بحسػب انفعاالتػوالنفسية.
 إف مخادعػة الػنفس مػف طػرؽ ترويضػيا وجمبيػا إلػى طريػؽ الخيػر ،وذلػؾ بإعطائيػا مػا ترغػب بعػد قياميػا بطاعػػةميمة.
 إف سبلمة السموؾ ال تتـ إال بسبلمة القمب؛ فإف ما يصدر خارجا إنمػا ىػو انعكػاس لمػا ييػواه القمػب ،حقػا كػاف أوباطبل.
 إف التصػدي لمقػػاـ الػدعوة إلػػى ا﵀ تعػالى مشػػروط بػاإلذف اإلليػػي؛ ومػف عبلمػػات تحقػؽ ذلػػؾ الشػرط :التسػػديد فػػيالعمؿ.
 إف مػف السػبؿ الكبػرى لجمػب عنايػة أىػؿ البيػت (عمػييـ السػبلـ) ،التصػدي لمػدعوة إلػى سػبيميـ فػي أي موقػع كػػافصاحبو.
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 إف التأثر بمصائب أىؿ البيت (عمييـ السبلـ) كامف في أعماؽ النفوس المسػتعدة ،فػبل يحتػاج إلػى كثيػر إثػارة مػفالغير.
 إف مقػػاـ اإلمامػػة فػػي ىدايػػة النػػاس ،مػػف أج ػ ّؿ المقامػػات ،وىػػو مترتػػب عمػػى الصػػبر ،وتجػػاوز االبػػتبلءات اإللييػػةبنجاح.
 إف دعوة العباد إلى ا﵀ تعالى ،مف أعظـ سػبؿ وصػوؿ الػداعي إلػى ا﵀ تعػالى ،سػواء وجػد االسػتجابة مػنيـ أو لػـيجد.
 إف مف أفضؿ السبؿ التي تعيف العبد عمػى الوصػوؿ إلػى ا﵀ تعػالى؛ حرصػو عمػى إرشػاد العبػاد ،ودعػوتيـ إلػى ا﵀تعالى.
 إف لمشػػيطاف مراحػػؿ فػػي االسػػتيبلء عمػػى مممكػػة اإلنسػػاف :فػػاألولى :الػػدعوة ،والثانيػػة :الواليػػة ،والثالثػػة :الػػتحكـالمطمؽ.
 إف اشػػتغاؿ القمػػب بغيػػر ا﵀ تعػػالى مػػذموـ حتػػى عنػػد االشػػتغاؿ بالصػػالحات مػػف األعمػػاؿ :كقضػػاء ح ػوائج الخمػػؽوأشباىو.
 إف قيػػاـ الميػػؿ ىػػو القاسػػـ المش ػترؾ بػػيف جميػػع األوليػػاء والصػػمحاء الػػذيف يشػػتد شػػوقيـ إلػػى الميػػؿ؛ ترقبػػا لمذائػػذاألسحار.
 إف العبد الممتفت لمراد المولى ،يجاىد في إخبلص النية ،وتحقيػؽ عمقػة االنتسػاب إليػو ،وال ييمػو حجػـ العمػؿ والآثاره.
 إف انتسػػاب المػػؤمف ﵀ تعػػالى أشػػرؼ مػػف انتسػػاب الكعب ػة؛ ألنػػو موجػػود نػػاطؽ ذو شػػعور ،بخػػبلؼ حجػػارة الكعبػػةالصامتة.
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 إف صػػاحب الكمػػاالت يحتػػاج إلػػى مراقبػػة تامػػة؛ لػػئبل يقػػع فػػي المفاسػػد الميمكػػة ،كمػػا اتفػػؽ ذلػػؾ لمكثيػػر مػػف أربػػابالكماؿ.
 إف المبػػدع فػػي عػػالـ اآلفػػاؽ ىػػو بنفسػػو المبػػدع فػػي عػػالـ األنفػػس ،بػػؿ إنػػو أكثػػر تجميػػا فييػػا ،ألنيػػا عػػرش تجميػػواألعظـ.
 إف التشػويش البػاطني كتحريػػؾ العصػا فػي المػػاء العكػر ،حيػػث يفقػد العبػد حالػػة الصػفاء ،فػبل يمكنػػو رؤيػة الصػػورالجميمة.
 إف السػػر فػػي عػػدـ تحقػػؽ أثػػر العبػػادة ،ىػػو أننػػا نيػػتـ بحػػظ البػػدف أكثػػر مػػف حػػظ القمػػب والعقػػؿ ،مػػع أف لػػو أدنػػىالحظوظ.
 إف طمب الدرجات العالية مف الطموح المحمود ،ولو لـ ُيمنحيػا العبػد ،فػإف مػا دونيػا أيضػا مكسػب عظػيـ يسػتحؽالطمب.
 إف العبد العاصي المنحرؼ عف طريؽ الحؽ ،ىو دوف البيائـ والجمادات بؿ أضؿ سبيبل؛ ألنيا موجػودات مسػبحةلخالقيا.
 ال ينبغي لمذاكر التنزؿ إلى عوالـ الغافميف :باألنس بيـ ،ومشاركتيـ في ليوىـ ولعبيـ ،أو الػدخوؿ فػي الخصػومةمعيـ.
الغمػة الموحشػة ،ال يكػوف إال بالحضػور
الغمة التي بميت بيا األمة ،إنمػا ىػي مػف آثػار الغيبػة ،فانكشػاؼ تمػؾ ّ
 إف ّالمبارؾ.
 ينبغي لمعبد أف يسمـ في كؿ حاالتو -إقباال وادبا ار -لمحكيـ ،إذ ىو الذي يحكـ بعدلػو فػي القمػوب مػا يشػاء وكيػؼيشاء.
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يعرضػو ألنػواع
 إف َم ْف يتقاعس عف المجاىدة؛ ُيحرـ مف ىداية السبؿ ،وليذا فػإف ا﵀ تعػالى-لطفػا بػو وتعويضػاّ -الببلء.
 إف المؤمف الفطف البد وأف يكوف لديو ما يمػؤل ىػذا الفػراغ الػذي يتخمػؿ نشػاطو اليػومي ،بمػا يزيػد مػف رصػيده فػياآلخرة.
 إف في توجيو الوجوه الظاىرية إلى الكعبة ،تنبيو عمى توجيػو البػواطف إلػى الجيػة التػي تتوجػو إلييػا المبلئكػة فػيالعرش.
 إف تيػػذيب الػػنفس يحتػػاج إلػػى معرفػػة بنقػػاط ضػػعفيا ،والمػػرء يكتشػػؼ قػػدر نفسػػو واآلخػػريف :فػػي السػػفر ،والجػوار،والمعاممة.
 إف شيوة النساء رأس شيوات الدنيا؛ ألنو التذاذ بذي شعور ،خبلفا لشيوة البطف المتعمقة بالمأكوؿ الػذي ال حيػاةفيو.
 إف كؿ جية يتوجو إلييا العبد إذا كانت تذىمو عف ا﵀ تعالى؛ فيي صنـ ُيعبد مف دونو واف كاف ذلؾ مقدمػة لعمػؿصالح.
 إف الذي يعتقػد بالتقػدير اإلليػي لػؤلرزاؽ واآلجػاؿ لؤلمػـ واألفػراد؛ ال ينتابػو القمػؽ واليػأس لمػا يجػري فػي األمػة مػفالنكبات.
 إف الغضب مف الصفات المتأصمة فػي الػنفس؛ ألف اإلنسػاف موجػود نػاطؽ ذو شػعور ال يرضػى بكثيػر مػف األقػواؿواألفعاؿ.
 إف إخبلص الداعي في سعيو ليداية وارشاد الخمؽ ،لو األثر البميغ في التدخؿ اإلليي فػي القمػوب وتػزييف اإليمػاففييا.
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لمفوض أمره لمػواله ،يكػوف كػالمتفرج لسػير األحػداث المرسػومة بيػد الكػريـ ،فػبل يفػرح لممفػرح وال يحػزف
 إف العبد ا ّلممحزف.
 إف األولياء دائما مشفقوف مف سوء الخاتمة ،لتضافر جيود الشياطيف عمى سمب العاقبة المحمػودة ولػو فػي ختػاـالحمبة.
 إف بعض الصفات القمبية واف لـ ُيظيرىا صاحبيا ،إال إف ليا أث ار في ظممػة القمػب ،ال يقػؿ عػف أثػر بعػض الػذنوبالخارجية.
 كمما اشتدت المقارعة مع العباد اشػتد قػرب العبػد مػف ا﵀ تعػالى ،واف لػـ يثمػر عممػو شػيئا فػي تحقيػؽ اليػدى فػيالقموب.
 إف الذي يريد أف يحقؽ مسػتوى مػف التكامػؿ الروحػي فػي حياتػو ،عميػو أف يمتمػؾ خطػة مدروسػة ببعػدييا النظػريوالعممي.
 إف إحساس العبد بالضعؼ مانع مف حصوؿ العجب والتفاخر ،بؿ مػدعاة لػو لمخػروج منػو إلػى حيػث القػدرة الثابتػةالمطردة.
 إف اإلحساس بالعناية اإلليية ،يعمؽ الػود بػيف العبػد وربػو ،ويضػيؼ السػكينة واالطمئنػاف عمػى مجمػؿ حركتػو فػيالحياة.
 إف الجمع بيف المقاميف :اشتغاؿ القمب بالحؽ تعالى ،والجوارح بالخمؽ ،واف بدا صعبا إال إنػو يتحقػؽ مػع المزاولػةوالمصابرة.
 إف الطيارة الظاىرية مف شػروط صػحة الصػبلة ،ولكػف األقػرب لتحقيػؽ روح الصػبلة ىػو االىتمػاـ بتحقيػؽ الطيػارةالباطنية.
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 إف التعامؿ مع النفس وتيذيبيا ،يحتاج إلى خبرة باألساليب الفاعمة في تحريكيا ،واال أوجػب تمردىػا حتػى فيمػا المشقة فيو.
 ال يميؽ بالعبد المراقب أف يشتد شوقو ألمػر مػف متػاع الػدنيا ،إذ كممػا اشػتد الشػوؽ إلػى األغيػار؛ ضػعؼ االلتفػاتإلى ا﵀ تعالى.
 إف اتباع الشرع أساس حب الشارع المقدس ،ومحبة الشػارع لمعبػد المتبػع لمشػرع أسػاس لتحقيػؽ أىػداؼ الشػريعةفي سموكو.
يغره ثناء اآلخريف وال سموكو قبؿ الصػبلة وبعػدىا ،مػا داـ يػرى الفتػور والكسػؿ أثنػاء حديثػو مػع رب
 إف المؤمف ال ّالعالميف.
 إف شعور أىؿ اليقيف بالخوؼ مف السمب عند ارتفاعيـ في اإليماف درجة ،صارؼ لحاالت العجب والرياء والتفاخروغيرىا.
 إنو لمف الضروري عند السعي لقضاء الحاجة ،الجمع بيف الجري وراء األسباب ،وااللتفات إلػى مسػب ةبية ا﵀ تعػالىلؤلسباب.
مف ال ينقدح فػي نفسػو الشػعور بالحػب لممػولى ولمػا يريػده ،فػإف سػعيو فػي مجػاؿ الطاعػة ال يخمػو مػف تكمػؼ
 إف ْومعاناة.
 إف القياـ في األسحار ىو لقاء المولى مع خواص عبيده ،وال تتسػنى ىػذه الػدعوة إال لمػف نظػر إليػو المػولى بعػيفالمطؼ.
 لوال العناية اإلليية في تحبيب اإليماف وتزيينو في القموب ،لبقي العمـ النظري عقيما ال ثمرة لو ،بؿ كاف وباال عمىصاحبو!..
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 إف التسػػبيح والػػذكر الكثيػػر مػػف األولويػػات فػػي اىتمػػاـ األنبيػػاء ،مػػع انشػػغاليـ بتبميػػغ الرسػػالة ومواجيػػة طواغيػػتعصورىـ.
 إف مف موجبات الخيبة سعي العبد في تحقيؽ أمنياتو بمعصية ا﵀ تعالى ،فإنو ال ُيػػحرـ ممػا يريػد فحسػب ،بػؿ قػدُيػبتمى بعكسو.
 لػػو لػػـ يستحضػػر العبػػد إال ىػػذه الصػػفة لمػػرب ،وىػػي إحاطتػػو لكػػؿ عناصػػر الوج ػود ،لكفػػاه ذلػػؾ رادعػػا عػػف ارتكػػابالموبقات.
 إف لغة المحب الواصؿ ىي لغة استحقاؽ الحؽ لمحب المنحصر مف العبد ،ال لغة استحقاؽ العبد لممزايا المنحصػرةفي حب الحؽ.
 إف األئمة (ع) كانوا يتعمدوف قمب المفاىيـ الخاطئة في أذىػاف العبػاد ،ولػو اسػتمزـ ذلػؾ شػيئا مػف الشػدة والقسػوةفي القوؿ.
 إف المشتغؿ باليموـ الكبرى ،فإنو ينظر إلى متاع الدنيا كوسيمة لتحقيؽ مػا يريػده ،ولػيس أداة لبلسػترخاء المػذىؿعف تحقيقيا.
 إف االلتزاـ بالصبلة ،وخاصة في أوؿ أوقاتيا ،وفي بيوت ا﵀ تعالى ،وفي ضمف جماعة؛ لمف أعظـ موجبات حفػظالعبد مف الزالت.
 ما مف مؤمف إال ويعيش لحظات مف اإلنابة واألنس بذكر ربو ،والمطموب منو أف يوسع ىذه المحظات لتغطي أكبرمساحة مف حياتو.
 إف االعتقاد بأف ما تكرىو النفس مف الطاعة أقرب لئلخػبلص؛ يجعػؿ العبػد يتعمػد اإلتيػاف بػو ،ليكػوف ذخػ ار لػو فػييوـ فقره وفاقتو.
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غيػػر كثي ػ ار مػػف رغبػػات الػػنفس
 إف تحكػػيـ العبػػد مػػبلؾ األنػػس تبعػػا لمحػػؽ فػػي تعاممػػو مػػع الفػػرد والزمػػاف والمكػػاف؛ ُي ّوتصرفاتيا.
 إف الرغبة الجامحة لمقاء صاحب األمر (عميو السبلـ) -شوقا ال حاجة -متفرعة عف التشبو بو في اتباع الشريعةبكؿ حدودىا.
 إف روح الصبلة ىي التوجو ﵀ تعالى ،وعمى العبد أف يسعى لموصػوؿ إلػى مرحمػة ،يعػيش فييػا روح الصػبلة طػواؿليمو ونياره.
 إف توفيػؽ ا﵀ تعػػالى لمعبػد ،يتجمػػى بتيسػير سػػبيؿ الطاعػة لػػو ،وابعػاده عػػف سػبيؿ المعصػػية؛ خبلفػا لمخػػذالف الػػذيينعكس فيو األمر.
 إف الرزؽ ليس محصو ار بالماؿ ،بؿ يشمؿ :العافية ،والعمـ ،والولد ،وغيرىا ،ومف ىنػا فػإف المػؤمف يسػأؿ ربػو مػفرزقو بأعمو!..
 إف العبد الذي تولى ا﵀ تعالى تربيتو ،يجد في نفسو حالة مف التكامػؿ والرقػي ،بعػد كػؿ وجبػة بػبلء ،تػزوؿ محنتػوويبقى أثره.
 ينبغي لمعبد التفاعؿ مع النػور بمقػدار مػا يوصػمو إلػى منػور النػور ،ال الوقػوؼ عنػده واالنشػغاؿ ببريقػو ،واف كػافخي ار مف الظممة.
 إف وجػؿ القمػب عنػػد ذكػر ا﵀ تعػػالى ال يػبلزـ الخػػوؼ والرىبػة دائمػػا ،بػؿ قػػد يكػوف مػػف الغفمػة عنػػو ،والتقصػير فػػيتعظيمو واجبللو.
يعجػؿ فػي
 إف السير إلى ا﵀ تعالى ال يتوقؼ عمى وجود المربي البصير بأسرار الطريؽ ومعالمػو ،واف كػاف وجػوده ّسير العبد.
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 إنو ألمر نافع أف يتخذ العبد لنفسو ذكػ ار يػأنس بػو فػي سػاعات خموتػو أو جموتػو؛ فػإف المداومػة عمػى ذكػر خػاصيركز مف آثاره.
 إف الزيارة الحقيقية ىي زيارة المحب لنفس المعصوـ ،ال زيارة البدف لحػرـ المعصػوـ ،أي وجػداف الزائػر نفسػو بػيفيدي المزور.
 إف العبػػد قػػد يواجػػو الكعبػػة المشػػرفّة إال أنػػو ال يعػػيش أدنػػى درجػػات التفاعػػؿ؛ ألنػػو أغمػػض عػػيف البػػاطف التػػي بيػػايبصر الحقائؽ.
 إف االعتقاد بمبدأ التعويض ،يخفؼ عمى العبد معاناة فقد بعض الػنعـ ،وال شػؾ أف عظمػة التعػويض متناسػبة مػعشدة الببلء.
 إف الشيطاف عدو ال ينفػؾ عػف التػربص باإلنسػاف ،وال يتػرؾ اإلنسػاف حتػى لػو تركػو وكػؼ عػف عداوتػو ،بػؿ يػزدادالتصافا بو.
 إف سػػرعة الوصػػوؿ إلػػى الػػدرجات العاليػػة مػػف التكامػػؿ يتحقػػؽ غالبػػا :إمػػا بػػالوقوع فػػي المصػػائب ،وامػػا بالمراقبػػةالشديدة ﵀ تعالى.
 إف البعض اعتاد عمى الخوؼ مف الجف وايذائيـ لبني آدـ ،بينما األجػدر بيػـ الخػوؼ مػف حقيقػة أخطػر؛ أال وىػيإغواء إبميس!..
 إف أساس الجزاء عمى األعماؿ ،ىي النية المتحققة في القمب السميـ المتنزه عف كؿ آفػة؛ واكتسػابو ال يحتػاج إلػىماؿ وال متاع.
 إف قواـ إنسانية اإلنسػاف إنمػا ىػو بجيػازي :الفكػر ،والقمػب ،فبػاألوؿ :يكػوف التصػور والتصػديؽ ،وبالثػاني :يكػوفالميؿ والنفور.
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 إف التفاضؿ الحقيقي لػيس بػالنمو فػي المػاؿ وغيػره مػف متػاع الػدنيا ،بػؿ بمػا يكػوف مػف النمػو الػذاتي فػي الجانػبالعممي والعممي.
 إف المؤمف ال يستوحش مما يصيبو مػف الػببلء بػؿ قػد يفػرح؛ ألنػو يعمػـ بػالعوض المضػاعؼ الػذي ال يتناسػب مػعحجـ الخسارة.
 إف نسبة قدرة ا﵀ تعالى عمى األمر الحقير والعظيـ عمػى حػد سػواء ،فػبل عجػب مػف إعطائػو الثػواب الجزيػؿ مقابػؿالعمؿ اليسير.
 إف حقيقة القرآف الكريـ ليس مجرد ىذه األلفاظ ،وانما ىػي معػاف سػامية ال يفيميػا إال مػف خوطػب بػو وىػـ النبػيوآلو (

).

التوجػػو لجمػػاؿ
 إف اإلخػػبلص ال يتحقػػؽ إال لمػػف استشػػعر شػػيئا مػػف جمػػاؿ ذلػػؾ الوجػػو؛ واال فكيػػؼ يمكػػف إلنسػػافّ
مجيوؿ لديو؟!..
 إف الميؿ قد يكوف طبعيا كما في موارد اليوى والشيوة ،وقد يكوف اكتسػابيا كمػا لػو حػاوؿ العبػد مطابقػة ىػواه مػعىوى مواله.
 إف اعتقاد العبد بحقيقػة مدبريػة ا﵀ تعػالى لعػالـ التكػويف ،يوجػب طمأنينػة وثبػات فػي نفسػو ،سػواء قبػؿ الػببلء أوحينو أو بعده.
 إف عبلج حب الشيرة يكوف بااللتفات إلى حقيقة فنائية ما ىو دوف ا﵀ تعالى ،فبل يبقى إال وجيػو تعػالى ومػا ىػومنتسب إليو.
يتفضؿ عمػى مػف يريػد مػف عبػاده ،بػداللتيـ عمػى سػبيؿ خمػود الػذكر باإليحػاء أوال ،وبتسػييؿ السػبؿ
 إف ا﵀ تعالىّ
لذلؾ ثانيا.
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 إف السيطرة عمى القموب ولو لغرض راجح ،تحتاج إلى تدخؿ مقمب القموب ،وليس بالتودد المصطنع أو التكمؼ فيحسف الخمؽ.
 إف المؤمف يتح ّكـ في نومو :في أولو وآخره ،ووقتو المناسب ،وتحاشي ما يوجب ثقمو؛ لئبل ييػدر رأسػمالو فيمػا الضرورة لو.
 إف مف لوازـ المراقبة ،مبلحظة الصفات الميمكة الكامنة في النفس؛ فإف أثرىا واف لـ ينعكس خارجا إال إنػو يوجػبظممة القمب.
مف يريد ألعمالو الفانية الخمود واألبدية ،البد أف يجاىػد فػي تحقيػؽ انتسػابيا ﵀ تعػالى؛ ألف المنتسػب لؤلبػدي
 إف ْأبدي أيضا.
 إف الذي ترقى عف عالـ المذائذ الحسية ،ال يجد كثير معاناة في دفع شيوة الماؿ عف نفسو ،فالمذائػذ أسػيرة لػو ،الىو أسير ليا.
 يصؿ العبد بعد المجاىدات والمراقبات المستمرة إلى درجة تكوف جية قمبو ثابتة نحػو المبػدأ ،واف اشػتغؿ بدنػو فػيأمور مختمفة.
 إف االستغفار إذا لـ يكف مقترنػا بالندامػة الباطنيػة؛ فإنػو ال يوجػب لصػاحبو ردعػا عػف الحػراـ ،فكيػؼ ُيرتجػى األثػروالمؤثر معدوـ؟!..
 إف القدرة عمى التأثير في نفوس الخمؽ ىبة مف رب العالميف ،وال تتوقؼ عمى إتقػاف القواعػد الخطابيػة أو التكمػؼإلمالة القموب.
 إف قدرة العبد عمى االستقامة تقاس بمدى مواجيتو لمتحديات المستمرة بيف دواعي الغريزة ومراد المولى الجميؿ ،الفي حالة عزلتو.
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 إف الجمع بيف السعي وراء األسباب ،وااللتفات إلى مسبب األسباب؛ مستمزـ لعناية ا﵀ تعالى فػي تحقيػؽ المسػبَّبالذي يريده الساعي.
 إف انتساب العمؿ إلى ا﵀ تعالى أشرؼ مف العمؿ نفسو ،قميبل كاف أو كثيػرا ،واإلحجػاـ عػف العمػؿ خيػر مػف القيػاـبو بغير إخبلص.
 إف المؤمف بعد قيامو بأي طاعة ،يعيش حالة الوجؿ والخوؼ؛ ألنو يخشى مف رد عممػو ،وذلػؾ فيمػا لػو لػـ يحػرزموجبات القبوؿ.
 ال ضير عمػى العبػد مػف تػوارد المشػاعر الباطمػة :كالحسػد ،وغيػره ،إذا كانػت عمػى نحػو االجتيػاز ال االسػتقرار ،ولػـتستتبع فسادا.
 ينبغي لمعبد أف يحدث القرآف بيف وقت وآخر ،وكأنو موجود ناطؽ ،إذا أحس بتقصير في تبلوتػو ،معتػذ ار مػف عػدـالوفاء بحقو.
 إف مد البصر إلى ما ُمتع بو اآلخروف مف متاع الدنيا والحسرة عميو -واف لـ يكف حراما -إال إنو ُيشغؿ الفؤاد بمايوجب ظممتو.
 إف العبادة المطموبة ىي مػا طابقػت إرادة المعبػود ال رغبػة العابػد ،واال كػاف ممػف ضػؿ سػعييـ وىػـ يحسػبوف أنيػـيحسنوف صنعا.
 إذا كانػت القػػذارة الظاىريػػة -كمػػا ورد -مانعػػة مػػف التسػػبيح التكػػويني؛ فكيػػؼ ال تكػػوف القػػذارة الباطنيػػة مانعػػة مػػفالتسبيح االختياري؟!..
 ال ينبغػػي المبالغػػة فػػي رعايػػة األبنػػاء فػػي الجانػػب المػػادي ،عمػػى حسػػاب االىتمػػاـ بالجوانػػب األخػػرى مػػف :التربيػػة،واألخبلؽ الفاضمة.
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 إف العبد المطيع لمػواله ،يتمنػى أف ال يرسػمو فػي حػوائج بعيػدة -واف كانػت فييػا مصػمحتو -لػئبل ُيحػرـ النظػر إلػىوجيو الذي أنس بو.
ويفػرغ نفسػو مػف
 ينبغي لمعبد الميتـ بمقاء المولى في صبلة خاشعة ،أف يتحاشى قبؿ الصبلة موجبات التشػويشّ ،كؿ الشواغؿ المذىمة.
 إف العبد يحصر أعمالو فيما ُيرضي مواله ،بنفي إنية نفسو ،ال رغبة في اجتذاب األنظار ،أو تمذذا بجريػاف األمػورالميمة عمى يديو.
 إف بعض النفوس العالية ،ليا خاصية الجذب األنفسي ،وقد تؤثر في النفوس المحيطة بيا تأثي ار مباشرا ،مف دوفخطاب أو كتاب.
 ينبغي لممتقرب إلى ا﵀ تعالى مراعاة آداب المثوؿ بيف يديو ،في كؿ آف مػف آنػاء حياتػو ،فمػف ال يحسػف األدب اليؤذف لو بالقرب.
 إف مػػف مقومػػات النجػػاح فػػي إدارة الممُػؾ ىػػو :الجمػػع بػػيف التشػػريع الحكػػيـ ،والتنفيػػذ العػػادؿ ،والقضػػاء الحػػؽ فيمػػااختمؼ فيو العباد.
 إف المؤمف يمتمؾ مخزونا شعوريا كامف في وجدانو مف التفاعؿ مع عناصر الغيب ،ليذا فإف أدنى تذكير لو ييػيجفيو تمؾ المشاعر.
 إف ترؾ الذكر القمبي في أدنى مراتبو ،لمف الصور القبيحة لمكسؿ ،وفتور ىمة العبد الذي يبخؿ بما ال يستمزـ منوجيدا في الخارج.
 لو تحققت في قمب العبد لحظة مف لحظات التجمي اإلليي ،لوفر عمى نفسو ما كػاف يمكػف أف يكسػبو بجيػد جييػدفي سنوات متمادية.
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 إف المتمبس بأداة المخالفة في جوفو -وىو الزائد مف الطعاـ -كيؼ يرجو أف تُستجاب لو دعوة ،واف عفا عنو مفأجرـ في حقو؟!..
 إف المؤمف لو حالة مف الوحشة الشديدة مف األشخاص واألماكف المحاطة بالشياطيف؛ ألف لو بصيرة قوية تتجاوزالنظرة الظاىرية.
 إف النفوس المطمئنة بحقيقة فناء الممذات ومحدوديتيا ،والمتمتعة بمذائذ عالـ المعنى؛ ال تعاني مف تجارب المذائذالحسية المحبطة.
 إف العبػد بعػػد مرحمػػة متقدمػػة مػف المجاىػػدة فػػي العبوديػػةُ ،يعطػى ىػػذه المنحػػة مػػف تحبيػب اإليمػػاف ،وتكريػػو الكفػػروالفسوؽ والعصياف.
 إف العبد الممتفت إلى مراقبة المولى الدائمة لو ،كيؼ ال يكثر مػف ذكػره ،ويستشػعر الخجػؿ إلعراضػو عمػف ال يغفػؿعنو طرفة عيف؟!..
 إف المحب إلماـ زمانو تنتابو حالة مف الضػيؽ والحػزف عصػر الجمعػة؛ النقضػاء ذلػؾ اليػوـ المتوقػع فيػو الظيػورمف دوف فرج.
 إف النفس تتعامؿ مع الحقػائؽ مػف خػبلؿ مظاىرىػا الماديػة ،وليسػت ليػا القػدرة -مػف دوف مجاىػدة -عمػى شػيودالحقائؽ بواقعيتيا.
 إف ذكر ا﵀ تعالى بالمساف وانشػغاؿ القمػب بغيػره؛ سػوء أدب يسػتوجب العتػاب ،ولػو أثابػو المػولى كػاف تفضػبل منػووكرما ،ال استحقاقا.
مف يتفاعؿ مع الذكريات المحزنة والخواطر المشوشة؛ ُيوقع نفسو باختياره في دائرة التوتر والقمػؽ ،وىػذا لػيس
 إف ْمف العقؿ في شيء.
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 البد مف المراقبة الشديدة لمنفس بعد حاالت اإلقباؿ وخاصة الشديدة منيا؛ ألف اإلعراض يعد سوء أدب مع المػولىجؿ وعبل.
 لو تجمى لمعبد حقيقة رفيؽ السوء؛ لػولّى منػو فػ ار ار مػف ىيئتػو الشػيطانية ،ولػـ يطػؽ معاشػرتو ولػو كػاف مػف أحػبالخمؽ إليو.
 إف أئمة اليدى (ع)-في كؿ معضمة -ليـ كممة الفصؿ الجامعة بيف الحكمة واإليجاز ،التي ليػا وقػع التػأثير حتػىفي نفوس الخصوـ.
 إف ا﵀ تعالى إذا أراد أف يتوب عمى عبده ،ىيػأ لو األسباب ،كما ألقى آلدـ (ع) الكممات التػي أعانتػو عمػى التوبػة،وأوجبت عفوه عنو.
 إف ا﵀ تعالى ال يحب التحايؿ في العمؿ بالحكـ الشرعي؛ فإف كماؿ العبودية ىو تحصػيؿ مػراد المػولى-إذا عمػـ بػوالعبد -كيفما كاف.
 يجب عمى السائر أف يعمـ فترات األعاصير ،ويستعد لمصمود أماميا قبؿ ىبوبيا ،فضبل عف عممو بأنيا حالة زائمةفي كؿ األحواؿ.
 إف البعض قد ال يتييب مف تعرضو لممواقؼ الحرجة ،ألنو يريد أف يثبت فييا استقامتو وثباتو ،فيحوز عمى ما لػـيحزه بالمجاىدة المستمرة.
 إف العبد ال يمكنو أف يحقؽ صبلحا وال نجاة وال كماال ،مف دوف المراقبة الدقيقػة والمبرمجػة لمقمػب ،ألنػو إف صػمحالقمب صمحت الجوارح كميا.
 إف الذيف يميثوف وراء المذائذ المحرمة ،تمحقيـ تبعاتيا في الدنيا قبؿ اآلخرة ،خبلفا ألولياء ا﵀ تعالى الذيف جمعوابيف سعادة الداريف.
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 إف الذي يتأثر بما ال يورث اليقيف -كاألحبلـ المقمقة والسحر -فػإف الػببلء الػذي يػورده عمػى نفسػو ،قػد ال يػؤجرعميو ،فتفوتو بذلؾ راحة الداريف.
 إف احتقار مف بحضرة ا﵀ تعالى وضيافتو-أيا كػانوا -ممػا يوجػب حمػوؿ الغضػب ،لمػا فيػو مػف االسػتخفاؼ بعظػيـسمطانو ،المستمزـ لعظيـ عقابو.
 إف مف أفضؿ ِمنح ا﵀ تعالى لمعبد ،أف يكشؼ لو عف حقيقػة نفسػو ،فيراىػا-كمػا يػرى بدنػو -بكػؿ عوارضػيا ،ومػافيو صبلح أمرىا وفسادىا.
 ال مجاؿ لمخبلص والكماؿ إال بالمراقبة المستوعبة لمجوارح والجوانح معا ،لنفػي كػؿ صػور الشػرؾ الميمكػة بجمييػا،بخفيػيا.
والمانعة مف التكامؿ ّ
 إف الذكر لو أىمية كبرى في استقامة سموؾ العبد ،إذ إف كؿ ما سوى الحؽ في حياتو ،ليو عنصػر غفمػة واليػاء،وليس بعد الحؽ إال الضبلؿ.
 إف الرغبػػة المقدسػػة لمقػػاء صػػاحب األمػػر (عميػػو السػػبلـ) ،ال تػػأتي -اعتباطػػا أو تكمفػػا -لمجػػرد أمنيػػة لػػـ يبػػذؿ ليػػاصاحبيا موجبات تحققيا.
المنصػػؼ فػػي التػػارين ،ال يمكػػف أف يصػػؼ تػوالي األئمػػة (عمػػييـ السػػبلـ) ،وىػػذا التجػػانس فػػي األقػواؿ
 إفّ
المتأمػػؿ ُ
واألفعاؿ ،مف باب االتفاؽ.
 إف الػػذي يػػأتي بالػػذكر اليونسػػي ،متشػػبيا بالحالػػة التػػي كػػاف عمييػػا يػػونس (عميػػو السػػبلـ)ُ ،يرجػػى لػػو االسػػتجابةوالنجاة ،كما في الوعد اإلليي.
 إف إحياء ذكر الحسيف (عميو السبلـ) والتأثر بمصابو ،لمف أعظـ سبؿ نيؿ رضا ا﵀ تعػالى ،إذ إف عظمػة المأسػاةمما ال تخطر عمى األذىاف!..
25

 إف مف األمور الميمة ،استغبلؿ ساعة اإلقباؿ عمى المولى في أي ظرؼ كػاف ،حتػى لػو كػاف العبػد فػي حالػة يجػؿربو أف يذكره فييا.
 إف الذي يستغرب ترتب الثواب العظيـ عمى اليسير مف العبادة ،فيو إما :قاصر عف إدراؾ قدرة ا﵀ تعالى ،أو شػاؾفي كرمو وسعة فضمو.
 إف إحسػػاس العبػػد الػػذي يعػػيش العػػداء المتأصػػؿ لمشػػيطاف ،كمػػف يعػػيش فػػي بمػػد ُىػػدر فييػػا دمػػو ،فخوفػػو وحػػذرهمبلزماف لو في كؿ لحظة.
 يجب عمى العبد أف يقوـ بوظائؼ العبودية وال يكترث لئلقباؿ واإلدبػار ،واال صػارت عبادتػو طمبػا لمحظػوظ النفسػية،وليست خالصة ﵀ تعالى.
 يجػػب عمػػى المػػؤمف السػػالؾ إلػػى ا﵀ تعػػالى ،أف يسػػتعد لصػػنوؼ الػببلء ،ولػػو كػػاف اإلعفػػاء مػػف الػػببلء لطفػػا ،لكػػافاألنبياء أولى بذلؾ المطؼ.
 إف الصفات الرذيمة الكامنة في النفس ،كالجيفة المجمدة التي تنتظر الفرصػة المناسػبة لتحمميػا ،ليظيػر نتنيػا بمػاتزكـ منو األنوؼ!..
 إف الدعاء طمب لرفع حالػة االفتقػار ،ويسػتمزـ التػذلؿ والخضػوع واال نكسػار ،ومػع عػدـ تحقػؽ ذلػؾ ال يكػوف دعػاء،فكيؼ تُرتجى االستجابة؟!..
 إف الذيف خرجوا عف الصراط :إما بالعناد واإلصرار عمى الخروج باالختيار وىـ المغضوب عمييـ ،وامػا بػالعمى عػفالسبيؿ وىـ الضالوف.
 إف السالؾ إلى ا﵀ تعالى ال يتأثر سموكو كثي ار بحسب الزماف والمكاف ،وذلؾ ألف لو عبلقة متميػزة بػا﵀ تعػالى قبػؿموسـ القرب وبعده.
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 ينبغي لمسالؾ السعي الجاد لتحرير حكومة النفس مف جنود الشيطاف ،والسػيطرة عمػى اليػواجس القمبيػة ال تحصػؿإال بالرياضة والمجاىدة.
 إف السير إلى ا﵀ تعالى يكوف :إما بالمجاىدة ،أو االصطفاء اإلليي ،وكمما ازداد صفاء الباطف كاف السػير حثيثػا؛لمبلئمة الطاعة لممزاج.
 إف مجاىدة النفس تحتاج إلى خبرة ومعرفة بسبؿ مخادعتيا واقناعيا ،فتحميػؿ الػنفس فػوؽ طاقتيػا يجعميػا تتمػردحتى فيما ال مشقة فيو.
 إف تفويت الفرص في األزمنة واألمكنة المباركة مف صػور الخػذالف ،والػذي قػد يكػوف لتػراكـ الػذنوب ،أو لئلعػراضاالختياري مف العبد.
يتحسر عمى عدـ قدرتو في القياـ ببعض الخيرات ،فإنو يؤجر عمى نيتػو إف كػاف صػادقا؛ ألف العمػدة فػي
 إف الذيّ
الجزاء ىو القمب السميـ.
 إف الذي تتكرر استجابتو لدعوة الشيطاف ،يصبح مف أوليائو إلى درجة يفقد معيا السيطرة عمى نفسو ،ويتحكـ بوالشيطاف تحكما مطمقا.
 إف المحقؽ لؤلنس ىو التزاوج النفسي الذي ال ينقطع مع تقادـ العمر ،خبلفا لمتػزاوج البػدني الػذي يفقػد بريقػو فػيالشيور األولى منو.
ادى َك َمػا
﴿ولَقَ ْد ِج ْئتُ ُموَنػا فُ َػر َ
 إف اإلنساف في يوـ القيامة يتعرى مف كؿ الزيادات المنفصمة الخادعة ،كما قاؿ تعالىَ :َخمَ ْق َنا ُك ْـ أ ََّو َؿ َم َّرٍة﴾.
 إف العبد ال يستغني عف مدد المولى في كؿ مراحؿ سػيره ،والمتمثػؿ بالرحمػة اإللييػة ،وىػي تػأتي لػذوي المصػائب،ولذوي الذكر الدائـ.
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 إف مف آثار الذنب عمى الفرد :قساوة القمب ،وموت الفجأة؛ وقد يتجاوز أثره ليشمؿ الطبيعة :كمنػع المطػر ،وجػدباألرض ،وافساد اليواء.
 إف قياـ الميؿ في حػد نفسػو مكسػب عظػيـ؛ لمػا فيػو مػف خػروج عمػى سػمطاف النػوـ القػاىر؛ فكيػؼ إذا اقتػرف ذلػؾبحالة االلتجاء والتضرع؟!..
 إف المؤمف يحتاج دائما إلى تػرس يحميػو مػف الحػوادث قبػؿ وقوعيػا ،وىػي قػوارع القػرآف التػي مػف قرأىػا أمػف مػفشياطيف الجف واإلنس.
 إف العبػػد الػػذي يستكشػػؼ درجتػػو الروحيػػة التابعػػة ألخػػس الحػػاالتُ ،يػػدرؾ مػػدى ضػػعفو ،ممػػا يوجػػب دفػػع العجػػبوالتفاخر عنو ويحفزه لبلرتقاء.
 إف منشأ سوء الظف ىو :وسوسة الشيطاف ،إذ لو رغبة جامحة فػي إيقػاع العػداوة بػيف المػؤمنيف ،واسػتيبلء الػوىـالذي ال أساس لو عمى القمب.
 إف التوجو إلى ا﵀ تعالى يتجمى في صور مختمفة ،منيا :بكاء الحنػيف والشػوؽ لمقائػو تعػالى ،وبكػاء الحػزف عمػىالتفريط في حقو تعالى.
 إف السػالؾ إذا تراجػع إلػػى بدايػة الطريػؽ ،فإنػػو يكػوف فػػي معػرض انتقػاـ الشػػياطيف منػو؛ ألنػو حػػاوؿ الخػروج عػػفسمطانيـ مف دوف جدوى.
 إف إحساس العبد باالرتياح وانشراح الصدر ،واستشػعاره لمرعايػة اإللييػة؛ قػد يكػوف مػف أمػارات الصػبلح والرجحػافلمطريؽ الذي يسمكو.
 إف الحكمة في اآلداب الواردة عند ممارسة شيوة البطف والفرج -لعميا -لمتخفيؼ مػف اسػتيبلء ىػذه الشػيوة عمػىصاحبيا ،وتذكيره بالمالؾ.
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 لو رفعت الحصانة اإلليية عف العبد ،لصدرت منو أعماؿ ال تميؽ بو ،ومف ىنا فالمؤمف يستجير بربو ليعينو عمػىضعفو في كؿ أحوالو.
 إف عدـ االكتػراث بنػداء الفطػرة -ذلػؾ الػوميض اإلليػي المػودع فػي النفػوس -يوجػب إطفػاءه ،فتنقمػب الػنفس إلػىوحش ضا ٍر ال رادع ليا.
 إف القرآف الكريـ جعؿ الغاية مف الزواج ىػي :السػكوف ،والمػودة ،والرحمػة؛ ومػف المعمػوـ أف كػؿ تمػؾ اآلثػار معػافمف بركات تبلقح النفوس.
 إف اإلدبار المفاجئ الخارج عف اختيار العبد قد يكوف :دفعا لمعجب عنو ،وتذكي ار لو بتصريؼ المولى الجميػؿ لقمػبعبده المؤمف كيفما شاء.
 إف عمـ العبد بأف ما ُمنحو مف لذة الوصاؿ با﵀ تعالى ،ىي حصيمة استقامة ومراقبة متواصمة؛ يحفزه لمثبات عمػىطريؽ اليدى عف رغبة وشوؽ.
يعد نفسو لنصرة اإلماـ (عميو السبلـ) ،والمشاركة في بسط العدؿ الشامؿ عند الظيور الشريؼ،
 إف المنتظر لمفرج ّواال فيو متمف وال ُيعد منتظرا.
 إف ما بيف المعمومة والعمؿ ىناؾ مسافة كبيرة ال تُطوى إال بمركب اإليماف ،والمعرفة النظرية فػي مجػاؿ التكامػؿ التدؿ عمى كماؿ صاحبيا بالضرورة.
 إف مف أشد أنواع العػذاب عمػى المسػتأنس بألطػاؼ المػولى؛ ىػو اإلدبػار القمبػي! ..حيػث يعػيش الوحػدة والوحشػة،كالسجيف المحجوب عمف ييواه.
 إف األحداث الصغيرة والكبيرة تجري عمى مسمع ومرأى مف صاحب األمر (عميو السبلـ) الػذي تُعػرض عميػو أعمػاؿالعباد في ليالي القدر وغيرىا.
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تبني اليتػيـ الػذي لػو
 إف إشراؼ المعصوميف (عمييـ السبلـ) لو تحقؽ بالنسبة إلى أحد أوليائيـ ،لكاف ذلؾ بمثابة ّتُرؾ وشأنو ،ليوى مع الياويف.
 إف الرجعة مف المطؼ اإلليي وذلػؾ إلعطػاء األئمػة (عمػييـ السػبلـ) فرصػة أخػرى السػتكماؿ ميمػتيـ ،بعػد اكتمػاؿقابميات الخمؽ بموغا عمميا وعمميا.
 إف العبد الغافؿ عف ا﵀ تعالى والمعافى مف الببلء في خطر عظػيـ؛ ألنػو أبعػد مػا يكػوف عػف ىػذه الرحمػة بشػقيياالتي تكوف لمذاكر ،والمبتمى.
المغيرة لمسيرة الحياة في السفر :االنقطاع عف البيئة ،والخروج مػف أسػر القيػود
 إف مف العوامؿ المساعدة لمتدبر،ّ
المتعارفة ،والراحة النفسية.
 إف مف الشيوات التي تستيوي الخواص مف العباد حب الشيرة ،حتى أنيـ يبػذلوف مػف أجميػا الكثيػر لدرجػة إيقػاعأنفسيـ في مياوي الردى.
 إف العبد يسعى جاىدا في العمؿ بحذافير الشريعة بأحكاميػا األربعػة ،ال طمبػا لؤلجػر فحسػب ،وانمػا تحاشػيا لسػجفالمحجوبية عف ا﵀ تعالى.
 إف الوصوؿ إلى ا﵀ تعالى ،يحتاج إلى ن ْفر وفرار ومسارعة ،وفي كػؿ ذلػؾ مخالفػة لمقتضػى الطبػع البشػري الميػاؿإلى الدعة واالستقرار والتباطؤ.
 ينبغي لمعبد الحذر مف العجب عندما يرى فػي نفسػو مػف الكمػاؿ مػا ال يػراه فػي عامػة الخمػؽ؛ ألف المعجػب الواجػدلمكماؿ أقرب لميبلؾ مف الفاقد لو.
 إف المؤمف ال يريد مف الدنيا واآلخرة ،إال ما كاف حسنا عند مواله ،وليذا يوكؿ أمر آخرتو ودنياه إليو؛ ألنو األدرىبالحسف الذي يبلئمو بالخصوص.
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 إف الخواطر قد تتوارد عمى العبد مف دوف اختيار -وخاصة في أوؿ الطريؽ -ولكف ال ينبغي التعامؿ مع اليواجسواألوىاـ عمى أنيا حقائؽ متيقنة.
 إف بعػػض درجػػات القػػرب ال تُنػػاؿ إال بتقػػديـ قربػػاف متميػػز ،وذلػػؾ بتجػػاوز بػػبلء يتمثػػؿ بشػػيء مػػف الخػػوؼ والجػػوع،ونقص في األمواؿ واألنفس والثمرات.
مف تعظـ الدنيا في قمبو :يكبػر كػؿ شػيء مػف متاعيػا فػي عينػو ،ويحػرص عمػى جمعػو وال يشػبع ميمػا جمػع،
 إف ْوتعظـ حسرتو عمى فقد أدنى متاع.
 إف ما يعيشو العبد المذنب مف حالة االحتقار واالشمئزاز مف نفسو؛ قد توجب لو طفػرة تكامميػة ،وىجػرة دائمػة مػفالمعاصي التي كاف عاكفا عمييا.
 إف الخوؼ مف إبميس-الذي أقسـ عمى إغواء جميع البشر إال المخمَصيف -مف الخوؼ المحمود؛ لما يستمزمو مفالحذر مف الوقوع في حبائمو.
 إف كثرة األدعية الواردة قبؿ النوـ ،لتذكير العبد أف ىذه العممية الشبيية بالموت ،إنما ىػي وسػيمة السػتعادة نشػاطالحياة مف أجؿ عبودية أفضؿ!..
 إف مف مناشئ العبثية :البلىدفية ،وعدـ حمؿ طموحات كبرى في الحيػاة ،واالسػتغراؽ بميػو القػوؿ والفعػؿ ،وانتفػاءالنظـ في أمر المعيشة والمعاد.
المفوض أمره إليو ،مف خبلؿ سيطرتو عمى العباد ،وبمقتضى مولويتو المطمقة،
 إف ا﵀ تعالى يصرؼ شؤوف عبدهّ
واحاطتو بشؤونيـ أجمعيف.
 إف الذي يمسؾ الطيػر فػي اليػواء ،ىػو الػذي يمسػؾ قمػب عبػده المػؤمف مػف السػقوط ،إذا أمسػؾ عػف الطيػراف بعػدالتحميؽ اعتمادا عمى قدرتو.
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 إف تفريج الكرب عف القموب ،أو إدخاؿ السرور عمييا ،أو داللتيا عمى اليدى ،أو تخميصػيا مػف اليػـ والغػـ؛ ممػايوجب سرور ا﵀ تعالى وأوليائو.
المتػيـ -عػدـ قػدرة العبػد
 إف السبب في عدـ استجابة ا﵀ تعالى لعبده الذي يتمنى بعض اليبات الروحية -كالحػبّ
عمى االلتزاـ بموازـ ىذه الحاالت.
 إف الذي يصيبو الببلء وىو ال يعمـ أنو رفع لدرجة أو كفارة لسيئة؛ يستوحش مف أدنى ببلء يصػيبو ،لمػا يػرى فيػومف تفويت لمذائذ مف دوف تعويض.
 إف األولياء يعيشوف حالة الخوؼ مف سوء العاقبة في جميع مراحؿ حيػاتيـ ،لتػربص الشػياطيف بيػـ بالخصػوص،وخاصة في موارد االمتحاف العسير.
 ال فخر فػي تحقيػؽ العبوديػة مػف دوف صػراع ومجاىػدة لمشػيوات واألىػواء ..وكممػا اشػتد الصػراع وتحقػؽ النجػاح؛عظمت درجة العبودية.
 إف المؤمف يصؿ إلى درجة مف مخالفتو لنفسو ،أنو يعيش حالة التمذذ بترؾ التمذذ؛ لما فييا مف اإلحساس بالسمووالتعالي عف مقتضيات الطبيعة.
 إف الذي ترقى عف عالـ المذائذ الحسية ،لو ما يشغمو عف جمع الماؿ ،بؿ عف االلتفات إليو؛ فمػف ال تغريػو المػذة،ال تغريو مادتيا وىي الماؿ.
 إف ا﵀ تعالى يتب ّنى بعض القموب بالرعاية والتقويـ ،كتب ّنيو لقموب األنبياء ،مػع اخػتبلؼ الرتػب ،ومػف مفػاتيح ىػذهالمنػزلة :حب اإلخبلص لطاعتو.
 إف العبد يمكنو أف يشتغؿ بما يريد بظاىره ،مع االحتفاظ باليقظػة بباطنػو ،التػي تمنعػو مػف التػورط فيمػا يوجػب لػوغضب المولى الجميؿ.
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 إف السالؾ إلى ا﵀ تعالى لو ىـ بأف يكوف غده خي ار مف أمسو ،مسػتمدا التوفيػؽ مػف مػواله ،مسػرعا نحػو الكمػاؿ،وخارجا مف دائرة الخسراف.
 ينبغي تحاشي ثقيمي المعاشرة ،لئبل يمتجئ العبد إلى التصنع والمداراة في كؿ صغيرة وكبيرة ،ويقع في إيذاء الغير،ويبتمى بما يمييو عف ذكر ربو.
 إف األداء الظاىري لمعبادة مع استثقاليا ،قد ال ُيعطي ثمػاره الكاممػة ،فينبغػي عػبلج موجبػات ذلػؾ ،ليسػتذوؽ العبػدحبلوة العبادة كما يستذوقيا أىميا.
القػر ،وأمثػاؿ ذلػؾ
الحػر ،وقيػاـ الميػؿ فػي ّ
 إف ﵀ تعالى عبادا يتمذذوف بتحمميـ لمعبادات الشاقة :كصياـ النيار في ّمما يراه غيرىـ مشقة وعناء.
 إف العبد قد يكوف لديو كـ كبير مف األفكار الصائبة ،إال أنو يجد صعوبة في تحويميا إلى عقيدة قمبية تحركو نحػوالكماؿ ،فتكوف كاألسفار المحمولة.
 إف الدعاء الذي ال يعرج إلى ا﵀ تعالى ،كأنػو لػـ يصػدر مػف صػاحبو ،لعػدـ اسػتمزامو لبلسػتجابة ،ومػف ىنػا ينبغػيلمعبد التأمؿ في موجبات عروج الدعاء.
 إف مف أعظـ سمبيات المدح :ىو التفات الممدوح إلى نفسو وانشغالو بيا لو كاف واجػدا لصػفة المػدح ،أو إصػابتوبالعجب والغرور الكاذب لو كاف فاقدا ليا.
 إف العبد يمنح مف درجات العقؿ بحسب حب ا﵀ تعالى لو ،وليذا يكوف االخػتبلؼ فػي مسػتوى اإلدراؾ بػيف العبػاد،وتكوف حسنات األبرار سيئات عند المقربيف.
 ال ينبغي لمعبد أف يغتر بربو الكريـ ،ويتمادى في عصػيانو ،فإنػو ال يػدري متػى ىػذا الغضػب الموقػوؼ يحػؿ عميػو،ولؾ أف تتصور حينئذ حاؿ ىذا العبد البائس!..
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 إف االبتبلءات أثرىا في حيػاة المػؤمف ،كاألشػواؾ النابتػة عمػى األرض ،التػي تمنػع الطيػر مػف اإلخػبلد إلػى األرض،تاركة إياه لمتحميؽ في أجوائو العميا.
 ينبغي االلتجاء الدائـ إلى ا﵀ تعالى مف سوء العاقبة ،وقد شيد التارين نمػاذج مذىمػة ممػف لػـ ُيتوقػع مػنيـ ذلػؾ،ممف بمغوا مف العمـ والعمؿ ما بمغوا!..
 إف األفعاؿ السيئة إذا كانت ترجع إلى صفة سيئة واحدة؛ فإنو يسػيؿ عبلجيػا ،بعػبلج تمػؾ الصػفة ،بخػبلؼ مػا لػوكانت ترجع إلى صفات شتى.
 إف صعوبة اإلخبلص تكمف في أف العبد يحتاج إلى انقبلب ماىوي ،بحيث ال يجػد فػي نفسػو اعتبػا ار لمػا سػوى ا﵀تعالى ،حتى يدعوه لغير اإلخبلص.
 إف إعفاء الخمؽ عف استحضار المعاني القمبية مف تعظيـ المػولى فػي الصػبلة ،إنمػا كػاف رأفػة بيػـ ،ولػو حاسػبيـسمِـ مف العذاب إال القميؿ.
لما َ
 إف الػبعض يػدفعيـ ا﵀ تعػالى دفعػا لزيػارة األمػاكف المقدسػة ،فتكػػوف تمػؾ الزيػارة سػببا ليػـ فػي االنقػبلب السػػموكيوالتوبة واإلنابة إلى ا﵀ تعالى.
 إف العبد ال يعمؽ قمبو في تحقيؽ ما يرجوه إال بمواله ،فإف االتكاؿ عمى الغير ،يوجب خيبة األمؿ فيمف اتكػؿ عميػوالعبد مف دوف ا﵀ تعالى.
 إف األرواح المبتذلة تأنس مع كؿ مف يجتمػع معيػا ،وىػو أنػس ال دواـ لػو ،كعػدـ ائػتبلؼ قمػوب البيػائـ ،واف طػاؿاعتبلفيا عمى مزود واحد!..
 إف الػػذنب بعػػد الػػذنب عبلمػػة الخػػذالف ،والطاعػػة بعػػد الػػذنب عبلمػػة التوبػػة ،والطاعػػة بعػػد الطاعػػة عبلمػػة التوفيػػؽ،والذنب بعد الطاعة عبلمة الرد.
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 إف لمذكر الكثير قيمػة كماليػة مسػتقمة ،وليػذا فػإف العبػد ال يسػتغني عػف ذكػر ربػو ،ولػو كػاف فػي حػاؿ الجيػاد فػيسبيمو ،حيث غمبة الغفمة والمعاناة.
 إف القرآف الكريـ ينير لمعبد السائر إلى ا﵀ تعالى الطريؽ بوضوح ،وكمما ازدت تبلوتػو لػو ،زادتػو إيمانػا راسػخا فػيالقمب ،ال عمما مجردا في الذىف.
 إف الحب اإلليي يتغمغؿ في قمب العبػد المطيػع ،إلػى درجػة أنػو يجػد استيحاشػا ونفػو ار مػف كػؿ مػف ال يشػاطره ىػذاالشعور ،ولو كاف مف المقربيف.
 ينبغػػي المسػػارعة فػػي طيػػارة القمػػب ،قبػػؿ أف تتػراكـ فيػػو الخبائػػث ،فيصػػعب إزالتيػػا ،وبػػذلؾ يتبػػدؿ مػػا خمػػؽ لمطيػػارةجمع لمرجس واألدناس.
والصفاء ،إلى َم َ
 إف رأس ساعات الجد ىو سػاعة اإلقبػاؿ عمػى ا﵀ تعػالى فػي الصػبلة وغيرىػا ،ومػف سػاعة الجػد ىػذه يترشػح الجػدعمى الساعات األخرى مف الحياة.
مف يأكؿ أو يشرب زيادة عف حاجتو ،يكوف قد تصرؼ في ممؾ ا﵀ تعالى مف دوف إذنو ،بؿ مع نييو عنػو ،إذ
 إف ْنيى عف اإلسراؼ في األكؿ والشرب.
 إنو لمف الغريب أف يستشعر اإلنسػاف بػرد الرضػا تجػاه مػف ىػو فػاف وال قيمػة لبػرد رضػاه ،وال يستشػعره مػع الحػيالقيوـ الذي بيده ممكوت كؿ شيء!..
 إف الشوؽ الشديد لمقاء صاحب األمر (عميو السبلـ) ،ال يتحقؽ إال لمف عنػده شػيء مػف السػنخية معػو فػي اتبػاعالشريعة بكؿ حدودىا ،ال لمجرد أمنية.
 إف الحػؿ األساسػػي فػػي شػػيوة النسػػاء ،ىػػو السػػعي المػػتبلؾ حالػػة مػػف التعػػالي عمػػى جػػنس النسػػاء بكػػؿ أفػراده ،إالالمعني بيف العبد كالزوجة والمحارـ.
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 يجب عمى العبد أف يستشعر -ولو بيف فتػرة وأخػرى -حالػة التقصػير العظػيـ فػي حػؽ المػولى الجميػؿ ،لغفمتػو عػفذكره وىو ال يغفؿ عنو طرفة عيف أبدا.
 إف التوجو إلى الخمؽ بكونيـ سببا في تحقػؽ الخيػرات ،والغفمػة عػف المػولى المسػبب لؤلسػباب والػذي بيػده الخيػر،لمف موجبات احتجابو تعالى عف العبد.
 إف الشيطاف في تعاممو مع البعض ،كالراعي الذي يسوؽ قطيعو وييمزىا كمما أبطػأت فػي السػير ،وفػي ذلػؾ غايػةالػمذلة واليواف لمف ُخمؽ في أحسف تقويـ!..
 إف العبػػد الػػذي فػ ّػوض أمػػر تزويجػػو إلػػى المػػولى البصػػير بالعبػػاد ،فإنػػو يسػػوؽ لػػو مػػف يكػػوف متوافقػػا معػػو محققػػالمصمحتو ،وىكذا في كؿ شؤوف الحياة.
 إف المشػػغوؿ بخدمػػة الخمػػؽ مػػف دوف التفػػات إلػػى الحػػؽ تعػػالى -واف كػػاف مػػأجو ار -إال إنػػو محػػروـ مػػف العنايػػةالخاصة المبذولة لمذاكريف في كؿ آف.
 إف السائر إلى ا﵀ تعالى يستمتع بما يراه مف تمؾ الصور الجميمة ،وال يحتاج إلى زجر لئلعراض عما قد يسبب لوالسقوط في الياوية والحرماف مما ىو فيو.
 إف العبد الذي يسعى لمتقرب إلى ا﵀ تعالى بعمؿ الخير -وىو غافؿ عنو -قد يقع أثناء سعيو فيما ال يرضى عنو،والمفترض أنو يتقرب إليو تعالى بيذا العمؿ.
 إف الحج والجياد والصياـ عبادات ممتدة بحسب الزماف -بخبلؼ الصبلة والزكاة -فالعبد يكوف في ضػيافة المػولىالجميؿ بامتداد أوقاتيا ،ومأجو ار في كؿ تقمباتو.
 إف االىتماـ باألوالد ينبغي أف يكوف بمقدار ما أمر بو ا﵀ تعالى ،وخاصة مػع االلتفػات إلػى تقطػع أواصػر القرابػة،عندما ينفن في الصور ،كما ُذكر في القرآف الكريـ.
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 إف المبتمى في فكره بالوساوس واألوىاـ والقمؽ ،ىذا مبتمى بأعظـ أنواع الببلء! ..ألنو يفقػد السػيطرة عمػى نفسػو،فبل يمكنو التفكير فيما يعنيو في أمر آخرتو ودنياه.
 إف الراحة وىدوء الباؿ مف دواعي التوجو في الدعاء ،فينبغػي لمعبػد فػي مواسػـ العبػادة -كػالحج وغيػره -أف يػريحنفسو مف بعض المشاؽ المانعة مف التوجو.
 يجب عمى العبد أف يوجػد فػي نفسػو القابميػة لتمقػي الحكمػة اإللييػة ،بتطييػر قمبػو ،وتجنػب الموانػع ،والتػي منيػا:الشرؾ في العمؿ ،وعدـ العمؿ بما يقتضيو العمـ.
 إف مف موانع تمقػي الحكمػة :كثػرة تػوارد الخػواطر واألوىػاـ فػي الػنفس ،بحيػث يفقػدىا السػبلمة واالسػتقرار ،فتكػوفمرتعا لمشياطيف المانعة مف إليامات المبلئكة.
 إف العبد المراقػب لنفسػو ،ال يسترسػؿ فػي الفػرح واالنبسػاط بشػيوات الػدنيا ومتعيػا ،وفرحػو إنمػا لمػا يقػوـ بػو مػفأعماؿ تقربو إلى ا﵀ تعالى وتوجب مرضاتو.
 إف االعتقاد بييمنػة ا﵀ تعػالى عمػى شػؤوف العبػاد ،وقدرتػو عمػى التصػرؼ فػي الحػواس فضػبل عػف القمػوب؛ يبعػثعمى االرتياح التاـ إلى نصرة ا﵀ تعالى.
 إف العبد لو تصرؼ في ميؿ نفسو إلى الشيوات الدنيا ،بجعميا تتوجو إلى العالـ العموي؛ لػزاؿ ذاؾ البريػؽ الكػاذب،وحؿ محميا عالـ آخر مف الشيوات العالية.
 إف المؤمف يفرح حقيقة بحرمانو مف بعض متع الحياة الدنيا؛ الرتياحو مف زواؿ الفتنة الموقعػة لمزلػؿ فػي سػاعاتالغفمة ،والعتقاده بالتعويض عما سمب منو.
 إف ا﵀ تعالى أحرص عمى ىدايػة العبػد مػف العبػد نفسػو ،وىػو يييػئ لػو السػبيؿ إلػى المربػي الصػالح الػذي يتكفمػوباليداية واإلرشاد عند اشتداد حاجتو لذلؾ.
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 إف المؤمف يسأؿ ربو التوفيػؽ دائمػا تجنيػب الخػذالف؛ ألنػو مػف دوف ىػذا التوفيػؽ كيػؼ يسػتقيـ فػي سػيره إلػى ﵀تعالى ،مع وجود العقبات الكبرى في الطريؽ؟!..
 إف العبد الذي غمب عمػى وجػوده ىػوى المػولى ،يػرى أف االلتفػات إلػى نفسػو :إرضػاء ليػػا ،واعجابػا بيػا ،بػدال مػفااللتفات إلى مواله؛ كالنظر إلى ما يقبح النظر إليو.
 إف التسػػافؿ إلػػى األرض حركػػة طبيعيػػة ال يحتػػاج إلػػى بػػذؿ جيػػد ،بخػػبلؼ الحركػػة إلػػى أعمػػى فإنيػػا حركػػة قسػػريةومعاكسة لمقتضى الطبع ،ومف ىنا لزمت المجاىدة.
 إف العبػػد يجمػػع بػػيف السػػير فػػي األرض والسػػير فػػي األنفػػس ،فػػبل يكتفػػي بػػالتفرج عمػػى مظػػاىر العمػراف فػػي الػػببلدفحسب ،بؿ يسيح في جوانب نفسو متى شاء!..
 إف التذاذ العبد بكشؼ آفاؽ جديدة في نفسو ،ييسر لو مخالفػة اليػوى ،إلػى درجػة يصػؿ فييػا إلػى مرحمػة احتػراؼمخالفة النفس ،فبل يجد أي عناء في ذلؾ.
 إنػػو لمػػف الصػػعب قصػػد القربػػة الواقعيػػة الخالصػػة لغيػػر العػػارفيف بػػا﵀ تعػػالى ،إذ كيػػؼ نقصػػد القربػػة إلػػى وجػػو لػػـنستشعر جمالو ولو في أدنى مراتبو؟!..
 ينبغي لممؤمف أف يييئ نفسو لمذكر المركز ،إذا اضطر لحضور بعػض المجػالس التػي فػي مظػاف الميػو أو الوقػوعفي الحراـ؛ لتحاشي المزالؽ قبؿ التورط.
 إف حاجة بدف اإلنسػاف الحقيقيػة لمنػوـ أقػؿ مػف نومػو الفعمػي ،فمػو غالػب نفسػو وطػرد عنيػا الكسػؿ؛ فإنػو سػيوفرساعات كثيرة فيما ىو خير لو وأبقى.
 إف العبد الذي يمتفت أنو قد ُيمنح في مواسـ الطاعة بعض الترقيات االستثنائية-إكراما لوقوعو في دائرة الضيافة-ال ينخدع بيا ،ويظف أنيا مقامات ثابتة.
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 إف التوفيقات الكبرى والمتتالية الممنوحة لمعبد ،ىي تعجيؿ في إيصالو إلى مرحمة االسػتقرار ،والتحميػؽ الثابػت فػيأجواء العبادة ،بعيدا عف جاذبية الشيوات.
 إف العبد الػذي ييمػو رضػا مػواله فػي كػؿ عمػؿ ال رضػا نفسػو؛ يسػتفيـ ربػو ليدلػو عمػى مػا ىػو األرضػى فػي حالػةالتزاحـ بيف المستحب الميـ واألىـ!...
 إف اآلثػػار الكاممػػة لمزيػػارة مترتبػػة عمػػى زيػػارة األرواح ال األبػػداف ،وليػػذا ال نبلحػػظ تح ػوال جوىريػػا فػػي سػػموؾ بعػػضالزائريف النتفاء المواجية المتفاعمة.
 إف كؿ عنصر يؤثر تأثي ار إيجابيػا عمػى تقريػب العبػد مػف ربػو ،ليػو عنصػر محبػوب فػي واقعػو ،واف اسػتثقمو العبػدبحسب ميمو الذي ال صمة لو بالواقع.
 إف ارتباط البنوة منشؤه ظرفية األـ لنمو الجنيف المنعقد مف نطفة األب؛ وأيف نسبة عمقة الظرفية مػف نسػبة عمقػةاإليجاد المختص بالمبدع تعالى؟!..
 إذا كاف محور اىتماـ القمب والغالب عمى ىمو ىو رضا ا﵀ تعالى ،صػار إلييػا تبعػا لمحػوره ،واال اسػتحاؿ إلػى مػايصب اىتمامو فيو ،ولو كاف أم ار تافيا.
 إف مف يستحضر شدة تحبب الغنى المطمؽ إلػى عبػاده؛ فػإف ذلػؾ يضػفي عميػو شػعو ار عميقػا بالخجػؿ واالسػتحياءمف شدة رأفة وحناف ىذا الرب العظيـ.
 إف اإلطبلع عمى ما ال يزيد اإلنساف فائدة في دينو أو دنياه ،لمف فضوؿ النشاط العممي المذموـ ،فيتحوؿ صػاحبوٍ
ومستودع لممعمومات.
مترؼ في الفكر،
إلى
َ
 إف المؤمف المراقب إذا انقدحت في نفسو حالة الغضب؛ فإنو يشػ ّخص الػداعي ،فػإذا كػاف إلييػا فػبل يغضػب إال ﵀،وبالمقدار الذي يغضب ا﵀ تعالى لنفسو.
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 إف العبد كمما زاد تعظيمو لشؤوف ا﵀ تعالى زاد تعظيمػو ﵀ تعػالى نفسػو ،فػاألب ال يتػأذى مػف المبالغػة فػي تعظػيـابنو ما داـ ذلؾ في طوؿ التعظيـ لنفسو.
 إف أولي األلباب يحػذروف مػف أبنػاء زمػانيـ؛ ألنيػـ ال ينظػروف إلػى ذواتيػـ ،وانمػا إلػى مػف يسػوقيـ فػي حركػاتيـوسكناتيـ ،مف الشيطاف والنفس األمارة.
 ينبغػػي لممػػؤمف أف يسػػيطر عمػػى فكػػره بالػػذكر الكثيػػر ،وعمػػى قمبػػو بالحػػب الشػػديد ،فإنػػو دوف السػػيطرة عمػػى ىػػذيفالجيازيف ،ال يستقيـ لو سير في ىذه الحياة.
 إف الوالية نعمة ال تعادليا نعمة؛ لخمودىا وفناء النعـ األخرى ،فمذلؾ يتوجب عمى المؤمف المبالغة في الشكر عمىىذه النعمة ،وأفضؿ الشكر ىو االتباع والعمؿ.
 إف الػػذاكر بالمسػػاف الغافػػؿ بقمبػػو ،كالمصػػغي إلػػى جميسػػو وىػػو شػػارد عنػػو ،فمػػو اطمػػع ىػػذا الجمػػيس عمػػى شػػرودهألعرض عنو ،بؿ لعاقبو عمى سوء أدبو معو.
 إف توجػػو الػػنفس إلػػى جمػػاؿ المخمػػوؽ ،يوجػػب ليػػا االنصػراؼ والػػذىوؿ عمػػا سػواه؛ فكيػػؼ لػػو توجيػػت إلػػى جمػػاؿالخالؽ المستجمع لكؿ صفات الجماؿ والكماؿ؟!..
 إف عدـ االستجابة لنداء المؤذف مػع الفػراغ مػف الموانػع ،ىػو نػوع عػدـ اكتػراث بػدعوة الغنػي عػف العبػاد ،ويعػرضالعبد لعقوبة المدبريف المتمثمة بمعيشة الضنؾ.
 إف مف سبؿ تقوية السيطرة عمى النفس وكبح جماحيا؛ حرمانيا مف بعض الشيوات الممحة عمييا! ..ألف مف قدرعمى األقوى؛ قدر عمى األضعؼ بطريؽ أولى.
 البد لطالب الكماؿ الجمع بيف العمـ والعمؿ ،بالسعي البلزـ لكؿ منيما ،واال فإنو ينمو عنده جانػب ويضػمر اآلخػر،مما قد يوجب لو الوقوع في المزالؽ الخطيرة.
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 إف العبد حريص عمى جعػؿ أفضػؿ أوقاتػو ﵀ تعػالى ،ومػع سػبلمة النيػة ،وصػفاء السػريرة ،تنتسػب أوقاتػو كميػا ﵀تعالى ،ويكوف العبد دائـ المثوؿ بيف يدي مواله.
 إف العبد بمخالفتو ﵀ تعالى يكوف قد تحدى –عمميا -أوامره ونواىيو ،ولو يؤاخذ المولى عباده عمى ىػذا التجػاوز،ألخذىـ بألواف العذاب ،وما ترؾ عمى ظير األرض مف دابة.
سفر مف الضيؽ إلػى عػالـ ال يعػرؼ الحػدود ،وتفػرغ مػف مصػاحبة الخمػؽ إلػى
 إف المؤمف يأنس بالموت ،ألنو يراه امجالسة الحؽ ،في مقعد الصدؽ عند المميؾ المقتدر.
 إف الذي يعتقد أنو مستخمَؼ عمى الماؿ ،ال يستشعر حالة المنػة عنػد اإلحسػاف إلػى العبػاد ،فالمنػة ﵀ تعػالى عمػىالمعطي والمعطَى لو ،فيو مالكيما ومالؾ الماؿ.
 إف العبد الذي يوكؿ أموره إلى ا﵀ تعالى ،يجد بوضوح مدد التيسير والتسديد منو ،في كؿ شأف مف شؤوف حياتو:كالرزؽ والعمـ ،والذرية والعبادة وغيرىا.
 إف فعمية اليداية مترتبة عمى فعمية القيادة ،فالعقؿ والشرع ىادياف ،ولكف لمف اتبعيما ،ال لمف وجػدىما فػي نفسػوفحسب ،فيكوف ممف أضمّػو ا﵀ عمى عمـ.
 إذا وصؿ العبد إلى درجة محبة المولى لو ،فعندئذ تنحسر الخصائص البشرية لمعبد ،ليحؿ محميا تجميات األسػماءالربوبية ،فتػندؾ اإلرادة البشرية في اإلرادة الربوبية.
 ينبغي لمعبد أف ال يعرض نفسو لمثيرات الشيوات -حسا وفك ار -لئبل يتورط بالمواجية ،بعد اشتعاؿ نيراف الشيواتفي النفس ،بما ال يطفؤىا أعظـ الزواجر.
يفرط فػي ىػذه األربػاح العظيمػة التػي يبيعيػا
 يجب عمى العبد عندما يبتمى بمواقؼ حرجة ،أف يتجاوزىا بنجاح ،وال ّأىؿ اليوى بشيوة عابرة ،تذىب لذتيا وتبقى تبعتيا.
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 إف مف الضروري لمعبد المسارعة فػي اإلقػبلع عػف الخطايػا ،قبػؿ أف يفقػد القمػب سػبلمتو ،ويػؤوؿ أمػره إلػى الخػتـ،وعندئذ يبقى القمب عمى حالتو واف أقمع عف المعصية.
 إف كؿ المآسي بعد زماف الغيبة ،شيدىا ويشيدىا صػاحب األمػر (ع) ،فيجػب عمػى محبيػو مواسػاتو فػي مصػائبو،يقرب مف الظيور.
وأفضؿ المواساة ىو االتػباع والعمؿ بما ّ
 إف العبد الممتفت إلى حقيقة فناء الممذات حتى في الحياة الدنيا-حيث الشعور بالممؿ والفتور بمجرد الفراغ منيا-ال يتحسر عمى ممذات المستغرقيف في الشيوات.
 ينبغي لمشاب المراىؽ الذي يعيش حالة فوراف شيوتو ،أف يعمػـ بػأف ىػذا إعصػار يجتػاح العبػاد فػي تمػؾ المرحمػة،ومف ثـ يرتفع بعدىا ،سواء ثبت أو استسمـ أماميػا.
 إف معنى طمب العتؽ مف النار يشعر بأف اإلنساف عبد ممموؾ لجينـ ،فكؿ معصية بمثابة عقد عبودية بينػو وبػيفالنار ،وكمما كثرت العقود ترسخت معاممة العبودية!..
 ال ينبغػػي لممػػؤمف أف يػػأنس بمػػدح اآلخػػريف أو يضػػيؽ بػػذميـ ،مػػا داـ يعمػػـ انطباقػو لمواقػػع أو عػػدـ انطباقػػو؛ إنمػػاينبغي أف يكوف تأثره لمواقع الذي ىو األعمـ بو.
 لػػيس غريبػػا أف يتوسػػؿ األنبيػػاء السػػمؼ كػػآدـ (ع) ومػػف بعػػده بػػأرواح المعصػػوميف (ع) فػػي الشػػدائد؛ إذ إف اتخػػاذالوسيمة إلى الحؽ مطموب في كؿ عصر وأواف.
 إف المبػػدع فػػي عػػالـ اآلفػػاؽ ىػػو نفسػػو المبػػدع فػػي عػػالـ األنفػػس ،بػػؿ إنػػو أكثػػر تجميػػا فييػػا ،ألنيػػا عػػرش تجميػػواألعظـ؛ فالميـ أف يعرض العبد نفسو ليذه النفحات.
 إف الذي يعتقد أف الغضب شعبة مف الجنوف ،يتحاشى موجباتو ،ويراقب أفعالو بدقة عند فوراف غضبو ،لئبل يظيرجنونو خارجا ،فيعمؿ ما ال يمكنو التكفير عنو!..
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 إنما سمي القمب قمبػا لشػدة تقمبػو ،ومػف ىنػا لػزـ تعيػد محػور القمػب فػي كػؿ وقػت ،تحاشػيا النقبلبػو عػف محػوره،متأث ار باىتماـ قمبو فيما يفسده ،ويغير مف جية ميمو.
 ال يحسف بالعبد عند ندائو ربو بقولو" :الميـ" أف يذىؿ عنو ،وعند طمبو لمحوائج يتوجو بقمبو؛ فػإف ذلػؾ سػوء أدبمع المولى العظيـ الذي يطمع في المنفعة منو.
مف يعمـ بأنو في سجف ضيؽ ،ويتمنػى الحيػاة حػرا ،البػد أف يعمػؿ مػا يوجػب لػو الخػروج منػو ،بخػبلؼ الجاىػؿ
 إف ْالذي ال يدرؾ وجود مكاف أرحب مف السجف الذي ىو فيو!..
 إف المؤمف العالـ بحقيقة الدنيا وضيقيا ،يسعى جاىدا لمخروج منيا بروحو ،واف بقي فييا ببدنو ،وىػذا اإلحسػاسيجعمو يعيش عوالـ رحبة واف ضاقت بو األرض.
 إف السجود ىو مف أفضؿ مواضع الخموة مع ا﵀ تعالى ،والذي يمثؿ الذروة في ترؾ األغيار جسما :إذ ال يرى أحدافي حالة السجود ،وروحا :ألنو أقرب ما يكوف إلى ربو.
 ال ينبغي لمعبد الطمع فػي مػودة القمػوب ،مػا لػـ يكػف ذلػؾ مقدمػة إلرشػادىـ ،وجػذب قمػوبيـ إلػى المػولى؛ واال فإنػوينازع المولى في أعز ممتمكاتو ،وىذا ليس مف األدب أبدا!..
 إف العبد الذي أصمح وجية قمبو ،وأسمميا ﵀ تعالى ،وأعرض عما سػواه ،ثػـ صػدرت منػو الصػالحات؛ فإنيػا تػؤتيثمارىا ،ألنيا صادرة مف ذات تحققت فييا قابمية اإلحساف.
 إف العبد في كػؿ حركاتػو وسػكناتو ينػوي قصػد القربػة مػف مػواله ،وسػياحتو إنمػا لمػواطف الطاعػة التػي تعينػو عمػىتجديد نشاطو ،ليواصؿ سيره في طريؽ العبودية بجد واجتياد.
مف يعتقد بأنو عبد ممموؾ ﵀ تعالى ،ال ينتابو اليـ والتحسر عنػد المصػيبة؛ ألف ىنػاؾ مػف ىػو أولػى منػو فػي
 إف ْالتصرؼ ،وأنو أجنبي عف الممؾ قياسا إلى مالكو الحقيقي.
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 ينبغي لمعبد أف يتدبر فيما وراء الحكـ الشرعي مف المبلكات المراد لو تحقيقيػا ،ويترقػى مػف حالػة التعبػد الظػاىريباألوامر والنواىي ،إلى التفاعؿ الشعوري مع اآلمر والناىي.
 إف المخموقات جميعيا ليست ليا إرادة بشعور إال اإلنساف ،فإذا طابقت إرادتو مػع إرادة المػولى -مػع مػا جعػؿ فيػومف دواعي الغضب والشيوة -فإف ا﵀ تعالى يباىي بو مبلئكتو.
 إف الركوع والسجود حركتاف بدنيتاف ،يراد بيما إظيار الخضوع والتواضع القمبي ،فمع خموىا مف ذلػؾ ،فإنيػا تكػوفحركة ال قيمة ليا ،كالحركات التي تمارس لمرياضة وغيرىا.
 إذا لػػـ يػػرض الشػػارع بإبقػػاء الخبائػػث الخارجيػػة فػػي المسػػجد ،وحكػػـ بفوريػػة إزالتيػػا؛ فكيػػؼ يرضػػى ببقػػاء الخبائػػثالباطنية في قمب عبده المؤمف الذي ُيفترض أف يكوف عرشا لمرحمف؟!..
 يجػػب عمػػى الػػدعاة إلػػى ا﵀ تعػػالى ،مراعػػاة أسػػاليب الجػػذب وتحبيػػب القمػػوب إلػػى ا﵀ تعػػالى ،فػػي مختمػػؼ شػػؤوفالطاعة ،والتحرز عف كؿ ما يوجب التنفير مف الديف.
 إف منع الحقوؽ المالية الواجبة مستمزـ :إما لمفقر ،أو لنػزع البركة مف الماؿ ،وفيو مبلؾ الفقر نفسو ،إذ ما قيمػةالماؿ الذي ال يستجمب بركة في الدنيا ،أو أج ار في اآلخرة؟!..
 إف العاقؿ مف تردعو العواقب عف االعتداء عمى الغير ولو بػأمر يسػير ،فالتسػمط عمػى رقػاب العبػاد ظممػا وعػدوانا،يوجب وقوع العبد في يد ظالـ ،أو مف ىو أظمـ منو.
 ينبغي لمعبد أف تكوف لو حالػة مػف الشػفقة عمػى أىػؿ المعاصػي-وخاصػة الػذيف لػـ تكتمػؿ عقػوليـ -تدفعػو لؤلخػذبأيدييـ ،ال أف ينفر منيـ ،وينظر ليـ نظرة التعالي واالحتقار.
 إف نفوس المبتدئيف في عالـ تكامؿ األرواح ،كنفوس الناشئة في عالـ تكامؿ األبداف :فبلبد مف الرفؽ بيـ ،واتباعالمرحمية في تربيتيـ ،واإلقناع باألساليب المحببة إلييـ.
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 ال ضير في توارد الخواطر القبيحة أثناء الصبلة ،ما داـ العبد ال يتابعيا ،بؿ قد يكوف ذلؾ اختبا ار لو ،ليرى المػولىمدى إقبالو عميو مع وجود تمؾ الصوارؼ الشاغمة.
 إف معركة الحؽ والباطؿ إنما ىي في االسػتقامة عمػى الصػراط ،ومػف المعمػوـ أف الثػابتيف عميػو قميمػوف ،ومػف ىنػاتأكدت الحاجة لمدعاء باالستقامة في كؿ فريضة ونافمة.
 إف القمب الذي يشتغؿ بسفاسؼ األمور ،يضيؽ تبعا لضيؽ ما يشػتغؿ بػو ،بخػبلؼ االشػتغاؿ بالفسػيح مػف األمػورالتي تتصؿ بالمبدأ والمعاد ،حيث يبقى القمب منشرحا.
 إف الػػدعاء حالػػة مػػف حػػاالت القمػػب ،ومػػع عػػدـ تحػػرؾ القمػػب نحػػو :المػػدعو وىػػو ا﵀ تعػػالى ،والمػػدعو بػػو وىػػيالحاجة؛ ال يتحقؽ معنى لمدعاء ،فكيؼ تتحقؽ االستجابة؟!..
 إف االخػتبلؼ فػي المذائػذ شػدة وضػعفا موجػود فػي الجنػة أيضػا ،فػبل يعقػؿ أف يمتػذ المقربػوف مػف ا﵀ تعػالى بمذائػػذعامة أىؿ الجنة ،فيناؾ رتبة النظرة الرضواف.
 إف العبد إذا وقع فيما ال ينبغي مف مثمػو ،فإنػو يمتفػت إلػى ضػعفو ،ويشػعر بحاجتػو لبلسػتجارة بػا﵀ تعػالى فػي كػؿأحوالو؛ فموال فضؿ ا﵀ تعالى ورحمتو ،ليوى مع الياويف.
 إف ا﵀ تعالى إذا كاف يرعى جزئيات عػالـ الوجػود -كمسػؾ الطيػر بعػد قبضػيا فػي السػماء -فكيػؼ ال يرعػى العبػادوجزئيات شؤونيـ ،وىـ أقرب إليو مف الطير وغيره؟!..
 إف المتعصب لمحػؽ قػد يكػوف مػذموما عمػى تعصػبو إذا كػاف جػاىبل؛ ألنػو قػد ُيخطػئ السػبيؿ فػي التػرويج فيسػيءلمفكرة نفسيا ،إال إنو ممدوح عمى شدة تعمقو بالحؽ.
 إنػػو مػػف الممكػػف لمػػف يعػػيش أجػواء متػػوترة فػػي المنػػزؿ أو العمػػؿ ،أف يعػػيش حالػػة مػػف االثنينيػػة النافعػػة ،فيواجػػواألزمات بشخصو الظاىر ال بشخصيتو الروحية.
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 إف العبػػد إذا وصػػؿ إلػػى مرحمػػة طمػػب ا﵀ تعػػالى ،فػػإف المػػولى يتفضػػؿ بتحقيػػؽ مطموبػػو ،وىػػو معايشػػتو لحقيقػػةالعبودية ،والتي ىي الغاية مف الخمقة والوجود.
 إف الػػذي يعتقػػد بػػأف الطعػػاـ يعينػػو عمػػى القيػػاـ بوظػػائؼ العبوديػػة ،ال يأكػػؿ إال بمقػػدار مػػا يحتاجػػو ،ولػػيس لمجػػرداالستمتاع واشباع الشيوة البييمية لديو.
 ينبغي لمعبد مراجعة كتب األدعية ،لمعرفة مناسبات الشيور قبؿ قدوميا ،وفضؿ البقاع قبؿ الذىاب إلييػا؛ حتػى التفوتو الفرص النادرة وىو في غفمة عنيا.
 إف البصير بصبلح نفسو يحسـ أمره في أوؿ الطريؽ ،باختيار العيش فػي إحػدى المممكتػيف :الحػؽ ،أو الطػاغوت؛متحمبل ومحتمبل لكؿ تبعات تمؾ اإلقامة.
حث الشارع بشدة عمى إصبلح ذات البيف؛ ألف المتخاصميف يصعب عمييمػا إصػبلح األمػر بأنفسػيما؛ لمػا يتطمبػو
 ّمف نكراف الذات ،والذي قد ال يوفؽ لو عامة الخمؽ.
 إف ىداية السبؿ تكوف بالمجاىدة ،فالذي ال يعػيش فػي حياتػو شػيئا مػف المجاىػدة :فػي نفسػو ،أو مالػو ،أو بدنػو؛كيؼ يتوقع االىتداء إلى السبؿ الموصمة ﵀ تعالى؟!..
 إف أبواب السماء تُفتح في وقت السحر وبيف الطمػوعيف ،فيػذه السػاعة المباركػة ىػي السػبيؿ لمػف أراد الفضػؿ فػيالرزؽ مادة ومعنى باستغبلليا في اإللحاح في الطمب.
 إف لؤلكؿ حيثيتيف :استذواؽ حبلوتو ،وتحولػو إلػى قػوت ُيعػيف عمػى القيػاـ بوظػائؼ العبوديػة ..وال شػؾ أف الثانيػةىي المطموبة لممؤمف ،واف تحققت األولى مف دوف قصد.
 إف المؤمف عند الطعاـ ينتابو شعور عميؽ بالخجؿ مف المنعـ الذي خمؽ صنوفا شتى مػف األطعمػة ،رغػـ تقصػيرهوعدـ قيامو بما يكوف شك ار لنعمو المتواترة.
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التعرض ليا ،أو برفعيا وازالة الموجب ليا ،أو بالتعالي وصرؼ
 إف استبعاد موجبات القمؽ يكوف :إما بدفعيا وعدـ ّالذىف عنيا مع العجز عف الدفع والرفع.
 إف الطريػػػؽ إلػػػى ا﵀ تعػػػالى مفتػػػوح لمجميػػػع ،ومػػػف موجبػػػات الترشػػػح لمسػػػير :المجاىػػػدة المسػػػتمرة لفتػػػرة طويمػػػة،والتضحية العظيمة ،وااللتجاء إلى ا﵀ تعالى.
 إف الحاالت الروحية المتقطعة التي تُعطى لمعبد بيف فترة وأخرى ،تغاير المقامات الروحية الثابتة ،فعميػو أف يسػعىلتحويؿ تمؾ الحاالت إلى مقامات ال تفارقو أبدا.
 إف العبد يصؿ -بعد مرحمة طويمة مف المجاىدة في طريؽ الحؽ -إلى مرحمة االصطفاء اإلليي لو ،وعندئذ يعيشحالة حضور دائـ بيف يدي المولى الجميؿ.
 إف المؤمف يتأسى بمواليو (عمييـ السػبلـ) فػي لػزوـ معاشػرة الخمػؽ ال العزلػة عػنيـ ،بعػدـ التفػات البػاطف إلػى مػاسوى الحؽ تعالى ،مع اشتغاؿ الظاىر بالخمؽ.
 إف مما يخفؼ عمى األولياء بعض أعباء النيار ومكدراتو ،ىو ترقبيـ ساعة الصػفاء فػي جػوؼ الميػؿ عنػد لقػائيـبربيـ ،والتي تخرجيـ مف كدر الدنيا وزحاميا.
 إف الذي يطمب الدرجات العالية مف الكماؿ ،يجعؿ نيتو فػي أي عمػؿ :كسػب رضػا الحػؽ ،والرغبػة فػي القػرب منػو،وليس ما يترتب عمى ذلؾ العمؿ مف الثواب.
 إف اإلنساف لو وجو بو ُيقبؿ عمى األمور الخارجية ،أو ُيعرض عنيا ..وكذلؾ القمب ،فػإف لػو وجيػا بػو يتوجػو إلػىما يريد التوجو إليو حبا ،أو يعرض عنو بغضا.
 إف الحرص عمى جمع الماؿ غالبا ما يكوف لتأميف االلتػذاذ المسػتقبمي ،وىػؿ يسػتحؽ ذلػؾ مػا يبلزمػو مػف المشػقةوالمعاناة ،والغفمة عف ىدؼ الخمقة؟!..
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 إف العبد يعتبر نفسو كاألجير الذي البد وأف ُيرضي صػاحبو مػف أوؿ الوقػت إلػى آخػره فيمػا أراده منػو ،واف إخبللػوبشروط األجرة مستمزـ لمعقاب أو العتاب.
 إف كػػؿ حركػػة جػػػد ونشػػاط فػػي الحيػػاة ،إف لػػـ يكػػف فػػي سػػبيؿ مرضػػاة ا﵀ تعػػالى ،فيػػو أشػػبو بسػراب بقيعػػة يحسػػبوالظمآف ماء ،حتى إذا جاءه لـ يجده شيئا.
 إف المشػػكمة ليسػػت فػػي أصػػؿ وجػػود الغضػػب ،وانمػػا فػػي عػػدـ كظمػػو ،والمػػؤمف المراقػػب ال يغضػػب إال ﵀ تعػػالى،وبالمقدار الذي يغضب ا﵀ تعالى لنفسو.
 إف ا﵀ تعالى ىو الذي أبدع خمؽ األطعمة ،وخمؽ مف أعده مف المخموقيف؛ فاإلحسػاس بمػزوـ شػكره ال يقػاس بمػايحس تجاه صاحب الطعاـ الظاىري.
 إف قمب المؤمف خير دليؿ لو عمى رجحاف ما يقوـ بو أو مرجوحيتو ،مف حيث إحساسو باالرتياح وانشػراح الصػدروالتسديد ،أو بالممؿ والثقؿ الروحي والتعثر والفشؿ.
 إف المػػؤمف ال يفػ ّػوت فرصػػة الػػدعاء واالسػػتغفار عنػػد الغػػروب والشػػروؽ ،إذ إنيػػا بػػدء مرحمػػة وخػػتـ مرحمػػة ،وفييػػاصعود المبلئكة بأعمالو ،فيتداركيا باالستغفار قبؿ تثبيتيا.
 إف مف آثار التفكير في المبدأ والمعاد عمى البدف :وجؿ القمب ،وقشعريرة الجمد ،وجرياف الدمع ،بؿ إف األمر يصػؿإلى حالة الصعؽ التي انتابت موسى (عميو السبلـ) عند التجمي.
 إف كؿ عمؿ غير مبدوء بالتسمية ،فيو أبتػر وال بركػة فيػو؛ ألنػو لػيس منتسػبا إلػى ا﵀ تعػالى ،ولػيس منطمقػا مػفرضاه ،بؿ إنو تصرؼ في ممكو مف دوف إحراز رضاه.
 إف الذي يجمع بيف القدرة القاىرة ،والعطاء ببل حساب؛ ال يعجػزه األجػر الػذي ال يقػاس إلػى العمػؿ! ..إذ إف الثػوابالمبذوؿ ،إنما ىو أقرب لمعطايا منو إلى األجور.
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 إف الذكر الدائـ ﵀ تعالى ال يتيسر إال لمقموب التي بمغت أعمى درجػات القػدرة عمػى تػرويض الػنفس ،وتمكينيػا مػفالتوجػو الدائـ إلى جية واحدة ،رغـ وجود الصوارؼ القاىرة.
 ليس مف الضروري أف يثمر اال تّػباع لمشرع المحبة الفعميػة السػريعة مػف الشػارع؛ إذ إف ىػذه الثمػرة قػد تُعطػى بعػدمرحمة مف الطاعةُ ،يثبت فييا العبد إصراره عمى مواصمة الطريؽ.
 إف ا﵀ تعالى تجمى في عػالـ اآلفػاؽ ،فأوجػد ىػذا النظػاـ المػتقف الػذي أذىػؿ العقػوؿ؛ فكيػؼ إذا أراد أف يتجمػى فػيعالـ األنفس ،وذلؾ لعبده الذي أراد سياستو وتقويمو؟!..
 إف العبد الذي يستحضر مالكية المولى عند دخولو المسػجد ،يعظػـ تػوقيره لػذلؾ المكػاف ،ويػزداد أنسػو بػو ،ويكػوفلصبلتو وقع متميز في نفسو ،فيعظـ معيا أممو باإلجابة.
إف كاف الخوض فيما ال يعني تترتػب عميػو ىػذه اآلثػار الميمكػة :مػف قسػاوة القمػب ،وسػقـ فػي البػدف ،ونقػص فػي
 ْالماؿ ،وحريمة مف الرزؽ؛ فكيؼ بالخوض في الحراـ؟!..
 إنو مف الطبيعي انقداح حالة الغضب في النفس ،عند مواجيتيا لما ينافر طبعيا ،ولكف ينبغي لئلنساف أف يحػاوؿعبر عنو بكظـ الغيظ.
عدـ تسريتو إلى الخارج ،وىو ما ُي ّ
التييب) عند دخوليـ في الصبلة؛ الستشعارىـ موقؼ المقاء مع ا﵀ تعالى ،و(حالة ألػـ
 إف األولياء يعيشوف (حالةّ
الفراؽ والتوديع) عند التسميـ؛ ألنو إنياء ليذا المقاء المبارؾ.
 إف (الحاؿ) :ىو ما ُيعطى لمعبد مف الحاالت الروحية المتقطعة -بحسب قابميتو -بيف فتػرة وأخػرى ..أمػا (المقػاـ):فيو الحاالت الروحية الثابتة التي ال تفارؽ صاحبيا أبدا.
 إف التألـ مف مرارة اإلدبار يوجػب ارتفاعػو ،وقػد ُيثمػر اإلدبػار المتواصػؿ ،إقبػاال شػديدا راسػخا فػي القمػب ،إذا سػعىالعبد في رفع موجباتو التي ىو أدرى بيا مف غيره.
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 إف التفكير المعمؽ في المبدأ والمعاد ،مف موجبات عروج صاحبو حقيقة ،لدرجة يظير آثار ىذا التفكير حتى عمىالبدف ،مف القشعريرة ،ووجؿ القمب وخشوعو.
 إف المصمح الذي يحمؿ عمى عاتقو مسؤولية إرشاد العباد ،ىو في معػرض انتقػاـ الشػياطيف؛ ألنػو يسػعى لتحريػراآلخريف مف سيطرة الطاغوت وجنوده.
 إف الدعوة إلى ا﵀ تعالى منصب مػرتبط بشػأف مػف شػؤوف ا﵀ تعػالى ،والػداعي إلػى سػبيؿ ا﵀ تعػالى عميػو عػرضبضاعة رابحة ،وال ييمو مف المشتري بعدىا!..
 إف التأكيػػد وشػػدة التعبيػػر الزـ لػػردع الػػنفس وايقاظيػػا مػػف سػػباتيا؛ ألف الػػنفس فػػي غفمػػة عػػف حقػػائؽ واضػػحةومصيرية ،والتي بيا قواـ سعادتيا في الدنيا واآلخرة.
 إف السياحة األنفسية بمناجاة المولى الجميؿ تدرؾ لػذتيا ،وال يوصػؼ كنييػا ،فالعجائػب إذا كانػت ال تعػد فػي عػالـاآلفاؽ؛ فإنيا ال تدرؾ في عالـ األنفس!..
 إف لكؿ يوـ وليمة ربحيما وخسارتيما ،مفصوليف عمػا قبميمػا مػف الميػالي واأليػاـ ،والحرمػاف مػف األربػاح العظيمػةخسارة عظيمة ،لمف تعقؿ حقيقة الربح والخسارة!..
 إف الصعود خبلؼ مقتضى الطبع األولي في عالـ المادة والمعنى ،والذي يسترسؿ في شيواتو تكوف حركتػو نحوىػاسريعة جدا؛ ألنيا مما يوافؽ دواعي اليوى.
 ال ينبغي استصغار بعض الذنوب كالنظرة المحرمة ،فإنيػا بمثابػة الطعػـ الػذي يوقػع آكمػو فػي الشػباؾ ،فينتقػؿ مػفبيئتو اآلمنة ،إلى حيث اليبلؾ الذي ال نجاة منو.
 إف المػػؤمف الميػػتـ بتكامػػؿ نفسػػو ،يطمػػب مػػف المعصػػوميف (عمػػييـ السػػبلـ) المعػػارؼ الحقػػة ،وسػػبؿ الوصػػوؿ إلػػىالمولى الحؽ ،ولو كانت عمى حساب حوائجو المادية.
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 إف وجود البركة في اآلثػار المنتسػبة إلػى أوليػاء ا﵀ تعػالى ،أمػر أكػده القػرآف والسػنة والواقػع ،فػبل شػؾ فػي شػرافةالقبور التي تضـ أجساد خواص خمؽ ا﵀ تعالى.
 إف الػػذي يعتقػػد أف إرادة األئمػػة لمشػػفاعة ،ولمخػػارؽ مػػف األمػػور ،إنمػػا ىػػي فػػي طػػوؿ إرادة ا﵀ تعػػالى وبإذنػػو؛ اليستغرب مما روي أو رئي مف أنواع الكرامة.
 إف حاالت االنتكاس والتعثر والفشؿ لدى العبد ،واإلحساس بالمػػمؿ والثقػؿ الروحػي مػع الفػرد الػذي يتعامػؿ معػو أوالنشاط الذي يزاولو ،قد يكوف إشارة عمى مرجوحية األمر.
 إف الواجد لمكماالت العممية والعممية ،في معرض الفتنة الميمكة ،كالمرأة المتزينة ،فإنيا كممػا زادت زينتيػا ،أشػرؽجماليا ،فتفتتف ىي بنفسيا ،ويفتتف اآلخروف بجماليا.
 إف االلتفات في قضاء الحوائج إلى ا﵀ تعالى ،ييسر عنايتو في تحقؽ المسبَّب الذي يريػده السػاعي ،وخػروج عػفصفة الغفمة التي تطبؽ عمى الكثيريف في مثؿ ىذه الحاالت.
 إف العبد يصؿ إلى درجة مف صفاء المزاج بحيث يكوف التقيػد بحػدود الشػريعة موافقػا مػع مزاجػو األولػي ،فػبل يجػدمعاناة في العمؿ بيا ،بؿ يكوف سيره حثيثا حتى لقاء ا﵀ تعالى.
 ينبغي لمعبد عند التعػرض لمػواطف الطاعػة -التػي تتطمػب منػو اليقظػة الروحيػة -أف يسػتعد ليػا؛ لػئبل يذىمػو ىػوؿالمفاجأة عف التزود في تمؾ المرحمة الخصبة مف حياتو.
 إف القمب مركز الميؿ واالنجذاب نحو المطموب والمحبوب ،حقا كاف أو بػاطبل ،واذا تحقػؽ الميػؿ الشػديد فػي القمػبتجاه رغبة ما ،ال يمكف لمفكر والبدف أف يقاوما تمؾ الرغبة.
 إذا ُمنح العبد ساعة األنس والمقاء با﵀ تعالى ،فإنو يزرع في قمبو اليوى المقػدس ،فػيحف ويشػتاؽ لتمػؾ السػاعة،ويرتدع عف كثير مف األمور؛ خوفا مف أف ُيسمبيا.
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 إف المطموب مف العبد أف ال يذىؿ عف ذكر مواله ،واف اشػتغمت الجػوارح بعمػؿ قربػي ،فػإف حسػف اشػتغاؿ الجارحػةبالعبادة ،ال يجبر قبح خمو الجانحة مف ذكر ا﵀ تعالى.
مدعي المقامات ممف أوتي نصيبا مف العمـ؛ ألف العبد يمزمو في كػؿ مرحمػة االسػتقامة
 ال غرابة في انحراؼ بعض ّفي العبودية ،وىذه ال تتحقؽ إال بالحصانة اإلليية لو.
فوض أمر الرزؽ –مثبل -إلى ربػو البصػير بكػؿ العبػاد؛ فإنػو يختػار مػف يكػوف سػببا لسػوؽ الػرزؽ
 إف العبد الذي ّإليو ..وىكذا األمر في التزويج وغيره مف شؤوف الحياة.
 إف العبد يحس بيالة مػف السػمو والعػزة ،ويجػد حػبلوة اإليمػاف فػي قمبػو ،عنػد مخالفػة شػيوة مػف الشػيوات ،وىػذهالحالة جائزة معجمة في الدنيا قبؿ اآلخرة.
 إف المػؤمف قػػد يفػػرح عنػػدما ُيبتمػػى بػأمواج مػػف الشػػيوات أو عواصػػؼ مػػف الغضػب؛ ألنػػو يحػػب االنتصػػار فػػي ىػػذهالمعركة الحامية ،ليثبت عظـ عبوديتو لمرب الجميؿ.
 إف المعصوميف (عمػييـ السػبلـ) أشػد مػيبلً لقضػاء الحػوائج المعنويػة المتعمقػة بالمعػارؼ والحقػائؽ اإللييػة؛ ألنيػاالغاية التي بعثوا مف أجميا ،وال شؾ في صبلحيا لمعبد.
 إف العبػد يسػتوحش مػف بعػض القمػوب التػي تحػيط بيػػا الشػياطيف ،ولػو كانػت ألقػرب النػاس إليػو؛ ويسػتوحش مػػفأماكف المعصية ولو كانت مف أكثر الببلد ألفة لديو!..
 لو استشعر اإلنساف حقيقة الوحدة التي يعيشػيا ،النتابػو شػعور بالوحشػة الشػديدة ،فػإف الوحػدة ال ترتفػع إال عنػداالرتياح إلى مروح األرواح ،وتحقيؽ حالة المعية اإلليية.
 إف الصبلة عمى النبي وآلو دعاء مف العبد لرفع درجاتيـ ،ولو استُجيب ىذا الدعاء في حقيـ ،فكيؼ ال يػردوف لػوىذا الجميؿ بأحسف منو ،وىو الدعاء لو أيضا برفع درجتو؟!..
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 إف بعض الببلء تنبيو لمعبد ،فينبغي لو أف يفكر فػي الػذنوب التػي أوجبػت لػو ذلػؾ ،ويسػتغفر منيػا ،ال أنػو يحصػرىمو في كيفية التخمص منو ،والدعاء لرفعو طمبا لمراحة فحسب!..
 إف المػػؤمف إرادتػػو -حبػػا وبغضػػا -تابعػػة لميػػؿ المػػولى وارادتػػو ،وىػػذا ىػػو السػػر فػػي كرامػػة يوسػػؼ الصػػديؽ (عميػػوالسبلـ) عمى ا﵀ تعالى ،إذ كاف السجف أحب إليو مما يدعونو إليو!..
 ينبغي لمعبد أف يكرر االعتذار لربو ،بأنو لـ يرتكب المعصية عمػى وجػو المكػابرة واالسػتخفاؼ بحػؽ الربوبيػة ،إنمػاالتباع اليوى وغمبة الشيوة ،فإف ذلؾ أقرب إلى رحمتو وعفوه.
 إف مف المناسب لمعبد أف يطمب مف ربو الحوائج الجامعة لخير الدنيا واآلخرة ،فيو أكرـ الكرمػاء ،وال يعجػزه شػيءفي األرض وال في السماء ،وال فرؽ في عطائو بيف القميؿ والكثير.
 إف مف مظاىر تصرؼ ا﵀ تعالى في القموب ،ىو إلقاء الرعب ،وىذا مف السبؿ في نصرة المػؤمنيف طػواؿ التػأرين،سواء في حياتيـ الخاصة ،أو في معركتيـ مع أعداء الديف.
 إف ما كاف وسػيمة لتحقػؽ الخيػر ،فإنػو مسػتحؽ لمتكػريـ ولػو كػاف حيوانػا ال يعقػؿ ،فكيػؼ األمػر بالعبػاد الصػالحيفالذيف كانوا وال زالوا سببا لتحقؽ الخيرات عف قصد والتفات؟!..
 إف البعض يعيشوف عيشة األنعاـ السائمة ،ىميا عمفيا ،وشغميا تقمميا ،وال ينكر بأنيـ يجدوف شيئا مػف الراحػةالحيوانية ،كراحة الحيواف في ِمػربطو إذا اجتمع عمفو وأنثاه!..
 ينبغي لمعبد عدـ االلتفات ألي صارؼ قمبي أو ذىني ،إذا سنحت لو الفرصة لمتحػدث مػع الػرب الجميػؿ ،مػف خػبلؿرقة القمب وجرياف الدمع التي ىي مف عبلمات االستجابة قطعا.
 إف مف الجيالة بمكاف أف يترؾ العبد ذكر ربػو ،لوقوعو في عالـ الغفمة برىة مف الزماف ،فيذا تسويؿ شيطاني يرادمنو استقرار العبد في غفمتو ،وعدـ الخبلص منيا أبدا.
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 إف مثؿ العبد المستجمب لرأفة ربو في صبلة الجماعة ،كمف يكوف عميو حؽ لعظيـ ويخشى منػو ،فينػدس فػي وفػدقادـ لذلؾ العظيـ؛ تحاشيا لمخموة بو المستتبعة لمعقاب أو العتاب.
 ينبغي لمعبد-الذي يرجو الفوز في مواسـ الطاعػة واإلقبػاؿ -أف يتحاشػى موجبػات اإلدبػار الظاىريػة والباطنيػة ،ثػـيسمـ أمره إلى مقمب القموب واألبصار ،الذي يقمب قمبو كيفما يشاء.
 إف اليواجس االنتقامية ،أو الخواطر الشيوانية-إذا لـ يػنعكس أثرىػا عمػى الجػوارح -ال تعػد مػف المعاصػي ،إال أفليا أث ار في حجب الرؤية الصحيحة ،وفقداف التركيز في العبادة.
 يجب عمى أصحاب النعـ في :الفكر ،أو القمب ،أو البدف ،استغبلليا في سبيؿ مرضاة الرب؛ لئبل تسمب مػف جيػة،ولئبل توجب ليـ الببلء مف جية أخرى ،كضريبة لكفراف تمؾ النعـ.
 إف العمػػـ ال يعػػد-فػػي حػػد نفسػػو -كمػػاال ُيعػ ّػوؿ عميػػو فػػي مسػػيرة الكمػػاؿ؛ وليػػذا اجتمػػع العمػػـ وىػػو أداة اإلنػػارة ،مػػعَضمَّ ُو المَّ ُو َعمَى ِع ْمٍـ﴾.
﴿وأ َ
الضبلؿ وىو واقع الظممة ،كما في قولو تعالىَ :
 إف المؤمف عندما يفقد عزي از لديو ،وتنتابو حالة األلـ الشػديد لفقػده ،يتػذكر مصػائب أىػؿ البيػت (ع) فػي أعػزتيـ،مع ما ليـ مف المقاـ الرفيع عند ا﵀ تعالى ،فتيوف عميو كؿ مصيبة.
 إف المؤمف الذي لو عبلقة متميزة مع ا﵀ تعػالى ،ال يختمػؼ تفاعمػو معػو ،سػواء فػي الخمػوات أو الجمػوات ،بػؿ إنػويحرص عمى ذكر ربو في الخموات أكثر ،ألف ذلؾ أقرب إلى اإلخبلص.
 ال ينبغي لمعبد االستيانة بأثر الذنوب-واف كانت مف الصغائر -عمى قمبو ،فإنيا كالثمرة الفاسدة التي تفسد اإلناءالذي يحوييا ،فبل يفيد مجرد إزالة الثمرة ،بؿ البد مف تغيير اإلناء.
 ال يسػػتبعد معاممػػة ا﵀ تعػػالى لمػػف أراد ىدايتػػو إلػػى الكمػػاؿ ،بالتسػػديد واإلليػػاـ ،كمعاممتػػو لمنحػػؿ فػػي ىػػدايتيا إلػػىالجباؿ ،فيكوف نتاجو شرابا فيو شفاء لؤلفئدة واأللباب!..
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 يجب عمى المؤمف أف يكوف عمى بصيرة مف أمر نفسو دائما ،فيعمـ ما ليا وما عمييا ،وأما ما يقولو الخمػؽ مػدحاأو ذما ،فيو ليس إال إخبار عما يكوف المرء أخبر بو منيـ.
 ال يميؽ بالكريـ أف يسمب نعمة وىبيا لعبػده ،إال إذا قػاـ العبػد بمػا يوجػب لػو ذلػؾ السػمب بارتكابػو لمػذنوب ،ولػذلؾتجتمع عميو مصيبتاف :مصيبة فقداف النعـ ،وفقداف التعويض.
 إف تقميد المجتيد حجة لمعبد يوـ القيامة ،وما المػانع مػف كػرـ ا﵀ تعػالى أف يثيبػو عمػى عمػؿ تبػيف أنػو لػـ يوافػؽالشرع ،ألنو عمؿ بأمر ا﵀ تعالى في تقميده لذلؾ المجتيد.
 إف مودة أىؿ البيت (عمػييـ السػبلـ) جعمػت أجػ ار لمرسػالة؛ ألنيػا مقدمػة لفيػـ الرسػالة والعمػؿ بيػا! ..وعميػو ،فػإفالفائدة في ذلؾ إنما تعود إلى مف شاء أف يتخذ إلى ربو سبيبل.
 إف التركيز الذىني الستحضار المعية اإلليية ،أيسر مف التوجو القمبي المقترف بييجاف العواطؼ والمشاعر ،ولكفطوؿ فترة التركيز الذىني ،يوجب ىبوب النفحات الخاصة بالقمب.
 إف صغر الدنيا في عيف العبد؛ عبلمة صادقة عمى تحميؽ روحو في أجوائو العميػا ،ومػف يكػوف معجبػا بشػيء مػفمتاع الدنيا؛ فيو ال زاؿ متثاقبل إلى األرض ،ال محمقا إلى السماء.
 إف التوجو إلى ﵀ تعالى يكوف تارة بالقمب مػف خػبلؿ اإلحسػاس بػبعض المشػاعر الوجدانيػة ،كػػ :الحػب ،والشػوؽ،والرغبة ،والرىبة ،وتارة بالتركيز الذىني الستحضار المعية اإلليية.
 ال ينبغػػي إنكػػار المقامػػات الروحيػػة ألوليػػاء ا﵀ تعػػالى! ..ولػػو اقتػػرف ذلػػؾ باالستصػػغار ،فقػػد يعػ ّػرض العبػػد لسػػخطفيحجب عف الدرجات التي كاف مف الممكف أف يصؿ إلييا.
المولىُ ،
 إف العبد الميتـ بأمر نفسو ،ما عميو إال أف يترؾ موجبػات التسػافؿ واإلخػبلد إلػى األرض ،وا﵀ تعػالى أدرى بكيفيػةالصعود بعبده ،إلى ما ال يخطر ببالو مف الدرجات التي ال تتناىى.
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 إف القمب حظو مف العبادة المشاعر ،والعقؿ حظو اإلدراؾ ،والبدف حظو الحركة الخارجية ..وأدنى الحظوظ إنما ىػولمبدف ،ولكف الناس صرفوا ُج ّؿ اىتماميـ في العبادة إلى حظ البدف.
 إف منيج أئمتنا (عمييـ السبلـ) في مجاؿ تيذيب السموؾ اإلنساني متمثؿ في :االستقامة عمى طريػؽ الشػرع أوال،واالعتداؿ في السير ثانيا ،والجامعية لكؿ جيات التكميؼ ثالثا.
 إف التفكيػػر فػػي ىػػدر العمػػر المحػػدود ،واستحضػػار معيػػة ا﵀ تعػػالى لعبػػاده ،تجعػػؿ العبػػد ينػػتظـ فػػي أمػػر المعيشػػةوالمعاد ،وينشغؿ بما ُيرضي ا﵀ تعالى في كؿ مرحمة مف حياتو.
 إف العبد في عبلقتو مػع ربػو لػو حػاالت ،فتػارة يحػب أف يػدعوه بحسػب مػا تمميػو عميػو حالتػو ،وتػارة يسػتغرؽ فػيالمعاني والمناجاة القمبية مستثقبل حتى األلفاظ المعبرة عف حبو.
 إف االغترار بقوة النفس لتجاوزىا مرة واحدة لمخاطر المغريات بسبلـ ،واالقتراب بعدىا مف حدود الحػراـ ،قػد يوجػبالوقوع في شباؾ الشيطاف المترصد لبلنتقاـ ،ومصادرة ذلؾ النجاح.
 إف الذيف تشرفوا بمقاء صاحب األمر (عميو السبلـ) ىـ :إما مف الذيف وقعوا في شدة أوجبت ليـ االنقطاع إلى ا﵀تعالى والتوسؿ بأوليائو ،أو مف الذيف اشتد شوقيـ إلى لقائو.
 إف الرجعة مطابقة لمقتضى الحكمة اإلليية ،في أف يحقؽ المولى آماؿ أوليائػو (عمػييـ السػبلـ) التػي لػـ يحققوىػافي حياتيـ؛ لجور الحكاـ ،واعراض الخمؽ عنيـ ،وقصر حياة بعضيـ.
 إف محبة أىؿ البيت (عمػييـ السػبلـ) وواليػتيـ -فػي حػد نفسػيا واف لػـ تقتػرف بالعمػؿ -لمػف ذرائػع النجػاة ،ولكػفتراكـ الذنوب قد يسمب ىذه الجوىرة ،كما حصؿ لمبعض طواؿ التارين.
 ال ينبغي لممؤمف أف يختار لنفسو المسمؾ المحبػب إلػى نفسػو حتػى فػي مجػاؿ الطاعػة والعبػادة ،بػؿ ينظػر فػي كػؿمرحمة مف حياتو ،إلى طبيعة العبادة التي يريدىا ا﵀ تعالى منو.
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 إنو لمف البلزـ لتحويػؿ الحػاالت المتناوبػة إلػى مقامػات ثابتػة :اسػتمرارىا ،وتحاشػي موجبػات اإلدبػار ،وااللتػزاـ بمػايرضي ا﵀ تعالى ،وااللتجاء الدائـ إليو ،والتوسؿ بذوي الزلفى لديو.
 إف األولياء يعيشوف حالة مف النشاط واالنبساط -الذي يفقده المترفوف مػف أىػؿ الػدنيا -وذلػؾ النصػرافيـ عمػا الُيناؿ ،وتوجييـ إلى ما يمكف أف ُيناؿ في كؿ آف وىو النظر إلى وجيو الكريـ.
 ينبغي التعامؿ مع أولياء ا﵀ تعالى -واف قمّوا -بحذر شديد ،ألف مواجيتيـ مواجيػة لػرب العػالميف ،والحػؽ سػريعالتعرض ليـ.
االنتصار ليـ ،كما ورد التعبير بإرصاد المحاربة لمحؽ عند ّ
 إذا أحس العبد بالتثاقؿ الروحي ،عميو أف يستمقي في جو ىادئ ،ويفكر فيما يعينو إلعادة حالػة التػوازف النفسػي،الذي يخػتؿ في زحمة الحياة ،سواء في دائرة مشاكمو الخاصة أو العامة.
 إف ا﵀ تعالى -واف أراد لئلنساف أف يكوف مختا ار في أفعالو -إال إنو حريص عمى اسػتقامة عبػده الػذي استخمصػولنفسو ،وجعمو في دائرة رعايتو الخاصة ،فيصرؼ عنو موارد الكيد والفتنة.
شػ ّػرفوا بشػػرؼ الواليػػة لؤلئمػػة (عمػػييـ السػػبلـ) ،يتوجػػب عمػػييـ المبالغػػة فػػي شػػكر ىػػذه النعمػػة؛ ألنيػػـ
 إف الػػذيف ُخصصوا بأشرؼ األدياف ،وبأشرؼ الفرؽ مف بيف الطرائؽ المتعددة!..
 إف المذائذ التي تستيوي أىؿ الػدنيا مػا ىػي إال نمػوذج مػف عػالـ المذائػذ التػي أودعيػا ا﵀ تعػالى فػي ىػذا الوجػود،يذيقيا مف يشاء مف عباده ،وليست بأرقى مما عند ا﵀ تعالى مف المذائذ!..
 إف التجػػانس فػػي أق ػواؿ األئمػػة (عمػػييـ السػػبلـ) وأفعػػاليـ خػػبلؿ قػػرنيف ونصػػؼ -عمػػى مػػا فيػػو مػػف تغييػػر لمحكػػاـوالثقافات والبنى االجتماعية -إنما ىو لوحدة النيج اإلليي الذي ساروا عميو.
 إف البعض عندما ُيمنح حالة روحية متميزة؛ يتعالى عمى غيػره ،والحػاؿ أنػو مػا يمبػث أف يعػود إلػى مػا عميػو الغيػرمف الغفمة ،فيو واف ُمنح التحميؽ إال إنو ما الفرؽ بينو وبيف غيره عند اليبوط؟!..
57

 إذا رؽ القمب في مجالس رثاء أىؿ البيت (عمييـ السبل) فمف الميـ استغبلؿ حالػة الرقػة بالتوجػو إلػى ا﵀ تعػالى،وخاصة بعد الفراغ مف المجمس ،فإنيا مف المظاف الكبرى الستجابة الدعاء.
 -إنػػو لمػػف الضػػروري لموصػػوؿ إلػػى مرتبػػة اسػػتيعاب المعػػاني القرآنيػػة ،المسػػانخة مػػع النبػػي وآلػػو (

)؛ لتتحقػػؽ

القابمية إلدراؾ ىذه المعاني السامية؛ وال يكوف ذلؾ إال باالستمداد مف ا﵀ تعالى.
 إف المؤمف قد ينتابو ضيؽ مفاجئ لتأثر روحو بروح أحد المؤمنيف ،واف كاف في أقاصي شػرؽ األرض أو غربيػا،وببل شؾ فإف لتأثر قمب صاحب األمر (عميو السبلـ) انعكاس عمى قموب محبيو.
 -إف النبػػي (

) واألئمػػة المعصػػوميف (عمػػييـ السػػبلـ) مػػف شػػؤوف ا﵀ تعػػالى ،والتوجػػو إلػػييـ بالصػػموات والزيػػارة

والتوسؿ وغيره؛ موجب لمقرب منو تعالى؛ لما فيو مف التوقير لشأف مف شؤونو.
 إف مبػػدأ التعػػويض سػػار حتػػى فػػي معاممػػة ا﵀ تعػػالى لممعصػػوميف (عمػػييـ السػػبلـ) ،فقػػد عػػوض الحسػػيف (عميػػوالسبلـ) عف قتمو :بأف جعؿ الشفاء في تربتو ،واإلجابة تحت قبتو ،واألئمة مف نسمو.
 إف المؤمف يتمنى لو يحظى بإشراؼ المعصوميف (عمييـ السبلـ) ،كاليتيـ المفتقر إلى مف يتبناه ويأخذ بيده؛ ألنػولو تحقؽ لو ذلؾ اإلشراؼ ،لكفاه مف التيو والتخبط والتردي في اليمكات.
 إف مرحمة االصطفاء واالستخبلص واالصطناع ،واف كانت مف المراحؿ العالية ،ولكف ال ينافي أف يطمب العبػد شػيئامف ىذه الدرجات ،ولو بمستوياتيا الدانية الممكنة لغير المعصوميف.
يعػوؿ عمػى مػا وفػؽ لػو فػي
 إف العبد مكمؼ بالقياـ بوظائؼ العبودية في كػؿ يػوـ وليمػة مػف حياتػو ،فػبل ينبغػي أف ّمواسـ الطاعة فيسترخي بعدىا؛ ألنو مكمؼ بعد الموسـ بتكميؼ جديد.
ِ
ِ
المقتضػيات،
بمقتضيات طبعػو شػيوة وغضػبا ،ثػـ يتعػالى عػف تمػؾ
مف يمكنو سفؾ الدماء واإلفساد في األرض
 إف ْويمتزـ جادة الحؽ والصواب؛ ىو الجدير بخبلفة ا﵀ تعالى في األرض.
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 إف وضػػوح الخطػػػة -ببعػػػدييا النظػػري والعممػػػي -لمسػػػائر واتقانيػػا ،وىندسػػػة مراحميػػػا ،مػػدعاة لمسػػػير عمػػػى ىػػػدىواطمئناف ،واال فالسائر عمى غير ىدى ال تزيده كثرة السير إال بعدا.
 إف مػػف مظػػاىر تجمػػي حػػب ا﵀ تعػػالى لمت ػوابيف ،مػػا يكػػوف لػػبعض ذوي المعاصػػي مػػف حػػاالت الطفػػرة فػػي القػػرب،وىجراف السيئات ببل عودة؛ وىذا مما يبعث األمؿ في القموب اليائسة.
 إف المؤمف يصؿ إلى درجة مف السمو الروحي أنو ال يرى-في عالـ الواقع ال التمقيف -أولوية لحوائج نفسو قياسػاإلى حوائج غيره ،فإف نسبة العباد إلى الحؽ نسبة واحدة مف جية الخمؽ.
 إف مف أىـ عبلمات القبوؿ ىو :إحساس العبد بتغير في ذاتو ،يستتبع صػدور األعمػاؿ الموافقػة لرضػى ا﵀ تعػالىمف دوف تكمّؼ ،والميـ في ىذه العبلمة ىي استمرارية ذلؾ التغيير.
 إف الشيوات التي تتوارد عمى العبد بقوة ،كاألعاصير التي تجتاح الببلد بيف فتػرة وأخػرى؛ فػإف العمػـ بػأف اإلعصػارال دواـ لو ،يمنح القوة والعزـ لمثبات أمامو ،ريثما يعود األمر إلى طبيعتو.
 إف مف المناسب لمزائر أف يمح في طمب الرعايػة مػف المػزور ،فمػو اسػتجيب فػي حقػو ىػذا الػدعاء ،وصػار مػف ىػـالمعصوـ ،فسيكوف لو منعطؼ جديد في الحياة بعد تمؾ الزيارة.
 لو التفت العبػد إلػى حقيقػة اسػتيعاب مجػاؿ الرقابػة اإللييػة ،ألي عمػؿ مػف األعمػاؿ ،وألي شػأف يكػوف فيػو العبػد؛الشتدت مراقبتو لنفسو ،بؿ أشفؽ عمييا ولو كاف في حاؿ عبادة.
 إف طريؽ الخير طريؽ ذو شعب ،يدؿ بعضو عمى بعض ،فمف دخؿ في مجاؿ منػو انفػتح لػو السػبيؿ بعػد السػبيؿ،وكذلؾ األمر في الشر ،فإنو ييوي بصاحبو إلى أسفؿ الدركات.
 إذا انكشفت حقيقة النفس-بفضؿ ا﵀ تعالى -عرؼ العبد داء نفسو ودواءىػا ،إذ إف لكػؿ نفػس عوارضػيا الخاصػةبيا ،ودواءىا المناسب ليا ،رغـ العمـ بكميات العوارض وعبلجيا.
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 إف مجرد مصاحبة الصمحاء ال يكفي لمرقي إلى درجات الصػالحيف ،والشػاىد عمػى ذلػؾ عػدـ اسػتفادة الكثيػريف مػفصحبة النبي (ص) ،كالمنافقيف والغافميف مف األعراب وأشباىيـ.
 إف مف يكوف دافعػو فػي التعامػؿ ىػو رضػا النػاس-طمعػا فػي نفعيػـ ،أو خوفػا مػف شػرىـ -فإنػو مػف الطبيعػي أفينشط في الجموات ويفتر الخموات ،ويفرح لممدح ويضيؽ صدره بالذـ.
 لو أف العبد قطػع كػؿ تعمقاتػو بمػا سػوى ا﵀ تعػالى وأبقػى عمقػة واحػدة ،فػإف تمػؾ العمقػة الواحػدة كافيػة ألف تجعمػومتثاقبل إلى األرض ،مانعة إياه مف الطيراف في األجواء العميا لمعبودية.
 إف يوـ الجمعة وليمتيػا بمثابػة موعػد العفػو العػاـ الػذي يصػدره السػمطاف بػيف فتػرة وأخػرى؛ دفعػا لميػأس مػف قمػوبالعصاة المتمرديف الذيف ال يجرؤوف عمى مواجية ا﵀ تعالى لقبح فعاليـ.
 إف الوقوؼ بيف يدي ا﵀ تعالى في الصبلة بتوجو والتفات ،لمف موجبات تعالي النفس إلى رتبة ال يرى معيػا العبػدوقعا لمذائذ المحرمة في نفسو ،فضبل عف المعاصي الخالية مف تمؾ المذائذ.
 إف الخشية-بصريح القرآف الكريـ -صفة مختصة بالعمماء ،فالذي يرى أنو مف ىذه الزمرة ،وال يجد في نفسو ىذهالصفة؛ فكيؼ ال يعيش القمؽ واالضطراب الشديد بأنو يعيش في وىـ!..
 إف مف أىـ الغايات التي يسعى إلييا المجاىدوف فػي سػبيؿ ا﵀ تعػالى ،ىػو الوصػوؿ إلػى رتبػة إلقػاء المحبػة-كمػاكانت لموسى (ع) -التي توجب الرعاية اإلليية لمجمؿ تصرفات العبد.
 إف ذكر ا﵀ يمنح العبد االستقامة في السموؾ ،والجدية في اإلرادة ،والعبد ال يخمو مػف قيػاـ أو قعػود أو اضػطجاع،فمف ذكر ا﵀ تعالى في ىذه المواضع ،كاف ذاك ار لو عمى كؿ حاؿ.
 إف القرآف الكريـ قد عبر عف البعض بالشػياطيف ،إذ إف بػواطنيـ اسػتحالت إلػى حقيقػة تجػانس حقيقػة الشػياطيف،وليذا فإف معاشرتيـ كمعاشرة الشياطيف ،تترتب عمييا اآلثار الميمكة.
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 إف صفة الخشية ثابتة عند العمماء-واال فإف الخشية المتقطعة قد تنتاب غير العالـ -ومف المعموـ أف العمػـ الػذييحممو أىؿ الخشية ،ىو نوع عمـ يورث تمؾ الخشية مع اجتماع أسبابيا األخرى.
 إف سموؾ العبد الذي وصؿ إلػى درجػة عاليػة مػف صػفاء البػاطف ،مطػابؽ لػبعض األخبػار الػواردة عػف المعصػوميف(عمييـ السبلـ) ،حتى ولو لـ يمتفت إلييا؛ ألنيا حاكية عف الفطرة السميمة.
 إف اإلنساف بعد المجاىدات والمراقبات المسػتمرة ،مػف الممكػف أف يصػؿ إلػى درجػة يكػوف فييػا وجػو القمػب متجيػانحو المبدأ ،واف اشتغؿ البدف وتوزع وجيو الظاىري في أمور مختمفة.
 إف مػػف تجميػػات التوجػػو لمحػػؽ تعػػالى :الشػػوؽ إلػػى لقائػػو ،والحػػزف عمػػى مػػا قصػػر فػػي حقػػو ،والتأمػػؿ فػػي عظمتػػو،والخوؼ مف مقامو ،واالفتقار إلى عنايتو ورعايتو ،واالستشعار الدائـ لمحضريتو.
 إف طرد الخاطرة -وخاصة الممحة -أمر عسير؛ ولكف عدـ المجاىدة في طردىا يجعميا تترسػن ،فتتحػوؿ إلػى ميػؿشديد في النفس ،فيحرؾ جياز اإلرادة إلصدار أوامره لمبدف لتحقيؽ تمؾ الخاطرة.
 إف السياحة األنفسية سياحة تدرؾ لػذتيا وال توصػؼ؛ وىػي ال تحتػاج إلػى بػذؿ مػاؿ وال إلػى جيػد جييػد ،ومتيسػرةلصاحبيا متى ما أراد؛ ومف مواطنيا :أعقاب الفرائض ،وجوؼ الميؿ.
 إف السػائر فػي بػدايات الطريػؽ فػي حالػة تػأرجح بػيف فػػريقيف :فيػو ال يشػارؾ أىػؿ الػدنيا فػي لذائػذىـ لعزمػو عمػػىتركيا ،ولـ يصؿ إلى ما وصؿ إليو الكامموف مف استذواؽ المذائذ المعنوية.
 إف البقػػاء فتػػرة طويمػػة فػػي المنػػازؿ األولػػى يػػؤدي إلػػى الممػػؿ واليػػأس ،ومػػف ثػػـ التراجػػع إلػػى البػػدايات؛ فيكػػوف فػػيمعرض االنتقاـ الشديد مف الشياطيف؛ ألنو حاوؿ الخروج عف سمطانيا.
 إف اإلنساف في خسارة دائمة؛ إذ إف كؿ َنفَس مف أنفاسو قطعة مف عمره ،فمو لـ يتحوؿ إلى شحنة طاعة ،لػذىبسدى بؿ أورثو حسرة وندامة ..فمف يعيش ىذه الحقيقة ،أال تنتابو الدىشة القاتمة؟!..
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 إف العمؿ ميما كاف جميبل فيو حقير عند ا﵀ تعالى ،الذي تصاغر عنػده الوجػود بأكممػو ..ولكػف لػو تحققػت عمقػةاالنتساب إليو ،فإف كؿ ما ىو منتسب إليو يكتسب الشرافة ،ألنو مف شؤونو تعالى.
 لو أمكف لمعبد أف يصؿ إلى مرتبة الرضواف ،والتمذذ بالنظر إلى ا﵀ تعالى وىو في الحيػاة الػدنيا؛ فإنػو يحػوز عمػىألذ متع اآلخرة قبؿ أف ينتقؿ إلييا ،فيكوف في حالة التذاذ دائـ :دنيا ،وبرزخا ،وعقبى.
 إف العبد بعد فترة مف الطاعات المتواصػمة والمجاىػدة المسػتمرة ،يمنحػو المػولى رتبػة عاليػة مػف القػرب أو إلػى مػايكوف مقدمة لذلؾ ،كاستضافتو إلى األماكف المقدسة دفعا لو لمسير الحثيث نحوه.
 إف ىناؾ ارتباطا واضحا بيف الروح والبدف ،فآثار كؿ منيما تنعكس عمى اآلخر ،كحمرة الخجؿ وصفرة الوجؿ ،وأثربعض السموكيات -المكروىة منيا فضبل عف المحرـ -ينعكس عمى الروح.
 إننا نبلحظ تركيز الناس في أعماليـ؛ ألنيـ يرغبػوف فػي ذلػؾ طمعػا لممنػافع ،ولػو تحققػت فػييـ ىػذه الرغبػة عنػدالصبلة طمبا لما فييا مف المنافع العظيمة؛ ألمكنيـ التركيز بأعمى صوره!..
 إف االبتبلء بالمرض والفقر ،قد ال يشوش العبد المراقب لقمبو؛ ألف ذلؾ ببلء متوجو لمبدف ،ومراقبة ا﵀ تعالى إنمػاىي بالقمب ،ومثمو كالسقيـ في بدنو مع سبلمة بصره ،فبل يمنعو سقمو مف اإلبصار.
 إذا اتخذ العبد وجيتو الثابتة في الحياة ،فإنو يحدد وصفا لقمبو إف كاف إلييا أو غيػره ،وتكػوف حركاتػو تابعػة لتمػؾالوجية ،وأما الحاالت المخالفة فبل تؤثر عمى سمب الوصؼ الذي اتصؼ بو القمب.
فإف كاف العبد يمػح فػي طمػب
 إف االعتقاد بالبداء يشجع اإلنساف عمى اإللحاح في الدعاء ميما كانت تمؾ الحاجةْ ،ما ليس بصبلحو ،فا﵀ تعالى قادر عمى تغيير المفسدة في حاجتو إلى المصمحة.
 إف حالػػة الف ػراؽ عنػػد األوليػػاء أرجػػى ليػػـ مػػف حػػاالت الوصػػؿ؛ إذ فػػي الوصػػؿ تسػػكف الػػنفس لمجػػائزة المقػػدرة فيقػػؿالطمب ،أما في الفراؽ يشتد التضرع واألنيف ،فيرتفع قدر الجائزة فوؽ المقدر.
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 إف ا﵀ تعالى يرغب في ذكر عبده لو في جميع تقمباتو -كما يتبيف مف مراجعة أعماؿ اليوـ والميمة -وكػأف األصػؿفي الحياة ىو ذكر ا﵀ تعالى ،إال ما خرج لضرورة قاىرة ،أو سيو غالب.
 إف الباحثيف في الطبيعة والغافميف عف ا﵀ تعالى ،كمف يحمؿ الموحة الجميمة إلى أخشاب وألواف ،فيرىؽ نفسػو فػيالبحث في المادة ،وال يدرؾ جماؿ الصورة وال مصورىا ،وذلؾ النتفاء المب فييـ.
 إف الػػذي يحػػدد مسػػتوى العبػػد فػػي درجاتػػو الروحيػػة ىػػو :الحػػد األدنػػى لميبػػوط ،ال الحػػد األعمػػى فػػي الصػػعود؛ ألفالتعالي أمر استثنائي ،بينما اليبوط ىو الموافؽ لطبيعة النفس الميالة لميو والمعب.
 إف إدخػاؿ السػرور عمػػى قمػوب الصػػالحيف ،ممػا يوجػب سػػرور ا﵀ تعػالى ،وكممػػا قػرب القمػب مػػف ا﵀ تعػالى ،عظػػـالسرور عنده تعالى ،وعظـ الجزاء الذي ال يعممو غيره؛ ألنو مف العطاء بغير حساب.
 إف الذي ال يجاىد نفسو في مخالفة وسواس الشيطاف ،قد يصؿ إلى مرحمة يفقد فييػا السػيطرة عمػى نفسػو ،إذ إفزماميا بيد الشيطاف الذي يسوقو فيما يريد ،وعندئذ فكيؼ ترجى لو السبلمة؟!..
 إف الطالب قد ينقؿ مف رتبتو إلى رتبة أرقػى بكثيػر لسػاعات محػدودة ،لمناسػبة تقتضػي النقػؿ؛ إال إنػو ال يمبػث أفيرجع إلى رتبتو الفعمية ،ليواصؿ سيره بالتدريج حتى يصؿ فعبل لتمؾ الرتب العميا.
 كما أف الطبيعػة متغيػرة بحسػب التغيػر فػي األنػوار الحسػية ،فنجػد ألوؿ النيػار جػوا متميػ از عػف آخػره ،فإنيػا كػذلؾمتغيرة بحسب التغير في األنوار المعنوية ،ففي كؿ وقت لو أنوار متميزة متفاوتة.
 إف المصمح يخمص المتخاصميف مف ارتكاب المعاصي العظاـ والتي قد تمتد إلى أجياليـ ،ومف ىنا ُيعمـ السػر فػيحث الشارع عمى إصبلح ذات البيف ،وأنو أفضؿ مف عامة الصبلة والصياـ.
 إف الشارع حدد الحدود الصارمة في العبلقة بيف الجنسيف ،بما يوجب السيطرة عمى الحواس الخمس ،فالتقيد بيذهالحدود ُيجنب العبد الوقوع -فيما يخاؼ منو -في ىذه الفتف المستحدثة.
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 إف الػذي يتحسػس اآلالـ الروحيػة وضػيؽ الصػدر ،عنػد اإلعػراض عػف ذكػر ا﵀ تعػالى؛ ىػذا أقػرب إلػى العػبلج قبػػؿاستفحالو ..بينما الذي ال يكتوي بنار البعد عف ا﵀ تعالى؛ يكاد يكوف شفاؤه مستحيبل.
 إذا كانت عبلقة ا﵀ تعالى مع أوليائو تصؿ إلى ىذه الدرجة مف األنس والػدالؿ فػي ىػذه الػدنيا ،فكيػؼ تتجمػى تمػؾالعبلقة يوـ العرض األكبر حيث يكشؼ الغطاء ،ويرفع الحجاب بيف العبد وربو؟!..
 إف المولى قد ُيري عبده البيجة المونقة إغراء لو عند تحممػو بعػض المشػاؽ ،حتػى يسػتمر فػي أسػبابيا ،وتخفيفػالبعض متاعب السير ،وخاصة عندما يقترب مف اليأس مف تحقيؽ درجات القرب.
 إف العبد في المواسـ العبادية تكوف لو قدرة مضاعفة عمى العبادة ال يتوقعيا ،ويدؿ ذلؾ عمى وجػود طاقػات كامنػةفي نفسو لـ يستخرجيا ،فتكوف حجة عميو يوـ القيامة توجب لو الحسرة والندامة.
 إف السير التكاممي إلى ا﵀ تعالى محكوـ بسمسمة مف القواعػد والسػنف ،وأمػا الطفػرة واإلعجػاز واإلعفػاء مػف بعػضالسنف ،فإنو يغاير األصؿ األولي وال يعوؿ عميو المبيب في سيره إلى ا﵀ تعالى.
 إف "الشيرة" ليست إال انطباع صػورة حسػنة لئلنسػاف فػي قمػوب اآلخػريف ،وليسػت جػزءا مػف كيانػو يمتػذ بوجػدانيا،والقموب بطبيعتيا تتجاذبيا األىواء ،فبل ضمانة لبقاء الصورة المحسنة فييا.
 إف الذي ُحبب إليو اإليماف ،و ُك ّره إليو الكفر والعصػياف؛ تخػؼ معاناتػو فػي رفضػو لمشػيوات ،فيتفػرغ لمراحػؿ أعمػىفي القرب ،يغمب عمييا التمذذ بدال مف المعاناة ،والعطاء بدال مف الحرماف.
 إف مف أىـ أسس التزكية :مخالفة النفس فيما تيػوى وتكػره ،وخاصػة عنػد اإللحػاح الشػديد ..ومػا يجػده العبػد مػفحبلوة اإليماف في قمبو؛ يعوضو عف حرمانو لنفسو مف تمؾ الشيوة الممحة.
 إف ا﵀ تعالى يزوي عف عبده بعض اليبات الروحية المتميزة التي يتمناىا -رأفة بو -لعدـ قابميتو لتحمؿ لوازميا؛ألف اإلعراض عف ا﵀ تعالى بعد اإلقباؿ الشديد ،يعرض العبد لعقوبات قاسية.
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 إف الميؿ إلى النساء ،مف الشػيوات المتأصػمة فػي طينػة العبػاد ،فكيػؼ إذا زينيػا الشػيطاف؟! ..فالعبػد يمػارس مػاأح ّؿ ا﵀ تعالى لو ،ولكف مع عدـ االسترساؿ المذىؿ عف حؽ العبودية.
 إف الذي يتوجو لممعصوـ بطمب المعارؼ والحقائؽ اإلليية ،وسبؿ الوصوؿ إلى ا﵀ تعػالى؛ تفػتح لػو أبػواب واسػعةمف المعارؼ ،تجعمو يعيش عمى نور مف ربو ،يمتد أثره إلى ما بعد ىذه الحياة.
 إف الشػػارع المقػػدس قػػد أكػػد عمػػى الطيػػارة الظاىريػػة لصػػحة الصػػبلة ،ولعػػؿ األقػػرب لتحقيػػؽ روح الصػػبلة االىتمػػاـبالطيارة الباطنية ،فالمتدنس بباطنو ال يستحؽ مواجية ا﵀ تعالى ،واف تطير بظاىره.
 إف النصوص القرآنية والروايات المتعددة حذرت مف الشرؾ :خفيػو وجمػيو-ولو في مورد واحد -لما فيو مف التفاتوتوجو ال ينبغي أف يكوف إال لممعبود ،فإف روح العبادة تتمثؿ في التوجو وااللتفات.
 إف ترادؼ اليواجس السيئة مف عوامؿ اشتدادىا في النفس ،فتتعػدى إلػى الجػوارح-ولػو لػـ يػرد صػاحبيا -فيغتػابمثبل عند اشتداد اليواجس االنتقامية ،وينظر إلى ما ال يحؿ لو عند فوراف الخواطر الشيوانية.
 إف وجود الثمػة الثابتة في قمب دائرة الفساد واإلفساد ،مف أقوى الحجج عمى باقي العباد يوـ القيامة ،إذ ال يمكػنيـِ
المشتركة معيا في الزماف والمكاف.
التذرع بجبر البيئة والزماف ،بعد وجود تمؾ النماذج
 إف مػف موجبػات اإلنابػة وحيػازة األجػر ،زيػارة المػوتى زيػارة واعيػة ،تػذكي ار لمػنفس بالمصػير المحتػوـ ،الػذي ينتظػػرجميع الخمؽ ،ذلؾ اليقيف الذي لـ ُير مثمو يقينا يخالطو الشؾ والتردد سموكا وعمبل!..
 إف الغناء يجعؿ صاحبو في حالة مف السكر والطرب ،فيعػيش فػي عػالـ مػف األحػبلـ واألوىػاـ الكاذبػة ،ويصػور لػوالمرأة التي يتشبب بيا في الغناء ،وكأف الوصؿ بيا وصؿ بأعظـ لذة في الحياة!..
 إف نعمة التوحيد والوالية يتجمى أثرىا في وقت أحوج ما يكوف العبد فيو لبركات تمػؾ النعمػة ،وىػو بػدايات االنتقػاؿمف ىذه النشأة الدنيا إلى النشأة األخرى ،بكؿ ما فييا مف وحشة واضطراب.
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 إف احتجاب اإلماـ ال يمنع مف رعايتو لمواليو ،ومف المعموـ أف األئمة (ع) في زماف الظيور أيضا كانت ليػـ ىػذهالرعاية والتسديد لموالييـ ،حتى لمذيف لـ ُيقدر ليـ رؤية إماـ زمانيـ أبدا ،لبعد المكاف.
 إف المعصوـ خميفة ا﵀ تعالى في األرض ،وخميفة العظيـ عظيـ ..وىو واسطة لعناية ا﵀ تعػالى فػي كػؿ مػا يتصػؿبشؤوف المبدأ والمعاد ،وبما يضمف سعادة الخمؽ في عوالـ الدنيا والبرزخ والقيامة.
 يجب عمى العبد الحذر الشديد مف اآلثار البلحقة لمسيئة ،فضػبل عػف السػيئة نفسػيا ،وال شػؾ فػي أف توقػػع اآلثػارواحتماؿ وقوعيا يحتاج إلى بصيرة ونور ،وتمنح لمف يحذر اآلخرة ويرجو رحمة ربو.
 يجب عمى العبد التصفية مف حقوؽ الخمؽ والخالؽ قبؿ الموت ،والتفكير في موجبات األجر الجاري الذي ال ينقطعبانقطاع الحياة ،لئبل يجبر عمى التصفية بسكرات الموت وعذاب البرزخ.
 إف األنػػس شػػرط لميػػؿ العبػػد إلػػى كػػؿ فعػػؿ ،فالػػذي يجػػد فػػي نفسػػو ثقػػبل مرىقػػا عنػػد تػػبلوة الق ػرآف ،يػػدعوه :إمػػالبلنصراؼ ،أو لمتبلوة الساىية ،فيذا بسبب الحجب الكثيفة التي أفقدتو ذلؾ األنس.
 إف ا﵀ تعالى خمؽ اإلنساف مختارا ،لو أف يفعؿ ما يريد ،إال أف النتائج بيده ،فيػو ال يبمػغ منػاه فػي كػؿ مػا يريػده،ومف المعموـ أف اآلماؿ المتحققة في الخارج ،أقؿ بكثير مف اآلماؿ المنعقدة في القموب.
 إف أجػػر الػػدعوة ودرجػػات القػػرب مػػف ا﵀ تعػػالى ،ال يتوقػػؼ عمػػى التػػأثير الفعمػػي فػػي العبػػاد ،ومػػف الضػػروري الرفػػؽبالناس عمى أنيـ أيتاـ آؿ محمد (عمييـ السبلـ) ،واف خمطوا عمبل صالحا وآخر سيئا.
 ينبغي لمعبد أف ال يجعػؿ زينػة الحيػاة الػدنيا حجابػا يشػغمو عػف التوجػو إلػى ربػو ،ومانعػا لتحقيػؽ أدب المثػوؿ بػيفيديو ،بؿ يجعؿ ذلؾ مقدمة لبللتفات إلى عظمة سمطاف مف ىو بحضرتو.
 إف العبادة أداة لتقرب المحػب إلػى حبيبػو ،بػؿ ىػو التقػرب بعينػو ،والمفػروض أف ال يػرى المحػب مشػقة فػي طاعػةمحبوبو ،ما دامت سبيبل إلى ما فيو لذتو وبغيتو مف الوصؿ والمقاء.
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لػػيفتح لػو الطريػؽ إلػى مػا ال يعممػو ،فػالميـ أف ينفػي
 يجب عمى السالؾ في طريؽ ا﵀ تعالى أف يعمؿ بما يعممػوُ ،موانع الوصوؿ ،واال فإف اليسير مف المقتضيات ٍ
كاؼ لجمب العناية اإلليية.
 إف المؤمف يتمنى التفرغ لعبادة ا﵀ تعالى ،ويستوحش مف إقبػاؿ الػدنيا عميػو واف كػاف فييػا خيػر ،ويسػتوحش مػفتفرؽ بالػو في الصالحات ،لئبل يذىؿ عف اإلحساس الدائـ بالمثوؿ بيف يديو.
 إف الشػػيطاف عنػػدما ييػػأس مػػف المػػؤمف ،فإنػػو يؤلػػب عميػػو المحيطػػيف حولػػو مػػف المقػػربيف ،فػػإذا عجػػز انتقػػؿ إلػػىأعدائو ،فيثير أحقادىـ عميو ،بما يصؿ إلى حد األذى في نفسو وأىمو ومالو.
المقيػػد بالسبلسػػؿ ،فإنػػو قػػد يحطػػـ تمػػؾ األغػػبلؿ ميمكػػا
 إف الشػػر المكبػػوت فػػي نفػػس اإلنسػػاف ،كػػالحيواف اليػػائجّ
صاحبو ..ومف ىنا فعميو -حتى يكوف في أماف دائـ -أف يطرده أو يقتمو.
 ينبغي لمعبد تجنب فضوؿ القوؿ والنظر ،فإف ذلؾ مف موجبػات بعثػرة الفكػر ،وسػد أبػواب الحكمػة فػي القمػب .ومػفىنا كاف المحروـ مف نعمة الكبلـ والبصر ،أبعد مف بعض دواعي الغفمة!..
 إف الشعور بالحسرة واأللـ لفقد ما ييواه العبد ،مف دالئؿ العمقة واالرتباط؛ وكمما عظمت ىذه العمقة عظمت حسػرةالفقداف ،وليذا ابيضت عينا يعقوب مف الحزف لفقد مف كاف يحبو أشد الحب.
 إف العبد الذي يتمنى الخير لآلخريف ،كما يتمناه لنفسو؛ يسمـ مف الكثير مف األمراض النفسية -كالحسد والحقػد-المترتبة عمى الحرماف أو التنافس ،وتتأكد عنده حالة الشفقة والمودة ببل تكمؼ.
 يجب عمى العبد أف يسعى بيمتػو ،ويوكؿ أمر النتائج إلى ربػو ،فإنػو مػأمور بالسػعي ال بالنتيجػة ،فتمنػي الػدرجاتالعميا -كحالة الخشوع في العبادة -مع عدـ تحققيا ،مف موجبات اليأس واإلحباط.
 إف بعض الذنوب ال تنحصر آثارىا في العقوبة البرزخية أو األخروية ،وانما تسػمب النػور مػف العبػد ،ومػف المعمػوـأف ذىاب النور يبلزـ حموؿ الظممة التي تجعؿ العبد ال ييتدي إلى سبيمو في الحياة.
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 إف العبد بيف يدي ربو ،كالجالس بيف يدي السمطاف في قاعتو المزينة بكؿ أنػواع المتػاع ،فمػيس لػو أف يميػو عنػوبالنظر إلى ما حولو مف متاع وزينة ،واال عد سوء أدب يستمزـ الطرد أو االحتجاب.
 إف العبػػد بعػػد اجتيػػاز مرحمػػة التعبػػد المحػػض ،تترقػػى عبلقتػػو مػػع ربػػو ،مػػف عبلقػػة المولويػػة -القائمػػة عمػػى األمػػرواالمتثاؿ -إلى عبلقة أرقى تتمثؿ باألنس ،والمجالسة ،والجوار ،والخمة ،والحب الشديد.
 إف إىػداء بعػػض األعمػاؿ لممعصػػوميف (عمػػييـ السػبلـ) ،ىػػو محاولػػة ألداء شػيء مػػف حقػػوقيـ ،وال شػؾ فػػي أنيػػـيردوف اليدية أضعافاً مضاعفة كما ىو مقتضى كرميـ ،وخاصة مع انتفاعيـ بأعمالنا.
 إف مف األذكار المؤثرة في تغيير مسيرة العبد ىػو الػذكر اليونسػي ،ولكػف لػو أتػى بػو العبػد بحالػة كيػونس (ع) مػفاال نقطاع واال لتجاء الصادؽ؛ فيو جامع :لمتوحيد ،والتنزيو ،واالعتراؼ بالخطيئة.
 إف خير الببلد ليس ما استوطنو العبد؛ وانمػا مػا أعانػو عمػى الطاعػة ،وخيػر األشػخاص لػيس الصػديؽ؛ وانمػا مػفيذ ّكره با﵀ رؤيتو ،وخير األزماف ليس ىي ساعة التمذذ؛ وانما ما وقع فييا مف طاعة.
 إف العمؿ باآلداب الواردة عند ممارسة الشيوة ،يخفؼ مػف اسػتيبلئيا عمػى وجػوده ،ويػذكره بالمالػؾ المطمػؽ ،وىػذامما يوجب لمعبد االتزاف في حركتو ،حتى في مجاؿ استيفائو لمشيوات التي أبيحت لو.
 ينبغػػي لمعبػػد ترتيػػب سػػمـ األولويػػات فػػي الواجبػػات والمسػػتحبات معػػا؛ لػػئبل يبطػػؿ الميػػـ أثػػر األىػػـ! ..ومعرفػػة ىػػذاالترتيب تتوقؼ عمى قابمية االستمياـ الرافع لئلبياـ في كؿ مراحؿ السير إلى ا﵀ تعالى.
 لػػيس المطمػػوب فػػي عػػداء الشػػيطاف العػػداء التعبػػدي فحسػػب ،بػػؿ العػػداء الػواعي مػػف الشػػعور بكيػػد العػػدو وتربصػػولمقضاء عمى اإلنساف ،مع ما يك ّنو مف الحقد القديـ لكوف جده األعمى سببا في شقائو األبدي.
 إف مػػف أعظػػـ الػػدرجات أف يجػػد اإلنسػػاف نفسػػو عبػػدا ﵀ تعػػالى ،كإحساسػػو ببػػاقي صػػفاتو الوجدانيػػة مثػػؿ :األبػػوة،والزوجية ،وغيرىا ،فمو أحس بيذا الشعور؛ لتحوؿ إلى متعبد بيف يدي مواله بظاىره وباطنو.
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 إف التفاعؿ الروحػي مػع الطاعػات فػي األزمنػة واألمكنػة العباديػة ،يحتػاج إلػى نػوع انػدماج معيػا ال مجػاورة ،ولكػفالذي يحصؿ غالبا ىو الحالة الثانية ،فترى البعض في جوؼ الكعبة وقمبو في عالـ آخر.
 يجب عمى العبد أف يحذر في تعاممو مع ضيوؼ ا﵀ تعالى ،لو كانوا حوؿ بيتو الحراـ ،أو في مشػاىد أوليائػو ،فػبليمحظ عممو بسوء سابقتيـ ،بؿ وال بسوء الحقتيـ ،ما داموا جميعا في ضيافة الممؾ الكريـ.
 إف اإلنساف بفطرتو يميؿ إلى مبدأ وجوده ،وميما حجبتو الغفمة عف ا﵀ تعالى ،فإنو في الشدائد ينقمب إلػى موحػدمخمص ،ولو بقي عمى مثؿ ذلؾ اإلخبلص ،لفتحت لو اآلفاؽ التي لـ يكف يحمـ بيا مف قبؿ.
 إف العبػػد الػػذي يتعػػرض لمنفحػػات المتبلحقػػة ،فإنيػػا مػػف الممكػػف أف توجػػد فيػػو القابميػػة لػػو أراد ..كػػاألرض السػػبخةالمجدبة التي ينقييا الغيث المتواصؿ ،وتتحقؽ فييا قابمية اإلنبات ،وتتحوؿ إلى أرض خصبة.
 إف العبػػد إنمػػا يخشػػى مػػف عػػدـ تحقػػؽ اإلخػػبلص فػػي مػواطف الميػػؿ النفسػػي ،وأمػػا األمػػر الػػذي تكػػوف فيػػو المنػػافرةلمطبع ،فإنو أبعد ما يكوف عف الشوائب ،ويكوف أرجى لمقبوؿ لو غالب نفسو في اإلتياف بو.
 إف الذي يستحضر الذكريات المحزنة ويتفاعؿ معيا كأنيا واقعة في الحاضر؛ يوجػب لنفسػو بيػده التعػب والقمػؽ!..ومثمو كمف يذىب لممحاكـ السترجاع ممفات خصومو التي انتيت أحكاميا ،بؿ ومات أصحابيا!..
 إف العبد الذي يزيف لو الشيطاف ممذات الدنيا ،يصاب باإلحباط وخيبة أمؿ شديدة ،عندما يصػؿ لمذتػو وال يجػد تمػؾالحبلوة الموىومة؛ وىذا ما يجعمو يستحدث وسائؿ غريبة لبلستمتاع تصؿ إلى حد الجنوف!..
يقدر ما ُيمنحو مف التوفيؽ والتحميؽ فػي أجػواء العبػادة ،بصػدوده عػف ا﵀ تعػالى؛ فإنػو فػي مظػاف
 إف العبد إذا لـ ّالسقوط المدوي إلى أسفؿ الدرجات ،كالكارثة التي تقع بارتطاـ الطائرة بعد الصعود والتحميؽ.
 إف الذي ُيعطى الواليػة عمػى الخمػؽ لعمقػة األبػوة أو الزوجيػة أو غيرىػا ،ينبغػي أف يحػرص عمػى العمػؿ بمػا ُيرضػيالمالؾ الحقيقي والمدبر لشؤوف الخمؽ ،إذ إف صاحب الوالية المطمقة عمييـ ىو المولى جؿ وعبل.
69

 إف العبد يصؿ إلى درجة يرى أف كؿ التفات -سواء إلى المتع الباطمة أو إلى النفس وما يصدر منيا مف العبػاداتوالصالحات -ىو التفات إلى ما سوى ا﵀ تعالى ،ويترتب عميو أثر اإلعراض ولو بأدنى درجاتو.
 إف ا﵀ تعػػالى أولػػى بحسػػنات العبػػد مػػف نفسػػو ،ألف وجػػوده فضػػبل عػػف آثػػاره إنمػػا ىػػو فػػيض مػػف ا﵀ تعػػالى حػػدوثاوبقاء ،فدوره باىت قياسا بدور الرب ،ولكنو أراد لو بيذه الحسنات أف يتكامؿ ويحقؽ السعادة األبدية.
 لو تعمؽ في نفس العبد إحساسو بالعبودية لمف لو ىذه القدرة العظيمة القاىرة البلمتناىية ،لجعمو يعيش حالة مفاالستعبلء بؿ البلمباالة بأعتى القوى عمى وجو األرض فضبل عف عامة الخمؽ المحيطيف بو.
مف يعظـ ا﵀ تعالى في قمبو؛ يصغر مػا سػواه فػي عينػو :فػبل يفػرح بإقبػاؿ شػيء عميػو ،وال يأسػى عمػى فػوات
 إف ْشيء منو ،وال يستيويو شيء مف لذائذ الدنيا ،كالبالغ الذي ال يكترث بما يتسمى بو الصغار.
 إف المػػولى -المطمػػع عمػػى الضػػمائر -لػػو أثػػاب عبػػده عمػػى ىػػذا الػػذكر المقتػػرف بالشػػرود فيػػو تفضػػؿ وكػػرـ منػػو،ويستحؽ عميو الشكر المشوب بالخجؿ ،لعدـ قياـ العبد بحؽ العبودية كما يميؽ بوجيو الكريـ.
 إف كثػػرة اليمػػوـ تنشػػأ مػػف تعػػدد مطالػػب العبػػد فػػي الحيػػاة الػػدنيا ،والطموحػػات الزائفػػة التػػي ال يمكنػػو تحقيقيػػا ،فمػػواقتصرت ىمتو عمى ما يحسف الطمع فيو والطموح إليو ،لقمت عنده فرص الفشؿ وتخمص مف اليموـ.
 إف مف موجبات تعميؽ المحبة؛ ىو االلتفات التفصيمي لما يتمتع بو المحبوب مف صفات الجماؿ واالقتدار :فاألوؿعنصر اجتذاب يوجب دواـ محبة المحبوب ،والثاني عنصر ارتياح يوجب قضاء مآرب الحبيب.
 إف ا﵀ تعالى يجمؿ أصحاب الميؿ مف أنوار جبللو؛ جزاء خموتيـ بو ،وليذا صاروا -كمػا روي -مػف أحسػف النػاسوجيا! ..ويكسو عقوليـ مف أنوار المعارؼ الحقة ،ما ال ُيػعطاىا جيابذة الفكر البعيديف عنو.
 إف البعض يغفموف عف تكامميـ في حركتيـ الروحية ،مفػوتيف عمػى أنفسػيـ أفضػؿ فػرص العمػر التػي تمضػي فػيعبادات خالية مف روح التغيير لمسيرة العبد في الحياة ،والتي ال تتغير -قمبا وال قالبا -طواؿ العمر.
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 إف المنغصات في حياة المؤمف ،مف دواعي تكاممو وصعوده إلى الدرجات العميا؛ إذ إف أدنى ما في تمؾ المنغصاتسوى األجر األخروي -أنيا ال تدع مجاال لبلستئناس بالدنيا والركوف إلى متاعيا. إف الذكر القمبي ﵀ تعالى -واف كاف مف أعظـ صور الذكر -إال أنػو قميػؿ فيمػا لػو قػيس بعظػيـ حػؽ المػولى عمػىعبده ،لعدـ استمزامو بحركة فييا جياد ومنافرة ،وقد يجتمع حتى مع انشغاؿ العبد بمذائذه.
 ينبغػػي لمعبػػد فػػي تعاممػػو مػػع األسػػباب أف يمتفػػت إلػػى مسػػبب األسػػباب ،لػػئبل يخػػرج مػػف زي العبوديػػة ،ويػػرى أف ا﵀تعالى ىو الفعاؿ لما يريد في ىذه الحياة ،لتمكنو مف عبلقة السببية القائمة بيف أفعالو والنتائج.
 إف مف الصفات المطموبة لممؤمف اإلقباؿ عمػى الخمػؽ ،ولكػف بشػرط اليادفيػة ،وعػدـ االسترسػاؿ ،فينبغػي لػو أف اليقبؿ عمى الخمؽ إال إذا كاف في ذلؾ خي ار ليـ دنيا أو آخرة ،وبمقدار ما يتحقؽ بو الخير.
 إف اإلحساف إلى الخمؽ-وخاصة إذا جمعو بيػـ جػامع اإليمػاف والتقػوى -مػف أعظػـ صػور العبوديػة لمحػؽ ،إذ ىػوالمحسف إلى خمقو ،ويحب مف يكوف سببا لذلؾ اإلحساف ،ومف أحب شيئا أحب أسبابو.
 إف الذي ينشغؿ بما يمييو عػف ذكػر ا﵀ تعػالى ،يعػيش حالػة مػف تشػتت الفكػر ،واضػطراب الػنفس ،ممػا يجعمػو اليينأ بعيش ميما كاف رغيدا؛ إذ إف االبتبلء بالنفس والفكر ،لمف أىـ صور االبتبلء.
 إف المؤمف مف خمقػو الوفػاء لمػف أحسػف إليػو ،وحتػى لػو وقػع فػي الخصػومة معػو ،فإنػو ال يتجػاوب مػع وسػاوسالنفس والشيطاف إليذائو وعداوتو ،بؿ يعفو ويتغاضى عنو ،لما لو مف الفضؿ عميو.
 إف إقامة الصبلة ىو تحقيؽ وجودىا بشكؿ كامؿ ،سواء في مستواه الطولي ك ّمػا وكيفػا عند الفرد ،أو العرضي عندالمجتمع؛ فالمطموب ىو تربية الفرد المصمي ،والمجتمع المصمي.
 ال يبعد أف يكوف األمر بالسجود آلدـ (ع) ،تدريبا لمخمؽ عمى تعظيـ المخموؽ الذي أمػر المػولى بتعظيمػو ،لنػوطفأنفسنا في تعاممنا مع المعصوميف (ع) عمى أعظـ درجات الخضوع والتعظيـ.
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ويعبػد ،وبػو
 إف مف المقاييس الميمػة لتمييػز درجػات العبوديػة ،ىمػا :العقػؿ ،والمعرفػة ..فبالعقػؿ ُيعػرؼ ا﵀ تعػالى ُيرتسـ مجمؿ مسار العبد إلى ربو؛ وبالمعرفة يتعرؼ عمى جزئيات ذلؾ المسار.
 إف الذي ال يعيش المعرفة المحركة لمكماؿ ،فإنو ال يصؿ إلى تمؾ الدرجات العالية ،واف أتعب جوارحو بالعبادة ،ألفتعب الجوارح بالعبادة مستمزـ لؤلجر ،ولممعرفة عالـ متمايز عف عالـ األجور.
 إف األفعاؿ القبيحة تستبطف النار واف لـ يشعر بيا صاحبيا ،والقرآف الكريـ أشار إلػى ىػذه الحقيقػة عنػدما وصػؼنار جينـ بأف وقودىا الناس والحجارة ،وعبر عف آكؿ ماؿ اليتيـ بأنو آكؿ لمنار.
لتحرز عف كؿ مػا يكػوف وقػودا لنػار جيػنـ ،واف تمػذذ أىػؿ الغفمػة باإلتيػاف
 لو استحضر العبد نارية بعض األفعاؿّ ،بيا ،جيبل بذلؾ الباطف ،الذي ُيكشؼ ليـ في وقت ال ينفعيـ مثؿ ىذا االنكشاؼ.
 إف العبد قادر-لو أراد -عمى استجماع المتفرؽ مف أفكاره حتى في بعض الظػروؼ الصػعبة ،والتوجػو لمػواله؛ كمػاأنو قادر عمى االستغراؽ بذكر محبوبو مع وجود الخواطر الصارفة واألوىاـ الكثيفة.
 إف الػػذي يعتقػػد بػػأف سػػموؾ اإلنسػػاف الخػػارجي يعكػػس مسػػتوى رشػػده ونضػػجو البػػاطني ،يسػػيؿ عميػػو تحمػػؿ أذىاآلخريف ،وال يكترث بو ،ألنو صادر ممف ال ُيعتد بفعميـ كما ال يعتد بفعؿ الطفؿ.
 لو أف المؤمف-الذي يستوحش في طريؽ الحؽ لقمػة سػالكيو -استشػعر حالػة االرتبػاط بتمػؾ الصػفوة الثابتػة طػواؿالتأرين؛ فإف ذلؾ يرفع شيئا مف وحشتو ،ولو كاف في بمد ال يطاع فيو الحؽ أبدا.
 ليس غريبا ارتباطنا باألئمة (ع) بعد وفاتيـ :اسػتمدادا واسػتمياما واستشػفاعا ،وذلػؾ لبقػاء تمػؾ الحقػائؽ اإللييػة:سابقا وحاض ار ومستقببل ،إذ ال فارؽ في حقيقة اإلنساف إف كاف راجبل أو راكبا.
 يجب عمػى العبػد السػائر فػي سػاحة ىػذه الحيػاة المميئػة بالمغريػات ،أف يغػض الطػرؼ عػف كثيػر مػف األمػور التػيتصده عف الوصوؿ إلى مقصده ،واال فإنو سينشغؿ بيا ،ولف يصؿ حتى إلى مقربة مف ىدفو!..
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 إف البعض قد يكتسب المزايا العميا بالمجاىدة المسػتمرة ،ولكػف ىنػاؾ مػف يحػوز عمػى نفػس تمػؾ الرتػب بالمجاىػدةالدفعية لمحظات ،فمثؿ ىذا العبد كمف ربح ماال وفي ار في صفقة واحدة ،لـ تكمفو سوى اإليجاب والقبوؿ.
 إف العبد قد ال يعتقػد بشػيء مػف معػاني الكفػر والشػرؾ ،وال يظيرىػا عمػى لسػانو ،ولكنػو يتصػرؼ كمػف يعتقػد بتمػؾاألمور الموبقة ،فيو واف لـ يكف كاف ار بمجرد ذلؾ ،إال أنو متشبو بيـ ،وما أسوأه مف تشبو!..
 إف الذي يمتفت إلى صفة التوقيت فػي الحيػاة عمػى األرض ،والتوقيػت لػؤلرض نفسػيا ،بػؿ لمػا حوليػا مػف شػموسوكواكب ،فإنو يتعالى عف الشيوات ،ويتحمؿ االبتبلءات ،لعممو أف ذلؾ كمو زائؿ كزواؿ أصؿ الحياة.
 لػػو اعتقػػد العبػػد بإحاطػػة المػػولى بكػػؿ عناصػػر الوجػػود ،ألورثػػو ىػػذا االعتقػػاد إحساسػػا بالرىبػػة والمراقبػػة المتصػػمة،واحساسا بالسكينة واالطمئناف ،لعممو بأف كؿ ما يجري في عالـ الوجود ،إنما ىو بعممو ورأفتو.
 ينبغي لمعبد أف يستحضر الرقابة المتصمة مف ا﵀ تعالى لو ،في كػؿ تقمباتػو ،ولكػف ذلػؾ يتأكػد أثنػاء الصػبلة ،فػإفااللتياء عف ذكره حينيا أبمغ في عدـ االعتناء بتمؾ المراقبة ،وفي َج ْعػمو أىوف الناظريف إليو.
 إف العبػػد ال ينفػػؾ فػػي كػػؿ آف مػػف نظػػرة ا﵀ تعػػالى ورعايتػػو ،ولكػػف فػػي الصػػبلة ىنػػاؾ دعػػوة لممثػػوؿ بػػيف يديػػوولمخاطبتو ،ومف ىنا يجب عمى العبد أف يراعي أدب المثوؿ لمخطاب ،بزيادة عف أدب المثوؿ المجرد.
الػذب عػف الحػؽ ،نظػ ار لمخػزونيـ الشػعوري
 إف مدح األئمة (ع) لمشعراء الذيف أحسنوا صرؼ قػريحتيـ فػي سػبيؿّ
وعواطفيـ الصادقة ،وىو ينطبؽ عمى مف يحمؿ العواطؼ الكامنة وال يقدر عمى إظيارىا عمى لسانو.
 إف المجنوف بنظر عامة الناس مػف تصػدر منػو األفعػاؿ غيػر المتعارفػة عنػدىـ ،أمػا الخػواص فػإف كػؿ خػروج عػفالمألوؼ عندىـ ،وعف السموؾ الطبيعي لمف يعيش العبودية ﵀ تعالى ،فإنو ُيعد بنظرىـ ضرب مف الجنوف.
 لو التفت العبد إلى سنوات عمره المحدودة ،وقارنيا بحياتو البلنيائية في البػرزخ والقيامػة ،ثػـ المصػير إلػى الجنػةأو النار ،لرأى ما يذىمو أيما ذىوؿ! ..ومف المعموـ أنو بعمره ىذا ،يحدد درجتو األبدية سعادة أو شقاء.
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 إف المؤمف الذي يستذكر أف ما وصؿ إلينا مف المعارؼ الحقة ،إنما ىو ثمرة لمجاىػدات بػاألنفس واألمػواؿ ومػآسوآالـ عظاـ ،فإف ىذا االستذكار يدعوه لمعرفة قيمة النعـ التي ىو فييا ،وضرورة عدـ التفريط بشيء منيا.
 إف مف موجبات اإلقبلع عف المعصية ىو إحساس العبد بأف كؿ ما حولو يس ةبح بحمد ا﵀ تعالى :إما بمساف حالو،أو بمساف مقالو ،وأنو عندما يعصي بشيء مسبح ﵀ تعالى ،يكوف موجودا شاذا عف كؿ الموجودات.
مقدـ-في عالـ الترويض والمجاىدة -عمػى الصػائـ الػذي يكػؼ نفسػو
 إف المفطر الذي تنصرؼ نفسو عف الطعاـّ ،عف الطعاـ مع ميمو الشديد إليو ،ولعؿ ىذا ىو السر في عدـ تحقؽ األثر التكاممي مف الصياـ عند الكثيريف.
 إف طبيعة تعامػؿ األئمػة (ع) مػع أصػحابيـ-مػف حيػث اسػتيعاب المعػاني -كانػت تختمػؼ بمحػاظ اخػتبلؼ الػدرجاتوالقابميات ،فما كانوا يتوقعونو مف أصحاب الطبقة العميا ،لـ يكونوا يتوقعونو مف أصحاب الطبقة السفمى.
 إف حياة اإلنساف بمتعيا وآالميا ،ما ىي إال حالة مف التبػدؿ المسػتمر مػف واقػع يعيشػو إلػى صػور ذىنيػة ،فالعبػدالذي يتصور ىذه الحقيقة ،ييوف عميو ما يعيشو مف المآسي ،ويخفؼ مف اندفاعو نحو المذائذ.
 كما أف اجتياز الحدود في الببلد ولو بخطوة واحدة؛ يوجب العقوبة المغمظػة ،كػذلؾ فػإف تجػاوز حػدود رب العػالميفواف كاف في أمر يسير؛ فإنو قد يوجب لمعبد العقوبة الشديدة ،عندما يكوف قاصدا لمثؿ ذلؾ التجاوز.
تعدي حدود ا﵀ تعالى ،وخاصة فيما يتعمػؽ بػالخبلؼ بػيف الػزوجيف ،حيػث يسػيؿ عمييمػا تجػاوز
 ينبغي الحذر مف ّالحدود ،لعدـ وجود الرقيب بينيما ،أضؼ إلى ذلؾ جو الخصومة الذي ينسييما الحدود اإلليية.
 إف العبد الذي يود الدخوؿ في دائػرة العنايػة الخاصػة ،التػي تجعمػو يمتحػؽ بركػب األنبيػاء والشػيداء ،ينبغػي لػو أفيعمؿ بما يحقؽ لو الترجيح مف بيف الخمؽ ،فإف اليبات اإلليية ال تكوف جزافا ببل حكمة ظاىرة فييا.
 إف بعض األمور تكشؼ عف إرادة الخير لمعبػد ،ومػف المعمػوـ أف ذلػؾ الخيػر بدايػة مرحمػة ال خاتمػة ليػػا ،فػإف ا﵀تعالى أج ّؿ مف أف يسوؽ خي ار إلى عبده ثـ يسمبو منو ،إال إذا صدر منو ما يوجب لو ذلؾ الحرماف.
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 إف العبد حريص في صرؼ لحظات عمره في (الباقي) -وىو ما يحقؽ العنديػة لمحػؽ تعػالى -كػذكره تعػالى والعمػؿبطاعتو ،ال (الفاني) -وىو ما يحقؽ العندية لمخمؽ -كاالشتغاؿ بغير الواجب والمندوب ،فضبل عف الحراـ.
 إف العبد الذي يقوي رابط الود بينو وبيف مواله ،فإف المولى ينشر وده في قموب الخمؽ ،بؿ -كما روي -في قمػوبالمبلئكة المقربيف .وىذا ىو السر في محبوبية األولياء رغـ انتفاء األسباب المادية الظاىرية لمثؿ ذلؾ.
 إف روح العبادة ىو االلتفات والطاعة-قوال وفعبل -لمممتَفَت إليو ،ومف ىنا اعتُبر :اإلصغاء لمناطؽ عبادة ،واليػوىإليا ..وعميو ،فما القيمة لعبادة مف نعتقد بربوبيتو ،مع عدـ االلتفات إليو ،ال إجماال وال تفصيبل؟!..
 إف النعـ العظيمة كػ :رجاحة العقؿ ،وطيارة القمب ،والعمـ الكثير ،ليست فػي صػالح العبػد دائمػا ،فالحجػة عمػى ىػذاالعبد أبمغ ،وقد تعرضو لمعجب والغرور ،أو يستعمميا فيما يبعده عف ا﵀ تعالى ،أو ال يشكره بما يناسبيا.
فيعمـ مستوى ارتفاعو أو انحطاطػو ..فالقمػب المغػرـ بالشػيوات
 إف االنتخاب التمقائي لمقمب ،يعكس توجيو وميموُ ،واف بمغ صاحبو مف العمـ ما بمغ -لو تُرؾ عمى رسمو مف دوف تدخؿ العقؿ؛ لقاد صاحبو إلى الياوية. إف متعة األنس واالرتياح والسكوف مع مف ييواه القمب مف أعظـ المتع ،واف لـ يتخمؿ ذلؾ لذة حسية ..فػإذا كػافىذا حاؿ عشاؽ اليوى مع بعضيـ ،فكيؼ حاؿ العبد الذي وصؿ إلى درجة األنس بمصاحبة مواله؟!..
 إف االنشغاؿ بطمب العمـ -ولو في العمػوـ الدينيػة -إذا كػاف يوجػب الػذىوؿ عػف ا﵀ تعػالى فػي سػاعة لقائػو؛ فيػوحجاب لمعبد ،ومثَمو كمف انشغؿ بقراءة ما ُكتب عف السمطاف ،وعف األنس بو ،وىو في حضرتو.
 إف اإلنساف ال يخمو مف ساعات الوحدة في حياتو الدنيا ،وتعظـ الوحشة بعػد انتقالػو منيػا ،فاألجػدر بػو أف يحقػؽفي نفسو الشعور بالمعية اإلليية؛ لئبل يعيش الوحدة القاتمة في عالـ البرزخ إلى يوـ لقاء ا﵀ تعالى.
 إف االعتقاد بحقيقة تدبير ا﵀ تعالى لعالـ التكويف ،واف بيده تسبيب األسباب ،واف مػا يكػوف مػف معوقػات وعقبػاتىي بنظر العبد العاجز ال الرب القدير؛ لمف موجبات السكوف والطمأنينة ولو في أحمؾ الظروؼ.
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 إف أصؿ الغضب قد يكوف لو ما يبرره شرعا ،ولكف الداعي إليو قد ال يكوف إلييا ،وانما لمتشػفي واالنتقػاـ لمػذات..وقد يكوف إلييا ،إال إف صاحبو يتجاوز حدوده الشرعية ،فيغضب أكثر مما غضب ا﵀ تعالى لنفسو.
 إف المؤمف المعتقد باألبدية ال يػدعو فقػط لحياتػو الػدنيا ،بػؿ حتػى لمػا بعػد موتػو فػي البػرزخ والقيامػة ،وليػذا فيػويصر في دعائو ،وال يكترث باالستجابة العاجمة ،ويتمذذ بنفس الحديث مع ربو واذنو لو بمناجاتو.
 إف المػػؤمف -أيػػا كػػاف موقعػػو -يتصػػدى لمػػدعوة إلػػى سػػبيؿ أىػػؿ البيػػت (عمػػييـ السػػبلـ) :بػػذكر محاسػػف كممػػاتيـ،واختيار الحجج الواضحة في إثبات عقائدىـ ،والدعوة إلى التمسؾ بيدييـ بالحكمة والموعظة الحسنة.
 إف العبد يصؿ بعد مرحمة طويمة مف المجاىدة في طريؽ ا﵀ تعػالى ،إلػى مرحمػة االصػطفاء اإلليػي ،ومػف مميػزاتىذه المرحمة :أف يعيش العبد حالة حضور دائـ بيف يدي المولى ،ويستمتع بالقرب الثابت منو تعالى.
 إف السر في التعثر والسقوط بعد التوفيؽ :إمػا مػف جيػة غػيظ الشػياطيف مػف العبػد ورغبػتيـ فػي االنتقػاـ منػو ،أولتقصيره وعدـ وفائو بما عاىد عميو المولى ،رغـ كؿ تمؾ النفحات التي أرسميا عميو مف دوف استحقاؽ.
 ينبغي لمعاقؿ الخروج مف العبث اليادر لمعمر بالتفكير في محدودية عمره ،وعدـ وجود فرصة لمتدارؾ ،واستحضػارالمعية اإلليية لو -المستمزمة لممراقبة الدقيقة -التي تدعوه لبلنشغاؿ بما يرضي ا﵀ تعالى.
 إف مف أساليب التحايؿ واإلقناع لنفوس المبتػدئيف :إعطاؤىػا اليسػير مػف الحػبلؿ مقابػؿ الكثيػر مػف الطاعػة ،وتػرؾالنوافؿ عند اإلدبار؛ لئبل تدبر عند الفرائض ،وترغيبيا في المذائذ اآلجمة؛ لتزىد في المذائذ العاجمة.
 إف الذي يوطف نفسو عمػى حػب األمػور المػؤثرة فػي تقريبػو مػف مػواله -سػواء فػي تعاممػو مػع الفػرد أو الزمػاف أوالمكاف ،واف كاف األمر ثقيبل عمى نفسو -تتغير كثي ار مف رغباتو النفسية ،ومف ثـ تصرفاتو الخارجية.
 إف التوفيقات الكبرى الممنوحة لمعبد في ليالي القدر والحج ،بمثابػة دفػع الطػائرة إلػى األجػواء العميػا ،ومػع اسػتقرارالطائرة في مسيرىا بعد التحميؽ ،ال يجد القائد كثير معاناة في توجيييا إلى الجية التي يريدىا.
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 إف العبد يحدد بكسبو في ىذه الحياة الدنيا مصيره األبدي :سعادة ،وشػقاء! ..وليػذا فمػف مظػاىر لطػؼ ا﵀ تعػالىبعبده ،أنو منح بعض األوقات واألعماؿ مف البركات واآلثار بما يذىؿ األلباب؛ تعويضا لقصر الحياة الدنيا.
 كما أف اآلالـ العضوية منبية عمى وجود العارض في البدف ،فكذلؾ اآلالـ الروحية الموجبة لضيؽ الصػدر ،منبيػةعمى وجود عارض البعد عف ا﵀ تعالى ،وكما بذكر ا﵀ تعالى تطمئف القموب ،فباإلعراض عنو تضيؽ.
 إف ممػػا يوجػػب الخمػػود واألبديػػة لؤلعمػػاؿ الفانيػػة ،ىػػو انتسػػابيا ﵀ تعػػالى المتصػػؼ بػػالخمود والبقػػاء ،وأمػػا األعمػػاؿالعظيمة بظاىرىا والخالية مف ىذا االنتساب ،فيي حقيرة فانية ،كالصادرة مف الظممة وأعوانيـ.
 إف مخالفة الػنفس تفػتح آفاقػا واسػعة أمػاـ صػاحبيا لػـ يكتشػفيا مػف قبػؿ ،والتػذاذه بيػذا الفػتح ييسػر لػو مواصػمةالطريؽ إلى درجة يصؿ فييا إلى مرحمة االحتراؼ في مخالفة النفس ،فبل يجد عناء توقعا لمثمار.
مف يعظـ ا﵀ تعالى في قمبػو؛ يصػغر مػا سػواه فػي عينػو :فػبل يفػرح بإقبػاؿ شػيء عميػو ،وال يأسػى عمػى فػوات
 إف ْشيء منو ،وال يستيويو شيء مف لذائذ الدنيا ،كالبالغ الذي ال يكترث بما يتسمى بو الصغار.
 إف الػػبعض يصػػؿ إلػػى مرحمػػة العمػػى البػػاطني ،فػػبل يػػرى شػػيئا مػػف الحقػػائؽ اإللييػػة ،ولػػو كػػاف فػػي جػػوؼ الكعبػػة..ويستمر ىذا العمى إلى يوـ القيامة ،حيث الحاجة الشديدة لئلبصار عند مواجية الميالؾ العظاـ.
 إف الدعاء مف العبػد بتوجػو ،واف كػاف يخمػو مػف اإلصػرار ،إال إنػو مػؤثر فػي تحريػؾ إرادة المػولى لتحقيػؽ حاجتػو،وىو الذي ال يعجزه شيء ،والعجز إنما ىو بالنسبة لمعبد ،ال لممولى الذي ىو عمى كؿ شيء قدير.
 إف العبػػد قػػد يخمػػو مػػف حالػػة اإلصػرار بظػػاىره ،عنػػدما يػػرى تػػأخي ار فػػي قضػػاء حاجتػػو ،ولكنػػو يبقػػى مصػ ار بباطنػػو،فيعيش حالة مف الضيؽ الشديد ،والحاؿ أنو ينبغي لو التسميـ الظاىري والباطني لتدبير مواله.
الممَكات التي تعطى لمعبد ،باإلضافة إلى العموـ الحقة المكتسبة ،إنما ىي بمثابة الوسيمة لمتكامؿ ،ولكنو
 إف بعض َقد يكفر بتمؾ النعـ ،فتنقمب إلى حجة عميو ،بدال مف أف تكوف وسيمة لقربو مف الرب.
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 إف لمقرآف نو ار ييدي ا﵀ بو مف يشاء مف عباده ،ومحجوب عمف لـ يرد أف ييديو ،لخمؿ في العبد نفسػو .والػدليؿعمى ذلؾ ،ىو انفكاؾ ىذا النور عف بعض مف حفظوا ألفاظو ،بؿ فسروا كثي ار مف معانيو ولطائفو.
 ينبغي االلتفات إلى سعة كيد الشيطاف ،وخفاء مكره ،الذي يصػؿ إلػى حػد تزييػؼ عناصػر عػالـ الممكػوت ،والتشػبوبالرب عرشا ومبلئكة ووحيا ،وليذا نبلحظ كثرة الدعاوى الزائفة في مجاؿ التيذيب والسموؾ.
 إف الذي يستشعر اإلحساس بالعبودية ،ييمو رضا مواله في كؿ صغيرة وكبيرة ،وليػذا فإنػو فػي مػوارد التحيػر يمجػأإلى االستخارة ،وكأنو جندي في معركة القتاؿ ،ال يتحرؾ في الميداف إال بأمر مف قائده.
 إف الذي يحرص عمى االستقامة في طريؽ اليدى ،يعيش شفافية خاصة؛ تجعمو يتألـ بشدة عندما يرتكب معصػيةولو كانت صغيرة ،وقد تعيقو تمؾ الحالة عف القياـ بما أُ ِمػر بو ،وتوقعو في مخالفات أخرى.
 إف مف الخطأ أف يتصدى مف ال معرفة لو بقواعد البحث والمجادلة ،وال إلمػاـ لو بتفاصيؿ الفروع واألصوؿ ،لمدفاععف العقيدة الحقة؛ إذ قد يسيء بذلؾ إلى الديف أكثر مما يحسف ،ويفسد أكثر مما يصمح.
 إف العبد ال يستوحش مف الببلء عقيب زلػة مػف الػزالت؛ لعممػو بػأف ذلػؾ ال يعػد عػذابا قياسػا لعػذاب اآلخػرة المقػدرعمى زلتو ..بؿ إف توارد النعـ بعد المعاصي ،مف صور االستدراج الذي يستوحش منو العبد.
 إف الطعاـ الذي يتناولو العبد يكوف جزءا مػف كيانػو البػدني؛ فمػف الضػروري الػتفحص فيػو جيػدا ،إذ إف الخبيػث اليصدر منو الطيػب ،ومف ىنا فإف مف ال يراعي في طعامو يبلحظ فتور أعضائو عف العبادة.
المتوسػػؿ بػو ،المسػتمزمة
سػؿ وبيف حقيقػة
َّ
 إف التوسؿ بأولياء ا﵀ تعالى عبارة المواجية المعنوية بيف حقيقة المتو ةلآلثار العميقة ،واف تجمّت تمؾ المواجية مف خبلؿ فعؿ ظاىري :كالزيارة ،والبكاء ،والنذور وما شابو ذلؾ.
وج ْعػػميا كتابػا
 إف العبد الذي يقدـ التوافػو مػف األمػور عمػى المقػاء مػع رب العػالميف ،رغػـ دعوتػو األكيػدة لمصػبلةَ ،موقوتا ،كيؼ يتوقع مسارعة الحؽ في استجابة دعائو ،وىو المستخؼ بندائو ،وكما يديف العبد يداف!..
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 إف التفاعؿ النفسي مع عظمة الخالؽ يفيض عمى المؤمف( :حالة االطمئناف) ،لما يرى مف أف نواصػي الخمػؽ طػ اربيد ذلؾ المدبر لمكوف ،و(حالة الخشوع) لما يرى أف مف يقؼ بيف يديو ىو صاحب ىذا الممؾ الواسع المتقف.
 إف ىناؾ حركة دائبة في عالـ الطبيعة حوؿ محػور واحػد ال تتخمػؼ أبػدا ..والمطمػوب مػف العبػد المخػػتار أيضػا أفينسجـ مع ىذه الحركة الكونية ،فتكوف لو حركتو الدائبة والثابتة حوؿ محور واحد في الوجود ببل انقطاع.
 إف حث عامة الناس عمى الرجوع إلى مؤلفات المنحرفيف عف خط أىؿ البيت (عمػييـ السػبلـ) ،قػد يػؤدي مػف دوفقصد إلى صرؼ الناس عف خط أئمتيـ (عمييـ السبلـ) ،أو عمى األقؿ عدـ استنكار البنية العقائدية لمخالفييـ.
مف يرى فنائيػة المذائػذ الماديػة ،ويػدرؾ حقيقتيػا كمػا ىػي ،ويستشػعر بمذائػذ ال تقػاس بمذائػذ عػالـ الحػس؛ فػإف
 إف ْنفسو مطمئنة ومرتاحة مف التجارب واإلحباطات المرىقة ،ولما يكتشفو مف الجديد في عالـ المذائذ المعنوية.
 إف الغافؿ المتعالي عمى اآلخريف ،حالػو كالجسػـ الػذي ُيرمػى بقػوة إلػى أعمػى ،فإنػو سػرعاف مػا يعػود إلػى موضػعوالذي كاف عميو ،فما الفرؽ بيف ىذا الجسـ بعد ىبوطو ،عف باقي األجساـ التي لـ يقدر ليا الصعود واليبوط؟!..
 إف الذي يصؿ إلى ىذه الدرجة بأف يكوف ميمو وارادتو تابعا لمراد مواله ،فإنو يرتػاح مػف المجاىػدة ومعانػاة حرمػافنفسو مما تميؿ إليو ،فيتفرغ إلى مراحؿ أرقى ،يغمب عمييا التمذذ بعطاء المولى ،بدال مف تمؾ المعاناة والحرماف.
 إف الذي ال يكمؼ نفسو شيئا مف المجاىدة ،فإف ا﵀ تعالى -رأفة بو -يوقعو في أنواع الببلء ،ألف ىداية السبؿ التكوف إال بالمجاىدة ،وبذلؾ يكوف قد خسر العافية ،وبركات المجاىدة المباشرة ،التي قد ال يعوضيا الببلء تماما.
 إف الحب اإلليي جوىرة نفيسة ،ال تُمنح إال لمنفوس التي أحرزت أعمى درجات القابمية ،ولو أمضى العبد كؿ حياتوبالمجاىدة -ليمتمؾ ىذه الجوىرة ،لختـ حياتو بالسعادة العظمى ،والستقبؿ المولى بثمرة الوجود ،وىدؼ الخمقة. إف العبػػد إذا لػػـ يعػػالج رذائمػػو الباطنيػػة ،فػػبل يػػؤمف مػػف وقوعػػو فػػي الزلػػؿ ،واف تكمػػؼ فػػي دفعيػػا خوفػػا أو حيػػاء!..فالمبيب ىو الذي يجتثيا مف جذورىا الضاربة في أعماؽ النفس ،بدال مف تشذيب سيقانيا المتفرعة عمى الجوارح.
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 إف الشػيوة تسػػمب اإلرادة مػف صػػاحبيا حتػى توصػػمو إلػى مػػا يقػرب مػػف السػكر بػػؿ الجنػوف! ..فعمػػى المػػؤمف أف اليسترسؿ أثناء ممارستو لشيوتو بما يفقده حالة االعتداؿ ،ممتزما بما ورد مف آداب وسنف لئبل تذىمو عف مواله!..
 إف المحقرات مف الذنوب -التي يستييف بيػا صػاحبيا -قػد تكػوف بمثابػة الخطػوة األخيػرة التػي تخرجػو عػف حػدودمممكة رب العالميف ،بكؿ ما يحممو الخروج مف تبعات الحرماف مف الحماية اإلليية ،والدخوؿ في مممكة الطاغوت.
ػيؿ عمػػى العبػػد اإلخػػبلص فػػي العمػػؿ،
 إف االلتفػػات إلػػى أف أكثريػػة الخمػػؽ ال يعقمػػوف -كمػػا وصػػفيـ الق ػرآف -يسػ ّوالتعالي عمى الجاه ،وعدـ التزلّؼ إلى المخموقيف؛ ألف رغبة العبد في الثناء ،وحبو لمجاه ،إنما العتداده بمف حولو.
 إف ا﵀ تعالى نيى عف الصبلة حاؿ السكر ،مما ُيشعر بنوع نفور لمف يريد لقائو في تمؾ الحالػة .وقػد ُيسػتفاد مػفذلؾ تحقؽ النفور بدرجة مف درجاتو ،بالنسبة إلى مف ال يعمـ ما ال يقوؿ في صبلتو ،متأث ار بسكر أشياء أُخرى.
 إف العبػػد المراقػػب لنفسػػو يتجنػػب األمػػور بػػالنظر إلػػى الغايػػات القبيحػػة -واف كانػػت مباحػػة ولػػـ يتجػػؿ قبحيػػا فػػيالبدايات -فكؿ أمر يصده عف سبيؿ ا﵀ تعالى يتجنبو ،كتجنبو لمخمر والميسر ،لتشابو المبلؾ فييا جميعا.
 ينبغي لمعبد-وىو يق أر األدعية المستحبة قبؿ النوـ -أف يستشعر بأف النوـ ىو الموت األصػغر ،ولعػؿ قػدره المػوتفي المناـ كما قُ ّدر لمكثيريف ،فإف ىذا الشعور يجعمو يتوجو إلى ا﵀ تعالى ،ويجػنبو تبلعب الشياطيف في المناـ.
 إف الديف عبارة عف مجموعػة مػف القػوانيف التػي تػنظـ عبلقػة العبػاد مػع الحػؽ والخمػؽ ،وىػي مػف شػؤوف حاكميػةعػد تحديا وتجاو از لتمؾ الحاكمية القاىرة.
الممؾ الحؽ المبيف ،وعميو فإف أي تدخؿ غير مأذوف بو في ىذا المجاؿُ ،ي ّ
 إف الذي يجعؿ ىدفو مف الزوجة األنس والشيوة ،فإنو يزوؿ مع األياـ ،والحؿ ىو النظر إلى الزوجة عمى أنيا مفرعية اإلنساف ،وأمانة مستودعة مف جانب الرحمف ،وىو مسؤوؿ غدا عف رعيتو وأمانتو يوـ العرض األكبر.
 إف مػػف المعمػػوـ ارتفػػاع عقوبػػة المسػػن والخسػػؼ فػػي أمػػة النبػػي الخػػاتـ (ص) ،إكرامػػا لمػػف بعثػػو ا﵀ تعػػالى رحمػػةلمعالميف ،إال أف ىناؾ عقوبة أخرى شبيية بتمؾ العقوبات ،وىي المسن في األنفس ،والخسؼ في األفئدة والعقوؿ!..
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 إف الميؿ إلى العبػادة يشػبو الميػؿ إلػى الطعػاـ ،فقػد يميػؿ العبػد بمقتضػى حالتػو-التػي قػد ال يعمػـ منشػأ ليػا -إلػىصنؼ خاص مف الطاعة ،وال ضير حينئذ في مراعاة ميمو ،لئبل يقوـ بالعمؿ عمى مضض واكراه ،فبل ُيؤتى ثماره.
 إف األسموب األمثؿ في مواجية وتخميص مف يحمؿ عقيػدة باطمػة ،ىػو اتبػاع أسػموب التػدرج ،وذلػؾ بالتشػكيؾ فػيمعتقده أوال ،ثـ تقديـ المعتقد الصالح بالدليؿ ال بالتجريح والتسخيؼ ،حتى يتبيف لو فساد ما كاف عميو.
 إف لمنفس مراحؿ نضج كما لمبدف ،إال أنيا تحتاج إلى رعاية وتنمية ،وليذا نبلحظ أف بعض النفوس تبلزـ المراحؿاألولى مف الطفولة والمراىقة ،واف تعنوف صاحبيا بأعظـ العناويف الظاىرية أو التخصصات العممية.
 إف روح المؤمف في التعامؿ مع العباد كالمرأة األجنبية ،فيو يتعفؼ عف الدخوؿ في المؤل الػذي يػرى نفسػو أجنبيػاعنو ،كما تتعفؼ المرأة عف غير المحارـ مف الرجاؿ؛ ومف ىنا كاف إقباؿ األ ولياء بشير خير لمف أقبموا عميو!..
 إف الػػبعض يسػػعى فػػي طمػػب العمػػـ ،ولػػو رغبػػة فػػي تحػػدي المعمومػػات الصػػعبة ،والمجاىػػدة فػػي اسػػتيعابيا ،ليتبػػاىىبقدرتو ،ويستطيؿ عمى نظائره ،ومف المعموـ أف ذلؾ العمـ-ولو كاف دينيا -ال يزيده إال بعدا مف ا﵀ تعالى.
 إف المؤمف ال يفوت عميو ساعة الفجر ،حيػث صػعود مبلئكػة الميػؿ وىبػوط مبلئكػة النيػار ،ممػا يجعػؿ أعمالػو فػيىذه الفترة مشيودة مف مبلئكة الميؿ والنيار ،ومسجمة في القائمتيف؛ وكذلؾ ال يفوت عميو ساعة الغروب.
 ال ينبغػػي لمعبػػد االسػػترخاء والراحػػة ،بعػػد أدائػػو لفريضػػة واجبػػة أو مسػػتحبة ،وكأنػػو فػػرغ مػػف وظػػائؼ العبوديػػة بكػػؿأقساميا ،وما عميو إال أف يرتع ويمعب كما يمعب الصبياف بعد فراغيـ مما ألزموا بو مف تكاليؼ ثقمت عمييـ!..
 إف مف الممفت أف البعض يتحمؿ ذؿ العبودية لعبد فقير مثمػو ،مقابػؿ القميػؿ مػف المتػاع ،والحػاؿ أنيػـ ال يعيشػوفشيئا مف ىذا اإلحساس تجاه مصدر الوجود ،ومف ىو صاحب العطاء الذي ال م ّنػة فيو ،ومف إليو المصير!..
 إف اإلمامة رتبة عميا متقومة بحكومة الببلد وىداية العباد ،إال أف مما يدمي الفؤاد انحسػار إمامػة أىػؿ البيػت (ع)عف الخمؽ ،وامامة مف ال حؽ لو في الحكـ ،وال شأف لو في اليداية ،بؿ ىـ مف األئمة الذيف يدعوف إلى النار.
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 إف المعرفػػة بمقػػاـ األئمػػة (ع) تتحقػػؽ بمراجعػػة األحاديػػث والكتػػب ،وغيرىػػا مػػف روافػػد المعرفػػة اال كتسػػابية ..إال أفىناؾ طريقا آخر وىو المعرفة اإلشراقية ،التي تُمنح لمسائريف في طريؽ ا﵀ تعالى والمتوسميف بأوليائو (ع).
 إف االعتقػػاد بحقيقػػة خمقػػة أرواح المعصػػوميف (ع) قبػػؿ أف تنتقػػؿ إلػػى ىػػذه األبػػداف األرضػػية ،يسػػتوجب االعتقػػادبآثارىا :قبؿ حياتيـ ،وفي حياتيـ ،وبعد وفاتيـ ،إذ ال فرؽ في تحققيا ما دامت تمؾ الحقائؽ القدسية خالدة.
 إف ا﵀ تعالى قد تجمى في عالـ اآلفاؽ ،فأوجد ىذا النظاـ المتقف؛ فكيؼ إذا أراد الحؽ أف يتجمى في عالـ األنفػسدرؾ في عالـ األنفس!..
لمف أراد سياستو وتقويمو؟! ..ولئف كانت العجائب ال تُعد في عالـ اآلفاؽ ،فإف العجائب ال تُ َ
 إف سػػرعة قبػػوؿ االعتػػذار مػػف سػػمات النفػػوس الكريمػػة ،التػػي ال يمكنيػػا أف تتحمػػؿ مػػا يكػػوف عميػػو المعتػػذر مػػفإحساس بالذؿ والميانػة ،ومػف موجبػات اسػتنزاؿ الرحمػة اإللييػة عمػى العبػد الػذي ال ينفػؾ عػف االحتيػاج لرحمػة ربػو
وعفوه.
 إف النفس مف طبيعتيا الميؿ لميو والمعب ،والتثاقؿ عف العمؿ الصالح ،ولكف مع تكرار العمؿ يرتفػع ذلػؾ التثاقػؿ..وىذا ىو السر في قدرة أولياء ا﵀ تعالى عمى تحمؿ األعماؿ الشاقة ،التي كانت ثقيمة عمييـ في بدء سػيرىـ إلػى ا﵀
تعالى.
 إف الشػيطاف إنمػا يطمػػب الزلػؿ مػػف العبػد؛ فيوقعػػو فػي شػراكو إذا رأى فيػو قابميػػة االنسػياؽ وراء الشػػر ،خطػوة بعػػدخطػػوة ..ومػػف ذلػػؾ يعمػػـ أف الضػػبللة يكػػوف مردىػػا إلػػى العبػػد نفسػػو ،واف اسػػتثمر الشػػيطاف كسػػب العبػػد فػػي تحقيػػؽ
الضبللة.
 إف مجرد صدور المعصية مػف العبػد عػف جارحتػو أو جانحتػو ،ال يكفػي بػأف تكػوف صػفة الزمػة توجػب لػو اليػأس؛فكما أف نفسو طريؽ لعابر الشر ،كذلؾ فإنيا طريؽ لعابر الخيػر ،فػبل يتصػؼ بوصػؼ غالػب إال عنػد طغيػاف أحػدىما
عمى اآلخر.
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 إف العبد ميما حاوؿ أف يتحاشى موجبات القمؽ في حياتو إال أنو في داخمو مخزوف مف األحداث المقمقمة والمثيرةألحزانػػو ،فينبغػػي لػػو أف يجعميػػا تحػػت رقابتػػو ،فػػبل يستحضػػر شػػيئا منيػػا وال يتفاعػػؿ معيػػا ،إال إذا رأى فػػي ذلػػؾ خيػ ار
ونفعا.
 إنو ألمر محير ومثير لمتحسر أف يكرس العباد سعييـ الحثيث في شؤوف دنياىـ ،أما فيما يورث ليـ سعادة األبد،فػػبل موقػػع لػػو فػػي نشػػاطيـ ،أو لػػو موقػػع ال ُيعبػػأ بػػو ،متمثػػؿ فػػي صػػبلة ال يػػػقبموف فييػػا بقمػػوبيـ ،وال تغيػػر شػػيئا مػػف
واقعيـ!..
 يجب عمى العبد المتوكؿ الذي فوض أمره إلى ا﵀ تعالى ،أف يعيش حالة مػف االرتيػاح والطمأنينػة ،فػالمظموـ الػذيأوكؿ أمر خصمو إلى محاـ خبير ،أال يكوف مطمئنا؟! ..فكيؼ بو وىو قد أوكؿ أمره إلى السػمطاف الحػاكـ فػي األمػور
كميا؟!..
 إف مف الخطأ بمكاف االعتقاد بأف التعامؿ مع األ ولياء ،ىو في عرض التعامػؿ مػع ا﵀ تعػالى ،ال فػي طولػو ..ومػعاالعتقاد بيذه الطوليػة ،ترتفػع االشػكاالت الكثيػرة ،ويػزوؿ االسػتغراب مػف االعتقػادات الناشػئة مػف تػوىـ العرضػية فػي
التعامؿ.
 إف مف الممفت تسخير ا﵀ تعالى لممبلئكة الكراـ في تدبير شؤوف العبد-سواء في كتابػة سػيئاتو وحسػناتو ،أو فػيحفظو مف الشرور -مع شدة غفمتو عما يحيط بو مف عوالػـ مذىمة! ..ومف ذلؾ ُيعمـ أىمية موقع اإلنساف في عػالـ
الوجود!..
 إف الشياطيف المقترنة بالعبد خبيرة بكيفية صرفو عمػا فيػو صػبلحو ،فػإذا أراد التوجػو إلػى ربػو فػي سػاعة خمػوة أوانقطاع ،ذكرتو ببعض زالتو ،لييئس مف نفسو ،أو ذكرتو بما يثير حزنو وقمقو ،لػتشغؿ بالػو ،وتسمبو التوجو والتركيػز
في الدعاء.
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 إف عبلقة المبلئكة بالخمؽ عبلقة وطيدة ،وليذا فػإف المػؤمف يسػمّـ عمػى ممكيػو فػي كػؿ يػوـ ،عمػى أنيػا موجػوداتذات شػػعور ،وتسػػتحؽ الخطػػاب والتكػػريـ ،فضػػبل عػػف أنيػػا تسػػتفيد مػػف عبػػادة المػػؤمنيف ،كمػػا تػػدؿ بعػػض النصػػوص
الشريفة.
 إف األزمة الكبرى لمسالكيف في أوؿ الطريؽ ،ىي الجمع بيف عالمي المادة والمعنى ،والحؿ ىو أف يجعػؿ الحضػوراإلليي قريبا مف حضور المحسوسات ،ثـ تنمية ىػذا الحضػور إلػى درجػة انػدكاؾ المحسوسػات فيػو ،فػبل يػرى إال ا﵀
تعالى.
 إف ضعفاء الخمؽ المسخريف لقضاء المآرب -كالخدـ -مف مػوارد تحمػؿ الظبلمػة ،فينبغػي الحػذر معيػـ -وخاصػةمف ال ناصر لو إال ا﵀ تعػالى -لفنػاء المنػافع ،وبقػاء التبعػات ،والتػي قػد تجػر العقوبػة عمػى صػاحبيا فػي الػدنيا قبػؿ
اآلخرة.
 إف الصبلة بأجزائيا مرّكب اعتباري ظاىري ،وبموازاة ذلؾ المركب ىنالؾ مرّكب اعتباري معنوي ،يجمعػو ممكػوت كػؿجزء مػف أجػزاء الصػبلة ،والػذي يػأتي بظػاىر الصػبلة خاليػا مػف البػاطف ،فقػد أخػؿ بالمرّكػب االعتبػاري اآلخػر بكمػو أو
ببعضو.
 كمػػا أف التعامػػؿ مػػع األبػػداف البػػد مػػف تناسػػبو مػػع النمػػو والقػػدرة ،فػػبل يكمػػؼ الطفػػؿ بمػػا يكمػػؼ بػػو الراشػػد المقتػػدروالمكتمػػؿ فػػي نمػػوه ،فكػػذلؾ التعامػػؿ مػػع النفػػوس فػػي عػػالـ التكامػػؿ ،إذ ينبغػػي فيػػو اتبػػاع الرفػػؽ والمرحميػػة والتحايػػؿ
والمخادعة.
 إف مػػرور األعػػداء ال يخػػؿ بػػأدب الحضػػور بػػيف يػػدي السػػمطاف ،إذا كػػاف الجػػالس يتجػػاىميـ ،منشػػغبل بالحػػديث مػػعالسػػػمطاف ..بخػػػبلؼ مػػػا لػػػو استرسػػػؿ معيػػػـ ،وتػػػابعيـ بنظراتػػػو ،فضػػػبل عمػػػا إذا تحػػػدث معيػػػـ بمػػػا ال يرضػػػى عنػػػو
السمطاف؟!..
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 إف الذي يوجو اإلنساف في ساحة الحياة خي ار كاف أو شرا ،ىػو جيػاز اإلرادة ،وليػذا فػي باطنػو تػدور معركػة :بػيفالشيطاف وجنوده ،والعقؿ وجنوده ،لبلستيبلء عمى ىذا الجياز ،ومػف المعمػوـ أف مصػير اإلنسػاف متوقػؼ عمػى فػوز
أحدىما.
 إف الذي يعايش حقيقة "أف الشيطاف يجري مف ابف آدـ مجرى الدـ في العػروؽ"؛ فإنػو يػتيـ نفسػو فػي كػؿ حركػة،ويعيش حالة القمؽ والخوؼ ،ما داـ ىو فػي معػرض ىػذا التػأثير الشػيطاني .وثػػمرة ذلػؾ ىػو االلتجػاء الػدائـ إلػى ا﵀
تعالى.
 إف مف الدواعي الخفية التي جعمت البعض مف المنحرفيف عف خط أىؿ البيت (عمييـ السبلـ) يتخذ لنفسػو اتجاىػاأخبلقيا متميزا :جذب قموب المريديف المتعطشيف لممعارؼ اإلليية ،ومنافسة خط أئمة أىؿ البيت (عمييـ السػبلـ) فػي
ذلؾ.
 ينبغي إلماـ الجماعػة أف يمتفػت إلػى قصػده فػي التقػدـ أمػاـ الوفػد الػذي يواجػو رب العػزة والجػبلؿ ،مػف حيػث عػدـاالكتراث بكثرتيـ ومتابعتيـ لو ،بؿ يفترض نفسو أنو يصمي منفردا ،فإف ذلػؾ أدعػى إلػى تحقيػؽ اإلخػبلص فػي قصػد
القربة!..
 إنو ألمر جميؿ أف يفزع المؤمف إلى الصػبلة كممػا دىمػو أمػر ،بػؿ قػد يصػؿ األمػر عنػد الػبعض إلػى درجػة االلتػذاذبالصػػبلة ،بحيػػث تذىمػػو عػػف حوائجػػو ،لمػػا يعيشػػو مػػف المعراجيػػة ،التػػي تنقمػػو مػػف ضػػيؽ الػػدنيا وكػػدرىا إلػػى اآلفػػاؽ
الواسعة.
 إف عدـ رؤية الشيطاف ،والضعؼ البشري ،والجيؿ بالنفس ،والغفمة ساعات المواجية؛ مف سبؿ تسػمط الشػيطاف..وا﵀ تعالى يرى وال ُيرى ،وىو القوي العزيػز ،وىػو العمػيـ الخبيػر ،وىػو الحػي القيػوـ؛ فاالعتصػاـ بػو تعػالى رافػع لتمػؾ
الموجبات.
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تحوؿ الماء إلى دـ كاف عبارة عػف عقوبػة مػف العقوبػات التػي حمػت ببنػي إسػرائيؿ ،لػذا فػبل يسػتغربف أحػد مػف
 إف ّحموؿ الغضب بعد مقتؿ الحسيف (عميو السبلـ) ،بػأف قطػرت السػماء دمػا ،ووجػد الػدـ العبػيط تحػت الحجػارة فػي بيػت
المقدس!..
 إف شير رمضاف شير الضػيافة اإللييػة حقيقػة ،ولػيس مػف دأب الكػريـ إال إغػداؽ العطايػا عمػى ضػيوفو مػف غيػرػح فػػي الس ػؤاؿ؟! ..وليمػػة العيػػد ليمػػة الج ػوائز العظمػػى ،ولكػػف الكثيػػريف يغفمػػوف فييػػا فيحرمػػوف
س ػؤاؿ ،فكيػػؼ بمػػف يمػ ّ
العطاء!..
 إف االستعاذة ال تكوف إال مف الخائؼ مف ضرر محػدؽ بػو ،ويسػتمزـ الفػرار إلػى ذلػؾ الحصػف المنيػع ،أمػا العػاكؼوالمصاحب لما يخاؼ منو ،فيو مستيزئ بنفسو ويوقعيا بيده في التيمكة ،واف استعاذ ليمو ونياره ،فكيؼ ترتجى لػو
اإلعاذة؟!..
 إف الفرؽ بيف المعية العامة والخاصة مػف ا﵀ تعػالى لعبػاده :أف األولػى معيػة اإلشػ ارؼ التكػويني المسػتمزـ لمػرزؽوالحفظ وغيره ،أما الثانية فيي معية التربية والتنمية والتسديد ..وعميو ،فكػـ يرتػاح العبػد مػف التعثػر لػو تحققػت ىػذه
المعية!..
 العبد الذي أخضع نفسو لمتربية والتيذيب ،ال يطمؽ العناف ليا في إعطاء أحكاما مسبقة عمى األمور واألشػخاص،مستميما مف ا﵀ تعػالى الصػواب ،فػي رؤيػة األشػياء كمػا ىػي واقعػا ،ليكػوف عمػى نػور مػف ا﵀ تعػالى يمشػي بػو فػي
الناس.
 إف أبناء الدنيا يعيشوف حالة مف الولع والميؿ المفرط ،الذي ال يشبعو شيء مف الدنيا ،فيـ في حالة عطػش دائػـال رواء لو ،فالعاقؿ عميو أف يزيػؿ ىػذا العطػش الكػاذب الػذي يزىػده فػي مػا يشػبو المػاء ،ال البحػث وراء مػا ال يػروي
الغميؿ.
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 إف الػػبعض يمتفػػت إلػػى حقػػوؽ النػػاس ،ولكنػػو يضػػيع حقػػوؽ األقػػربيف مػػف أىمػػو وعيالػػو ،مسػػتغبل سػػمطتو عمػػييـ،وحاجتيـ الشديدة لو ،وغياب الرقيب ..والحاؿ أنو ينبغي لمعبد الحذر الشػديد فػي التعامػؿ مػع الػذيف ال ناصػر ليػـ إال
ا﵀ تعالى.
 إف مػػف يريػػد العػػزة والممػػؾ ،فميتصػػالح مػػع القػػدير ،فيػػو الػػذي بيػػده األسػػباب ،ويسػػوقيا بحكمتػػو لمػػف يشػػاء ،فكمػػاتصرؼ في قمب العزيز وجعمو ييوى يوسؼ (ع) ويكرمو ،تمييدا لتمكينو في األرض ،فكذلؾ يييئ األسباب لمف يريد
مف عباده.
 إف الذي يرى الموت جس ار بيف العناء والسػعادة المطمقػة ،ومطمػئف مػف أداء تكميفػو ولمػا قدمػو مػف الصػالحات ،اليمكف أف يستوحش منو وىو عمى مشارفو؛ وىذا خبلفا لمف ال يعمـ ما وراء ذلؾ الحد ،بؿ ويخشى مف عاقبة أعمالػو
السيئة.
 ينبغي لممؤمف المبتمى بمعاشرة مف ىـ دونو روحيا ،أف يعاشرىـ ببدنو ال بروحو ،ليتخمص مف تبعات عدـ التوافؽالػػذي يػػن ّغص عيشػػو ..وعميػػو كتمػػاف مػػا ينتابػػو مػػف الضػػيؽ؛ ألف فػػي ذلػػؾ انتقاصػػا لمخمػػؽ ،وقػػد يعػ ّػرض نعمػػة العمػػو
الروحي لمزواؿ.
 إف عػػالـ القمػػب محفػػوؼ بالشػػيوات التػػي تسػػمبو إرادتػػو ،وعػػالـ الفكػػر محفػػوؼ بالشػػبيات التػػي تسػػمبو بصػػيرتو،ولمشيطاف دور التزييف في المجاليف ،فمف الضروري لمعبد االستعاذة الجادة بمواله ،ليعينو عمػى أمػر نفسػو ويخمصػو
مف كيد الشيطاف.
 إف مف يرى في نفسو حالة الخشية والرىبػة مػف غيػر ا﵀ تعػالى ،فمػيعمـ أنػو عمػى غيػر السػبيؿ السػوي ،وعميػو أفيبحث عمػا أدى إلػى مثػؿ ىػذا الخمػؿ فػي نفسػو ،ومػف موجباتػو :عظمػة مػا دوف الحػؽ فػي عينػو ،المسػتمزمة لصػغر
الحؽ في نفسو.
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 إف أوؿ درس -بعد درس الطاعة والمعصية -ىو درس التوبة واإلنابة ،حيث تػاب آدـ (ع) إلػى ربػو بعػد أف تمقػىمنو الكممات ..فالدعوة إلى التوبة قارنت شػروع المسػيرة البشػرية عمػى وجػو األرض ،وال غنػى عػف ذلػؾ مػع اخػتبلؼ
رتب الخمؽ.
 إف الذي يعصي ا﵀ تعالى مع اإليماف بو ،يحمؿ روح الكفر بيف جنبيو ،ولكف تتابع العصياف قد يقمب العفويػة فػيارتكاب المعصية إلى تعمد ،فيزداد اقترابا مف روح الكفر ،إلػى أف يصػؿ إلػى قمػب الكفػر نفسػو ،فيرتكػب مػا لػـ يرتكبػو
إبميس نفسو!..
 يجب عمى المتصدي لمدفاع عف العقيدة أف يتسمح بسبلح األسموب اليادؼ ،والمضاميف الصحيحة لتػرويج الػديف،واال فيجػػب عميػػو أف يػػدؿ عمػػى مػػف يكػػوف واجػػدا لتمػػؾ الصػػفات ،مػػف العممػػاء الػػذيف جمعػػوا بػػيف األسػػموب الحكػػيـ
والمضموف الحؽ.
 إف العبد ىو صاحب المنة عمى الطعاـ؛ فيو الذي يحولو مف جامد إلػى نػابض بالحيػاة ..والحػاؿ أف الخػػمؽ يػروفالم ّنػة لمطعاـ ،ألنػو يجمػب ليػـ التمػذذ واالسػتمتاع ،وليػذا ُيق ِبمػوف عميػو بػنيـ وولػع شػديد ،ويبػذلوف مػف أجمػو الوقػت
والماؿ الوفير!..
 إف القػرآف الكػػريـ يحػػث العبػػاد عمػػى الػػذكر الكثيػػر بعػػد الطاعػػة ،كػػػ :الفريضػػة ،أو صػػبلة الجمعػػة ،أو اإلفاضػػة مػػفعرفات ..والحاؿ أف أغمب الخمؽ يعيشوف حالة مف الغفمة المفرطػة بعػد قضػاء المناسػؾ ،اعتمػادا عمػى المغفػرة التػي
شممتيـ فييا!..
 يجب عمى العبد أف يحذر مف االعتقاد بأي أمر-ولو كاف حقي ار -ما لـ يقـ عميو الدليؿ مػف الشػرع أو العقػؿ؛ لػئبليعتاد عمى اتباع الظف المنيي عنو ،فيقع في شباؾ الشيطاف ،لتب ّنػيو العقائد الفاسدة التي تغيػر مسػيرة العبػاد وتفسػد
صالح الببلد.
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 إف الجيؿ بعمو درجات حجج ا﵀ عمى الخمؽ مف المعصػوميف (ع) ،منشػؤه عػدـ اسػتيعاب دورىػـ الػذي رسػمو ا﵀ػزود بمسػػتمزمات الخبلفػػػة ،مػػف جيػػة عظمػػة
تعػػالى ليػػـ فػػي عػػالـ الوجػػود ،فمػػف اتُخػػذ خميفػػة فػػي األرض ،البػػد وأف ُيػ ّ
االنتساب والتكميؼ.
 إف الذي يسترسؿ في تعاممو مع الخمؽ ،أنسا بيـ بدواع شخصية ،ال يمكف إسناد ذلػؾ التعامػؿ إلػى دواعػي القربػةإلى ا﵀ تعالى ،ما داـ يوقعو فيما ال نفع فيو ،ويوجب لو التورط بمعصية المساف ،ويشغمو عػف أداء الحقػوؽ الواجبػة
لؤلىؿ والعياؿ.
 إف مف ثمار صبلة الجماعة تنمية الجانب االجتماعي ،وتجمي معاف ودقائؽ ،في قموب المقبميف عمييػا .أمػا صػبلةالميؿ فإف فييا تنمية لمجانب الفردي ،والخموة با﵀ تعالى ،والتفكير المعمؽ بموقع اإلنساف فػي عػالـ الوجػود الػذي لػـ
ُيػخمؽ باطبل.
سػـ بػو ،وىػذا األسػموب مػألوؼ أيضػا فػي
 إف مف لوازـ المحبة العميقة ىو اإلحساف لمغير إكرامػا لممحبػوب عنػد القَ َسـ المؤثر ىو ما كاف عف معرفة بدرجاتيـ ،وصػدؽ والتفػات جػاد
التعامؿ مع ا﵀ تعالى وأوليائو ،ومف المعموـ أف القَ َ
في مخاطبتيـ.
 إف مف الذنوب الكبيرة التي فقد المتعامؿ بيا اإلحساس بقبحيا ،ىو الربػػا ،فيػو كمػف فقػد عقمػو ،وال يمكنػو تمييػزػو َّ
ػس﴾ فيػو يسػير بغيػر اسػتواء ،وكأنػو ممسػوس
ػف ا ْل َم ة
﴿يتَ َخ َّبطُ ُ
اف ِم َ
الش ْػيطَ ُ
الحسف والقبػيح ،وبتعبيػر القػرآف الكػريـَ :
اختمت قوى تمييزه.
 إف العبد الممتفت لنفسو ال يقدـ بعض المستحبات-كمتعة النساء -عمى الواجبات ،لمجرد ارتياحػو ليػا ،بػؿ يقػارفجػر عميو ضر ار بعنواف آخر ،لػـ يمتفػت إليػو ،أو لػـ
بيف الطاعات ويوازف بيف سمبياتيا وايجابياتيا ،فكـ مف مستحب ّ
يود االلتفات إليو!..
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 إف الطػواؼ حػػوؿ البيػػت فيػػو تكػػريـ ألحجػػار منتسػػبة إلػػى ا﵀ تعػػالى ،وزيػػارة قبػػور المعص ػوميف (ع) فييػػا تقػػديسلح َجج منتسبة إلى ا﵀ تعالى؛ وكؿ تقديس بأمره فيو طاعة لو ،ويترتب عميو األجر العظيـ ..ولكف شػتاف بػيف تكػريـ
ُ
حجر وتقديس ُح ّجة!..
 إف العبد قد يمر في ظرؼ خاص ،فتيجـ عميو الخواطر واألوىاـ ،فيرى نفسو معذو ار في االسترساؿ معيا ..والحاؿأف أدنى التفاتػة منو إلى ا﵀ تعالىُ ،يػعد سعيا مشكو ار ،ويكشؼ عف مدى حرصػو عمػى اإلقبػاؿ عمػى مػواله حتػى فػي
تمؾ الحالة.
 إف مثؿ مف يداوـ عمى االستغفار في اليوـ والميمػة ،كمػف يغسػؿ بدنػو مػف دوف أف يمتفػت إلػى قذارتػو ،فإنػو يحػرزالطيارة قطعا ولو لـ يقصدىا ..ومف المعموـ أف العبد حتى لو خميت جوارحو مف المعصية ،فإف جوانحو ال تخمػو مػف
الغفمة ،الموجبة لبلستغفار.
 إف البعض يسعى في طمب الكماؿ ،ولكنو يتذبذب في بدايات سيره ،فيعػيش عػذاب برزخػي ،فػبل ىػو يطيػؽ الركػوفإلى حياة البيائـ ،وال ىو مف الواصميف إلى الغايػات ،المسػتمتعيف بالمعيػة اإللييػة؛ فيعػيش حرمػاف المػذتيف بنوعييػا،
فكيؼ الخروج مف ذلؾ؟!..
 إف القمب والفكر ممموكاف ﵀ تعالى ،كممموكية البدف ،فبل ينبغي التصرؼ فييما بما لـ يأذف بػو المالػؾ .ومثَػؿ مػفي ِ
خطػػر عمػػى قمبػػو الخطػػورات الفاسػػدة ،كمػػف يتصػػرؼ فػػي لػػوح مممػػوؾ لمغيػػر ،فيػػنقش فيػػو مػػا ال ُيرضػػي صػػاحبو ،ثػػـ
ُ
يمسحو بعد كؿ مخالفة.
 إنو لمف الضروري لمعبد أف يطمػب النػور مػف ربػو حتػى ال يتعثػر فػي طريقػو ،فإنػو فػي حياتػو قػد يواجػو كثيػ ار مػفاألمور المبيمة ،وخطؤه في التشخيص يفػوت عميػو منػافع كثيػرة ،كػاف مػف الممكػف أف يحػوز عمييػا ،لػو كػاف ماشػيا
عمى بصيرة مف ربو.
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 إف مػػف لػوازـ االعتقػػاد بػػأف الشػػياطيف يحومػػوف حػػوؿ قمػػوب بنػػي آدـ :الحػػذر أثنػػاء التعامػػؿ مػػع أي فػػرد ولػػو كػػافصػػالحا ،وعػػدـ االقتػػداء المطمػػؽ بػػو وتقديسػػو لدرجػػة المعصػػوـ ،ونظػػرة الشػػفقة -ال االنتقػػاد الػػبلذع -عنػػد الزلػػؿ،
المستمزمة لئلرشاد الحسف.
 إف قدرة األذىاف في ابتداع الصور العظيمة والحقيرة عمى حػد سػواء ،تقػرب لنػا تصػور القػدرة اإللييػة الواقعػة بػيفالكػاؼ والنػػوف ،ويرتفػػع االنػػدىاش مػػف الثػواب العظػػيـ عمػى العمػػؿ القميػػؿ فػػي الجػزاء التفضػػمي واالسػػتحقاقي عنػػد ا﵀
تعالى ،النتفاء الكمفة والمؤونة.
 إف تحقػػؽ األثػػر المرجػػو مػػف الصػػبلة المتمثػػؿ فػػي النيػػي عػػف الفحشػػاء والمنكػػر ،إنمػػا ىػػو مترتػػب عمػػى تحقيػػؽالمعراجية في الصبلة ،وذلػؾ يحتػاج إلػى تييػػؤ واسػتعداد ،والعمػؿ بمقػدمات الصػبلة ،وال يػتـ دفعػة واحػدة ،وفػي حالػة
ذىوؿ وانشغاؿ بالحياة اليومية.
 ال ينبغي لمعبد أف يكثرث باألغيار الذيف لـ يتمبسوا بأي معنػى مػف معػاني اإليمػاف والكمػاؿ ،ويمحظيػـ فػي تعاممػو،وال قيمة ليـ سواء كانوا فردا أو جماعة؛ إذ إف الوجود الناقص ال يكتسػب الكمػاؿ بتعػدده ،كمػا أف األصػفار ال تنقمػب
إلى عدد صحيح بتكررىا.
 إف عبلقػػة األوليػػاء بػػا﵀ تعػػالى أشػػبو مػػا تكػػوف بعبلقػػة األب مػػع أبنائػػو ،فإنػػو يقبػػؿ مػػنيـ اليسػػير بمقتضػػى محبتػػوالموجبػػة لسػػرعة الرضػػى ،إذ إنيػػـ مػػف حزبػػو المنتسػػبيف إليػػو ،خبلفػػا لغيػػرىـ الػػذيف ال تػػربطيـ بػػو إال نسػػبة الخالقيػػة
والمخموقية وما يرتبط بيا.
 إف المؤمف ال تيدأ نفسو في ىذه الحياة الدنيا ،لمػا يعيشػو مػف الحرمػاف ،وعػدـ االسػتمتاع باآلثػار العاجمػة لنعمػةالواليػة ،بمقتضػى زمػاف الغيبػة ومػا فيػو مػف شػدة وفتنػة ،فػإف مػف أعظػـ الفػتف غيبػة المعصػوـ ،الػذي بظيػوره تػزاح
الشبية ،وتنجمي الكربة.
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 إف مف موجبات ترؾ المعصية-غير الخوؼ مف العذاب الشديد في الدنيا فضبل عف اآلخرة -إحساس العبد بمحبتو﵀ تعالى ،الذي ييبو حالة مف اليقظة المغيرة لمسيرة حياتو ،فمثمو كانساف كاف نائما عمى مزبمة نتنة ،ولمػا اسػتيقظ
لـ يجد بدا مف الفرار منيا.
 إف مػػف سػػبؿ تحويػػؿ المعمومػػة إلػػى عقيػػدة فػػي القمػػب ،محركػػة لػػئل رادة :البمػػوغ النفسػػي ،واالستحضػػار الػػدائـ ليػػا،وتحاشي العمؿ بما ينافييا ،واإلصرار عمى التطبيؽ عند منافرة الطبػع ليػا ،والعػيش فػي ضػمف األجػواء المحفػزة ليػػا،
واالستمداد الدائـ مف ا﵀ تعالى.
 إف البعض يعوؿ عمى مكتسباتو في موسـ الطاعػة ،والحػاؿ بػأف الزمػاف البلحػؽ لتمػؾ المواسػـ ال يخمػو مػف شػيءمف ألواف الطاعة واجتناب المعصية ،فمثمو كمثؿ مف خرج مػف بسػتاف ،حػامبل شػيئا مػف روائػح زىورىػا ،وسػرعاف مػا
تتبلشى باالبتعاد عف ذلؾ البستاف.
 إف مف مصاديؽ الجيؿ المركب وااللتباس في باب المعارؼ ،المعرفة بالطريؽ الموصؿ إلػى الحػؽ ،والػذي تػاه فيػوالتائيوف ،فضموا وأضموا العباد ،وذلؾ لعدـ مطابقة الواقػع لصػورىـ الوىميػة ،وكشػوفاتيـ الباطمػة ،ووارداتيػـ الزائفػة،
سواء شعروا بذلؾ أو لـ يشعروا.
 ال ينبغي لمسالؾ أف يتوقع الرتابة في سيره إلى ا﵀ تعالى؛ فإف لكؿ مرحمة مف السػفر عقباتيػا الخاصػة ،والتػي قػدتكوف :عمى شكؿ شيوة ممحػة ،أو أمواج مف الخواطر واألوىػاـ ،أو سػيؿ مػف وسػاوس الشػيطاف ،أو أذى الخمػؽ لػو،
وغير ذلؾ مما مر بو السالكوف.
 كما أف ﵀ تعالى قوانيف طبيعية ال تتخمؼ في عالـ اآلفاؽ ،فكذلؾ لو قوانيف في عالـ األنفس ،ومنيا قانوف الػدفعبػػالتي ىػػي أحسػػف ،وارادة اإلصػػبلح مػػف كػػبل الػػزوجيف ..فينبغػػي التعامػػؿ معيػػا كالتعامػػؿ مػػع أي قػػانوف مػػف ق ػوانيف
الطبيعة ،فالمق ّنػف فييما واحد.
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 إف المعصية حالة مف التمرد عمى ا﵀ تعالى ،ومف ىنا يشعر العبد التائب بالخجؿ ،وخاصة مع عظـ جرمو .وليذاجعؿ ا﵀ تعالى المعصوميف (عمييـ السبلـ) بينو وبيف عباده شفعاء ،كاألب الػذي يشػفع البنػو عنػد السػمطاف ،بطمػب
مف السمطاف نفسو.
 ال عجب في تناوؿ أئمة أىؿ البيت (ع) ،مسألة اإلماـ المنتظػر مػف زواياىػا المختمفػة ،فػإف بدولتػو الكريمػة تحيػىآمػػاؿ األنبيػػاء واألوصػػياء ،مػػف لػػدف آدـ (ع) إلػػى النبػػي الخػػاتـ (ص) ،إذ لػػـ تشػػيد األرض العػػدؿ المطبػػؽ منػػذ بػػدء
الخميقة إلى زماف ظيوره.
 إف البعض يستيويو طمب العموـ المختمفة ،مف دوف النظر إلى مدى نفعيا فػي دنيػاه أو آخرتػو ،فينشػغؿ بيػا عػفاالىتماـ لما خمؽ مف أجمو ..والحاؿ أف العبد عميو أف يجعؿ كؿ حركاتو-عمما أو عمبل -منسجمة مع ىدؼ الخمقػة،
وىو عبودية الواحد القيار.
 إف مػػف يمػػارس عمميػػة التفكيػػر والتأمػػؿ فػػي المجػػاؿ العممػػي-ولػػو الػػدنيوي -يمتمػػؾ قابميػػة التركيػػز ،والسػػيطرة عمػػىالذىف في مجمؿ حياتو .ومف ىنا كاف أىؿ الفكر والنظر ،أقدر مف غيرىـ ،عمى التركيػز الػذىني فػي العبػادة ،والسػير
الفكري والنفسي إلى ا﵀ تعالى.
إف عجػػز عػػف اإلقبػػاؿ الفعمػػي فػػي الحػػاالت الطارئػػة ،كػػػ :المػػرض،
 إف سػػعي العبػػد ألف يكػػوف فػػي ىيئػػة المقبمػػيفْ ،والسفر ،والتعب؛ مما يوجب لو اليبات العظمى في الساعات البلحقة ليا ..فإذا كنا نشكر مف يذكرنا وىو معػذور فػي
تمؾ الحاالت ،فكيؼ بالرب الشكور!..
مف يقارف بيف حالة اإلماـ (عميػو السػبلـ) فػي يػوـ عرفػة بدعائػو المتميػز ،وحالتػو فػي يػوـ عاشػوراء بأحداثػو
 إف ْالثقيمة؛ يشعر بشيء مف عظمة الكارثة ،وكيؼ أنو عز عمى رب العالميف أف ُيعامؿ أعرؼ أىؿ زمانو ،ىذه المعاممػة
التي لـ يشيد ليا التارين مثيبل!..
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 إذا انتابت المؤمف حالة اإلدبار ،فعميو أف يبحث عف األسباب الموجبة ليا ويتجنبيا ،ليخرج مف تمؾ الحالة ..وأمػاض أمػػره إلػى ا﵀ تعػالى ،فمعػػؿ ضػيقو بمػا ىػػو فيػو :تكفيػر عػػف سػيئة سػابقة ،أو رفػػع
يفػو ْ
إذا لػـ يعمػـ سػػببا ظػاىرا ،فم ّ
لدرجة حاضرة ،أو دفع لمعجب عنو.
 إف الػػذي يسػػتغؿ األج ػواء العباديػػة -حيػػث ىطػػوؿ الغيػػث اإلليػػي -قبػػؿ أف تنقطػػع ،وذلػػؾ باإلكثػػار مػػف زرع بػػذورالخير؛ فإف مثمو مثؿ الذي زرع بذرة في مشتمو الخصب ،حتى إذا اشتد عودىا اقتمعيا وزرعيا في مزرعتو المجدبػة،
ليجني ثمارىا ولو بعد حيف.
 إنػػو لمػػف المناسػػب اسػػتقراء أدعيػػة األئمػػة (عمػػييـ السػػبلـ) ،الختيػػار مػػا يناسػػب الحػػاالت المختمفػػة لمعبػػد :فحالػػةالمقصر مثبل يناسػبيا "مناجػاة التػائبيف" ،وحالػة الوجػؿ يناسػبيا "مناجػاة الخػائفيف" ،وىكػذا ..وىػذا يحتػاج إلػى تػذوؽ
خاص لكمماتيـ ،يحصؿ بالممارسة.
 إف مف دواعػي االلتػزاـ بالػذكر الػدائـ :االلتفػات إلػى مراقبػة ا﵀ تعػالى لعبػده ،والػى افتقػار العبػد إليػو ،والػى عظمػةالجزاء ،كما قاؿ تعالى﴿ :فَا ْذ ُك ُروِني أَ ْذ ُك ْرُك ْـ﴾ ،والتفكر في آثار ذكره لعبده دنيػا وآخػرة ،والتػي ال يمكػف أف يحػيط العبػد
عمما بيا ،إذ ىو المالؾ لؤلسباب جميعا.
 إنو مف الممكف لممؤمف أف يعيش حالة االثنينية النافعة ،فالػذي يواجػو األزمػات ىػو شخصػو الظػاىر ال شخصػيتوالروحية ،ألنيا مجردة ال تطاليا أيدي البشر ،فيو ليس ممزما أف يقحـ روحو بمػا يتعػرض لػو مػف أذى ،وينزليػا مػف
عالميا العموي اآلمف ،ليكدرىا بكدر أىؿ الدنيا.
 إف الخمػوة بػا﵀ تعػالى إنمػا تتحقػؽ بتػرؾ األغيػار طػ ار -حتػػى الػنفس التػي ىػي مػف أكبػر األغيػار -ال بػاليجرة مػػفالمكػػاف ،أو االعتػزاؿ عػػف الخمػػؽ ..ولػػو تحققػػت مػػف العبػػد ىػػذه الخمػػوة فػػي العمػػر مػػرة واحػػدة؛ ألحػػدث قفػػزة كبػػرى فػػي
الطريؽ ،جاب ار بذلؾ تخمفو عف ركب السائريف إليو.
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 إف مف أعظـ موجبات الفوز والفبلح أف يكوف لمعبد االستعداد النفسي لتمقي كؿ مكروه مف قضاء ا﵀ وقدره ،برضاوتسميـ ،ويقرف ذلؾ االستعداد باإلثبات العممي ..وىذا سر خمود أصحاب سيد الشيداء (ع) ،الذيف لػـ يشػيد التػارين
جمعا مثميـ في التفاني حوؿ راية اليدى.
ِ
المػدرؾ ،واالدراؾ المطػابؽ لمواقػع..
المدركة ،والموضػوع
 إف تمامية المعرفة تحتاج إلى عناصر ثبلثة ،وىي :الذاتَ
فبلبد مف بموغ الذات إلى مرحمة اإلدراؾ ،كما البػد مػف مواجيتيػا لمموضػوع وىػذا فػرع إدراكيػا بأىميػة المواجيػة ،كمػا
البد مف انعكاسو في الذىف بصورتو الواقعية.
 إف الذي يستحضر حقيقة االرتباط والمجانسة بيف مادة المعصية وأثرىا؛ فإف ىذا الشعور لمف الزواجر الكبرى عندالػيـ بالمعصية فضبل عف ارتكابيا ،ألنػو يػرى األثػر متصػبل بمادتػو ..ولكػف عامػة الخمػؽ يػروف المػادة بمػا فييػا مػف
لذائذ ،وكأنيا خالية عف األثر الناري المترتب عمييا.
 إف الذي يعمـ بأف ما ىو فيو مف الببلء ىو بعيف مػف يعمػـ صػبلحو؛ تطيػب نفسػو وال يجػزع ،ويعظػـ أممػو بػالفرجعند اشتداد ببلؤه؛ ألنو واقع في سجف مف ىو عطػوؼ بػو ،حػريص عميػو ،كسػجف األب الشػفيؽ البنػو ..وىػذا خبلفػا
لمف ال يرى أيػا مف الخصمتيف ،وىو في سجف الظالـ الجائر.
 إف انغمػاس أىػػؿ الػػدنيا فػػي الشػػيوات والممػذات ،إنمػػا لمفػرار ممػػا ىػػـ فيػػو مػف الضػػيؽ والضػػنؾ فػػي العػػيش ،وليػػذايمتجئوف إلى المسكرات ..والحاؿ أف المؤمف ال يرى في حياتػو مػا يوجػب اليػروب منػو ،ليمجػأ إلػى االسػتمتاع المجػرد
مف اليدؼ ،فيو متزود مف الدنيا ال مستمتع بيا.
 لو استوعب العبد ىذه الحقيقة بأف الخير والشػر فػي كػؿ لحظػة مػف العمػر المحػدود ،لػو أثػره البلمحػدود سػعادة أوشقاء ،لتحرز مف ىدر أية لحظة مػف عمػره ،بػؿ الشػتد حزنػو وحسػرتو عمػى مػا أضػاعو مػف عمػره فيمػا ال نفػع فيػو،
وعمى ما ارتكبو مف المعاصي والذنوب العظاـ.
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 إف المحبة صفة كمالية متحققة عند أئمة أىؿ البيت (ع) بأعمى درجاتيا ،وليذا فإف تأثرىـ عمػى مصػائب أعػزتيـيكوف شديدا ،باإلضافة إلى عمميـ بمنزلة أولئؾ األعزة مػف ا﵀ تعػالى ..ومػف ىنػا كػاف التأسػي بيػـ فػي تػأثرىـ ،مػف
الػحظوة عندىـ (ع).
أعظـ موجبات رضاىـ ،وكسب ُ
 إف العبد عند المحاسبة يوـ القيامة قد ُيفاجأ باطبلعو عمى اآلثار غير المقصودة المترتبة عمى أفعالػو االختياريػة،فإف آثار عممو-واف لـ يعمميا ىو -تنتسب لو خي ار كانت أو شرا ..وعميػو فػإف التفكيػر فػي ىػذه العاقبػة ،يػدفع العبػد
لممراقبة في كؿ حركة وسكنة ،قوال كاف أو فعبل.
 إف العبد يترقى في حبو ﵀ تعالى ،بحيث ال يكوف ىذا الحب مقدمة لحيازة مزايا القػرب ،بػؿ ألنػو ال يػرى محػبل فػيقمبو لغير ذكر المحبوب وحبو ..فإف القمب شأنو شأف باقي عناصػر ىػذا الوجػود مخمػوؽ ﵀ تعػالى ،ومػف أولػى بيػذا
الظرؼ مف خالقو ليحؿ حبو وذكره فيو؟!..
 إف األدعية المأثورة عف أئمة أىؿ البيت (ع) ليست وسيمة لمحديث مع ا﵀ تعالى فحسػب ،بػؿ ىػي منػاىج لمعرفػةالسػبيؿ إلػى لقائػو؛ ففييػػا إشػارة إلػى :موجبػات الغفمػػة ،ودواعػي القػرب ،والمقامػات التػػي يمكػف أف يصػؿ إلييػا العبػػد،
وجزئيات العناية اإلليية بخواص أوليائو.
 إف النفس في مممكة الوجود بمثابة حاكـ أعمى أصـ أبكـ ،وبيده المقدرات وال يطمب إال الشيوات! ..وعميو فينبغيلمػػف حولػػو مػػف الػػوزراء-وىػػـ العقػػؿ وجنػػوده -أف يعػػامموه بمػػا يجنػػبيـ التبعػػات الفاسػػدة ،وذلػػؾ بػػػ :تقمػػيص قدراتػػو،
وتجاىؿ أوامره ،وترشيده ،وتيديده.
 إننا نبلحظ مسخا واضحا فػي بعػض النفػوس ،يجعميػا ال تػرى الصػواب فػي العقيػدة والعمػؿ ،وتػرى المنكػر معروفػا،والمعروؼ منكرا ..كما نبلحظ خسفا بينا في القموب ،منشؤه الخطايا العظاـ ،ومف أثر ىذا الخسؼ ،ىو جيميا ما فيو
رداىا ،وبغضيا ما فيو حياتيا.
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مف يطمب مقاـ القرب مػف ا﵀ تعػالى ،ويمػح فػي الػدعاء ،معاتبػا لمػواله فػي نفسػو لتػأخر اإلجابػة ،وىػو ال يعمػـ
 إف ْأحكاـ شريعتو حبلال وحراما ،فضبل عف العمؿ بيا؛ فإنو مستيزئ بنفسو ..والحاؿ أف غيره ممف أحػرز الرتػب العاليػة،
جمع بيف :الدعاء المتواصؿ ،والعمؿ الكامؿ.
 لو تأمؿ العبد في إعجاز بقاء حياتو ،وحفظ ا﵀ تعالى لو ،بصرؼ الحوادث القاتمة ،والتي قد تغيب عنو ،لػرأى أنػويعػػيش موتػػا متكػػر ار فػػي كػػؿ آف مػػف آنػػاء حياتػػو ،واستشػػعر شػػكر مػػف اسػػتُوىب الحيػػاة بعػػد الممػػات ،ومػػا يمزمػػو مػػف
الخجؿ ،والعمؿ بما يرضى بو المنعـ.
 إف الشيطاف إنما يسعى بشدة لصرؼ المصمي عف صبلتو ،حتى ال يتحقؽ أثرىا مف نييػو عػف الفحشػاء والمنكػر،فيسيؿ عميو التغمغؿ في قمبو ..وليذا نجػد المصػمي يتػذكر مػا نسػيو فػي سػابؽ أيامػو ،أو يتػأثر بالتوافػو مػف األمػور
التي لـ يكف يتأثر بيا قبؿ الصبلة وال بعدىا.
 إنما جعمت الشيوات في وجػود العبػد ،تحريكػا لػو لتحقيػؽ أىػداؼ أسػمى مػف بقػاء النسػؿ البشػري ،ولػوال ذلػؾ فػإفالبعض قد ال تحركو تمؾ األىػداؼ ..فيجػب عمػى العبػد الممتفػت لنفسػو أف ال يبػالغ فػي التمػذذ ،وينسػى األىػداؼ ،واف
كانت ال تتحقؽ إال في ضمف تمؾ المذائذ.
 ينبغػي لمػداعي مراعػاة سػموكو بدقػة فػي تعاممػو مػػع النػاس ،وخاصػة مػع أىمػو ،وذلػؾ الطبلعيػـ-بحكػـ معاشػػرتيـالمصيقة -عمى ىفواتو ،والتي قد توجب ليـ النفور المانع مف قبوؿ الموعظة والنصيحة ،والرغبة في تحدي الػداعي،
ولو أوجب مخالفة ا﵀ تعالى وسخطو.
 إننػا عنػػدما نحسػػف إلػى أحػػد ،نتوقػػع منػو الكثيػػر مػػف التعظػػيـ والتقػدير ،وىػػذا يجعمنػػا نستصػغر إحسػػانو فضػػبل عػػفإساءتو ،ونشعر بالسخط عميو ولػزوـ تأديبػو ..والحػاؿ أف المػولى حقػو عمينػا عظػيـ وال يقػاس بغيػره ،ونحػف غػافموف
عنو ،ومع ذلؾ فإنو يشممنا بعفوه ولطفو واحسانو.
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 إف مف خصائص العامؿ في المجتمع :الجمع بػيف حالػة الوحشػة مػف الخمػؽ لعػدـ تحقػؽ الممكػات الصػالحة فػييـ،وبيف حالة الرفؽ بيـ ألنيـ أيتاـ آؿ محمد (عمييـ السبلـ) ..والذي يجمػع بػيف ىػاتيف الخصػمتيف ،أقػرب لمنجػاح فػي
إرشاد الخمؽ ،ولبلحتراز مف مقتضى طباعيـ الفاسدة.
 إف المؤمف لو تأمؿ في نفسو ،الستشعر حقيقة ما يعيشو مف الوحدة :فوحدة قبؿ نفث الروح ،ووحدة فػي سػاعاتنومو ،وكثير مف ساعات يقظتو ،وحتػى سػاعات معاشػرتو مػع الخمػؽ ىػو فػي وحػدة ،إذ لػـ تمتػزج األرواح بػاألرواح،
وسيكوف وحيدا في برزخو إلى يوـ البعث ويأتي ربو وحيدا.
 إف وجود آثار الشيء مػادة ومعنػى فػي رتبػة الحقػة أو مقارنػة لوجػوده ،فاالسػتغفار واالسػتعاذة والػدعاء ليسػت إاللوازـ لحقائؽ باطنية مف :الندامة ،والخوؼ ،واالفتقار ،واأللفػاظ إنمػا تشػير إلييػا ،ال أنيػا توجػدىا فضػبل عػف آثارىػا،
ومف ىنا يمكف أف نفسر فقداف آثار ىذه األذكار!..
 إف استحضػػار شػػدة اضػػطرار صػػاحب األمػػر (عميػػو السػػبلـ)؛ يػػؤجج العاطفػػة نحػػوه ،لفػػرط مػػا يعيشػػو مػػف األسػػىواألحزاف طواؿ ىذه القروف ،إلحاطتو في كػؿ آف بالمصػائب التػي ي ارىػا بنفسػو ،باإلضػافة إلػى المصػائب التػي سػمفت
عمى أجداده المياميف ،والتي ُوةكؿ أمر الثأر منيا إليو.
 إف العبد عندما ُيعطى منحة االنقطاع إلػى ا﵀ تعػالى ،فإنػو يستشػعر حالػة مػف الثقػؿ المرىػؽ فػي ممارسػة شػؤوفحياتػػو البلزمػػة ..وليػػذا فػػإف ا﵀ تعػػالى-لطفػػا بػػو -يخفػػؼ عنػػو ىػػذه اليبػػات المتميػػزة ،حتػػى ال يختػػؿ نظػػاـ معاشػػو،
وينسحب أثر ذلؾ عمى المحيطيف بو مف أىمو وعيالو.
 إف الشيطاف يستغؿ نسياف العبد لذكر ربو حتى يغويو ويوقعو في شراكو ،وال ييمو بعد أف ناؿ بغيتو منو في حػاؿالمعصية أف يكوف ذاك ار بعدىا أو قبميػا ..وعميػو فمػيس مػف الميػـ لمعبػد نفػي الغفمػة المطبقػة بالػذكر المتخمػؿ ،وانمػا
إثبات الذكر الغالب ،لئبل تضره الغفمة المتخممة.
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 إف المتعمػػؽ قمبػػػو بعشػػػؽ أمػػر مػػػادي يعػػػيش االضػػػطراب والقمػػؽ الػػػدائـ ،ألف سػػػكوف القمػػب يتوقػػػؼ عمػػػى الوصػػػؿبالمعشوؽ ،ومف المعموـ أف ذلؾ يحتاج إلى مقدمات قد ال تتيسر دائما ..بخبلؼ مػا لػو كػاف المعشػوؽ ىػو المػولى،
حيث يتحقؽ لو الوصؿ متى ما أراد في عالـ القمب.
 ينبغػي لمعبػد أف يحسػػف اسػتغبلؿ مػػا أعطػاه ا﵀ تعػالى مػػف حػؽ الوصػػية بالثمػث ،فإنػو أحػػوج مػا يكػػوف لمػدرىـ بعػػدوفاتو ،ردا لمظممة ،أو كسبا لدرجة ..واال فسػوؼ تعظػـ حسػرتو عنػدما يػرى أف مػا أفنػى عمػره فػي جمعػو ،صػار بيػد
الغير المستغني عنو ،وىو في أشد االفتقار إليو.
 إف الذي يصر عمى ارتكاب المعصيىة ،يبيع نفسػو لمنػار كػؿ يػوـ مػرات ومػرات ،مؤكػدا بػذلؾ إصػراره عمػى المبايعػةأزمػػة األمػور فسػخا وابرامػا ،كالسػمطاف
القاتمة! ..وال حؿ ليذه المعاممة الممزمػة ،إال بتدخػػؿ الممػؾ القيػار الػذي بيػده ّ
الذي يفسن العقود البلزمة بمقتضى سمطنتو المطمقة.
ػػعد عػذ ار لمعبػد يػوـ القيامػة،
 إف كثرة مثيرات الشيوات في ىػذا العصػر إلػى درجػة لػـ تعيػده البشػرية مػف قبػؿ ،ال ُي ّبعدما منح قوة التمييز بيف الحسف والقبيح مف جية ،وحرية االختيػار واإلرادة مػف جيػة أخػرى ،وعظمػة الجػزاء الػذي
شر بو الثابتوف في آخر الزماف مف جية ثالثة.
ُب ّ
 إف معاشرة الصالح مما يعيف العبد عمى الثبات في طريؽ الطاعػة ،إال أنػو قػد يكػوف حجابػا ،إذا كػاف العبػد ينشػغؿبذات ذلؾ الصالح ،ويستغرؽ في حبو ،وجمب وده ورضاه ..ومثمػو كمػف فػي يػده مػرآة مزخرفػة ،وانشػغؿ بالتأمػؿ فػي
حسنيا ،بدال مف النظر بيا ليستكشؼ عيوبو!..
 إف البعض قد تسوؿ لو نفسو ،فيرى ارتياحا لمجرد معاشرتو ألحد الصػمحاء المتميػزيف خمقػا وعممػا وايمانػا ،وكأنػواتحد بو وجودا بممكاتو الصالحة ..فيكوف مثمو كمف يسير في بستاف متنػزىا ،فػيظف أنػو قػد ممكيػا بمػا فييػا ،والحػاؿ
أنو سيفارقو بعد حيف ليعود إلى خموتو الموحشة!..
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 إف البعض ينصرؼ عف تبلوة القرآف الكريـ ،لعدـ إحساسو باالنتفاع الفعمي ،خبلفا لقراءاتو األخرى ،والشاىد عمػىذلػػؾ أنػػو ال يػػزداد إيمانػػا عنػػد تبلوتػػو .وعميػػو فكمػػا أف ظػػاىر الق ػرآف ال يمسػػو إال المطيػػروف بظ ػواىرىـ ،فػػإف باطنػػو
محجوب ال يمسو أيضا إال المطيروف ببواطنيـ.
 إف ا﵀ تعالى يواجو النفس كمواجيتو لكؿ عناصر الوجود ،فكاف مف المفروض أف تنعكس ىذه المواجية المقدسةعمى كياف العبد ،انعكاس النور في الماء الزالؿ ،ولكف وجود الموانع مف األكدار الداخمية والخارجية ،ىػو الػذي يمنػع
ذلؾ االنعكاس ،رغـ استعداد القابؿ وفاعمية الفاعؿ.
 إف الذي أنس بروح بالصبلة ال يشتكي مػف كثػرة الشػكوؾ ،ألف لكػؿ جػزء مػف أجػزاء الصػبلة طعمػو المتميػز عنػده،ويستذوؽ وجوده بكؿ وضوح ،فيو كمف يسير في بستاف لو حقوؿ متميزة ،فػبل يػذىؿ عػف أولػو وال وسػطو وال آخػره،
بؿ يستمتع في كؿ خطوة بما فيو مف صور الجماؿ المتميزة.
 إف الذي يتدرج في دخوؿ حرـ الحؽ في الصبلة باإلتياف بالمقدمات ،ليو أقػرب إلػى أدب الػورود عمػى العظػيـ مػفغيره ..وأما الذي يدخؿ في الصبلة مف دوف تدرج ،فكأنو دخؿ عمى السمطاف مباشػرة ،غيػر متييػب ،وال شػؾ أف ىػذه
الكيفية مف الدخوؿ ،مف موجبات الحرماف أو عدـ اإلقباؿ.
ليصػدؽ
يصدؽ الممدوح-بعد طوؿ تكػرار -مػا لػـ يكػف
ّ
 إف النفس بطبيعتيا تركف إلى تقييـ اآلخريف ومديحيـ ،فقد ّبػػو ..وليػػذا يػػرى السػػمطاف نفسػػو واجػػدا لكثيػػر مػػف الكمػػاالت الموىومػػة ،وذلػػؾ لكثػػرة مػػف حولػػو مػػف المت ػزلفيف الػػذيف
يصوروف لو السراب ماء ،حتى إذا جاءه لـ يجده شيئا.
 إف تحمؿ مظالـ العباد مف العقبات الكبرى في يوـ القيامة ،والتي قد تجعمو فقيرا ،فإف المظموميف أحوج ما يكونوفإلى حسناتو في ذلؾ اليوـ العسير ..ومف ىنا ينبغي لمعبد أف يطمب مف ربػو التوفيػؽ لمػتخمص مػف تبعػات العبػاد فػي
الدنيا ،وأف يرضي عنو الخصماء فيما عجز عنو.
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 إف تعمؽ المرأة الشديد بزوجيا ،ىو ما يسبب ليا األذى النفسي والغيرة ،ألنيا ترغب في جمػب حبػو ليػا ،وتفتػرضأف ال يشاركيا فيو غيرىا ..فمو غالبت ىذا اإلحساس ،ولـ تحصػر توجييػا لزوجيػا ،باالرتبػاط بمػف الخيػر كمػو بيػده،
ألراحت نفسيا ،وىانت عمييا بعض الصعاب الخارجة مف يدىا.
اإلنيػة التي البد وأف يذيبيا العبد فػي مشػيئة الحػؽ وارادتػو ،وعندئػذ يتحػوؿ اإليثػار
 إف اليوية الشخصية مف لوازـ ّعنده إلى حالة طبيعية غير منافرة لمزاجو ،فبل يػرى ُع ْجبػا فػي نفسػو ،وال م ّنػػة عمػى العبػاد ..وىػذه الحالػة مػف أعظػـ
كواشؼ البموغ النفسي ،الذي قمّػما وصؿ إلييا الواصموف.
 لو أف ميتا أُذف لو أف يرجع أيامػا إلػى الػدنيا ،ليعػوض عػف تقصػيره ،ويكتسػب شػيئا مػف الػدرجات التػي فاتتػو أيػاـحياتو؛ فيا تُػرى كـ سيبمغ حرص مثؿ ىذا الميت المسػتأنؼ لمحيػاة ،فػي اسػتغبلؿ كػؿ لحظػة مػف لحظػات عودتػو إلػى
الدنيا ،وخاصة إذا كانت قصيرة ال تقبؿ اإلمياؿ والتمديد؟!..
 كما أف ا﵀ تعالى يوصؿ الجنيف إلى كمالو ،فيصوره في األرحاـ كيفما يشاء ،حتى يخرجو فػي أحسػف تقػويـ ،فإنػوكذلؾ يوصؿ ىذه األرواح إلى كماليا ،إال أف العبد بسوء اختياره وبمخالفتو ،يمنع تمؾ الرعايػة ،فيكػوف مثمػو كػالجنيف
السقط أو المشوه الذي ال يطاؽ النظر إليو لقبحو!..
ليتعرض لتمؾ النفحات الخاصة المتجمية في ليمة الجمعة
 يحب عمى العبد أف يييػئ نفسو قبؿ يوـ الجمعة وليمتياّ ،عنػػد السػػحر ،وفػػي يومػػو عنػػد سػػاعة الغػػروب ..ومػػف ىنػػا نجػػد كثيػ ار مػػف األدعيػػة التػػي تبػػدأ مػػف غػروب شػػمس ليمػػة
الجمعة ،وتنتيي عند غروب شمس يوـ الجمعة.
 إف الفرص وموجبات الرقي متفاوتػة فػي العبػاد بحسػب ببلدىػـ وزمػانيـ ،ومػف الطبيعػي-بمقتضػى العػدؿ اإلليػي-إعادة الموازنة وتقريب الفرص بيف العباد ،ببث بعض الببليا المتناسبة مع الفرص المتاحة ..وأما مف حرـ مف بعض
النعـ ولـ تتح لو الفرص ،فإنو يعوض بتيسير الحساب.
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 إف السػائر فػي أوؿ الطريػؽ يمقػف نفسػو الحػب اإلليػي تمقينػا ،ويتصػوره فػي ذىنػو تصػورا ،ثػـ يستشػعره واقعػا فػينفسو ،مبتغيا القرب مف ذلؾ المحبوب ،فيستمتع بمػوازـ القػرب ،مػف الطمأنينػة فػي الػدنيا ،واألنػس فػي اآلخػرة .ولكػف
األرقى ىو الوصوؿ إلى مرحمة الحب الخالص لو ،ال طمبا لمزايا القرب.
 إف المداراة والتقية ال تنافي الخشية التي ينبغي لممؤمف حصرىا با﵀ تعالى ،ألف عػدـ الخشػية محميػا القمػب ،وىػوأمر مف ا﵀ تعالى ،وقػد كػاف ذلػؾ فػي حيػاة أئمػة اليػدى (ع) ،كمػا كػاف أيضػا مػنيـ تجمػي االسػتعبلء اإليمػاني -فػي
بعض مواقؼ المواجية مع الطواغيت -الذي يفرضو عدـ خشية الباطف.
 إف الخوارؽ التي تجري عمى أيدي األولياء ،ىػي مػف صػور التكػريـ ليػـ ،السػتقامتيـ فػي طاعػة ا﵀ تعػالى ،ومػفِ
المكػرـ ،وجريانيػا إنمػا كػاف بإذنػو تعػالى ،بػؿ إنػو الخػالؽ لنفػوس أصػحابيا
المعموـ أف عظمة التكػريـ تعكػس عظمػة
وىي قائمة بإرادتو؛ فبل غرابة فيما يصدر منيـ مف المعاجز والكرامات.
 إف ىناؾ ثبلثة مقاييس تكشؼ عف حياة الػروح وشػفافيتيا ،وىػي :الصػبلة الخاشػعة ،والتػأثر بمصػائب أىػؿ البيػت(ع) ،والتعمػػؽ القمبػػي بإمػػاـ العصػػر(عج) ..فػػاألوؿ كاشػػؼ عػػف القػػرب مػػف الغايػػة ،والثػػاني عػػف القػػرب مػػف الوسػػيمة
العامة ،والثالث عف القرب مف الوسيمة الخاصة يوـ ُيدعى كؿ أناس بإماميـ.
 إف كؿ المنح-ولو كانت بواسطة األغيار -منتسبة إلى ا﵀ تعالى ،إال أف ىناؾ بعض األمور ينسبيا ا﵀ تعالى فيكتابو إليو بأنيػا مػف لدنػو ،كالرحمػة ،والذريػة ،والعمػـ ..ومػف ىنػا ينبغػي لمعبػد أف يرجػع إلػى المػولى ،ليسػتوىبو تمػؾ
المنح الخاصة ،فمو تحققت لو واحدة منيا فما أعظميا مف منحة!..
 إف ا﵀ تعالى ىو الجاعؿ لممودة بيف الػزوجيف ،ولكػف كثػرة الػذنوب منيمػا ،وظمػـ أحػدىما لآلخػر ،وظمػـ مػف تحػتأيػػدييـ مػػف النفػػوس البريئػػة المولػػودة عمػػى الفطػرة ،لمػػف أعظػػـ موجبػػات سػػمب ىػػذه المػػودة المجعولػػة ،فيحػػؿ محميػػا
البغض والنفور ألتفو األسباب ،بما يؤدي إلى الطبلؽ أو العيش المنغص.
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 إف عنصر األلفة والمودة مفتقد في كثير مف العبلقات الزوجية ،وخاصة بعػد مضػي السػنوات األولػى مػف الػزواج..وأما الواقع المتعارؼ إنما ىو حب لمتمذذ واالستمتاع المسػتمزـ لحػب مػف يتمػذذ بيػا ،والشػاىد عمػى ذلػؾ ،انقطػاع تمػؾ
األلفة بانتفاء التمذذ منيا ،أو العثور عمى مف يتمذذ بيا أكثر منيا.
 إف الػػبعض يتحسػػر عمػػى عػػدـ إدراكػػو لزمػػاف العممػػاء والصػػالحيف السػػمؼ ،ليقتػػبس شػػيئا مػػف نػػورىـ ،والحػػاؿ أفالصالحيف في كؿ عصر ما اكتسبوا الصبلح إال بمباركػة ورعايػة صػاحب األمػر (ع) ،فينبغػي لمعبػد أف يعػيش الحسػرة
أزمػة األمور ،وبيمنو رزؽ الورى ،وبوجوده ثبتت األرض والسماء.
لفقد مف بيده ّ
 إف أثػػر سػػاعات اإلقبػػاؿ-التػػي تكػػوف بػػيف فتػػرة وأخػػرى -فػػي العبػػد الغافػػؿ ،كػػأثر المطػػر فػػي األرض القاحمػػة ،فإنػػوسرعاف ما يجؼ وال يستنبت شػيئا ..خبلفػا ألثرىػا فػي العبػد الػذاكر ،فيػي كػأثر المطػر فػي األرض الخصػبة ،فػإف كػؿ
قطرة ليا دورىا في سرعة نمو ما فييا مف البذور ،ووفرة ما عمييا مف النبات.
 إف مف القبيح أف يذكر العبد ربو بمسانو في صبلتو ،وينشغؿ عنو بقمبو! ..ومثمو كمػف يتػرؾ جميسػا يسػتثقمو بػيفيدي آلة تحدثو ،ويذىب إلى حيث الخموة بمف يحػب! ..ولنتصػور قػبح مثػؿ ىػذا العمػؿ لػو صػدر فػي حػؽ عظػيـ مػف
عظماء الخمؽ ،فكيؼ إذ صدر مثؿ ذلؾ في حؽ جبار السموات واألرض؟!..
 لو أف العبد إذا رأى إقباال في نفسو عمى ما يوجب لو اليبوط مف عالمو العموي ،يحس بما يشبو الغيػرة المػػنقدحةفػػي نفػػس الم ػرأة تجػػاه ضػػرتيا ،وينتابػػو شػػعور بالكراىػػة الشػػديدة تجػػاه الػػنفس ومػػا تشػػتييو ،عنػػد االسترسػػاؿ فػػي
الشيوات؛ فإف ىذا اإلحساس مف أفضؿ الروادع التي توجب استقامة العبد في الحياة.
التأمػؿ فػي بػديع صػنع الخػالؽ إلػى حالػة التفاعػؿ القمبػي مػع
 ينبغي لممؤمف أف ّيحوؿ حالػة االنبيػار الػذىني عنػد ّ
عظمتو ،فذلؾ يفيض عميو حالة مف االطمئناف الدائـ في حاضره ومستقبمو؛ ألنو يرى ذلؾ المدبر ليذا الكوف ،وأيضا
يفيض عميو مف الخشوع ،لما يرى أنو بيف يدي صاحب الممؾ الواسع المتقف.

113

 إف التوسؿ بأئمة اليدى (عمييـ السبلـ) أمر متيسر ،ينقدح فػي قمػوب حتػى غيػر المػواليف ،أو مػف ال يممػؾ الفيػـالكامؿ لدورىـ في تبميغ الرسالة ،وذلؾ إلحاطتيـ بالمآسي العظاـ ..وىنا تتجمى م ّنػة الحؽ ،إذ أىبط أنوارىـ المحدقػة
بالعرش إلى األرض ،بمآسييا وآالميا ،ليستنقذ عباده مف الجيالة وحيرة الضبللة.
 إف مف الممفت في بعض اآليات واألحاديث دعػوة ا﵀ تعػالى العبػاد إلػى نفسػو ،مػع عظمتػو وسػعة تفضػمو عمػييـ؛وغناه عنيـ! ..بؿ إف مثؿ ىذا اإلصرار مما ال يتعارؼ صدوره مف العباد ،بؿ ال ُي ّػعد مقبوال لدييـ ،ولكنو استعمؿ ذلؾ
في تعاممو مع خمقو؛ تحننا وتكرما؛ ألف نجاتيـ ال تكوف إال بالتوجو نحو الكماؿ المطمؽ.
 إف الشػػيطاف يصػػور الػػديف لمػػبعض ،بأنػػو عبػػارة عػػف سمسػػمة مػػف المنػػاىي والحرمػػاف ،لينفػػرىـ مػػف الػػديف وأىمػػو..والحاؿ أف ىذه المناىي مطابقة لمفطرة السميمة ،لضماف سبلمة الفرد والمجتمع ،وأف نسبتيا أقؿ مف المباحات ،وأنيا
تقابؿ المباحات مف الجنس نفسو ،كالزواج الذي يقابؿ الزنا ،والبيع الذي يقابؿ الربا.
 إف الذي يتأمؿ في أعجوبة سبلمة بدف اإلنساف ،واستمرار أعضائو في أداء وظائفيا المعقدة ،ما يقػارب القػرف أوأكثر مف الزماف ،وما ىو إال لحـ وعظػـ ،ولػو كػاف حديػدا لتآكػؿ! ..فكيػؼ ال يستشػعر دقػة الصػنع المذىمػة ،التػي قػد
توجب لو الخشوع والخضوع ،واإلحساس العميؽ بالعبودية المستوعبة لكؿ أركاف الوجود؟!.
 إف الػػبعض ال يحسػػف اسػػتغبلؿ ليمػػة الجمعػػة ويوميػػا ،وال يخفػػى أف لمشػػيطاف سػػعيو فػػي إليػػاء العبػػاد بػػيف ىػػذيفالحديف ،والشاىد عمى ذلؾ تفرغ الخمؽ لممعاصي فػي ىػذه الفتػرة ،فيرتكبػوف فييػا مػا ال يرتكبونػو طػواؿ أيػاـ األسػبوع
مف الموبقات ،مفوتيف عمى أنفسيـ ىذه الفرصة مف العفو ،التي ال تتاح ليـ في كؿ وقت.
 إف العشؽ الشديد يوجب االضطراب في التكويف النفسي والعقمي ،بمػا يفػوؽ أثػر بعػض الػذنوب الخارجيػة؛ والػدليؿعمى ذلؾ :عدـ قدرة العبد المبتمى بالعشؽ عمى االلتفػات إلػى ا﵀ تعػالى ،واإلحسػاس بحالػة مػف الصػدود عنػو ،لشػدة
انشغاؿ الفؤاد بمادة العشؽ؛ وىذا خبلفا لبعض الذنوب التي قد يقمع العبد عنيا تائبا إلى ربو.
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 إنػػو لمػػف الضػػروري إقنػػاع الػػنفس بالحقػػائؽ المحركػػة ليػػا ،والموجبػػة الستسػػياليا بعػػض الصػػعاب ،ومنيػػا :العمػػـبضرورة سموؾ ىذا السبيؿ الذي ينتيي إلى لقاء ا﵀ تعالى ،والعمـ بأف مراد المولى ال يتحقػؽ إال بالمخالفػة المسػتمرة
لمنفس ،والتذكير بما يعطاه مف المذات المعنوية البديمة ،والمكافأة بما يحؿ ويجمؿ مف المذائذ الحسية.
 إف العمػػـ المخػػزوف فػػي معػػادف الحكمػػة-أئمػػة اليػػدى (ع) -ال يعكسػػو مػػا صػػدر مػػنيـ ،خػػبلؿ قػػرنيف ونصػػؼ مػػفالزماف :قوال وفعبل وتقريرا ،فضبل عما وصؿ إلينػا مػف تػراثيـ وىػو أقػؿ القميػؿ؛ نظػ ار إلػى عػدـ تػدويف آثػارىـ مػف ِق َبػؿ
موالييـ بما يميؽ بشأنيـ ،إضافة إلى ضياع الكثير مف مرويػاتيـ عمى أيدي أعدائيـ.
 إف القرآف الكريـ عبر عف التفاعبلت السيئة-كالتأثر بشيوة بالنساء -بمرض القمب ،فيو الذي يدعو العبد لمطمػععند خضوع النساء ،ومف دوف القضاء عمى مرض القمب ،فإف الطمع سينقدح-بيف فتػرة وأخػرى -لمتمػذذ المحػرـ واف
منع تحققو ،وىكذا في كؿ السيئات ،فيناؾ استعداد نفسي مسبؽ لمتفاعؿ معيا.
 إف الحب يوحد اليـ في المحبوب ،ويبعث عمى اليمػة العاليػة لموصػوؿ إليػو؛ ومػف ىنػا قيػؿ إف مػف اكتػوى بالحػبالمجازي يسيؿ عميو الوصوؿ إلى الحب الحقيقي ..فمثمو كمف اتخذ معبودا واحدا غير ا﵀ تعالى ،ثـ انقطػع إليػو فػي
حركة واحدة؛ خبلفا لمف أنس بآلية متعددة ،فإف االنقطاع عف كؿ إلػو ،يحتاج إلى جيد خاص بإزائو.
 إف المؤمف مأمور بأف يطمب مف ربو أف ييبو رأفة ورحمة ولي األمر (ع) ،فالرأفة والرحمة واف كانت منقدحػة فػيقمػػب الػػولي ،إال أنيػػا مسػػتندة إلػػى رب العػػالميف ،ييبيػا لمػػف يشػػاء مػػف عبػػاده .وبػػذلؾ يتجمػػى لنػػا عػػدـ المفارقػػة بػػيف
االلتجاء إلى الحؽ أو إلى أوليائو ،سواء في :مجاؿ استجابة الدعاء ،أو الشفاعة ،أو األنس بالذكر.
 إف العبد تنتابػو حالػة مػف النشػاط ،منشػؤىا االرتيػاح لمػا يػرى مػف اسػتقرار حياتػو واكتفائػو مػف متػع الػدنيا ،ولكنػونشاط كاذب ،وليذا فإنو سرعاف ما ينقمب إلى كآبة وفتور ،ألدنى موجب مف موجبات القمؽ والتشويش ..أمػا النشػاط
الصادؽ فيو المستند إلى إحساس العبد برضا ا﵀ تعالى ،عند مطابقة أفعالو وتروكو ألوامره ونواىيو.
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 ما العمر إال مجموعة مف نقاط النور والظممة ،وما داـ العبد قاد ار عمى الػتحكـ فػي بعضػيا ليحوليػا إلػى بقعػة مػفنور ،فما المانع عقبل مف التحكـ في النقاط األخرى ،ليضفي عمى حياتو ىالة مػف النػور الثابػت المسػتغرؽ؟! ..ومػف
المعموـ أف ىذا النور الذي يكتسبو في الحياة الدنيا ،ىو نفسو الذي يسعى بيف يديو يوـ العرض األكبر.
 إذا كانت حسرة اإلنساف لفقد ما ىو مصيره إلى الفقد والزواؿ ،قد توجب لو الوىف والسقـ الدائـ ،فكيؼ بحسرة مفيرى نفسو فاقدا لمف يعود إليو كؿ موجود ومفقػود؟! ..ومػف ىنػا كانػت حسػرة وأنػيف العػارفيف بػا﵀ تعػالى ،مػف أعظػـ
حاالت الحسرة واألنيف في حياة البشر ،لعظمة مف فقدوه ذك ار في النفوس ،وتجميا في القموب.
 إف السائر إلى ا﵀ تعالى في أوؿ الطريػؽ تنتابػو حالػة مػف الػذىوؿ ،إلدراكػو بعػض الحقػائؽ الجديػدة عمػى عالمػو،فيميػؿ إلػػى العزلػػة عػػف النػػاس .ولكػػف ينبغػػي لػػو تجػػاوز ىػػذه المرحمػػة ،ليصػػؿ إلػػى مرحمػػة الجمػػع بػػيف مختمػػؼ جيػػات
مف عميو الحؽ تعالى مف المعرفة الخاصة.
التكميؼ ،حفاظا عمى ما ىو فيو ،بؿ يسعى لتعريؼ اآلخريف بما ّ
 إف المشغوؿ عف ا﵀ تعالى-ولو بالمياـ مف األمور -متنػزؿ إلى رتبة الغافميف؛ إذ إف أىمية مػا ىػو مشػغوؿ فيػومػػف تجػػارة أو عمػػـ ،ال يخرجػػو عػػف تمػػؾ المرتبػػة النازلػػة ،التػػي يشػػترؾ فييػػا الغػػافموف جميعػػا ،عمػػى اخػػتبلؼ درجػػات
اىتماميـ ..فبل حؽ لمف كاف عمى األرض ولو في أعالي الجباؿ ،أف يقيس نفسو إلى مف ىو في أعالي السماء.
 إف المصائب التي جرت عمى أىؿ البيت (ع) ليست مواجية شخص لشخص ،لتزوؿ آثارىا بزواؿ أصحابيا! ..إنماىي مواجية بيف أولياء الحؽ والطاغوت ،وىذه المواجية استمرت جيبل بعد جيؿ ،ووارث المآسي في ىذا العصر ىػو
بقية الماضيف (ع) ،الذي ينتظر ساعة حسـ ىذا الصراع ،الذي بدأ وال ينتيي إال عمى يديو الكريمتيف.
 إف الغافؿ عف ا﵀ تعالى يقترف بو شيطاف يغويو ،غير الشيطاف األكبػر الػذي ُيشػرؼ عميػو وعمػى قرينػو؟! ..ومػفالمعموـ أف ىذا الشيطاف القريف ،يصاحبو فػي كػؿ تقمباتػو ،فيكػوف خبيػ ار بواقعػو أكثػر مػف نفسػو ،ويعمػـ نقػاط ضػعفو
وقوتو ،فيسوقو إلى الياوية ،مستعينا بنقاط ضعفو ،بعد أف أبعده عف جادة اليدى ،بجعمو معرضا عف نقاط قوتو.
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 ال ينبغي لمسائر أف يركف إلى ما ينتابو مف الحاالت الروحية-المتمثمة بالطمأنينة واالرتياح والسكوف -ويغتػر بيا،وتكوف ىدفو ،إنما ىي بمثابة محطات استراحة وتشجيع لو عمى إدامة السير ..فيو كمف يمشي إلى سػمطاف ،وتنػػثر
لو في الطريؽ الرياحيف والزىور ،فميس لو االنشغاؿ بالتقاطيا ،حتى ال تفوت عميو فرصة المقاء بالسمطاف.
 إف تأثر العبد عند تعاممو مع النساء إنما ىو فرع المسانخة واالنسجاـ مػع تمػؾ األجػواء؛ فمػو أف العبػد قيػػد نفسػوبعدـ التفاعؿ المنيي عنو مع غير المحارـ ،لتحققت فيو عدـ السنخية الواعية-واف بقيػت الػدوافع الغريزيػة بحاليػا-
وبذلؾ تُرفع مقتضيات الوقوع في الزالت ،بدال مف إيجاد الموانع التي ال دواـ ليا ،أماـ أمواج الشيوات العاتية.
 إف البعض يعتاد عمى حالة رتيبة مف األنس بالعبادة ،ومف المعموـ أف استعداد العبد لمطاعة مػف موجبػات شػمولوبالجزاء التفضمي األبدي مف المولى الكريـ ،فمو توفاه ا﵀ تعالى فإف انقطاعو عنيا ال يؤثر كثيػ ار فػي رصػيده ..ولكػف
البعض يكوف في تكامؿ مستمر ،مما قد يوجب لو منحة إطالة العمر ،فيتوفاه ا﵀ تعالى وىو في أعمى سمـ التكامؿ.
 إف الذي يميؿ إلى النساء ،مف الطبيعي أف يتفاعؿ مع كؿ أنثى ،ولو أدى ذلؾ األمر إلى وقوعو في الحػراـ ..ومػفىنا فميس الحؿ مجاىػدة الفػرد ،بػؿ السػعي المػتبلؾ حالػة مػف التعػالي عمػى جػنس النسػاء ،وعندئػذ لػف يجػد مجاىػدة
ومعاناة في التجاوز عف الفرد ،الندراجو تحت ذلؾ الجنس الذي نجح في التعػالي عميػو ..وىكػذا فػي بػاقي الشػيوات،
فالحؿ ىو مجاىدة الجنس ال الفرد.
 إف البعض قد يخطئ في تناوؿ بعض الصفات الكمالية ،مفيوما وتطبيقا ،ألنيا مفػاىيـ متأرجحػة عنػد الخمػؽ بػيفجانبي اإلفراط والتفريط ،فيأخذ بأحد الجانبيف ،ويجمب لنفسو ما ال يحمد عقباه ..والبعض قد يوفؽ في تطبيؽ بعضيا
دوف غيرىا ،فينمو تكوينو النفسي نموا غير متزف ،كالذي نما بعض أجزاء بدنو دوف اآلخر ،والمطموب االعتػداؿ فػي
كؿ صفات الكماؿ.
 يجب عمى مف يريد القياـ بحقوؽ عبوديػة ا﵀ تعػالى ،أف يعمػـ أوال وظػائؼ العبوديػة فػي كػؿ عضػو مػف أعضػائو،حتى يعطي كؿ عضو حقو فػي العبػادة ..ولػو قصػر فػي بعضػيا لكػاف وجػوده وجػودا غيػر متػوازف ،كعبػد فيػو شػركاء
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ػػترؾ إلػػػى بػػػاقي الشػػػركاء ،فيػػػو الغنػػػي عػػػف الخػػػالص ،فكيػػػؼ
متشاكسػػػوف ،والحػػػؽ خيػػػر الشػػػركاء ،إذ يسػػػمـ المشػ َ
بالمشترؾ؟!..
َ
 إف مػػف يريػػد فػػتح ميػػاديف العبوديػػة لمحػػؽ ،يواجػػو صفّػػػا متراصػػا مػػف الشػػياطيف يرونػػو وال يػراىـ؛ فمػػا عميػػو إال أفيشير سبلحو ويقػتحـ الميػداف ،ثػـ ينتظػر جنػود المبلئكػة المسػوميف ،المو ّكمػة بالنصػر والفػتح ..وينبغػي لػو مواصػمة
السير بعػد االقتحػاـ ،واال فػإف التبػاطؤ والركػوف إلػى النصػر األوؿ ،ممػا قػد يوجػب اجتمػاع فمػوؿ الشػياطيف المنيزمػة
الستدراؾ اليزيمة!..
اج َييف ،وكممػػا سػػما أحػػد المتػو ِ
 إف طبيعػػة المواجيػػة تقتضػػي سػػرياف اآلثػػار بػػيف المتػو ِاج َييف اشػػتد التفاعػػؿ والتػػأثير
بينيما ..ففي عالـ المعرفة مواجية المعمومة لمجياز المدرؾ توجب انعكاس المعػاني فػي النفػوس ،وفػي عػالـ اإلنػارة
الحسية مواجية الشيء لمنور توجب انعكاس النػور فػي الشػيء ،وفػي عػالـ الحقػائؽ مواجيػة القمػب لمحقيقػة توجػب
انعكاس آثارىا في القمب.
 ال ينبغي لخدمة الديف التحير فػي اختيػار السػبيؿ األصػمح ،بػؿ عمػييـ أف يتسػمحوا بمػا يعيػنيـ عمػى فػتح الميػاديفالمختمفة ،التي أمر ا﵀ تعمى بفتحيا ..كالمقاتؿ الذي يتعمـ فنوف القتاؿ ،مف دوف أف يشترط جبية قتاؿ بعينيا ،فيو
يسمّـ نفسو إلى ولي أمره الذي يوجيو أينما شاء ،والػذي ينظػر إلػى الجميػع بنظػرة واحػدة ،مػا دامػوا جميعػا فػي حالػة
واحدة مف االستعداد المتثاؿ األوامر.
 يجػػب عمػػى العبػػد اآلبػػؽ مػػف م ػواله المسػػارعة فػػي العػػودة إلي ػو ،مص ػ ار فػػي طػػرؽ بػػاب رحمتػػو ،باكيػػا ومستشػػفعابأوليائػػو ..ومثمػػو كالطفػػؿ الػػذي أغضػػب أمػػو ،متشػػاغبل بميػػوه ولعبػػو ،ولمػػا أخػػذه الحنػػيف إلػػى دؼء أحضػػانيا ،شػػرع
ينظؼ بدنو مما عمؽ بو مف األقذار ،متوجيا إلى الدار ،حتى إذا وصؿ تعالى صراخو وبكاءه وىو يطػرؽ البػاب ،واذا
بيذه األـ تفتح لو وتأخذه بيف أحضانيا.
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