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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 
 
 

 إن أكــرمكــم عنــد هللا أتــقـاكــم .       
  
 ) قرآن كريم ( 
 

ولــــــــــــــتكن مــــــــــــــنكم أمــــــــــــــ   ــــــــــــــدعون إلــــــــــــــ  ال  ــــــــــــــر   ويــــــــــــــ مرون بــــــــــــــالم رو                                           
 وينهون عن المنكر   وأولئك هم المفلحون .

 ) قرآن كريم (  
 

ـــــــــــــ  الحـــــــــــــ    اليضـــــــــــــرهم مـــــــــــــن                                                 التـــــــــــــأات  ائفـــــــــــــ  مـــــــــــــن أمتـــــــــــــ  قائمـــــــــــــ  عل
  ذلهم وال من  الفهم   حت  ي ت  أمر هللا وهم ظاهرون .

 
 ) حد ث شريف (  
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 مقدم 
 

ـــــــــــا   وال ـــــــــــ   ـــــــــــ  قلو ن ـــــــــــ    ـــــــــــان وأين ـــــــــــا االيم ـــــــــــو ال ن ـــــــــــذن حف ـــــــــــد ا ال                                         الحم
ــــــــــــذن أرســــــــــــل ــــــــــــا رســــــــــــوت هللا   ال ــــــــــــ  موالن ــــــــــــان عل                                                                  والســــــــــــ م التامــــــــــــان المبارك

                                  هللا شــــــــــــاهدا ومبشـــــــــــــرا ونــــــــــــذ را   وداعيـــــــــــــا الــــــــــــ  هللا باذنـــــــــــــ  وســــــــــــرا ا من ـــــــــــــرا 
                                        واالـــــــــــذ ن آمنـــــــــــوا بـــــــــــاا ورســـــــــــول  واتب ـــــــــــ هللا عـــــــــــن آلـــــــــــ  و ـــــــــــحب   ورضـــــــــــ  

منهـا هم ممـن سـبق   المتقون   ورض  هللا عمن سار عل النور الذن أنأت م     أولئك هم 
     اشــوا ب فــدان أرواحهــا م لقــ  بــالم  ا علــ  لهــم مــن هللا الحســن    وألــأمهم كلمــ  التقــون 

 ـ   بـ  أرض    والـدعا  لد نـ    وآتـاهم مـن  ضـل  النـور الـذن يمشـون     هللا   كانوا  لفاء 
الرمــرا    وا  ـ   لقــ  آيــا   عــانوا هللا   وأرمــر  دعـوتهم أ  ــوالنـا     اســت انوا بـاا   وأ

                                                 فن متــ  الــد ن   ويشــر  نــورد   ويمتــد الــ  مــا شــاء هللا     يقــ ن    ي ــ  ف نــا  يقــون فهــا ال
 من آ ا  .ل  

وهــــــــــــــ الء االئمــــــــــــــ    هــــــــــــــم الســــــــــــــابقون بــــــــــــــال  را    وهــــــــــــــم  ــــــــــــــ   ــــــــــــــلتهم                                                            
ــــــــ                              ــــــــم ي م ــــــــم ل ــــــــم مــــــــن عل ــــــــم وعمــــــــ  و هــــــــاد وذو  وشــــــــو     ك ــــــــاا أهــــــــ  عل                    ب

 شو  بالتمن  .  وكم من ذو     سقم   وكم من ب    وكم من  هاد مشوو ب ل   
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ـــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــن حـــــــــو أولئـــــــــك االئمـــــــــ  االتقيـــــــــاء ا  ـــــــــفياء   الـــــــــذن ارتكـــــــــأ                                          وأ 
ـــــــــــار  المشـــــــــــاعر     حـــــــــــدر  ـــــــــــ  ق ر ـــــــــــ    وعـــــــــــأ  عل ـــــــــــار أرومت ـــــــــــ  أوت ـــــــــــ                                           ل

وربــ  بــالت لي اليــ  تم  ياشــ  بالحركــ   ــ   لــو هللا    راتــ   ــ  قلــو هم عا فــ   ــوار     هــفن
 ريـدون و هـ     لـي  لهـم مـن دونـ  راحـ  أو قـرار    ان     دعون ر هم بالغـدا  وال شـ سبح

 االنتساو الي    وسماهم    القرآن الكريم ) عباد الرحمن ( .ب   شر هم
ــــــــــــارد بحشــــــــــــاهم  ــــــــــــاءوا            أضــــــــــــرم الو ــــــــــــد ن ــــــــــــاحوا ون ــــــــــــرام ن ــــــــــــ  الغ                                               ولرق

ــــــــــو ســــــــــر ــــــــــالنســــــــــ  و  ــــــــــ  ا شــــــــــاء          ف حــــــــــفهم  ه ــــــــــذو  مال                                          بســــــــــون ال
                                               حتــــــــــــــــ  اذا آنســــــــــــــــهم هللا بقر ــــــــــــــــ    ورفــــــــــــــــتهم  ــــــــــــــــ   نبــــــــــــــــ    وا ت ــــــــــــــــم

مشــر هم ا  ــف     وار وال تــ    ل ــدت ال لــ  فهــم علــ فرحمتــ      لهــم أع مــا  فاقــ  بــ ن
لحضـر  مـن أحبابـ       ـذوا عـنهم   وأع ـوا ا وا بق      ذا  شرافهم عشا  وموردهم ا نق 

 هـ    ـي  ب ـد   ـ    وهـم أمـانمن  ل هم   لتتـوارث الـدعو  المحمديـ    وهـ  دعـو  الحـ    
 ا رض حت   رث هللا ا رض ومن عل ها .

ر هـم عتـوا وكفـرا    وقـي مـا حكـ  هللا أن سـيكون    اذا  ـون هللا أع مهـم المنشـور    ضـ  أهـ  االرض    ـ نكروا
   لناهـا ح ـ دا لـي  أو نهـارا  تاهـا امرنـاا أنهم قادرون عل ها أ) حت  اذا أ ذ  ا رض أ ر ها واأين  وظن أهله

 ون وذ باا من الكفر وأهل  .  ك ن لم تغن با م  (  
                                  وكانـــــــــــ  امامـــــــــــ  النـــــــــــا  ب ـــــــــــد موالنـــــــــــا رســـــــــــوت هللا  ـــــــــــل  هللا عليـــــــــــ  وســـــــــــلم 
                                          للســـــــــــــاد  ال ـــــــــــــحاب    ومـــــــــــــن ب ـــــــــــــدهم للتـــــــــــــاب  ن   ومـــــــــــــن ب ـــــــــــــدهم لتـــــــــــــاب  

ــــــــــــرون ا ــــــــــــد الق ــــــــــــذ ن ظهــــــــــــروا ب  ــــــــــــاد ال ــــــــــــ  للأهــــــــــــاد وال ب ــــــــــــم كان ــــــــــــاب  ن   ر                                لت
ـــــــــــــ    رـــــــــــــم ق ـــــــــــــ  لل ـــــــــــــوا  المـــــــــــــراع ن أنفاســـــــــــــهم مـــــــــــــي هللا                                                 الفاضـــــــــــــل  ا ول

المت و   (    تولوا  فهم ) ) ال و ي  ( وذلك ب د المائ  االول  من اله ر    وق   للمتشفه ن
أحكام الشري   الغراء وآدافها   الظاهر  والبا نـ    وقـد  االمام     تر ي  القلوو مي هللا   عل 

         دعون الت و  وهو منهم فراء ظهر    النا  أدعياء    ك 
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مــن  هــ  الحــ      ــ ر   الحــ   والبا ــ     و ــو  ان   تفــ ن  المســلم  المنهــا   ال ــحي 
غ ــرهم   ــ  قل ــ   أو كر ــر  ا  نــا نوال ي د  ال ــو ي   المتب ــ ن للكتــاو والســن  وال ماعــ   الســا

 يمكـــث   ـــ  الأ ـــد   ـــذهو  فـــاء  وأمـــا مـــا  نفـــي النـــا   )    مـــا مهمـــا ادعـــوا انهـــم  ـــو ي 
                            االرض  (  .

وأ ـذ   عنـ  ال ريقـ   راشـد ن .ديقا  مـن هـ الء ا ئمـ   ال ـو ي   الوقد  أدرك  بحمد هللا    
الساد  الهاد ن المهتد ن  ـ  ع ـرنا     وهـو ال ـار    ال ل لي     وه  من أ د  وأفرك  ر  

بالقـاهر     ا نـوار  س دن الش خ  عفد الس م الحلوان  رض  هللا عنـ  )   سـاكن ضـريح  باا
ــو    ســن   ــ  كفــر تهــرم  1944والمت   راد   وهــورــهللا (     ــو   وهــو ا ن  ــ  ضــريح   

                                  ليفــــــــــ   الق ــــــــــو الكف ــــــــــر ســــــــــل ان أمانــــــــــ     وم ــــــــــدد  قرنــــــــــ  ســــــــــ دن الحــــــــــا 
سـن    و  والمتـ محمد أفو  ل    احو  ال ريقـ  ال ل ليـ  )  سـاكن ضـريح   ا نوار الأقـاأي 

                          وكــــــان ســــــفو تــــــدوين هــــــذا الكت ــــــو   انــــــ  ذهفــــــ   ومــــــا  توضــــــ   ل ــــــ      (  1920
المغـــرو      ـــر لـــ   بالهـــام مـــن هللا   أن أ  ـــ      ووقـــي   ـــ   ـــا رن أيضـــا أن أســـمي  
)  منها   ال و ي   (     ولما  و د   أن    تحق   ال ا ر عونا  للناشـئ  علـ  ال اعـ     

 وحاول   اهـداضمنت  ما أست    من ع ار   كرن ب د ت ر ت  ال ويل   وم ال ات  الكف ر    
ـــــ  ســـــهل      ـــــ  لغ ـــــون   ـــــ                          لأن يك ـــــض  أو  استشـــــك    ـــــا غم ـــــم  م ـــــ   ه  تيســـــر  لقارئ

                                             أمر ه الء ال و ي   الكرام . 
ــــــــــن  ضــــــــــل    ــــــــــدان  اليــــــــــ  م ــــــــــ  هللا    الــــــــــذن ه ــــــــــ  هــــــــــذا و  ــــــــــ  ارد  ب مل                                   وان

أشـ ي فـذلك  غ ـرن  ئن ق ر علم  وعمل       ر و  أن  نف ن   هللا  بحسن ن ت    ول لـ ول
اظهار ما عندهم    هذا الم ات ال  و     ـنن     ممن هم أقون من  ماد     وأرسخ قدما    

 والذكرن  تنفي الم من ن .    ن و نف المرء قل   فنفس  كر ر
ا  ـ   علـ  الكت ـو    غنم دعو   بالمغفر      من كـ  مـن  تـاه لـ وأر وا ب د ما تقدم  أن أ 

 وهللا  تول  عن   أاءهم .
   ر نا تقف  منا انك أن  السميي  ال ليم .   
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 م رحمن الرح ــلم هللا ابس                   
 

 ت ريف ال و ي   : 
                                         ال ـــــــــــــو ي     ـــــــــــــ  أبســـــــــــــ   ت ريـــــــــــــف وأو ـــــــــــــأد    هـــــــــــــم المـــــــــــــ من ن حقـــــــــــــا   

  الذ ن أ ل وا  د نهم ا    وآررود ت ال   عل  ما سواد . 
 
 
ــاب   ن  ــاب   الت ــاب   ن وت ــ هم   رضــ وقــد شــم  هــذا الت ريــف عمــوم ال ــحاب   والت وان هللا عل

ــر  ــا رســوتوهــ الء هــم    ــا موالن ــ  الحــ القــرون   كمــا أ فرن ــ  وســلم   د ث هللا  ــل  هللا علي
رــم الــذ ن  لــونهم     رــم  الــذ ن  لــونهم  ((     ولــم   لقفــوا  الشــريف ))    ــر القــرون قرنــ   

 ال حب   والتب ي  كان  أأك  لهم   اذ ال ي دلها شر  آ ر . بال و ي    ن
 
باســم الأهــاد علــ  هللا  دنيا والم ــ  ال هــا ا ــت  المقفلــون ولمــا  ــن   النــا   الــ  م ال ــ  الــ 

ــــ ــــاد   ر ــــذ ن وال ب ــــ  ل ــــوا  المــــ من ن   ال ــــ  م  ق  ــــ  ال ال ــــال   ر  ــــوا همــــتهم عــــن ال ل
 اللقو    القرن الران   من اله ر   النفوي  .    وعر وا فذلك)) ال و ي   ((  

 
 منش   اللقو :  
ـــــــــ  ال ـــــــــفا  ـــــــــو   هـــــــــ  هـــــــــو منســـــــــوو ال ـــــــــك اللق ـــــــــ  منشـــــــــ   ذل ـــــــــف   أو                             ءوا نل

 يقيم   ها  قراء ال حاب     الذ ن كانوا  دعون ال  ال ف  الت  كان 
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                                   ر هــــــــــــم بالغــــــــــــدا  وال شــــــــــــ   ريــــــــــــدون و هــــــــــــ    أو الــــــــــــ  ال ــــــــــــف    باعتبــــــــــــار
الســرا    ــاحو كتــاو  القــوم  ــ  ال ــف ا وت  مــن ا تقيــاء     وأر ــ   ا قــوات عنــد االمــام

ـــ  ال ـــو     ـــ  منســـوو ال ـــا  القـــوم    كمـــا  عـــر   ))  اللمـــي  ((  أن ـــذن هـــو غالـــو لب ال
 المسي  علي  ال    والس م بالحوارن    وه   الم بـ   الفيضـاء الحواريون  أ حاو الس د

أدركـ  سـب  ن مـن أهـ   ب ـرن أنـ  قـات :الت  كانوا  لبسونها   وقد رون عن االمام الحسـن ال
ــ  ال ــفا فــدر كلهــم  لبســون ال ــو     وال   فــ  ء  أو ال ــف  أو ال ــف   ال ان النســب  ال

 ح ث اللغ   ال ر ي  .   من   يشهد لها قيا 
 

 تمسك ال و ي  بالكتاو والسن  :  
ـــــــــا  ـــــــــد ن   كمـــــــــا  يظـــــــــن  ب ـــــــــض  الن ـــــــــدا   ـــــــــ  ال ـــــــــد  ال ـــــــــو ي   د  ـــــــــم  فت                          ول
                        أســـــــــتنادا  الـــــــــ  مـــــــــا  ي تيـــــــــ   مـــــــــن الأيـــــــــ  أو المنكـــــــــرا   نـــــــــا   ـــــــــدعون أنهـــــــــم
                                    ـــــــــــو ي    وليســـــــــــوا مـــــــــــن ال ـــــــــــو ي   ـــــــــــ  قل ـــــــــــ  أو كر ـــــــــــر   وقـــــــــــد  اعت ـــــــــــم 

ـــــــــم يضـــــــــلوا  عـــــــــن  ســـــــــواء  الســـــــــف    و الســـــــــاد  ال ـــــــــ ـــــــــاو والســـــــــن     ل                                 ي  بالكت
 ال  رت   الو وت من لم  تابي الرسوت . : ولقد قالوا بح 

 
ــــــــــذن   ــــــــــ  ال ــــــــــن ال ــــــــــو ي  وك ــــــــــذا   – ــــــــــد م ــــــــــا ه ــــــــــ  كتافن ــــــــــم   ــــــــــ  فه                                         -ون ن

بفقـ  الم تهـد ن  ـ  ا حكـام    الذ ن اتب وا السلف ال ال     ال قائد   وعملواأولئك ا تقياء 
 –اال هللا  ل  هللا علي  وسلم    ت سوا ب  قوال وعم  وح    وأينوا قلو هم ب حوات موالنا رسوت

أراد أن  تشرو مشر هم    وا قواعدد   ووض وا م  لحات  لمنأنهم دونوا علم الت و    وق د
والت وي      نهـم  ـ   هـادهم للـنف      هـد ون الـ  الر     ي  ذ د ن  بقو  ال أائم   ال ب

 نـك وهـو أن ت فـد هللا ك هم   لي ـلوا الـ  مقـام االحسـانوت م ر ظـواهرهم و ـوا نو  تأكي  النف
  اء     حد ث  مسلم  المشهور . ن لم تكن تراد  ان   راك   كما تراد      
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 علم الت و  علم الفيض : 
 

ــــــــــم الت ــــــــــو     و  ــــــــــ  االســــــــــ م  اوعل ــــــــــ    ــــــــــد ن الحادر ــــــــــوم ال                                     ن كــــــــــان مــــــــــن عل
                                    فقــــــــــــ  والتفســــــــــــ ر  عــــــــــــن غ ــــــــــــرد مــــــــــــن ال لــــــــــــوم الحادرــــــــــــ  كالاال أنــــــــــــ  يفتــــــــــــر

الن ـو   الظـاهر        الـ  المـذاقا  البا نـ  الـ   انـووالحد ث       أن  يستند    عموم
استند ال  الن و     ر ها  ت ريج االلهام  النابي عـن  ـيض القلـوو  وا رواه     قـ  واذا 

كمـا عر ـ    لم اللدان   لاب ب  من يشاء من عبادد   وي ر  الذن     هللا ان  علم الفيض  
وعلمنـاد مـن آت نـاد رحمـ  مـن عنـدنا  دا  مـن عبادنـافـع االقرآن الكريم    قول  ت ـال  )   و ـد

 تنفـد .  ويقـوت  سـ دن   فـر ال ـاد  رضـ  ذن مـن كلمـا  هللا التـ  الالدنا علما (      هو 
  وال قـــ    ام  دل لـــ وااللهـــ قلـــو روه ال لـــم    وال ـــد   هد ـــ   هللا عنـــ  ))  أن  اســـتنار   ال

 ((  .  مستقرد   وهللا مو ه  
 

 ان اكرمكم عند هللا أتقاكم  :  
                                                 بـــــــــــــاد  بـــــــــــــالتقون    ال بالحســـــــــــــو وا ســـــــــــــ م يف ـــــــــــــر أنـــــــــــــ  يفاضـــــــــــــ  فـــــــــــــ ن ال

كــرمكم  عنـــد هللا )  ان أ وال بالنســو    وال بـــال ن     وال بــاللون    ك ـــف وهللا ت ــال  يقـــوت
ي  ـذون  الف   الـ  المـوال   ـ  ال ـدر  االوت  أتقاكم  (  وقد   ل   الفض ء  من أشرا  آت

وال   فى لــ  المســلم ن   ضــ  المــوال    أمرــات ســادتنا نــا ي  )   مــول   افــن  عــنهم  ال لــم  
                                (عمـــر  ( وعكرمـــ   )  مـــول   افـــن  عبـــا   (    وع ـــاء  فـــن ر ـــاه  )  مـــول  افـــن عمـــر  

اعتــرض علــ  ســ دن    ولمــا )  مــول   ا مــام علــ   (ميســر  الفهــرن  (     وافــن  أفــ  را ــي  
) مــن المــوال  الفضــ ء  (    قــات :  ن   ــ    لوســ   الــ  أيــد  فــن أســلم االمــام  أيــن ال افــد 

 ح ث كان  .  نبغ   لل لم  أن  ذهو  الي 
 
 أن مـن رون  ماال حاب     ن  للموال  بال لم  والتقون  من مكان     نظرويدلك  عل  ما كا  

 فن عمر رض  هللا   ال حاف   ال ل    عفد
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ـــــــات  ـــــــا  مســـــــائ       ســـــــ لود   هـــــــا      ق ـــــــ  أهله ـــــــي  ل ـــــــ       م ـــــــدم مك ـــــــ  ق                      هللا عن
ن ع ـاء  (     وقـد  قـات  يا أه  مك   المسائ      و ـيكم  أفـن  أفـ   ر ـاه )  أأت م ون ل  

لـو عـر  ال ر يـ   أن   ع اء  مي  مـا فلغـ   مـن  الفضـ   فـ ن  النـا   :  أنـ   كـان   تمنـ 
 ك    درك  ما  غاو  عن  من أسرار  القرآن  الكريم  . أحسن  مما  عر    

الب ــر      أمســك  عــن   وقــات  قــر  فــن   الــد  :  كــان  الحســن  الب ــرن  اذا  قــدم  عكرمــ  
لتفســ ر  والفتيــا  مــادام  عكرمــ   بالب ــر     وقــد عنــ   ســ دنا  عفــد هللا  فــن عبــا   فتر يــ  ا

ــ  مــن ــ ن  أ   وا حســن االســت داد عكرمــ      لمــا رآد   ي ــ   ف مــ   ئالمــام  الحســن  الب ــرن ل
ـــــف   ال ـــــو ي  ـــــرو     ك  ـــــدم الم  ـــــانالق ـــــن  اليم ـــــ   ف ـــــد  حذيف ـــــ     ـــــد  ت ـــــر   عل                         وق

عليـــ    ـــ  االلهـــام   ال ـــحاف   ال ل ـــ   رضـــ  هللا  عنـــ      ويحـــدث عكرمـــ  عـــن  ضـــ  هللا
 يقوت  :  ان     ر   ال  السو         سمي الر    تكلم  بالكلمـ      يفـت   لـ    مسـون  

الحسن أ   االس م    وعلي   تفن  كـ   مفـا رد    أن ال ل   رن  بابا من ال لم  وكان عكرم 
 يقوت  ب  ال و ي  عل   الدوام .وهذا ما  

 
 التواضي  لل لم  :  
أو ـو                        والتواضي لل لـم و   عل  ما  نفي  الم من     د ن  واوالحر   

حنيفـ                                ويرون  عن وكيي  فن ال راه الحا ظ  قات  :  قـات لـ  أفـو
بمكـ                           المناسـك  مسـ   أفـواو مـن  ف     أ  ـ     ـ   االن مان فن ر
  أن    قل   : ن ـم قأعرا    قات  ل ا  ح ام     وذلك  أن  أرد  أن أحل   رأس       لمن ه

 لــ        لســ   ا :  بكــم  تحلــ  رأســ     قــات النســك ال يشــار     هــاوكنــ  قــد قلــ     
ــ     ــا  عــن  القفل ــ منحر  ــ     و باســتقبا    ومــ  ال ــ   رأســ   مــن ال انــوأرد  أن ت القفل  أحل

يحلـ                         و  ـ       درتـ    شـقك  ا يمـن مـن رأسـك     قات :  أدرا يسر 
                               رأســـــــــــ   وأنـــــــــــا  ســـــــــــاك      قـــــــــــات  لـــــــــــ  :  كفـــــــــــر       لـــــــــــ  أكفـــــــــــر حتـــــــــــ 

      قات  :      رك ت ن    :  رحل     قلريد تهو     قات :  أ ن  ذقم  
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مـا رأ تـك وم ـ  علـم     قلـ   مـن أ ـن لـك  هـذا الح ـام االما  نبغ  أن  يكون  هذا  مـن مرـ  رم مض     قل  : 
 فن أف  ر اه  يف   هذا . اأمرتن  ب   قات : رأ    ع اء 

 
    علم الت و   لل وا  :

لـ   ال ـوام الـذ ن   لـدون للراحـ    الت ـو  ال ي ـل    ـو ي   لـم توضـي ل امـ   المسـلم ن    نوم  لحا  ال 
ال مـن كـان مـنهم ا عل  النفو     وأنما  هو علم ال وا    لذلك ال يفهم  لغتهم يسر با  ف اوي  ذون  الد ن 
 أو  لسو ا   وكما ال يفهم ا   حا  ال ـو اال مـن كـان  ف بـا    ال من كانا  حا  الف  س      كما ال يفهم ا

أهل      ممأو   بـالمرار   والغ ـ  يقوت  كما أن الت و ماويا  وهكذا   كما من كان  كي  حا  الكمياء اال ا 
 يض ف  الركفت ن   ويحأن  القلو   ويدمي  ال  ن   ومما قالوا    ذلك  :      واالشتغات ب 

  م ــرو   بالفر    ن أ و  اال          لي    درك   معلو   علم  الت
 و مكفالشم    درك ضوءوك ف       درك        لي   من ي ر     ف وك

لقوا  ل بادتـ   ما سواد   باعتبار أن  ال باد   عل   ا رار هللا ت ال سف  من  لسفا  ال باد     منش د والت و    ل
امامنـا  علـ  كـرم هللا ويقـوت       الفان ها  ر لهم وأبق  من الدنيا  الت  يشتغ  أكررالنا  فأ ر  ت ال     وا  ر 

و ـا    ر ـا الرـواو  لـم  ي مـ   ر البقاء  (    كما يقـوت ) ع فـ  لمـن دا وتارك  ه   ) ع ف   ل امردارالفناء و 
البا نــ  عنـد  ا تقيــاء  )  أنفســهم  مــنهم  ــ    كمــا  يقــوت  ـ   م اهــد   الــنف   الم اهــد ال قـاو  لــم يكــف  (   
 .    راح   (   عناء   والنا  منهم

يقولـون :   وهـم   فرضـوان  هللا   ل تم وا   ورمراتها     ف   ولي   م رو ال و ي   من ا  ر  أن  تمت وا بال ن  
 ال  نات 
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غاي  رضاد  من    قلب  سواد     وقـد أعـد   ال نـ  للمتقـ ن  الـذ ن  يفـوأون فرضـوان     وال رضـوان  اال  
اال   ر ــ   اال  فتوح ــدد     وال  توح ــد  اال  ب اعتــ      وال   اعــ وال  م  بم ر تــ   ــ   هــذد  الحيــا   الــدنيا

اال  بمحفت  ت ال     والمحب   تقتضـ   أال   رد  ت ال  عل  ما سواد   وال  ا رارراا بفتقواد     وال  تقون  اال 
 حبا  ا  ( .  حت   يسكن مي محفوب   ويفوأ  فرضوان   )  والذ ن  آمنوا  أشد يسكن حن ن  ال فد  وأن ن 

 
 الفر   ف ن  ال و ي   وعام  المسلم ن  :  
    ال ام   يقفون  عند  ال باد  السـ حي      وهذا  هو  مفتر   ال ر   ف ن ال و ي   وعام  المسلم ن   

وي لدون  للحظوظ وراح   ا  ساد    وي  ذون      الد ن با  ف  ا يسر كما  قـدمنا   يسـتون   ـ  ذلـك 
ي  ـذون  بـا  ف  ا يسـر  :   ال هال   مـنهم  وأهـ   الرقا ـ     وي تفـر  ال ـو ي   أهـ   ال لـم الـذ نأه   

أه  غفل     رضوا  با مان     وافتلوا بحظوظهم     كما  ذهو  س دن  عمر فن الفارض  رضـ  هللا  عنـ  
    قول  :  

 
  ح   ي   واعتلـــوا  ف انفهم  عن              وا  رض  قوم  للغرام    عرضــت 

 وظهمبحظــ لواتوا  با مان  وافرض
 والـتوا  بحار  الحو   دعون  ما افو اضــ

 وا عن مكانهم هم    السرن لم  فرحـ
 واالس ر  عن    وقد   كلــوا     وما ظ نـ

 
ل فوديـ       ـ    ال بـاد   وسـ ل   للتو ـ   ل اد   الس حي   ال تكف       نبويرن  الساد  ال و ي   أن  ال 

ــد ن بقــو  ــد  مــن أ ــذ ال ــ      ومــن عــر   ف ــ      ومــن عــر لكســو ال فودي ــد  عــر  ر  نفســ      نفســ   ق
نفسـ     عـر  ومـن  بـالغن       ر ـ   عـر  بال فودي   عر  ر    بالر و ي     ومن عر   نفسـ   باال تقـار

 عر   ر    بالحيا   .  بالمو 
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  بالبقـاء وهكــذا    عـر  ر ـبالفنـاء  ومـن عـر  نفســ   بالقـدم  نفسـ  بالحـدوث عــر   ر ـ ومـن عـر 
ـــ  ال  ـــوي ـــو عل ـــر  نفســـ ف ـــ  المـــذا   د  أن ي  ـــ ت   ل ـــادد   وال   ت ـــ  وأعتق ـــو علم ـــ   ان ـــذاقا ال                    اال ب ـــحب  م

قـوم  علـ  الـدل    وال ي الت ر ـ   وال يـان    ن  الت ـو   يقـوم  علـ  أه  المذا    وا  ذ  عنهم  مقاال  وحـاال  
ــــان   ــــض والفره ــــوت ب  ــــ    ــــد ويق ــــ  ال ر ي ــــ  ال ــــا  تر مــــ   عن ــــر    يم ــــ   الشــــ خ   ــــو ي   الف                                  ال  م

 ال اون  ش  ن : 
 

 ا اذا  الـــورد  ل  من   و نفحتهــــ
 تاناـ ـ  تأاحم  فهـــا    االرض بســ                                   

 القها ر  ــاذا القلــوو   ل   من ذكــ
 ا   تحتــ  أفدانــــــت ور  ال    اله                                   

  دتها اذا الو ــود   ل   من نور ســــ
 و  أكفـــــــانا   المــداغتح   سم  تل                                  

 ر    ـــاذا   ـــ   المرء من  هم  وم
 ود انسانا    نفسـك  لو تدعــــــــلمظ                                  

 
 حد  االست اع   عند  ال و ي   :  

رد  السـاد   ال ـو ي  أن هللا      ن  قات الب ض  الساد   ال و ي   ان هللا  يقـوت  )  اتقـوا  هللا مـا أسـت  تم  (   
علـ  الو ـ  ال ئـ     مـا كلفنـا  بـ  مسـت ا      وقـد   هـم  أسـ  نا  االسـت اع ذ كـا  نسـت يي   مـا اللم يكلفنا  

آرر  هـوا  علـ  هـون نفسـ      ـد   ـ   لـو  ر ـ      ال     ب ل  ال فد  فر       اذا  احو  ال فد  ر    محب 
لـئ   بـ   سـدد  الـذن يحيـا   وكفـ   لـ  رأقـ     تـم       ك  نف  من ا نفا     ن    لقـ   ل باد حت  يكون 

ــم  ت ــذ  الــ  ر ــ   الوضــي     ــد بكــ  ا ســباو    الــرأ   عــن الــرأا    ــاذا ان كــ يشــغل                               ــ   لــو الــرأ    ول
 من ا  ر     الي  الدنيا أحو كان  المهم     هذد  بمر   سفي 
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فـن ع ـاء هللا  السـكندرن   سـ دن اوهذد ع م  من ع ما  ان ما  الب ـ ر   ـ  ال فـد    ويقـوت 
وتق ــ رك   يمــا   لــو  منــك     دل ــ  علــ  ان مــا    حكمــ  :  ا تهــادك   يمــا ضــمن لــك    ــ 

 الب  ر   يك . 
 نظر  ال و ي   ال  الدنيا  : 

أســتاذن ال ــار   بــاا  ســ دن   وهــم  نظــرون  الــ  الــدنيا علــ  انهــا م ــاأ  لل ــر   كمــا  يقــوت   
 : الش خ  عل  عق  

 ته ئ ل  رن و    وتها عرس               ولم أعش  الدنيا  تلك م اأ  
 

ويحـذر شـررها  وينظرون ال  االموات    الـدنيا   علـ  أنهـا نـار  نتفـي فهـا  ـاحفها  ـ  حا اتـ   
المــات مــن أســباب  المشــروع    لكــنهم   م ونــ  ا    حتــ  ال يحتــر  فهــا    هــم    ــأون كســو

                           للحقـــو  ال للحظـــوظ     ـــو أن   مـــي  هللا ويقولـــون ان المـــات اذا  مـــي  وينفقونـــ   ـــ  مرضـــا 
أن يكون    االس م رلم  أسـدها  كما قات موالنا عرمان فن عفان رض  هللا عن  : لوال ان   ش  

 فهذا المات ما  م ت  . 
رض  هللا عن   ر  عن ك  مال      هذا   أن ال ليف  أبا بكر ال د  وهويقولون تفريرا لفهمهم 

الفارو  عمر فن ال  او رض  هللا عن   ر   عن ن ف مال     سف   هللا   وأن أم ر الم من ن 
ن أم ر من الد     وأ عن  كان ال ر  أحو الي أم ر الم من ن عرمان فن عفان رض  هللا    وأن

لم تردد   حت  أن  أوقف ما ملك   داد     لم  ردها و   الم من ن عل  كرم هللا و ه  أهد    الدنيا
أ قروا    الدنيا  سف   هللا    كان  دنياهم رضوان هللا عل هم    أكفهم ال    قلو هم   وح ن

سف ل    وال  تغلو عل   تن  المات اال  وا    فروا   وح ن أغناهم هللا شكروا باالنفا     
وسلم   حاب  : وهللا ما الفقر أ ش  الم من ن   وهذا يفسر لنا قول   ل  هللا علي 
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ــا  ــتهلككم كم ــفلكم   ــدنيا  تنا ســوها كمــا تنا ســها مــن ق ــيكم ال ــت  عل ــيكم ولكــن أ شــ  أن تف عل
 أهلكتهم . 

هانـ  علـ هم اال مـن قـو  يق ـنهم  ئم  أر  وا الدنيا ح ن ملكوها لهوانها علـ هم   ومـا   ه ال ا
هـوان الـدنيا  هللا و ه     تهوين ش نها )) من كرم   هللا ت ال    ولقد قات أم رالم من ن عل  

 عل  هللا أن  ال ي    أال   ها   وال  نات ما عندد االفتركها (( 
 

   نظرتهم ال  الأهد :
الأهد عندهم أال تفره بمو ود  ولي  الأهد    الدنيا عند الساد  ال و ي  هو  قر ال  وو   ف 

وال  ســوا  علــ  مــا  ــاتكم ت لكــي   بقولــ   ت ــال  ) عمــ  منهــا    هــا   وال تحــأن  علــ  مفقــود 
وه      أن  تترك الدنيا  من  دك ريف  آ ر  قالوا  :  لي  الأهد و   ت تفرحوا بما  آتاكم  (

ومت ل ـا  ف  الأهد  أن  تتركها  من  قلبك  وه    ـ    ـدك      قـد  يكـون الر ـ   ق ـرا قلبك  
أاهــد  كــون ي  فأاهــد     وقــد  يملــك  المــات الــو  ر ويمــوات    م هــا  لشــهوات      هــو  لــ ل
أنظـر   االنسان ويتركها من قلب    قالوا لك  : ك ف  تكون  الدنيا      د    اذا  س لتهم  بلقب

 قد آل   الي  ال       وكان  أمـوات   ها مر  عمر فن عفد ال أيأ  ال  ر   ملك الدنيا وأهد 
   هللا   مـي انـ  فـدأ ارض  ب يشـ  الكفـا       لبـا  لمرضـو المشار   والمغارو    قبضت    

حيات  أم را وعاش    نش ت   متر ا    لكن   ح ن  ول  ال   ـ   تقشـف  وأهـد ا رـارا  لل ـر   
 ا ول  . 

 
 نظرتهم  ال   ال  با   :  
م     ت ســرهم  وتملــك  نفوســهيحــذرون  أن يفتنــوا  فهــا       لكــنهموهــم ال يحرمــون ال  بــا   

اسـت اعوها     فـ    ي ـودون  أنفسـهم  علـ    التمتـي   وان ولذلك  ال  لتأمونها  علـ  الـدوام  
 وال فر   فها  مر   
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عنهـا  مـر  أ ــرن    وقـد  رأن  أم ـر المــ من ن  عمـر رضــ  هللا عنـ   افنـ  ي كــ   فـأا  ولحمــا  
أا  قفــارا    كمــا  أن موالنــا    و فــأا وعســ     و فــد  بالــدر   وقــات لــ   كــ    فــأا ولحمــا   ــ 

ــات  لهــا  :     ))         وال   ــ  وســلم  ن ــ   الســ د   عائشــ    ق رســوت هللا   ــل  هللا علي
 .  ((  .قمي ا  ترق ي   تنأع 

 
ولمـا  سـئ    ـ  ذلـك  دقيقـا   وكان أم ر الم من ن  عل  كرم هللا و ه    و    أال  ن لوا ل  

ويلـب  أ شـن  مـن هـذا      ـ ن  لـم  ألـأم  نفسـ   ب   مـن هـذاقات كان  رسوت هللا ي ك   أ 
  كـان موالنـا  لرسـوت هللا  ـل  هللا عليـ  وسـلمو  ش   أال  ألح   ب      بما  الأم  ب  نفس   

رسـوت  هللا  ـل  هللا  ا يش ر  ال  س دنا  عل   يقوت  :   ا ف  الن       وقد و فوا موالن
 ال و  وينت   الم  و   . ان  كان  لب  علي  وسلم     ملبس    قالوا : 

 
ال ـالح ن  مـن ال لفـاء الراشـد ن  وأن  ترن من ذلك أن الساد   ال و ي   يقتدون  ب س  نا  

بحسن  اقتـدائهم  بسـ د المرسـل ن   ـل  هللا عليـ    الذ ن وررهم هللا        الدنيا والد ن    
باليسـر     ولـم  دهم    ر ضـوا    سـادهموسلم    وقد غلف   روحان تهم عل  حا ـا   أ سـا

االمام  عل  كرم  هللا و ه   فن    رضوا   رواحهم  اال بالكر ر     حت   لقد   اء     و ي 
تم مروء   الر   حت   ال  بال   أن رو يـ   لـب  تيا فن    ال االمام الحس ن  رض  هللا عن  : 

بشـر .     ي  :  يـا فنـ  مـا شـر  ب ـدد  ال نـ  لك الو ت  امي   أك     كما  اء      وال أن 
 وك   ب ء دون النار عا ي   . ال ن  محقور .وال   ر ب دد النار ف  ر  . وك  ن يم دون 

 
ــو   ــدن  فهــم ال   ــب  ب ــض ا ئمــ   المقت ــد ل ــو  الل مــنومــي هــذا      ق ــوا     ــا     وأكل ب

رضـ  هللا عنـ   :    مالـك الوال مـامعل هم  ذلـك   ـ   أمـانهم    قا   م     حت   لقد  ع و 
حـرم     مـن    )  قـ ت ـال     بقولـ      وت ك  الدقا        حتج  عل همانك  تلب   الرقا    

 هللا  الت      أين 
 



 

 

16 

السـ   أن يظهـروا   أ ر    ل بادد  (  .  وكان  االمام أفو حنيف   رض  هللا عنـ    ن ـ   أهـ 
 حو أن  رن  أرر ن مت  علـ   عفـددهللا  ي   و  اللبا       ن ن م   هللا  عل هم   لبسون  

رض  هللا عن    لب  ما  أدان ب  ظاهرد اذا  ر   ال   المس د  وكان االمام   فر  ال اد   
                       أمـــــا وراء  هــــــذا  الظـــــاهر       بــــــ   غليظـــــ   ق ــــــ ر  مـــــن  شــــــ ر لقـــــ   النــــــا   أو

               ذا  المـــــ   أحـــــد  النـــــا      كشـــــف  لـــــ   عـــــن  فتـــــ      شـــــن  تلمـــــ    ســـــدد      ـــــا
                      وأعلمـــــــ   حقيقـــــــ   حالـــــــ       كـــــــان مـــــــا أ فـــــــاد  مـــــــن اللبـــــــا   ا     ومـــــــا  أفـــــــداد 
ــــــر  ــــــ   نهــــــ  هللا  عنهــــــا     و ن  أكر ــــــ  الت ــــــ  الغ ب ــــــا       شــــــي   ان  يق ــــــوا                          للن

 عل   الظواهر     و ا       أماننا  هذا  .  النا  ي وت
 
  فــر  وعليــ    ورن  رضــ  هللا  عنــ   يقــوت  :  د لــ  علــ  رــويحــدث  ســ دن  ســفيان  ال  

كســاء  مــن  ــأ        لــ   أنظــر  اليــ   مت  بــا      قــات  لــ   : يــا رــورن     مالــك  تنظــر  
كــان   يـا رــورن     قـات    غــر    اليـ  ع بــا  ق  قلـ   :  انكــم  مـن ف ــ  نفــو   وتلبسـون هــذا

وا تقــارد     وهــذا  أمــان  قــد    دي ملــون  علــ  قــدر   قــر   وكــانوا ذلــك  أمــان  ا تقــار وا قــار  
يـ   واال ـ ن  وهـ  م ـو  المـاء  مـن الر  الي  )   مي  عـأالء  بفـت  ش ء عأ أسف   عل   ك  

 أن  كرر    ر   وتتابي  (  . 
 
هللا و ه   قد  تقشـف   ـ  م كلـ  وملبسـ      انـ  قـد  فـ ن  لنـا  ولئن  كان امامنا  عل  كرم  

الر يـي  فـن  الحـارر   افـن أ يـ   عا ـم فـن  اليـ  حكم هللا     اباح  ال  بـا      حـ ن  شـكا 
                   عا م  لب   ال باء  .  وترك  المـ ء    وغـم  أهلـ     وحـأن  ولـدد     قـات أياد  قائ   ان

   و ه   وقات ل   :  ويحك يـا  ل   عا ما     لما  أتاد عب     م من ن  :  ادعواأم ر  ال
ن  علـ  هللا  نـ   أهـوعا م     اترن  هللا  أباه  لك  اللذا  وهو  يكرد  ما أ ذ   منهـا ق  

)  مر   البحرين   لتقيان   (  رم  يقوت  )     ر   منهمـا     يقوت  :تمن ذلك    أو ما سم 
  والمر ان  (  وقـات )  لتـ كلوا منـ   لحمـا  ريـا  وتسـت ر وا منـ  حليـ  تلبسـونها  ( أمـا  الل ل

 بالمقات .   افتذالها   أحو  الي   من  ن م  هللا  بانف اتت وهللا  ان  افتذا
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  يقوت ))  وامـا  فن مـ  ر ـك   حـدث  ((   وقولـ   ))   قـ  مـن  حـرم  أينـ   هللاوقد سم تم  . 
  ا ر   ل بادد  وال  با   من الرأ   (( ان هللا   ا و  المـ من ن  بمـا    ا ـو  بـ   هللا الت

ــاكم  (    المرســل ن   قــات  : ــا   مــا  رأقن ــوا  مــن   ب ــوا كل ــذ ن  آمن ــا أ هــا  ال ــات  :   )  ي وق
 قات  عا م  لـم ا ت ـر   يـا أم ـر   من ال  با   واعملوا   الحا  ()   يا أ ها  الرس  كلوا  

.  قـات  ان هللا ا تـرض  علـ  ائمـ  ال ـدت  ان   ق اليـاب   من ن  عل   لب   ال شن  وأكـ الم
 قرد     ما  قام  أم ر الم من ن  حت  نأ  عا م  بالقوام  كي   تفي   بالفق ر يقدروا   نفسهم

 ال باء ولب  الم ء . 
ــــــــــ    حــــــــــ ن   ــــــــــو الحســــــــــن  الشــــــــــاذل   رضــــــــــ  هللا عن ــــــــــات ســــــــــ دن أف ــــــــــذلك  ق                                        وك

سئ   لم ال تلب   المرقي  وأنـ  مـن أئمـ  ال ـو ي  ق   قـات :  انـ   اذا لبسـ   المرقـي كـ ن  
ال  و غ ـر الرقـي   ـ ن   أقـوت  لهـم  أنـا  غنـ    أقوت  للنا   انا محتا  اليكم     واذا لبس 

كــن  ك ــف  شــئ      وهــو فــذلك  عــنكم    وكــان  رضــ  هللا عنــ   يقــوت  :  اعــر   هللا  رــم 
                    والمســـكن ليســـ    ـــ   ظـــواهر الملـــب  والم كـــ     و التقـــون  محلهـــا  القلـــوو  ي لمنـــا  أن

ويقــوت  ))  التقــون  هــا وكــان  موالنــا رســوت هللا  ــل  هللا  عليــ  وســلم  يشــ ر  الــ   ــدرد 
حـد ث انمـا ا عمـات بالنيـا   ـد    ـ  ولقد  قات أمامنا  الشا     رض   هللا عنـ     هنا  (( 

 تفـتن بالأ ـار    نـ  مرـاو ن ف ال لم    ـاذا نويـ  باللبـا  المتواضـي  هـاد نفسـك حتـ  ال
واذا نوي  باللبا  الفا ر اظهار ن م  هللا عليك وافـراأ عـأ  المـ من وغنـاد عـن النـا      نـ  

 ال دور ( . مراو ) ان هللا عليم فذا 
 

 عملوا : ال و ي  ي ملون بما 
رســوت هللا  ــل  هللا عليــ    وكر ــر مــن المســلم ن ي لمــون ممــا يقــرأون مــا كــان عليــ  أ ــحاو

وسلم   الـذ ن أ ـاعود قـوال و  ـ  وحـاال (   ولكـنهم ال ي ملـون ب ملهـم . أمـا السـاد  ال ـو ي  
  انهم
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ــاو والســن    وهــذا هــو ــائم علــ  الكت ــون ب ملهــم الق ــدونهم   وي مل ســفو ســر ن ــاحهم   و  يقل
 ب ملهم اال و   هللا ت ال  . أرواحهم    ا   وأنهم ال  ريدون اأدهار 

عأيـأ مـن  كلمـ  كلمـ    وهـو كـ م  ولهذا تراهم  تدفرون القرآن   ويقولـون اننـا م ـا فون بـ 
 و و عل  قارئ القـرآن أن  تـدفر بـا ن الكـ م   ويتفكـر  ىغـوامض  عأيأ   وحكيم من حكيم  
 تـدفرون السـن  مرـ  هـذا التـدف ر  نهـا   بحار وواسي ا ق ار   وكذلكال  او    ن  عم   ال

) ومـا  ن ـ  عـن الهـون ان هـو اال وحـ   ـوح  ( ولـذلك كـان قضـا د مـن  من وح  هللا ت ـال 
 قضاء هللا   والتسليم بقضائ   ل  هللا علي  وسلم وا و .

ه با نوار الت  م يمدون ا رواومن هنا كان  االمام     تر ي  ا رواه   له الء ال و ي    نه
ليكونوا ح   ا    ا رض . وقد  اء    الحد ث الشريف )) من عم  بما علـم مدهم هللا فها 

   ورر  هللا علم ما لم ي لم (( . 
 و ود ال و ي     ك  أمان :

  ومـت لم علـ  سـف   الن ـا   ويقوت أمامنا عل  كرم هللا و هـ  : النـا  ر رـ    عـالم ر ـان   
فنـور ال لـم ولـم  ركنـوا الـ  ركـن وهمج رعا  اتبا  لك  ناع  يم لون مي ك  ري  لم يستض ئوا 

بح ــ    أمــا ظــاهرا   رــم يضــ ف كــرم هللا و هــ   يقــوت   ال ت لــو ا رض مــن قــائم ا ور ــ  
هللا و  نات    وكم هم ق وأ ـن أولئـك ق وهللا انهـم   مشهورا   أو  ائفا مغمورا   لئ  تب   ح ج

 ا عظمون عند هللا قدرا .  ا قلون عددا  
 

ر ر  : ر   كالغذاء ال يسـتغن  عنـ   الحس ن رض  هللا عن    النا ويقوت افن  موالنا االمام 
 الي  ح نا ب د ح ن   ور   كالداء ال يحتا  الي  أفدا . أفدا   ور   كالدواء يحتا 
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 مذاقاتهم و  و ياتهم :
النـا االمـام علـ  كـرم هللا و هـ  : ه ـم فهـم ال لـم علـ  حقيقـ  ويقـوت  ـ  علمهـم و هـادهم مو 
   واسـت نوا مـا اسـتوعرد المتر ـون   وأنسـوا بمـا اسـتوحش منـ  الب  ر     باشروا روه اليق ن  

هللا  ـ  أرضـ    والـدعاد   لفـاءالغا لون   عاشوا ب فدان أرواحهـا م لقـ  بـالم  ا علـ   أولئـك 
 لد ن  .

 تمي :لأوم ال و ي  للم 
ومــن ال في ــ    وقــد  ــتم هللا الرســاال  والنفــوا  بســ د المرســل ن  ــل  هللا عليــ  وســلم      

    كمـا شـاء أن تكـون ا مـ  المحمديـ    ـر أمـ  ل سـ م  ـ  ا رض   وشاء سـبحان  أن يمكـن
ن أ ر   للنا    أن يحفظ التر ي  ال حيح  ب سباو يسوقها للنا   ض  منـ  وكرمـا    يكـو

ال  مقاما  ال ادق ن   ال بالمقات وحدد   ف  بالمقـات والحـات  ر  عليا   ي  ذون ب  د هملهم م
        م ا .

كـان الرشـادهم  ـ  النفـو  أرـر   ان ن ـ  هـ الء ا ئمـ  . ن قـوا باللسـان وال نـان   ومـن هنـا
   قوت   ولي  للغا ل ن من أوعي  ال لم مر  هذا ا رر فلي    تمي ب  شم  الم من ن عل  هللا

    الفوا ن .  النفاذ 
 

 ما م ن  أوعي  ال لم :
لسـاد  ال ـو ي  يفرقـون فـ ن ال ـالم اول   القارئ  ـود أن ي ـر  المق ـود ب وعيـ  ال لـم     نـد 

  يقولـون ان االوت عـالم   والرـان  مـن أوعيـ  ال لـم ولـي   ـ  نظـرهم   ال ام  وال الم الغا    
ذات    ف  هو وس ل   ن  ذ ال  قلب    ولي  ال لم غاي    نفب الم    ن علم     رأس  ولم  

نسوا أنفسهم ي م  ب    وقد نف  هللا ال ق  عن علماء فن  اسرائ     الذ ن أمروا النا  بالفر و 
 سبحان  وت ال  لهم منددا ) ات مرون النا  بالفر وتنسون أنفسكم     قات
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ال يفقهـون فهـا (      ـ    ـ  الكـا رين ) لهـم قلـوو وأنتم تتلون الكتاو ا   ت قلون ( كما قات
 الفق   ق  القلوو   ال  ق  الر و    كما ندد بمن آتاهم هللا التورا   لم  ت ظوا فها  قات ت ـال  

 يحم  أسفارا(  ورا  رم لم يحمولوها كمر  الحمار) مر  الذ ن حملوا الت
 

 ال م  وال دت عند ال و ي  :
ويرون ذلك من ال فث با وقا   عمرد من أه  ال لم    ق   وقات  وهوي سفون عل  من ضيي 

أفــو القاســم ال ن ــد : مــا  لفنــا الت ــو  بالق ــ  والقــات      ولــذلك يقــوت أمــام ال ــو ي  ســ دن
 وال دات   ف   لفناد بال و  والسهر وا   ات . والمراء

يحفـظ القـرآن ولـم يكتـو  مـن لـم ويتمسك س دن ال ن د رض  هللا عن  بالكتاو والسـن   يقـوت :
 ن علمنــا هــذا مق ــد بالكتــاو والســن    ويقــوت ســ دن  ا مــر   الحــد ث ال يقتــدن بــ   ــ  هــذا 

وأغلـ  عنـ  بـاو  ال مـ    ـرا    ـت  لـ  بـاو درض  هللا عنـ    اذا أراد هللا ب فـ م رو  الكر  
وقد قات ل  االمام    م   ال دت وأغل  عن  باو ال ال دت   واذا أراد هللا ب فد شرا    ت  ل  باو

                                       رض  هللا عن  ح ن يسمي من  ذلك الك م : حسف  وحسبك هذد احمد فن حنف 
 الكلما  ال وم    ه   ما  الهدن .

 
 موقف االئم  الم تهد ن من ال و ي  : 

 ــو  ســ دن داود ال ــائ  ت اعتــر  ا ئمــ  الم تهــدون بفضــ  ال ــو ي    وقــد قــالوا ان ســفو
يـا أبـا سـليمان  –ب د أن أ ذ داود عن  الفقـ   –هللا عن   كلم  قالها ل  االمام أفو حنيف  رض 

يـا سـ دن ق   قـات : ال مـ    )كني  داود ( أما ا دا   قد أحكمناهـا   قـات داود :  ـ ن شـئ بقـ 
 ( .وت و  ) عل   د س دن حف و ال  م   فها    شمر داود عن ساعد ال د
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من تشر  ولم  ت و   قد تفس     وقد قات االمام مالك رض  هللا عن  مش دا ب همي  الت و 
 تأدن    ومن تشر  وت و   قد تحق    كما أن  كان يقوت لـي  ومن ت و  ولم  تشر   قد

الشـا      اءد     باد االمامال لم بكرر  الرواي    وانما هو نور يقذ   هللا    القلو   وح ن 
قــ  عنــ  نظــر اليــ  وقــات لــ  : يــا غــ م انــ  أرن  ــ  قلبــك نــورا  ــ  ت فئــ  لتضــ  هللا عنــ  ل ر 

علـ      ما يقوت بـ  ال ـو ي    أسـتنادا الـ  قولـ  هللا ت ـال  ) كـ  فـ  ران   بالم  ي    وهذا
 ( .قلو هم ما كانوا يكسفون 

 
لمتـ ن   قـولهم : نفسـك عـنهم ك وقات أمامنا الشا    رض  هللا عن  :  حف  ال و ي     ذ 

 بالبا     وقولهم : الوق  كالس ف ان لم تق    ق  ك . ان لم تشغلها بالح    شغلتك
باال تما  ب و ي  أمان    ويقـوت  أما أمامنا احمد فن حنف  رض  هللا عن     كان  و   افن 

 مقاما لم نفلغ  . ل  : أنهم فلغوا    اال   
 

تقل ـدهم  ـ  الفقـ    لـم  نكـروا  ا مـ  علـ   ا ر    الذ ن أ م  دم أن االئم وأن  ترن مما تق
 عل  الساد  ال و ي  ش ئا   ف  أنهم رأوا الت و  الأما   ذ الد ن بقو  . 

 
لـوا  ـ ب  لبالفقـ    الـذن ذ  ال شك كانوا    ذواتهـم  ـو ي  كبـار   لكـن الم تمـي عـر همم وه

 ن ت فيقهم الروح  لما علمود من االحكام .كسفود م ل م    ولم ي ر وهم بالت و  الذن 
 

ــده ــم انق ــد الوهــاو الشــ ران  : الت ــو  عل ــوت ســ دن عف ــذلك يق ــاء حــ ن  ول ــوو ا ولي ــ  قل  
استنار  بال م  بالكتاو والسن    كما انقده ل لماء الشري   ح ن عملوا بما علمود من ا حكام 

فنــور القلــوو  الكتــاو والســن  كــانعلــ  القــارئ الكــريم أن اســتنبا  ا حكــام مــن    وال   فــ 
 واال هام   وهو ما أشار  الي  ا ي  الكريم  
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ــــــــو ــــــــ     ردود  )  ول ــــــــ   الرســــــــوت  ال ــــــــ   وال ــــــــذ ن ل لمــــــــ    مــــــــنهم  ا مــــــــر  اول                                ال
                                              لــــــــي   كــــــــ  عــــــــالم مســــــــتنب ا  ل حكــــــــام     وانمــــــــا  هــــــــو  (يســــــــتنب ون  مــــــــنهم  

                       هـــــــم  ي  يـــــــ   هللا مـــــــن يشـــــــاء   ألســـــــ  تـــــــرن أن الم ئكـــــــ   وهـــــــم عبـــــــاد نوران ـــــــون 
وذلـك  ب ـد أن امتحـنهم هللا     ا فوا الحـ  قـائل ن  )   سـبحانك ال علـم  لنـا اال مـا علمتنـا  ( 

ق ن  (  وعهـد سـبحان   الـ  آدم  عليـ  ان كنتم  اد ه الء ءت ال  وقات لهم )  انفئون  ب سما
                           ســــماء  التــــ  علمهــــا هللا لــــ      ويالــــ   مــــن شــــر   لســــ دنا أدم م  با نفــــئه  الســــ م  أن

 فرحمت  من يشاء  .  ت  علي  الس م   وهللا 
 
 الت و   ميسر   ه   الهم   : 
                                  ال ـــــــــــوامذلـــــــــــك  أن  قلنـــــــــــا ان  الت ـــــــــــو   علـــــــــــم ال ـــــــــــوا      ولـــــــــــي  م نـــــــــــ  

                             لــــــــي  ميســــــــور  لهــــــــم أن  ت ــــــــو وا     فــــــــ  دلــــــــ  الت ر ــــــــ   ال مليــــــــ  علــــــــ  أنــــــــ
                            ر مــــــــا كــــــــان ب ضــــــــهم أســــــــر   انتفاعــــــــا  بــــــــ  مــــــــن ب ــــــــض أهــــــــ  ال لــــــــم   ل ــــــــفاء 

ـــــــــــ ـــــــــــوام   وتســـــــــــليم  أنفســـــــــــهم للم ـــــــــــ  ـــــــــــدور ال  ـــــــــــأام  ـــــــــــاعتهم                                     ر  ن    والت
ــــــــ  ــــــــو  مــــــــن ال ــــــــدت باللســــــــان    أو الشــــــــك    ــــــــ  ن ــــــــم ال ــــــــركن أهــــــــ  ال ل                                حــــــــ ن  
                       قـــــــــرار  النفـــــــــو    ـــــــــ  أشـــــــــياء  ال يفهمـــــــــون  أســـــــــرارها     رونهـــــــــا  ت ـــــــــدر مـــــــــن

ـــــــــــف  ـــــــــــار  ن    تق ـــــــــــوم  شـــــــــــ و هم  ال  ـــــــــــ  الق ـــــــــــ   ري ـــــــــــدم   ـــــــــــم عـــــــــــن التق                                     فه
                                 القــــــــــوم مفنيــــــــــ  علــــــــــ  حســــــــــن  الظــــــــــن بالشــــــــــ و  ال ــــــــــار  ن والتســــــــــليم  قــــــــــيو ر 

ــــــم مــــــن ــــــ  عل ــــــا     وهــــــم عل ــــــ  الن ــــــ    ــــــورا يمشــــــون  ب                              لهــــــم  ن هللا   ــــــ  لهــــــم ن
                             لمــــــــ  اال قل ــــــــ    ومــــــــا وقــــــــي  فــــــــ ن  ســــــــ دنا  موســــــــ   عليــــــــ  الســــــــ مر هــــــــم ال ي

ـــــــــــري ـــــــــــرآن الك ـــــــــــ  الق ـــــــــــارأ   ـــــــــــ  الســـــــــــ م  ب                                          ل ـــــــــــوا  موســـــــــــ دنا ال ضـــــــــــر  علي
ـــــــــ  ســـــــــ دنا ـــــــــب   أمـــــــــرد عل ـــــــــ  هللا     قـــــــــد  ســـــــــر ســـــــــ دنا  ال ضـــــــــر مـــــــــا الت                                    أه
                             موســــــ   عليــــــ  الســــــ م     رــــــم قــــــات لــــــ   )  ومــــــا   لتــــــ   عــــــن أمــــــرن  ذلــــــك  ت ويــــــ 

  (  .  ما لم  تست ي  علي   فرا 
 
  ـاروا مـن ال ـوا    ل ـوام    ال يقـرأون  وال يكتفـون  وكم   ت   هللا باو الوالي  ال ا ـ    

     ن  حبمر  س دن  عل  ال وا      الذ
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ــــــــــ  ــــــــــد  م ارضــــــــــت    ــــــــــا ب  ــــــــــد الوهــــــــــاو الشــــــــــ ران  رضــــــــــ  هللا عنهم                                ســــــــــ دن عف
                     أمــــــــرد     قــــــــد و ــــــــد القــــــــوم   تفركــــــــون  بــــــــ    ويســــــــ لون   الــــــــدعاء    ولــــــــم يكــــــــن 
ــــــم ق  ــــــ     ســــــ لهم  :  أهــــــو  مــــــن أهــــــ  ال ل ــــــا  علي                    ي ر ــــــ       لمــــــا  رأن  اقبــــــات الن
                                 قـــــــــــالوا ال    قـــــــــــات :  مـــــــــــا أت ـــــــــــذ  هللا مـــــــــــن ولـــــــــــ   اهـــــــــــ       قـــــــــــات ســـــــــــ دن 

لـــــ                        ال ـــــوا   ردا علـــــ  ذلـــــك  : ولـــــو ات ـــــذد    ل لمـــــ   يـــــا حمـــــار أينـــــو     كشـــــف 
ـــــــو  ال ي لمـــــــ   اال هللا      عـــــــن  ـــــــ   أين ـــــــ ن أو ت ـــــــ  و  ـــــــ أمـــــــر كـــــــان ف ن ـــــــك  أن                          وذل

ـــــــ  ـــــــ  وقال ـــــــ       مأحـــــــ   م  ـــــــن أهل ـــــــ   الر ـــــــ  م ـــــــا  ي تي ـــــــ ت  منهمـــــــا  م                                 أراد أن ي
ـــــــــ      ـــــــــدد  ولأم ـــــــــك       عتق ـــــــــون حمـــــــــارا أركب ـــــــــ  تك ـــــــــد  حت ـــــــــك ممـــــــــا  تري                             ال أمكن

                                 قيـــــــــــ  علـــــــــــوم ا ســـــــــــرار عنـــــــــــ    وانتفـــــــــــي  ب لمـــــــــــ  . وكـــــــــــان ب ـــــــــــد  ـــــــــــحفت  وتل
                               ـــــــــــذكرد بالت لـــــــــــ  واالكبـــــــــــار ويقـــــــــــوت  عنـــــــــــ   ـــــــــــ  م لفاتـــــــــــ  : ســـــــــــ ل   شـــــــــــ خ 

 ال وا   عن كذا     افن  بكذا  . ياال وا   س دن عل
 
ـــــــــــرو ال نـــــــــــا                                               مـــــــــــن ســـــــــــ دن علـــــــــــ  ال ـــــــــــوا     ســـــــــــ دن الحـــــــــــا   عهـــــــــــدا وأق

                                  محمــــــــــد  افــــــــــو  ل ــــــــــ    وهــــــــــو شــــــــــ خ   ريقتنــــــــــا  ال ل ليــــــــــ  وســــــــــاكن  ضــــــــــريح 
ـــــــــاء   ـــــــــا      ـــــــــار مـــــــــن  ـــــــــوا  ا ولي ـــــــــان أمي ـــــــــد  ك ـــــــــاأي       ق ـــــــــوار بالأق                              ا ن

                           ــــــــــان  ن  الــــــــــذ ن أدركــــــــــتهم  وعلــــــــــم ب لــــــــــم الورارــــــــــ    لفــــــــــاءد  مــــــــــن ال لمــــــــــاء الر 
ـــــــــــو ـــــــــــ  الكت ـــــــــــ  مـــــــــــنهم  ـــــــــــد  مـــــــــــا روت                                      وأ ـــــــــــذ   عـــــــــــنهم بفضـــــــــــ  هللا   ورأ 

                                    ال ــــــــــــا ر شــــــــــــ    ال ــــــــــــار بالرناءعــــــــــــن الســــــــــــاد  ال ــــــــــــو ي  وأ ــــــــــــ  مــــــــــــنهم 
                                   ان  وتلم ـــــــــــذد ســـــــــــ دن الشـــــــــــ خ علـــــــــــ بـــــــــــاا : ســـــــــــ دن عفـــــــــــد الســـــــــــ م الحلـــــــــــو 

ـــــــــا مـــــــــن  لفـــــــــاء الشـــــــــ خ الـــــــــذ ن انتفـــــــــي ا ال  ـــــــــ  رضـــــــــ  هللا عنهمـــــــــا   وهم                                 عق
                               مــــــــــن  ــــــــــحفتهم وا  ــــــــــذ عــــــــــنهم   كمــــــــــا انتف ــــــــــا همــــــــــا وســــــــــائر ال لفــــــــــاء مــــــــــن

ــــــــــــ  ــــــــــــ شــــــــــــ  هم رضــــــــــــ  هللا عن ــــــــــــا  وكمــــــــــــا أن أســــــــــــتاذنا ال  ــــــــــــاا الم ال                                   ر  ب
                                           و ليفتنــــــــــــا ب ــــــــــــد أفيــــــــــــ  الســــــــــــ د احمــــــــــــد عفــــــــــــد المــــــــــــن م الحلــــــــــــوان    مــــــــــــد هللا

ـــــــــــ  ت ليفـــــــــــ  ـــــــــــاو                              ـــــــــــ  عمـــــــــــرد ومـــــــــــددد    تشـــــــــــهد ل ـــــــــــ  آ رهاكت ـــــــــــد  والت          ال د 
                           بمـــــــدن  انتفاعـــــــ  مـــــــن  ـــــــحب  ســـــــ دن  ـــــــ  التوح ـــــــد  (( –)) نـــــــور الحـــــــ  الق ـــــــوم 

                                   الق ــــــــو االمــــــــام أفــــــــ   ل ــــــــ   رضــــــــ  هللا عنــــــــ     قــــــــد  ــــــــحب    فــــــــ     نشـــــــــ 
ـــــــ  ـــــــ    ـــــــي  ب ـــــــ   ـــــــار امامـــــــا  نتف ـــــــار  ن   حت ـــــــار ال  ـــــــ  ح ـــــــر كب ـــــــذ  ـــــــباد                                         من
ع ــــــــــرنا  الحاضــــــــــر     ــــــــــ  االرشــــــــــاد  والكتابــــــــــ  وال  ابــــــــــ    وكــــــــــان  ســــــــــ دن 
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القـرآن الكـريم بالهـام يسـوق   درسـ  ا فتدايـ     يفسـر لهـم   مالافو  ل      ر   للنا  وهـو ب
 هللا  ل  ففرك   الش خ  وكرامت .  

 
 ت و   : الشري    وال ريق   والحقيق   من لواأم الم

ـــــــــــــون  ـــــــــــــي  م نـــــــــــــ  أن الت ـــــــــــــو   ميســـــــــــــر لل ـــــــــــــوام    أن ال ـــــــــــــو ي   يقول                        ول
ـــــــد ن الضـــــــروري    ـــــــ  ـــــــام  ال ـــــــ  ب حك ـــــــد مـــــــن الفق ـــــــ  ف ـــــــ      ـــــــر  ق                            بالت ـــــــو  بغ 
                       ال بـــــــــادا  والم ـــــــــام       نـــــــــ   ال تـــــــــتم عبـــــــــاد  هللا اال علـــــــــ  أســـــــــا  أحكامـــــــــ  
الت  شرعها و لغها لنا موالنا رسـوت هللا  ـل  هللا عليـ  وسـلم    الشـري   الأمـ   ن ت فـد هللا 

    حدودها   . 
 
ـــــــــــ     هـــــــــــ  أن تســـــــــــلك   ـــــــــــد ســـــــــــف  أمـــــــــــا ال ريق ـــــــــــ    ـــــــــــ  هللا   عل                                 الهـــــــــــدن ال

                       ي ـــــــفو  عـــــــار   ب  ـــــــا  الـــــــنف   ورعوناتهـــــــا   ل  لـــــــو لـــــــك مـــــــرآ  قلبـــــــك حتـــــــ   
اليـ  سـبحان  لتكـون م ـ   ـ  ذن هـ  أن تق ـد  الو ـوت ال   يـ  أنـوار ر ـك    ال ريقـ    تت

  ميي أوقاتك . 
 
ــــــــ  م اهــــــــداتك  الظــــــــاهر    ــــــــث عنهــــــــا   ــــــــ   الــــــــدر  التــــــــ  تبح ــــــــا الحقيقــــــــ    ه                           وأم

ــــــك      ــــــ ن قلب ــــــك  ب  ــــــ  ان تشــــــهد  ر  ــــــ    وه ــــــ  شــــــ ءوالبا ن ــــــ  عــــــن ك ــــــ   ب                            تغن
                                      بـــــــــاا  ر ـــــــــك      الحقيقـــــــــ   اذن هـــــــــ  اســـــــــواد    تمـــــــــو  عـــــــــن نفســـــــــك    لتحيـــــــــ

 أن تشهدد       ل   وت ال   ذات   عما يشركون .
 
ـــــــــــــــ  بحـــــــــــــــر ت وضـــــــــــــــ   بالســـــــــــــــف ن   ـــــــــــــــ  أن الشـــــــــــــــري    ســـــــــــــــف ن  والحقيق                                        ق

ـــــــــــــدر  ال تيمـــــــــــــ  التـــــــــــــ  تغنيـــــــــــــك أفـــــــــــــدا                                      لت ـــــــــــــ اد  ان  ـــــــــــــاد تك  ال نايـــــــــــــ   ال
ـــــــــــــ  هـــــــــــــ  ا داو   ـــــــــــــاو   وال ريق ـــــــــــــ  ان الشـــــــــــــري   هـــــــــــــ  الب ـــــــــــــد ن   أو ق                                ا ف

ـــــــــــــ    وال ر اوالحقيقـــــــــــــ  اللبـــــــــــــاو    أو قـــــــــــــ   ـــــــــــــ   ن الشـــــــــــــري   ت ل                              يقـــــــــــــ   ت ل
                              ن الشـــــــــــــري   عبـــــــــــــاد    وال ريقـــــــــــــ   عفوديـــــــــــــ اوالحقيقـــــــــــــ  تحقـــــــــــــ     أو قـــــــــــــ  

ـــــــــــــــــود     أو قـــــــــــــــــ                                 ن الشـــــــــــــــــري    ســـــــــــــــــد   وال ريقـــــــــــــــــ  روهاوالحقيقـــــــــــــــــ  عف
ــــــــــ  ــــــــــ  الم ــــــــــ     ــــــــــ  ان الشــــــــــري   ه ــــــــــ  احســــــــــا    أو ق                         مورا  وا تنــــــــــاووالحقيق

ــــــــ  وســــــــلم   ــــــــي أ  ــــــــات الرســــــــوت  ــــــــل  هللا علي                   المحظــــــــورا    وال ريقــــــــ   هــــــــ  تتب
ـــــــــوا ن ا مـــــــــور و والحقيقـــــــــ ـــــــــذو  ف ـــــــــ  شـــــــــ  هـــــــــ  ت ن اهود الف ـــــــــ  مـــــــــن هللا . أو ق
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ـــــــــ ـــــــــد  مـــــــــن   الشـــــــــري    اســـــــــ م . وال ريق ـــــــــ  ف ـــــــــ  احســـــــــان                                ايمـــــــــان   والحقيق
 ن أريد الو وت ال  غاي  المنته  .ا أم الوسائ  ت
 
 سالك  ال ريق    نتفي     د ن  : 
ال                        ق ـر عمـرد      ن هللا نأ ـرد  ا  وسالك  ري   القوم    ال يضيي  

القمــ  .  حياتــ  بــ    لــتف  يضــيي أ ــر مــن أحســن عمــ     ون تــ    ــ   لــو هللا  تنف ــ  وان لــم
ال ـأ   مي ـا   اليـ  ي ـ د الكلـم ال  ـو وال مـ   من كان   ريد  ال أ    للـ   0يقوت هللا ت ال   
ــ  هللا ورســول   رــم  ال ــال    ر  ــ   ( ــال   )  ومــن  ــر   مــن ف تــ   مهــا را  ال                         يقــوت  ت 

 و   قد وقي أ رد  عل  هللا  ( .م درك  ال
 
                           ريـــــــــــ   هـــــــــــاد  ونيـــــــــــ     والف ـــــــــــر   النقيـــــــــــ   تســـــــــــاعد  ـــــــــــ وه ـــــــــــر  افـــــــــــن ال  

                        ســــــــرع  التقــــــــدم    والتــــــــدر   ســــــــف   الــــــــذو      والمهــــــــم أن يســــــــ ر المريــــــــد  علــــــــ 
 السف   السون  . الذن رسم  ل  ش     ال ار  باا .

 
 من هو الش خ  ال ار  باا : 
 
ـــــــــــذنعـــــــــــر  الســـــــــــاد  ال ـــــــــــو   ـــــــــــك  ال ـــــــــــ  ذل ـــــــــــاا  ب ن ـــــــــــار  ب                                           ي  الشـــــــــــ خ  ال 
ـــــــ  ر  ـــــــأال  عـــــــن ال ـــــــفيان ي ـــــــ  م ت ـــــــ  ال فول ـــــــراد   ـــــــن  ـــــــغرد     ت ـــــــ ك  الحـــــــ  م                                 ن

ـــــ ـــــ  ال ـــــبا  شـــــ خ      نف ـــــم  ال تـــــأات  و  ـــــائ    ر ـــــن النق ـــــأ   م                        عـــــن الرذائـــــ     ويف
ـــــــو    حتـــــــ   ـــــــرن شـــــــ  ـــــــ   أغ ـــــــان  الشـــــــباو   رر  همتـــــــ   ت ل                       مرهـــــــا  متهـــــــدال  عل

ـــــــــو   ـــــــــ   ل ـــــــــ     ســـــــــا    ـــــــــ  ال م ـــــــــنكمش  عل ـــــــــم   م ـــــــــ  ال ل                          هـــــــــو حـــــــــري  عل
                              وااللهـــــــــــام  ـــــــــــمـــــــــــن النقـــــــــــائ      لـــــــــــو ت ـــــــــــور   التو  الفضـــــــــــائ     ـــــــــــائف 

                       ن عرـــــــــر     ويمن ـــــــــ  مـــــــــن ال  ـــــــــ  ان هـــــــــم  االر ـــــــــان      ك ـــــــــف ي  ـــــــــذ  ف ـــــــــدد  
                          ويســـــــــت دم    ـــــــــ  الفضـــــــــائ     ويســـــــــتر  عملـــــــــ  حتـــــــــ  ال  ـــــــــراد منـــــــــ      لـــــــــو

 ت ور  النفو   تكتسو    لد ل      كسب  . 
 
ـــــــــد  ـــــــــاء  ـــــــــ  الحـــــــــد ث الشـــــــــريف مـــــــــا هـــــــــو أيســـــــــر  ـــــــــ  ت ري  ـــــــــدوق                                           فـــــــــ      ق

ــــــــمكــــــــان                               موالنــــــــا رســــــــوت هللا  ــــــــل  هللا عليــــــــ  وســــــــلم  ))  مــــــــن عامــــــــ  النــــــــا   ل
     يظلمهم   وحدرهم  لم يكذفهم   ووعدهم  لم   لقهم    هو ممن 
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                     رمــــــــــــ   وتــــــــــــ     وحاءتــــــــــــ     وظهــــــــــــر   عدالتــــــــــــ     وو فــــــــــــ   كملــــــــــــ   مرو 
 غ فت   ((  . 

 
 ك ف   نتفي  المريد  من  حب  الش خ   :  

   القلو كمون النار    الح ـر  ن د هللا   وتوح د  هللا نور  كامك  مسلم أود     قلب  توح 
قدحتـ  ان      هو كمـا يقـوت السـاد  ال ـو ي   : أ فـ  مـن أن  ـرن  وأفـ ن  مـن أن   فـ    

 تركت  توارن  .   ناأورن   و 
 
ــــــــن  ــــــــده  الشــــــــرار   م ــــــــ  ق ــــــــاد    ــــــــ رر الأن ــــــــدد  ك ــــــــ  مري ــــــــ  نف ــــــــ رر الشــــــــ خ                                 

ـــــــــاد  والح ـــــــــر    أو ـــــــــ ن الأن ـــــــــاذا  باعـــــــــد   ف ـــــــــ       ـــــــــ  ب ـــــــــد  احتكاك                                الح ـــــــــر عن
                           ا  ال  ـــــــرد كامنـــــــيقـــــــي  ف نهمـــــــا  احتكـــــــاك   لـــــــم يظهـــــــر ا رـــــــر   وبقـــــــ   ـــــــ  الح ـــــــر 

 النا  وال  نتف ون ب   .
 
ــــــــــــ     تنكشــــــــــــف   ــــــــــــ  بحســــــــــــن المتاب  ــــــــــــ أم لشــــــــــــ         ن ــــــــــــد الم ــــــــــــا المري                                   أم

ـــــــــ  نهايـــــــــ  مقاماتـــــــــ     حتىـــــــــ                          اذأنـــــــــوارد  وأســـــــــرارد الكامنـــــــــ      شـــــــــ ئا   شـــــــــ ئا  ال
 كان اماما متفوعا عل  الهدن .    ا رض   أست لف   هللا

 
ـــــــــــــ   تســـــــــــــق  ا رواه الضـــــــــــــ يف      وتقويهـــــــــــــا  بســـــــــــــر الهـــــــــــــ                             وا رواه  القوي

رسـوت                       ي  ي   هللا للش و   ال ار  ن   وهذا السر م راث  مـن أمـن موالنـا
وأهـــ                              فـــ ن أهـــ  النـــورهللا  ـــل  هللا عليـــ  وســـلم    وقـــد  ـــر  هللا

نــورا يمشــ   بــ   ــ  النــا   لــ   الظلمــا    قــات ت ــال   )   أو مــن كــان م تــا   ح  نــاد  و  لنــا
مـن عبـادد    كما  قات ت ال   عل  لسان ال ـادق ن  كمن مرل      الظلما  لي  ف ار   منها

ب ــوا مــن ال يســ لكم أ ــرا  وهــم مهتــدون  (  )   ــوم أمامــا  (  وقــات  )  ات )  وا  لنــا  للمتقــ ن
 مامهم   ( اك  انا   ب ندعو
 
   ( الت     ال دورالقلوو ا ب ار ولكن  ت م   ال ت م وقات  )    انها  
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                              وقـــــــــــد كـــــــــــان  الفـــــــــــدون  ال لـــــــــــف    لـــــــــــ  لحظـــــــــــا  الـــــــــــ  موالنـــــــــــا رســـــــــــوت هللا
ــــــــــو  ــــــــــ  وســــــــــلم     يق ــــــــــور    ــــــــــل  هللا علي ــــــــــ  الن ــــــــــا  ال ــــــــــن الظلم                           م متحــــــــــوال  م

 ولي  ذلك  اال بالسر الذن  د    فاد عن  هم  ا ذكياء . 
 
أرــر الــروه  ــ  الــروه    بــ ن افنــك ال فــ  اذا أتــ  أمــرا  تنكــرد   مويقــرو لنــا ســ دن  افــن القــي  

 ان و ه   يحمر دون  أن تمتد   ارتياحك  لف ل     علي     نظر   الي   نظر  دل   عل  عدم
  دك  الي      هذا  أرر من آرار سل ان  روحك  عل  روح  . 

 
ـــــــــا رســـــــــوت هللا  ـــــــــ  موالن ـــــــــ  ال ـــــــــر   رضـــــــــ  هللا عن ـــــــــو هري ـــــــــد  ـــــــــاء ســـــــــ دنا  أف                                وق

     أن  أنسـ  منـ   شـ ئا : ان  أسمي  منك الحـد ث    وأ شـ  ل  هللا علي  وسلم  وقات ل  
  مرد  رسوت هللا  ـل  هللا عليـ  وسـلم أن  بسـ  رداءد   بسـ         ـو  موالنـا رسـوت هللا 

وســلم  رــ ث  حفنــا   )  مــن مــدد  ال  مــن  مــاد   (     يقــوت  ســ دنا  أفــو   ــل  هللا عليــ 
                          رضــــــ  هللا عنــــــ      ضــــــممتها  الــــــ   ــــــدرن  مــــــا  نســــــ    شــــــ ئا  ب ــــــدها      هريــــــر 

ـــــــروا  ـــــــر  ال ـــــــان  أكر ـــــــر   ك ـــــــا هري ـــــــدد  أن  ســـــــ دنا  أب ـــــــك  الم ـــــــ  ذل ـــــــن فرك                        وكـــــــان  م
هللا                     حفظا  للحد ث     حت   اوأ ما حدث  ب   عن موالنا رسوت هللا  ل 

ــــــــــر مــــــــــن  مســــــــــ   آال   حــــــــــد ث     رون االمــــــــــام الف ــــــــــارن  ــــــــــ  وســــــــــلم  أكر                        علي
نتـ    هـار   منها  نحـو الرلـث   وم لـوم  أن سـ دنا أبـا هريـر   لـم يكـن  يقـرأ  أو يكتـو       غ

عن القراء   والكتاب     وم لوم  أيضا أن   أسلم  مت  را     السن  السادس   من ه ر   در  د
ــــــ  وســــــلم    بــــــارك  هللا  ــــــ   ــــــحفت     ونفــــــي ا مــــــ  ســــــ د المرســــــل ن                              ــــــل  هللا علي

ــــــا ــــــان  عريف ــــــ   ك ــــــ   بمــــــا  فلغــــــ   مــــــن  الســــــن  الم هــــــر     وال   فــــــ   أن ــــــ   دي                        عل
ـــــــــذ ن شـــــــــغلهم هللا بمحفتـــــــــ   ت ـــــــــال    وأو ـــــــــ  فهـــــــــم  موالنـــــــــا                             هـــــــــ  ال ـــــــــف   ال

                                 ك وأ ـــــــــفر نفســــــــــرســـــــــوت هللا  ـــــــــل  هللا عليــــــــــ  وســـــــــلم  ــــــــــ  قولـــــــــ   الكــــــــــريم  )  
                               ر هـــــــــم  بالغـــــــــدا  وال شـــــــــ    ريـــــــــدون  و هـــــــــ      وال ت ـــــــــد ن مـــــــــي الـــــــــذ ن   ـــــــــدعو

ــــــــ  ــــــــا  قلب ــــــــدنيا    وال ت ــــــــي  مــــــــن أغفلن ــــــــا  ال ــــــــ   الحي ــــــــد  أين ــــــــاك عــــــــنهم  تري                                ع ن
ــــــان  أمــــــر  عــــــن ــــــي  هــــــواد  وك ــــــا  واتب ــــــا  رســــــوت  دذكرن ــــــات  موالن ــــــد ق                             ر ــــــا  (     وق

 هللا  ل  هللا علي  وسلم ح ن نأل   علي   هذد  ا ي   ))  الحمد  ا 
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                     الـــــذن  لـــــم  يمتنــــــ  حتـــــ  أمرنــــــ   أن أ ـــــفر نفســــــ   مـــــي  نــــــا   مـــــن أمتــــــ   ((    
                              هللا  ـــــــــل  هللا عليـــــــــ  وســـــــــلموذلـــــــــك  مـــــــــا  ـــــــــدلنا  علـــــــــ   ـــــــــره  موالنـــــــــا رســـــــــوت  

                     ب ر ـــــــاو  القلـــــــوو  ال ـــــــاهر    ـــــــ   أمتـــــــ     الـــــــذ ن   ـــــــأك هم  هللا  ت ـــــــال     وينظـــــــر 
 ال هم نظر   الرضا       لنا  هللا  منهم  بمن   وكرم  . 

 
  : رأن  س دن  مح  الد ن  فن  عر       لأوم الش خ 

ــــــــــ ــــــــــ      وهــــــــــو  شــــــــــ خ الت ــــــــــو يق ــــــــــن عر  ــــــــــد ن  ف ــــــــــ   ال                           وت  ســــــــــ دن  مح 
ــــ   المر  ــــ  تر ي ــــرد    ــــأوم  الشــــ خ  وأر ــــ   ل ــــر    ــــ   (شــــا كف ــــم  االلهي ــــ   الحك                      د  )  كتاب

                          ات   حـــــت  الـــــ  محـــــامـــــن لـــــم  ي  ـــــذ  ال ريـــــ   مـــــن  الر ـــــات   هـــــو   نتقـــــ   مـــــن م
                           مــــــن  حمــــــ  الشــــــ خ  مــــــن أ ــــــذ  منــــــك وكشــــــف  عنــــــك     الشــــــ خ   كمــــــا يقــــــوت  :

ـــــــــاأت ال ـــــــــك  المشـــــــــقا   وأشـــــــــهدك  من ـــــــــا     الشـــــــــ خ مـــــــــن أمـــــــــا  نفســـــــــكقعن                            ر 
                             قفــــــــ  أن تمــــــــو   و ــــــــات  فروحــــــــك   ــــــــ   عــــــــالم الملكــــــــو     الشــــــــ خ  مــــــــن نقــــــــ 

 من مالك  .  حالك ال من أ ذاسمك  ومحا  رسمك    الش خ  من أ ل ك على
 
 عناي   ال و ي   بالم تمي  : 
ــــــــــر      ــــــــــو هري ــــــــــ    -وســــــــــ دنا  أف ــــــــــف  -رضــــــــــ  هللا عن ــــــــــ  كــــــــــان عري                                     مــــــــــي  أن

                           لــــــذن  ي ــــــيش   انــــــ   كــــــان  ال  همــــــ   وا بــــــ   نحــــــو  الم تمــــــي  اأهــــــ   ال ــــــف   
ــــــا   الرــــــوار ــــــدما أح ــــــان  عن ــــــدا   ن  عــــــن ســــــ دنا  عرم ــــــن الم ــــــان  م ــــــد ك ــــــ      ق                         ي
                          فــــــــــدارد   وهــــــــــم  بــــــــــ ن يقاتــــــــــ   د اعــــــــــا  عــــــــــن  ال ليفــــــــــ   الراشــــــــــد    لــــــــــوال أن 

                         فنفســـــــ      حقنـــــــا  لـــــــدماء ال ليفـــــــ   عـــــــأم عليـــــــ  أال يف ـــــــ      و ضـــــــ   أن يضـــــــح 
 كر ر   تكون  من التحام الم ارض ن  والمدا   ن  .

 
أبـا سـفيان عنـدما   ـاء  الـ     وي  ذ ممـا رواد  االمـام مسـلم    أن  سـ دنا  أبـا هريـر   رأن 

الحد فيـ          ت ـد    شـرو    -هللا علي  وسلم    ل   -المد ن   ليكلم موالنا  رسوت هللا 
ــــ   :  ان ــــات  ل ــــم  ن و  ســــ  ق ــــو بكــــر                                       عــــدو هللا  م  ــــذها ن   ــــذ مــــتا ل    قــــات  ســــ دنا أف

 ال د    لس دنا أف  هرير   :  أتقوت  ذلك  لش خ  قريش وس دهم      
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كـان    قـات لـ  :  ل لـك  وسلم من س دنا  أف  بكر بما    ل  هللا علي –ا  علم رسوت  هللا ولم
لقـد أغضـف   هللا     ر ـي  الـ هم  سـ دنا أفـو  أغضفتهم  يا أبا بكر     لئن  كن   أغضفتهم 

أغضـفتكم  يـا  ا وتـاد    قـالوا  ال    يغفـر هللا لـك  يـا أ ـ     وهـذا    بكر  وقـات  هـ   ال ـف
ـــــا  رســـــوت  هللا  ـــــ   موالن ـــــ  عناي ـــــدلنا عل ـــــ  وســـــلم  –                            ب هـــــ   ال ـــــف   - ـــــل  هللا علي

 الذ ن  أو اد  فهم  هللا  ت ال   .
 
ـــــــــــ  هللا   ـــــــــــ  أن أهـــــــــــ  ال ـــــــــــف  كـــــــــــانوا يحفـــــــــــون                               كمـــــــــــا  تـــــــــــدت  الق ـــــــــــ   عل

                         ويبغضـــــــون   ـــــــ  هللا    وتـــــــدت علـــــــ  أنـــــــ  ال   ـــــــوأ لمـــــــ من أن  ـــــــ ذن أحـــــــدا  مـــــــن
 .أولياء  هللا 

 
                        وتنفـــــــــ   الق ـــــــــ   مـــــــــا  نســـــــــو  لل ـــــــــو ي   أورا  مـــــــــن أنهـــــــــم  قـــــــــوم  ســـــــــلف ون   

ـــــــــون عـــــــــن  ـــــــــف   ن أل ـــــــــ      وك  ـــــــــذن ي يشـــــــــون  ي ـــــــــون  عـــــــــن الم تمـــــــــي  ال                         ن أل
ـــــــــا  رســـــــــوت هللا مـــــــــي  وهـــــــــم  ت ســـــــــون  تالم  ـــــــــ  وســـــــــلم   –بموالن                        - ـــــــــل  هللا علي
                    و منــــــ  للم تمــــــي     يــــــ مرهم  بــــــالم رو      وينهــــــاهم عــــــن المنكــــــر    ويضــــــي وهــــــ

ــــــــ هم     وســــــــادتنا  ال ــــــــحاب   وهــــــــم  ــــــــ  عل                         عــــــــنهم ا ــــــــرهم  وا غــــــــ ت  التــــــــ  كان
                         أهـــــــــ  ال ــــــــــف ا وت   ــــــــــ  التقــــــــــون  أدوا وا ــــــــــفهم  كــــــــــام   نحــــــــــو  الم تمــــــــــي   

                  لــــــ  المــــــ من ن  قــــــدما     وأقــــــوالهمعوهـــــم أ - ــــــ   تــــــاري هم   ــــــرن  أنهــــــم  والنـــــاظر  
                   اهــــــــدوا  بـــــــ موالهم  وأنفســـــــهم   ـــــــ   ســــــــف    هللا -يق نـــــــا     وأشـــــــدهم  حبـــــــا  ا  

ـــــك  ـــــان  ل عـــــا م  ذل ـــــا  شـــــر   االســـــ م     وال  ك ـــــ  ب دن ـــــا    ـــــان  لن ـــــوالهم  مـــــا ك                     ول
                  الشـــــــر       فتوحـــــــاتهم  نشـــــــر   أنــــــــوار  االســـــــ م   ـــــــ   المشـــــــار   والمغــــــــارو  .

و هـادد  ـ   ـف أم ـر  سر   كان مـن أفـرأ  أهـ   ال ـف    اوم لوم أن  س دنا  عمار  فن ي
و  ـف ن أن   ذكر    مي أن  كان     وق   حـر  أشهر من –كرم هللا و ه   –الم من ن عل  
    السن .  ش  ا  كف را

 
ـــــــــف  مشـــــــــر     ـــــــــ  كـــــــــ   أمـــــــــان     تشـــــــــهد  وكتـــــــــو  الت ـــــــــو   مـــــــــ                                 ن  بمواق

                             كـــــــــانوا أمـــــــــام  الحكـــــــــام  وأهـــــــــ   الســـــــــل ان  ي تـــــــــأون للســـــــــاد  ال ـــــــــو ي   بـــــــــ نهم 
 منهم  موقف الكرام  . باا    ويقولون  لهم كلم   الح     ويقفون  
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                           ومــــــــــن ذلــــــــــك مــــــــــر  ان االمــــــــــام  مح ــــــــــ  الــــــــــد ن فــــــــــن عر ــــــــــ    كتــــــــــو  للملــــــــــك
                           ال ــــــــل ف  ن يقــــــــوت  لــــــــ   .  انــــــــك  دنــــــــ ء الكامــــــــ   عنــــــــدما تهــــــــاون  ــــــــ  قتــــــــات 

                                    اتلـــــــــك الهمــــــــ      واالســـــــــ م  لــــــــن  ي تـــــــــر   ب مرالـــــــــك     ــــــــانهض  للقتـــــــــات  أو  نق
 كما  نقاتلهم  . 

 
                           وعنـــــــــدما  ع ـــــــــف   الحـــــــــروو  بالمتوكـــــــــ   ال باســـــــــ     نـــــــــادن  أهـــــــــ   الفتـــــــــو   

ـــــا  حمـــــ  ـــــنهم  يشـــــا  قوي ـــــون  م ـــــ  مكـــــان     وك ـــــن ك ـــــاءود  م ـــــن ال ـــــو ي                                م
 المسلم ن  . االس م  و ان  ب د  

 
                            ر شــــــــ خ  االســــــــ م  ال ــــــــو   الكف ــــــــرامــــــــا   غــــــــ   المماليــــــــك  ــــــــ  ب دنــــــــا   رــــــــول 

ــــــي هم ــــــ   فف ــــــك     وأ ت ــــــ  الممالي ــــــالقبض  عل ــــــد  الســــــ م     وأمــــــر  ب ــــــن  عف                        ال ــــــأ ف
ــــــم  ــــــو    ل ــــــد ن  ا   ــــــ  المــــــات     ن   ــــــ ه  ال ــــــ  ف  ــــــتقهم     وضــــــم  رمــــــنهم ال                      ي 

                         ــــــــــاروا ملكــــــــــا  للمســــــــــلم ن     و نهــــــــــم  ــــــــــانوا  أمانــــــــــ  المســــــــــلمفن     و ــــــــــو
 رمنهم  ال  ف   مات  المسلم ن  .في هم  وضم 

ـــــــــــد  د ـــــــــــ      ـــــــــــ   -وق ـــــــــــر ســـــــــــ دن - -رضـــــــــــ  هللا  عن ـــــــــــ  الق ـــــــــــو الكف                                 يم
                      روو ال ـــــــــل في      و ـــــــــدد   ـــــــــدر  حـــــــــشـــــــــاذل    ـــــــــ  ســـــــــاح   الأفـــــــــ  الحســـــــــن ال

                    تباعـــــــ      اســـــــتمي  اليـــــــ   م رقـــــــا  رـــــــم   ـــــــر    ـــــــائحا  :  هـــــــذا  كـــــــ م  قريـــــــو   
 ال هد  من هللا    هذا ك م  من الهام هللا  وهداد  .

  :  لـ                         المغرو  يقوتفن  تاشف ن  ملك  اوقد  كتو  االمام الغأال  ال   
ــــــــــدل    ا ــــــــــك  با ن ــــــــــ  ســــــــــف    هللا  لن ــــــــــدد  ا وان ــــــــــ   ســــــــــيفك    ــــــــــا  أن تحم                         م

 وأما  أن ت تأت  امار   المسلم ن    حت    نهض  بحقهم  سواك  . 
                                 ويحــــــــــــدث  ال فرتــــــــــــ   بــــــــــــ ن  هأيمــــــــــــ   الحملــــــــــــ  الفرنســــــــــــي   علــــــــــــ  م ــــــــــــر 

 كان  عل  أ دن  ال ر   ال و ي   وش و ها  . 
ـــــــــــا    ـــــــــــو ال ب ـــــــــــ   –ويحـــــــــــدرنا  االمـــــــــــام المرســـــــــــ   أف ـــــــــــوت  –رضـــــــــــ  هللا عن                             يق

                       ال ــــار  ن  :  تمــــن علــــ       قــــات لــــ   :  أتقــــوت  ان ملكــــا  مــــن الملــــوك   قــــات  لــــب ض
ــــــــك  ــــــــ    ذل ــــــــا ول ــــــــراك      وهم ــــــــا  وقه ــــــــاك  وقهرتهم ــــــــا وملك ــــــــد  ملكتهم ــــــــدان  ق                            عف

                            الشــــــــهو   والحــــــــر        نــــــــ   عفــــــــد  عفــــــــدن     ك ــــــــف  أتمنــــــــ   عليــــــــك  وأنــــــــ 
 عفد  عفدن  . 



 

 

31 

                      وذلــــــــك  شــــــــفي   بمــــــــا  وقــــــــي  فــــــــ ن  عفــــــــد الملــــــــك فــــــــن  مــــــــروان  وأفــــــــن  الفي ــــــــار
                  قـــــات  ال ليفــــــ   ا مـــــون   فـــــن  الفي ــــــار   ـــــ  كفريـــــاء الملــــــك  :ال ـــــو       ح نمـــــا 

تمــن  علــ      وار ــي  حوائ ــك الــ        نــا عفــد  الملــك    رد  أفــن  الفي ــار وقــات  لــ    ــ   
ن  نحـــن  لـــ   وأنـــ   لمـــ  عـــأ   :  وأنـــا  أيضـــا  عفـــد  الملـــك      هلـــم  نر ـــي  حوائ نـــا  أنـــا

 عفدان  .
 
 باي    عند  ال و ي   : مال 
ــــــايي  المريــــــد  شــــــ     علــــــ   اعــــــ   هللا     يضــــــي   ــــــدد   ــــــ    ــــــد  شــــــ                            ب

ــــــــون مســــــــتقيما     عــــــــام   ــــــــ  هللا    وي اهــــــــد  هللا أن  يك ــــــــ   ال ــــــــ ن   دي ــــــــوو  ف                    ويت
ــا  م  ــ ت      ــدر ال اقــ      م ديــا  ب اعــ   هللا   مت نب  ادمــا  للفقــراء  والمســاك ن علــ  ق
 أورادد  الت   رشدد  الش خ  ال ها  .

                            ــــــــــل  –والفي ــــــــــ   أمــــــــــر شــــــــــرع   مــــــــــن أمــــــــــن ســــــــــ دنا  وموالنــــــــــا رســــــــــوت هللا  
                         وهـــــــــــ  رافتـــــــــــ   بالكتـــــــــــاو  والســـــــــــن      وكانـــــــــــ  تح ـــــــــــ  –هللا عليـــــــــــ   وســـــــــــلم 

ـــــــا  رســـــــوت هللا  ـــــــذن ي  ـــــــذد  موالن ـــــــا   ال ـــــــوت  الم ر ـــــــد     وقف                        ـــــــل  –باع ـــــــاء  ال 
ــــــــــ  وســــــــــلم   ــــــــــ  -هللا علي ــــــــــا  ال قب ــــــــــ   في  ــــــــــي    ــــــــــاي  ن   كمــــــــــا وق ــــــــــ  المب                            عل

                           والحد فيــــــــــ     حتــــــــــ  لقــــــــــد  مرــــــــــ   ــــــــــل  هللا عليــــــــــ  وســــــــــلم  ف ــــــــــدد والرضــــــــــوان 
                             اليســـــــرن  يمـــــــ ن  ســـــــ دنا  عرمـــــــان     حـــــــ ن كـــــــان دا ـــــــ  مكـــــــ   يفـــــــاوض أهلهـــــــا

                        يســـــــراد علـــــــ  يمنـــــــاد حـــــــ ن – ـــــــل  هللا عليـــــــ  وســـــــلم  - ـــــــ  ال ـــــــل     وضـــــــي  
                                    بـــــــــــايي أ ـــــــــــحاب   تحـــــــــــ  الشـــــــــــ ر     وقـــــــــــات : وهـــــــــــذد   ـــــــــــد عرمـــــــــــان يســـــــــــران

                                       ســـــــــ دنا  عرمـــــــــانلـــــــــ  مـــــــــن شـــــــــر  نالـــــــــ     ـــــــــر مـــــــــن يمـــــــــ ن  عرمـــــــــان    ويـــــــــا
 ذو النورين عل   دد   ل  هللا علي  وسلم .

ــــــ  وســــــلم  –ويــــــد  موالنــــــا رســــــوت هللا   ــــــد كــــــ     ــــــ  – ــــــل  هللا علي                           في ــــــ  تمرــــــ    
ـــــــــــــــــال   :  )  هللا ـــــــــــــــــدت  ـــــــــــــــــاي ون هللا   ـــــــــــــــــا   ب ـــــــــــــــــك انم ـــــــــــــــــذ ن   باي ون                                               )  ان ال

                            هللا  ـــــــــو  أ ـــــــــد هم   ((     وهـــــــــذد  ا يـــــــــ    ـــــــــ  رأن  الســـــــــاد   ال ـــــــــو ي   أمـــــــــده 
ـــــــــا رســـــــــوت هللا  ـــــــــدد – ـــــــــل  هللا عليـــــــــ  وســـــــــلم  –أيـــــــــ   لموالن                            ح ـــــــــث   ـــــــــار    

 عليائ      ويرض   عنها          الفي     يشهد    ممرل  ل د  هللا الذن
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ويحاســو  أو  يكــا  ء  عل هــا  ))   مــن نكــث   انمــا   نكــث  علــ   نفســ   ومــن أو ــ   بمــا  
 عاهد  علي   هللا   س  تي   أ را  عظيما  ((  . 

 الش و   ال ار ون  نواو  : 
 - ل  هللا علي  وسـلم   – ون باا     ك         نواو  عن موالنا رسوت  و   ال ار شوال  

ومـن   - ل  هللا علي  وسلم  - اذا  بايي الم من  واحدا  منهم    قد  بايي  رسول   الكريم  
  بايي  الرسـوت   قـد بـايي  هللا ت ـال    ويلقـو هـ الء الشـ و    ـ  ا ـ  ه  السـاد   ال ـو ي 

و  أنهــم  قــراء الــ  هللا أغنيــاء  عــن غ ــرد    ويقولــون  ان قــ ــدون فــذلك  اللبــالفقراء    ويق
ال  ئـ   وال وائـ    ال ب د أن  ت رد  الـ  هللا  مـن اهللا ال يكون  ق را فهذا الم ن  السالك ال  

بح ث ال تبق  ل  قفل  وال مق د  اال هللا ت ال    والـ هم  يشـ ر  سـ دن أفـو مـد ن  التلمسـان   
    :     قول

                      
 ما   لذ   ال يش  اال   حب   الفقرا          

 هم    الس   ن   والسادا     وا مرا                           
    حفهموا    وت دو       م السهم             
 و       حظك    مهما     قدموك   ورا                         
 مت    أراهم    وأن   ل      فر يتهم              

  فرا  أو  تسمي    ا ذن  من   عنهمو                        
 قوم   كرام   الس ايا     ح رما   لسوا            

  بق     المكان   عل    آرارهم  ع را                          
 ا  هدن   الت و      من أ  قهم   ر             

 حسن   الت لف  منهم   راقن     نظرا                           
 ال أات   شمل    فهم        هللا م تم ا            

 وذنفنا      ي    مغفورا     ومغتفرا                                
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 المراد والمريد :
ـــــــــد شـــــــــ    حســـــــــو اســـــــــت دادد و هـــــــــادد  ـــــــــ    ـــــــــ  عل ـــــــــ  د ن ـــــــــد   ـــــــــ  المري                               ويترق

بـ  رغمـا عليـ    والمريـد   وهناك  نفان من الم من ن : مراد ومريـد    ـالمراد هـو الـذن يسـ ر
ت ـال  : )) هللا   تفـ  اليـ  مـن يشـاء ويهـدن اليـ   قول  من سار فنفس  الي    وي  ذ ذلكمن 

ومـن قولـ     ـدرد ل سـ م ((من  ن و (( . ومن قول  ت ال  ))  من  رد هللا أن  هديـ  يشـره 
 م من   ولئك كان س  هم مشكورا (( . ت ال  )) ومن أراد ا  ر  وس   لها س  ها وهو

ــــــــــ   ــــــــــ دا ــــــــــا   ترق ــــــــــد ن أو المــــــــــراد ن   ســــــــــم نا وأ  ن ــــــــــات مــــــــــن المري                                           مــــــــــن ق
                               مقاماتـــــــــ     ايـــــــــ نه ـــــــــ  التر يـــــــــ    وذا  مـــــــــدار  االيمـــــــــان رويـــــــــدا رويـــــــــدا الـــــــــ  

بحـ  : لـي  االيمـان مـا  تـأين  وال  ما شاء هللا من المقاما     ن الساد  ال و ي  يقولون 
 ولكن   رن الس اد     ساف  ا أت . ب  ال فد من ا قوات وا   ات  

                                            نمــــــــــــــا ايســــــــــــــلك  ال فــــــــــــــد لر ــــــــــــــ  علــــــــــــــ   ــــــــــــــد شــــــــــــــ      وال ريــــــــــــــ  الــــــــــــــذن 
                                                  ت ــــــــــــرض بــــــــــــ  لرحمــــــــــــا  هللا   ومــــــــــــا شــــــــــــاء هللا كــــــــــــان   ومــــــــــــا لــــــــــــم يشــــــــــــ  

 لم يكن .
ــــــــــــــــال  :     ــــــــــــــــ  ت  ــــــــــــــــوت لر  ــــــــــــــــا الشــــــــــــــــا    اذ يق                                                    ورضــــــــــــــــ  هللا عــــــــــــــــن امامن
  ــاش   لم   وان    كان   شئ    وما 

                                                                          ومــــــــــــــــا شــــــــــــــــئ  ان لــــــــــــــــم تشــــــــــــــــ  لــــــــــــــــم يكــــــــــــــــن                                    
                                               لم  ـــــع    ما  عل      ال باد    لف 

                                                          فـــــــــــــــــ  ال لـــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــرن الفتـــــــــــــــــ  والمســـــــــــــــــن                                  
 ذل  ــــــ    ذا ــــوه   منن     ذا  عل  

                                                                                وهــــــــــــــــــــــــــذا أعنــــــــــــــــــــــــــ  وذا لــــــــــــــــــــــــــم ت ــــــــــــــــــــــــــن                                     
   د ــــــس     همـــومن   ق ـــش     منهم

ومــــــــــــــــــــــــنهم قفــــــــــــــــــــــــي  ومــــــــــــــــــــــــنهم حســــــــــــــــــــــــن                                     
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ــــــــــ  ا ســــــــــباو  ــــــــــ  القضــــــــــاء     ــــــــــو ا  ــــــــــذ   ــــــــــا   ــــــــــرن ب ــــــــــي التســــــــــليم بم                                         وم
                                      وكــــــــــ  عليــــــــــ    والركــــــــــون اليــــــــــ   مــــــــــي حســــــــــن الظــــــــــن بــــــــــ  ت ــــــــــال    وقــــــــــو  الت
 وقد قات ت ال  ))   لو  دقوا هللا لكان   را لهم (( . 

 
ـــــــــــ  ـــــــــــ ن ا  ـــــــــــذ   ـــــــــــن ع ـــــــــــاء هللا ف ـــــــــــ  ســـــــــــ دن أف ـــــــــــ  ب                                         ومـــــــــــا أرو  مـــــــــــا  و 

                                    ســــــــباو و ــــــــوداا ســــــــباو و ــــــــ ن التوكــــــــ   ــــــــ  قولــــــــ  : انــــــــ  الفــــــــد لــــــــك مــــــــن ا 
ـــــــ  عنهـــــــا شـــــــهودا  ـــــــك مـــــــن الغ ب ـــــــد ل ـــــــ   وال ف ـــــــث أرفتهـــــــا بحكمت                                    رفتهـــــــا مـــــــن ح 

 وال تستند ال ها ل لمك ب حد ت  .
 

 تر ي  ا  يات  لفا عن سلف : 
 

ــــــــــــــــات  توار  ــــــــــــــــالقوت والف ــــــــــــــــ  والح ــــــــــــــــ  االســــــــــــــــ مي  ال اليــــــــــــــــ  ب                                      رهــــــــــــــــاوالتر ي
ــــــــــام الحســــــــــن ــــــــــ  ل م ــــــــــد ق  ــــــــــام االســــــــــ م   وق ــــــــــذ ق ــــــــــن الســــــــــلف من ــــــــــف ع                                 ال ل

ــــــا ســــــ  د  ــــــا أب ــــــرك      الب ــــــرن : ي ــــــن غ  ــــــم  نســــــم    م ــــــ م  ل ــــــتكلم  بك ــــــراك  ت                             ن
ـــــــ  ـــــــات  أ ذت ـــــــم     ق ـــــــن أ ـــــــذ   هـــــــذا ال ل ـــــــن  م ـــــــان      ـــــــن  اليم ـــــــ   ف                               عـــــــن  حذيف

                             -ال ـــــــــحاف  ال ل ـــــــــ     رضـــــــــ  هللا عنـــــــــ   وعـــــــــن  ســـــــــائر ســـــــــادت  ال ـــــــــحاب    -
ــــــــــــ    ــــــــــــ   -ويحــــــــــــدث  حذيف ــــــــــــان –رضــــــــــــ  هللا عن ــــــــــــوت :  ك                                     عــــــــــــن نفســــــــــــ   يق
                              يســـــــــ لون  عـــــــــن ال  ـــــــــر    - عليـــــــــ  وســـــــــلم   ـــــــــل  هللا  -أ ـــــــــحاو  رســـــــــوت هللا  

ــــــــ   أن ال  ــــــــر  ــــــــ      وعلم ــــــــي   ي ــــــــ   أســــــــ ل   عــــــــن الشــــــــر  م الفــــــــ   أن أق                                  وكن
ــــــــــ   -ال  يســــــــــبقن     كــــــــــان  أ ــــــــــحاو  رســــــــــوت  هللا                                -وســــــــــلم    ــــــــــل  هللا علي

وكنــــــ   أقــــــوت  يــــــا رســــــوت                             هللا مــــــا لمــــــن  عمــــــ  كــــــذا وكــــــذا ون  يــــــا رســــــوت  يقولــــــ
                                 لمـــــــــا  رآنــــــــ   مقــــــــب   علـــــــــ   هــــــــذا  ال لـــــــــم  هللا    مــــــــا يفســــــــد  كـــــــــذا وكــــــــذا     

   ن   ب   . 
 
ــــــــو   ــــــــو   القل ــــــــاو  ق ــــــــ   كت ــــــــ    ــــــــو  المك ــــــــو   ال ــــــــوت االمــــــــام  أف ــــــــذلك  يق                               و  :ل

                     كـــــــان  حذيفـــــــ   قـــــــد   ـــــــ   ب لـــــــم  المنـــــــا ق ن  وأ ـــــــرد  بم ر ـــــــ   علـــــــم  النفـــــــا    
                   ر  ال لـــــم  ودقـــــائ   الفهـــــم     و فايـــــا  اليقـــــ ن  فـــــ ن  ال ـــــحاب       وكـــــان ئـــــوبســـــر  ا

ـــــن ال  ـــــاو   ـــــر  ف ـــــ -عم ـــــا   ال  ي  -   رضـــــ  هللا  عن ـــــ   أحـــــد  م                        ال  اذا ا ـــــل   عل
أ ـــــــــــت  فهـــــــــــذا ال لـــــــــــم البـــــــــــا ن . ي ـــــــــــل   عليـــــــــــ       نـــــــــــ    حذيفـــــــــــ     رأن
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ـــــــــــن اليمـــــــــــان م موعـــــــــــ  مـــــــــــن ال ـــــــــــحاب  ـــــــــــ   حـــــــــــوت  حذيفـــــــــــ  ف ـــــــــــد  تكون                                    وق
ـــــــــنهم واب ـــــــــ   ـــــــــاحو الحـــــــــد ث   ال ـــــــــ   رســـــــــوت  هللام ـــــــــات :  أت                          مشـــــــــهور     ق

ــم اال أســ ل   عنــ       - ــل  هللا  عليــ  وســلم  – وأنــا أريــد أال اد  شــ ئا  مــن الفــر أو االر
عن  رسوت  هللا    قل   دعون  أدنـو  منـ     ا اليك يا  واب     ل   أت    النا      قالو 

لن   عنـ   أو تسـ لن   ق   قات :  يا  واب    أ فرك  بما   ئ   تس   ان  أحو  النا   ال   
                                قلـــــــ  أ فرنـــــــ   يـــــــا رســـــــوت  هللا     قـــــــات  :   ئـــــــ   تســـــــ لن  عـــــــن الفـــــــر واالرـــــــم   
                              قلــــــــ   ن ــــــــم     قــــــــات   مــــــــي  أ ــــــــاب    و  ــــــــ   نكــــــــث  فهــــــــا  ــــــــدرن  ويقــــــــوت :

                               ر مـــــــــا ا مـــــــــ ن اليـــــــــ نفســـــــــك    الفـــــــــ  يـــــــــا واب ـــــــــ   أســـــــــتف   قلبـــــــــك     أســـــــــتف 
       وأ توك . ن أ تاك  النا اواإلرم  ما تردد     ال در و النف  القلو وا م ن   الي  

 
 ا ض  التاب  ن  ي  ذ  عن حذيف  فن  اليمان ال حاف   :  
                               ت ــــــــــر   امــــــــــام ال ــــــــــو ي   ا وت –رضــــــــــ  هللا عنــــــــــ   -وعلــــــــــ   ــــــــــد  حذيفــــــــــ     

ـــــــــ   أئمـــــــــ   ال ـــــــــو ي   ـــــــــ   دي ـــــــــذن ت ـــــــــر   عل                             ســـــــــ دن  الحســـــــــن  الب ـــــــــرن  . ال
ـــــــــوو  الســـــــــ تي ـــــــــان      وأ  ـــــــــ   الفن ـــــــــار    وراف ـــــــــن د ن ـــــــــك ف ـــــــــ ن  : مال                          ان    ا ول
                          لــــــــي ومحمــــــــد  فــــــــن  واســــــــي  . .  وهــــــــم  أعــــــــ م  الت ــــــــو    ــــــــ  القــــــــرن ا وت وم

 القرن  الران   . 
 
ـــــــــ  ان   ـــــــــات عمـــــــــران الق ـــــــــ ر  : ســـــــــ ل   الحســـــــــن  عـــــــــن شـــــــــ ء     قل ـــــــــد  ق                       وق

ــــــــا ــــــــك  ق انم ــــــــا ب  ني ــــــــ    ق ه ــــــــ  رأ  ــــــــات : وه ــــــــذا     ق ــــــــذا ك ــــــــون  ك ــــــــاء يقول                              الفقه
                                    نــــــــــ    المــــــــــداوم علــــــــــ   عبــــــــــاد  هللااهــــــــــد  ــــــــــ  الــــــــــدنيا   الب ــــــــــ ر فدأ الفقيــــــــــ   ال

 . -عأ  و     –
 
ــــــــــ  الب ــــــــــر  .  ــــــــــ  الت ــــــــــو                               وبفضــــــــــ   الحســــــــــن  الب ــــــــــرن  اســــــــــتقر  أعام

ـــــــ   ســـــــ  د  فـــــــن ـــــــاد   التـــــــاب    ال ل  ـــــــداد  مدرســـــــ    ـــــــو ي  بقي ـــــــ    ـــــــ  بغ                            وقام
 و   ومن ت م ذد  أفو  حمأ  ال و    . المس 
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رم انتشـر  –رض   هللا عن   - رم  نش   مدرس   رالر      رسان  فأعام   افراهيم  فن أدهم
   - رض  هللا عن    -بفض   االمام أف  القاسم  ال نفد    الت و      القرن الرالث  اله رن 

 
 ال حاب   كان  ي  ذ  ب ضهم  عن ب ض  :  
علم   عن س دنا  االمام     ذأ –رض  هللا عنهما  – تن   أن س دنا عفد  هللا  فن عبا  وال 

واسي ال لم والم ر      حتـ  قـات  مشـ را  الـ   ـدرد  :  ان  –كرم هللا و    -عل     وكان  
ههنــا  ل لمــا   مــا لــو  أ ــد  لــ   حملــ      كــان  افــن  عبــا   يقــوت  منوهــا  ب لــم  أســتاذد  

                           يــــم  هللا لقــــد اأفــــ   الــــو تســــ    أعشــــار ال لــــم    و لقــــد  أع ــــ   علــــ  فــــن     الكف ــــر
ـــــــــا    ـــــــــن عب ـــــــــ  ال شـــــــــر ال اشـــــــــر    ولمـــــــــا  ســـــــــئ   أف                       رضـــــــــ  هللا -شـــــــــارككم   

ــــــم االمــــــام  علــــــ   -عنهمــــــا                       قــــــات –كــــــرم هللا و هــــــ   –عــــــن علمــــــ   الــــــ   انــــــو عل
                           كق ـــــــــر  الـــــــــ   انـــــــــو  البحـــــــــر  المحـــــــــي   . وم لـــــــــوم أن  ســـــــــ دنا  عفـــــــــد هللا  فـــــــــن

                            ر ا مــــــ حفــــــعبــــــا   كــــــان  مــــــن أكرــــــر  ال ــــــحاب   علمــــــا    حتــــــ  قــــــالوا عنــــــ  أنــــــ  
   نظر  رعاك هللا  ض  هللا ك ف    تي   من يشاء  .

 
                              ب لــــــــــم موالنــــــــــا –رضــــــــــ  هللا  عنــــــــــ   -ل  ــــــــــاو  ســــــــــ دنا  عمــــــــــر  فــــــــــن ا دونــــــــــو  

ــــــــ   ــــــــك  –كــــــــرم هللا و هــــــــ   –االمــــــــام عل ــــــــ  لهلــــــــك  عمــــــــر    وذل                            قــــــــات : لــــــــوال عل
ــــــوت :  ــــــان ســــــ دنا  عمــــــر يق ــــــ   ك ــــــ  الم ضــــــ      حت ــــــان  يحــــــ  ب ــــــذن  ك ــــــور  ال                         للن

 ن م ضل   لي  لها  أفو حسن  .أعوذ باا  م
 
 افن  عبا       أيد  فن راف   
 
ــــــــا     ــــــــن عب ــــــــ   ركــــــــاو  ســــــــ دنا  -رضــــــــ   هللا عنهمــــــــا   -وكــــــــان  اف                              يســــــــ ر   

                         وعلمــــــــ     ))  وســــــــ دنا أيــــــــد  هــــــــو  ــــــــاميأيــــــــد  فــــــــن  رافــــــــ     محترمــــــــا   قهــــــــ
                           أفـــــــ  بكـــــــر  وبمشـــــــور  ســـــــ دنا  عمـــــــر  ((      يقـــــــوت  لـــــــ  القـــــــرآن  بـــــــ مر  ســـــــ دنا  

ــــــم  تف ــــــ   ذلــــــك  يــــــا  أفــــــن  عــــــم  رســــــوت  هللا    يقــــــوت  :  هكــــــذا                           ســــــ دنا  أيــــــد  : ل
 ي ام  علما نا وكفرا نا  وكان  س دنا  أيد  ي  ذ   دد   يقفلها  

 
                              وت  : هكــــــــذا  ي امــــــــ  ســــــــادتنا آت الف ــــــــ    وكــــــــان  يقــــــــوت  لــــــــ   لــــــــم  ذلــــــــك    يقــــــــ

ـــــــك  ـــــــن مال ـــــــ   الفنـــــــان   المتقـــــــدم  ذكـــــــرد  ي  ـــــــذ   ـــــــد  ســـــــ دنا أنـــــــ   ف                               ســـــــ دنا  راف
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 ـاذا  رأ ـ  أ هـا  القـارنء  مريـدا   - ـل  هللا عليـ  وسـلم   –ويقفلها  ويقوت   ـد  رسـوت هللا 
بفضـل   عليـ    ـ  ت تـرض  علـ  ذلـك  ب ـد  أن وقفـ   علـ  نهـج  ف    ـد  شـ     اعترا ـايق

                       ال ــــــال   ــــــ  تلــــــك  الظــــــاهر   التــــــ  ال يق ــــــد  فهــــــا  اال التفــــــرك  بال ــــــالح ن  الســــــلف
                                واالعتـــــــــرا  بفضـــــــــلهم     حتـــــــــ  لقـــــــــد  كـــــــــان االمـــــــــام مســـــــــلم  يقـــــــــوت   ســـــــــتاذد
                              ســـــــــ دن  االمـــــــــام الف ـــــــــارن  اذا  لقيـــــــــ   : دعنـــــــــ   أقفـــــــــ   ر ليـــــــــك  يـــــــــا  ف ـــــــــو

ـــــــا  شـــــــ خ المحـــــــدر ن  ـــــــا أســـــــتاذ  ا ســـــــتاذ ن  وي ـــــــ  وي ـــــــ  علل ـــــــرحمالحـــــــد ث                                       وي
 هللا أم ر  الش راء  شوق   اذ يقوت    حكم  :  

 
 منكرا  دون ك  قديم ش ء        مفتون  ب ع ا ال  تحذ حذو

 
 الفتيا     قل  من ال حاب   

ـــــــــفوانح ـــــــــر   الفتيـــــــــا   ـــــــــ  ال ـــــــــحاب   علـــــــــ  كرـــــــــرتهم                              ))   ـــــــــاوأوا مائـــــــــ  ال
وق    أنهم  مائ   وأر     وعشرون  الفا  ((      نحو  مائ   ور ر ن  ما ف ن ر   وامـرأ    

ال ـال                        الساد   ال حاب  كلهم  عدوت  وأهـ   نـور    عظـم وم لوم  أن  
ل ــ   ــ  أنفســهم    ــغر  مــا دونــ    ــ   أع ــنهم     ومــي هــذا    كــان  هــ الء  المفتــون  الق

 لـم  ن أداد    د ن    را   ومن هذا  عددهم     مر  ا  لمن  شاء  منهم أن يستفسر     أو  
للفتون  واالرش د  ال  هللا ت ـال     فـ  هـو   ضـ   هللا  احو  ض   مه ئا  أن  لي   ك    
 .    تي   من يشاء

 
                           وكـــــــان افـــــــن  عمـــــــر مـــــــن ورعـــــــ   و و ـــــــ   مـــــــن مســـــــ لي   الفتـــــــون        ـــــــو     

                     علـــــ   مســـــ ل   مـــــن  كـــــ   عشـــــر مســـــائ   . . وكـــــان  أفـــــن  عبـــــا   علـــــ   عكســـــ  
                     يكرـــــــر مـــــــن الفتـــــــون      كـــــــان     ـــــــو  علـــــــ   تســـــــي  مســـــــائ   مـــــــن كـــــــ   عشـــــــر  
ــــــر ــــــو    ف ــــــ   ال باســــــ   أف ــــــات ال ليف ــــــذلك  ق ــــــ      ول ــــــ   ل ــــــا  ل ــــــ   ميســــــر  لم                        وك

 : و  ء للنا   كتابا     -رض  هللا عن    –المن ور     المامنا   مالك 
 
 
 

                         افــــــــن  عمــــــــر وتــــــــرا ي   افــــــــن  عبــــــــا      وضــــــــي  كتابــــــــ   مــــــــي فــــــــ ن  شــــــــد
 المشهور     الحد ث  :  ))  المو    (  .
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                          وكـــــــــان  عفـــــــــد هللا  فـــــــــن  رواحـــــــــ  ا ن ـــــــــارن  يحفـــــــــذ  الـــــــــ   ب ـــــــــض  ال ـــــــــحاب   
أن  نـأداد   ـ   د ننـا   ع    أن   تذاكروا    موارد  ا يمان   يقوت  لهم : قوموا فنا ن من سا

 يق نا  .
 
 : - ل  هللا علي  وسلم   –موا  د  ال حاب   ف ن   دن رسوت هللا  
                          يقــــــــوت  يمــــــــا روتـــــــــ   -أحــــــــد كتبــــــــ  الـــــــــوح    –وكــــــــان  حنظلــــــــ  فــــــــن  الر يـــــــــي  

ــــــــا ــــــــ   كان ــــــــار  حت ــــــــ   والن ــــــــذكرنا  بال ن ــــــــد رســــــــوت  هللا   ــــــــون  عن                             ال ــــــــحاه  :  نك
                      –ي نــــــ   ال نــــــا  وال عفنـــــــا   -رأن  عــــــ ن     ــــــاذا   ر نــــــا  مــــــن عنـــــــدد  عا ســــــنا  

ــــــــــــتهم  ــــــــــــ     ــــــــــــان  حنظل ــــــــــــرا   وك                               ا والد  والأو ــــــــــــا   والضــــــــــــي ا  ونســــــــــــ نا  كر 
ـــــــــ  رســـــــــوت هللا  ـــــــــرك  م ل ـــــــــ  وســـــــــلم   ـــــــــل  هللا ع –نفســـــــــ  بالنفـــــــــا   اذا  ت                         -لي

 ــــــــــل  هللا                              - فارقتــــــــــ  تلــــــــــك الحــــــــــات التــــــــــ  ت تيــــــــــ  مــــــــــن تــــــــــذك ر رســــــــــوت هللا  
                           حتــــــ   لقـــــد لقيـــــ  ســــــ دنا  أفـــــو بكـــــر  ال ــــــد    ومـــــا  قـــــات لــــــ   :   - عليـــــ  وســـــلم

ــــــــ     قــــــــات :  ســــــــ ــــــــات : نــــــــا    حنظل ــــــــف أنــــــــ   ق ق                                بحان  هللا   مــــــــا تقــــــــوت  ق ك 
                                                           ـــــــــــل  هللا عليـــــــــــ  – و ــــــــــف  لـــــــــــ   مـــــــــــا يكـــــــــــون عليـــــــــــ   عنـــــــــــد  رســـــــــــوت هللا 

                             ومــــــــا  يكــــــــون  عليــــــــ   اذا  مــــــــا  ارقــــــــ     قــــــــات لــــــــ   ســــــــ دنا أفــــــــو بكــــــــر –وســــــــلم 
ــــــــــ   ذلــــــــــك    -عنــــــــــ  رضــــــــــ  هللا  -ال ــــــــــد     ــــــــــد مر ــــــــــ   فنــــــــــاا:  وهللا                                       ن ل

ـــــــــ  رســـــــــوت  هللا  ـــــــــ  وســـــــــلم  –ال ـــــــــا  – ـــــــــل  هللا علي ـــــــــك    ان لق ـــــــــ  ذل ـــــــــرا  ل                                 وذك
ـــــون عنـــــدن   ـــــدمون  علـــــ  مـــــا  تكون ـــــو ت                    و ـــــ  قـــــات عليـــــ   ال ـــــ   والســـــ م  :  ))  ل

ــــــ   ــــــرقكم    ولكــــــن  يــــــا  حنظلــــــ  ــــــذكر  ل ــــــا حتكم  الم ئكــــــ   قــــــ    رشــــــكم  و                             ال
                                   ســـــــاع   وســـــــاع     ولكـــــــن  يـــــــا  حنظلـــــــ   ســـــــاع  و ســـــــاع     ولكـــــــن  يـــــــا حنظلـــــــ  

 ي ت   : ساع   وساع   ((  ونستدت  مما  تقدم  عل   ما 
 
ـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــوت هللا  -اوال    ـــــــــــــــــ  وســـــــــــــــــلم   –ان موالن  هـــــــــــــــــو                                     - ـــــــــــــــــل  هللا علي

الســـرا   المن ـــر  الـــذن ت ـــدر  عنـــ   ا ضـــواء  :  ))  ي  هـــا  النفـــ   أنـــا  أرســـلناك  شـــاهدا  
 ذن   وسرا ا  من را  ((  .  اونذ را    وداعيا  ال  هللا  ب  ومبشرا

 
                              ان المــــــــــ من  ال  يكتفــــــــــ   ب ق ــــــــــد   التوح ــــــــــد    فــــــــــ   يســــــــــ   لر ــــــــــ    -ا  رانيــــــــــ

                          اهــــــدا  ل أيــــــد  نــــــورا علــــــ  نــــــور :  ))  هــــــو  الــــــذن أنــــــأت  الســــــك ن    ــــــ  قلــــــوو
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وا رض                        الم من ن  ل أدادوا  أيمانا  مي ايمانهم     وا  نـود  السـموا  
   وكان هللا  عليما حكيما  ((  .

 
ـــــــــــد  أر  ـــــــــــوق ـــــــــــ   ف ـــــــــــام  القر ف ـــــــــــ   -   االم ـــــــــــن   -رضـــــــــــ  هللا عن ـــــــــــا رواد  اف                            م

                    – ــــــــل  هللا عليــــــــ  وســــــــلم   -:  ب ــــــــث  النفــــــــ   -رضــــــــ  هللا عنهمــــــــا   -عبــــــــا   
                     دقود    هـــــــــا  أادهـــــــــم  ال ـــــــــ        لمـــــــــابشـــــــــهاد   أن ال الـــــــــ  اال هللا     لمـــــــــا  ـــــــــ

أادهـم                        دقود  أادهم  الأكا      لما    دقود  أادهم  ال يام   لما  دقود
 الحج     رم  أكم   لهم د نهم  .

 
ــــــــوت  :  ــــــــر  أ ــــــــرن   يق ــــــــان م ــــــــاد   االيم ــــــــ  لشــــــــره  أي ــــــــام  القر ف ــــــــرض  االم                         ويت 

                     ان  نفــــــ   ا يمــــــان  الــــــذن  هــــــو  تــــــا   واحــــــد     وت ــــــد    واحــــــد  بشــــــ ء  مــــــا  
ــــــ ا ــــــد   اذا  ح ــــــ     وال   بقــــــ   من ــــــد    م ــــــ  أيل ــــــ    ــــــرد     ال                       نمــــــا  هــــــو م ن

                        شــــــــ ء  اذا  أات     ــــــــ    بقــــــــ  اال أن  تكــــــــون الأيــــــــاد   والنق ــــــــان   ــــــــ  مت لقاتــــــــ
ـــــــن  ـــــــرا  م ـــــــات   ال ســـــــيما  ان كر  ـــــــث  ا عم ـــــــن ح  ـــــــنق  م ـــــــد  وي ـــــــ       أي                  دون  ذات

                   ــــــــل  هللا عليــــــــ   -ال لمــــــــاء   وق ــــــــون  اســــــــم  االيمــــــــان علــــــــ  ال اعــــــــا   لقولــــــــ   
               اال هللاســـــــب ون  بابـــــــا       ع هـــــــا قـــــــوت  ال الـــــــ  : ))  االيمـــــــان  بضـــــــي  و  -وســـــــلم  

ــا    وأدناهــا  اما ــ   ا ذن عــن  ال ريــ   ((      أ ر ــ   الترمــأن  وأاد  مســلم  :  ))  والحي
ــ    ــ   حــد ث  عل ــ     -شــ ب   مــن االبمــان  ((  .  و  ــدو    -رضــ   هللا عن أن االيمــان  ل ف

ــ   ــو كل .  هــذا  ويقــوت   فيضــاء   ــ  القلــو .  كلمــا  اأداد االيمــان  اأداد  حتــ   فــيض القل
حضــر   ال لــم  عــن ألــف  ورمــان ن  شــ  ا    كلهــم   -رضــ  هللا  عنــ     -الف ــارن    االمــام

 أ م وا  عل   أن  االيمان علم  وعم       أيد  وينق   . 
 
                           أن  الســــــــــــاد  ال ــــــــــــحاب   مــــــــــــي  أنــــــــــــوارهم  الموهوبــــــــــــ   و  ــــــــــــرتهم   -رالرــــــــــــا    

ــــــــــو  ــــــــــ   وقل ــــــــــاهر   الأكيــــــــــ     النقي ــــــــــ  الهدايــــــــــ                           هم  ال  ــــــــــاونون عل ــــــــــانوا  ت  ك
ــــــذكر     ــــــ  ال ــــــالفر والتقــــــون   يســــــ لون  أه ــــــذ  ب                        ويشــــــد  ب ضــــــهم  ب ضــــــا   ــــــ   ا  

 امتراال  لقول   ت ال   ))  وت اونوا  عل  الفر  والتقون  ((  .  
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                            ون علــــــــــ  ا لتقــــــــــاء بموالنــــــــــا   رســــــــــوت  هللا كــــــــــان ال ــــــــــحاب   يحر ــــــــــ -راب ــــــــــا  
ــــــــــــ  وســــــــــــلم   – ــــــــــــا  ن اال تمــــــــــــا  - ــــــــــــل  هللا علي ــــــــــــ   روحي                            وال يكتفــــــــــــون بحب

نتهـاء  ال ر وا  عل   االئتمار  بـ مرد  واالش     ل   أررد      سقاي   الروه    كما أنهم  ح
ومـا                           ))  ومـا  آتـاكم  الرسـوت    ـذود ت ـال لقول    فنهي      امتماال

                   هـــــــــ   - ـــــــــل  هللا عليـــــــــ  وســـــــــلم   -نهـــــــــاكم  عنـــــــــ    ـــــــــانتهوا  ((     و اعتـــــــــ   
     )  وان  ت ي ود  تهتدوا  (  . لسف    االهتداء     فدل    قول   ت ا

 
  ي  ا رواه  : أهمي   ا تما   ا شباه     تر  
                           وقـــــــد  انق ـــــــي  أحـــــــد  أتبـــــــا   ســـــــ دن  المرســـــــ   أفـــــــ  ال بـــــــا   عـــــــن  اال تمـــــــا   

يـــــــا ســـــــ دن   اســــــتغن    بـــــــك     قـــــــات                               بــــــ   قـــــــات  :  لــــــم تنق ـــــــي عنـــــــ     قــــــات :
                            اســــــــتغن    :  مــــــــا اســــــــتغن   أحــــــــد  ب حــــــــد     ومــــــــا  -رضــــــــ  هللا لــــــــ   م لمــــــــا   -

                           ولــــــــم   نق ــــــــي   - ــــــــل  هللا عليــــــــ  وســــــــلم   -ســــــــ دنا  أفــــــــو  بكــــــــر  فرســــــــوت  هللا  
  .عن   وما  واحدا 

                          لــــــــم  نق ــــــــي  عــــــــن موالنــــــــا   -رضــــــــ  هللا عنــــــــ    -ومــــــــي أن ســــــــ دنا  أبــــــــا بكــــــــر   
ــــــــ  وســــــــلم   ــــــــل  هللا  -رســــــــوت هللا  ــــــــا واحــــــــدا      و   - علي ــــــــ ام ــــــــان   بك ــــــــ  ك                             ن

ـــــــد   الرســـــــوت   ـــــــدما   ـــــــ  وســـــــلم    -عن ـــــــوت  وهـــــــو  - ـــــــل  هللا علي ـــــــ      ويق                        ف ت
 رسوت هللا  .  ا بك   :  واشوقاد  اليك  ي

ـــــــــ   ت ـــــــــاون  ب ضـــــــــها   ـــــــــوار  ال  ي ـــــــــارض  ب ضـــــــــها  ب ضـــــــــا    ف                               ب ضـــــــــا   وا ن
ــــــرو  منهــــــا  أو    اورهــــــا     أو يمشــــــ  ــــــ   مــــــن  يقت                               ال  فــــــ  ان فركتهــــــا  تت ــــــدن  ال

                          يـــــــ    ســــــرا    ن ـــــــر  ظلمتــــــ    ـــــــد لعلــــــ  هـــــــداها      ــــــاذا  كـــــــان   ــــــ  الف ـــــــ   
 نور  .   اأداد  نورا  عل  بم افي   أ رن 

 
ــــــــــــــذلك  ا رواه  التــــــــــــــ  ت بــــــــــــــ  ا  ســــــــــــــاد  وت ــــــــــــــتل   فهــــــــــــــا  ا ــــــــــــــت                                      وك
ال ضر   بال ود      ان شهوا   ا  ساد ت كر   ـفاءها     و ـ ء  القلـوو   أيـدها   ـفاء  

ن  ي كـر  ال ـفاء  ونورا  ))  ك   ف   ران  علـ   قلـو هم  مـا كـانوا  يكسـفون  ((   ـالران  الـذ
ضــوء  ال ــباه      ــاذا  اشــتغ   ال فــد  بال اعــا      الظلمــ وي تــرض  النــور  كمــا  ت تــرض 

 وهذو نفس   
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ـــــــدر ـــــــ  ق ـــــــن  أو ـــــــا   بشـــــــريت    شـــــــ ئا   شـــــــ ئا     عل                       بالم اهـــــــدا       هـــــــر  م
                 وأمامـــــــ      هـــــــادد  واســـــــت دادد     وعـــــــون  هللا  الـــــــذن  ي تيـــــــ   علـــــــ   ـــــــد  شـــــــ     

 الذن هو  أعر   من   ب ري   السلوك  ال  هللا ت ال   . 
 
ــــــــــان                            ويقــــــــــوت  الســــــــــاد   ال ــــــــــو ي   بحــــــــــ   :  ان مــــــــــن  ــــــــــال    ــــــــــان       

مــي    لســ   مــي  المحــأون  حأنــ      وان   لســ   مــي المســرور  ســرر      وان  لســ 
      وان  لس   مي الـذاكرين انتفهـ   مـن غفلتـك  وسـر  اليـك  لليك الغفالغا ل ن  سر     ا

 اليق       كما  يقولون  : 
 
 ف  ال ان مر  عل    اف  وت فث   ان مر  عل  ع ر    والروه كالري  
 

                                 وقـــــــــــــــد  اســـــــــــــــت ار القـــــــــــــــرآن  الكـــــــــــــــريم  للم ا ـــــــــــــــ   الـــــــــــــــر       واســـــــــــــــت ار
ــــــــ   ت ــــــــالل اعــــــــا   ا ــــــــ  قول ــــــــذهو  عــــــــنكم لل هــــــــار     ــــــــد  هللا  ل                                     ))  انمــــــــا   ري

 الر    أه   الف   وي هركم  ت ه را  ((  .
 
   : ا رواه   ت الف   تر ي ا مام       
                            ولهـــــــــذد  ال نايـــــــــ  االلهيـــــــــ   التـــــــــ   ـــــــــ   هللا  فهـــــــــا  ســـــــــادتنا  أهـــــــــ  الف ـــــــــ      

                   ــــ هم  االمامــــ    ــــ   الــــد ن     وال ع ــــو   فــــ   ف ــــتهم  -أو  كــــاد     -انح ــــر   
                         قــــــــــام  التوح ــــــــــد     ومنــــــــــ    ــــــــــر   ال لــــــــــم  وال ــــــــــد   واال ــــــــــ    والنــــــــــور    

 وك    ل   كريم  .
 
                                    وأنقـــــــــاهم  قلبـــــــــا  وت ل ـــــــــ   ذلـــــــــك  أنهـــــــــم  كـــــــــانوا  أ ـــــــــف   النـــــــــا   م ـــــــــدنا   

ـــــــاء أرـــــــر   ـــــــدهم الم ـــــــ ف    ـــــــا   علـــــــ   اقتف ـــــــانو  أحـــــــر   الن                             ـــــــل  هللا  - ك
ــــــ  الســــــلوك  -عليــــــ  وســــــلم   ــــــ     ــــــ  ظــــــواهرهم  و ــــــوا نهم      كمل                                  ت ســــــوا  بــــــ    
بــاا  الشــ خ  ا قــات   ــ هم  بحــ   ســ دن  ال ــار  و ــوا نهم     وكــان  مــ  الــ  هللا  ظــواهرهم

  -ســ دن  عفــد الســ م  الحلــوان   والــد   شــ    ال ــار   بــاا  -أحمــد  الحلــوان   ال ل  ــ   
 :    -رض  هللا  عنهما 

 فنفس    أ دن  الأهر   من   بض     الأهرا              
 قدرا وان  هم   رضــــوا   نفس    قد  عظم                                          
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 ـــا   ل مرن   همو  همو  هم الد ن  والدن ــ
 ـن نكرا ــو    ما   شئ    ال  ترهف ق      ه                                           

 ـ من   شئ    ان   ذكروا  ال ــ   ت   فهماوع
 را و ا ر   فهم   من   شئ   ان  ذكروا     الف ـ                                         

 ــم   أكرم  مرسـ فدور     سم    عن   شـ
 راديا     الكون   بال ل ـ    الغــ   ارواأنـ                                          

 م والنـــــدن وبالفر   والتـقـون   وبالحلــ
 ـون   وبالذكر    والذكـــرن ـقتـوبال لم  وال                                          

 
                             وقــــــــد   -كــــــــرم هللا و هــــــــ    -واقــــــــرأ  مــــــــا  و ــــــــفهم  بــــــــ   ســــــــ دنا االمــــــــام  علــــــــ  

ـــــــــا  رســـــــــوت هللا   ـــــــــ   موالن ـــــــــون  مـــــــــن  ـــــــــلب  ذري                            ـــــــــل  هللا  -شـــــــــاء  هللا  أن يك
                      قــــــد  قــــــات  حقــــــا   ــــــ   ســــــادتنا  آت الف ــــــ   :  هــــــم  عــــــيش  ال لــــــم   -وســــــلم  عليـــــ 

ومو   ال ه       فركم  حلمهـم  عـن  علمهـم     وظـاهرهم  عـن بـا نهم    و ـمتهم  عـن  
حكم  من قهم     ال    الفون  الح   وال    تلفون   ي      هم  دعائم  االسـ م     ووالئـ   

 ام     فهم  عاد  الح   الـ  ن ـاب    وانـأاه  البا ـ   عـن مقامـ      وانق ـي  لسـان   االعت
ورعايــ      ال عقــ   ســما   وروايــ       ــان  روا   عــن منفتــ     عقلــوا  الــد ن عقــ   وعايــ  

 ال لم  كر ر     ورعات   قل    . 
 
 علم  الرواي   وعلم الدراي   :   
ــــــــ  ــــــــد قول ــــــــي   عن ــــــــا  نقــــــــف  قل ــــــــد ن                                -كــــــــرم هللا  و هــــــــ     -   وهن ــــــــوا  ال :  عقل

ــــــ   ــــــ   ورعاي ــــــ   وعاي ــــــ عق ــــــ        ــــــ   ســــــما   ورواي ــــــر                ا   ال  عق ــــــم  كر  ن  روا  ال ل
 ورعات   قل    . 

 
ـــــــي                                لـــــــي   كـــــــ   مـــــــن علـــــــم  عمـــــــ     ولـــــــي  كـــــــ  مـــــــن  عمـــــــ  أ لـــــــ      ول

ــــــــال  :                   ــــــــات ت  ــــــــد  ق ــــــــ      وق ــــــــ   والرعاي ــــــــم  بالدراي ــــــــا  ال ل ــــــــ      انم ــــــــم  بالرواي ال ل
ــــــــــد ن ول نـــــــــــــذروا قــــــــــومهم  اذا  ر  ــــــــــوا  ال ــــــــــــــهم  ((  . .                                ))   ل تفقهــــــــــوا   ــــــــــ  ال

 د  الش ء  ال ي  ي   . وال  يست يي  أن   نذر  قوم   اال  الذن  أنذر  نفسـ     ن  اق
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علـم  المـاد   وت ـر    ان الهم   ـ   لـو  هللا  تـورث  أنـوار  ا ـ     وت لـ   الـنف   مـن 
رحماني   حتـ    ـرن الغ ـو  ك نـ   ال يـان      فها  ال  علم  الروه      تكون للم من  موا  د

  -والنـا رسـوت هللا  حنظل   فن  الر يي  موا  دهم حـ ن  كـان م   قد مر عليك  ما  و ف  ب 
                                  ــــــــذكرهم بال نــــــــ   والنــــــــار حتــــــــ   كانــــــــا رأن ال ــــــــ ن    - ــــــــل  هللا عليــــــــ  وســــــــلم  

   ن  ال فـد  مكلـف  هللا  اذا  ر وا من عندد  لم يكونوا علـ  هـذد  الحـات    وهـ  حكمـ   مـن
   ك  أوقات     أضر ذلك  فدنياد  وهـو ا  رون    اذا  دام  عل  الحات  د  وا راد اب مر  دني

ــا يكســو ــد    ه ــو   أو  مت ف ــف  بحق ــا هــو مكل ــ     كم ــ عيشــ   وعــيش  أوالدد     وذوي                            ت
 وضيفان   وأمت   .

 
ــــــــــــد  ســــــــــــاع     واشــــــــــــتغ  فــــــــــــدنياد  ــــــــــــ   اذا ذا   تلــــــــــــك الموا                                      ســــــــــــاع   لكن

ــــــــدنيا  بغ ــــــــر  الغفلــــــــ   عــــــــن هللا  التــــــــ  ت ــــــــاحو  عامــــــــ كــــــــان اشــــــــت                         غال    ــــــــ  ال
                       المســـــــلم ن    فـــــــ   ـــــــرن  روحـــــــ   مت لقـــــــ   بـــــــالم   ا عـــــــ  الـــــــذن ذاقـــــــ   ح وتـــــــ  

                      ن  اشــــــــتغل  او  المــــــــذا  و  ــــــــ  تفرحهــــــــا  حــــــــ    -ســــــــبحان     -باقبالهـــــــا  علــــــــ  هللا 
ــــــــ  أهــــــــ  الحضــــــــور  م ــــــــ   ــــــــد  قــــــــات ت ــــــــال    ــــــــ مر  م اشــــــــها  الــــــــدن ون     وق                             ب
ــــــــــي  عــــــــــن ذكــــــــــر هللا  ((   هــــــــــم يشــــــــــترون                          ))  ر ــــــــــات ال تلهــــــــــ هم  ت ــــــــــار   وال في
ـــــــــــو هم  ال ـــــــــــاهر   ـــــــــــ   بقل ـــــــــــ   راقفون ـــــــــــون عـــــــــــن ر هـــــــــــم    ف ـــــــــــون  وال يغفل                          ويفي 

 . . الم هر  
 
ــــــــا  رســــــــوت هللا    ــــــــد  ســــــــ ت  موالن ــــــــ من   وق ــــــــ من  عــــــــن م ــــــــأ  م ــــــــا  تم                           ومــــــــن هن
                                 رـــــــــ  فـــــــــن مالــــــــك  ا ن ـــــــــارن   قـــــــــاتر ســــــــ دنا  حا  - ــــــــل  هللا عليـــــــــ  وســـــــــلم   -

                                      م منــــــــا حقــــــــا    قــــــــات :  أ ــــــــبح(( قف أ ــــــــبح   يــــــــا حاررــــــــ   لــــــــ  :  ))  ك ــــــــ
ـــــــــات :  ـــــــــا رســـــــــوت هللا ق ـــــــــ  ي ـــــــــوت حقيق ـــــــــ  ق ـــــــــك  ))ان لك ـــــــــ   ايمان ـــــــــا  حقيق                         (( ق م

                                قــــــــــات :  يــــــــــا رســـــــــــوت هللا   عأ ــــــــــ  نفســــــــــ  عـــــــــــن الــــــــــدنيا     ســــــــــهر   ل لـــــــــــ 
ــــــــ   عــــــــرش    مــــــــ ظوأ ــــــــارأا     وكــــــــ ن  أنظــــــــرنهــــــــارن وكــــــــ ن   أنظــــــــر ال ــــــــ   ب                          ر 

ـــــــ   تـــــــأاورون  ـــــــ  ال ن ـــــــ  أه ـــــــار  ال ـــــــ ن  أســـــــمي  عـــــــواء أهـــــــ  الن ـــــــات لـــــــ       وك                                ق
 :  ))  عر    الأم  ((  .   - ل  هللا علي  وسلم   -موالنا رسوت هللا 
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ب ـ رت   الح ـاو    حتـ          كشـف  امـامرـ   قـون  يقنيـر وأن  ترن من ذلك  أن سـ دنا حا
  - علي  وسلم   ل  هللا  -سر ب   موالنا  رسوا هللا  كاد أن  رن الغ و  م ا ن     وهم  مقام

     كــرم هللا –عليــ   ويلأمــ     وهــذا  يفســر  لنــا مــا قالــ  موالنــا  االمــام  علــ    ــ مرد  أن يحــا ظ
ــــــا  اأدد   -و هــــــ    ــــــو كشــــــف  الح ــــــاو  م ــــــ  :  ل ــــــ  يق ن ــــــا    مــــــن و ــــــ                              يق ن

حـ  اليقـ ن    وهـذا   ال  نها ت     رأن الغ و ب  ن  اليق ن   ولم  يقـف عنـد علـم  اليقـ ن  أو
المقـر  ن   وهـ  در ـ   ـو  در ـا  أ ـحاو  من الترق     السـلوك الـ  هللا ت ـال  الـ  در ـ 

 ون . .لمااليم ن    وما ي قلها اال  ال ــــــ
 
ـــــــــاأ    ـــــــــ د الح  ـــــــــ  ب ـــــــــ    ـــــــــ  المكرم ـــــــــر   ان مك ـــــــــم م ـــــــــ ن ت ل ـــــــــ ن ك ـــــــــم اليق                             وعل

ـــــــ   فنفســـــــك   ـــــــاذا ذهف ـــــــن  ـــــــك م ـــــــان ذل ـــــــ    ك ـــــــد    مك ـــــــ  م                              للح ـــــــاأ  و ـــــــل  ال
ــــــ ــــــاذا  حــــــ  اليق ــــــ ن  ن      ــــــن عــــــ ن اليق ــــــك  م ــــــان  ذل ــــــا  وســــــكنتها  ك                        ســــــ     له

 ))   ر ي  هللا الذ ن آمنوا منكم  والذ ن  أوتوا ال لم در ا   ((  .
 
  ره  النرق      مقاما   اليق ن  : 
                                يفــــــــــــره   - ــــــــــــل  هللا عليــــــــــــ  وســــــــــــلم   -وكمــــــــــــا كــــــــــــان موالنــــــــــــا رســــــــــــوت هللا   

ــــــــــان ال ــــــــــحاب   ــــــــــ ن   ك ــــــــــا   اليق ــــــــــ  مقام ــــــــــ   أ ــــــــــحاب                              ان هللا رضــــــــــو   -فترق
                         يفرحــــــــون فترقــــــــ  التــــــــاب  ن  ــــــــ  تلــــــــك المقامــــــــا    وقــــــــد كــــــــان ســــــــ دن  -علــــــــ هم 

ــــــــــ  ســــــــــ دن                                    الر يــــــــــي فــــــــــن   ــــــــــرم وهــــــــــو مــــــــــن ســــــــــادت  التــــــــــاب  ن    تــــــــــردد  عل
ـــــــن مســـــــ ود ـــــــ  م  عفـــــــد هللا  ف ـــــــك  الفـــــــره : ل    كـــــــان يفـــــــره  بـــــــ  ويقـــــــوت ل                           نـــــــا ذل

 وهللا  لو  رآك  رسوت هللا لفره  بك  .
 
                                  وحــــــــــ   لســــــــــ دن  عفــــــــــد هللا فــــــــــن مســــــــــ ود أن يفــــــــــره  بســــــــــ دن الر يــــــــــي   فــــــــــن 

                        ـــــــرم     ن ســـــــ دن الر يـــــــي  كـــــــان يقـــــــوت :  اذا د لـــــــ    ـــــــ  ال ـــــــ    ال   همنـــــــ  
ـــــ   ـــــ ت       هـــــ   ـــــف كان ـــــك  ك  ـــــ      وهـــــذا   ري ـــــات  ل ـــــ   أو يق                     منهـــــا  اال مـــــا أقول

 م    ك   ولي        ل    يقول   ر    وما   يقول   لر    ي ق     ها  ما      
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ــــــدنا   و فهــــــذا  الو ــــــف  ال ظــــــيم   ــــــ ن   ــــــو ف ــــــك مــــــن حضــــــور  القل ــــــون  ذل ــــــا يك                        نم
 هللا    وه  در    ال ديق ن  من أه  اليق ن . 

 
                                  لســــــــــــــ دنا  -عليــــــــــــــ  وســــــــــــــلم    ــــــــــــــل  هللا  -و ــــــــــــــ   و ــــــــــــــف  رســــــــــــــوت هللا  

ـــــن مســـــ ود   ـــــد هللا ف ـــــم    هـــــو عف ـــــيم  م ل ـــــ  عل ـــــ  أن ـــــات عن ـــــ  ا  ق ـــــ  ذات ـــــيم                         ذن  عل
 ـل  هللا عليـ  وسـلم  -ت  و  مي  ما و ف   ب  موالنـا رسـوت هللا    لذلك  ال وم لم  لغ رد 

:   (())  منكم من  ريد  الدنيا ومـنكم مـن  ريـد ا  ـر    أن  يقوت  ح ن  نأت  قول   ت ال   -
الــدنيا    ريــد  - ــل  هللا عليــ  وســلم    -أن أحــدا  مــن أ ــحاو  رســوت هللا  مــا كنــ  أحســو

 حت  نأل  هذد ا ي   .
 
                            افـــــــــن مســـــــــ ود  اذن كمـــــــــا  يقـــــــــوت  الســـــــــاد  ال ـــــــــو ي       انيـــــــــا  عـــــــــن   كـــــــــان 

ــــــات الر ــــــ  ــــــ  ب ــــــات   كمــــــا ال    ــــــر  الكــــــذو  عل ــــــ  ب ــــــ  عل ــــــم ت  ــــــر ل ــــــدنيا     ل                  ال
 ال اد   الذن ي تقد  أن غ رد  ال يكذو  . 

 
 سن   االنتفا   ب  حاو المواهو  :  
ـــــــــا  رســـــــــوت هللا كـــــــــذلك كـــــــــان مو    ـــــــــ   وســـــــــلم  –الن ـــــــــا  - ـــــــــل  هللا علي                                   يســـــــــن لن

                           االنتفـــــــــا   ب  ـــــــــحاو  المواهـــــــــو    كـــــــــان يقـــــــــوت مـــــــــر   لســـــــــ دن أفـــــــــن مســـــــــ ود
ـــــــ    - ـــــــا رســـــــوت هللا     -رضـــــــ  هللا عن ـــــــأت ي ـــــــك  أن ـــــــرأ  وعلي ـــــــوت  :  أأق ـــــــرأ   يق                            اق

 ل  هللا علي  وسلم   – ن  أحو أن أسم   من غ رن   وذلك   ن موالنا رسوت هللا ا يقوت  
 يقرأ  القرآن غضا  كما أنأت  . ود  أن  افن مس ودكان يقوت    قراء  افن مس   -
 
                          مــــــــر   ســــــــ دن أفــــــــ  فــــــــن  - ــــــــلوا   هللا  وســــــــ م   عليــــــــ    -وكــــــــذلك  ســــــــ ت   

                       ك ـــــــو :  أن آيـــــــ    ـــــــ  كتـــــــاو هللا  ت ـــــــدها أعظـــــــم ق   قـــــــات  :  هللا  ال الـــــــ  اال هـــــــو
                        - ـــــــل  هللا عليـــــــ  وســـــــلم    -الحـــــــ  الق ـــــــوم     قـــــــات أفـــــــ      ضـــــــرو رســـــــوت هللا 

ـــــــدلنا   ـــــــذر       ـــــــا المن ـــــــم أب ـــــــك  ال ل ـــــــات  ل هن ـــــــ   ـــــــدرن  وق ـــــــ   -                                ـــــــل  هللا علي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  .    -وســـــــــــــــــــــــــــــــــــلم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال ل عل
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 :  - ل  هللا علي  وسلم   -االشار        اب   
                    ب ـــــــــض  أ ـــــــــحاي   باالشـــــــــار    ا ـــــــــو    - ـــــــــل  هللا عليـــــــــ  وســـــــــلم   -وكـــــــــان   

                            عنـــــــد  االقتضـــــــاء  حســـــــو  اســـــــت دادهم     حتـــــــ   أن ســـــــ دنا عمـــــــر فـــــــن ال  ـــــــاو
هللا                             رون أن  كان   ـد    علـ  موالنـا رسـوت  -رض  هللا عن    -
                                 ــــــــدد  يكلــــــــم ســــــــ دنا أبــــــــا بكــــــــر  فلغــــــــ   ال يفهــــــــم  - ــــــــل  هللا عليــــــــ  وســــــــلم  –

ـــــــــك :   ســـــــــمي  ك مهمـــــــــا  ـــــــــوت محـــــــــدرا  عـــــــــن نفســـــــــ    ـــــــــ  ذل                                        منهـــــــــا شـــــــــ ئا ويق
ـــــــ   ـــــــرا عل ـــــــ ن   أن ـــــــ   ف نهمـــــــا    وي تمـــــــد  الســـــــاد   ال ـــــــو ي   كر                           وال أ همـــــــ   وك
ــــــــ  الت ــــــــو     ــــــــا  ن ا ــــــــو  باالشــــــــار   أه ــــــــون انن ــــــــم ويقول ــــــــ  ك مه                               االشــــــــار    

  ن  ا  ر   ال يفهم   اال أهل  . 
 
                                       لســـــــــــــ دنا عفـــــــــــــد هللا فـــــــــــــن عمـــــــــــــر – ـــــــــــــلوا  هللا عليـــــــــــــ    -وقـــــــــــــد  أشـــــــــــــار  

ـــــــو كـــــــان ـــــــن عمـــــــر  ل ـــــــد هللا ف ـــــــ    قـــــــات  ـــــــ  اشـــــــارت  : ن ـــــــم الر ـــــــ  عف ـــــــام الل                                بقي
ـــــــام ـــــــر قي ـــــــن عم ـــــــد هللا ف ـــــــرك  ســـــــ دن عف ـــــــا ت ـــــــون  :  م ـــــــ   ويقول ـــــــن الل                                     ي ـــــــل  م
                                 الل ـــــــــ  منـــــــــذ  ســـــــــمي تلـــــــــك االشـــــــــار      نـــــــــ  اعتفـــــــــر  أالشـــــــــار  أمـــــــــرا  وا ـــــــــو

 التنف ذ  . 
 
 م اهدا   ال حاي    نفسهم  :   
ــــــــــــــون وكــــــــــــــان ســــــــــــــادتنا  ال ــــــــــــــحاب    ــــــــــــــ   تقر  ــــــــــــــ  هللا  بالم اهــــــــــــــدا   الت                                             ال

ــــــرآن ال   ــــــد  مــــــدحهم  الق ــــــوار     ق ــــــ   مــــــن ا ن ــــــانوا   ي ــــــا  مــــــي  مــــــا ك                           تفلغهــــــا  همتن
)  محمــــــــــد  رســــــــــوت هللا                            قولــــــــــ  ت ــــــــــال   :  رــــــــــ واضــــــــــي  كر ــــــــــر  مم ــــــــــ    يمالكــــــــــر 
                        ن أشـــــــداء علـــــــ  الكفـــــــار رحمـــــــاء ف ـــــــنهم  تـــــــراهم  رك ـــــــا ســـــــ دا  فتغـــــــوم ـــــــ   والـــــــذ ن

ــــــــر الســــــــ ود  ((  . ورضــــــــوانا ضــــــــ  مــــــــن  هللا  ــــــــ  و ــــــــوههم  مــــــــن أر                                    ســــــــيماههم  
                                 اهم    وهــــــــم  متراحمــــــــون   ــــــــدعو  ب ضــــــــهمو  هــــــــم  ــــــــد واحــــــــد   علــــــــ  مــــــــن ســــــــ

ـــــــــون الضـــــــــ  ف  ـــــــــر  ال ـــــــــغ ر    والق ـــــــــرحم الكف  ـــــــــب ض   وي ـــــــــائ  ل ـــــــــ  الب                                      والغن
ــــــ  ت ــــــال       هــــــم  راك ــــــون  ــــــ  هللا  ت ــــــال  حبــــــا   ي ــــــون  عل                                   الفق ــــــر   رــــــم هــــــم مقفل

ــــــــــــــــــــــــ   ورضــــــــــــــــــــــــوان   .  وســــــــــــــــــــــــا دون  ــــــــــــــــــــــــ   ومغفرت     ر ــــــــــــــــــــــــون  رحمت
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 مقاما  الترق     اليق ن :
ــــــــــــــــــ من ن والم منــــــــــــــــــا    والقــــــــــــــــــانت نن المســــــــــــــــــلم ن والمســــــــــــــــــلما    واا))                           لم

ــــــــــــــــــــا    وال ــــــــــــــــــــادق ن وال ــــــــــــــــــــادقا    وال ــــــــــــــــــــافرين وال ــــــــــــــــــــافرا                              والقانت
                      وال اشــــــــــــــــــ  ن وال اشــــــــــــــــــ ا    والمت ــــــــــــــــــدق ن والمت ــــــــــــــــــدقا    وال ــــــــــــــــــائم ن

والـذاكرا                      ذاكرين هللا كر ـراوال ائما    والحا ظ ن  رو هم والحا ظا    وال
 أعد هللا لهم مغفر  وأ را عظيما (( . 

 
ـــــــــــ هم  ـــــــــــ  در ـــــــــــا  التقـــــــــــون    هـــــــــــم م اهـــــــــــدون  ـــــــــــ   ضـــــــــــلهم ورق                                   ـــــــــــدلنا عل

ـــــــــات   و ا ـــــــــالنف  والم ـــــــــب ـــــــــ  الم ـــــــــم   ـــــــــور له ـــــــــم شـــــــــ ون بالحـــــــــات   ومغف                           ت   وله
                                التقون أ ــــــــــــر المنـــــــــــات   وال  نــــــــــــات ماعنـــــــــــدد اال بــــــــــــالتقون )) ولكـــــــــــن  نالــــــــــــ بـــــــــــ

أهـ   التقـون  ـ  قولـ  ت ـال   التقون منكم ((    كانوا مر   ول  ا لباو الذ ن   لهم سبحان 
لـو أو القـ  ن    ذلـك لـذكرن لمـن كـان لـ  قا  هم ))  )) واتقون يا أول  ا لباو (( . كما قات

ـــــي  كـــــ  ســـــامي  شـــــه دا   انمـــــا الشـــــه د حاضـــــر القلـــــو   الســـــمي وهـــــو                                شـــــه د ((    ل
                               مشـــــــــــر  الـــــــــــروه   يقشـــــــــــ ر  لـــــــــــدد اذا ســـــــــــمي كـــــــــــ م هللا    ن قلبـــــــــــ   تـــــــــــابي
ـــــــــو ـــــــــ  القل ـــــــــ رر ب ـــــــــد بمـــــــــا  ت ـــــــــ رر ال ل ـــــــــ      ت ـــــــــابي قلب                                      ســـــــــم     و وارحـــــــــ  تت

     وقد ت رض القرآن الكريم لهذا الت رر    قات ت ال  :
 
                                           ))  هللا نــــــــــــأت أحســــــــــــن الحــــــــــــد ث كتابــــــــــــا متشــــــــــــافها مرــــــــــــان  تقشــــــــــــ ر منــــــــــــ     

                                 لود الذ ن   شون ر هم رم تل ن  لودهم وقلو هم ال  ذكر هللا (( . 
 
  ل  هللا علي  وسلم _ :  –ت رر ال حاب  بمواعظ    
ـــــــــــان ســـــــــــادتنا  ال ـــــــــــحاب      ـــــــــــ هم  -وك ـــــــــــظ   -رضـــــــــــوان  هللا عل                                                                  اذا ســـــــــــم وا وع

ــــــــا  رســــــــوت هللا   ــــــــ  وســــــــلم    -موالن ــــــــ  ذر   - ــــــــل   هللا علي ــــــــونهم  وو ل ــــــــ  ع                                                            
ــــــروه  المحمديــــــ  ــــــن حســــــن  اســــــت دادهم  وســــــل ان  ال ــــــا  ذلــــــك  اال  م ــــــو هم    وم                                               قل

                           . . لهــــــم  ــــــ  أنفســــــهم قــــــوال فليغــــــا (( .التــــــ   تنفــــــذ  الــــــ  قــــــرار   النفــــــو   ))  وقــــــ  
                                    وقــــــــــد كــــــــــانوا  ن ــــــــــتون لحد رــــــــــ  كــــــــــ  االن ــــــــــا  حتــــــــــ  قــــــــــالوا  ــــــــــ  و ــــــــــفهم
ــــــــك مــــــــن شــــــــد   ــــــــ  ر وســــــــهم ال  ــــــــر وذل                                                                     كــــــــانوا   لســــــــون فــــــــ ن  ديــــــــ  وكــــــــ ن عل

  ئــــــــــــرهبــــــــــــ  والســــــــــــل ان   ويــــــــــــرحم هللا القاال مــــــــــــن شــــــــــــد  ال الحــــــــــــو واال ــــــــــــ ت
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  ل  ــف   ال  ـــ م    ذــأع   نـــم  ا ــ 
ــــــــــــــــــون ت ــــــــــــــــــ ب                                    ــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــن ال                                                                                حــــــــــــــــــذرا علي

 نورها    كانـ    ع ن    تكن   لم  ان 
                                                                               أو لــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــن قلفــــــــــــــــــ   انــــــــــــــــــ  حف بــــــــــــــــــ                                     

ــــــــــــا رســــــــــــوت هللا  ــــــــــــ  وســــــــــــلم  –وال ع ــــــــــــو  ــــــــــــان موالن ــــــــــــ   - ــــــــــــل  هللا علي                                                                                من
 ــ هم رســوال مــن ث  ن اذ ب ــلقــد مــن هللا علــ  المــ من   )) هللا للمــ من ن   فــدل   قولــ  ت ــال  

والحكمــ  وان كــانوا مــن قفــ  لفــ  ضــ ت  أنفســهم  تلــو علــ هم آياتــ  ويــأك هم وي لمهــم الكتــاو
 (( . مف ن 

 
 الرسال  المحمدي  عام  للنا  كا   : 
                                   نــــــــــ اكــــــــــان مراســــــــــ  لكا ــــــــــ  النــــــــــا      –لم هللا عليــــــــــ  وســــــــــ  ــــــــــل  –و نــــــــــ   

                          ن أنــــــــذر  ــــــــ  بــــــــادئ ا مــــــــراوأع مــــــــ    و لــــــــم يفــــــــر   ــــــــ  دعوتــــــــ  فــــــــ ن عر ــــــــ  
ـــــــــــ  ســـــــــــادتنا ســـــــــــلمان ) مـــــــــــن ـــــــــــراد عا فـــــــــــا عل ـــــــــــذلك ت                                 عشـــــــــــ رت  االقـــــــــــر  ن   ل

ــــــــــ  بــــــــــ ت ) مــــــــــن الحبشــــــــــ  (الفــــــــــر  ــــــــــ   ــــــــــه و ) مــــــــــن الــــــــــروم ( وعل                                                                  ( وعل
                                              و ف ن ذكر وأنر  .أوكذلك لم يفر     دعوت  ف ن حر وعفد   

 
 دعو شر الن    – ل  هللا علي  وسلم  –است انت  

 ب  حاب  ورسائل  : 
                                     – ـــــــــــــــ  نشـــــــــــــــر دعوتـــــــــــــــ   – ـــــــــــــــلوا  هللا وســـــــــــــــ م  عليـــــــــــــــ   –واســـــــــــــــت ان  

                                 ب  ــــــــــحاب     كــــــــــان  رســــــــــ  الســــــــــرايا ويــــــــــ مر علــــــــــ هم واحــــــــــدا مــــــــــنهم   ويب ــــــــــث 
                                                و   الــــــــــــداع ن الــــــــــــ  هللا ل  ــــــــــــرا  وال هــــــــــــا  النائيــــــــــــ  عــــــــــــن مركــــــــــــأ الـــــــــــــدع

                            وكــــــــــان كــــــــــذلك يكاتــــــــــو ا ب ــــــــــد ن فرســــــــــائل     قــــــــــد كاتــــــــــو كســــــــــرن   وقي ــــــــــر 
 والمقوق  .  . ألخ .

 :- ل  هللا علي  وسلم  –الو ود ف ن  دي  
ـــــــــــم     ـــــــــــ      رحـــــــــــو فه ـــــــــــ  بالمد ن ـــــــــــد ن علي ـــــــــــان يســـــــــــتقف  الوا  ـــــــــــ  ك ـــــــــــا أن                                      كم

ويــــــــدعو مــــــــن لــــــــم  ــــــــ من مــــــــنهم الــــــــ  هللا   ويمــــــــد فن ــــــــائح  وعظاتــــــــ  المــــــــ من ن
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                                  الـــــــــــذ ن آمنـــــــــــوا علـــــــــــ   ـــــــــــد مب وريـــــــــــ    والـــــــــــذ ن  ـــــــــــاءود تفركـــــــــــا وتوريقـــــــــــا   
 . - ل  هللا علي  وسلم  –اليمانهم ف ن  دي  

 
 علماء حكماء : 
ـــــــد هأ   ـــــــاد ولق ـــــــاو )) أاد الم  ـــــــ  كت ـــــــ    ـــــــا قرأت ـــــــ   يم ـــــــ  وأ ر ن ـــــــيم (( –تن ـــــــن الق                       الف

   باو الو ود حد ث رواد  علقم  فن أيذ فن سويد ا أدن قات : حدرن  أف  عـن  ـدن سـويد 
 لمـا  – ل  هللا علي  وسلم  –من قوم  عل  رسوت هللا  فن الحارث قات :  و د  سابي سب  

ـــــ  ـــــا علي ـــــا د لن ـــــتم ق قلن ـــــا أن ـــــات م ـــــا    ق ـــــن ســـــمتنا وأين ـــــا رأن م ـــــ  م ـــــاد   أع ب                      وكلمن
                                 وقــــــــــــــات :  – ــــــــــــــل  هللا عليــــــــــــــ  وســــــــــــــلم  –م منــــــــــــــون    تبســــــــــــــم رســــــــــــــوت هللا 

                           )) ان لكـــــــــ  قـــــــــوت حقيقـــــــــ     مـــــــــا حقيقـــــــــ  قـــــــــولكم وايمـــــــــانكم ق ((   قلنـــــــــا  مـــــــــ 
                         من فهــــــــا   و مــــــــ نــــــــســــــــ  منهــــــــا أمرتنــــــــا فهــــــــا رســــــــلك أن عشــــــــر    ــــــــل     م

ــــــــ     ــــــــنحن عل هــــــــا ــــــــ  ال اهلي ــــــــا فهــــــــا   ــــــــا أن ن مــــــــ  فهــــــــا   و مــــــــ  ت لقن                                 امرتن
ــــــــ  أمــــــــرتكم فهــــــــا رســــــــل   ــــــــات : ))  مــــــــا ال مــــــــ  الت                                                           اال أن تكــــــــرد منهــــــــا شــــــــ ئا   ق
                                أن ت منـــــــــــوا فهـــــــــــا ق ((   قـــــــــــالوا : أمرتنـــــــــــا أن نـــــــــــ من بـــــــــــاا وم ئكتـــــــــــ  وكتبـــــــــــ 
                                ورســــــــــل  والب ــــــــــث ب ــــــــــد المــــــــــو    قــــــــــات : ))  مــــــــــا ال مــــــــــ  التــــــــــ  أمــــــــــرتكم أن

                              أن نقـــــــــوت ال الـــــــــ  اال هللا   ونقـــــــــيم ال ـــــــــ     ت ملـــــــــوا فهـــــــــا .  . (( قلنـــــــــا أمرتنـــــــــا
                              ونــــــــــــ ت  الأكــــــــــــا  ون ــــــــــــوم رمضــــــــــــان   ونحــــــــــــج الف ــــــــــــ  الحــــــــــــرام ان اســــــــــــت  نا 

قــالوا الشــكر عنــد الر ــاء    اليــ  ســفي    قــات :  مــا ال مــ  التــ  ت لقــتم فهــا  ــ  ال اهليــ  ق
                                                             ء   والرضـــــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــــر القضـــــــــــــــــــــــــاء  وال ـــــــــــــــــــــــــفر عنـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــب 

                            ــــــــل  –  وتــــــــرك الشــــــــمات  با عــــــــداء .  .   قــــــــات وال ــــــــد   ــــــــ  مــــــــوا ن اللقــــــــاء 
ــــــــــ  وســــــــــلم  ــــــــــم أن يكونــــــــــوا  -هللا علي ــــــــــادوا  ــــــــــ   قهه ــــــــــاء   ك                               : ))  حكمــــــــــاء علم

وأنــــــا أأيــــــدكم   مســــــا   تــــــتم  لكــــــم  عشــــــرون    ـــــــل                              أنفيــــــاء ((   رــــــم قــــــات :  )) 
ــــــوا  مــــــا ال تســــــكنون                          ــــــون   ــــــ  ت م ــــــوا  مــــــا ال تــــــ كلون    وال تفن ان كنــــــتم  كمــــــا تقول

ـــــــــون و وال  تنا ســـــــــو  ـــــــــ  غـــــــــدا تأول ـــــــــتم  عن ـــــــــ  شـــــــــ ء أن ـــــــــوا   يمـــــــــاا   ـــــــــ                              رغف ا علي
((     قــات  ســمي     واتقــوا هللا الــذن اليــ  تر  ــون وعليــ  ت رضــون تقــدمون  و يــ   ت لــدون 
 وعملوا فها  .    - ل  هللا علي  وسلم   -القوم و ي   رسوت هللا  
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 تفر   ا هواء    هموم الدنيا وضررد  :
ـــــــــ  ـــــــــدا م ـــــــــاد أن  و  ـــــــــ  أاد الم  ـــــــــرأ    ـــــــــذلك  ق ـــــــــ ك ـــــــــدموا  عل ـــــــــذن  ق ـــــــــ  اف                            ن فن

                               وقــــــــــالوا  يــــــــــا رســــــــــوت هللا    قــــــــــدمنا  - ــــــــــل  هللا عليــــــــــ  وســــــــــلم   –رســــــــــوت هللا 
ـــــــالوا  ـــــــرائكم  ((     ق ـــــــ   ق ـــــــا  عل ـــــــات  :  هـــــــ   رددتموه ـــــــا     ق ـــــــا   أموالن ـــــــك  فأك                         الي

ـــــو بكـــــر  ال ـــــد    : مـــــا قـــــدمنا  اال  ـــــا      قـــــات  ســـــ دنا  أف                         بمـــــا   ضـــــ   عـــــن   قرائن
ـــــــدا  كهـــــــذا   قـــــــات   ـــــــ   و  ـــــــا رســـــــوت هللا   مـــــــا رأ  ـــــــ  وســـــــلم    -ي                        - ـــــــل  هللا علي

 ذلك   ض  هللا   تي   من يشاء  . 
 
   اأهم  بما    - ل  هللا علي  وسلم    -وأأقام  الو د  أياما  ض و ا  عل  موالنا رسوت هللا  

 لفنـاد  أحد ق  ((  قـالوا  :  غـ م حـدث      أ  ب  الو ود    رم قات لهم "  ))  ه  بق   منكم
 ـل  هللا   -ال نا  ((       اء الغ م الـ  موالنـا رسـوت هللا ود عل  رحالنا    قات :  ))  أرسل

ــــ  وســــلم  ــــا  ا ــــاأ -علي ــــ      ــــاأد  بم ــــا رســــوت هللا ا  ب ــــ م :  وهللا  ي ــــات الغ ــــد     ق                             لو 
ـــــــ    لممـــــــا أع ـــــــ   ويرحمن ـــــــر  ل ـــــــ   أن  يغف ـــــــدعو هللا ل ـــــــ دن  اال ان  ت ـــــــ   مـــــــن ب                        ن

ـــــــــــــ      قـــــــــــــات  ـــــــــــــان  ـــــــــــــ  قلف ـــــــــــــ  وســـــــــــــلم   –وي  ـــــــــــــ   غن                                       - ـــــــــــــل  هللا علي
ـــــــ  .))  ال ـــــــ   ((  . اللهـــــــم ارحمـــــــ   لهـــــــم أغفـــــــر  ل ـــــــاد   ـــــــ   قلب                                             اللهـــــــم  ا  ـــــــ   غن

ـــــــا رســـــــوت هللا   ـــــــر   أ ـــــــرن  لموالن ـــــــد  م ـــــــال   ـــــــاء  الو  ـــــــام  الت ـــــــ  ال                          ـــــــل   -و 
ــــــــــ  وســــــــــلم   ــــــــــذ ن -هللا علي ــــــــــذن  ال ــــــــــو أف ــــــــــا رســــــــــوت هللا    نحــــــــــن فن ــــــــــالوا  ي                                     ق

                           (  قـــــــالوا  وهللا انـــــــ آتـــــــوك  آنفـــــــا  قـــــــات مـــــــا   ـــــــ  الغـــــــ م  الـــــــذن  كـــــــان م كـــــــم  ق (
ـــــــ  ـــــــدنيا  وأرغفنـــــــا   ـــــــ  ا  ـــــــر   وانـــــــ   ـــــــذكرنا  بـــــــ مر  د ننـــــــا    حت                              أأهـــــــدنا  ـــــــ  ال

                               ا  مـــــــا نظـــــــر  ال هـــــــا وال  التفـــــــ   نحوهـــــــا      قـــــــاتلـــــــو أن النـــــــا   اقتســـــــموا  الـــــــدني
                          نــــــــــ   ر ــــــــــوا  أن  يمــــــــــو ا))  الحمــــــــــد  ا    :    - ــــــــــل  هللا عليــــــــــ  وســــــــــلم   –

                        قـالو ا  :  أو لـي   يمـو  الر ـ  منـا   مي ـا  يـا رسـوت هللا ق      يا رسوت هللا ق . مي ا  
ــــــــــ   أن قــــــــــات :                                 تفــــــــــر   أهــــــــــوا د  وهمومــــــــــ   ــــــــــ  أوديــــــــــ   الــــــــــدنيا   ل ــــــــــ   أ ل

ــــــال  هللا   ــــــ   ب ــــــ       ــــــك ا ودي ــــــ  ب ــــــض  تل ــــــ  أ هــــــا   -عــــــأ و ــــــ    - دركــــــ                                 
   هلك  ((  .  
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 تر ي  القلوو      نو  هللا  : 
                                             ماتقــــــــــــدم     تــــــــــــدرك  االهتمــــــــــــام  فتر يــــــــــــ   القلــــــــــــوو  وا ــــــــــــ ه مــــــــــــن كــــــــــــ 

ــــــــو  ــــــــذ  أمــــــــن  رســــــــوت هللا ا رواه   ــــــــ   ن ــــــــ  وســــــــلم    -هللا  من                           - ــــــــل  هللا علي
ان هللا علـ هم    ال ـحاب  رضـو  هذد  التر ي  أساسي     تأكي   الـد ن   وقـد عنـ  فهـا السـاد و 

د وال باد  . رـم  اوعن  فها ب دهم التاب ون   وتاب والتاب  ن . رم ق   لمن عن  فها ب د ذلك الأه
 لهم ال و ي  وللمشتب   فهم المت و    . ق  
 
                           ومــــــــي تســـــــــاون  المســـــــــلم ن   ـــــــــ  ال ق ــــــــد      واقامـــــــــ   الفـــــــــرائض     تفاضـــــــــلون  

                                م  و هــــــــــــــادهم   ــــــــــــــ  تأكيــــــــــــــ   أرواحهــــــــــــــم    وتحل تهــــــــــــــاحســــــــــــــو  اســــــــــــــت داده
ــــــــــــو هللاحبالفضــــــــــــائ     وت ــــــــــــ   ل ــــــــــــ    ــــــــــــو الهم ــــــــــــ    وعل ــــــــــــن الرذائ                                  ل تهــــــــــــا  م

 ومحفت   ت ال  وا رارد  عل   ما سواد  .
 
                                  نومــــــــــن هنــــــــــا  ــــــــــاء   ضــــــــــ  ال ــــــــــحاب  علــــــــــ  التــــــــــاب  ن    و ضــــــــــ   التــــــــــاب 

                           علــــــــ  تــــــــاب   التــــــــاب  ن    و ضــــــــ  هــــــــ الء  علــــــــ  غ ــــــــرهم  مــــــــن الأهــــــــاد  وال بــــــــاد 
                          و ضـــــــ  الســـــــاد   ال ـــــــو ي   علـــــــ   عـــــــوام  المـــــــ من ن    وقـــــــد  م ـــــــأ  هللا ال ـــــــوا 

ـــــــن ال ـــــــوام  ـــــــوا   :  )م                             )  ر ـــــــات  ـــــــدقوا  ومـــــــا عاهـــــــدوا    قـــــــات ت ـــــــال   ـــــــ  ال 
 هللا  علي   ((  . 

 
                         وقــــــات  ــــــ  ال ــــــوام  :  ))  يــــــا أ هــــــا  الــــــذ ن آمنــــــوا لــــــم  تقولــــــون  مــــــ  تف لــــــون  (( .
                          كمــــــــا قــــــــات ت ــــــــال  ))  رــــــــم  اوررنــــــــا  الكتــــــــاو  الــــــــذ ن  أ ــــــــ ف نا  مــــــــن عبادنــــــــا    
 مــنهم ظــالم  لنفســ   ومــنهم مقت ــد  ومــنهم  ســاف   بــال  را  فــنذن  هللا  (( .  والمــ من ال  
يست يي  أن يش  فنفس    ري   التر ي     ف  ال فد ل  من ا ست ان   بامـام أرشـد  منـ    ـ  

كان  هو يسمي  من    وي  ذ  عن     ويت رر  ب   . . كما   ن    وأنضج  من      التر ي  الد
 سلف  . .  آ ذ  عن
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ــــــــــ   ــــــــــ  ك ــــــــــف  بالســــــــــلف    ــــــــــ     نشــــــــــاهد  راب ــــــــــ   ال ل ــــــــــا  ال ومي ــــــــــ  حياتن                              و 
                              شـــــــــــــ ء      التـــــــــــــا ر  والـــــــــــــأار   وال ـــــــــــــاني  والفقيـــــــــــــ  والمتحـــــــــــــث  والمفســـــــــــــر

ــــــــــونهم  عــــــــــن ســــــــــلفهم     رــــــــــم ي ــــــــــخ    ي  ــــــــــذون   ن                              ــــــــــ رون والسياســــــــــ  . . ال
ـــــــــــادد  ـــــــــــدد بحســـــــــــو  اســـــــــــت دادد  وا ته ـــــــــــا     ـــــــــــ    يم ـــــــــــم    ك ـــــــــــ ن  ل لفه                                    م لم

 وهكذا  دل   ت ارو الحيا   ال لمي   كما نشاهدها  بالف   . 
 
                              وكــــــــذلك  نشــــــــاهد  أن  ال بــــــــاأ  يح ــــــــأ  ق  ــــــــ   مــــــــن ع ــــــــ ن  ال ــــــــوم ل  تمــــــــر 

                                  فهــــــــــا  ع ــــــــــ ن الغــــــــــد    حتــــــــــ   ي ــــــــــل  اال تمــــــــــار با ســــــــــف    وال  ــــــــــر ي  ــــــــــم
ـــــــــ   اذا   ـــــــــغارد  ويســـــــــ ـــــــــر    حت ـــــــــ  أن ت   ـــــــــ اق ها  قف ـــــــــر   ال                               ســـــــــت اع   ال  

ــــــــر  ــــــــف ت   ــــــــاك    وت لمــــــــ   مــــــــن أ ــــــــولها  ك  ــــــــا وهن ــــــــ  رأقهــــــــا هن ــــــــف  الب                                  وك 
 ذا  .كتغدوا  وتروه  لت  م   غارها  وتسق ها  وه

 
                                والتر يــــــــــ  الروحيــــــــــ   أ ــــــــــ و  منــــــــــاال  مــــــــــن ذلــــــــــك  كلــــــــــ       هــــــــــ   ال ت  ــــــــــذ 

ـــــــ  ـــــــن التلق ـــــــا م ـــــــد    ه ـــــــ  ال ف ـــــــ      وال  أ  عـــــــا   حســـــــو    ف                        ســـــــماعا    وال رواي
 بالسر  ال ف      والمذا   القلف   الذن  لقن   الش خ  للمريد  . 

 
ــــــــــــ   مــــــــــــن يشــــــــــــاء ــــــــــــذن   تي ــــــــــــن هللا   ال ــــــــــــور م ــــــــــــ    ن                                            وهــــــــــــذا  الســــــــــــر ال ف
                                          مـــــــــن عبـــــــــادد  الهـــــــــداد  المرشـــــــــد ن    لـــــــــذلك ال تنكشـــــــــف   و ـــــــــ تهم إال لمـــــــــن
ــــــــــ  ظــــــــــواهرهم ــــــــــا    ــــــــــ     نهــــــــــم يشــــــــــاركون  الن ــــــــــ  د ن ــــــــــرا    ــــــــــ                                   أراد هللا ب
                       وي تلفــــــــــون عــــــــــنهم  ــــــــــ  فــــــــــوا نهم    هــــــــــم يــــــــــ كلون   ويشــــــــــر ون   وينــــــــــامون  
                                 ويمرضـــــــــون ويضـــــــــحكون ويبكـــــــــون . . الـــــــــخ   لكـــــــــنهم علـــــــــ  نـــــــــور مـــــــــن ر هـــــــــم  

                            اليــــــــــ   ف ــــــــــد  وال  يظهــــــــــر  ذلــــــــــك النــــــــــور اال  ل الفيــــــــــ  ب ــــــــــد      والســــــــــاع ن 
                               فتغــــــــــاء  مرضــــــــــا  هللا ت ــــــــــال  :  ))  والــــــــــذ ن   اهــــــــــدوا   نــــــــــا  لنهــــــــــد نهم ســــــــــفلناا

 وان هللا لمي  المحسن ن  ((  . 
 

ــــــــــالم  هــــــــــم اذن  أهــــــــــ ــــــــــا دام ال  ــــــــــار ون  :  م ــــــــــوت  ال  ــــــــــ    ويق ــــــــــ   ورعاي                             عناي
ــــــم  شــــــ    وا وليــــــاء روحــــــ  غ ــــــرا مو ــــــودا   ــــــ  فــــــد  مــــــن و ــــــودهم   ن  ال ــــــ                            ل

ــــــ   كــــــ  ع ــــــر ــــــ  ك نهــــــا    ــــــرد  حت ــــــرد  ب ــــــد  الف ــــــر  فهــــــا  الف                            أن  االمامــــــ   ال يظف
عأيــــــــأ    ــــــــأات  ال ال ــــــــوهر  النفــــــــي      ن     م هــــــــود    وهــــــــذد  ســــــــن    مفقــــــــود 
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                                الو ـــــــــود  يكـــــــــاد  ل أتـــــــــ  يحكـــــــــم  ب نـــــــــ   لـــــــــي   بمو ـــــــــود  ويقـــــــــوت  ال ـــــــــار ون 
ــــــك   ــــــات اان ــــــذلك ق ــــــ      ول ــــــدلك  علي ــــــ  مــــــن   ــــــدلك عل ــــــو  هللا  ل ــــــ   ل                         ن  ــــــدق    

أوليائـ   الـدل    علـ      حكم   :  سبحان  من لـم    ـ   س دن  افن ع اء  هللا  السكندرن 
 اال من ح ث  الدل    علي  .

 
مــــــــــــن النــــــــــــا     ويكــــــــــــون                                          ــــــــــــ  ت  ــــــــــــو اذن أن يكــــــــــــون الســــــــــــاد  ال ــــــــــــو ي  

ــــــ   ــــــون   ــــــا     الف ســــــف  يحتكم ــــــ  التب ــــــنهم   ــــــا  م ــــــ    شــــــ    الن ــــــ  ال ق                      نهم  ال
ـــــــــــوال ـــــــــــوت الســـــــــــاد  ال ـــــــــــو ي   آل ـــــــــــ  كمـــــــــــا يق ـــــــــــ   ق ـــــــــــي  أل ـــــــــــ   . ول                                       لل فودي

ــــــــــ  ــــــــــدت  اال عل ــــــــــ  عــــــــــا أ    وال ــــــــــا أ  ال   ــــــــــ    وال ق ــــــــــ  الر و ي                                 ل شــــــــــرا   عل
ــــــ    ــــــوت حــــــوت  ــــــ     وال ق ــــــون ذاو   عــــــا أ  مرل ــــــ  المك ــــــاذا  نظــــــر ال ــــــون                                الك

ـــــــــأمن                            رـــــــــم ان ال قـــــــــ   تغ ـــــــــر  فتغ ـــــــــر االأمـــــــــان     ـــــــــاذا تغ ـــــــــر ال قـــــــــ  فتغ ـــــــــر ال
 ــ ن د ــن   تب ــ   النــا   ق القــديم أو الحــد ث  ق كــان الــد ن  عرضــ   للتغ  ــر فتغ ــر ال قــ    

  ن وهو  شر   هللا ت ال  .وال و ي    تب ون الد
والفقهاء  الشرع ون  يحفظون حدود  الشري      ويقفـون  ـ  ت فيقهاعنـد الشـك    وهـم  ـ   

من الك م اال أن يكون شـكل   ـحيحا مـن حفـث  هذد  الوقف  أشب  بالنحوي ن  الذ ن ال ي ن هم
                             نهميــان     ـــاعنـــدهم فــذلك ركيـــك الترك ــو  و  ـــيح     ف ــ   أهـــ  الف االعــراو   واســتون 

                                  ود  الـــــــــ   ـــــــــح   الفيـــــــــان    ندلـــــــــم يقفـــــــــوا عنـــــــــد  ـــــــــح  االعـــــــــراو    فـــــــــ  ت ـــــــــ
                                 التـــــــــ ر ر   والتـــــــــ ر ر  انمـــــــــا يكـــــــــون للغـــــــــ  ســـــــــف   ال  ـــــــــاو    وال  ـــــــــاو  ســـــــــفا

ــــــــو  الم ــــــــان  ال ــــــــاب ــــــــح  اللفــــــــظ  وق ــــــــوو  الســــــــام  ن   ومــــــــن هن ــــــــ  قل                              نا ــــــــذ   ال
                              تم ــــــــأ  كاتــــــــو عــــــــن كاتــــــــو    وشــــــــاعر عــــــــن شــــــــاعر   و   ــــــــو عــــــــن    ــــــــو .

                              -ســـــــــــبحان  وت ـــــــــــال   -ولهـــــــــــذا مـــــــــــن هللا علـــــــــــ  االنســـــــــــان بالفيـــــــــــان     قـــــــــــات  
ـــــــــ   االنســـــــــان عل ـــــــــان  ـــــــــد ))   ل ـــــــــان  ((    واذا  ـــــــــحو ســـــــــ م  الفي                              مـــــــــ  الفي

ــــــــو   و ا ــــــــ   ــــــــو    حــــــــ   ــــــــ  القل ــــــــروه والو ــــــــدان     ــــــــر  الكــــــــ م مــــــــن القل                                ال
 :   ت ال  اذا  اد    قلو  ود  االتبا    لبا ا 

                                   أحســــــــــن   اولئــــــــــك  ))  بشــــــــــر عبــــــــــادن الــــــــــذ ن يســــــــــتم ون  القــــــــــوت    تب ــــــــــون  
ـــــــــــــــــــــــذ ن   ـــــــــــــــــــــــو ا لبـــــــــــــــــــــــاو ((  . ال هـــــــــــــــــــــــداهم هللا وأولئـــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــم أول
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 اذا استمي المريد ولم   تبي ال  تقدم     د ن   ولو ا تمي  بق و الوقـ    ـوت ال مـر    أمـا 
قر   البـاو الفوأ  المحال    ومن  د و د    ومن  الذن يسمي وي يي  وي تهد  ان   من أه 

 . هللا ال يضيي أ ر من أحسن  عم    ولج  ولج   وان
 
 الشريف ن  المتقدم ن  : التر ي   ال الي     الحد ر ن  
 
ـــــــــ     ـــــــــي  كلمات ـــــــــ ن  مـــــــــن  وام ـــــــــ  كلمت ـــــــــوت عل ـــــــــأ  الق ـــــــــ  -ونرك                                   ـــــــــل  هللا علي

                                ذ ن أشــــــــرنا  ال همــــــــا ــــــــ  الحــــــــد ر ن المتقــــــــدم ن  مــــــــي الو ــــــــد ن  اللــــــــ  -وســــــــلم  
  يما تقدم  .

 
ـــــــــــ    ـــــــــــل  هللا عليـــــــــــ                                 وأوت تلكمـــــــــــا  الكلمتـــــــــــ ن  ال ـــــــــــام ت ن    هـــــــــــ  مـــــــــــا قال

                       ايمـــــــانهم    وعـــــــددو وســـــــلم للو ـــــــد ا وت   ب ـــــــد  أن اســـــــتمي  الـــــــ  منهـــــــا هم   ـــــــ   ا
                               ر    ـــــــل      وآ رهـــــــا  ال مـــــــ   التـــــــ  قـــــــالوا   هـــــــا  :  الشـــــــكرلـــــــ  ال مـــــــ  عشـــــــ

                         عنـــــــــد الر ـــــــــاء  وال ـــــــــفر عنـــــــــد  الـــــــــب ء    والرضـــــــــا  بمـــــــــر القضـــــــــاء    وال ـــــــــد 
    موا ن  اللقاء   وترك الشمات  با عداء  .

 
                               ا  بايمـــــــــانهم  و  ـــــــــالهممســـــــــرور   - ـــــــــل  هللا عليـــــــــ  وســـــــــلم   - قـــــــــد  قـــــــــات   

 تلك : حكماء    علماء    كادوا من  قههم أن يكونوا أنفياء  .
 
                             أن  - ـــــــــــل  هللا عليـــــــــــ  وســـــــــــلم  –ومــــــــــن ذلـــــــــــك ي لمنـــــــــــا  موالنـــــــــــا رســــــــــوت هللا  

ــــــــام الشــــــــري    ــــــــ  أحك ــــــــو  عل ــــــــي  الوق ــــــــ  الفقــــــــ  ل ــــــــ  أن   ــــــــ  الفق                                   دن حســــــــو   ف
ــــــــك المســــــــنون  ال ــــــــال   مــــــــن مكــــــــارم ا  ــــــــ                              بــــــــك ت ف ــــــــ  ا حكــــــــام  الــــــــ  ذل
ــــــــب ء     وترضــــــــ   بمــــــــر القضــــــــاء  ــــــــ  ال ــــــــ  الر ــــــــاء وت ــــــــفر عل ــــــــ  تشــــــــكر                           حت

 .  وت د      موا ن اللقاء   وتترك الشمات   با عداء 
 
                                      ـــــــــــ ن   لـــــــــــ  كنـــــــــــ  مرـــــــــــ   هـــــــــــ الء  ال ـــــــــــحاب    الـــــــــــذ ن كـــــــــــادوا أن يكونـــــــــــوا 

                                       ســــــــو وهــــــــو مــــــــا أشــــــــار اليــــــــ   الســــــــاد ال تكو أنفيــــــــاء    لــــــــوال أن النفــــــــو  توهــــــــو 
                           ـــــ  قـــــولهم :  الـــــذن مـــــر علـــــ  القـــــارنء الكـــــريم  (())     ـــــ  ت ريـــــف الشـــــ خ  ال ـــــو ي

.        كســــــــــــــــــــب    لــــــــــــــــــــو ت ــــــــــــــــــــور  النفــــــــــــــــــــو  تكتســــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــــد ل   ــــــــــــــــــــ  



 

 

56 

 ل  هللا علي   –ما أرشدهم  ب    اذا أن  و ل   ال  ذلك المستون  الر بي     استمي  ال  
كمــا تقولــون    ــ  ت م ــوا مــا ال تــاكلون   وال تفنــوا مــا ال   ــ  قولــ  لهــم : ان كنــتم –وســلم 

                                        وال تنا ســـــوا  ـــــ  شـــــئ أنـــــتم عنـــــ  غـــــدا تأولـــــون   واتقـــــوا هللا الـــــذن اليــــــ   ســـــكنون  ت
ـــــــــــــ  ـــــــــــــدمون و ي ـــــــــــــ  تق ـــــــــــــا علي ـــــــــــــوا  يم ـــــــــــــ  ت رضـــــــــــــون   وارغف ـــــــــــــون وعلي                                     تر  

 ت لدون . 
ــــــــــ  وال و  ــــــــــد ظفــــــــــروا فهــــــــــذا االرشــــــــــاد   ب ــــــــــد ق ــــــــــي ال  ئ ــــــــــ   هــــــــــم ق                                          كمــــــــــا ائ

                                   يقـــــــــــوت الســـــــــــاد  ال ـــــــــــو ي     ـــــــــــ منوا بمـــــــــــا أنـــــــــــأت علـــــــــــ  موالنـــــــــــا رســـــــــــوت هللا 
                           وأقــــــــــاموا حــــــــــدود هللا   و هــــــــــروا نفوســــــــــهم مــــــــــن  – ــــــــــل  هللا عليــــــــــ  وســــــــــلم  –

                              فـــــــــ    هـــــــــا شـــــــــمات  ب ـــــــــدو    كملهـــــــــم موالنـــــــــااالشـــــــــتغات بالنـــــــــا    حتـــــــــ  لـــــــــم ت
                              رســـــــــوت هللا بـــــــــال م  ا   ـــــــــر  التـــــــــ  تـــــــــم لهـــــــــم فهـــــــــا عشـــــــــرون   ـــــــــل    وقـــــــــد

                                       بشـــــــــــــــر   قـــــــــــــــات : ان كنـــــــــــــــتم – ـــــــــــــــلوا  هللا وســـــــــــــــ م  عليـــــــــــــــ   –ق ـــــــــــــــدها 
 كما يقولون .

ـــــــــــ   تـــــــــــدر    ـــــــــــ  ال اليـــــــــــ    الت ـــــــــــ  علـــــــــــ  أســـــــــــا  مـــــــــــن التر ي ـــــــــــاال  تفن                                           الكم
                                           هـــــــــا الســـــــــالك رويـــــــــدا رويـــــــــدا   حتـــــــــ  ي ـــــــــ ر أهـــــــــ  للتلقـــــــــ  ا عـــــــــ    بح ـــــــــث 
ــــــــا يشــــــــغل  عــــــــن هللا ــــــــ  فهــــــــا همــــــــ  ت لق ــــــــ   ت ل ــــــــدنيا                                          ت ــــــــأ  نفســــــــ  عــــــــن ال

                            والوا ــــــــــــو عليــــــــــــ  أن  تــــــــــــرك الغفلــــــــــــ  واالنشــــــــــــغات بالنــــــــــــا  ليكــــــــــــون مــــــــــــي رو 
ــــــــا   ــــــــو ال ب ــــــــوت ســــــــ دن المرســــــــ  أف ــــــــذلك يق ــــــــا    ول ــــــــ   –الن                                                     :  -رضــــــــ  هللا عن

ـــــــــون لـــــــــ ـــــــــي  الشـــــــــ ن مـــــــــن ت  ـــــــــو بمكـــــــــ  أو غ رهـــــــــا مـــــــــنل                                       ا رض    ـــــــــاذا ه
                                         نمــــــــــا الشــــــــــ ن مــــــــــن ت ــــــــــون عنــــــــــ  أو ــــــــــا  نفســــــــــ     ــــــــــاذا هــــــــــواالفلــــــــــدان   
 عند ر   .

ـــــــــــ   ـــــــــــ  قول ـــــــــــ ن ال ـــــــــــام ت ن   ه ـــــــــــان  الكلمت ـــــــــــ  وســـــــــــلم  –ور                                   – ـــــــــــل  هللا علي
ـــــــــذ ســـــــــ لود  ـــــــــا   وعندئ ـــــــــو   مي  ـــــــــو أن يم ـــــــــ   ر  ـــــــــان  : ان ـــــــــد الر                                     ـــــــــل  –للو 

                                                                : أولــــــــــــي  الر ــــــــــــ  يمــــــــــــو  منــــــــــــا  مي ــــــــــــا يــــــــــــا رســــــــــــوت -هللا عليــــــــــــ  وســــــــــــلم 
ــــــــــــات  ــــــــــــ  وســــــــــــلم  –هللا ق  ق ــــــــــــر  م – ــــــــــــل  هللا علي ــــــــــــا : تف ــــــــــــا لهــــــــــــم ولن  لمن
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ـــــــــ  أن أهـــــــــوا د وهمومـــــــــ   ـــــــــ  أ ل ـــــــــدنيا    ل  ـــــــــ  ال ـــــــــ  أودي ـــــــــض    ـــــــــ  ب                                          دركـــــــــ   
 تلك ا ودي        بال  هللا عأ و      أ ها هلك .

 
                             أنـــــــــــ  لـــــــــــو  – ـــــــــــل  هللا عليـــــــــــ  وســـــــــــلم  – هنـــــــــــا ي لمنـــــــــــا موالنـــــــــــا رســـــــــــوت هللا 

ـــــــــــ  ـــــــــــ    ـــــــــــ  أهـــــــــــوا د وهموم ـــــــــــرك االنســـــــــــان نفســـــــــــ  لنفســـــــــــ  وهـــــــــــواد   تفرق                                                    ت
                                                      اننـــــــــوظ ال ســـــــــدي  المحرمـــــــــ    وعلـــــــــ  اال تأوديـــــــــ  الـــــــــدنيا     قفـــــــــ  علـــــــــ  الحظـــــــــ
ـــــــــ    وســـــــــل انها ـــــــــدنيا الفاني ـــــــــ    و اههـــــــــا الفـــــــــان    ومـــــــــا لهـــــــــا  فأ ـــــــــار  ال                               الأائ

                                            لـــــــم  ـــــــرض ر ـــــــ   يمـــــــا نـــــــات مـــــــن دنيـــــــاد   وغفـــــــ  عـــــــن ســـــــ ادت  ا فديـــــــ   ـــــــا 
ــــــــوم ال  نفــــــــي  ــــــــو ســــــــليم . .  ــــــــ  أ ــــــــراد     ــــــــ  هللا بقل ــــــــون اال مــــــــن أت                               مــــــــات وال فن

     –وت ال     سبحان    – هللا  عن   م و    ك    ومن       الشرك    من   سليم   أن
ـــــــــــــــــ  حا ـــــــــــــــــ  البشـــــــــــــــــر للمرســـــــــــــــــل ن     رســـــــــــــــــلهم هللا   ـــــــــــــــــا كان                                                ومـــــــــــــــــن هن

ــــــــــ  هللا ح ــــــــــ  ب ــــــــــد الرســــــــــ    ــــــــــئ  يكــــــــــون للنــــــــــا  عل                                                           مبشــــــــــرين ومنــــــــــذرين   ل
                                       وقـــــــــــــد  ـــــــــــــتم هللا تلـــــــــــــك الرســـــــــــــاال  بالرســـــــــــــال  المحمديـــــــــــــ     كانـــــــــــــ  مســـــــــــــك 

 ال تام   وكان  أوسي رسال  وأعمها    تاريخ البشري  . 
 

                                             قضـــــــــــــ  – ـــــــــــــل  هللا عليـــــــــــــ  وســـــــــــــلم  -و نـــــــــــــ  ال نفـــــــــــــو  وال رســـــــــــــال  ب ـــــــــــــدد
ــــــــ   ــــــــ  ا مــــــــ  المحمدي ــــــــرحيم   أن يكــــــــون   ــــــــدف رد ال ــــــــوت  –هللا فت                          –كمــــــــا ســــــــف  الق

                                               ال لمــــــــــــاء الر ـــــــــــــان ون   وهـــــــــــــم أوليـــــــــــــا د المتقـــــــــــــون أو الشـــــــــــــ و  ال ـــــــــــــار ون . . 
ــــــــ   ــــــــوا عن ــــــــ  –ل نو  ــــــــ  وســــــــلم   ــــــــل  ال ــــــــدعو  واالرشــــــــاد   حســــــــب –علي ــــــــ  ال                                
 لو ه  ت ال  .

 
                                       وهــــــــــــــــ الء الشــــــــــــــــ و  ال ــــــــــــــــار ون بــــــــــــــــاا     تــــــــــــــــارهم هللا ب لمــــــــــــــــ  الرشــــــــــــــــاد
                       المــــــ من ن  ـــــــ  الســـــــلوك الـــــــ  ر هــــــم وهـــــــم ميســـــــرون لمـــــــا  لقهــــــم لـــــــ  مـــــــن دعـــــــو  
ـــــــا يملكهـــــــم وينســـــــ هم  ـــــــال  حب ـــــــ  ت  ـــــــن حب ـــــــ هم م ـــــــا أود    ـــــــ  هللا   بم                         المـــــــ من ن ال
                             غ ـــــــــرد   واذا أرد  و ـــــــــف ذلـــــــــك الحـــــــــو  ـــــــــاقرأ مـــــــــا قالـــــــــ  االمـــــــــام أفـــــــــو بكـــــــــر

                                 مــــــــن أعــــــــ م ال ــــــــو ي   ــــــــ  القــــــــرن الرابــــــــي اله ــــــــرن   ح ــــــــث قــــــــات  –الك بــــــــاذن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  و ـــــــــــــــــــــــــــــــفهم  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  وعـــــــــــــــــــــــــــــــنهم  –         : -رضـــــــــــــــــــــــــــــــ  هللا عن
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                                    ســـــــــــــبق  لهـــــــــــــم مـــــــــــــن هللا الحســـــــــــــن    وألـــــــــــــأمهم كلمـــــــــــــ  التقـــــــــــــون   وعـــــــــــــأ 
                                               فنفوســــــــــــهم عــــــــــــن الــــــــــــدنيا    ــــــــــــدق  م اهــــــــــــداتهم  نــــــــــــالوا علــــــــــــوم الدراســــــــــــ    

                                                          ـــــــــــ  عل هـــــــــــا م ـــــــــــام تهم  منحـــــــــــوا علـــــــــــوم الورارـــــــــــ    و ـــــــــــف  ســـــــــــرائرهم و ل
                         ـــــــــــ كرموا ب ـــــــــــد  الفراســـــــــــ    رفتـــــــــــ  أقـــــــــــدامهم   وأكـــــــــــ  أ هـــــــــــامهم   وأنـــــــــــار  
                               أع مهـــــــــــم    همـــــــــــوا عـــــــــــن هللا   وســـــــــــاروا الـــــــــــ  هللا   وأعرضـــــــــــوا عمـــــــــــا ســـــــــــون 
                                 هللا    رقــــــــــــــ  الح ــــــــــــــو أنــــــــــــــوارهم   و الــــــــــــــ  حــــــــــــــوت ال ــــــــــــــرش أســــــــــــــرارهم  
                                       و لـــــــــــــــ  عنـــــــــــــــد ذن ال ـــــــــــــــرش أ  ـــــــــــــــارهم   وعم ـــــــــــــــ  عمـــــــــــــــا دون ال ـــــــــــــــرش
                             أب ــــــــــــارهم    هــــــــــــم أ ســــــــــــام روحــــــــــــان ون   و ــــــــــــ  ا رض ســــــــــــماويون   ومــــــــــــي

                                    ار   مــــــــال لــــــــ  ر ــــــــان ون   ســــــــكو  نظــــــــار   غ ــــــــو حضــــــــار . . ملــــــــوك تحــــــــ  أ
وأسـرارهم                        أنأا  قبائ    وأ حاو  ضائ    وأنوار دالئ    آذانهم واعي  .

ــــــــــــــــــــ                                                                          ــــــــــــــــــــا ي    ون ــــــــــــــــــــوتهم  ا يــــــــــــــــــــ  . .  ــــــــــــــــــــفوي   ــــــــــــــــــــو ي    نوري
ـــــــــــ    وو ـــــــــــاياد  ـــــــــــ    و ـــــــــــفوت   ـــــــــــ  فريت ـــــــــــي هللا فـــــــــــ ن  ليقت                                    ـــــــــــفي  . . ودائ
                                           لنفيـــــــ    و بايـــــــاد عنـــــــد  ـــــــفي  . . هـــــــم  ـــــــ  حياتـــــــ  أهـــــــ   ـــــــفت    وب ـــــــد و اتـــــــ  
                                    يــــــــــار أمتــــــــــ    لــــــــــم  ــــــــــأت  ــــــــــدعو ا وت الرــــــــــان    والســــــــــاف  التــــــــــال    فلســــــــــان 

   ل    أغناد ذلك عن قول  .
 

ـــــــــــذا   أن ـــــــــــن و ـــــــــــف  ه ـــــــــــرن م ـــــــــــ  ت ـــــــــــم  وأن ـــــــــــ  المرشـــــــــــد ن   ه                                                      هـــــــــــ الء االئم
                                               وهـــــــــــم  يارهـــــــــــا   وهـــــــــــم واررـــــــــــوا القـــــــــــدم المحمـــــــــــدن    لفـــــــــــا   ـــــــــــفو  ا مـــــــــــ 

ـــــــــ  دعـــــــــو  الحـــــــــ  ان مـــــــــا شـــــــــاء  ـــــــــون قـــــــــائم ن عل                                                       عـــــــــن ســـــــــلف   وانهـــــــــم ال  أال
ــــــــــ  مــــــــــن   ــــــــــل  هللا عليــــــــــ  وســــــــــلم : )) ال تــــــــــأات –هللا   م ــــــــــداقا لقولــــــــــ                                    ائف

ـــــــن  ـــــــذلهم  ـــــــ  الحـــــــ    ال يضـــــــرهم م ـــــــ  عل ـــــــ  قائم ـــــــ أمت ـــــــن  ـــــــالفهم   حت                              وال م
أشـــــــــــار  الـــــــــــ هم ا يـــــــــــ                                   يـــــــــــ ت  أمـــــــــــر هللا وهـــــــــــم ظـــــــــــاهرون ((   وهـــــــــــم الـــــــــــذ ن 

ال  ر وي مرون بالم رو  وينهون عن المنكـر وأولئـك  كن منكم أم   دعون ال الكريم  )) ولت
 هم المفلحون (( .

 
ـــــــــــــــذ ن  ـــــــــــــــ ن الحـــــــــــــــد ر ن الل ـــــــــــــــا ف ـــــــــــــــا اذا ر  ن ـــــــــــــــد نر وانن ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الو                                         وي

ــــــــــــ   ــــــــــــ  الحــــــــــــد ر نلالمــــــــــــذكورين   ن ــــــــــــد أن مســــــــــــتون ا ــــــــــــ  المشــــــــــــار الي                                   تر ي
من ن   وال  فلغــــــــــ  عــــــــــوامهم    فــــــــــ  الحــــــــــد ث ا وت قــــــــــات  ــــــــــل  ل ــــــــــوا  المــــــــــ  
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                            هللا عليــــــــــ  وســــــــــلم :  ))  ان كنــــــــــتم  كمــــــــــا تقولــــــــــون . . .  ((    و ــــــــــ  الحــــــــــد ث 
ــــــ   ــــــر     وســــــ ت عن ــــــان م هــــــم أوت م ــــــذن ك ــــــ م  ال ــــــات أ ــــــحاب   عــــــن الغ ــــــان   ق                       الر

                                    ـــــــــــــ  المـــــــــــــر   الرانيـــــــــــــ   - عليـــــــــــــ  وســـــــــــــلم موالنـــــــــــــا  رســـــــــــــوت هللا  ـــــــــــــل  هللا
نيا                    الــــــذن كــــــان م كــــــم ق  ((     قــــــالوا : انــــــ  أأهــــــدنا   ــــــ  الــــــد))  مــــــا   ــــــ   الغــــــ م  

                       وأرغفنـــــــا   ـــــــ  ا  ـــــــر      وانـــــــ    ـــــــذكرنا  بـــــــ مر د ننـــــــا    حتـــــــ   لـــــــو أن النـــــــا 
ـــــــــاتاقتســـــــــ ـــــــــك  المق ـــــــــ   نحوهـــــــــا    وذل ـــــــــدنيا    مـــــــــا نظـــــــــر  ال هـــــــــا وال  التف                              موا ال

أ ـر   الـدنيا ولهوهـا    انما يكون  ل وا   القوم وال يكون ل وامهم      ان  ال ـوام  يفتـنهم 
   يمــا قــات :  النــا   -هللا عنهمــا    رضــ   -  و ــد   موالنــا  االمــام الحســ ن  فــن علــ  

ــد ن ل ــ  ــدنيا    وال علــ  الســنتهم يحو ونــ  مــا در  بــ   م ايشــهم     ــاذا مح ــوا   عف ــد ال
   ون  .انق  الدي بالب ء

 
ــــــــــا االمــــــــــام الحســــــــــ ن   ــــــــــان موالن ــــــــــات ذلــــــــــك –رضــــــــــ  هللا عنــــــــــ   –واذا ك ــــــــــد ق                                               ق

ـــــــد   ـــــــرنا ـــــــ  منت ـــــــف القـــــــرن ا وت اله ـــــــرن     مـــــــاذا  نقـــــــوت ن ـــــــوم وق                               حـــــــن ال 
      القرن الرابي عشر .

 
                          ويرضـــــــــ  هللا  عـــــــــن أم المـــــــــ من ن  ســـــــــ دتنا عائشـــــــــ       قـــــــــد  كانـــــــــ  تقـــــــــوت   

   رحم هللا لف دا  ح ن  يقوت : 
 

 م ي ـاش         أكنا هــ ذهو    الذ ن               
 رو د     ا  ــلف     ك  ل       ق وب                                 

 ك ف   لو   عاش   لف د  ال     أماننا  . .               
وقــات :   ــرحم  هللا  أم    -افــن  أ تهــا    -  ــاء  مــن ب ــدها  ســ دنا  عفــد  هللا  فــن الأ  ــر 

 الم من ن  ح ن  كان  تتمر   بقوت  لف د  : 
 ا هم  ذهو  الذ ن    ي اش     اكنـــــ              

 ا  رو  ف  ك لد وبق            لـ                                        
                                                  رـــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــات لـــــــــــــــــــــو عاشـــــــــــــــــــــ   أم المـــــــــــــــــــــ من ن الـــــــــــــــــــــ   أماننـــــــــــــــــــــا . 
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ــــــــــاهر    ــــــــــذد الظ ــــــــــاهر  التنــــــــــا  -وه ــــــــــ   الح  - قضظ ــــــــــن  في  ــــــــــا   الــــــــــدنيا   م                                  ي
                          وهــــــــ   مــــــــن  ع مــــــــا  الفنــــــــاء  الــــــــذن قامــــــــ   عليــــــــ  الحيــــــــا  الــــــــدنيا    وت ــــــــ ر

 الي  كام      ا     المقدور . 
 
  هللا  ر من قدرتوق  الضر   
                                  ــــــــــو لكــــــــــن  ا مــــــــــراض     وان كانــــــــــ   مــــــــــن قــــــــــدر هللا   ال تتــــــــــرك     فــــــــــ      
 أيضا  من قدر هللا .  يقاومها  ا نسان  بالتوق  منها أو  ع  ها  با دوي     الت  ه أن 
وكان                       لأيار  الشام   -رض  هللا عن   –وقد ذهو  أم ر الم من ن  عمر  

                           شـــــــــــام    علمـــــــــــوام ــــــــــ   نفـــــــــــر  مـــــــــــن الســـــــــــاد   ال ــــــــــحاب       لمـــــــــــا فلغـــــــــــوا ال
                           فو ــــــــــود  ال ــــــــــاعون      قــــــــــات ب ضــــــــــهم  نــــــــــد      وقــــــــــات ب ضــــــــــهم  نر ــــــــــي    

علي                            ل  هللا  -ولما أ فر أم ر الم من ن بما قال  موالنا رسوت هللا 
ــــــــ  -وســــــــلم  ــــــــد مــــــــن أنــــــــ  اذا  ظهــــــــر  ال ــــــــاعون   ــــــــ   فل                        .  د     ال ــــــــار   ال  

ـــــــــم الحـــــــــد ث (                               والـــــــــدا    ال  ـــــــــر   )  وهـــــــــو ح ـــــــــار   فـــــــــ   يســـــــــلم بـــــــــ  ال ل
ــــــــــرر  ــــــــــ   – ق ــــــــــائلهم مــــــــــن  -رضــــــــــ  هللا عن ــــــــــات ق ــــــــــ  الح ــــــــــاأ    ق ــــــــــود  ال                                ال 

                        قـــــــدر هللا  ق    قــــــات ن ـــــــم    أ ــــــر مـــــــن  فـــــــر مــــــنن قائــــــ   :  يــــــا أم ـــــــر المــــــ من ن أر 
 . قدر  هللا  ال  قدر هللا 

ــــــــوا  عــــــــن الشــــــــر       ــــــــالح   وأن  يكف ــــــــ من ن  ب                       ولهــــــــذا  و ــــــــو  أن   توا ــــــــ  الم
                         ن قـــــــــــ  روادد     ويقـــــــــــوت  االمـــــــــــام الشـــــــــــ خ  محمـــــــــــدا مروا  بـــــــــــال  ر    و وأن يـــــــــــ
                      :  ال يح ـــــــد  بـــــــك  عـــــــن  ريـــــــ  الحـــــــ   قلـــــــ   الســـــــالك ن   -رحمـــــــ   هللا   -عفـــــــدد  
  ي  . .  

   الش خ النا ي  والمريد  ال ائي : 
                       وانمـــــــــا  ق ـــــــــدنا  بمـــــــــا قـــــــــدمناد للقـــــــــارنء  الكـــــــــريم    أن نقن ـــــــــ   بمفـــــــــدأ  أ ـــــــــذ  

ــــــد ن   ال  فــــــد  مــــــن التر يــــــ    لفــــــا  عــــــن  ســــــلف    وأ ــــــ    ــــــ   ال                      ن  التر يــــــ   ال الي
                           ن  ف ـــــــــد  الســـــــــالك  الـــــــــ  هللاولـــــــــ    ـــــــــد  ال ـــــــــار  ن     الـــــــــذ ن ي  ـــــــــذســـــــــلوكها  ع

                                           قلــــــــو هم  :    الــــــــ     النا ــــــــذ    والحــــــــات        أســــــــماعهم   النا ــــــــذ  الــــــــ   بالمقــــــــات
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 .            )) ان  السمي  والب ر  والف اد  ك  اولئك  كان  عن   مسئوال  ((
                                           ولــــــــي   كــــــــ   مــــــــن يســــــــمي  مــــــــن ال ــــــــار  ن  م  بــــــــا   ولــــــــي  كــــــــ  التــــــــاب  ن     

ــــــــم مــــــــن ســــــــامي نه ــــــــ     وك ــــــــ تمر ب ــــــــم مــــــــن ســــــــامي  أمــــــــرا  ال ي ــــــــدا     ك ــــــــا مري                                      ي
ـــــابي  بال ـــــ ـــــ     وكـــــم مـــــن ت ـــــ اال  نتهـــــ   عن ـــــت   عل ـــــم  يف ـــــاذا  ل ـــــادد                                                           د   ال بال ب
ـــــك   ـــــان  ذل ـــــ  ســـــلوك       ك ـــــد    ـــــوالمري ـــــ   ال ع  ـــــان ع ب                                                 شـــــ         و ا ـــــ  اذا ك

ـــــ  ملكـــــ    ـــــم يكـــــن ل ـــــار  شـــــ         ـــــان ل ـــــارقـــــد  دقـــــ    ـــــ   ا تي                            ـــــ  حســـــن اال تي
ـــــــــــذن أرادد  ـــــــــــار ال ـــــــــــ  اال تي ـــــــــــد ن   ـــــــــــد أهـــــــــــ  الرشـــــــــــد وال ـــــــــــ  أن يقل                                                  و ـــــــــــو علي

 هللا لهم .
                                                النـــــــــــا ســـــــــــ دن افـــــــــــن ع ـــــــــــاء هللا الســـــــــــكندرن نـــــــــــولـــــــــــذلك ال ت  ـــــــــــو أن يقـــــــــــوت 

                                                            انمــــــــــــا شــــــــــــ  ك مــــــــــــن تــــــــــــك عبار  ــــــــــــحا   ولــــــــــــي  شــــــــــــ  ك مــــــــــــن وا هتــــــــــــ
ـــــــــك  ـــــــــ    وانمـــــــــا شـــــــــ  ك اســـــــــر   ي ـــــــــي  شـــــــــ  ك مـــــــــن ســـــــــم   من                                شـــــــــارت    ول

ــــــــ   ــــــــ  ت ل ــــــــك   حت ــــــــو مــــــــرآ  قلب ــــــــذن   ل ــــــــو ال ــــــــ    وشــــــــ  ك ه                                   مــــــــن أ ــــــــذ  عن
ـــــــــــ    وأ  ـــــــــــ ن  دي ـــــــــــ  ألقـــــــــــاك ف ـــــــــــك حت ـــــــــــا ل ـــــــــــك   والأات محاذي ـــــــــــوار ر  ـــــــــــ  أن                                       ي

 بك    نور الحضر  وقات لك : ها أن  ور ك .
                                        عـــــــــــن ب ـــــــــــض ال ـــــــــــار  ن حـــــــــــ ن ســـــــــــ ل  ب ـــــــــــضوقـــــــــــد أع فنـــــــــــ  مـــــــــــا قرأتـــــــــــ  

                                                 النـــــــــا   قـــــــــات لـــــــــ  : هـــــــــ   و ـــــــــد مـــــــــن  ر ـــــــــ  ق  قـــــــــات  ـــــــــ  افـــــــــدا  : وهـــــــــ  
 هناك من  تر   ق 

                                                       والفـــــــــــــد اذن مــــــــــــــن أن تقافـــــــــــــ  المــــــــــــــ من ال نايــــــــــــــ   ـــــــــــــ  النــــــــــــــاح ت ن    ــــــــــــــ  
ـــــــــ   ـــــــــ   نـــــــــو هللا .                                   شـــــــــ    الـــــــــذن  ر يـــــــــ    و ـــــــــ  نفســـــــــ  التـــــــــ   ـــــــــود أن تتر 
                                                    ــــــــــان يســــــــــر هللا لــــــــــ     لقــــــــــ  شــــــــــ  ا مــــــــــن ال ــــــــــار  ن   وتتلمــــــــــذ علــــــــــ   ديــــــــــ  

                                                                 لم ونـــــــــ   ـــــــــ   هـــــــــاد نفســـــــــ     ـــــــــان  هـــــــــاد الـــــــــنف  هـــــــــو ال هـــــــــاد  ليســـــــــ ت هللا ا
 ا كفر   و د  من قات : 

    من قو  ل  توت ر  همسبال                       ان  فل   ب ر ي  رمونن    
  يارو أن  عل  ال    قد ر                   والهون  والدنيا ونفس  أفلي   
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                                          وكــــــــــــذلك قــــــــــــد يكــــــــــــون المريــــــــــــد مه ئــــــــــــا لكســــــــــــو ال  ــــــــــــرا  باســــــــــــت داد   ــــــــــــو
ــــــــد يضــــــــر ــــــــ  وق ــــــــن  ــــــــحفت    ف ــــــــي م ــــــــ   نتف ــــــــار شــــــــ      ــــــــ    ويســــــــئ ا تي                                            ي

 كما ق   بح  : 
 

  ل    تكن    لم   اذا   آيا      وللش خ
ــال   هــو اال     مــا                                                                              يســرن    الهــون     ــ  لي

 بظاهر    لدي     علم    يكن    لم    اذا
                               وال بـــــــا ن  اضــــــــرو بــــــــ  ل ــــــــج البحــــــــر                                                  

                                                              الردن   ال       ال ل     أحوات      قرو
                     اذا لــــــم يكــــــن منــــــ  ال ف ــــــو علــــــ   فــــــر                                                  

 هون          ال       يم      أال     وآيات 
                                                   نشر          وأ راد                دنياد                                                 

 
 التر ي  باال   ه والتر ي  بالهم  والحات :

 
                                              رضـــــــــــــ  –وقـــــــــــــد أورد ال ـــــــــــــار  بـــــــــــــاا ســـــــــــــ دن الق ـــــــــــــو عمـــــــــــــر الشـــــــــــــفراون  

                             ـــــــــ  كتابـــــــــ  " مفتـــــــــاه ا ســـــــــرار علـــــــــ  ورد الســـــــــتار " ك مـــــــــا نفـــــــــي  –هللا عنـــــــــ  
                                 لل ــــــــــــار  بــــــــــــاا ســــــــــــ دن الق ــــــــــــو الشــــــــــــ خ أرو   ــــــــــــ  التر يــــــــــــ  باال ــــــــــــ  ه

                                   :  ما    ت   –  هللا عن  رض–والتر ي  بالهم  والحات    قات 
 

                                         ))  ان المق ــــــــــــــــــود  مــــــــــــــــــن التر يــــــــــــــــــ    ت ــــــــــــــــــفي  الــــــــــــــــــذا  وت ه رهــــــــــــــــــا  
ــــــــــــ   الر  ــــــــــــك  اال فنأال ــــــــــــي   ذل ــــــــــــ  تتحمــــــــــــ  ا ســــــــــــرار   ول                                      مظــــــــــــعونتهــــــــــــا  حت

                                   وق ــــــــي ع ئــــــــ  البا ــــــــ   عــــــــن و هتهــــــــا    رــــــــم  ق ــــــــي البا ــــــــ  عنهــــــــا منهــــــــا    
ــــــــ  واســــــــ    ــــــــ ن ي هرهــــــــا هللا ب ــــــــ  أ ــــــــ    لقتهــــــــا    ب                            تــــــــار  يكــــــــون ب ــــــــفائها   
                                        وهـــــــــــذد حالـــــــــــ  القـــــــــــرون  الر رـــــــــــ  الفاضـــــــــــل     الـــــــــــذ ن هـــــــــــم   ـــــــــــر  القـــــــــــرون 

                                    نن النـــــــــا   ـــــــــ  هـــــــــذد القـــــــــرون مت لقـــــــــ ن  بـــــــــالح  ت ـــــــــال     بـــــــــاحرا قـــــــــد كـــــــــ
ذا اســـــــــــــــــتيقظوا     اســـــــــــــــــتيقظوا  عليـــــــــــــــــ                                          عليـــــــــــــــــ     اذا نـــــــــــــــــاموا عليـــــــــــــــــ     وا 

                                      ظــــــــــــرنرت   و   ــــــــــــكــــــــــــوا بــــــــــــ     حتــــــــــــ  ان مــــــــــــن  ــــــــــــت  هللا بواذا  تحركــــــــــــوا  تحر 
   الـــــــــ  فـــــــــوا نهم    و ـــــــــد عقـــــــــولهم مت لقـــــــــ   بـــــــــاا  ت ـــــــــال  و رســـــــــول     باحرـــــــــ
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                              ر  ـــــــــ هم ال  ـــــــــر   وســـــــــ ي   ـــــــــ  ذواتهـــــــــم  نـــــــــوررـــــــــعـــــــــن مرضـــــــــاتها     لهـــــــــذا ك
ما ال يك ـف وال ي ـا   مـي  هاد   تالح   ت ال      وظهر    هم  من ال لم  و لوغ  در   اال 

غ ر محتا  ال ها     وانما   لق   الشـ خ  مريـدد   قل  الأمن     كان   التر ي     هذد القرون 
    يكلم      أذن     يقي الفت   للمريد  بم رد  ذلك     ل هار   ذواتهم    و فاء  عقـولهم  

      وتشوقها  ل ري   الرشاد . 
 
ــــــــــــــث  ســــــــــــــد   النأمــــــــــــــا  ب ــــــــــــــد القــــــــــــــر   ــــــــــــــ      ح  ــــــــــــــ  ا ول ــــــــــــــاون الر ر                                          ي

ــــــــــدنيا     باحرــــــــــ   عــــــــــن الو ــــــــــوت                                  وال ويــــــــــا    و ــــــــــار  ال قــــــــــوت مت لقــــــــــ   بال
                               الـــــــــــ  ن ـــــــــــ  الشـــــــــــهوا      ـــــــــــار الشـــــــــــ خ   ـــــــــــاحو الب ـــــــــــ ر   لقـــــــــــ  مريـــــــــــدد

ــــــــــ    وي ــــــــــد                                      ي ر ــــــــــ  وينظــــــــــر اليــــــــــ       ــــــــــد عقلــــــــــ  مت لقــــــــــا بالشــــــــــهوا  البا ل
                           تلهـــــــو  مـــــــي ال هـــــــ ن    وتســـــــهو مـــــــي الســـــــاه ن  ذاتـــــــ  تتبـــــــي ال قـــــــ   ـــــــ  ذلـــــــك    

                           الغــــــــا ل ن    وتم ــــــــ   مــــــــي  المب لــــــــ ن     وتتحــــــــرك  ال ــــــــواره  ــــــــ  ذلــــــــك   حركــــــــ 
                                   غ ـــــــــر محمـــــــــود    مـــــــــن ح ـــــــــث  أن  ال قـــــــــ  هـــــــــم مالكهـــــــــا    مر ـــــــــو   بالبا ـــــــــ  

 ال بالح   .
 
ـــــــــــذكر  ـــــــــــال لو   وبال ـــــــــــرد  ب ـــــــــــذد الحـــــــــــات   أم ـــــــــــ  ه ـــــــــــدد الشـــــــــــ خ عل ـــــــــــاذا  و                                         

ـــــــــذكربعـــــــــن الم و تقل ـــــــــ  ا كـــــــــ      وبـــــــــال لو   نق ـــــــــي  ـــــــــ ن  الغـــــــــا ل ن     وبال                               ل
ــــــــــ   ا كــــــــــ   تقــــــــــ  الشــــــــــهو  ــــــــــو   و تقل  ــــــــــأوت كــــــــــ م البا ــــــــــ   واللهــــــــــو  والل                                   

ــــــــ   ــــــــد  حم ــــــــ   ذا  المري ــــــــاا  ورســــــــول       ت   ــــــــ  ب ــــــــ  الت ل ــــــــ  ال                          ر ــــــــي  ال ق
 ا سرار .

 
ــــــــ   ا ــــــــتل   الحــــــــ   بالبا ــــــــ    ــــــــد     حت ــــــــذد الحــــــــات م ــــــــ  ه ــــــــر عل ــــــــ   ا م                              وبق

ــــــــــاعهم ــــــــــ مروا  أتب ــــــــــ   أهــــــــــ   البا ــــــــــ       ــــــــــالظ م    وت ــــــــــدن  للتر ي                         والنــــــــــور ب
ـــــــ    اســـــــد   وغـــــــرض  م ـــــــالف ـــــــ  ني ـــــــوهم  ا ســـــــماء  عل ـــــــو      ولقن ـــــــد وت  ال ل                        ف

ــــــــك  عــــــــأائم  واســــــــت داما   تقتضــــــــ   ــــــــ  ذل ــــــــد  يضــــــــيفون  ال ــــــــللحــــــــ      وق                  رالمك
واالســـــــــــــتدرا      ممـــــــــــــا اضـــــــــــــ ر  ســـــــــــــ دن أرو   وأشـــــــــــــيا    أن   ن ـــــــــــــحوا ا                      

ــــــــــــا                                ــــــــــــاو والســــــــــــن   ف هم ــــــــــــا  الكت ــــــــــــا  باتب ــــــــــــ  الن ورســــــــــــول       شــــــــــــاروا  عل
   . ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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                              ولـــــــــــم يق ـــــــــــد  -رضـــــــــــ  هللا عنـــــــــــ    -ويقـــــــــــوت  ســـــــــــ دن عمـــــــــــر  الشـــــــــــفراون 
الحقيقي     وحاشاهم  من ذلك  الش خ  أرو   وأشيا    فذلك أن  ي ر وا  النا  عن التر ي 

  الـ  عامـ     با     و  رد شام     و ركت   -وسلم    ل  هللا علي   -    ان نور  النف  
                               القيام   .    وم
 

  ريق  التر ي  :
 
ـــــــــــ   علـــــــــــ  شـــــــــــ خ  عـــــــــــار  بـــــــــــاا  ر يـــــــــــ    ـــــــــــد    ـــــــــــرا    دل                                                    اذا أراد هللا بالمري

                    ق  الت  تتم فها التر ي  ه  :                       ي    نو هللا     ان ال ر 
 

 تلق ن  ال هد وهو قائم  عل   :   -أوال  
  
 التوب   : - أ

 

                                      توضـــــــــــــــ  المريـــــــــــــــد     ويفـــــــــــــــدأ  الشـــــــــــــــ خ   ـــــــــــــــ لقن  مريـــــــــــــــدد   ـــــــــــــــيغ    
                                  وهـــــــــو واضـــــــــي   ـــــــــدد  ـــــــــ   ـــــــــد  المريـــــــــد     فـــــــــد ها  ويرددهـــــــــا وراءد  المريـــــــــد  

ــــــــــــــــ ث مــــــــــــــــرا   ــــــــــــــــائ  ر ــــــــــــــــم ق ــــــــــــــــد رســــــــــــــــوت هللا (    ر                                       ) ال هللا اال هللا   محم
                                               يقــــــــــــــــوت أســـــــــــــــــتغفر  هللا ال ظــــــــــــــــيم  رـــــــــــــــــ ث مــــــــــــــــرا     تفنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــ  هللا
ـــــــــــ ـــــــــــ  أنن ـــــــــــا عل ـــــــــــا    وعأمن ـــــــــــ  مـــــــــــا   لن ـــــــــــدمنا عل ـــــــــــ  هللا   ون ـــــــــــا  ال                                              ا ور  ن
ـــــــــن  ـــــــــن   ـــــــــالف د  ـــــــــ  د  ـــــــــا مـــــــــن  ك ـــــــــدا    و رئن ـــــــــ  الم ا ـــــــــ  أف ـــــــــود  ال                                    ال ن 

                                                       وأن محمد رسوت هللا .   اإلس م    ونشهد أال ال  اال هللا  
 

 ال م   بالكتاو والسن  و دم  الفقراء والمساك ن  :   -و  
 
ــــــــــــد  مــــــــــــا يقــــــــــــوت الشــــــــــــ خ  :                                         رــــــــــــم يقــــــــــــوت الشــــــــــــ خ  ب ــــــــــــد ويــــــــــــردد  المري

ــــــــــــا  ــــــــــــي ال  اي ــــــــــــ  هللا ت ــــــــــــال  مــــــــــــن  مي ــــــــــــو ال ــــــــــــاا أنــــــــــــ  تائ                                         )) أشــــــــــــهد ب
                             ر رســــــــــول      م تنــــــــــو  محارمــــــــــ     مــــــــــ  امترــــــــــات أواوالــــــــــذنوو     راغــــــــــو  ــــــــــ

                                     من ــــــــــو  اليــــــــــ   ت ــــــــــال     مواظــــــــــو  علــــــــــ   دمــــــــــ  الفقــــــــــراء  والمســــــــــاك ن   
ــــــــــــــ  هللا   ــــــــــــــ ن .  ــــــــــــــدر ال اقــــــــــــــ      وأن شــــــــــــــ  نا  وقــــــــــــــدوتنا  ال ــــــــــــــ  ق عل
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 تبش ر وانذار  :   -  
                                        : المســـــــــــــــامي  المريـــــــــــــــد  قولـــــــــــــــ  ت ـــــــــــــــ علـــــــــــــــ  يقـــــــــــــــرأ رـــــــــــــــم  نفـــــــــــــــرد   

                                        )) ان الــــــــــــــــــذ ن   باي ونـــــــــــــــــــك  انمـــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــاي ون هللا    ـــــــــــــــــــد هللا  ـــــــــــــــــــو  
نما  نكث  عل  نفس   ومن أو    بما عاهد علي  هللا   س  تي   أ را  اأ د هم    من نكث    

 عظيما  ((  .
 
ـــــــــــــــــوا  ب هـــــــــــــــــد  هللا  اذا عاهـــــــــــــــــدتم  ـــــــــــــــــ   ت ـــــــــــــــــال  :  )) وأو  ـــــــــــــــــذلك  قول                                             وك

ــــــــــــــيكم ــــــــــــــتم  هللا  عل ــــــــــــــد   ل ــــــــــــــدها  وق ــــــــــــــد  توك  ــــــــــــــان ب                                     وال  تنق ــــــــــــــوا  االيم
 كفي   (( . 

 
   ذكر  أسماء  هللا الحسن   :  -رانيا  
                                     ويــــــــــــــ مر الشــــــــــــــ خ  مريــــــــــــــدد  أن  ــــــــــــــذكر  هللا ت ــــــــــــــال  ب ســــــــــــــمائ  الحســــــــــــــن    

ــــــــــ   ذكرهــــــــــا    ومراعــــــــــا  ــــــــــ  كيفي ــــــــــ  شــــــــــ       ويرشــــــــــدد    ــــــــــ  ي  نهــــــــــا ل                                الت
                                 م ناهــــــــــا     ب ــــــــــدد محــــــــــدود  تســــــــــق  منــــــــــ  روه المريــــــــــد    رــــــــــم  نتقــــــــــ  مــــــــــن
                                             اســــــــــــم الــــــــــــ  آ ــــــــــــر بحســــــــــــو  ارشــــــــــــاد  شــــــــــــ       وعــــــــــــاد  يكــــــــــــون أكرــــــــــــر
                                         ورد  المريـــــــــــــد  مـــــــــــــن ذكـــــــــــــر هللا بالل ـــــــــــــ  ل تفـــــــــــــرغ المريـــــــــــــد  ـــــــــــــ  النهـــــــــــــار

 لم اش    و   ذلك أمترات لقول   ت ال  : 
 

ـــــــــــــروا هللا ))ياأ هـــــــــــــ ـــــــــــــوا اذك ـــــــــــــذ ن آمن ـــــــــــــرا ا  ال ـــــــــــــر  ذك ـــــــــــــرا  وســـــــــــــبحود  بك                                 كر 
                             ))  امشــــــــــوا   ــــــــــ  مناكفهــــــــــا وكلــــــــــوا مــــــــــن لوأ ــــــــــي   ((  . .  ولقولــــــــــ   ت ــــــــــا

  رأق   (( . 
 

                                                     م اش   و  ه  م ادد .  ه و ذلك    مي الم من ف ن          
 

 :  - ل  هللا علي  وسلم   -ال    عل  موالنا رسوت هللا   -رالرا  
ـــــــــــــا   ـــــــــــــ  موالن ـــــــــــــر   ال ـــــــــــــ    عل ـــــــــــــدد بكر ـــــــــــــ مر الشـــــــــــــ خ  مري ـــــــــــــذلك  ي                                        وك

                                            تنف ـــــــــــــذا  لقولـــــــــــــ  ت ـــــــــــــال   :   - ـــــــــــــل  هللا عليـــــــــــــ  وســـــــــــــلم  –رســـــــــــــوت هللا 
                                         )) ان هللا وم ئكتـــــــــــــ   ي ـــــــــــــلون  علـــــــــــــ  النفـــــــــــــ      ي  هـــــــــــــا الـــــــــــــذ ن أمنـــــــــــــوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموا تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليما  ((  .   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوا علي
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 استغفار هللا ت ال  :   -راب ا  
                                        الســــــــــــر    ويــــــــــــ مر  الشــــــــــــ خ مريــــــــــــدد  باالســــــــــــتغفار  مــــــــــــن ذنوبــــــــــــ   الســــــــــــر ب

                                وال  نيــــــــــــــــ   بال  نيــــــــــــــــ      ويقــــــــــــــــوت الســــــــــــــــاد  ال ــــــــــــــــو ي   ان م  ــــــــــــــــي  
ـــــــــالم من ـــــــــ  أو ـــــــــ        ـــــــــا ر مـــــــــن ر ر ـــــــــر   عـــــــــن م  ـــــــــي   الف                                 المـــــــــ من تفت

ـــــــــ    لهـــــــــا   وال                             يفـــــــــره  فهـــــــــا وقـــــــــ   الف ـــــــــ    وال ي ـــــــــرال ي ـــــــــأم  عل هـــــــــا  قف
 عل ها  ب د الف      والفا ر  كذلك  .

 
                                      وعنــــــــــــد ال ــــــــــــو ي      ت تفــــــــــــر الغفلــــــــــــ  عــــــــــــن الــــــــــــذكر ذنبــــــــــــا  يســــــــــــتغفرون   

                              ذنــــــــــــو هللا  منــــــــــــ     كمــــــــــــا أنهــــــــــــم  ــــــــــــرون أن االع ــــــــــــاو بال مــــــــــــ  ال ــــــــــــال 
                                       يســــــــــــــتغفرون  هللا  منــــــــــــــ     ولــــــــــــــذلك قــــــــــــــالوا :   ))  شــــــــــــــتان فــــــــــــــ ن تائــــــــــــــو
ـــــــــو   تـــــــــوو  ـــــــــ      وتائ ـــــــــن الغف ـــــــــوو  م ـــــــــو  ت ـــــــــأال      وتائ ـــــــــن ال ـــــــــوو  م                                   ت

 . من ر ي   الحسنا  ((  
 
ــــــــــــون : ))  ان مــــــــــــ  ــــــــــــاوكــــــــــــذلك  هــــــــــــم يقول ــــــــــــذنو   ــــــــــــو  ال ق ــــــــــــرك  ال                                        ن  ت

ـــــــــــا ـــــــــــ   حي ـــــــــــا    ومـــــــــــن  ترك ـــــــــــا   ومـــــــــــن ءيكـــــــــــون تائب ـــــــــــون من ب                                                    مـــــــــــن هللا يك
  ترك   تقد را ل  ت هللا  وه فت   يكون أوابا .   

 
 ال حب   :   - امسا  

                                   يـــــــــــــد مـــــــــــــييـــــــــــــدد علـــــــــــــ   ـــــــــــــحفت        تمـــــــــــــي المر مر  ويشـــــــــــــ ي الشـــــــــــــ خ 
                                       المريــــــــــــد ن  ا  ــــــــــــرين    ــــــــــــ  أوقــــــــــــا  م  نــــــــــــ  مــــــــــــي الشــــــــــــ خ عنــــــــــــدد    أو 
                          عنــــــــد أحــــــــد المريــــــــد ن    ــــــــي لمهم الشــــــــ خ  مــــــــن أمــــــــر  د ــــــــنهم مــــــــا   هلــــــــون 

                                 او الســـــــــــــــلوك   و فايــــــــــــــــا ا  ـــــــــــــــا   النفســـــــــــــــي      ويــــــــــــــــدلهموي لمهـــــــــــــــم  آد
ــــــــــــ  ــــــــــــ     ك ــــــــــــ هم الهم ــــــــــــث    ــــــــــــوارد االحســــــــــــان    ويب  ــــــــــــ  م ــــــــــــ   عل                                       فت ر ت
                                  حســــــــــــــو اســــــــــــــت دادد      تســــــــــــــق  أرواحهــــــــــــــم  مــــــــــــــن روحــــــــــــــ     وتســــــــــــــتن ر

 تفــــــــــــــرأ                                         قلــــــــــــــو هم مــــــــــــــن قلبــــــــــــــ    وتت هــــــــــــــر  ــــــــــــــوا رهم مــــــــــــــن  هارتــــــــــــــ 
 نفوسهم  من  للها وعللها  ش ئا   ش ئا  .

 
ـــــــــــ                                           ـــــــــــ  ق ـــــــــــو  االنســـــــــــان  ال ســـــــــــمان    وه ـــــــــــ   مودعـــــــــــ    ـــــــــــنف  ل يف وال

 أما الروه   ه   مح     مح   ا      الشي اني  المذموم    
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                                ا  ـــــــــــ    الم ئكيـــــــــــ   المحمـــــــــــود       ـــــــــــاذا  أ لقـــــــــــ   الـــــــــــنف       ـــــــــــالمراد  
                              فهـــــــــا  ا مـــــــــار   بالســـــــــوء     وســـــــــم    فـــــــــذلك   نهـــــــــا  تـــــــــ مر  ب مـــــــــ  الســـــــــوء 

                        والغضـــــــــــــــو        رو    :  الشـــــــــــــــهو     بوهـــــــــــــــ   كشـــــــــــــــي ان  لهـــــــــــــــا ســـــــــــــــ
ــــــــــــــاء  . .   مــــــــــــــن ــــــــــــــر    والحســــــــــــــد    والحــــــــــــــر      والف ــــــــــــــ      والري                               والكف

ـــــــــــــ  اال هللا  (                              (   ن ـــــــــــــا  منهـــــــــــــا  تت ـــــــــــــف ـــــــــــــرد  عل هـــــــــــــا  ســـــــــــــ ف ))  ال ال
ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــاذا رأ  الحـــــــــــــــ   ت ر  ـــــــــــــــ       ـــــــــــــــ    بوال  تتباللوام ـــــــــــــــا                                 ن   نوده

باســم الــذا  ال ليــا أن   اللــوم والهــون  والمكــر  وال  ــو  والظلــم  والكــذو     مــن حار هــا
   ))    لهمهــــا   ورهــــا  لهمــــ  كمــــا  قــــات ت ــــال))  هللا  ((  ن ــــا منهــــا      تت ــــف  بالم

ــــــــــا ــــــــــ وتقواهــــــــــا  ((  .  و نوده ــــــــــ     وحالته ــــــــــ  وال ــــــــــفر والتحم ــــــــــ  التوب                                                   ا  المحب
ــــــــــا  اســــــــــم   ت ــــــــــال  )) هــــــــــو ((    ــــــــــاذا  ألهمــــــــــ   تقواهــــــــــا     لــــــــــي                                ومفتاحه
                               عل هـــــــــــــــــا الف ـــــــــــــــــر  واله      ـــــــــــــــــار   م مئنـــــــــــــــــ  بقضـــــــــــــــــاء  هللا ت ـــــــــــــــــال 

ـــــــــــا  ي ـــــــــــدر عـــــــــــن هللا ـــــــــــا  راضـــــــــــي  بم ـــــــــــال  لت  ـــــــــــد هللا  ت                                        مرضـــــــــــي   عن
ـــــــــــــــ  عبـــــــــــــــاد  هللا ت ـــــــــــــــال    ب ـــــــــــــــد د ولهـــــــــــــــا مشـــــــــــــــاهد   هللا                                                                  ور  ـــــــــــــــ   ال

 ت ال  .
 
                                  )  ل ســـــــــــــــتأادد   را ـــــــــــــــي  كتـــــــــــــــاو تنـــــــــــــــوير ال ـــــــــــــــدر علـــــــــــــــ  حـــــــــــــــأو هللا  

                 (   -رض  هللا عن    -لل ار   باا س دن الشفراون  
 
                                رضـــــــــــ  هللا  -ر   بــــــــــاا  ســــــــــ دن المرســــــــــ  أفــــــــــو ال بــــــــــا   اويقــــــــــوت ال ــــــــــ  

ــــــ  كســــــر ا  ــــــنام     هــــــو  الفتــــــ  ا:   -عنــــــ   ــــــد        ال ان افــــــراهيم ســــــم    تــــــ   ن                   ل
 و د أ نام  حسي    كسرها   -علي  الس م  –
 
                               مان   ـــــــــان كســــــــرتها كنــــــــ   تــــــــ    ولــــــــك ا ـــــــــ  وأنــــــــ  لــــــــك أ ــــــــنام  م نويــــــــ  

                         مســـــــــ  وهـــــــــ   :  الـــــــــنف   والهــــــــــون  والشـــــــــي ان    والشـــــــــهود    والــــــــــدنيا  . .
ــــــا ــــــو   بالم ــــــو  ال ء ولســــــ   الفت ــــــ  يق ــــــد  ق ــــــ   )  ل ل ــــــو اســــــد  (   والمل                       نمــــــا الفت

                                                     قـات ت ـال  :  )) انهـم   تيـ  آمنـو  فـر هم  وأدنـاهم  هـدن  ((  . .   باإليمان والهدايـ   
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                          شـــــــــ ء مــــــــــن :  اذا  أتانــــــــــا مريـــــــــد لــــــــــ  - عنـــــــــ  رضــــــــــ  هللا-ويقـــــــــوت كـــــــــذلك  
                            ال نـــــــــا    ولكـــــــــن ندعـــــــــ  لـــــــــالـــــــــدنيا   ال نقـــــــــوت  لـــــــــ  أ ـــــــــر  عـــــــــن دنيـــــــــاك وت ا

                          حتــــــــ  ترســــــــخ   يــــــــ   أنــــــــوار  الم ر ــــــــ      بكــــــــون  هــــــــو  ال ــــــــار   عــــــــن الــــــــدنيا 
                      قـــــــات لهـــــــم رئيســـــــهامرـــــــ  قـــــــوم  ركفـــــــوا  ســـــــف ن        فنفســـــــ      ومرـــــــ   ذلـــــــك 

ـــــــب ض  غـــــــدا  تهـــــــو   ـــــــ  شـــــــد د   ال  ن ـــــــيكم  منهـــــــا  اال أن ترمـــــــوا  ف                         أمت ـــــــتكمري
ـــــــان  ـــــــ  ال وا ـــــــف ك ـــــــاذا هف ـــــــ        ـــــــ   يســـــــمي أحـــــــد قول ـــــــارموا فهـــــــا  ا ن                           

ـــــــــ  عوا ـــــــــ                         ف اليقـــــــــ نالكـــــــــي  مـــــــــن  رمـــــــــ  متاعـــــــــ  فنفســـــــــ     كـــــــــذلك  اذا هف
 يكون المريد  هو ال ار   عن الدنيا  فنفس   .

 
ــــــــــــــــ  ا رض      ــــــــــــــــا  ل ــــــــــــــــ  : ان هللا لم ــــــــــــــــوت  أيضــــــــــــــــا  رضــــــــــــــــ  هللا عن                               ويق

اضـ ر    :    رســاها  بال بــات      قــات عــأ و ــ   ))   وال بــات  أرســاها  ((  وكــذلك  لمــا 
 ـ ن عفـد  تـوا ر عقلـ     وأتسـي   ف      اض ر         رساها  ف بات ال ق  . ل   هللا الن

ــو  ــن ــ  الســك ن  مــن ر  ــ  علي ــول     . رد   نأل  ســكن  نفســ  عــن ا ضــ راو     وورقــ   ف
 ممدود   فت   دد  وأنوارد     حائـد   عـن   كن   القدارد  االسباو      كان  م مئن   أن سا
                     د ر    ا م نــــــــــ  لموالهــــــــــا  ل لمهــــــــــا  أنــــــــــ   راهــــــــــا  التــــــــــدف ر والمناأعــــــــــ   للمقــــــــــا

يـا  ))    ))   أو لم  يكف  فر ك  ان   عل  كـ  شـ ء  شـه د   ((   اسـتحق   ان يقـات لهـا
 ـ                            ها النف  الم مئن  ار    ال  ر ـك راضـي  مرضـي    ـاد ل تأ 

 عبادن  واد ل   نت   ((  .
 
ــــــــــو هللا أ  ــــــــــوان     ــــــــــد الســــــــــ م الحل ــــــــــاا  ســــــــــ دن عف                                 مــــــــــا شــــــــــ    ال ــــــــــار  ب

ــــــــ ــــــــ     ر ــــــــنف   اذا  ســــــــبح   عم  ــــــــنف   وترا  هــــــــا  :  ال ــــــــوت   ــــــــ  ال                      راد     يق
ـــــــــوا   ـــــــــ  دا ـــــــــ  االق ـــــــــ  بمـــــــــا أوردت     ) أن  اذا ســـــــــبح                         و ســـــــــرها  رضـــــــــ  هللا عن

                                         ـــــان عم ـــــ  غفلـــــ    )  ــــ  الـــــدنيا  عم ـــــ   ــــ  ا  ـــــر   (      ـــــان عم ـــــ  غفلــــ   
ــــــــاذا  ــــــــر هللا ( :   ــــــــعــــــــن ذك ــــــــان شــــــــرد غفل                               شــــــــرد  ) أن عــــــــن الحــــــــ  ( .    

ــــــــ   ) أن  ــــــــدا   داف ــــــــدنيا  (     ــــــــان ف ــــــــو  ال ــــــــدأ  )  أن   ــــــــ  الشــــــــر و ل                           أاد ف
ــــــ    ــــــو  (  وان داف ــــــ  ال ل ــــــ  ــــــ    ) أى ن ــــــ  ن ــــــان ن ــــــر (                                    شــــــر    عــــــن ال  

) أن  شـــــــــراو الهـــــــــالك ن  (   ـــــــــان  شـــــــــر    ســـــــــكر   )  أن بحـــــــــو الـــــــــدنيا  (   
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                      )  أن  الــــــــ    ر للهو  (      ــــــــان   ر ـــــــ   ــــــــاا ـــــــان  ســــــــكر    ر ـــــــ   )  أن بــــــــ
                     ن  (     ــــــان  ــــــار   ســــــار   ) أن  الــــــ   ح ــــــث  ال ي لــــــم  م ــــــ رها  (    و هــــــامال

ــــــــ   ــــــــان  ســــــــار    اح ــــــــ                      احــــــــ   )أن  مــــــــن ن) أن أعمالهــــــــا  (  .   ــــــــان   اح
                                      شـــــــك   ) أن  ممـــــــا  حـــــــ   فهـــــــا  (      ـــــــان  شـــــــك   ناحـــــــ ال ســـــــران  (   ـــــــان 

ـــــــ   )  أن  أو ـــــــاء   )  أن  بال ســـــــران  (    بق ـــــــ    ب ـــــــان  أوبق ـــــــا  (    ـــــــان غ ره                      
                              ل ـــــــــدم  ن )  أ ن حـــــــــ بـــــــــاء   شـــــــــ ح   ) أن  ت ب ـــــــــ   (     ـــــــــان  شـــــــــ ح  

                            ــــــــــان   اهتــــــــــدائها   (      ــــــــــان  ن حــــــــــ    رحــــــــــ   )  أن أدمــــــــــ   النفــــــــــو   (
ــــــــ   أ رمــــــــ       ــــــــان  أ رمــــــــ   ــــــــ  )  أن  غ رهــــــــا   (      ــــــــان  قتل                         أدمــــــــ   قتل

                          بغــــــ     ــــــان بغــــــ   آرــــــر   ) أن  الحيــــــا   الــــــدنيا  (    ــــــان غــــــ      ــــــان  غــــــ 
ـــــــان ـــــــ   (       ـــــــر  هأمـــــــ   )  أن ب ـــــــد   عـــــــن  ال ا ي                   هأمـــــــ    ـــــــاح  ) أن   آر

              راحــــــ  تلقــــــ  حتفهــــــا   (     ــــــان  راحــــــ  وق ــــــ   )  أن   ــــــ  الحســــــاو  (  .   ــــــان 
ــــــ                       ن   نــــــ   نــــــدم   )   أن ح ــــــث اظلمهــــــا  (  :   ــــــوق ــــــ        نــــــ     )  أن ال

                      الــــــدنيا   ــــــان  ال حــــــيم  ال  نفــــــي النــــــدم  (     )     مــــــا  مــــــن  غــــــ   وآرــــــر  الحيــــــا  
 ه  الم ون  (   .

 
                        )  و ســـــــرد  ايضـــــــا  بمــــــــا أمـــــــا   عـــــــن الـــــــروه  :   قـــــــد  قـــــــات رضـــــــ  هللا عنـــــــ    

 اوردت   ف ن ا قوا   ( : 
 
                       الــــــــــروه  اذا  ســــــــــبح   نظــــــــــر   )  أن  تفكــــــــــر   (      ــــــــــان  نظــــــــــر   ذكــــــــــر    

                   اوا   وا رض  )  قــــــــ   انظــــــــروا  مــــــــاذا  ــــــــ م)  أن  نظــــــــر    ــــــــ  ملكــــــــو   الســــــــ
                        الســـــــــــموا  وا رض  (      ـــــــــــان نظـــــــــــر   ذكـــــــــــر   )  أن  ال ـــــــــــاني  (      ـــــــــــاذا

  ف   )  أن علـ  الـذكر (أدذكر   فدأ   )  أن     ذكر  أسمائ   ت ال   (      اذا  فدأ   
ــذكر  (      ــان  عر ــ  شــر   )  أن مــن شــراو        ــان  دأفــ   عر ــ  )  أن حــ و   ال

علــ  الهدايــ   (   ــان  شــكر  ســكر     اهــ    ــان شــر    شــكر   )  أن موال  الــذاكرين  (
)  أن من لذ   الذكر  (      ان سـكر    ر ـ   )  أن مـن لـذ   ا حـوات  (     ـان   ر ـ   

ــــــان   ــــــار      ــــــار   )  أن و ــــــدانا ــــــ  ســــــف    الســــــون  ( ســــــ(                                   ار   )  أن  
تريهــــــــا  (      ــــــــان  باحــــــــ    احــــــــ   )  أن   ــــــــان ســــــــار   باحــــــــ   )  أن بمــــــــا ي
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                    رائحتهـــــــا      ـــــــان   احـــــــ  ناحـــــــ   )  أن  علـــــــ   مـــــــا   ـــــــر   منهـــــــا  (       ـــــــان 
                          ــــــــان  راحــــــــ   ــــــــاء   )  أن  ال تــــــــدرن  (   احــــــــ   راحــــــــ   )  أن  تت ــــــــب   ( 

بـاء   تافـ   )  أن  فن مـ   هللا  (     ـان     ان ان  اء   باء   )  أن  ال  أمر هللا  (  
) أن                                   ــان   افــ   غافــ (تافـ    افــ   )  أن مــن الـذنوو 

ــــــــــــ ــــــــــــ  ســــــــــــف    االســــــــــــتقام   (                                   ان  غافــــــــــــ     نــــــــــــ   )  أن ال تم ــــــــــــ  
لغ ـــر هللا  (      ـــان   نـــ   عـــاد   )  أن لم ر ـــ   ال ـــواو  (      ـــان  عـــاد   درســـ   
)  أن  لفــ   مــن هللا الم ونــ    درســ   ال لــم  (   ــان  درســ  علمــ   )  أن حتــ  ت ــدر  

دود  (      ـان وقفـ   ش  ـ   )  أن الحـ عن الح   (      ان  علم  وقف   ) أن علـ 
                                   ش  ـ    ا ـ   )  أن منـ   سـبحان   (      ـان  ا ـ   ا م نـ  ال  هللا بح   (      ان

ــــــ  الماضــــــ  ــــــ   المــــــ   )  أن عل ــــــان أ م ن ــــــ   (      ــــــنق  الم مئن ــــــا ال ــــــا أ ه                       )  ي
                            ــــــــان  المــــــــ  ر  ــــــــ   )  أن الــــــــ  ر هــــــــا  فربــــــــا و ا ــــــــ  للر ــــــــو   اليــــــــ   (  

                             و ــــــــد   (     ــــــــان  ر  ــــــــ   رضــــــــ    )  أن فر هــــــــا  (   ــــــــان رضــــــــ     ــــــــاأ 
ـــــــــــان ـــــــــــاد  هللا  (    ـــــــــــ  عب ـــــــــــ   )  أن   ـــــــــــاأ  د ل ـــــــــــان                                      )  أن مرضـــــــــــي   (   

                                 أن   ــــــــ  ال بــــــــاد  (      ــــــــان در ــــــــ   عفــــــــد   )  أن عبــــــــاد    )  در ــــــــ  د لــــــــ 
ـــــــد   احقـــــــ   (     و  ـــــــ   هـــــــ  المـــــــ ون                       ن عف ـــــــ   (  وال ن اســـــــتقر   )  أن  ـــــــ  ال ن

 لمن  ا   مقام  ر    نتان  (  . و )  
 
ــــــــــ  أ  هميــــــــــ  كلمتــــــــــ ن                                 وقــــــــــد  نفهنــــــــــا أمامنــــــــــا  الشــــــــــا     رضــــــــــ  هللا عنــــــــــ  ال

ــــــــــا  ــــــــــ    ــــــــــحف                                :بقولهم ــــــــــات رضــــــــــ  هللا  عن ــــــــــد  ق لســــــــــاد   ال ــــــــــو ي       ق
 هما  :   ال و ي      ذ   عنهم كلمت ن  وهاتان  الكلمتان

 
 سك  ان لم تشغلها  بالح   شغلتك  بالبا    . فأ  (  ن 
 لس ف   ان لم تق     ق  ك  . و  (  الوق  كا  

 ون  ذ  من هات ن  الكلمت ن   ائدت ن  :          
 
 الفائد  ا ول   :   
ـــــــــرك انفســـــــــنا ت    ـــــــــا  ال نت ـــــــــ   انيـــــــــ     شـــــــــانن ـــــــــدنيا  وه ـــــــــا   ال                                           تغ  فبا ـــــــــ   الحي

ـــــــــك  فتو  ـــــــــالح   .  وذل ـــــــــ  االشـــــــــتغات ب ـــــــــ    ـــــــــو أن ن ـــــــــر ها ال ـــــــــ ف ـــــــــا  ال       هه
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                              ي   ان  قولــــــــــ   ال  نيــــــــــ      ويقــــــــــوت الســــــــــاد   ال ــــــــــو تقــــــــــون هللا   ــــــــــ  الســــــــــر و 
ـــــــذ ن  أوتـــــــوا الكتـــــــاو مـــــــن قـــــــفلكم  وايـــــــاكم  ان  اتقـــــــوا                        ت ـــــــال  ))  ولقـــــــد  و ـــــــ نا  ال

 يم كل   . هو  الق و  الذن   دور  علي   القرآن  الكر  . هللا  (( 
 
 الفائد   الراني   :  
                            ن  االوقــــــــا  تمضــــــــ   ســـــــــراعا  :  وأعمارنــــــــا   ــــــــ  الـــــــــدنيا  تنتهــــــــ  الــــــــ  غ ـــــــــرأ 

                                          ر  ــــــ         ـــــــو  أن  ننتهــــــأ   ر ـــــــ   االعمــــــار  ـــــــ  كســــــو   اعـــــــ  هللا ت ـــــــال     
 الندم .    نفي  ال   ح ث      نندم     ا       بان واء   ل اع ا    تفوتنا   أن  قف  
 

ــــــــــ  هللا اال ــــــــــ   ــــــــــد    ــــــــــوق ــــــــــنم ــــــــــ  حــــــــــذر م ــــــــــ من عل ــــــــــون الم ــــــــــ    ليك                                       ن غ ب
ـــــــاد هللا عـــــــن نســـــــيانها  ـــــــدنيا نفســـــــ    وقـــــــد نه ـــــــ  ال ـــــــ   نســـــــ    ـــــــو      ـــــــا  الم                                   ن 

                             ت  ـــــــ  وعـــــــ  )) يـــــــا أ هـــــــا الـــــــذ ن آمنـــــــوا اتقـــــــوا هللا ولتنظـــــــر نفـــــــ  مـــــــا قـــــــدم   قـــــــا
                                        ن هللا  ف ــــــــــــر بمــــــــــــا ت ملـــــــــــون . وال تكونــــــــــــوا كالــــــــــــذ ن نســــــــــــوااد واتقــــــــــــوا هللا غـــــــــــل

ــــــــــــــك هــــــــــــــم الفاســــــــــــــقون (( أن انســــــــــــــاهم النظــــــــــــــر                                       هللا   نســــــــــــــاهم أنفســــــــــــــهم اولئ
                                 نايــــــــــ  بم لهــــــــــا    لــــــــــم  تقر ــــــــــوا الــــــــــ  هللا بال اعــــــــــا  التــــــــــ  أمــــــــــرهمال هــــــــــا   وال 

 فها وحضهم عل ها و لقهم لها . 
 

                                           ن تســـــــــــــــــويف ا عمـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــياناويقـــــــــــــــــوت الســـــــــــــــــاد  ال ـــــــــــــــــو ي  
ـــــــــن ـــــــــ  يفا ـــــــــاإلنســـــــــان ف    الن ال ـــــــــدرن مت ـــــــــ   ال   ـــــــــدرن نف ـــــــــ  ) ) ومـــــــــا ت                                            د أ ل

                          مـــــــاذا تكســـــــو غـــــــدا ومـــــــا تـــــــدرن نفـــــــ  بـــــــ ن أرض تمـــــــو  ان هللا علـــــــيم  ف ـــــــر ((
ــــــــــ ــــــــــد ب ــــــــــر هللا عب ــــــــــ  موق ــــــــــ  وعر  ــــــــــ م عل ــــــــــدنيا بك ــــــــــ  ال ــــــــــ ادد   ــــــــــات ف                                    ن    ق

ـــــــــال   اتحـــــــــا لهـــــــــم أفـــــــــواو مغفرتـــــــــ  ورحمتـــــــــ  : )) قـــــــــ  يـــــــــا عبـــــــــادن الـــــــــذ ن                                ت 
 مي ـا                        اسر وا عل  أنفسهم ال تق نوا مـن رحمـ  هللا ان هللا يغفـر الـذنوو

                                                              نــــــــــــ  هــــــــــــو الغفــــــــــــور الــــــــــــرحيم . وان فــــــــــــوا الــــــــــــ  ر كــــــــــــم وأســــــــــــلموا لــــــــــــ  مــــــــــــنا
اليكم من ر كم من قف  أن يـ تيكم  قف  أن ي تيكم ال ذاو رم ال تن رون . واتب وا أحسن ما أنأت

ال ذاو بغت  وأنتم ال تش رون أن تقوت نف  يـا حسـرتا علـ  مـا  ر ـ   ـ   نـو هللا وان كنـ  
 لمن



 

 

72 

هللا هدان  لكن  من المتق ن . أو تقـوت حـ ن تـرن ال ـذاو لـو أن لـ   السا رين أو تقوت لو أن
 كر    كون من المحسن ن (( . 

                                      والقـــــــــــرآن كلـــــــــــ  قـــــــــــائم علـــــــــــ  تقــــــــــــون هللا   والتحـــــــــــذ ر مـــــــــــن أمـــــــــــر ا  ــــــــــــر    
ـــــــــ     ـــــــــن ر  ـــــــــ  م ـــــــــأت الي ـــــــــا ان ـــــــــ  وســـــــــلم م ـــــــــ  الرســـــــــوت  ـــــــــل  هللا علي ـــــــــد فل                                        وق
ــــــــ   ــــــــ   ــــــــل  هللا علي ــــــــرآن الكــــــــريم   كمــــــــا ان ــــــــ  الق ــــــــ  ســــــــنت  مــــــــا أ مل                                   و  ــــــــ   
ــــــــــف                                    وســــــــــلم كــــــــــان ا ســــــــــو  الحســــــــــن   ــــــــــ  الت ف ــــــــــ  االكمــــــــــ    وال عــــــــــذر لمت ل

                              قــــــــــد   ــــــــــ  هللا اتباعــــــــــ  تباعــــــــــ  والت ســــــــــ  ب قوالــــــــــ  وا  الــــــــــ  وأحوالــــــــــ    و اعــــــــــن 
ــــــــــ  محف ــــــــــ  ع م ــــــــــال  : )) ق ــــــــــ  ت  ــــــــــ  قول ــــــــــال    ــــــــــ  ت  ــــــــــون هللا ات ــــــــــتم تحف                            ن كن

   تب ون  يحفبكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم (( . 
ـــــــــــــذلك كســـــــــــــو ـــــــــــــدنيا    ك ـــــــــــــا  ال ـــــــــــــ  الحي                                   كمـــــــــــــا ان كســـــــــــــو الم ـــــــــــــاش الأم  
                                        الم ــــــــــــاد الأم  ــــــــــــ  الحيــــــــــــا  اال ــــــــــــرن   واننــــــــــــا بحمــــــــــــد هللا م منــــــــــــون بالب ــــــــــــث

 ب د المو  .
                                                                                          وال يكســـــــــــــــو المـــــــــــــــ من الم ـــــــــــــــاد اال بـــــــــــــــالتقون   وبقـــــــــــــــ  أن ن ـــــــــــــــر  ك ـــــــــــــــف

 نكسو التقون .
 

  ري  التقون :
                                       أرشــــــــــــــــدنا الســــــــــــــــاد  ال ــــــــــــــــو ي  انــــــــــــــــ  اذا أراد المــــــــــــــــ من أن يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن 
ـــــــــــــو هللا ت ـــــــــــــال                                        ـــــــــــــوا  عبـــــــــــــاد هللا   و ـــــــــــــو ان يشـــــــــــــحذ همتـــــــــــــ   ـــــــــــــ   ل

 ا  ر   د ال هأت  ي  .ما وس   ال هد   الن أمر 
 

قـــــــــــالوا :                                             ــــــــــان ســـــــــــ لتم   ك ـــــــــــف يشـــــــــــحذ المـــــــــــ من همتـــــــــــ   ـــــــــــ   لـــــــــــو هللا ق .
 ي  ذ الهم  عن أه  الهم  الن  اقد الشئ ال ي  ي  . 

 
ـــــــــ  هـــــــــ الء ق . قـــــــــالوا :  ـــــــــان قلـــــــــ  لهـــــــــم   ومـــــــــن أهـــــــــ  الهم                                           هـــــــــم ال ـــــــــو ي   

قــــــــات  ــــــــ هم االمــــــــام علــــــــ  كــــــــرم هللا                            الــــــــذ ن مــــــــر عليــــــــك و ــــــــفهم   وهــــــــم الــــــــذ ن 
 و ه  :
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                                                                    )) هــــــــم الـــــــــذ ن نظـــــــــروا الـــــــــ  بـــــــــا ن الــــــــدنيا . اذا نظـــــــــر النـــــــــا  الـــــــــ  ظاهرهـــــــــا .
                                  هــــــــــا اذا انشــــــــــغ  النــــــــــا  ب ا لهــــــــــا .   مــــــــــاتوا منهــــــــــا مــــــــــا  شــــــــــوا لب تغلوا اشــــــــــو 

                             وا اســــــــــــتكراررأمنهــــــــــــا مــــــــــــا علمــــــــــــوا أنــــــــــــ  ســــــــــــ تركهم . و  أن يم ــــــــــــتهم .وتركــــــــــــوا
       .                         غ ـــــــــرهم منـــــــــ  اســـــــــتق ال . ودركهـــــــــم لهـــــــــا  وتـــــــــا . اعـــــــــداء مـــــــــا ســـــــــالم النـــــــــا  

ــــــــام  ــــــــ  علمــــــــوا . و هــــــــم ق ــــــــاو . وب ــــــــم الكت ــــــــا  . فهــــــــم عل                                        وســــــــلم مــــــــا عــــــــادن الن
 الكتاو . وب  قاموا (( . 

 
ــــــــــ  ــــــــــرن ال ــــــــــام    رضــــــــــ  هللا عن ــــــــــن أعــــــــــ م الق ــــــــــ    م ــــــــــام الغأال ــــــــــرن االم                                                   وي

ـــــــــ   ـــــــــ  أذا أراد الم ـــــــــ أن ـــــــــي  ري ـــــــــ  أن  تب ـــــــــو هللا . لأم ـــــــــ   ن ـــــــــ  نفســـــــــ                                من تر ي
                                   تب ــــــــــ  هــــــــــو عــــــــــن اقتنــــــــــا  ب نــــــــــ  أقــــــــــوم  ريــــــــــ  الــــــــــ  هللا  اال ــــــــــو ي  الــــــــــذن 

 وهاك ما قال     هذا الش ن    كتاب  )) المنقذ من الض ت (( . 
 

ـــــــــــ ـــــــــــوم . أقفل ـــــــــــ  ال ـــــــــــو ي  ))  لمـــــــــــا  رغـــــــــــ  مـــــــــــن ال ل ـــــــــــ   ري ـــــــــــ  عل                                    فهمت
ــــــــان حا ــــــــ   ــــــــم وعمــــــــ    وك ــــــــتم ب ل ــــــــا ت                                                           عملهــــــــم ق ــــــــي وعلمــــــــ  أن  ــــــــريقتهم انم

                                                        عقبـــــــــــا  الـــــــــــنف  والتنـــــــــــأد عـــــــــــن أ  قهـــــــــــا المذمومـــــــــــ    و ـــــــــــفاتها ال ف رـــــــــــ   
ـــــــــ   ـــــــــال  . وتحل ت ـــــــــر هللا ت  ـــــــــو عـــــــــن غ  ـــــــــ  القل ـــــــــ  تحلي ـــــــــا ال ـــــــــ   تو ـــــــــ  فه                                      حت

 فذكر هللا .
 

                                          )) وظهـــــــــــــر لـــــــــــــ  أن ا ـــــــــــــ   وا ـــــــــــــهم   مـــــــــــــا ال يمكـــــــــــــن الو ـــــــــــــوت اليـــــــــــــ 
حات وتفدت ال فا    وكم من الفر  ف ن أن ي لم االنسان حـد ال ـح  بالت ليم . ف  بالذو  وال

 وحد الشبي واسبافهما وشرو هما   و  ن أن يكون  حيحا وشب انا .
 

                                     )) وكـــــــــــــان أن ح ـــــــــــــ  م ـــــــــــــ  مـــــــــــــن ال لـــــــــــــوم التـــــــــــــ  مارســـــــــــــتها   والمســـــــــــــالك 
                                     وال قليـــــــــــ   التــــــــــ  ســــــــــلكتها  ــــــــــ  التفتــــــــــيش عـــــــــــن  ــــــــــنف  ال لــــــــــوم الشــــــــــرعي

ـــــــــذد اال ـــــــــوت  ـــــــــر    ه ـــــــــال وم ا   ـــــــــالنفو    وب ـــــــــال    وب ـــــــــاا ت  ـــــــــ  ب ـــــــــان يق ن                               ايم
                               الر رـــــــ  مـــــــن االيمـــــــان   كانـــــــ  رســـــــ    ـــــــ  نفســـــــ    ال فـــــــدل   م ـــــــ ن محـــــــرر  

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــ  ب ســـــــــــــــــباو وت ـــــــــــــــــارو ال ت    تحـــــــــــــــــ  الح ـــــــــــــــــر تفا ـــــــــــــــــ لها . ف
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                             وكـــــــــان قـــــــــد ظهـــــــــر  عنـــــــــدن    انـــــــــ   ال م مـــــــــي  لـــــــــ    ـــــــــ  ســـــــــ اد   ا  ـــــــــر  
ك  كلــ  ق ــي  ع قــ   القلــو عــن اال بــالتقون     وكــف  الــنف   عــن الهــون     وان رأ   ذلــ

كنـ   الهمـ  ب   واالقبـات   ال   دار ال لـود  يا     بالت ا    عن دار  الغرور     واالناب  نالد
عـن ال ـاد  والمـات والهـروو  مـن الشـواغ   علـ  هللا ت ـال     وأن ذلـك  ال  ـتم  اال بـاالعراض

 وال  ئ   .  
 

ـــــــــ     وقـــــــــد ـــــــــ   ال  ئ ـــــــــنغم    ـــــــــا م ـــــــــاذا أن ـــــــــم  ال حظـــــــــ   احـــــــــوال                                 ))   ر
                واحســـــــــنها التـــــــــدري    احـــــــــدق  فـــــــــ  مـــــــــن ال وانـــــــــو     والحظـــــــــ   أن اعمـــــــــال    

ــــــا   ــــــاذا  أن ــــــيم      ــــــ  والت ل ــــــ     ــــــ   وال نا   ــــــر مهم ــــــوم  غ  ــــــ  عل ــــــ   عل ــــــا  مقف                           ه
  ري   ا  ر   ((  . 

 
ـــــــــر  ال ـــــــــ  ـــــــــ  غ  ـــــــــاذا  ه ـــــــــدري        ـــــــــ  الت ـــــــــ    ـــــــــ  ن ت ـــــــــر    ـــــــــم  تفك                                   ))  ر

ـــــــو  ال ـــــــاد  وانتشـــــــار ال ـــــــ        لو ـــــــ  هللا ت ـــــــال                                    فـــــــ  باعرهـــــــا  ومحركهـــــــا   ل
  علـ  شـفا  ـر  هـار     وانـ  قـد  اشـف   علـ  النـار     ان  لـم اشـتغ   فت  ـ  انتيقن   

 االحوات  ((  .
 
                           ))   لـــــــــم  اأت ا ـــــــــمم  علـــــــــ  ال ـــــــــرو   مـــــــــن بغـــــــــد اد     واقـــــــــدم   يـــــــــ   ر ـــــــــ   

ويحم   عل ها   ند   وا  ر  عن  أ رن     ال ت د   ل  رغب       لو  ا  ر   بكر      اال
 الهون  حمل    تفتر  عشي        ـار   شـهوا  الـدنيا  ت ـاذفن   بس سـلها  الـ  المقـام   

و ــ ن   ــديك   :   لــم   فــ   مــن ال مــر  اال القل ــ  . الرح ــ   ومنــادن  االيمــان   نــادن  الرح ــ 
 السفرال وي   ((  . 

 
                             رن  .  والت ـــــــــــ    الـــــــــــ  هللا  الت ـــــــــــاء  المضـــــــــــ ر ا))   ســـــــــــق   بالكليـــــــــــ   ا تيـــــــــــ 

ــــــذن     ــــــو  المضــــــ ر  اذا دعــــــاد     وســــــه   ــــــ         ــــــافن   ال                         الــــــذن  ال  ح لــــــ   ل
 مات وا والد  وا  حاو  ((  . والعن  ال اد   عل   قلف   ا عراض

 
))   وعلمـــــــــ  يق نـــــــــا     أن  ال ـــــــــو ي   هـــــــــم الســـــــــابقون ل ريـــــــــ  هللا   ا ـــــــــ                                

ـــــــــر      وا  قهـــــــــم                         ـــــــــريقهم  ا ـــــــــوو  ال  وأن  ســـــــــ رتهم  احســـــــــن  الســـــــــ ر     و 
أأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ((  . 
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                                  وحكمـــــــــ  الحكمـــــــــاء     وعلـــــــــم  الـــــــــواقف ن  فـــــــــ   لـــــــــو  مـــــــــي  عقـــــــــ  ال قـــــــــ ء
دلود  بمـا هـو عل  أسرار  الشر  من ال لماء     ليغ روا  ش ئا  مـن سـ رهم  وأ  قهـم     ويفـ

   ر من  .  لم   دوا  الي   سفي   (( .  
                            ))  ــــــــــــان   ميــــــــــــي  حركــــــــــــاتهم  وســــــــــــكناتهم      ــــــــــــ  ظــــــــــــاهرهم  وبــــــــــــا نهم      

                                         مـــــــــــن نـــــــــــور مشـــــــــــكا   النفــــــــــو  ولـــــــــــي   وراء النفـــــــــــو  علـــــــــــ   و ـــــــــــ ســــــــــمقتب
 ا رض  نور يستضاء  ب   ((  . 

ـــــــــــ  أولهـــــــــــا  اســـــــــــتغرا  ـــــــــــ   ريق ـــــــــــائلون    ـــــــــــوت  الق ـــــــــــاذا  يق ـــــــــــ    م                                 ))  وبال مل
ـــ   ـــو بالكلي ـــدهل أ   القل ـــك كال ـــ  ذل ـــا قف ـــ  هللا   وم ـــ     ـــاء  بالكلي ـــا  الفن ـــذكر  هللا    وآ ره ف
 للسالك  ((  . 

 ـ                               هذا وقد  ه ر االمام الغأال   ال را  ال  الشام   وه  ه ـر   
                             ســــــــــــف   هللا كمــــــــــــا رأ ــــــــــــ   . ولمــــــــــــا ت ــــــــــــو   وأقفــــــــــــ   فهمتــــــــــــ   علــــــــــــ  هللا  . 
                                                و ــــــــ  الــــــــ  مقــــــــام  قــــــــات  ــــــــ  و ــــــــف   :  يضــــــــ    ن ــــــــا   الن ــــــــ  عنــــــــ  وكــــــــ 

 ما أقول   لكم  : 
  
  ظن    را  وال تس ت عن ال فر                     اذكرد     لس   مما  نما كا   كان 
  

بســـي    ممـــا  لبســـ   بـــ   ال لمـــاء بم بـــ غ ـــر م رآد  ب ـــض  م ار ـــ       و ـــدد  وقـــد 
  كان   واو  االمام  الغأال   : المتقشفون  من ال و ي     قات ل  ما هذا  ق  .

 
 ه ر    هون    ل ل    وس دن   بم أت         

 وعد  ال    م حوو   أوت   منأت                                                        
 ف   االشوا    مه         هذد   وناد         

 مناأت  من  تهون    رويدك      انأت                                                        
ـــــــــ  والت ـــــــــو                                       فـــــــــ ن وانمـــــــــا ذكـــــــــر  للقـــــــــراء االعـــــــــأاء مـــــــــا كـــــــــان  االمـــــــــام الغأال
ء     النــــــــ  در   مــــــــن ال لــــــــوم ال قليــــــــ                           الن االمــــــــام الغأالــــــــ   ح ــــــــ   فــــــــ ن ال لمــــــــا

ــــــم                              ــــــ    ن  يكــــــون  امامــــــا مرموقــــــا  ــــــ  أمانــــــ  مــــــن أئمــــــ   ال ل والشــــــرعي   مــــــا أهل
ـــــــــرد  ـــــــــذلك ت ـــــــــدن  لل ـــــــــ  الف  ســـــــــ    ـــــــــ  الشـــــــــب  التـــــــــ  أر ول روهـــــــــا   نـــــــــ  اعل
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ــــــــ                               ن ــــــــا  مــــــــن شــــــــرها  بفضــــــــ كــــــــان  قــــــــد در  الفلســــــــف   وتبحــــــــر   هــــــــا    ولكن
لــــــــذن أمــــــــن  بــــــــ   اتبــــــــا   ال ــــــــوا    الــــــــذ ن  ذاقــــــــوا    ــــــــم  االيمــــــــان                           االســــــــ م  ا

ـــــــــام  اال ـــــــــن  ضـــــــــ   هللا  مق ـــــــــالوا  م ـــــــــ   الـــــــــد ن   ون ـــــــــو  أعـــــــــ  مراق                         حســـــــــان  وه
                          م ـــــــــــــدد القـــــــــــــرن ال ـــــــــــــام   -عنـــــــــــــ  رضـــــــــــــ  هللا   -وال ـــــــــــــار ون ي تفرونـــــــــــــ   

 اله رن  . 
 
                             وانــــــــ  تــــــــرن مــــــــن ذلــــــــك أن ال لــــــــم لــــــــي  كا يــــــــا  وحــــــــدد للتر يــــــــ    ــــــــ   نــــــــو 

                          هللا    ال وال الفلســــــــــف   التــــــــــ  يظــــــــــن  أهلهـــــــــــا  انهــــــــــم علــــــــــ  شــــــــــ ء   كمـــــــــــا ان
ــــــــادن  الح ــــــــ   ال  ــــــــ   ال ــــــــوا   الت ف                         كــــــــام الشــــــــري    ال يكســــــــو   ــــــــاحب   در 

ـــــــ  الســـــــالك  ع ـــــــ   يق ـــــــي  ب ـــــــن عم ـــــــد  م ـــــــ  ال ف ـــــــأد عـــــــن ف ـــــــنف     والتن ـــــــا   ال                        قب
                      أ  قهــــــــا  المذمومــــــــ    و ــــــــفاتها  ال ف رــــــــ     حتــــــــ   تو ــــــــ   فهــــــــا الــــــــ  ت ليــــــــ 

                        ــــــــال     وتحل تــــــــ   فــــــــذكرد  هللا    كمــــــــا أرشــــــــدنا االمـــــــــام القلــــــــو عــــــــن غ ــــــــر هللا ت
 الغأال    رض  هللا عن   . 

 
ـــــــــــ   ـــــــــــد    ـــــــــــ    ـــــــــــر شـــــــــــاهد  عل ـــــــــــ   م  ـــــــــــ   التـــــــــــ  وق  ـــــــــــ  ال ملي                                     والت ر 

                          ك مـــــــــ       ـــــــــان  ب ـــــــــد ان ت ر ـــــــــ   ـــــــــ  كليـــــــــ  الت ـــــــــار      تمن ـــــــــ   علـــــــــ  هللا
ــــــ  مــــــرو  ــــــ ــــــدلن   عل ــــــا  ال ــــــوا         ــــــافن  اأن   ــــــ   أك ــــــ  د ن ــــــ                       د    أك ن

ـــــــــ   غريبـــــــــ  ر انيـــــــــ    ـــــــــا تكـــــــــن ال ـــــــــدور     ويســـــــــر لـــــــــ  ب ي ـــــــــذن ب لـــــــــم  م                                  ال
ـــــــــ  ا  ـــــــــر  ـــــــــ   ري ـــــــــدن   ـــــــــاا   أ ـــــــــذا ف  ـــــــــار  ن ب ـــــــــر ل ن مـــــــــن ال                             أالت ـــــــــات ف

                           أمـــــور  د نـــــ   مـــــا كنـــــ  أ هلهـــــا   باركـــــان   ـــــ  مســـــ رن الـــــ  هللا     وعلمـــــان  مـــــن
ـــــــان  مـــــــن  حـــــــ و   واذا ـــــــ   ـــــــر   بفضـــــــلهما   ي ـــــــ      وأعت ـــــــأ  ب                        االيمـــــــان  مـــــــا أعت

                  ال  مــــن ال ريــــ   مــــا ق  ــــاد   وذلــــك  رغــــم  انــــ   لــــم أفلــــ   مــــن الهمــــ  مــــا فلغــــاد     و 
ـــــــــون  ســـــــــالك ـــــــــ ن   أر ـــــــــو أن  أك ـــــــــا    ـــــــــان     ـــــــــن ق ـــــــــر   عـــــــــن   اهم  ا                          ولك
                                            ســــــــــــــف لها    ذائقــــــــــــــا  مــــــــــــــن مــــــــــــــذاقها  القــــــــــــــون     وقل ــــــــــــــ   مــــــــــــــن مــــــــــــــذا  

                                 لــــــــــ  هللا  بمســــــــــتنكر  أن تلحظنــــــــــ االيمــــــــــان  كر ــــــــــر  ــــــــــ  ذاتــــــــــ      ولــــــــــي   ع
ــــــــا  بقــــــــ  مــــــــن عمــــــــرن  عنا تــــــــ         ــــــــ   الــــــــ  مــــــــا و ــــــــ  اليــــــــ     وان                                    يم

ــــــــا لمــــــــن   ــــــــر  لهــــــــم  الســــــــ اد   ــــــــ                                    أب ــــــــ   ســــــــ رن     وأســــــــر   غ ــــــــرن    وهن ئ
أت .  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواف  اال 
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ـــــــــــــــذان  ـــــــــــــــر ملاوه ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــان .  واالســـــــــــــــتاذان  ال ار                                ان     والمرشـــــــــــــــدان  الأكي
                          والوليــــــــــان  المباركــــــــــان .  والق بــــــــــان  الن ــــــــــران     همــــــــــا ســــــــــ دن  الشــــــــــ خ  عفــــــــــد

ــــــــــــوان   وســــــــــــ دن  ــــــــــــا   الشــــــــــــ خ الســــــــــــ م الحل ــــــــــــو هللا رراهم ــــــــــــ     ــــــــــــ  عق                                      عل
ــــــــر ــــــــد ن المنتف ــــــــ ن  م ــــــــ   مــــــــن  ــــــــحفتهما                              و أاهمــــــــا  هللا عنــــــــ  وعــــــــن المري

 ما   أن  االئم  االتقياء  عن ت م ذهم  السالك ن  . 
 
الم د  ـ  سـماء الحقيقـ   لواء   وامام وقت     من عقد  هللا ل لفاء ق و  ع رد  وهما من  

لم تــار مــن الم تــارين    د ال مــي الســ  د  الــ  بســا  ال فوديــ   والتحقــ     الشــريف ا  ليقــو 
ــــــ     و ــــــاحوملا والحســــــ نىال اهر ــــــو  ل                           هــــــر . ســــــ دن الغــــــوث الحــــــا   محمــــــد  أف
                         ر  ب ــــــــد  أن غــــــــر  الهــــــــدن ل ليــــــــ      الــــــــذن ســــــــكن  ضــــــــريح  ا نــــــــو ال ريقــــــــ  ال 

ـــــــــف  ـــــــــ                              القلـــــــــوو       ـــــــــاو غراســـــــــ     وا ن ـــــــــ   رمـــــــــارد    نـــــــــ   ناهـــــــــا  ال ل
                   الســـــــاد   يقولـــــــ  الـــــــذ ن ادركـــــــوا حلفـــــــاءد .  ومـــــــنهم شـــــــ    هـــــــذ ن     وحقـــــــا  مـــــــا 

                                        ال ــــــــو ي   :  لــــــــي  الشــــــــ خ مــــــــن حيــــــــا  ــــــــ  نفســــــــ    انمــــــــا الشــــــــ خ  مــــــــن حيــــــــا
 ب  غ رد  . 

 
                                أنشـــــــــر   ـــــــــ  م لـــــــــ   ))  منفـــــــــر االســـــــــ م  ((   1385وانـــــــــ   منـــــــــذ  ر يـــــــــي ا وت 

                        الغــــــــــراء سلســــــــــل   عنهمــــــــــا ب نــــــــــوان ) ال ــــــــــو ي   ــــــــــ  الهــــــــــامهم  (     ل نتفــــــــــي 
                      م  القلـــــــوو علـــــــم   نتفـــــــي القـــــــراء مـــــــن ارشـــــــادهما  وآدافهنـــــــا  كمـــــــا  انتف ـــــــ      وعلـــــــ

ـــــــ  ـــــــ  علي ـــــــ   والدالل ـــــــر المناول ـــــــ  أ  ـــــــ   عـــــــن  ـــــــاحب     ول ـــــــي رواب ـــــــ    وال  نق                          ب
 ان شاء هللا .  والحمد  عل  ذلك  .

 
ـــــــــــ  عقـــــــــــ    ال ـــــــــــالم الر ـــــــــــان  الملهـــــــــــم                                      وســـــــــــ دن ال ـــــــــــار  بـــــــــــاا الشـــــــــــ خ عل

ــــــــاا ــــــــار  ب ــــــــد ال  ــــــــ    ــــــــ   عل ــــــــ  ال ل لي ــــــــ  ال ريق ــــــــذ    ــــــــ      تتلم                             بشــــــــ ر الحكم
عفــــــــد الســــــــ م الحلــــــــوان    ــــــــ  حيــــــــا   الق ــــــــو الكف ــــــــر ســــــــ دن                             ســــــــ دن الشــــــــ خ 

                الحـــــــــا   محمـــــــــد  أفـــــــــ   ل ـــــــــ     وكـــــــــان رضـــــــــ  هللا عنـــــــــ  قـــــــــد أذن  ـــــــــ  حياتـــــــــ                 
 نأل  منأل   ا    ويقوت ل   ريق    وكان لس دن الش خ عفد الس م بالدعو  واالرشاد     ال

 عل  م  من االتبا  )  وهللا ال ظيم  
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                            انـــــــ  ق ـــــــو انـــــــ  ق ـــــــو  (    كمـــــــا كـــــــان  رحـــــــو بـــــــ  ف ـــــــنهم   ويقـــــــوت لـــــــ  علـــــــ 
ـــــــالول  الكا ـــــــ  .مســـــــمي  مـــــــنهم  : اهـــــــ  ب ـــــــا   دعوت ـــــــ  من ـــــــأورد                                          مـــــــ  .  وكـــــــان  

                                وم ــــــــــال   الــــــــــذكر    تقــــــــــام فــــــــــ ن  ــــــــــدن الشــــــــــ خ االكفــــــــــر محا ــــــــــ  ال اعــــــــــا   
                                             يشـــــــــم  المريـــــــــد ن    هـــــــــا روائـــــــــ   ال نـــــــــ     وال أالـــــــــ   ذكـــــــــرن تلـــــــــك  المحا ـــــــــ  

                                 الرقـــــــــــا  مـــــــــــن احبـــــــــــاو هللا وعشـــــــــــا  الحضـــــــــــر  ال ليـــــــــــ  . وكـــــــــــمعلـــــــــــ  الســـــــــــن  
ـــــــــ  ظامئـــــــــ    ـــــــــا قلـــــــــوو كان ـــــــــ    ه ـــــــــ    وكـــــــــم روي ـــــــــا قلـــــــــوو غا ل ـــــــــ    ه                                     تيقظ
                                               وقــــــــــــد كــــــــــــان لــــــــــــ  حــــــــــــظ الت ــــــــــــر  الــــــــــــ  شــــــــــــ    ال ل لــــــــــــ ن  ــــــــــــ  محفــــــــــــ  
                                    أقـــــــــــيم  ـــــــــــ  ذكـــــــــــرن مولـــــــــــد الســـــــــــ د  أينـــــــــــو فنـــــــــــ  االمـــــــــــام علـــــــــــ  رضـــــــــــ  هللا

                                        ــــــــــذ  ال ريــــــــــ  عــــــــــن ســــــــــ دن  1929عنهمــــــــــا وعــــــــــن ذويهمــــــــــا  ــــــــــ  ســــــــــن  
ـــــــــ  ـــــــــوء    الت ـــــــــك مـــــــــن ســـــــــ ادت  الم ف ـــــــــد الســـــــــ م .  كـــــــــان ذل                                   ســـــــــ د  فهـــــــــا  عف

 ففرك  س دت   احب  الذكرن . 
 

ـــــــــــــــاا ســـــــــــــــ دن الشـــــــــــــــ خ ـــــــــــــــار  ب ـــــــــــــــد اســـــــــــــــتاذن ال  ـــــــــــــــارك هللا  ه ـــــــــــــــد ب                                                    وق
ـــــــــرن . ـــــــــب د والق ـــــــــر مـــــــــن ال ـــــــــ  كر  ـــــــــوان     نشـــــــــر الهـــــــــدن   ـــــــــد الســـــــــ م الحل                                  عف
ــــــــــــــ  م ــــــــــــــر واالســــــــــــــكندري    وأســــــــــــــ دن  هللا ب ــــــــــــــحفت   مســــــــــــــ  عشــــــــــــــر                                    و 

                                     نـــــــــ  اعتفرهـــــــــا أســـــــــ د أيـــــــــام حيـــــــــات     كـــــــــم حبـــــــــان    هـــــــــا ب  غـــــــــ اعامـــــــــا . و 
                                 الروحـــــــــــــ  . وكـــــــــــــم أدفنـــــــــــــ  وهـــــــــــــذفن    وكـــــــــــــم ن ـــــــــــــحن  وأرشـــــــــــــدن    وكـــــــــــــم 
ــــــــ  ــــــــاركن    وكــــــــم  ــــــــحفت    ــــــــم ســــــــرد ســــــــرورن   وكــــــــم ب ــــــــر   وك ــــــــ  ف                                                دعــــــــا ل

 الشكران .    دوام      وعل  الفداي   ض  ك  ذلك    ول    أسفارد
  

ــــــــــــ  مــــــــــــن القــــــــــــاهر  . وكــــــــــــاتفن  مــــــــــــن االســــــــــــكندري  . ــــــــــــ  رضــــــــــــ  هللا عن                                            وكاتفت
                                         رـــــــــــم نقـــــــــــ  الـــــــــــ  القـــــــــــاهر  وســـــــــــكن شـــــــــــفرا     أمتـــــــــــ  عـــــــــــن قـــــــــــرو . وكنـــــــــــ  
                                        ال أســــــــــــت يي الت لــــــــــــف عــــــــــــن رحابــــــــــــ    الرتبــــــــــــا  روحــــــــــــ  فروحــــــــــــ    ومــــــــــــن

ـــــــــــــاا ســـــــــــــ دن الشـــــــــــــ خ ع ـــــــــــــ  عقـــــــــــــ ســـــــــــــ ادت  المأدو ـــــــــــــ  أن ال ـــــــــــــار  ب                                         ل
                                                            ســـــــــــكن القـــــــــــاهر    قفـــــــــــ  أن ي ـــــــــــ ن أمامـــــــــــا لمســـــــــــ د المواســـــــــــا  باالســـــــــــكندري   
ــــــــــ     ــــــــــوان  رضــــــــــ  هللا عن ــــــــــد الســــــــــ م الحل ــــــــــ  ســــــــــ دن الشــــــــــ خ عف ــــــــــد  ن  الي                               

ــــــــــ     ــــــــــ ــــــــــار  اذ  عن ــــــــــ  أســــــــــتاذن ال  ــــــــــد ال ــــــــــراء    وعه ــــــــــ  والحــــــــــد ث والق                                 لفق
بــــــــــاا الشــــــــــ خ علــــــــــ  عقــــــــــ  أن ألقــــــــــ  علــــــــــ  أهــــــــــ  قريتــــــــــ  ) م  يــــــــــ  مركــــــــــأ 
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                                   مغاغــــــــــ  محا ظــــــــــ  المنيــــــــــا   دروســــــــــا  ــــــــــ  الفقــــــــــ  المــــــــــالك  والحــــــــــد ث النفــــــــــون 
ــــــــــــد ته ــــــــــــذ  ــــــــــــ  هــــــــــــذا  ــــــــــــ  المســــــــــــ د   وق ــــــــــــدري  لق ــــــــــــورن  ومئ                                              فــــــــــــ  الت

ـــــــــــالحر   ـــــــــــ  ب ـــــــــــات ل ـــــــــــ  وق ـــــــــــ  أســـــــــــتاذن رضـــــــــــ  هللا عن                                    الم ـــــــــــات    شـــــــــــدد عل
                                                                          )) أنــــــــــــ  مالــــــــــــك ((     يقنــــــــــــ  انــــــــــــ  أمــــــــــــر  ريقــــــــــــ    وان أســــــــــــرار مشــــــــــــا   
                                     و ركـــــــــــــاتهم ست ـــــــــــــاحفن     انتف ـــــــــــــ  بحمـــــــــــــد هللا   وأر ـــــــــــــو أن أكـــــــــــــون قـــــــــــــد

 نف   غ رن .
 

ــــــــــــــــد الســــــــــــــــ م ــــــــــــــــاا ســــــــــــــــ دن عف ــــــــــــــــار  ب ــــــــــــــــات شــــــــــــــــ    ال  ــــــــــــــــ  انتق                                                 وقف
                                 هللا رضــــــــــــ  ( فبضــــــــــــ   أشــــــــــــهر   رســــــــــــم لنــــــــــــا 1944ر أكتــــــــــــو  10الحلــــــــــــوان  ) 

ــــــــ   ــــــــم ل ن ــــــــ  له ــــــــاعتهم   و   ــــــــنظم  م ــــــــي شــــــــم  اتباعــــــــ    وي ــــــــا   م ــــــــ  نظام                               عن
 كان ل  با تيارد شر  عضويتها . م عا
 

ـــــــــــــد انتقا                                           تـــــــــــــار  الل نـــــــــــــ الـــــــــــــ  رضـــــــــــــ  هللا عنـــــــــــــ  لـــــــــــــدار الرضـــــــــــــوان   وب 
ــــــــــــ  المبــــــــــــارك ال ــــــــــــار  بــــــــــــاا الســــــــــــ د   أحمــــــــــــد عفــــــــــــد المــــــــــــن م                                             ال امــــــــــــ  ن ل
ــــــــــدد   وهــــــــــو بحمــــــــــد هللا عــــــــــالم عــــــــــار    ــــــــــوان   ليفــــــــــ  لوال ــــــــــد الســــــــــ م الحل                                     عف

ـــــــــن  فول ـــــــــوظ م ـــــــــر علوملح ـــــــــا م ـــــــــ  كم ـــــــــك   وتشـــــــــهد تت ـــــــــ  وهـــــــــ  ي ـــــــــ  النا                                        ليف
                                  كر ـــــــــــر  . بســـــــــــ   علمـــــــــــ  وادراكـــــــــــ  والهامـــــــــــ    وقـــــــــــد قـــــــــــرر االأهـــــــــــر الشـــــــــــريف

 الوقا  وأار     ا     أيضا   ذلك  قرر     كما   .   لمكتبات     منها   عدد    شراء
 

                                          ال امـــــــــــ  ركنـــــــــــا مـــــــــــن أركانهـــــــــــا   وعلمـــــــــــا  فاقـــــــــــا مـــــــــــن وقـــــــــــد  قـــــــــــد  الل نـــــــــــ 
                                      أعـــــــــــ م ال ـــــــــــو ي   ـــــــــــ  ع ـــــــــــرنا وهوال ـــــــــــار  بـــــــــــاا ســـــــــــ دن الشـــــــــــ خ علـــــــــــ 

ـــــــــ  ) تـــــــــو   الـــــــــ  رضـــــــــوان هللا                                 ( ولكـــــــــن كنـــــــــا قـــــــــد  1948مـــــــــار   24 ـــــــــ  عق
                                       م نـــــــــا لـــــــــ  كنـــــــــوأا مـــــــــن الحكـــــــــم ال ـــــــــو ي  ال اليـــــــــ    التـــــــــ  آتـــــــــاد هللا أياهـــــــــا
ــــــــد المــــــــن م ــــــــاا الســــــــ د  أحمــــــــد عف ــــــــ  ال ــــــــار  ب                                                                           ــــــــ  الهامــــــــ  شــــــــ را . وأ ــــــــر  ل

ـــــــــــــــا ب  ـــــــــــــــوان  د وان ـــــــــــــــ  االدو ال ـــــــــــــــو   " الحل                                  ســـــــــــــــم " الســـــــــــــــمو الروحـــــــــــــــ   
                                  وتـــــــــــول  شـــــــــــرح  شـــــــــــرحا يشـــــــــــهد فذوقـــــــــــ  ال ـــــــــــال  وعلمـــــــــــ  النـــــــــــوران     ـــــــــــأاد

ــــــــــــ  ســــــــــــن   ــــــــــــ    ــــــــــــ  الحلف ــــــــــــو  بم ب  ــــــــــــو م ف ــــــــــــرا . وه ــــــــــــا                                          : 1949هللا عن
ـــــــــ   وكـــــــــان مـــــــــن ـــــــــك الحكـــــــــم     ن  ـــــــــ  تل ـــــــــ  تنفهـــــــــ   همي ـــــــــ    ان ـــــــــ  هللا ل تو  
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                                         فتـــــــــــــدوين ب ضـــــــــــــها   وبـــــــــــــارك الفكـــــــــــــر  ســـــــــــــ دن عفـــــــــــــد الســـــــــــــ م الحلـــــــــــــوان   
ـــــــــ  واســـــــــم   لســـــــــ دن ـــــــــ   ـــــــــ  نشـــــــــ ت  احفـــــــــظ مـــــــــا اكتب                                        وشـــــــــ  ن    هـــــــــا   وكن

ــــــــ    ــــــــ  عق ــــــــ  شــــــــاعر الشــــــــ خ عل ــــــــون لك ــــــــائ  : شــــــــاء هللا أن يك ــــــــ  ق ــــــــأه م                                                        وأم
                                                                 ن شــــــــــ رك وأســــــــــف   ــــــــــ  ذلــــــــــك مــــــــــن ســــــــــبقون رو راو    كــــــــــان مــــــــــن حظــــــــــ  أن أ

    سلوك ال ري    وأض ف :
 

 الش ر تروي  القرون   ك    لي                              الد   قرن عب   قي   ش ر 
 

ــــــــــ  اذا ت لفــــــــــ  عــــــــــن م لســــــــــ  ــــــــــ    وكن ــــــــــدعو ل ــــــــــ  وي                                     فتســــــــــم رضــــــــــ  هللا عن
                                ل لـــــــــ  وقافلتــــــــــ  ب ــــــــــدها يقــــــــــوت لــــــــــ  : أمــــــــــ  كــــــــــان االلهــــــــــام غأيــــــــــرا متــــــــــد قا   

 حتا ك    الكتاب  .  تنوكا
                                               وكتــــــــــــــــو لــــــــــــــــ  ب ــــــــــــــــدن و تشــــــــــــــــ ي   اال ــــــــــــــــوان الفاضــــــــــــــــ ن ال ــــــــــــــــالحان
                                                                 الســــــــــ د  كامــــــــــ  عفــــــــــود وافنــــــــــ  المرحــــــــــوم كمــــــــــات عفــــــــــود    ن شــــــــــ    ال ــــــــــار 

ــــــــاا ســــــــ دن عفــــــــد الســــــــ                                  م لفــــــــ  نظــــــــرن الــــــــ  مــــــــواال  الكتابــــــــ    وكنــــــــ  قــــــــدب
                                                                      توقفـــــــــ  عنهـــــــــا ســـــــــنوا    اكتفـــــــــاء بمـــــــــا كـــــــــان تحـــــــــ   ـــــــــدن   وباشـــــــــار   ف ـــــــــ  
ــــــــا   ــــــــاحو االلهــــــــام ــــــــرو و  ــــــــ  ق ــــــــد ( أنهــــــــ  ال ــــــــ   يمــــــــا ب  ــــــــ  ) وظهــــــــر  ل                                         عل

 رض  هللا عن  . 
ــــــو    ــــــ  كت  ــــــر االســــــ م   ــــــ  منف ــــــ  النهايــــــ  مــــــا نشــــــر بم ل ــــــ  أن أ مــــــي                                 و ــــــ  ن ت
ـــــــــــــا عنـــــــــــــد االقتضـــــــــــــاء   وهللا ولـــــــــــــ  ـــــــــــــو  ال ه ـــــــــــــ  القـــــــــــــارئ الر                                        الســـــــــــــه  عل

 التو    . 
 

 ال ريق  ال ل لي  : نظام
ــــــــــــــ  اتبــــــــــــــا  الكتــــــــــــــاو والســــــــــــــن    وذكــــــــــــــر                                                 وتقــــــــــــــوم ال ريقــــــــــــــ  ال ل ليــــــــــــــ  عل
                                  هللا ت ـــــــــــال  فر رـــــــــــ  عشـــــــــــر اســـــــــــما مـــــــــــن أســـــــــــمائ  الحســـــــــــن    مـــــــــــي مراعـــــــــــا  

ـــــــف مـــــــر     ـــــــذكر كـــــــ  منهـــــــا مائـــــــ  ال ـــــــ  االســـــــمرـــــــم  نتقـــــــم ناهـــــــا   وي                                 المريـــــــد ال
                                       الــــــــــذن  ليــــــــــ  وهكــــــــــذا   حتــــــــــ  اذا  ــــــــــرغ منهــــــــــا   أعادهــــــــــا وال يحســــــــــو ال ــــــــــدد 
ــــــــــروك  ــــــــــذلك مت ــــــــــ  أو أعــــــــــ    ــــــــــ  حــــــــــد أدن ــــــــــ  ل ل ــــــــــ  ك ــــــــــي  وال يشــــــــــتر   ي                                     اال ل

د  ـــــــــــــــــــــــــ  ال مـــــــــــــــــــــــــ  لو هـــــــــــــــــــــــــ  ت ـــــــــــــــــــــــــال  . لتو  ـــــــــــــــــــــــــ  هللا وال ـــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــ  ـــــــان و ـــــــد  راغـــــــا   ـــــــل  عل ـــــــ  النهـــــــار  يكســـــــو  المـــــــ من عيشـــــــ                                امـــــــا  
                  موالنــــــــا رســــــــوت هللا  ــــــــل  هللا عليــــــــ  وســــــــلم  بال ــــــــيغ   الــــــــوارد    ــــــــ  ال ريقــــــــ  

 يمـا                     وي ل  علي  ب د ك       ر ث مرا   ب يغ   ا رن   راهـا القـارنء
ر ـ                           ب د     مي أسماء  هللا الحسن   وشرحها   وكذلك يستغفر المريد

 ب ي    يغ   و ا   ما ورد    السن  النفوي   .
ــــــــــــدهــــــــــــذا و   ــــــــــــر  ســــــــــــ دن عف ــــــــــــر   ــــــــــــرو  ا ــــــــــــرن  غ  ــــــــــــ                                           لل ريقــــــــــــ  ال ل لي

ــــــــــ ــــــــــا الســــــــــ م الحل ــــــــــ  الحــــــــــ    واتب ــــــــــ  كلم ــــــــــرو   عل ــــــــــ  الف ــــــــــي ك                         وان    وت تم
محمد                           المنها  الذن رسم   احو ال ريق  الق و الكف ر س دن الحا 

مسـتقر                                   ـ  لأفو  ل   رض  هللا عن  وأرضاد   و م نا ب  ت ا
 رحمت  .

ــــــــــد   ــــــــــ  هللا ت ــــــــــال  دعــــــــــو    ال ــــــــــ    وق ــــــــــا ال ــــــــــ     داعي                          كــــــــــان رضــــــــــ  هللا عن
                     اتباعـــــــــ   مـــــــــن  ـــــــــد   دعوتـــــــــ     و ـــــــــفاء ســـــــــريرت     لو هـــــــــ  الكـــــــــريم   ورأن

                            وســـــــ    يضـــــــ     مـــــــا ملـــــــك قلـــــــو هم    و هـــــــر عقـــــــواهم   وقـــــــد و ـــــــف  المغفـــــــور
ـــــــــ  الشـــــــــ  ـــــــــر    ومـــــــــنل ـــــــــاء ا أه ـــــــــو مـــــــــن علم ـــــــــد البـــــــــارن الشـــــــــرقاون  وه                              خ عف

 الساد  االشرا     كان مما قال     ش  نا الكف ر : 
 
 ماء  مقاما انما   الشــــ خ كالســـ      

  ـاو  المرء  ا قها  منتهاهـــبحســ                                          
 ـدودــدود  بحــــــراها   مح        

 اــــا لما  رآهــــا وتاهـهلو  أتا                                          
 اء كما كان  ورأن  وقــــ    السمــ      
 واهــ ـوبان  ل  حدود  ســــــ                                           
 ـام ـ خ     علو مقـالشــــ من  ر        

 ـــا ت وه فــــ    لقاهـــ و                                              
 

 ـار  الـــــول  ولكن لم  ر ال ـــ      
 م رآهــاالم  ال ظ ـــــ ر   الك                                              
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                                     ويـــــــــــــذكر المريـــــــــــــد االســـــــــــــم فلســـــــــــــان    ويراعـــــــــــــ  الم نـــــــــــــ  بقلبـــــــــــــ       ترقـــــــــــــ 

           ذكـــــــــر                     قلبـــــــــ  بـــــــــ نوار الـــــــــذكر   ع ـــــــــاء مـــــــــن المـــــــــذكور ســـــــــبحان       ترقـــــــــ  مـــــــــن 
ـــــــــــو                                    ـــــــــــي القل ـــــــــــ  ان  نتف ـــــــــــ  حكمت ـــــــــــو وشـــــــــــاء هللا  ل ـــــــــــر القل ـــــــــــ  ذك اللســـــــــــان ال

ـــــــــ    ـــــــــ  مـــــــــن    ـــــــــو    وي ل ـــــــــوار القل ـــــــــن ان ـــــــــي ال ـــــــــواره م ـــــــــا تنتف                                ال ـــــــــواره   كم
                             االمــــــــــام الغأالــــــــــ  ذلــــــــــك بقولــــــــــ  :  وذلــــــــــك  لســــــــــر ال  قــــــــــ   التــــــــــ  فــــــــــ ن عــــــــــالم 
ــــــــــالم الشــــــــــهاد    ــــــــــن ع ــــــــــدن م ــــــــــان  ــــــــــاهر الف ــــــــــو       ــــــــــالم الملك                               الشــــــــــهاد  وع

ـــــــــ  عـــــــــالمقوال ـــــــــ    وانمـــــــــا هفو ـــــــــ  ال ـــــــــو   ب  ـــــــــ    رت ـــــــــو مـــــــــن عـــــــــالم الملك                              ل
ـــــــــو أنـــــــــوار وارـــــــــار ا ـــــــــو   وكمـــــــــا تنحـــــــــدر مـــــــــن م ـــــــــار  القل ـــــــــ  الشـــــــــهاد  كالغري                         ل

.                      الـ  القلـو   .  رتفـي مـن أ  ـات ال ـواره أنـوار   قـد   لك كذ   ال واره 
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و يغ  ال    عل  موالنا رسوت هللا  ل  هللا علي  وسلم الت  تتل  بالنهار عل  قدر  ال اق  
 : ه  
ــــــــم  ــــــــ  عل ــــــــد  عــــــــدد  مــــــــا   ــــــــ  ســــــــ دنا محم                                    هللا      ــــــــ    ))   اللهــــــــم   ــــــــ  عل

 دائما  فدوام  ملك هللا  ((  . 
                             - ــــــــــل  هللا عليــــــــــ  وســــــــــلم   -و ــــــــــيغ   ال ــــــــــ   علــــــــــ  موالنــــــــــا رســــــــــوت هللا   

 الت  تتل  ر ث  عقو ك       ه   : 
ـــــــــا محمـــــــــد  ـــــــــ  ســـــــــ دنا وموالن ـــــــــارك  عل ـــــــــ    ))  اللهـــــــــم   ـــــــــ  وســـــــــلم  وب                                 وعل

                         آلــــــــ   و ــــــــحب   .  عـــــــــدد  حــــــــرو   القـــــــــرآن  حر ــــــــا حر ـــــــــا     وعــــــــدد   ـــــــــفو 
                             ألـــــــف فلـــــــلرمـــــــات  ذر   ذر      وعـــــــدد  كـــــــ  ذر  االم ئكـــــــ    ـــــــفا  ـــــــفا    وعـــــــدد  ا

ـــــــــك     و ـــــــــ ـــــــــ   علم ـــــــــر      عـــــــــدد  مـــــــــا أحـــــــــا   ب ـــــــــذم ـــــــــك  .  ونف ـــــــــ  قلم                                          رن  ب
                        ا   بــ  علمــك  القــديم  مــنحــعــدد  مــا أوســائر  لقــك .   ــ  فــرك  وبحــرك  .   بــ   حكمــك 

 الوا و  وال ائأ  والمست     . 
ــــــــ    ــــــــ  أل ــــــــا محمــــــــد  وعل ــــــــ  ســــــــ دنا وموالن ــــــــارك  عل                         ))  اللهــــــــم   ــــــــ  وســــــــلم  وب

 و حب   مر   ذلك  ((  .
ــــــــو   ــــــــات ســــــــ دنا  أف ــــــــد  ق ــــــــال ــــــــد    رضــــــــ  هللا  ع  بكروق ــــــــ  ن                                    :  ال ــــــــ    عل

ـــــــار    ـــــــارد  للن ـــــــاء  الب ـــــــن الم ـــــــذنوو  م ـــــــ   وســـــــلم  أمحـــــــ   لل ـــــــ   ـــــــل  هللا علي                        النف
ــــــ    ــــــل  هللا  عليــــــ والســــــ م  عليــــــ   أ ضــــــ   مــــــن  عتــــــ ــــــاو   وحــــــو  النف                            الرق

 وسلم  أ ض   من  ضرو  الس ف     سف    هللا  . 
 
   االستغفار  :  
ــــــــــــون الشــــــــــــريف  هــــــــــــ   ــــــــــــ  الحــــــــــــد ث  النف                                 ســــــــــــ د  ل ســــــــــــتغفار  كمــــــــــــا ورد   

 ال يغ  التالي   : 
 
ـــــــــ    ال   ـــــــــ  ر  ـــــــــم أن ـــــــــا ))  الله ـــــــــدك  .  وأن ـــــــــا  عف ـــــــــ   وأن ـــــــــ     لقتن ـــــــــ  اال أن                                      ال

ــــــا  ــــــن   .  ــــــن شــــــر  م ــــــك  م ــــــا اســــــت     .   أعــــــوذ  ب ــــــدك  ووعــــــدك  م ــــــ  عه                                عل
ـــــــ  .   انـــــــ   ال يغفـــــــر ـــــــك  فن متـــــــك  علـــــــ  .  وأفـــــــوء  فـــــــذنف   .   ـــــــاغفر  ل                                أفـــــــوء ل

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنوو  اال أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ((  .  
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                             )) وقــــــــد ورد   ــــــــ   ضــــــــ   هــــــــذد  ال ــــــــيغ  أن  مــــــــن قالهــــــــا   ــــــــ  النهــــــــار موقنــــــــا
                     مـــــا   مـــــن  ومـــــ   قفـــــ  أن  يمســـــ      هـــــو  مـــــن أهـــــ  ال نـــــ      ومـــــن قالهـــــا  مـــــن 

                            مـــــــن أهـــــــ  ال نــــــــ   ((   الل ـــــــ   وهـــــــو  مـــــــوقن   مـــــــا   قفــــــــ  أن ي ـــــــب       هـــــــو
 رواد  الف ارن  . 

 
 :  ذكر هللا  كر را متف  علي 
 

                                      علـــــــــــ   مفـــــــــــدأ    مـــــــــــن قـــــــــــديم  الـــــــــــأمن     متفقـــــــــــ   ي ال ـــــــــــو وكـــــــــــ  ال ـــــــــــر  
ــــــ ــــــذكر     و ار مــــــن ذكــــــر  هللا  ت ــــــال     و ااالكر ــــــ  عــــــدد  مــــــا   ــــــف    ــــــ  نمــــــا  ت تل                      

ــــــ      ــــــ  االول ــــــ   االســــــماء  الر ر ــــــذكر     وان  اتفقــــــ   غالفهــــــا    ــــــ  ت                       االســــــماء  الت
ـــــــــ      امـــــــــا ـــــــــك االســـــــــماء  الر ر ـــــــــك    ـــــــــائ   كـــــــــ   مـــــــــن تل                                وقـــــــــد  مـــــــــر علي

ـــــا   ـــــائ   غ رهـــــا   مـــــذكور    ـــــ    ـــــ   م ـــــوال   كتـــــو  ال ـــــو ي                           وقـــــد  اكتف ن
                         بمـــــــــا  ذكرنـــــــــاد   شـــــــــي   اال الـــــــــ   علـــــــــ  القـــــــــارنء  الكـــــــــريم   والمهـــــــــم  أن ي لـــــــــم
ــــــــــــوار ال مق وعــــــــــــ   ــــــــــــ   أذوا  وان ــــــــــــر  ورر ــــــــــــذكر الكرف ــــــــــــأ  ان  ال                                القــــــــــــارنء  ال أي

ـــــــــ   ال ال ـــــــــ   ا كمـــــــــا ســـــــــترن وال ممنوعـــــــــ      وتنتهـــــــــ  بالســـــــــالك  ا ـــــــــ  المحب                             ل
  يما  ل      وحقا  ما قال   السادد ال و ي   : 

 
 راساحا   ا     ل  االنفا                    ـ   دا ل  والذكر   أ ضــ   باو  ان 
ـــــــــركم  (   ـــــــــ هم )    ـــــــــاذكرون   أذك ـــــــــذاكرين  شـــــــــر ا  ان يقـــــــــوت ت ـــــــــال                                 وكفـــــــــ  ال

 وكف   شر ا  للمحف ن  ان  يقوت    هم  )  يحفهم  ويحفون   (  . 
 
ــــــــوان   ــــــــد  المــــــــن م  الحل ــــــــد عف ــــــــاا  الســــــــ د  أحم ــــــــار   ب ــــــــرض  أســــــــت ذنا  ال                           ويت 

                         بـــــــــارك  هللا   يــــــــــ      الـــــــــ  أرــــــــــر ذكـــــــــر هللا و ــــــــــحب   ال ـــــــــالح ن   ــــــــــ  تر يــــــــــ  
الو دان     وت في   ال وا ر     بقـوت   ـأاد  هللا    ـرا  ـ   مقدمـ  كتـاف   ))  المر ـ   ((  

وشـ    ال ـار   بـاا  سـ دن  عفـد        س ر  والددت)   والذن  كتف  1947الم فو   سن  
  يقوت  ما    ت   :    الس م  الحلوان   رض  هللا  عن   (

ــــــــوم  أن ــــــــ  ))  مــــــــن   ــــــــا      وهــــــــو   ــــــــ   حرك ــــــــد  اإلنســــــــان   ــــــــ  هــــــــذد الحي                               ول
 دائبــــــ      و ســــــم    تحــــــرك     ودمــــــ    نــــــبض     ســــــواء   ــــــ   نومــــــ   أو   ــــــحود  
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ــــــــ   ــــــــر     و  ــــــــ   التفك  ــــــــ   ال ــــــــحو  دائب ــــــــ   ال تســــــــكن       ــــــــ  حرك                           وروحــــــــ    
 ال  نق ي  ((   . النوم  تسب       يات  

 
ــــــــــخ  االنســــــــــان  ــــــــــوء  بال ))  وم ــــــــــرن     والحــــــــــد ث  النفســــــــــان      ممل ــــــــــات  الفك                       ي

ــــــــ  ال يف ــــــــ    ــــــــ   اذااال من ــــــــدن  ك ــــــــ   د  ــــــــ   الفكري ــــــــد       الحرك ــــــــ  هام                                      ــــــــار   ر
   االنسان  ((  .  نح   من ف

 
                                ور   تر ـــــــــ  الو ـــــــــدان     الـــــــــذن  تم ـــــــــأ  بـــــــــ  االنســـــــــان ))  ومـــــــــن  هـــــــــذا  الشـــــــــ 

                   عـــــــن ســـــــائر  الح ـــــــوان    والو ـــــــدان  القـــــــون     لـــــــ   تـــــــ ر ر  كف ـــــــر   ـــــــ  النـــــــا  
ـــــــــ   ـــــــــا  ي ـــــــــدار  م ـــــــــر والشـــــــــر     بمق ـــــــــ  ال   ـــــــــو  وشـــــــــت  المو ـــــــــودا     ـــــــــن ق                                   م

 وي     لذلك  أرن  أن االنسان  افن  ش ورد  وو دان   ((  .وح 
ــــــــــا     ــــــــــا   الحي ــــــــــن مرئي ــــــــــا  يحــــــــــي   باالنســــــــــان  م                         ))  والشــــــــــ ور  يح ــــــــــ   مم

                       وحا اتهــــــــا     رــــــــم  يســــــــت  ن  االنســــــــان  بــــــــالتفك ر  لي ــــــــ  الــــــــ  غا تــــــــ   وتتر ــــــــ 
  ب   أو  ا هواء  النفسي   ((  . عا فت    بقا  للرغبا   ال 

ـــــــــــ  رغ  ـــــــــــد  ك ـــــــــــ))  وعن ـــــــــــ   تكب ـــــــــــذد ر ـــــــــــر     وه                              ر ال ـــــــــــوا ر    ويشـــــــــــتد  التفك 
                         ال ـــــــوا ر  امـــــــا ان  يكـــــــون م ـــــــدرها  الهامـــــــا  مـــــــن هللا  لفيـــــــان ال ـــــــواو     كمـــــــا

                    تـــــ   ل  ـــــر كم  مـــــن  الظلمـــــا  الـــــ قـــــات ت ـــــال      هـــــو الـــــذن ي ـــــل   علـــــيكم  وم ئك
ـــــــر ـــــــون م ـــــــدرها  الشـــــــي ان  لتفري ـــــــالم من ن  رحيمـــــــا  ((     أو يك ـــــــان  ب ـــــــور  وك                     الن
ـــــــــ      وحســـــــــب   أن يكتســـــــــو  ـــــــــو ي ـــــــــد   هـــــــــذا أو يكذب ـــــــــنف     والقل ـــــــــا  ال                           غاي

                   ن ذلــــك تتر ــــ   ال ا فــــ   ال لقيــــ     مــــا  الـــــ عملــــ   ممــــا يملــــ   مــــن ارادتــــ   .  ومــــ
ـــــ   وان ســـــمو  ـــــ   رذ ل ـــــر      وامـــــا  ال ـــــروهحوت ـــــ  ا ـــــرن    وال                   ـــــا   مـــــن لحظـــــ   ال

 ترق   او تنح   تب ا  لسمو  ال ا ف   او انح ا ها  ((  . 
ـــــــــــــــــوا ر وا  كـــــــــــــــــار  تنســـــــــــــــــاو   ـــــــــــــــــ  روه  االنســـــــــــــــــان  و ـــــــــــــــــ ادد                                     ))  وال 

                        انســـــــيابا     وتن ـــــــو  ان ـــــــبابا     والقلـــــــو  يفرأهـــــــا  وي  ـــــــذ  منهـــــــا  مـــــــا  ريـــــــد   
                          .  أ ـــــــــب  كر ـــــــــان  الســـــــــف ن      ـــــــــان تركهـــــــــا االنســـــــــان بـــــــــ  مراقبـــــــــ   وال تـــــــــدف ر 

ــــ  ع ــــاد    ــــذن ت ــــال ــــ  و ب ــــام عل ــــ   يغــــر   او البحــــر    وه ــــدن  حت ــــر ه ــــ  غ  ــــ   عل  ه
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ـــــــ  االنســـــــان  ه ومـــــــا  شـــــــد دا  .  وتغـــــــذ ها                           وقـــــــد  ته ـــــــم  ا  كـــــــار  وال ـــــــوا ر  عل
أمامهـا                   رغبا   النف  وأحاد ث  الشي ان     ويدا  ها     ولكن  ارادت  ت ور

                                     ويت رــــــــــــر   ــــــــــــ  تبــــــــــــي  نفســــــــــــ   هواهــــــــــــا    تفســــــــــــد  ملكــــــــــــ  و دانــــــــــــ      وي
اد      ويفـوء  بال  بـ   ـ        ويقـون  شـي ان   عليـ      حتـ   ي ـ ر  بـ   ار بـ أذيات  ال 

 ت ن  ((  . االحي
والتوك   عليـ      حتـ  ي ا يـ      هو االيمان  باا     والت ر   الي      ي))  والدواء  النا  

   ونور  اليق ن    واال مئنان ال  حسن  الم  ر     الذن  تمناد  ك  ح   كتو  ففرد  الرضا 
 علي   المو   ((  . 

ـــــــــات  اال  ـــــــــ   الكم ـــــــــتم  ل ـــــــــ   واحـــــــــد      وال    ـــــــــو د                              ))  وهـــــــــذا  ال    ـــــــــال   القل
                             هللا بالتر يـــــــــ   والتـــــــــرويض     ولـــــــــن  تتر ـــــــــ    يـــــــــ   هـــــــــذد  الملكـــــــــ   اال  فـــــــــذكر

ـــــــ    ـــــــ   شـــــــ ن    ـــــــ   الســـــــر  وال هـــــــر  ـــــــرا    ومنا ات                          ســـــــبحان   وت ـــــــال  ذكـــــــرا كر 
ـــــــ   ـــــــ  مراقب ـــــــون  ملك ـــــــك  تق ـــــــن ذل ـــــــدأ  الســـــــر     وم ـــــــر     ويه ـــــــ  يســـــــتقيم  الفك                            حت

ــــــــود  المــــــــرء المحا ــــــــال     ويت  ــــــــاو هللا ســــــــبحان   وت  ــــــــ  أوامــــــــرد     وا تن                      ظــــــــ   عل
 نواهي     واال مئنان ال  حسن  وعدد  وب غ  رسل   ((  . 

                ))  و ــــــــذلك  تقــــــــون  ارادتــــــــ      وت ــــــــفوا  أ كــــــــارد     ويهــــــــيمن  علــــــــ   ــــــــوا رد     
ــــــــا     واال عــــــــاد ــــــــا     وضــــــــم رد  حي ــــــــون  شــــــــ ورد  ملكي ــــــــ      ويك ــــــــ   و دان                     ويرق
ـــــات  ت ـــــال   ))  ومـــــن  ي ـــــش عـــــن                     ـــــدرد  ضـــــيقا     وتفك ـــــرد  ســـــقيما     ولـــــذلك  ق

 ذكر الرحمن  نقيض  ل   شي انا   هو  ل  قرين  ((  .
ــــــات ت ــــــا   ــــــ   م يشــــــ   ضــــــنكا لكمــــــا  ق ــــــان  ل                            : ))  ومــــــن أعــــــرض  عــــــن ذكــــــرن  

 القيام   أعم   ((  .   ونحشرد   وم 
ــــــــذكر                              ))  لــــــــذلك  اســــــــت ان  أهــــــــ  الت ــــــــو   علــــــــ  تر يــــــــ  ملكــــــــاتهم  بكرــــــــر   ال

ـــــــــــ  كـــــــــــ                                  وراقفـــــــــــوا   ـــــــــــوا رهم  مراقبـــــــــــ   شـــــــــــد د      وحاســـــــــــ وا  أنفســـــــــــهم  عل
أنفسهم  عل  ال اع      ضوا و    ور   ر  السوء  ا ر     حت  الي ل   بالقلو اراد   من  وا

 وم أم   ال حب   ال الح      وحددوا  أهدا هما  
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                         ـــــــــ  محبـــــــــ    ـــــــــالقهم  والو ـــــــــوت الـــــــــ  رضـــــــــاد     و  لـــــــــوا كـــــــــ   أمـــــــــان هم  أن 
 ــوأوا  بــالقر    عنــد  لقــاد     مــادام  م ــ رهم  الــ  حيــا   غ ــر هــذد  الحيــا   والر ــو  الــ  

 .   هللا
 ))  يا أ ها االنسان  انك  كاده  ال  ر ك  كدحا   م قي   ((  .  
 وأيقنوا بقول   ت ال   :  
 ))  وان  الدار  ا  ر   له  الح وان  لو كانوا  ي لمون  ((  .  

                          ا لــــــــــــدوا  الــــــــــــ  الحقــــــــــــائ      وعــــــــــــا وا  الضــــــــــــ ت  ودار الغــــــــــــرور     وتركــــــــــــوا
ــــــ  الحالمظــــــاهر  ا ــــــائ   ل ادعــــــ   ال ــــــ    ــــــفرالاق ــــــارتقوا  ال ــــــ       ــــــ    فت                     ا   الم ئك

ـــــــــــنف   الم مئنـــــــــــ  ـــــــــــ    وال ـــــــــــ   الضـــــــــــم ر  الح ـــــــــــنهم  مرتب ـــــــــــر  م ـــــــــــ   الكر                            و ل
                          واســــــــتلذوا  بم الســــــــ   هللا  ت ــــــــان اذ يقــــــــوت  ــــــــ   شــــــــ ن   ــــــــ  الحــــــــد ث  القدســــــــ 
))  أنا   لي   من ذكرن   ((      ت لقوا  بحو  هذا  الشر   السـام      وأن شـر   أعـ  

ــذلك   أعتقــد     القــ   ملــك  الملــوك  .مــن أن  تشــر   االنســان  بم الســ    أن  ال ــو    ل
 مان   ((  .أ ال اد   أس د  أه   

ت  الـوان   كفـد  الحقيقـ      قـم  الحوقد  أ او  اسـتاذنا  ال ـار   بـاا  السـ د  عفـد  المـن   
ــا  ــ   و ودنــا   ــ   هــذد  الحي ومــا   لقــ   ال ــن  واالنــ   اال  عبــاد   هللا  ت ــال   هــ   عل

 لي فدون  ((  . 
                             والــــــــــدنيا  ممــــــــــر  وا  ــــــــــر   مقــــــــــر     وقــــــــــد  قــــــــــات موالنــــــــــا  رســــــــــوت هللا  ــــــــــل   

 قركم  ((  .وا من ممركم  لمذ)   هللا علي  وسلم  )
 
 ما م ن   ذكر هللا  ق   
                             لـــــــــ  .  ان ـــــــــر   الـــــــــ  كـــــــــ   مـــــــــا  ر  ـــــــــك  بـــــــــ   ســـــــــبحان     اوذكـــــــــر هللا اذا   
                              التفقـــــــــ   ـــــــــ   د ـــــــــن هللا  ذكـــــــــر     واقـــــــــام  ال ـــــــــ    ذكـــــــــر     وا تـــــــــاء  الأكـــــــــا   

ـــــــر   ذكـــــــر     و ـــــــوم  رمضـــــــان  ذكـــــــر     و  ـــــــ   ذك ـــــــ   ذكـــــــر     والنوا                            حـــــــج  الف 
    والنهــــــ   عــــــن المنكــــــر  ذكــــــر    والفتــــــون   ــــــ  د ــــــن هللا ذكــــــر    ا مــــــر  بــــــالم رو و 
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ــــــــــــ  ال ــــــــــــر   وال ــــــــــــ    عل ــــــــــــر     وا ســــــــــــتغفار ذك ــــــــــــرآن  ذك ــــــــــــ و  الق ــــــــــــ وت                                 نف
                           تهل ــــــــــ   والتســــــــــفي   والحمــــــــــد  والتكف ــــــــــر ــــــــــل  هللا عليــــــــــ  وســــــــــلم  ذكــــــــــر     وال

 والتلفي   ذكر . .  وهكذا . . 
                               ذكــــــــــــــر هللا     ان ــــــــــــــر   الـــــــــــــــ  ذكــــــــــــــرد  ت ــــــــــــــال   ب ســـــــــــــــمائ واذا   ــــــــــــــ 

ــــــــك  ــــــــ   رشــــــــدك  ال هــــــــا شــــــــ  ك  وي لمــــــــك م ناهــــــــا     ويحــــــــدد  ل                          الحســــــــن      الت
                 عـــــــددها  وأوقاتهـــــــا     هـــــــذا   ـــــــ   الــــــــذكر  االنفـــــــرادن     وقـــــــد  تشـــــــارك  ا واتــــــــك 

ــــــاع   ــــــذكر  ال م ــــــ  ال ــــــن  أتباعــــــ     ــــــ   . ا  ــــــرين  م ــــــو   أو ال ا                   بال ــــــو   المر 
                  الــــــــذاكرون ب ضـــــــهم  ب ضــــــــا     والمــــــــ من  للمـــــــ من  كالفنيــــــــان  المر ــــــــو  ليشـــــــد 

 يشد  ب ض   ب ضا  .
 
 الرد  عل   اعتراضا   الم ترض ن  :   
ــــــــ   ال ــــــــر   ال ــــــــو ي   أمــــــــورا  ــــــــا   عل ــــــــض الن ــــــــو  ب  كر ر      وس ضــــــــ ها                        وي  

 واحد  واحد   :   تح  نظر  القارنء ال أيأ  مي الرد عل ها 
                          دايـــــــــ  الـــــــــذكر  بال ـــــــــدد  علـــــــــ   المســـــــــافي   لـــــــــم  يكـــــــــن  م هـــــــــودا   ـــــــــ   ف -1

 االس م  : 
ــــــــرض   ــــــــدد  م ــــــــ ن     كمــــــــا  ي ت ــــــــ  ال ــــــــو ي   ــــــــ  ذكــــــــر  هللا  ب  ــــــــرض  عل                        ي ت

 عل  ات اذ مسافي   لم  تكن م رو    أمن  ال حاي   . 
                      ن علــــــــــ  ذلــــــــــك  االعتــــــــــراض    أن الفقــــــــــراء  حــــــــــ ن شــــــــــكوا الــــــــــ  موالنــــــــــا دور 

ـــــــذن                  رســـــــوت هللا  ـــــــل  هللا عليـــــــ  وســـــــلم     مـــــــن أن ا غنيـــــــاء  و ـــــــدوا  المـــــــات ال
                          تقر ــــــــون بــــــــ  الــــــــ  هللا    ولــــــــي   ــــــــ   ــــــــدهم  مــــــــات  تقر ــــــــون بــــــــ  الــــــــ  هللا   
ـــــم أدلكـــــم  علـــــ  شـــــ ء  ـــــم  موالنـــــا رســـــوت هللا  ـــــل  هللا عليـــــ  وســـــلم   قـــــات له                    دله

وتحمــــــــــدون  وتكفــــــــــرون  عقــــــــــو كــــــــــ                           تســــــــــبحون  ان   لتمــــــــــود كنــــــــــتم مــــــــــرلهم  
ـــــــذلك  ســـــــبحوا                         ـــــــاء  ال ـــــــحاب   ف ـــــــا  ســـــــمي  أغني ـــــــ ن      لم ـــــــا  ور ر  ـــــــ    ر ر

وحمــــــدوا  وكفــــــروا عقــــــو كــــــ    ــــــ    ر رــــــا  ور رــــــ ن  مــــــرلهم       ــــــاد  الفقــــــراء                
ـــــــك   ل ـــــــ   ســـــــم وا  بمقالت ـــــــالوا  ل ـــــــ   وســـــــلم  وق ـــــــا  رســـــــوت هللا   ـــــــل  هللا علي موالن
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ـــــــا رســـــــوت هللا ـــــــات لهـــــــم  موالن ـــــــوا  فهـــــــا     ق ـــــــك                         مل ـــــــ  وســـــــلم  ذل  ـــــــل  هللا علي
   تي   من يشاء  .   ض  هللا 

ـــــ   ـــــدد  يق ـــــذكر  بال  ـــــ  ال ـــــ     ـــــذا  ن ـــــا المســـــاب   ر ه ـــــدد  :  أم ـــــذكر  بال  ـــــدأ  ال                    مف
ــــــــ  ــــــــد  االنســــــــان عل ــــــــ ن  أن ي  ــــــــر   ف ــــــــا الف ــــــــدد     وم                          هــــــــ   أدا  لضــــــــب   ال 

ــ  ضــب    ــا   ــ ن المســبح  المنظومــ     ل ســت ان  فه ــون   و  ا  ــابي  أو الح ــ   أو الن
ــ  ال ــلوا   المفروضــ  ــم  ان ال ــدد  وارد    ــ   و   ال ــدد     ر ــ   ذاتهــا      هــ  رنائي ر ري

أشوا      وكذلك  الس    ف ن ال فا والمـرو      ور اعي      وال وا   حوت الك ب   سب  
 ورم  ال مار . . الخ . 

ــــــ   عــــــن المســــــاب   )  عــــــن عفــــــد هللا  ــــــ  أن ال ــــــ ت الســــــ و    أورد   ــــــ  بحر                   عل
ــــــر    ــــــا هري ــــــام أحمــــــد  بســــــندد  (  أن أب ــــــن االم ــــــ   -اف ــــــ    -رضــــــ  هللا عن ــــــان  ل                      ك

                      د      وكــــــان ال  نـــــــام حتــــــ  يســــــب   أن ب ـــــــددها    قــــــع ــــــي  م قــــــود   يــــــ  الفـــــــا 
ـــــــــن عمـــــــــر  ـــــــــو  داود  والترمـــــــــذن  وغ رهمـــــــــا  عـــــــــن اف                   رضـــــــــ  هللا  –كمـــــــــا أورد  أف

                       ي  ي قــــــــد  التســــــــف – ــــــــل  هللا عليــــــــ  وســــــــلم  –عنهمــــــــا     قــــــــات  رأ ــــــــ  النفــــــــ  
                       علــــــ  رســــــوتف ــــــدد    وأ ــــــر   الترمــــــذن  والحــــــاكم عــــــن  ــــــفي  قالــــــ  :  د ــــــ   

ـــــــدن أر  ـــــــ   آال   ح ـــــــا  أســـــــب   فهـــــــن     ـــــــ ن   ـــــــ  وســـــــلم و                        هللا  ـــــــل  هللا علي
                           ذ  قمــــ يافنــــ   ح ــــ   قالــــ  أســــب  فهــــن     قــــات  قــــد  ســــبح   منــــ قــــات  مــــا هــــذا 

ـــــــول   ـــــــات ق ـــــــا رســـــــوت هللا    ق ـــــــ  ي ـــــــ  علمن ـــــــن هـــــــذا   قال ـــــــر م ـــــــ  رأســـــــك  أكف                        عل
ــــــــ  الحــــــــد ث الشــــــــريف  أ هــــــــا ــــــــ  مــــــــن شــــــــ ء  و                               ســــــــبحان  هللا عــــــــدد  مــــــــا  ل

أن موالنـا  رسـوت    مر     وم لوم النا  تو وا ال  هللا      ان   أتوو الي      ال وم مائ  
 لنا االستغفار . هللا   ل  هللا علي  وسلم  مغفور ل   استغفر ليسن

ـــــــــ  ســـــــــو  الشـــــــــي ان      ـــــــــار ون  :  ان الســـــــــبح   ه ـــــــــات  الشـــــــــ و  ال  ـــــــــد  ق                       وق
ـــــــدد –رضـــــــ  هللا عنـــــــ   -ورون أنـــــــ   ر ن  مـــــــي االمـــــــام  ال ن ـــــــد                           ســـــــبح   ـــــــ   

ـــــــ  هللا . ـــــــ   ال ـــــــك     قـــــــات شـــــــ ء  و ـــــــلنا  ب ـــــــ      ســـــــئ   عـــــــن ذل                             حـــــــات انتهائ
ك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  نتركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ق  
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ــــــــــــــذ ن آمنــــــــــــــوا اذكــــــــــــــروا هللا ذكــــــــــــــرا كر ــــــــــــــرا (  ــــــــــــــاوقولــــــــــــــ  ت                                            ل  ) ي  هــــــــــــــا ال
 ـد  ل كرـار مـن ذكـرد ت ـال  كر ـرا   ولمـا ن  أع   الفر   م لقـ  غ ـر مقارحم  واس      
و فهم بقل  الـذكر    قـات ت ـال  ) وال  ـذكرون هللا  عل  و ف المنا ق ن  اء القرآن الكريم

 اال قلي  ( .
                                                      وقـــــــــــد قلنـــــــــــا  ـــــــــــيم تقـــــــــــدم ان الت ــــــــــــو  ت ر ـــــــــــ  عمليـــــــــــ  وعيـــــــــــان   وقــــــــــــد

ــــــــــ ــــــــــ  ت ــــــــــارو ال ل ــــــــــ  ر   .دل ــــــــــات المت ــــــــــذكر  ــــــــــ  ا  ي ــــــــــر  ال ــــــــــ  أن كر                                          ف عل
                            تكســـــــــفهم أنـــــــــوار الســـــــــلف الـــــــــذ ن كـــــــــانوا مأدهـــــــــرين ل ـــــــــفاء   ـــــــــرتهم   ونقـــــــــاء
                                            ف ئــــــــتهم   وضــــــــ   م يشــــــــ  االكرــــــــرين مــــــــنهم   التــــــــ  كفــــــــتهم اال تتــــــــان فأ ــــــــار 
ــــــــر ــــــــ     ــــــــ  عــــــــن ا  ــــــــر    وه ــــــــاال  له ــــــــا اقب ــــــــات عل ه ــــــــ    واالقب ــــــــدنيا الفاني                                               ال
                                     وأبقــــــــــ    ولقــــــــــد شــــــــــاهد  فت ر تــــــــــ  الش  ــــــــــي  أن أكرــــــــــر النــــــــــا  ) اال مــــــــــن 

ــــــــا عنــــــــدما  ــــــــون د ن ــــــــون أق ــــــــاذا اتســــــــيع ــــــــم هللا ( يك ــــــــات     ــــــــ  الم ــــــــون قل                                                          يك
 هللا .  عن  الغفل    تورر     الت   ال سدي    الحظوظ         وتقلو    تن   رأق 
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ــــــــم يكــــــــن م رو ــــــــا    ــــــــان ــــــــذن ي تــــــــرض عليــــــــ  بانــــــــ  ل                                أمــــــــا ذكــــــــر ال ماعــــــــ  ال
ـــــــــــا رســـــــــــوت هللا  ـــــــــــل  هللا  ـــــــــــ  موالن                                           ال ـــــــــــحاب  كـــــــــــانوا   تم ـــــــــــون  ـــــــــــ  م ل
                                           عليــــــــ  وســـــــــلم    كــــــــان  ـــــــــذكرهم بــــــــاا   حتـــــــــ  كــــــــ نهم  ـــــــــرون ال نــــــــ  والنـــــــــار

                                                             ب ســـــــــمائ رأن عـــــــــ ن   وهـــــــــو ا تمـــــــــا  علـــــــــ  ذكـــــــــر هللا   أمـــــــــا ذكـــــــــرد ت ـــــــــال
                               الحســــــــــــن     قــــــــــــد ورد  ــــــــــــ  الحــــــــــــد ث الشــــــــــــريف : أذكــــــــــــر هللا حتــــــــــــ  يقــــــــــــات

 م نون . 
                                 وكــــــــــان  ــــــــــل  هللا عليــــــــــ  وســــــــــلم ال   لــــــــــ  وال يقــــــــــوم اال علــــــــــ  ذكــــــــــر هللا  

                               د رون الترمــــــــــذن أن ر ـــــــــــ  قــــــــــات لموالنــــــــــا رســـــــــــوت هللا  ــــــــــل  هللا عليـــــــــــ  وقــــــــــ
ـــــــــــــ  فرن  بشـــــــــــــئ  ـــــــــــــ      ـــــــــــــر  عل ـــــــــــــد كر                                   وســـــــــــــلم   أن شـــــــــــــرائي االســـــــــــــ م ق

ــــــــــات  ــــــــــل  هللا عليــــــــــ  وســــــــــلم  ــــــــــ     ق ــــــــــأات لســــــــــانك ر بــــــــــا –أتشــــــــــفث ب                                        ال  
ـــــــــــو لســـــــــــان  فـــــــــــذكر هللا  ـــــــــــ  حلقـــــــــــ  الـــــــــــذكر  ر  ـــــــــــذكر هللا   وكـــــــــــ   ـــــــــــرد                                         ف
ـــــــر  ـــــــ  الف ـــــــاه   وهـــــــو مـــــــن بـــــــاو الت ـــــــاون عل ـــــــ    وهـــــــو ا تمـــــــا  مب ل  شـــــــي قلب
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                           مـــــــــ من ضـــــــــ  ف فنفســـــــــ  قـــــــــون با وانـــــــــ    وال تـــــــــن  أن قولـــــــــ لوالتقـــــــــون   وا
ـــــــال  ) ـــــــ  ت  ـــــــ  م ن ـــــــرا ( يشـــــــ ر ال ـــــــرا كر  ـــــــروا هللا ذك ـــــــوا أذك ـــــــذ ن آمن ـــــــا ال ـــــــا أ ه                        ي

                              ال ماعــــــــ    كمــــــــا ال تــــــــن  أن ســــــــ دنا موســــــــ  عليــــــــ  الســــــــ م  لــــــــو أن يشــــــــد
هللا أأرد ب  ي  هارون علي  الس م   وعل   لب  بقول  ) وا    لـ  وأيـرا مـن أهلـ  هـارون 

أشدد ب  أأرن وأشرك     أمرن ك  نسبحك كر را ونذكرك كر را انك كن  فنا ب  را ( رـم أ   
                             و  يـــــــ  عل همـــــــا الســـــــ م ) وال تنيـــــــا  ـــــــ  ذكـــــــرن ( وأدو هللا  أنـــــــ  ت ـــــــال  قـــــــات لـــــــ 

                         أ ــــــــحاو رســــــــوت هللا  ــــــــل  هللا عليــــــــ  وســــــــلم  قــــــــات ) يــــــــا أ هــــــــا الــــــــذ ن آمنــــــــوا
اذا ق   لكـم تفسـحوا  ـ  الم ـال   ا سـحوا يفسـ  هللا لكـم (   بـاه م ـال  ال اعـ    وأمـر 

ف ـنهم وم ـال  الـذكر مـن م ـال  ال اعـ  التـ  تحفهـا  س   ال دور   ها   والتراحم  يمـاب
ـــــ  وســـــلم  –الم ئكـــــ    ويرضـــــ  هللا عنهـــــا ورســـــول   ـــــي ال ـــــو  – ـــــل  هللا علي                            ور 

ـــــــــات  ـــــــــل  هللا عليـــــــــ  وســـــــــلم ـــــــــذلك ق                                   ـــــــــ  ال ماعـــــــــ  ب اعـــــــــ  هللا محمـــــــــود   ول
                              ج   أن ع ـــــــــــ ج ا  ـــــــــــوا  بالتلفيـــــــــــ  والـــــــــــذكررلـــــــــــأ ضـــــــــــ  الحـــــــــــج ال ـــــــــــج وا –

                                              وذبـــــــ  الهـــــــدن   وا تمـــــــا  الح ـــــــا   ـــــــ   ـــــــوم عر ـــــــ   ـــــــ  الموقـــــــف  ـــــــدت علـــــــ 
ــــــــــد رون عــــــــــن  ــــــــــافر ا ــــــــــرد   وق ــــــــــ   اعــــــــــ  هللا وذك ــــــــــا  عل                             –ســــــــــتحباو اال تم

                                  أن ر ـــــــــ  كـــــــــان  ر ـــــــــي  ـــــــــوت  بالـــــــــذكر    قـــــــــات ر ـــــــــ  : –رضـــــــــ  هللا عنـــــــــ  
ـــــــو أن هـــــــذا  فـــــــض مـــــــن  ـــــــوت     قـــــــات  ـــــــل  هللا عليـــــــ  وســـــــلم : )) د                         عـــــــ    ل

ــــــــر رحمــــــــ  هللا : مــــــــا اعتــــــــادد ال ــــــــو ي  ــــــــ  أواد ((   و ــــــــ   تــــــــاون افــــــــن ح                                ان
 من عقد حل  الذكر باله ر ب     المسا د ال كراه   ي  . 

 
 االنشاد عل  حلقا  الذكر : -3

ـــــــــو  ـــــــــ  والت ري ـــــــــذكر التغن ـــــــــا  ال ـــــــــ  حلق ـــــــــن االنشـــــــــاد عل ـــــــــي  المق ـــــــــود م                                    ل
                                                  فــــــــــــ  المق ــــــــــــود شــــــــــــد أأر الــــــــــــذاكرين   وب ــــــــــــث همــــــــــــتهم  ــــــــــــ   لــــــــــــو هللا  
                         وكانــــــــ  االفــــــــ  تحــــــــدن علــــــــ  عهــــــــد رســــــــوت هللا  ــــــــل  هللا عليــــــــ  وســــــــلم لت ــــــــد

 سلم للحادن : )) ر قا ان ش  الس ر   حت  لقد قات  ل  هللا علي  و 
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                                                  بـــــــــــــالقوارير ((     ويق ـــــــــــــد  عليـــــــــــــ   ال ـــــــــــــ   والســـــــــــــ م  الســـــــــــــ دا  راكبـــــــــــــا  
ــــــــ     وقــــــــد  ســــــــمي   ــــــــل  هللا عليــــــــ  وســــــــلم  الشــــــــ ر وأ ــــــــاأ عليــــــــ   كمــــــــا                                          االف

                                   وت ــــــــــــرو أرواه  الــــــــــــذاكرين اذا ســــــــــــم    الحكمــــــــــــ  المشــــــــــــو ســــــــــــمي الحــــــــــــداء  
   ((  .  مــالــ  هللا والــ  رســول      وقــد  قــات  ــل  هللا عليــ  وســلم ))  ان مــن الشــ ر لحك

مفــررا  االنشــاد    وهــو مــن أ ــ ء  -رضــ  هللا عنــ   –فــن عفــد الســ م ويقــوت ســ دن ال ــأ  
 لهم بالفض  :   ال لماء المشهود 

 حاد    ذكرك   ال هد   القديم   وان    
 تقادم   ال هد   ما  المشتا    كالناس                                           

  لي    عــــــار  اذا  غن  ل   ر ا    
  ئن  بالب     ال    ش    من   النا                                           

 ا    والتوا د  : التم -4
                          بقـــــــ   مـــــــا ي تــــــــرض  بـــــــ  علـــــــ  التما ــــــــ  والتوا ـــــــد    وقـــــــد كانــــــــا  ـــــــ   ــــــــدر  

                         االســـــــــــ م    قـــــــــــد ورد  أن أ ـــــــــــحاو رســـــــــــوت  هللا  ـــــــــــل  هللا عليـــــــــــ  وســـــــــــلم   
                                       كــــــــانوا  تمــــــــا لون يمنــــــــ  ويســــــــر    كمــــــــا ورد   ــــــــ  الحــــــــد ث أن المــــــــ من ك امــــــــ 

 ها  الري   ها هنا  وها هنا . ئالأر  تف 
                          أمــــــا التوا ــــــد  قــــــد رون  االمــــــام  احمــــــد    عــــــن االمــــــام علــــــ  فــــــن أفــــــ   الــــــو  
ـــــــا -رضـــــــ  هللا عنهمـــــــا   – ـــــــ  موالن ـــــــدموا عل ـــــــدا  ق ـــــــر وأي ـــــــا و  ف                                   أن ســـــــادتنا علي

                                     رســــــــــــوت هللا  ــــــــــــل  هللا عليــــــــــــ  وســــــــــــلم    قــــــــــــات عليــــــــــــ  ال ــــــــــــ   والســــــــــــ م 
                     لأيـــــــــــد ))  أنـــــــــــ  مـــــــــــوالن ((  ح ـــــــــــ    وقـــــــــــات ل  فـــــــــــر : )) أشـــــــــــفه   لقـــــــــــ  

                                                                    ح ـــــــــ    وقـــــــــات لـــــــــ  : )) أنـــــــــ  منـــــــــ  ((  ح لـــــــــ  ) والح ـــــــــ  أنو لقـــــــــ  (( 
ــــــــ  ر ــــــــ  واحــــــــد  (  ــــــــوا فــــــــ ن  ديــــــــ  ا هــــــــ يمشــــــــ  عل                                       الء الكــــــــرام توا ــــــــدوا وح ل
                            راد    مــــــــن النشــــــــو  التــــــــ  ح ــــــــل  لهــــــــم   ومــــــــا ا ــــــــل  هللا عليــــــــ  وســــــــلم بــــــــ  

ــــــــــــــــو مــــــــــــــــد  ــــــــــــــــ  ســــــــــــــــ دن أف ــــــــــــــــد  مــــــــــــــــا يقول ــــــــــــــــ  : أف  ن رضــــــــــــــــ  هللا عن
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   ــــــــأهل   الو د    عن    نه    للذن    ق 
ـــــــــــا                                    ـــــــــــ  شـــــــــــراو الهـــــــــــون دعن ـــــــــــذ  م ن ـــــــــــم ت                                                                  اذا ل

 ا ـــاللق  ال   شوقا   ا رواه    اهتأ   اذا
                                                                          ا شـــــــــــــــباه يـــــــــــــــا  اهـــــــــــــــ  الم نـــــــــــــــ  رق تـــــــــــــــ                                   

    ـيا  ت    قف ـالم      رـال     تنظر      أما
                                                                     اذا ذكــــــــــــــر ا و ــــــــــــــان حــــــــــــــن الــــــــــــــ  المغنــــــــــــــ                                     

  اددــــــبف     اـــم   بالتغريد   ر ـيف
                                                  تضــــــــــ رو ا عضــــــــــاء  ــــــــــ  الحــــــــــ  والم نــــــــــ                                      

  ــــــــا  تــذلك أرواه المحف ن  ــك
                                                                         تهأأهـــــــــــــــــــا ا شـــــــــــــــــــوا  لل ـــــــــــــــــــالم االســـــــــــــــــــن                                     

                              عون مـــــــــــن الـــــــــــذاكرين   والـــــــــــذ ن  توا ـــــــــــدون تمرـــــــــــي  ال حقيقـــــــــــ   دمـــــــــــأمـــــــــــا ال
ـــــــــدهم ـــــــــدعون مـــــــــالي  عن ـــــــــون .  نهـــــــــم   ـــــــــ   هـــــــــ الء ممقوت                            وهـــــــــذا مـــــــــن عم

 الشي ان . 
ــــــــــــات ت ــــــــــــال  مــــــــــــر  : ــــــــــــ  لل ــــــــــــالح ن توا ــــــــــــدهم    ق                            والقــــــــــــرآن الكــــــــــــريم أرف
                     )) وي ر ـــــــون ل ذقـــــــان  بكـــــــون ويأيـــــــدهم  شـــــــوعا ((  وقـــــــات ت ـــــــال  )) واذا ســـــــم وا

                              مــــن الــــدمي ممــــا عر ــــوا مــــن الحــــ  (( مــــا أنــــأت الــــ  الرســــوت تــــرن أع ــــنهم تفــــيض 
                                                 ال فــــــــ  انــــــــ  ت ــــــــال  ســــــــ   أن ســــــــ دنا موســــــــ   ــــــــر  ــــــــ قا حــــــــ ن ت لــــــــ  ر ــــــــ 
ــــــــا و ــــــــر موســــــــ   ــــــــ  دك ــــــــ    ل ــــــــ  لل ف ــــــــ  ر  ــــــــا )  لمــــــــا ت ل ــــــــ  دك ــــــــ     ل                             لل ف

   قا ( .
 
 السريان  : -5

                                                                   أمـــــــــــا الســـــــــــريان  الـــــــــــذن   ـــــــــــرن عفـــــــــــوا علـــــــــــ  ألســـــــــــن  ب ـــــــــــض الـــــــــــذاكرين
                              ئهــــــــا   وقــــــــد أرفــــــــ ال ــــــــادق ن    هــــــــو مــــــــن بــــــــاو  ــــــــيض الكــــــــ   عنــــــــد امت  
ـــــــــــــوان  ـــــــــــــادا  وال  ـــــــــــــر والح  ـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم أن لل م تســـــــــــــفيحا     قـــــــــــــاتالق
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ت ال  )  وان من ش ء اال يسب  بحمدد   ولكن ال تفقهون تسفيحهم  (  .  السـريان  الـذن 
   وأ  أن  ن ترض علي  .   ال ق ء  تسفي  ال نفهم   .  والنسم   من ال ادق ن 

 
 ماد  عل  ال وا ر  القلفي  : تاالع -6

ــــــــا   ــــــــ  موالن ــــــــا  قال ــــــــ  م ــــــــ   هــــــــا  ال                                       اب ــــــــ    وســــــــلم لو رســــــــوت هللا  ــــــــل  هللا علي
                      ي ـــــــــــاو علـــــــــــ  ال ـــــــــــو ي  االعتمـــــــــــاد علـــــــــــ  ال ـــــــــــوا ر القلفيـــــــــــ      ويســـــــــــتندون 
                     ))  أســـــــتف   قلبـــــــك ((  .  وقولـــــــ    ـــــــل  هللا عليـــــــ  وســـــــلم  ))  الفـــــــر مـــــــا ا م نـــــــ 

                                              عليــــــــ  وســــــــلم  لواب ــــــــ   ))  اســــــــتف  اليــــــــ  الــــــــنف  ((  .  وانمــــــــا قــــــــات  ــــــــل  هللا
ــــــــو  ــــــــال ــــــــ  قل ــــــــي  ك ــــــــور  هللا     ل ــــــــورا فن ــــــــ  من ــــــــك  ((     حــــــــ ن  رأن قلب  حا                    قلب

نما ه  القلوو ال اهر      المن ر  المنور   .   ل ستفتاء  .  وا 
ـــــــــــــ   ان ال ـــــــــــــو ي     ال  ي  ـــــــــــــذون    ـــــــــــــ  اذا  ت ارضـــــــــــــ عل ـــــــــــــال وا ر  القلفي                                  ب

ـــــــــــاو ـــــــــــي الكت ـــــــــــارض  كشـــــــــــفك  م ـــــــــــون  اذا ت  ـــــــــــاو والســـــــــــن      ويقول ـــــــــــي الكت                                 م
ــــــــــــ  والســــــــــــن      اضــــــــــــ                            ن هللا ضــــــــــــمنارو  بكشــــــــــــفك  عــــــــــــرض  الحــــــــــــائ      وق

  ولــم  يضــمنها لــ   ــ  الكشــف    وقــد د ــ  ر ــ  علــ  ســ دنا    ال  ــم    ــ  الكتــاو والســن 
وق   من  نظر   عل  امرأ     ال ري      قات ل  أم ر  وكان قد  -رض  هللا عن   -عرمان  
                      عرمــــان  :   ــــد    أحــــدكم و ــــ   ع نيــــ   أرــــر الأنــــا     قــــات الر ــــ  مت  بــــا  : المــــ من ن

ـــــــــد رســـــــــوت هللا   ـــــــــات ال    ولكنهـــــــــا  راســـــــــ  أوحـــــــــ  ب  ـــــــــ من ن  ق  ق ـــــــــر الم ـــــــــا أم                            ي
 الم من     اتقوا  راس  الم من  ان   نظر  فنور هللا  .  

 
  ولياء  هللا :   ي  و حو ال -7

ي تــرض  علــ  ال ــو ي   أنهــم يحفــون أوليــاء  هللا     ويتفركــون  فهــم    ويتوســلون  فهــم  
أحفوهم      ن   ت ال  يقوت      أوليائ    ل ولياء  بحو هللا  ل ولياء ال  هللا    أما حفهم

حــو  ــ  هللا  ر ــو  هللا  عليــ  ويرضــاد     أمــا  التفــرك   )  يحــفهم  ويحفونــ   (     هــو اذن
   فهم      ان هللا 
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ـــــــاكن   و ـــــــض  ا م ـــــــارك ب  ـــــــب ـــــــض الشـــــــهور    ب ـــــــام    وب  ـــــــض  ا ي ـــــــر اب                     رك  م
 وسـف                الك ب   الف    الحرام    ويوم عر     وشهر رمضان    وبارك قمي 

السـ م                          رتـد  ب ـ را  عليـ  الس م    لما ألق  عل  و ـ  أفيـ  علي  ا
و اء    القرآن الكـريم  علـ  لسـان سـ دنا عيسـ   عليـ  السـ م )  و  لنـ   مباركـا  أ نمـا 

فركا  هللا  ت رن علـ  آت افـراهيم  عليـ  السـ م  و اء كذلك     القرآن  الكريم  أن كن  ( 
   قال  الم ئك  المرات   ) أت  فـ ن  مـن أمـر هللا   رحمـ   هللا و ركاتـ   علـيكم أهـ  الف ـ  

اليـ       حم د  م  د  (  ومـن فركاتـ  ت ـال  علـ هم  رأقهـا  هللا  ان حملـ   ب ـد سـن ان 
   الف ات لما  ريد .سبحان  هللا

ــــــــــــــا  ــــــــــــــار موالن ــــــــــــــون ب ر ــــــــــــــ هم     تفرك                                   وكــــــــــــــان ال ــــــــــــــحاب  رضــــــــــــــوان هللا عل
                              رســـــــــــوت هللا  ـــــــــــل  هللا عليـــــــــــ  وســـــــــــلم    كـــــــــــان اذا حلـــــــــــ  شـــــــــــ رد  تقاســـــــــــمود 

ــــــد   ــــــ  الشــــــ ر   الواح ــــــانوا يقترعــــــون عل ــــــم ك ــــــ  أنه ــــــنهم     حت ــــــا ف                           وشــــــرو  يم
                               ب ضـــــــــهم  دمـــــــــ  ولـــــــــم يقفـــــــــ  أن  لقيـــــــــ  علـــــــــ  االرض   وتفـــــــــرك ســـــــــ دنا  ك ـــــــــو
ـــــــ      ـــــــر ض أن  في هـــــــا  لم اوي ـــــــ  وســـــــلم     ـــــــ   ـــــــل  هللا علي ـــــــر ففردت ـــــــن الأه                      اف

                             كانـــــــــ  موالنـــــــــا  رســـــــــوت هللا  ـــــــــل  هللا عليـــــــــ  وســـــــــلم  حلـــــــــ   علـــــــــ   وكـــــــــان
ـــــــ    ـــــــا ل ـــــــن عـــــــو     ع اه ـــــــرحمن ف ـــــــد ال ـــــــا  ســـــــ دنا عف ـــــــد      ســـــــ ل   اياه                            د 
ــــــــ  لمــــــــاذا  تســــــــ ت  رســــــــوت ــــــــرحمن    وقــــــــالوا ل                            ــــــــ م ال ــــــــحاب  ســــــــ دنا عفــــــــد ال

ـــــــــ  وســـــــــلم  حل ـــــــــهللا  ـــــــــل  هللا علي ـــــــــرد  الســـــــــائ  ت ـــــــــ    وهـــــــــو ال   ـــــــــات ان                                   ق   ق
                       أود أن أكفــــــــن    هــــــــا عنــــــــد مــــــــوت    وكــــــــذلك كــــــــرم موالنــــــــا رســــــــوت هللا  ــــــــل  هللا
                                             عليــــــــــــ  وســــــــــــلم ســــــــــــ دتنا  ا مــــــــــــ  فنــــــــــــ  أســــــــــــد ) أم االمــــــــــــام علــــــــــــ  كــــــــــــرم

ــــــــا  ــــــــل  هللا ــــــــ هللا و هــــــــ   (   كفنه ــــــــ  قمي ــــــــ      واضــــــــ  ي   علي                           وســــــــلم   
                          م هـــــــا  ـــــــ  قفرهـــــــا    ولمـــــــا ســـــــئ    ـــــــ  ذلـــــــك قـــــــات  ـــــــلوا  هللا عليـــــــ   ))  انمـــــــا

 البستها قمي    لتكس  من حل  ال ن      واض      م ها  ل هون  عل ها  ((  .
                          )   يمـــــــــا رواد  افـــــــــن اســـــــــح   (ويحـــــــــدث  ســـــــــ دنا  أفـــــــــو  أ ـــــــــوو االن ـــــــــارن    

ـــــــ  ـــــــم نب ـــــــث  ب ـــــــ  وســـــــلم ال شـــــــاء  ر ـــــــ   ـــــــل  هللا علي ـــــــا ن ـــــــني ل ويقـــــــوت  : كن
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ـــــــا ـــــــدد   كلن ـــــــوو  موضـــــــي    ـــــــا وأم أ  ـــــــ   أن ـــــــا  ضـــــــل   تتب  ـــــــاذا  رد  عل ن ـــــــ                               الي
 .من   نفتغ  فذلك  الفرك  

ـــــــــ  ســـــــــ دتنا عائشـــــــــ   رضـــــــــ                               اذا ذكـــــــــر  عمـــــــــرهللا عنهـــــــــا تقـــــــــوت  :   وقـــــــــد  كان
ـــــــ      ويقـــــــوت ســـــــ دن  أرو   :  وكـــــــان  شـــــــ   ـــــــ ن ـــــــاو الم ل                           ا  يقـــــــوت  اذا  كان

ـــــــ  ر هـــــــم                             الرحمـــــــ  تنـــــــأت  عنـــــــد ذكـــــــرهم     مـــــــا ظنـــــــك بمـــــــوا ن  ا تمـــــــاعهم  عل
ـــــــا ـــــــ  ب ـــــــدومهم علي ـــــــوم ق ـــــــرض  ـــــــ   فهـــــــم وت  ـــــــارتهم  تهنئ ـــــــدنيا     أي ـــــــن ال                            ل رو   م

                         لمــــــــا  ت ــــــــدد  مــــــــن نفحــــــــا  الرحمــــــــ  علــــــــ هم   هــــــــ  مســــــــتحب      وغ ــــــــر ذلــــــــك
 كر ر  دا    

 
 التوس  بال الح ن :  -8

ـــــــد      ـــــــ     ـــــــالف التوح  ـــــــ  هللا     ـــــــ  شـــــــ ء   ي                              أمـــــــا التوســـــــ   بال ـــــــالح ن  ال
                             مـــــــــا دام  المـــــــــ من  ي تقـــــــــد  أن كـــــــــ  شـــــــــ ء  بـــــــــ مر هللا    وان هللا ت ـــــــــال  يكـــــــــرم 

ــب ض  بــالب ض    وي لــم الــب   ض بــالب ض     ويــرأ   الــب ض بــالب ض     وا ســباو ال
بمسـفباتها     ولقـد قـات   سـباو أالـذن ر ـ  ذن  مسففها  سـبحان     وهـو اتها  بت ت  رمر 

د  هللا أال      رأق  علـ  أ ـدن ال بـاد   ارض  هللا عن   ر   لس دن االمام   فر ال اد 
ــــــذن قــــــات  يــــــ   أفــــــو حنيفــــــ   مــــــا رأ ــــــ   أ قــــــ   قــــــات                                   االمــــــام ال ــــــاد  )  وهــــــو ال

ـــــــــ  هللا اال ـــــــــك   أف ـــــــــك ذل ـــــــــ  هللا علي ـــــــــد (  أف ـــــــــن محم ـــــــــر ف ـــــــــن   ف ـــــــــ م                                     أن    
ـــــــــك  أا  أر  ـــــــــ  رأق ـــــــــن أدعـــــــــو هللا أن     ـــــــــض    ولك ـــــــــن ب  ـــــــــاد  ب ضـــــــــهم  م                            ال ب

ـــــــ     وال  ـــــــار  لق ـــــــد  ي ـــــــ    ـــــــن                        عل ـــــــ  م ـــــــ    ان ـــــــدن شـــــــرار  لق ـــــــ  أ  ـــــــ   عل    ل
 الشقاو   .

المــــــــ من أن الــــــــول  يملــــــــك فذاتــــــــ   نف ــــــــا                        والــــــــذن يضــــــــر ال ق ــــــــد     أن ي تقــــــــد   
ـــــــــك    نهـــــــــم                            ـــــــــد  ذل أو ضـــــــــرا    ولـــــــــي   ـــــــــ  ال ـــــــــو ي  أو ال ـــــــــوام أحـــــــــد ي تق
ــــــــــاركهم                             ــــــــــ  ب ــــــــــرهم   ولكن ــــــــــدون  أن هللا أمــــــــــاتهم وأقف ــــــــــاء   وي تق ــــــــــأورون ا ولي  

ــــــــــــ ــــــــــــواهم     وك ــــــــــــ  ال ــــــــــــالحا  ب  ــــــــــــاء هللاب ــــــــــــ حهم وتق ــــــــــــو يقهم  ال                                  ان ت
 وعنا ت  
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                                 أن الكفــــــــــــــار تقر ــــــــــــــوا الــــــــــــــ  هللا قــــــــــــــوت الم ترضــــــــــــــون   يومــــــــــــــن ع ــــــــــــــو أن 
                             با ورــــــان     رــــــم عفــــــدوا ا ورــــــان     ــــــ  ن ال بــــــاد   مــــــن الحــــــو ق  وأ ــــــن  ا ورــــــان 
ـــــــــم ووالـــــــــود     ـــــــــود     ووااله ـــــــــفهم هللا وأحف ـــــــــر  ن الـــــــــذ ن أح ـــــــــاء المق ـــــــــن ا ولي                         م
                                     وعاشــــــــوا  موحــــــــد ن     ومــــــــاتوا  كــــــــذلك      ن  الم  ــــــــ   ســــــــبحان   ال يســــــــترد  

                   يمـــــــــن  علـــــــــيكم  أن  ع  تـــــــــ      والتوح ـــــــــد  ع ـــــــــاء  هللا للموحـــــــــد ن  )  فـــــــــ  هللا
 .  اكم  ل يمان  (ده
ــــــــــا  الن   ــــــــــ  يواذا  نحــــــــــن  دققن ــــــــــ ظــــــــــر    و ــــــــــدنا أن هــــــــــذد الضــــــــــ   الت                                   رضت

                                 فهــــــــــا علــــــــــ  التوســــــــــ  والمتوســــــــــل ن   انمــــــــــا هــــــــــ  نات ــــــــــ  مــــــــــن ســــــــــوء ظــــــــــن 
ـــــــــون ب ـــــــــالم من ن   والم من ـــــــــر                           ب ـــــــــ  م ـــــــــرآن حـــــــــام هم عل ـــــــــد هللا موحـــــــــدون والق حم

                          ا أمنــــــــ  مــــــــن الأيــــــــ  عــــــــن التوح ــــــــد ال ــــــــال    ومــــــــن  ضــــــــ  هللا علــــــــ  ا مــــــــ  
                                      المحمديــــــــ  أن أبقــــــــ  لهـــــــــا م  ــــــــأ  القــــــــرآن الكـــــــــريم   وحفظهــــــــا مــــــــن التحريـــــــــف 

 ر   والقرآن الكريم نا   ب يا  التوح د ال ال  .والتغ  
 
ـــــــــا  ـــــــــاه لم ـــــــــ  هـــــــــذد المســـــــــ ل     ارت ـــــــــا   ـــــــــا   وم ـــــــــض الن ـــــــــد ســـــــــ لن  ب                                   ولق

ـــــــــم   ا ـــــــــو عبـــــــــادد  ـــــــــ  أن هللا ل                                 ســـــــــم   منـــــــــ    وأذكـــــــــر أنـــــــــ  كـــــــــان  يمـــــــــا قل
                    رســـــــل ن مـــــــن البشـــــــر      لهـــــــم وســـــــ ل مباشـــــــر    فـــــــ   ـــــــا فهم علـــــــ  ألســـــــن  الم

ـــــــــ   ـــــــــاذا انـــــــــا احترمـــــــــ  المرســـــــــل ن وا  ـــــــــتهم وتفركـــــــــ  فهـــــــــم   م تقـــــــــدا                             التفلي
                                أنهـــــــــــم عبـــــــــــاد مكرمـــــــــــون بالرســـــــــــال     ـــــــــــ    ر نـــــــــــ  هـــــــــــذا التوح ـــــــــــد    ن 

 فهم من آرار ع اء هللا لهم .  اعتهم من  اع  هللا   والتفرك 
 

                                  وقلــــــــــــ  ان المــــــــــــن م واحــــــــــــد ســــــــــــبحان    لكنــــــــــــ    ــــــــــــ  لموالنــــــــــــا رســــــــــــوت هللا 
ـــــــــاو  ـــــــــن ب ـــــــــ  وســـــــــلم م ـــــــــن  االســـــــــففي   ـــــــــل  هللا علي ـــــــــي ان امـــــــــ  ف ـــــــــا م                              ن ام

ـــــــــاذا تق ـــــــــ ـــــــــالوا   م ـــــــــك وق ـــــــــ  ذل ـــــــــرآن    ت  فـــــــــوا أن يســـــــــم وا من                          د ق قلـــــــــ  الق
ــــــــــــــا رســــــــــــــوت هللا  ــــــــــــــل  هللا عليــــــــــــــ  وســــــــــــــلم ــــــــــــــال  يقــــــــــــــوت لموالن                                       أن هللا ت 

هو هللا ات  هللا (    المن م و ) واذ تقوت للذن أن م هللا علي  وأن م  علي  أمسك علي  أو كو 
ـــــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــــوت  ـــــــــــــــــــــــــــان موالن ـــــــــــــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــــــــــــا ك ـــــــــــــــــــــــــــدد   ولك                                                            وح
ــــــــــد  ــــــــــ  أي ــــــــــد   وســــــــــفو عت ــــــــــان أي ــــــــــ  وســــــــــلم ســــــــــفو ايم  هللا  ــــــــــل  هللا علي
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ــــــــــــا  ــــــــــــال  . وهم ــــــــــــ مر هللا ت  ــــــــــــ  ب ــــــــــــ  من مــــــــــــا علي ــــــــــــد     ل                                   وســــــــــــفو أوا  أي
                               م رضــــــــــان ال رالــــــــــث لهمــــــــــا   م ــــــــــرض التوح ــــــــــد ولــــــــــي  مــــــــــي هللا أحــــــــــد  يــــــــــ  
ـــــــــــــ  ـــــــــــــرض ا ســـــــــــــباو الت ـــــــــــــ ن وال شـــــــــــــريك   وم  ـــــــــــــر والمشـــــــــــــ ر وال م                                   الوأي

 قام  ب مرد    ان اعترضنا عل ها اعترضنا عل  آمرد وتدف رد .
ــــــــــ  أال  توســــــــــ    ــــــــــو حــــــــــر   ــــــــــ    وه ــــــــــ  ب ــــــــــذو  التوســــــــــ  ال نلأم ــــــــــذن ال                                        وال

ــــــــر ــــــــ  شــــــــئ أن يكف ــــــــي  مــــــــن الحــــــــ  أو االن ــــــــا    ــــــــ  هللا ب حــــــــد   انمــــــــا ل                              ال
                                                  غ ــــــــــرد بالتوســــــــــ    مــــــــــي أن هللا حفــــــــــظ الغ مــــــــــ ن ب ف همــــــــــا ال ــــــــــال     ــــــــــ وح 

ـــــــا  ال ـــــــد انتف ـــــــا يف  ـــــــو م ـــــــأ   وه ـــــــ  الكن ـــــــيم ال ـــــــدار عل ـــــــنلل ضـــــــر أن يق                               حـــــــ  م
ـــــــــــ  االحيـــــــــــاء أن ي ـــــــــــلوا  ـــــــــــ   ال نـــــــــــاأ  افيـــــــــــ  ال ـــــــــــال                               . و ـــــــــــرض هللا عل

                    علــــــ  موتــــــاهم   مــــــي أن هللا قــــــادر علــــــ  المغفــــــر  بغ ــــــر دعــــــاء الم ــــــل ن   لكــــــن 
ـــــ ـــــدن ال ـــــ  أ  ـــــ  ت ـــــال      ريهـــــا عل ـــــب ض   هـــــذا مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر رحمت                                  ب ض لل

ـــــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــــذ ن آمن ـــــــــــــــــــ     يســـــــــــــــــــتغفرون لل ـــــــــــــــــــذلك يســـــــــــــــــــ ر هللا الم ئك                                           وك
) الذ ن يحملون ال رش ومن حول  يسـبحون بحمـد ر هـم وي منـون بـ    ويسـتغفرون للـذ ن 

 ن تــافوا واتب ــوا ســف لك وقهــم عــذاو آمنــوا   ر نــا وســ   كــ  شــئ رحمــ  وعلمــا  ــاغفر للــذ
ال حيم   ر نا واد لهم  نا  عدن التـ  وعـدتهم ومـن  ـل  مـن آبـائهم وأأوا هـم وذريـاتهم 
انك ان  ال أيأ الحكيم وقهم الس ئا    ومن ت  الس ئا   ومئذ  قد رحمت  وذلـك هـو الفـوأ 

 ال ظيم ( . 
 

ـــــــــا  ـــــــــم نســـــــــم هم ب ذانن ـــــــــا   ول ـــــــــ  ب ع نن ـــــــــر الم ئك ـــــــــم ن ـــــــــال ونحـــــــــن ل                                    وهللا ت 
ـــــــ    ـــــــ   ضـــــــ  هللا مـــــــي أوليائ ـــــــا    لمـــــــاذا نح ـــــــر عل ـــــــا مـــــــا ح ـــــــو عن                                                       كشـــــــف لن
ــــــــد  ــــــــذن  ق ــــــــ  ال ــــــــ  وســــــــلم ا عم ــــــــا رســــــــوت هللا  ــــــــل  هللا علي ــــــــم موالن ــــــــد عل                                                                                         وق

 ب رد أن يس ت هللا بح  السائل ن علي  والحد ث م رو  . 
 

                                 والــــــــدعاء نفســـــــــ  الـــــــــذن نــــــــدعو ر نـــــــــا بـــــــــ    وســــــــ ل  مـــــــــن وســـــــــائ  اال ابـــــــــ   
                               ر دعـــــــــاء   لكـــــــــن الـــــــــدعاء مظهـــــــــر مســـــــــنون مـــــــــن ـــــــــء   وبغوهللا ي  ـــــــــ  فـــــــــدعا

ــــــــــائن  ــــــــــي بمــــــــــا هــــــــــو ك ــــــــــم ر  ــــــــــوم أن القل ــــــــــار   وم ل ــــــــــ  واال تق مظــــــــــاهر ال فودي
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                                    مـــــــــ     ولكـــــــــن   ـــــــــ  هللا الـــــــــدعاء مـــــــــخ ال بـــــــــاد   كمـــــــــا  ـــــــــاءياالـــــــــ   ـــــــــوم الق
     حي  الف ارن  .

                         غنيــــــــــاء المـــــــــــات    وال ب     والمتوســــــــــلون  ال  يســــــــــ لون هللا بال غـــــــــــا   ال بــــــــــافر  
                            ـــــــــ هم )  يحـــــــــفهم ويحفونـــــــــ  (    وبمـــــــــن لكـــــــــنهم  توســـــــــلون اليـــــــــ  بمـــــــــن قـــــــــات

رد ات ال  عفدا  أحو  ان يكرمـ   ـ  أو قات   هم )  ان أكرمكم عند هللا أتقاكم (    واذا أحو 
فت   فـن  القـرآن الكـريم  كمـا تقـدم  ا دار رب د  موت      واقام  ال    كما يكرم      ذريت 

     هم  )  لهم ما يشاءون  عند ر هم  ( .ل  وكف  شر ا  ولياء هللا  أن يقوت ت ا
الهـادن    قـات ت ـال    وفو الهدن   وان كان هللا ت ال  هوقد     هللا موالنا  رسوت هللا س 

ل  أن  نف    السفو  هداد  بالسـفو )  وانك لتهدن ال   را  مستقيم  (  ومن شاء هللا ت ا
  ومن شاء هللا  أن يضل   لم  نف    السفو   والف   ا    الحالت ن   و   الحالـ  ا   ـر   

مـن يشـاء  (   نـ  ت ـال   ـتكلم   ـ  قات ت ال  ) انك ال تهدن من أحفف   ولكـن هللا  هـدن 
ض التوح د  وهذا ما يقي  ي  م رض  التوح د    وال   وأ ال ل  ف ن م رض ا سباو وم ر 

الم ترضون دون تفرق  ف ن الم رض ن  .  وأن  ال تقوت  لقن   أف      وان كان هو سفو 
 لقك    ويقوت س دن أفو  الو المكـ  ))  قـو   القلـوو  ((  :  ان هللا ت ـال  قـد أظهرهـا  

ن وكـ  بكـم  (    رـم  أسبابا  وأرف   نفس     ها     قات ت ال  ) ق   تو اكم ملك المو  الـذ
ر     وأظهر نفس    قات ت ال  )  هللا  تو   ا نف   حـ ن  موتهـا  (  وكـذلك  قـات  فريـ   
)   هو  لك غ ما  أكيا  (   ن هللا ت ال  وهو ل  أن  هو لها  ذكر نفس  وهو يشهد ر   

 قات )  ووهفنـا    ومرل   قوت موس   علي  الس م  )  ال أملك  اال نفس   وأ   (   ن هللا
ل  من رحمتنا  أ اد هارون  نفيا  (  وهو    الحقيق   ال يملك نفس   وال أ اد   اذ ال مالك 
أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أال هللا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . 
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ــــــــدا  ــــــــ  اف ــــــــوت   ــــــــ  يق ــــــــ  رضــــــــ  هللا عن ــــــــو المك ــــــــو  ال  :                                     واســــــــت رد ســــــــ دن أف
ــــــــوا المشــــــــرك  ــــــــات ســــــــبحان  ) اقتل ــــــــذلك ق ــــــــروك ــــــــن ذك ــــــــ  م ــــــــ  مرل ــــــــات                                                ن (   وق

ــــــــــــم قــــــــــــات  ــــــــــــ  التوح ــــــــــــد                                    الواســــــــــــ   ) قــــــــــــاتلوهم ي ــــــــــــذفهم هللا ب  ــــــــــــديكم ( ر
                                                 )  لـــــــــم تقتلــــــــــوهم ولكــــــــــن هللا قــــــــــتلهم (   وقـــــــــات  ــــــــــ  اربــــــــــا  ا ســــــــــباو ور ــــــــــي 

                             رمــــــــ  (   ومـــــــــن شــــــــاء تف ـــــــــي ) ومــــــــا رم ـــــــــ  اذ رم ــــــــ  ولكـــــــــن هللا اهــــــــتفافح
ــــــــا  ــــــــ  " ارب ــــــــ  عل ــــــــد ك م ــــــــوو " عن ــــــــو  القل ــــــــاو "ق ــــــــ  كت ــــــــي عل ــــــــر    لي ل                          أكر

 .وا واس  " و اا سب
 

ــــــــــن ان ال ــــــــــحاب  لــــــــــم يستســــــــــقوا فرســــــــــوت هللا  ــــــــــ ــــــــــا ق ــــــــــ  م ــــــــــا م                                    ل  هللاأم
                        عليــــــ  وســــــلم حــــــ ن حــــــب  الم ــــــر    ــــــان الــــــرد علــــــ  ذلــــــك أن أم ــــــر المــــــ من ن
                                    ســــــــــ دنا عمــــــــــر قــــــــــات : اللهــــــــــم انــــــــــا كنــــــــــا نتوســــــــــ  فنفيــــــــــك  تســــــــــق نا   وا ن 

 نتوس  ب م نفيك  اسقنا .
                             ضــــــــــ ن وقفــــــــــوا عنــــــــــد قــــــــــوت أم ــــــــــر المــــــــــ من ن " ب ــــــــــم نفيــــــــــك " ولــــــــــو أن الم تر 

ــــــــــرو  ــــــــــ  لق ــــــــــ  روعــــــــــ   ي ــــــــــا  رضــــــــــ  هللا عن ــــــــــار ســــــــــ دنا ال ب ــــــــــرأوا أن ا تي                                  ل
                                  مـــــــــــن موالنـــــــــــا رســـــــــــوت هللا  ـــــــــــل  هللا عليـــــــــــ  وســـــــــــلم   وهـــــــــــو  ـــــــــــ  الواقـــــــــــي 

                           بموالنـــــــــــا رســـــــــــوت هللا ب ريـــــــــــ  غ ـــــــــــر مباشـــــــــــر   والحكمـــــــــــ  ظـــــــــــاهر  توســـــــــــ 
                             واضـــــــــــح     ـــــــــــان االستســـــــــــقاء لـــــــــــ   ـــــــــــ     ولـــــــــــ  دعـــــــــــاء وهـــــــــــ  تكـــــــــــال ف 
                                     شــــــــــــــرعي    ال ت ــــــــــــــور أن يقــــــــــــــوم موالنــــــــــــــا رســــــــــــــوت هللا  ــــــــــــــل  هللا عليــــــــــــــ  

 قفرد ل  د ها .  سلم من
ـــــــــ من ن  يـــــــــ     ـــــــــ  متـــــــــ ررا بحســـــــــن ظـــــــــن الم ـــــــــد دعـــــــــا ســـــــــ دنا ال بـــــــــا  ر                                       وق
                                  حتــــــــ  أنــــــــ  بكــــــــ  وهــــــــو  ــــــــدعو   ومــــــــا أن  ــــــــرغ مــــــــن دعائــــــــ  حتــــــــ  اســــــــت او
                                   هللا لــــــــــ    ونــــــــــأت الم ــــــــــر مــــــــــدرارا   وســــــــــم  ب ــــــــــد ذلــــــــــك ســــــــــاق  الحــــــــــرم ن 

 رض  هللا عن  . 
ـــــــــان  ـــــــــد ك ــــــــــ كر ـــــــــروق ـــــــــ  ـ ــــــــــ رضـــــــــ  هللا عن ـــــــــو ســـــــــ دنا ال بـــــــــا  ـ ــــــــــ   ان                                          الـ

ـــــــــر دعـــــــــاد أن ـــــــــ  ســـــــــ دنا عم ـــــــــن  ق ـــــــــرم ن   لك                                                                     مـــــــــن أ ـــــــــحاو رســـــــــوت هللا المك
ــــــــــ ــــــــــ  ـــــــــ  هللا عليـــــــــ  وســــــــــلم ـ ـــــــــ  موالنـــــــــا رســـــــــوت هللا ـ                                 يستســـــــــق  بـــــــــ قر هم ال
ـــــــــــ هم .  ـــــــــــ  لم ـــــــــــوأن التوســـــــــــ  وليســـــــــــ  ح ـــــــــــ  عل ـــــــــــ  رأ  وهـــــــــــ  ح ـــــــــــ   
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                                 وانــــــــــ  الأضــــــــــ   ذرعــــــــــا بــــــــــا ت   و هــــــــــا  النظــــــــــر  ــــــــــ   هــــــــــم المســـــــــــائ   
ـــــــــــ  . لا ـــــــــــ  الفرعي ـــــــــــ  احـــــــــــأن اشـــــــــــد الحـــــــــــأن لد ني ـــــــــــ  أضـــــــــــ   ذرعـــــــــــا . ف                                    كن

ـــــــــا  ـــــــــ  هـــــــــذد ال                            حـــــــــ ن يكفـــــــــر المســـــــــلمون ب ضـــــــــهم ب ضـــــــــا   اســـــــــتنادا لمر
ــــــــــاا ورســــــــــول  ــــــــــ من ب ــــــــــف   ــــــــــوأ لمســــــــــلم أن يكفــــــــــر مــــــــــن   ــــــــــ     ك                                 ال أئي

                          ـــــــــر   والقضـــــــــاء   ـــــــــرد وشـــــــــرد   وي ـــــــــل  الـــــــــ وم ئكتـــــــــ  وكتبـــــــــ  وال ـــــــــوم ا
                      القفلـــــــــ  لم ـــــــــرد أنـــــــــ   ـــــــــأور أوليـــــــــاء هللا   أن  توســـــــــ  فهـــــــــم متفركـــــــــا ب ـــــــــالح  

بـالكفر                   علماء راس ون    ال لم ويرمون ا م    و   المتوسل ن والأائرين 
الت  ـــو                       االســـ م   وأســـات هللا أن   نـــفهم  وأســـات هللا الرشـــاد  هـــ  

علـ  الســن                          االحمـ    الــذن  ب ـدهم عــن سـواء الســف     ومـا   ــرن 
ن لمهـم وال                           ب ض ال وام من الفاظ التتف  مي آداو الشري      اننا

 ال ا   ..                             ن ايمان ال  ائأ نكفرهم   النهم بحمد هللا م من 
 
 ــ ايمان ال و ي  بالكراما  :  9

                                        ـــــــــــــ من ال ـــــــــــــو ي  بكرامـــــــــــــا  ا وليـــــــــــــاء   وهـــــــــــــ  مـــــــــــــن بـــــــــــــاو ت   ـــــــــــــد هللا 
                            وليائـــــــــــ  ال ـــــــــــادق ن   ويقولـــــــــــون ان كرامـــــــــــا  ا وليـــــــــــاء م  ـــــــــــأا  لموالنـــــــــــا 
ــــــــ  ف ــــــــوار   ــــــــرم ولي ـــــــــلم ـ  ن هللا يك ـــــــــ  وسـ ـــــــــ  ــــــــل  هللا عل ـ                             رســــــــوت هللا ـ

 ال ادا   ن  متابي لرسول  ــ  ل  هللا علي  وسلم . 
ـــــــــــــ  ق ـــــــــــــ   ـــــــــــــ  مر ـــــــــــــاء هللا   ـــــــــــــا   ولي ـــــــــــــ  الكرام ـــــــــــــريم   أرف ـــــــــــــرآن الك                                             والق

آتيك ب  قف  أن  رتـد اليـك رش فلقي     قول  ت ال  " قات الذن عندد علم من الكتاو أنا ع
 هذا من  ض  ر   " .   ر ك    لما رآد مستقرا عندد قات

                                وق ـــــــــــ  مـــــــــــريم ـــــــــــــ عل هـــــــــــا الســـــــــــ م ـــــــــــــ " كلمـــــــــــا د ـــــــــــ  عل هـــــــــــا أكريــــــــــــا 
مـن   ـرأ   عنـد هللا ان هللا   لك هذا قالـ  هـو مـنالمحراو و د عندها رأقا   قات يامريم أن

 يشاء بغ ــر حســاو ".
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                                           وق ـــــــــــــــــ  أ ـــــــــــــــــحاو الكهـــــــــــــــــف الـــــــــــــــــذ ن قـــــــــــــــــات هللا ت ـــــــــــــــــال   ـــــــــــــــــ هم :
ـــــــــــ  ســـــــــــن ن واأدادوا تســـــــــــ ا (( ولمـــــــــــا ســـــــــــئلوا  ـــــــــــ  كهفهـــــــــــم رلرمائ ـــــــــــوا                                                             )) ولفر
                           كـــــــم لفرـــــــتم )) قـــــــالوا لفرنـــــــا  ومـــــــا أو ب ـــــــض  ـــــــوم ((   و ـــــــ  ذلـــــــك يقـــــــوت ب ـــــــض

 ال و ي  : 
                                      م ـــ دهــلس   شغ          حف ن ــالم   ان

                                                                     ــــــــدرون كـــــــــم لفرـــــــــوا كفتيــــــــ  الكهـــــــــف ال                                              
                                        وكــــــــــــان لســـــــــــــادتنا ال ــــــــــــحاب  كرامـــــــــــــا  ال تح ـــــــــــــ     قــــــــــــد رقـــــــــــــ  ســـــــــــــ دنا 

ــــــــك لافــــــــن مســــــــ ود الر ــــــــ  الملــــــــدوغ بفاتحــــــــ  الكتــــــــاو  شــــــــف                           وقتــــــــ    وكــــــــان ذل
                                 مــــــــن الهــــــــام هللا لــــــــ    وشــــــــرو ســــــــ دنا  الــــــــد فــــــــن الول ــــــــد الســــــــم الأعــــــــا   لــــــــم
ــــــــــ  مــــــــــن  ــــــــــذ ن ســــــــــ لود آي ــــــــــد ر ال ــــــــــان ال ــــــــــك رهب                                   يضــــــــــرد   وأســــــــــلم بســــــــــفو ذل
                               ا يـــــــا  حـــــــ ن دعــــــــاهم ل ســـــــ م   وســــــــ دنا عمـــــــر فـــــــن ال  ــــــــاو نـــــــادن ســــــــاري  
ـــــــــــ    ـــــــــــ  . . ال ف ـــــــــــ  ســـــــــــاري  : ال ف ـــــــــــات ل ـــــــــــار    وق ـــــــــــ د   ـــــــــــ  ب ـــــــــــو                                         وه
                              ســــــــم   ســــــــاري  وأ ــــــــذ حــــــــذرد مــــــــن ا عــــــــداء   و ــــــــاء ســــــــ دنا عفــــــــد هللا فــــــــن

ـــــــا ســـــــم ت   ـــــــات م ـــــــو  ق ـــــــ   ال ـــــــن أف ـــــــ  ف ـــــــودد لســـــــ دنا عل ـــــــا  بمول ـــــــات : عب                                ق ق
                                     وهــــــــ    ــــــــوأ لــــــــ  أن أســــــــمي  قفــــــــ  أن تســــــــمي  أنــــــــ     ســــــــماد عليــــــــا وقــــــــات
ــــــك  ــــــر ذل ــــــا    وغ  ــــــ  ال ب ــــــاء فن ــــــان مــــــن نســــــل   لف ــــــا ا مــــــ ك    ك ــــــ  أهــــــ  أب                             ل

 كر ر وكر ر  دا . 
 

                                    شــــــــــــ ئا كر ــــــــــــرا مــــــــــــن الكرامــــــــــــا   وكــــــــــــذلك رأ ــــــــــــ  مــــــــــــن أ ــــــــــــوان   ــــــــــــ  هللا
                       علـــــــــ  أنـــــــــ  أود أن أنبـــــــــ  الـــــــــ  أن الســـــــــاد  ال ـــــــــو ي  مـــــــــي ايمـــــــــانهم بكرامـــــــــا  
ـــــــــم ـــــــــون ان أه ـــــــــ  يقول ـــــــــ    ف ـــــــــا  الوالي ـــــــــ  ارب ـــــــــ    ـــــــــاء   ال  رونهـــــــــا الأم                                                   ا ولي
                                   كرامـــــــــــ  للـــــــــــول  هـــــــــــ  االســـــــــــتقام  علـــــــــــ  اتبـــــــــــا  الكتـــــــــــاو والســـــــــــن    وهـــــــــــ  
                                                 بمــــــــا ت ــــــــر  عنــــــــدهم بالكرامــــــــ  الم نويــــــــ    أمــــــــا ال ــــــــوار  التــــــــ  أشــــــــر  ال هــــــــا 
                                 ت يمــــــــــــا تقــــــــــــدم    تســــــــــــم  عنــــــــــــدهم الكرامــــــــــــا  الحســــــــــــي    وكملــــــــــــ  الر ــــــــــــا
                                مـــــــــن ال ـــــــــو ي  يســـــــــتح ون منهـــــــــا   وال  ـــــــــودون أن تظهـــــــــر علـــــــــ  أ ـــــــــد هم اال
ـــــدن مـــــن  ـــــات : عن ـــــ  المـــــاء ق ـــــ ن يمشـــــ  عل ـــــالوا ل مـــــام المـــــرت ش :                                   لضـــــرور    ق

ـــــــــر مـــــــــن  ـــــــــ  هـــــــــواد      ـــــــــ  المـــــــــاء . مكنـــــــــ  هللا مـــــــــن مغالب ـــــــــذن يمشـــــــــ  عل ال
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ــــــــــاا وحــــــــــدد   ــــــــــ  ب ــــــــــو همــــــــــ  ال ــــــــــو ي       تت ل ــــــــــ    -ســــــــــبحان    -وت ل                                   حت
ـــــد ـــــ   ت ـــــال  ))  مـــــنكم  مـــــن  ري ـــــو  قول                      ان  االمـــــام  الشـــــفل   لمـــــا ســـــمي  تاليـــــا   تل

                       ن   الــــــــو هللا قالــــــــدنيا ومــــــــنكم مــــــــن  ريــــــــد ا  ــــــــر   ((     ــــــــر   وقــــــــات  وأ ــــــــ
ـــــــــ  عـــــــــن  لـــــــــو ـــــــــف  ران أن  ر ـــــــــي همت ـــــــــا أ ـــــــــ   رعـــــــــاك هللا     ك  ـــــــــانظر ي                          

                   ار   بـــــــاا ســـــــ دن  عفـــــــد الســـــــ م  ال نـــــــ  الـــــــ  ال ـــــــال      وكـــــــان  شـــــــ     ال ـــــــ
                     ال نـــــــــ  يقـــــــــوت   ـــــــــ  دعائـــــــــ  :  وأســـــــــ لك  -رضـــــــــ  هللا  عنـــــــــ     -الحلـــــــــوان   

                              نهــــــــا  مكــــــــان  قر ــــــــ  منــــــــك     كمــــــــا كانــــــــ  المحبــــــــ  إالومــــــــا أســــــــ لك  اياهــــــــا 
 الولهان  الس د   راب    ال دوي   تقوت  :  

 
 ن   أحفــــها   راكا  اغ ر       لي   ق دن  من  ال نان    ن يما                

 
     الم تمي  :السلفي   -10

                    يظــــــــــن  ب ــــــــــض  الم ترضــــــــــ ن     ان اشــــــــــتغات الســــــــــاد   ال ــــــــــو ي   بال اعــــــــــ   
                             ومحبـــــــــــ   هللا    ـــــــــــدعوهم الـــــــــــ  اعتـــــــــــأات الحيـــــــــــا   الـــــــــــدنيا    ولـــــــــــي  ذلـــــــــــك  
                       ـــــــحيحا     وقـــــــد ف نـــــــا   يمـــــــا  تقـــــــدم  ب ـــــــض  المواقـــــــف  الرائ ـــــــ   التـــــــ  أرفتهـــــــا
                 تـــــاريخ االســـــ م  لـــــب ض  ائمـــــ   ال ـــــو ي      وانمـــــا يقـــــي  الم ترضـــــ ن   ـــــ  ذلـــــك 
ال      نهم   رون ب ض ا دعياء   دعون  أنهم   و ي      وهم عال   عل  الم تمـي    

فهمـ    وعل    ها    وليسوا ح    عل  ال و ي      ن ال و   يقـوم  بحـ   دنيـاد وأ ـراد
 ال ت ر  الكس  كما قف  : 

     هو       الدنيا   مضيي   ن  ب             وال عرض الدنيا  عن  الد ن شاغ  
                                وكـــــــــــذلك كـــــــــــان الســـــــــــاد   ال ـــــــــــحاب      قـــــــــــد كـــــــــــانوا عبـــــــــــادا  ـــــــــــ  لــــــــــــ لهم 
                                                 و لـــــــــــواتهم   وأســـــــــــودا  ـــــــــــ  نهـــــــــــارهم وغـــــــــــأواتهم     وال م مـــــــــــي   حـــــــــــد  ان
ــــــا و ــــــلوا    ــــــ   م ــــــ  مر ــــــوا     أو ي ــــــ   ال ــــــا   ل ــــــو   م ــــــاد    ــــــ  ودني ــــــظ د ن                                     يحف

                          وال شــــــــــر   أعــــــــــ   - ــــــــــل  هللا عليــــــــــ  وســــــــــلم   – قــــــــــد  ســــــــــ دوا  ب ــــــــــحفت  
ـــــــ     ـــــــن شـــــــر   ال ـــــــحب    الت ـــــــم ـــــــتهم   ـــــــي هللا .ل ـــــــو هم  م   ال ـــــــف ا وت بقل
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 الحلوت واالتحاد : -11
ـــــــــ نهم  ر ـــــــــوا عـــــــــن التوح ـــــــــد ـــــــــ  ال ـــــــــو ي    ب ـــــــــم عل ـــــــــض أهـــــــــ  ال ل ـــــــــن ب                                                   

                                   حــــــــــــاد   واســـــــــــتندوا  ــــــــــــ    ـــــــــــنهم علــــــــــــ هم تالحلوت واال ال ـــــــــــحي    وقــــــــــــالوا بـــــــــــ
ــــــــدع  أنهــــــــا  ــــــــو ي ا ــــــــ  عــــــــن االســــــــ م وت ــــــــ  اليــــــــ   وائــــــــف أائغ ــــــــ  مــــــــا ذهف                                       ل

                                                وال ي ن نــــــــا مــــــــن أمــــــــرهم شــــــــئ   أو الــــــــ  كلمــــــــا  اشــــــــتفه  علــــــــ  غ ــــــــر ال ــــــــو ي  
 وحاسفوهم عل  ظاهرها وهللا ي  ذ بالنيا  ال بالظواهر .

                                 و هميــــــــــ  هـــــــــــذد المســـــــــــ ل    وات ـــــــــــالها بــــــــــ عأ مـــــــــــا يملـــــــــــك المســـــــــــلمون         
ـــــــــــ  المســـــــــــ ل  بشـــــــــــئ ـــــــــــدد ســـــــــــ ت رض ال ـــــــــــال  وتوح  ـــــــــــاا ت  ـــــــــــان ب                                       وهـــــــــــو االيم

 من الشره .
                                      االتحــــــــــــاد ح ــــــــــــث ورد  ــــــــــــ  كــــــــــــ م ال ــــــــــــو ي  المتمســــــــــــك ن بالكتــــــــــــاو والســــــــــــن 
ــــــــوت  ــــــــا يق ــــــــال    كم ــــــــراد هللا ت  ــــــــ  م ــــــــد   ــــــــراد ال ف ــــــــاء م ــــــــ     ن                                  انمــــــــا يق ــــــــدون ب

 : -رض  هللا عن   –س دن عل  و ا 
                                           هـــــــــــــــوالم ن  المســـــــــــــــم  باتحـــــــــــــــاد        وعلمـــــــــــــــك ان كـــــــــــــــ  ا مـــــــــــــــر أمـــــــــــــــرن 

                                                       ويرمــــــــــــ  ب ــــــــــــض أعــــــــــــداء الت ــــــــــــو  ســــــــــــ دن مح ــــــــــــ  الــــــــــــد ن فــــــــــــن عر ــــــــــــ  
                                                                حـــــــــاد   مـــــــــي أنـــــــــ  يقـــــــــوت  ـــــــــ تشـــــــــ خ الت ـــــــــو  االكفـــــــــر بـــــــــالحلوت واال  وهـــــــــو

 ((ما ن   : 252كتاب  الفتوحا  الملكي  )) باو 
                                                    الـــــــــــذن  توهمـــــــــــ  ب ضـــــــــــهم وأعظـــــــــــم دل ـــــــــــ  علـــــــــــ  نفـــــــــــ  الحلـــــــــــوت واالتحـــــــــــاد 

                          أن ت لــــــــم عقــــــــ  أن القمــــــــر لــــــــي   يــــــــ  مــــــــن نــــــــور الشــــــــم  شــــــــئ   وان الشــــــــم 
                                      فــــــــــدمــــــــــا انتقلــــــــــ  اليــــــــــ  فــــــــــذاتها   وانمــــــــــا كــــــــــان القمــــــــــر م  هــــــــــا    كــــــــــذلك ال

 لي   ي  شئ من  الق  وال ح   ي  . 
 

 ش را : –وقات رض  هللا عن  
 همـعالم     قات   قوت     مقال   ود  

     اتحدا    الواحد  باالل     ب ن                                                
 ب     وتـــيق   ال     محات   االتحاد  

 ردا ـش   عقل  عن ب   اال  هوت                                             
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 ت ــــــــــوعن شري ت  وعن حقيق         
                                                                         اعفـــــــــــــــد الهـــــــــــــــك ال تشــــــــــــــــرك بـــــــــــــــ  أحــــــــــــــــدا                                        

                                                                               ويقــــــــــــوت ال ــــــــــــار  بــــــــــــاا ســــــــــــ دن م ــــــــــــ ف  البكــــــــــــرن  ــــــــــــ  نفــــــــــــ  الحلــــــــــــوت
                                            واالتحـــــــــــاد )  را ـــــــــــي كتابـــــــــــ  الســـــــــــ و  الحـــــــــــداد  ـــــــــــ  أعنـــــــــــا  أهـــــــــــ  الأندقـــــــــــ 

 :  ( 68   –وااللحاد 
 

 هال  ـــ    واالتحاد   الحلوت   دعون 
                                                                            والو ــــــــــــــــــــــ  رــــــــــــــــــــــم الف ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ  هللا                                       

 وا رــــ    نأد عن   ور    والح 
                                                                                 لبــــــــــــــــــــــــــــــات   ــــــــــــــــــــــــــــــر  ت ــــــــــــــــــــــــــــــال  هللا با                                        

  ر الورن ــــــأحمد      شري     واتبي
                                                                                   مــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــاد عنــــــــــــــــــــــــــ  ر نــــــــــــــــــــــــــا ارداد                                    

                                            –رضــــــــــــ  هللا عنــــــــــــ   –واليــــــــــــك مــــــــــــا قالــــــــــــ  االمــــــــــــام أفــــــــــــو الحســــــــــــن النــــــــــــورن 
ـــــــــد  عـــــــــن  ـــــــــ   تق ـــــــــ     ان ـــــــــك الحـــــــــ  عن ـــــــــذا   ت ـــــــــال  هللا المل ـــــــــرو بال                                 أمـــــــــا الق

                                           ات ـــــــــــــ  بـــــــــــــ  م لـــــــــــــو   الحـــــــــــــدود واالق ـــــــــــــار   والنهايـــــــــــــ  والمقـــــــــــــدار   مـــــــــــــا 
                             نف ــــــــــ  عنــــــــــ  حــــــــــادث مســــــــــفو     لــــــــــ  ال ــــــــــمدي  عــــــــــن قفــــــــــوت الف ــــــــــ اوال 

 والو   . 
ـــــــــــ  محـــــــــــات   وهـــــــــــو ـــــــــــ  ن ت ـــــــــــذوا    وقـــــــــــرو هـــــــــــو  قـــــــــــرو هـــــــــــو   ـــــــــــدان  ال                                           ت

                                 قـــــــــرو بـــــــــال لم والر يـــــــــ    وقـــــــــرو وهـــــــــو  ـــــــــائأ  ـــــــــ  وا ـــــــــو  ـــــــــ  ن تـــــــــ  وهـــــــــو
                              و ــــــــف    ــــــــ  بــــــــ  مــــــــن يشــــــــاء مــــــــن عبــــــــادد   وهــــــــو قــــــــرو الفضــــــــ  بــــــــالل ف .
                                                        وقــــــــــــرو الفضــــــــــــ  بـــــــــــــالل ف هــــــــــــذا هـــــــــــــو مقــــــــــــام  ـــــــــــــ  الت ــــــــــــو     ذوقـــــــــــــ  
ــــــــــــات  ــــــــــــذن ق ــــــــــــاظ   وهوالمقــــــــــــام ال ــــــــــــ  ب لف ــــــــــــرون عن ــــــــــــ    وال ي ف                                                               الوا ــــــــــــلون الي

 ح ن و   الي  : –رض  هللا عن   –عن  االمام الغأال  
                                      ظـــن   ـــرا وال تســـ ت عـــن ال فـــر                        كـــان مـــا كـــان ممـــا لســـ  أذكـــرد  

ــــــــــــو الحســــــــــــن الشــــــــــــاذل  عنــــــــــــ  : أمــــــــــــا  ريــــــــــــ  ال ا ــــــــــــ                                           وقــــــــــــات ســــــــــــ دن أف
   ري  مسلوك تضمح  ال قوت    أق  القل   من و ف  . 
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 الد  عل  س دن مح   الد ن وعل  كبار االئم  :
                              قـــــــــــراء ا عـــــــــــأاء مـــــــــــا نبـــــــــــ وقفـــــــــــ  أن نتـــــــــــرك هـــــــــــذا الم ـــــــــــات   أود أن أذكـــــــــــر لل

ــــــــاو الشــــــــ ران   ــــــــد الوه ــــــــ  ســــــــ دن عف ــــــــ  –الي ــــــــ  كتاب ــــــــ  مقدم ــــــــ                                  رضــــــــ  هللا عن
ــــــــــــن ــــــــــــد ن اف ــــــــــــ  ال ــــــــــــ  وال ــــــــــــواهر (( مــــــــــــن أن ســــــــــــ دن مح                                القــــــــــــيم ) ) ال واق 

ـــــــــاو والســـــــــن  ـــــــــ    كـــــــــان متق ـــــــــدا بالكت ـــــــــ  مـــــــــن رمـــــــــ  م ـــــــــأان عر                                     ويقـــــــــوت ك
                              الشــــــــري   مــــــــن  ــــــــدد لحظــــــــ  هلــــــــك   و ميــــــــي مــــــــالم يفهمــــــــ  النــــــــا  مــــــــن ك مــــــــ 
ـــــــاهر الشـــــــري     ـــــــن ك مـــــــ  ظ ـــــــا عـــــــارض م ـــــــ    و ميـــــــي م ـــــــو ل لـــــــو مراتب ـــــــا ه                           انم

                                 عليـــــــــ    كمـــــــــا أ فرنـــــــــ  فـــــــــذلك ســـــــــ دن ومـــــــــا عليـــــــــ  ال مهـــــــــور  هـــــــــو مدســـــــــو  
                         الشــــــــ خ افــــــــو ال ــــــــاهر المغر ــــــــ  نأيــــــــ  مكــــــــ  المشــــــــر     رــــــــم أ ــــــــر  لــــــــ  نســــــــ   

ـــــــ الفتوحـــــــا   ـــــــ  قوني ـــــــ  ف  ـــــــ   ـــــــ  مد ن ـــــــ  نســـــــ   الشـــــــ خ الت ـــــــ  قافلهـــــــا  عل                              الت
                                 ا كنـــــــــ  توقفـــــــــ    يـــــــــ   وحذ تـــــــــ   حـــــــــ ن  ا ت ـــــــــر  لـــــــــم أر   هـــــــــا شـــــــــ ئا  ممـــــــــ

                                      مـــــــــــا وقـــــــــــي  –رضـــــــــــ  هللا عنـــــــــــ   –الفتوحــــــــــا    رـــــــــــم فـــــــــــ ن االمـــــــــــام الشـــــــــــ ران  
ــــــــن حنفــــــــ     وشــــــــ خ االســــــــ م ــــــــام  أحمــــــــد ف ــــــــ  حــــــــ  االم ــــــــن د  الأنادقــــــــ                                   م

                                    وكــــــــــــذلك –ف روأ ــــــــــــادن  واالمــــــــــــام  الغأالــــــــــــ    رــــــــــــم قــــــــــــات رضــــــــــــ  هللا عنــــــــــــ  ال
ــــــا ــــــ  كت ــــــا   ــــــ  أن ــــــالبحر  المــــــورود     دســــــوا عل ــــــد ف   المســــــم  ب ــــــ   مــــــن ال قائ                          مل

                                    الأائفـــــــ      وأشـــــــاعوا  تلـــــــك  ال قائـــــــد   ـــــــ  م ـــــــر  ومكـــــــ   نحـــــــو رـــــــ ث  ســــــــن ن 
 وأنا فرنء  منهما كما ف ن   ذلك       ب   لما  غ رتها 

 
 مبادنء ال و ي   :  
                                أن  علــــــــــ   ــــــــــر  منهــــــــــا   ــــــــــ  كســــــــــر حــــــــــدود هللامحاســــــــــب   الــــــــــنف     -أوال  

ـــــــ ـــــــن آ  ـــــــ   م ـــــــ  آ  ـــــــ   ســـــــبحان      والغفل ـــــــا  عن ـــــــن غفلته ـــــــذنو اال م ـــــــي ال                      ا وال يق
                                 الـــــــــــنف      يقومهـــــــــــا  الســـــــــــاد   ال ـــــــــــو ي   بكرـــــــــــر   الـــــــــــذكر   تـــــــــــأداد  ايمانـــــــــــا
ـــــ  حـــــو ـــــاذن  منفســـــها  ســـــبحان       نهـــــا    ـــــر   عل ـــــ   عـــــن الهـــــون  ب                       تســـــكن  ب

                             هــــــــا     وحكمتــــــــ   أنهــــــــذا هــــــــو افت و   وأمــــــــر   باالفت ــــــــاد  عنهــــــــا       الشــــــــهوا 
                                           ت ــــــــــر  مــــــــــن حولهــــــــــا الــــــــــ  حــــــــــوت هللا  وقوتــــــــــ     وتشــــــــــ ر  با تقارهــــــــــا اليــــــــــ  

                              ر   الـــــــ  لوالهــــــا لكنــــــا مـــــــنفــــــوتقــــــدر   ضـــــــل   الكف ــــــر   ــــــ  المغ  - ــــــ    لــــــ   -
كما  قات أفو  البشر  س دنا  آدم  وأو تـ   سـ دتنا  حـواء   ـ  ر وعهمـا  الـ  ال اسرين     

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــ   منهم ـــــــــــــــــ  وق  ـــــــــــــــــ   الت ـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــن ال   ئ ـــــــــــــــــ  تو تهم هللا      
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الكــ   مــن الشــ ر   المنهــ   عنهــا :  ))  ر نــا  ظلمنــا أنفســنا  وان  لــم  تغفــر لنــا  وترحمنــا  اب
فـــذلك    -ســـبحان    -وهـــدن     ودت   لنكـــونن  مـــن ال اســـرين  ((  .   تـــاو  هللا عل همـــا 
 ل   ئ   ا ول   ل نسان ا وت  .  المذنف ن  عل  باو تو ت   الذن  مح    عل  أعتاب 

 
                                  ويقــــــــــوت  ســــــــــ دن أفــــــــــو  الــــــــــو المكــــــــــ     ــــــــــ  كتــــــــــاو قــــــــــو   القلــــــــــوو  : وان 

مـواد                اهـا     وحـب  أرد   أن تقون  عل  نفسك   اضـ فها  بق ـي  اسـباو  هو 
ـــــــــــــ وت الملكـــــــــــــ   لهـــــــــــــا  أن ـــــــــــــك  و ـــــــــــــرعتك     ـــــــــــــ   علي                        شـــــــــــــهواتها    واال قوي
                   تحاســــــفها   ــــــ   كــــــ  ســــــاع      وتراقــــــو  حســــــفتها   ــــــ  كــــــ  وقــــــ      وتقــــــف عنــــــد 
ــــــــ  الهمــــــــ  ا  عــــــــأ و ــــــــ   ســــــــابق   ــــــــان  كان ــــــــن  وا رهــــــــا       ــــــــ   م ــــــــ   هم                                 ك
                                المــــــــــو      وبــــــــــادر   الغــــــــــوث   ــــــــــ  امضــــــــــائها   وان كانــــــــــ  الهمــــــــــ  لغ ــــــــــر هللا

 ت ال  سابق   وبادر     محوها  لئ   ترف   .
 
                                            ويســـــــــــــترد  رضـــــــــــــ  هللا عنـــــــــــــ  قـــــــــــــائ   :  كـــــــــــــان الحســـــــــــــن  اذا  تـــــــــــــ  قولـــــــــــــ  

ـــــــات ـــــــ   ((  ق ـــــــام  ال الي ـــــــ   ا ي ـــــــا  بمـــــــا أســـــــلفتم    ـــــــوا  واشـــــــر وا هن ئ                                ت ـــــــال  ))  كل
ــــــــــــامكم  هــــــــــــذد   اق  وهــــــــــــا  بال ــــــــــــد واال تهــــــــــــاد  ــــــــــــا ا ــــــــــــوات  هــــــــــــ   وهللا  أي                                         ي

ما                         ا عل تحسر بالسوء ) يا   ي وها      قد  قال  النف   ا مار وال تض
ــــــــدنيا  التــــــــ  ضــــــــي    ال مــــــــر    هــــــــا                                  ر ــــــــ   ــــــــ   نــــــــو  هللا  (  ي نــــــــ  أيــــــــام  ال

   ل  من الرواو  وال أاء  غدا  .
 
                                     وين ــــــــــــ   الســــــــــــاد   ال ــــــــــــو ي   المــــــــــــ من  أن  يحاســــــــــــو  نفســــــــــــ   مــــــــــــرت ن  

ــــــ                                 مــــــر   ب ــــــد   ــــــ   الضــــــح     لمــــــا  مضــــــ  ل لتــــــ      ومــــــا ســــــلف  مــــــن غفلت
ــــــــــ  اســــــــــتغفر  هللا     ومــــــــــر   ب ــــــــــد  ــــــــــان رأن  ن مــــــــــ   شــــــــــكر هللا     وان رأن  فلي                            

ــــ    ــــ   مــــن  ــــوت غفلت ــــن   وم ــــوم     لمــــا مضــــ   م ــــ  الن ــــوتر  وقف                        وســــوء  م املتــــ  ال
ـــــــــانوا  يحاســـــــــفون  أنفســـــــــهم  أشـــــــــد  مـــــــــن محاســـــــــب   ـــــــــالوا ان  الســـــــــلف ك ـــــــــد  ق                              وق
ــــــــالوا  ان مــــــــن ع مــــــــ  المقــــــــ   أن يكــــــــون االنســــــــان                            الشــــــــريك  لشــــــــريك     كمــــــــا ق

 . .  ذاكرا  ل  وو  غ رد    ناسيا  ل  وو  نفس 
 
ـــــــو    ـــــــ   ال ـــــــن أف ـــــــ  ف ـــــــا عل ـــــــ   –ويقـــــــوت امامن                              )) مـــــــن اســـــــت ظم  -رضـــــــ  هللا عن

ــــــــات  ــــــــا ق ــــــــ   نفســــــــ  ((    كم ــــــــرد  نســــــــ     ئ ــــــــ  غ  ــــــــ     -   ئ ــــــــرم هللا و ه   -ك
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ـــــــــوم الي  ـــــــــ   هللا   ـــــــــ    ـــــــــد  ((  -عـــــــــأ و ـــــــــ    -))ك ـــــــــا  ع  ـــــــــ    هـــــــــو  لن                                                   ي
                          وال يســــــــــــــت يي  المــــــــــــــ من  أن   ت نــــــــــــــو  م  ــــــــــــــي   هللا اال بم الفــــــــــــــ   نفســــــــــــــ 

 وهواد . . 
ــــــــون لــــــــ   ــــــــ  ال اقــــــــ   أن يك ــــــــوت الســــــــاد   ال ــــــــو ي   نا ــــــــح ن  لنــــــــا  :  عل                               ويق

                          يحاســــــووســــــاع  -عــــــأ  و ــــــ   -أر ــــــي  ســــــاعا  :  ســــــاع    نــــــا      هــــــا ر ــــــ   
للم  ـــم   و ـــ      وســـاع     لـــو   هـــا أوســـاع   يفكـــر   ـــ   ـــني هللا  عـــ   هـــا نفســـ    

 والمشرو      ان    هذد  الساع   عونا  ل   عل  ال اعا   .
ـــــــــــــــ    -وكـــــــــــــــان االمـــــــــــــــام ســـــــــــــــه  التســـــــــــــــترن     ـــــــــــــــوت  -رضـــــــــــــــ  هللا عن                                                             :يق

ـــــــي   ـــــــ   ال فـــــــد  منـــــــاأت  ال ـــــــديق ن  حقيقـــــــ   حتـــــــ  يكـــــــون  يـــــــ  هـــــــذد  ا ر                                ال  فل
ـــــــــــ  ـــــــــــ    ـــــــــــاو النه ـــــــــــالور    وا تن ـــــــــــ ت ب ـــــــــــ  الح ـــــــــــرائض بالســـــــــــن    وأك                                 أداء الف

 وال فر عل  ذلك ال  المما  .الظاهر والبا ن   
ــــــــــــ  ت ــــــــــــال  :  -رضــــــــــــ  هللا عنــــــــــــ    -ســــــــــــ دنا عمــــــــــــر  وكــــــــــــان                                           اذا تــــــــــــ  قول

ـــــــــــــا رـــــــــــــم  اســـــــــــــتقاموا ((    قـــــــــــــات  :  اســـــــــــــتقاموا  وهللا                                    )) ان اذ ـــــــــــــن قـــــــــــــالوا ر ن
 لر هم  ولم  راوغوا  روغان  الر الو  .

                                ن  ـــــــــــف   ال ـــــــــــو    أن يكـــــــــــون أكلـــــــــــ  ن مـــــــــــاويقـــــــــــوت الســـــــــــاد   ال ـــــــــــو ي     
ـــــــ  ـــــــا   ـــــــ   حب ـــــــ     وك مـــــــ  ضـــــــرور      ومـــــــن ســـــــهر  بالل  ـــــــ     ونومـــــــ   غلب                              اق

 حف ب   لم   الف   بالنهار      ان   أسهرد  بالل         دمت   . 
ـــــــــ   ـــــــــت لم  الك ـــــــــم ال ـــــــــم  كمـــــــــا  ت ـــــــــون  :  ت ل ـــــــــ مويقول ـــــــــان  يكـــــــــن  الك                                   م      

ــــــ  ــــــد ي  ب ــــــ  ال ــــــم    ــــــلتان  :  ت ــــــك    ــــــك     ول ــــــان ال ــــــم   يقي                            هــــــديك      
                    ذكرون يــــعلــــم منــــك     و منــــك    وت لــــم  بــــ  علــــم  مــــن عــــو  أ  هــــ   مــــن هــــو  أ هــــ  
الشـريف  :  ))   ـو    لمـن  شـغل   ع بـ   عـن ع ـوو  النـا          هذا  المقام  الحد ث 

 وأنف   الفض   من مال      وأمسك  الفض  من قول   ((  . .
ـــــــ     ـــــــذكرون قول ـــــــا   ـــــــ    ـــــــلوا  هللا  -كم ـــــــ م   -وســـــــ م  علي ـــــــ  ك ـــــــنا:  ))  ك                             ف

ـــــــ  ال ـــــــ   آدم علي ـــــــرو     أو نه ـــــــر بم  ـــــــ   : أم ـــــــ  اال ر ر ـــــــر                              ل ـــــــر    أو ذك عـــــــن منك
 هللا عأ و    ((  .   
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  د   الهم       لو هللا :   -رانيا  
ـــــــ        ـــــــ   لب ـــــــ     ـــــــو  أن  ي ـــــــد     ـــــــو ر  ـــــــرن  الســـــــاد   ال ـــــــو ي   أن   ال               

                          وي لــــــ   النيــــــ    ــــــ  عملــــــ       يق ــــــد  بــــــ  و ــــــ  هللا     ويكــــــون ذا همــــــ   ــــــ 
ـــــــ  وال يمـــــــ      ويقولـــــــون   لـــــــو  ال نـــــــ   بـــــــ  عمـــــــ  ذنـــــــو  مـــــــن الـــــــذنوو                                   يك

                        ر ))  لــــــــي  االيمــــــــان بــــــــالتحل      وال  بــــــــالتمن      ولكــــــــن فــــــــويســــــــتندون  الــــــــ  ال 
 ما  وقر     القلو  و دق   ال م   ((  .

ــــــــــدنياويقولــــــــــون ا                                   ن ب ــــــــــض الســــــــــلف ال ــــــــــال   كتــــــــــو  الــــــــــ  أحــــــــــد  أفنــــــــــاء ال
ــــدنيا ــــ   مــــن  أمــــر ال ــــ   وتحــــر   علي ــــده   ي ــــذن  تك ــــ   عــــن هــــذا  ال                      ي ظــــ   .  أ فرن
ــــــات ــــــات  ال  وهللا      ق ــــــ   ق   ق ــــــا تتمن ــــــ   م ــــــد     وأدرك ــــــا تري ــــــ   م ــــــ    ي                       هــــــ  فلغ
                                  أرأ تـــــــك هـــــــذا الـــــــذن أنـــــــ  حـــــــري   عليـــــــ   لـــــــم تنـــــــ  منـــــــ  مـــــــا تريـــــــد     ك ـــــــف

ــــــ   و ــــــر    عن ــــــات مــــــن ا  ــــــر   وقــــــد  أعرضــــــ   عن                        ا      مــــــا  أراك  تضــــــروهــــــتن
 ال     حد د  بارد  .ا
 
 ذكر المو   :   -رالرا    
ـــــــــــوت  الســـــــــــاد   ال ـــــــــــو ي    ـــــــــــات  يق ـــــــــــ   ق ـــــــــــال    -ان هللا  ـــــــــــو   الكا                                 :  -ت 

تركـ   ((       يمـاات رو ار  ـون  ل لـ  أعمـ    ـالحا ))  حن   اذا   اء  أحدهم  المو   قـ
  قول   ت ال     قات  :  ))  انها كلم  هو  قائلهـا  ((  .  ونهـ   رم  أ اب    قات  ك   وحقق

))  وأنفقـوا  ممـا  رأقنـاكم  مـن  قفـ     :ا  ريحا  عن  مرـ   هـذد  الحـات   قـاتالم من ن  نهي
  -أن بالمـات   -أن ي ت  أحدكم  المـو   يقـوت  رو لـوال  أ رتنـ   الـ  أ ـ   قريـو    ـد   

رضـ  هللا عنهمـا   -أن با عمـات     ويـروون  عـن افـن  عبـا    -ال الح ن  ((   وأكن من
ال   تمنـ   التـ   ر والر ـو      أشـد  شـ ء  علـ  أهـ  التوح ـد     نـ قول   :  هذد  ا ي  -

 ا  ر  . لدنيا أحد  ل   عند هللا    ر  ىال  ا
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ـــــــــد هللا  الحســـــــــ ن   ـــــــــ  عف ـــــــــا االمـــــــــام أف ـــــــــف موالن ـــــــــد  وق ـــــــــ   -وق                            -رضـــــــــ  هللا عن
 عل  المقافر   وما   ات ظ  ووعظنا  بالمو   قئ   :  

 ـوا  سكان   القفــور   اسكتــــ   ناد  
 ـاـفن   عن   متهم  تــرو  الحشا                                              

 اكن  قال   أتـدرن  ما   لــ   بســــ
 و رق  الكســا   لحمحمومأق                                               

 ا  ــمـــــ ب د م  ترابا وم    أع نهـ
 ـذن    من القــــــف ذن  بالقلتان    ك                                          

    مأقــتها أما ال ظــام   اننـــــ
 ون والشـــــ   تبا ن    المفا       تح                                           

 ن هذا كذا  ق     ذا  مـن ذا  ومــــ
 وت  فها  الفـل   تركتهــا  ممـا ي ـــ                                             

ـــــــــر   ـــــــــذن  لبســـــــــ  ســـــــــ دنا عم ـــــــــش  ال ـــــــــاتم  ال ـــــــــان نق ـــــــــ    -وك                                        -رضـــــــــ  هللا عن
 ))  كف  بالمو  واعظا ((  .

ـــــــــا  موالنـــــــــا رســـــــــوت هللا    ـــــــــاء  - ـــــــــل  هللا عليـــــــــ  وســـــــــلم   –وقـــــــــد  علمن                             أن الحي
ــــــب ن  ومــــــا                        ــــــرأ   ومــــــا وعــــــ      وال ــــــ  المــــــ من  ان يحفــــــظ  ال مــــــن هللا   و ــــــو  عل

ـــــــك   قـــــــد  اســـــــتحيا  مـــــــن هللا                              ـــــــ      مـــــــن   ـــــــ  ذل ـــــــذكر  المـــــــو   والفل حـــــــون     وي
 ح   الحياء  . 

ـــــــــ  ـــــــــر  لســـــــــ دنو  ـــــــــ  بك ـــــــــا  ع  و ـــــــــي  ســـــــــ دنا أف ـــــــــا  –ر م :                                   -رضـــــــــ  هللا عنهم
الحـــــــ  رق ـــــــ   وهـــــــو مـــــــي رقلـــــــ   مـــــــرنء    والبا ـــــــ   ف ـــــــف    وهـــــــو مـــــــي   فتـــــــ                            

                  و ــــــ ء     ــــــاذا حفظــــــ   و ــــــ ت  لــــــم  يكــــــن غائــــــو  أحــــــو اليــــــك مــــــن المــــــو  وهــــــو                                                
مــــــــــدركك     وان ضــــــــــي   و ــــــــــ ت     لــــــــــم يكــــــــــن غائــــــــــو أبغــــــــــض  اليــــــــــك مــــــــــن                                     

 المو   ولن ت  أد . 
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 التوا   بالح  والتوا   بال فر :  –راب ا 
ـــــــــــــا  توا ـــــــــــــون  ـــــــــــــالح    كم ـــــــــــــنهم ب ـــــــــــــا ف                                                                        توا ـــــــــــــ  لســـــــــــــاد  ال ـــــــــــــو ي   يم

ــــــــ  ربال ــــــــف ــــــــن فن ــــــــرك الحــــــــ  وال ــــــــفر م ــــــــن ت ــــــــا هللا ســــــــبحان  أن م ــــــــد علمن                                               وق
ـــــــــ ـــــــــان  اســـــــــرا عن ـــــــــات ت ـــــــــال  : )) وال  ـــــــــر االنســـــــــان ك ـــــــــ     ق                                   ن االنســـــــــان اد ر 

ـــــــــــــوا ـــــــــــــذ ن آمن ـــــــــــــالح   لفـــــــــــــ   ســـــــــــــر اال ال ـــــــــــــوا ال ـــــــــــــالحا  وتوا ـــــــــــــوا ب                                     وعمل
 وتوا وا بال فر (( . 

 
                                                 وال ــــــــفر عنـــــــــدهم محمـــــــــود  ــــــــ   ميـــــــــي  ـــــــــورد   مــــــــن  ـــــــــفر علـــــــــ  ال اعـــــــــ    

                                   عـــــــن ال ـــــــفر و ـــــــفر علـــــــ  الم  ـــــــي    و ـــــــفر علـــــــ  الـــــــب ء   لكـــــــنهم ال  رضـــــــون 
ال يســكن حن نــ  وأن نــ  حتــ   هللا    ن مفــدأهم منــ  ومنتهــاهم اليــ    ويقولــون ان المحــو ا

 يسكن مي محفوب    ومن أقوالهم : 
                                                 انمـــــــــــــا فـــــــــــــر د لقـــــــــــــاء الحف ـــــــــــــو              لـــــــــــــي  داء المحـــــــــــــو داء  ـــــــــــــداون 

                                      هـــــــــــذا  راعـــــــــــون أنفاســـــــــــهم مـــــــــــي هللا   وي ررونـــــــــــ  ت ـــــــــــال  علـــــــــــ  مـــــــــــا ســـــــــــواد ول
ــــــــــك أو كرهــــــــــوا  – ــــــــــن ذل ــــــــــا  ع ــــــــــوت الشــــــــــه د الحــــــــــ   : –رضــــــــــ  الن ــــــــــا يق                                 كم

 غر       وال    شم      ل     ما    وهللا
ـــــــــــــــــــــــــــــرون بانفاســـــــــــــــــــــــــــــ                                         ـــــــــــــــــــــــــــــك مق                                                                                اال وحب

 درهم ــــــــــاح   قوم   ال     لس       وال 
                                                                               اال وانــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــــد ر  فــــــــــــــــــــ ن   ســــــــــــــــــــ                                        

 هاــــسف    لحونن     كم    وللنا    مال  
ـــــــــــــا                                          ـــــــــــــا  للن ـــــــــــــن الن ـــــــــــــ  لنفســـــــــــــ  ود                                                                     د ن

 قوت أيضا رض  هللا عن  :يو
 
  لو  تلوم   كم    هواد         الئم    يا
ــــــــــــم                                        ــــــــــــم تل ــــــــــــ  ل ــــــــــــذن عا ن ــــــــــــ  ال ــــــــــــ  من                                                                        عا ن

 سكن      ال     حج   ول   حج   للنا  
                                                                  وأهـــــــــــدن مه تـــــــــــ  ودمـــــــــــ تهـــــــــــدن االضـــــــــــاح                                         

 ارح  ـــف    ال     قوم    بالف      ي و 
 بــــــــــــــــاا  ــــــــــــــــا وا   غنــــــــــــــــاهم عــــــــــــــــن الحــــــــــــــــرم                                      



 

 

112 

ــــــــــــوت : ــــــــــــ   يق ــــــــــــ  عق ــــــــــــاا ســــــــــــ دن الشــــــــــــ خ عل ــــــــــــار  ب ــــــــــــا أســــــــــــتاذن ال                                               أم
ـــــــــن  ـــــــــيض هللا عليـــــــــ  : لا ـــــــــاد عنـــــــــ  وهـــــــــو  نشـــــــــدد ارت ـــــــــاال م ـــــــــا  يمـــــــــا نقلن                                                       هام
 وــــلو محــــ أت قـــــالـــحارو فــالت
ــــــــــــــــــــــــا                                     ــــــــــــــــــــــــرد ولهان                                                                         عــــــــــــــــــــــــالج الشــــــــــــــــــــــــو  عم
 شو  ـكم الـــقد حــــ   ـــ ف فــــوتل

                                                                                   عليـــــــــــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــــــــــــن يف ـــــــــــــــــــــــــــ   نانـــــــــــــــــــــــــــا                                    
 ان ـــــذلون   ــــذرون  أو اعـــاع
                                                                       لســـــــــــــ  ا شـــــــــــــ  المـــــــــــــ م مـــــــــــــن ح ـــــــــــــث كانـــــــــــــا                                   
 حب  عندنـــ  المــــوم  ــــا اللـــانم
                                                                                 ال  أيــــــــــــــــــــــــــــــــــد المحــــــــــــــــــــــــــــــــــو اال ا تتانــــــــــــــــــــــــــــــــــا                                   
 رو ال اش ـــلما  حو مرـــرو الـــ 

                                                                                       تلـــــــــــــــــــــــــــ  المـــــــــــــــــــــــــــ م  ـــــــــــــــــــــــــــذك  هوانـــــــــــــــــــــــــــا                                   
 واد ــــال بس  اا ـــف   نا ـــرض   دـــق

                                                                     مـــــــــــــــــــــا لق نـــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــا رضـــــــــــــــــــــ نا هوانـــــــــــــــــــــا                                   
 ويقوت أيضا : 

 
  وانح   وقف  عل  ن ون االل  

ــــــــــــــــــــــ                                ــــــــــــــــــــــ  من ــــــــــــــــــــــذلك قلف ــــــــــــــــــــــرل ــــــــــــــــــــــ  ذك                                                                                 أت كل
 منا ا  غ رد   من  وا ل   قلف  

ــــــــــــــــــــــــــر                               ــــــــــــــــــــــــــ  الغ  ــــــــــــــــــــــــــودا ال  ألأل                                                                                 ــــــــــــــــــــــــــب   
 وأسك  هائما   مشتاقا  ار  أس

                                                                          وأن لــــــــــــــــــــ  ا ــــــــــــــــــــ ال ومــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــاقن  ســــــــــــــــــــ ر                              
  ف   حوت  شو  و   غفوت  هون 

ــــــــــــــ  ســــــــــــــر                                  ــــــــــــــ  وقفت ــــــــــــــم و  ــــــــــــــ  مشــــــــــــــ ت  عل و 
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                                     المقــــــــام كــــــــ م كر ــــــــر يفــــــــا ر بــــــــ  ع ــــــــرنا ع ــــــــور الت ــــــــو  ولــــــــ   ــــــــ  هــــــــذا
ــــــــــر  و                                   ن شــــــــــئ  المأيــــــــــد  ــــــــــار ي اليــــــــــ   ــــــــــ  د ــــــــــوان الهامــــــــــ  المســــــــــم  : االأاه

ـــــــــــدم .  ـــــــــــ   يمـــــــــــا تق ـــــــــــد أشـــــــــــرنا الي ـــــــــــ  االدو ال ـــــــــــو   وق                                                                  الســـــــــــمو الروحـــــــــــ   
ـــــــــــــر ـــــــــــــ    أكف ـــــــــــــ  ال ا ي ـــــــــــــ  أن ال ـــــــــــــفر عل                                        ويرشـــــــــــــدنا الســـــــــــــاد  ال ـــــــــــــو ي  ال
ــــــــــ     ــــــــــ  ال ا ي ــــــــــب ء   ويق ــــــــــدون بال ــــــــــفر عل ــــــــــ  ال                                        در ــــــــــ  مــــــــــن ال ــــــــــفر عل

ــــــــــ   ــــــــــد  نالــــــــــ    ــــــــــا ق ــــــــــد بم ــــــــــر ال ف ــــــــــات أو ال ــــــــــح  أوال  ب  ــــــــــن الم ــــــــــدنيا م                                             ال
                                                                                               ال ـــــــــاد   فـــــــــ   رعـــــــــ  ر ـــــــــ  ويرضـــــــــي  ســـــــــبحان   بمـــــــــا آتـــــــــاد مـــــــــن كـــــــــ  ذلـــــــــك

                                    د  ـــــــــ  الأهـــــــــد   لـــــــــي  الأهـــــــــد  ء وامتحانـــــــــا   وقـــــــــد مـــــــــر عليـــــــــك مـــــــــا قـــــــــالو تفـــــــــا
                                  أن تتـــــــــرك الـــــــــدنيا مـــــــــن  ـــــــــدك وهـــــــــ   ـــــــــ  قلبـــــــــك   فـــــــــ  الأهـــــــــد أن تتركهـــــــــا مـــــــــن

 وه      دك .  قلبك
ــــــــــــــــ  وســــــــــــــــلم ــــــــــــــــون ان  ــــــــــــــــحاب  رســــــــــــــــوت هللا  ــــــــــــــــل  هللا علي ــــــــــــــــم يقول                                             وه

ـــــــــــــوا فســـــــــــــك ـــــــــــــ  مرضـــــــــــــا  هللا    حقق ـــــــــــــ  نفوســـــــــــــهم   ـــــــــــــود   ب ـــــــــــــات وانفق                                                      وا الم
                                                  ن ـــــــــــــحهم بـــــــــــــ  ســـــــــــــبحان   ـــــــــــــ  قولـــــــــــــ  الكـــــــــــــريم ) وأنفقـــــــــــــوا ممـــــــــــــا   لكـــــــــــــم

ــــــــــــ  االمــــــــــــوات ت ــــــــــــر  ال ــــــــــــا ــــــــــــ  (  ت ــــــــــــر وا                                               أن االمــــــــــــ ن  مســــــــــــت لف ن  ي
                                           االمـــــــــوات  ـــــــــ  ا ـــــــــد هم ولـــــــــم تشـــــــــ  فهـــــــــا انفســـــــــهم علـــــــــ  مـــــــــن ملكهـــــــــم كانـــــــــ

 ها . ايا
ــــــــــــدنيا  ــــــــــــ  ال ــــــــــــ  أهــــــــــــدد   أتت ــــــــــــوت الســــــــــــاد  ال ــــــــــــو ي  : مــــــــــــن  ــــــــــــد                                              ويق

                               غمــــــــــ    كمــــــــــا يقولــــــــــون : أن هللا ي  ــــــــــ  الأاهــــــــــد  ــــــــــو  مــــــــــا  ريــــــــــد   وي  ــــــــــ ار 
 و درن ما  ريد   وي    المستقيم موا ق  ما  ريد . راغ

                                    أمــــــــــا أمامنــــــــــا أحمــــــــــد فــــــــــن حنفــــــــــ   يقــــــــــوت : أن الأهــــــــــد علــــــــــ  ر رــــــــــ  او ــــــــــ  : 
                                                     أهــــــــــــد ال ــــــــــــوام   والرــــــــــــان  تــــــــــــرك الفضــــــــــــوت مــــــــــــناالوت تــــــــــــرك الحــــــــــــرام وهــــــــــــو 

                                         حـــــــــــ ت وهـــــــــــو أهـــــــــــد ال ـــــــــــوا    والرالـــــــــــث تـــــــــــرك مـــــــــــا يشـــــــــــغ  ال فـــــــــــد عـــــــــــن ال
 هللا ت ال  وهو أهد ال ار  ن . 

                                            ال ـــــــــــــو   وقـــــــــــــد وقـــــــــــــي فـــــــــــــ ن افـــــــــــــن بشـــــــــــــار الفقيـــــــــــــ    واالمـــــــــــــام الشـــــــــــــفل 
                                      فـــــــديي    قـــــــد كـــــــان افـــــــن بشـــــــار مـــــــي غ ـــــــرد مـــــــن  قهـــــــاء ع ـــــــرد   منكـــــــرين  حـــــــوار
 ـــــــــو ي  أمـــــــــانهم   ومـــــــــنهم االمـــــــــام الشـــــــــفل    رـــــــــم فـــــــــدا الفـــــــــن بشـــــــــار علـــــــــ  
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ـــــــــ  شـــــــــئ مـــــــــن اأ ـــــــــ    ـــــــــذاكر م  ـــــــــ  باالمـــــــــام الشـــــــــفل    ويت ـــــــــم    لمـــــــــان  لتق                                 ل ل
ــــــــ  ق .  ســــــــك   ــــــــن االف ــــــــ  م ــــــــ   م ــــــــم   ــــــــام الشــــــــفل  : ك ــــــــات ل م ــــــــ  ق ــــــــ  ب                                التق
                                   الشــــــــــــفل   كــــــــــــرر افــــــــــــن بشــــــــــــار الســــــــــــ ات    قــــــــــــات االمــــــــــــام الشــــــــــــفل  : تريــــــــــــد 

ــــــــ  وا ــــــــو الشــــــــ ــــــــات   ــــــــم . ق ــــــــات ن  ــــــــا أكاتهــــــــا   ق ــــــــأم أمرالن ــــــــا  ل                          ر  شــــــــا    و يم
                           كلهــــــا .  قــــــات افــــــن بشــــــار : ألــــــك  ــــــ  ذلــــــك امــــــام . قــــــات ن ــــــم أفــــــو بكــــــر ال ــــــد    
ــــــــــ   ــــــــــ  ســــــــــف   هللا   ولمــــــــــا ســــــــــ ل  موالنــــــــــا رســــــــــوت هللا                                         ــــــــــر  عــــــــــن كــــــــــ  مال

                               لم مــــــــــــا الــــــــــــذن أبق ــــــــــــ  ل يالــــــــــــك ق قــــــــــــات أبق ــــــــــــ  هللا  ـــــــــــل  هللا عليــــــــــــ  وســــــــــــ
 ورسول  .

ــــــــــات لهــــــــــم ــــــــــر الو ــــــــــ    وق ــــــــــ  الفقهــــــــــاء متغ  ــــــــــ  أم ئ ــــــــــن بشــــــــــار ال                                         ــــــــــذهو اف
 ذهو ال و ي  بال  ر كل    وأض نا عمرنا    الم ادال  . 

 
    : التحل  بمكارم اال  – امسا 

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــن أاد علي ـــــــــــــــوت الســـــــــــــــاد  ال ـــــــــــــــو ي  أن الت ـــــــــــــــو  أ ـــــــــــــــ      م                                              يق
    ال ل     قد أاد عليك    الت و  .

                                             وقـــــــــــــد ات ـــــــــــــف الســـــــــــــاد  ال ـــــــــــــو ي  ب حســـــــــــــن اال ـــــــــــــ   وأأكاهـــــــــــــا   النهـــــــــــــم
                                  رســـــــــــوا هللا  ـــــــــــل  هللا عليـــــــــــ  وســـــــــــلم   وقـــــــــــد انـــــــــــت ســـــــــــوا  ـــــــــــ  مســـــــــــلكهم بموال 

                                                    :نــــــــات مــــــــن ر ــــــــ  أعظــــــــم شــــــــهاد   ــــــــ  ال لــــــــ  الكــــــــريم  ــــــــ  قولــــــــ  ت ــــــــال  
 )وانك ل ل   ل  عظيم ( .

ــــــــــــ  موالنــــــــــــا رســــــــــــوت هللا  ــــــــــــل                                                    وقــــــــــــد ســــــــــــئل  موالتنــــــــــــا عائشــــــــــــ  عــــــــــــن  ل
ــــــــن ــــــــرآن   وم ــــــــ  الق ــــــــان  لق ــــــــ  : ك ــــــــ  روعــــــــ  علمي ــــــــ    ــــــــ  وســــــــلم    قال                                                                           هللا علي

ـــــــــ   ـــــــــل  هللا  ـــــــــم ان ـــــــــك ن ل ـــــــــ  وســـــــــلم ذل ـــــــــ وامائعلي ـــــــــر ب ـــــــــرآن   و تم ـــــــــ  ار الق                              نته
 فنواهي     كم   لق  مي ر   ومي الم من ن .

ــــــــــــــا رحيمــــــــــــــا   مــــــــــــــن ــــــــــــــ  وســــــــــــــلم بــــــــــــــالم من ن ر و                                            وكــــــــــــــان  ــــــــــــــل  هللا علي
ــــــــ من ن   ــــــــ  الم ــــــــ  ب  وان ــــــــ  رحم ــــــــت  قلب ــــــــ  وســــــــلم ام ــــــــ   ــــــــل  هللا علي                                ت ســــــــ  ب

ـــــــا يحـــــــو لن ـــــــم م ـــــــاء يحـــــــو له ـــــــذلك   ـــــــرد لنفســـــــ    ول ـــــــا يك ـــــــم م ـــــــرد له فســـــــ    ويك
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ــــــــــ من أحــــــــــدكم  ــــــــــ  الحــــــــــد ث الشــــــــــريف ) ال   ــــــــــ   –  ــــــــــ  ايمان ــــــــــ   –أن ال يكم                                   حت
 يحو ال ي  ما يحو لنفس  ( .

                                      وهــــــــــــذا الحــــــــــــد ث الشــــــــــــريف قاعــــــــــــد  عظيمــــــــــــ  مــــــــــــن قواعــــــــــــد الــــــــــــد ن   وقــــــــــــد
ـــــــــــارم اال ـــــــــــ   اتفقـــــــــــ ـــــــــــ  أن مك ـــــــــــد والشـــــــــــرائي واالحكـــــــــــام عل                                                        اال ـــــــــــ   وال وائ

                                             منح ـــــــــــر   ـــــــــــ  تلـــــــــــك القاعـــــــــــد  ال ظيمـــــــــــ    وال ع ـــــــــــو  قـــــــــــد قامـــــــــــ  اال ـــــــــــو 
                                  واال ـــــــــــو  تقتضـــــــــــ  فـــــــــــ ن المـــــــــــ من ن بـــــــــــ مر هللا ) انمـــــــــــا الم منـــــــــــون أ ـــــــــــو  (

ـــــــــــــ   ـــــــــــــرحم . والت ـــــــــــــاون . والمـــــــــــــ من الكامـــــــــــــ  ال يقت ـــــــــــــر عل                                      الت ـــــــــــــا ف . والت
                                الكــــــــــف عــــــــــن الشــــــــــر   فــــــــــ  يف ــــــــــ  ال  ــــــــــر مــــــــــا اســــــــــت ا  اليــــــــــ  ســــــــــفي    الن

 وال  ه ي مر بال  ر .االستقام  تنه  عن الشر   
ــــــــــــ  ت ــــــــــــال  : ــــــــــــ  ســــــــــــادتنا ال ــــــــــــحاب  قول ــــــــــــ  ســــــــــــبحان  عل ــــــــــــ  ب                                       و يمــــــــــــا أرن
ـــــــــا   ـــــــــن عب ـــــــــد هللا ف ـــــــــا عف ـــــــــ  م ناهـــــــــا موالن ـــــــــات   ـــــــــد ق ـــــــــنهم ( .  ق                                ) رحمـــــــــاء ف 

                              .م رضــــــــــــ  هللا عنهمــــــــــــا :  ــــــــــــدعو  ــــــــــــالحهم ل ــــــــــــالحهم   و ــــــــــــالحهم ل ــــــــــــالحه
                                   ويـــــــــــــرون الســـــــــــــاد  ال ـــــــــــــو ي   ـــــــــــــ  مكـــــــــــــارم اال ـــــــــــــ     أن  نـــــــــــــديا قـــــــــــــات
ـــــــــن ادهـــــــــم  ـــــــــران ق   شـــــــــار ســـــــــ دن أف ـــــــــن ال م ـــــــــم : ا  ـــــــــن اده ـــــــــراهيم ف                                     لســـــــــ دن اف

                                                                            ــــــــــ   شــــــــــ        الــــــــــ  المقــــــــــافر    ظــــــــــن ال نــــــــــدن انــــــــــ   هــــــــــأأ بــــــــــ   ضــــــــــر  
                                 ســـــــــ دن افـــــــــراهيم رأســـــــــ  وقـــــــــات لل نــــــــــدن : اضـــــــــرو رأســـــــــا  المـــــــــا ع ــــــــــ  هللا   
                                           قــــــــــــات النــــــــــــا  لل نــــــــــــدن : هــــــــــــذا افــــــــــــراهيم افــــــــــــن أدهــــــــــــم أاهــــــــــــد  راســــــــــــان  

ـــــــــو ال  ـــــــــ انك ـــــــــ  ســـــــــ دن ن ـــــــــات ل ـــــــــ     ق ـــــــــذر الي ـــــــــا وي ت ـــــــــ  يقفلهم ـــــــــ  ر لي                                        دن عل
ــــــــــدك مــــــــــن ضــــــــــر     اال  ــــــــــ  : )) وهللا مــــــــــا ر  ــــــــــ                                                                                         افــــــــــن ادهــــــــــم رضــــــــــ  هللا عن
ــــــــ  ــــــــا   ل ــــــــ  م ــــــــ  عل ــــــــ  أن هللا  ر فن ــــــــ  علم ــــــــر    الن ــــــــك المغف ــــــــا أســــــــات هللا ل                                   وان
                                                          فـــــــــــ    وي ا ـــــــــــذك علـــــــــــ  مـــــــــــا   لـــــــــــ     اســـــــــــتح    أن يكـــــــــــون حظـــــــــــ  منـــــــــــك 

 ال  ر وحظك من  الشر (( .
ــــــــــــــن آداو الســــــــــــــاد  ال ــــــــــــــ وم ــــــــــــــ ذن من ــــــــــــــا  ت ــــــــــــــ ذون مم ــــــــــــــم  ت                                          ــــــــــــــو ي  انه

                             المســـــــــــلمون   ويســـــــــــتندون  ـــــــــــ  ذلـــــــــــك الـــــــــــ  الحـــــــــــد ث الشـــــــــــريف ) مـــــــــــن لـــــــــــم     
ــــــــــم المســــــــــلم ن  ــــــــــ  ه ــــــــــ  يحم ــــــــــي   ــــــــــا وق ــــــــــون ان حريق ــــــــــنهم (   ويحك ــــــــــي  م  ل
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ـــــــــ   ـــــــــ  ـــــــــئن علـــــــــ  دكان                                        ق ـــــــــي مـــــــــن  الســـــــــو      ـــــــــر  الســـــــــرن الســـــــــق   ي م
ـــــــــــاك ن  ـــــــــــ  دك ـــــــــــا الحســـــــــــن   احترق ـــــــــــا أب ـــــــــــالوا : ي ـــــــــــوم  ق ـــــــــــ     اســـــــــــتقفل  ق                                       الل 
                                      النــــــــــــا  اال دكانــــــــــــك    قــــــــــــات الحمــــــــــــد ا   رــــــــــــم تفكــــــــــــر  ــــــــــــ  ذلــــــــــــك  قــــــــــــات : 

ــــــــــ  الحمــــــــــدق ــــــــــ   ل ــــــــــ  أمــــــــــوات ا                                        ــــــــــوان  المســــــــــلم ن   اســــــــــ م  مــــــــــال  وهلك
                                           ت ــــــــد  ف ميــــــــي مــــــــا كــــــــان  ــــــــ  دكانــــــــ  كفــــــــار  لكلمتــــــــ  هــــــــذد   وكــــــــان يقــــــــوت
                                                 قلـــــــــــ  كلمـــــــــــ    نـــــــــــا اســـــــــــتغفر هللا منهـــــــــــا منـــــــــــذ ر رـــــــــــ ن ســـــــــــن    وال تـــــــــــن  أن 
ـــــــــم يقـــــــــ  نفســـــــــ                                            موالنـــــــــا رســـــــــوت هللا  ـــــــــل  هللا عليـــــــــ  وســـــــــلم قـــــــــات امتـــــــــ  ول
ــــــــــا الــــــــــ  ان نكــــــــــون امــــــــــ  واحــــــــــد  ذا   ســــــــــد واحــــــــــد  قــــــــــات  ــــــــــل  هللا                                      وو هن

                              ــــــــــا فهم وتــــــــــراحمهم كمرــــــــــ  عليــــــــــ  وســــــــــلم )) مرــــــــــ  المــــــــــ من ن  ــــــــــ  تــــــــــوادهم وت
                                           ال ســــــــــــد الواحــــــــــــد اذا اشــــــــــــتك  منــــــــــــ  عضــــــــــــو تــــــــــــداع  لــــــــــــ  ســــــــــــائر ال ســــــــــــد 

 . بالسهر والحم  (( 
ـــــــــــون ان الســـــــــــن  النفويـــــــــــ  حرـــــــــــ  علـــــــــــ  ت مـــــــــــيم الـــــــــــدعاء للمســـــــــــلم ن                                           ويقول

ـــــــــــــ  التـــــــــــــراحم والتماســـــــــــــك   ويقولـــــــــــــون ان هللا علمنـــــــــــــالرياضـــــــــــــ  نفوســـــــــــــهم                                   عل
ـــــــــوت  ـــــــــ  يق ـــــــــاك نســـــــــت  ن (   ـــــــــد واي ـــــــــاك ن ف ـــــــــاو ) اي ـــــــــ   اتحـــــــــ  الكت ـــــــــوت                                            ان نق
                              المــــــــ من ولــــــــو كــــــــان منفــــــــردا ايــــــــاك أعفــــــــد وايــــــــاك أســــــــت  ن   وذلــــــــك لنكــــــــون مــــــــي
                                      ماعــــــــــ  المــــــــــ من ن   وتح ــــــــــ  لنــــــــــا فركــــــــــ  ال ماعــــــــــ  . وكــــــــــان االمــــــــــام احمــــــــــد 
ـــــــوال  ب ـــــــ ه  ـــــــدعو  لل ـــــــ  دعـــــــو  مســـــــت اب    ل ـــــــان ل ـــــــو ك ـــــــوت : ل ـــــــ  يق ـــــــن حنف                              اف

 الحات   الن      ح    ه الرعي  .
ـــــــــــــــوت  ـــــــــــــــ  : ويق ـــــــــــــــر ر ر ـــــــــــــــ  : أ ـــــــــــــــوت ال   ـــــــــــــــام أرو  رضـــــــــــــــ  هللا عن                                      االم

ـــــــــــــــ  والن ـــــــــــــــيح  .  التواضـــــــــــــــي تتب ـــــــــــــــ  رـــــــــــــــ ث :                                  التواضـــــــــــــــي وحســـــــــــــــن ال ل
 االن ا  من نفسك   وترك االنت ا  لها   و دم  الم من ن .

ــــــــــــــ    ــــــــــــــدت   ــــــــــــــ ث : ال  ــــــــــــــ  ر ــــــــــــــ  تتب                                          الرضــــــــــــــا والغضــــــــــــــو  وحســــــــــــــن ال ل
 ل شي     السر وال  ني  .اوالق د    الفقر والغن    و 

ـــــــــــــــم ال ـــــــــــــــحي   ـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــال    وال ل ـــــــــــــــ ث : ال م ـــــــــــــــ  ر                                            والن ـــــــــــــــيح  تتب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  .واتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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                                  ث الشــــــــــــــــريف )) ال يكمــــــــــــــــ ويرشــــــــــــــــدنا الســــــــــــــــاد  ال ــــــــــــــــو ي  الــــــــــــــــ  الحــــــــــــــــد
غضـب   عـن  حـ       م حت  يكـون  يـ  رـ ث   ـات : مـن اذا غضـو  لـم   ر ـ يمان أحدكا

 واذا رض   لم   د ل   رضاد      با      اذا  قدر  لم   تناوت  ما لي  ل   ((  . 
 
   ات   و ي   
                           لهــــــــــا  قائمـــــــــــ   علــــــــــ   اعـــــــــــ  هللا وللســــــــــلد   ال ـــــــــــو ي     ــــــــــات    ـــــــــــر    ك  
 مرضات   وا رارد  سبحان   .  و 
 
  لو ال لم  ا   
نـا    ـ   أماننـا     الانهم  ح ن ي لفـون  ال لـم    ال  يق ـدون  ال لـم  لل لـم  كمـا  يقـوت   

قون  أرواحهم       نـو  ر  قلو هم     وت تانما ي لفون   لي ملوا  ب      ول رضوا  هللا   ي  
 هللا     ويقوت  الساد  ال و ي   أن   ح ن  ما  أم ر الم من ن  عمر فن ال  ـاو  رضـ  هللا
ـــــــ  ـــــــ   ال حســـــــو  ان ـــــــ   :  ان ـــــــن مســـــــ ود  رضـــــــ  هللا  عن ـــــــد هللا  ف ـــــــات  عف ـــــــ   ق                            عن

ــــــمذهــــــ ــــــ     و  فتســــــ    أعشــــــار ال ل ــــــا   ل ــــــوت  هــــــذا  و  ن ــــــ   :  تق ال ــــــحاب                                ق 
ـــــم    ـــــي  أعنـــــ   ال ل ـــــ  ل ـــــاا  ت ـــــال  ف ـــــ   ال لـــــم  ب ـــــدون     انمـــــا  اعن                              . الـــــذن  تري

ــــــــم  بالم لومــــــــا   ــــــــر  الســــــــاد       ــــــــ   ال ل ــــــــذلك    ــــــــم     ول ــــــــ   ال ل ــــــــر  حقيق                                                   غ 
ـــــاءال ـــــ ن ال لم ـــــان  ن   ـــــو ي   ف ـــــن   الر  ـــــك  م ـــــر  علي ـــــا  م ـــــم  كم ـــــ   ال ل ـــــ ن  أوعي                                         و 

                           عنــــــــ   منفهــــــــا  الــــــــ       ويقــــــــوت  ســــــــ دن  افــــــــراهيم  فــــــــن  أدهــــــــم  رضــــــــ  هللاقفـــــــ
                          نــــــــا   ــــــــ  ان تكــــــــون ال نايــــــــ  بالموضــــــــو   اكفــــــــر مــــــــن ال نايــــــــ   بالشــــــــك   :  اعر 

                        ل تنـــــــا  لحنــــــا   ـــــــ  الكـــــــ م ا حــــــن     ولحنـــــــا   ــــــ  االعمـــــــات      يــــــلنم   لـــــــم   الكــــــ
ــــــــمأو  ــــــــولهم  :  ال تا ــــــــذ  ال ل ــــــــم  ال ــــــــار  ن  ق ــــــــ  االعمــــــــات  .  ومــــــــن حك ــــــــا                                عر ن

ــــــون اال  ــــــ      كمــــــا  يقول ــــــ   ممــــــن  ي مــــــ   ب                                         :  ال ي ــــــر   مــــــا  نقــــــوت  اال مــــــن اقتف
 الرسوت  . ارر 
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 قل  ا ك  وكرر  السهر  -2
ـــــــــــروه   ـــــــــــ   ـــــــــــفاء ال ـــــــــــ  االكـــــــــــ  ت ـــــــــــاون عل                                                 ـــــــــــرن الســـــــــــاد  ال ـــــــــــو ي  ان قل

                                 اوت فدعـــــــــــ  حـــــــــــدر  ب ـــــــــــد ضـــــــــــ ا  شـــــــــــهو  ال ســـــــــــد . ويقولـــــــــــون ان اال علـــــــــــ  
                                    رســــــــــــوت هللا  ــــــــــــل  هللا عليــــــــــــ  وســــــــــــلم الشــــــــــــبي   ولــــــــــــذلك يحــــــــــــذرون الب نــــــــــــ 
ـــــــــر  الشـــــــــرو    ـــــــــدعا  لكر ـــــــــا أنهـــــــــا م ـــــــــا   كم ـــــــــروه م                                             و هـــــــــا مفســـــــــد  لل ســـــــــد وال

                                              مـــــــــــدعا  لكرـــــــــــر  النـــــــــــوم   وكرـــــــــــر  النـــــــــــوم تـــــــــــورث الغفلــــــــــــ    وكرـــــــــــر  الشـــــــــــرو
ـــــــــم يســـــــــ ـــــــــنموه ـــــــــ  ال اعـــــــــا    وم ـــــــــدأ وأعـــــــــون عل ـــــــــ  أه ـــــــــ  الن ـــــــــر الل                                         رون أكر

 أقوالهم    ذلك : 
 

                                           ر  قــــــــدك با ــــــــ  وبكــــــــا هن لغ ــــــــ              ســــــــهر ال  ــــــــون لغ ــــــــر و هــــــــك ضــــــــائي 
                                                                                        أفنـــــــــ  : يـــــــــا فنـــــــــ  ال يكـــــــــن الـــــــــديك أكـــــــــي وممـــــــــا ن ـــــــــ  بـــــــــ  لقمـــــــــان الحكـــــــــيم

 منك  نادن باالسحار وان  نائم .
 
 مراعا  الوق   -3

                                         د  ال ــــــــــــو ي  علــــــــــــ  مراعــــــــــــا  الوقــــــــــــ    بح ــــــــــــث ال يضــــــــــــيييحــــــــــــر  الســــــــــــا
ــــــــــون  ــــــــــ  ان يك ــــــــــي  لل اق ــــــــــون ل ــــــــــون أو أ ــــــــــرون   ويقول ــــــــــي دن  ــــــــــر نف ــــــــــ  غ                                                  

                                                                                                لم ـــــــــــاد   أو لـــــــــــذ   ـــــــــــ   مرمـــــــــــ مشـــــــــــغوال اال  ـــــــــــ  رـــــــــــ ث : مرمـــــــــــ  لم ـــــــــــاش أو 
 غ ر محرم .

                                       ويقـــــــــــــوت ســـــــــــــ دن أفـــــــــــــو الحســـــــــــــن الشـــــــــــــاذل  رضـــــــــــــ  هللا عنـــــــــــــ  : أو ـــــــــــــان 
                                      حف فــــــــــ   قــــــــــات ) ل لـــــــــــ  يق ــــــــــد شـــــــــــ      وكــــــــــان  ــــــــــ  مفـــــــــــدأ أمــــــــــرد تلم ـــــــــــذ
                                 لل ــــــــار  بــــــــاا ســــــــ دن عفــــــــد الســــــــ م فــــــــن بشــــــــيش رضــــــــ  هللا عنــــــــ  ( : ال تنقــــــــ 
                                     قــــــــــــدميك االح ــــــــــــث تر ــــــــــــو رـــــــــــــواو هللا   وال ت لــــــــــــ  اال ح ــــــــــــث تــــــــــــ من مـــــــــــــن 

                                 والم  ـــــــــــــي  هللا   وال ت ـــــــــــــحو اال مـــــــــــــن تســـــــــــــت  ن بـــــــــــــ  علـــــــــــــ   اعـــــــــــــ  هللا 
ـــــــــــــــــــــــــا . ـــــــــــــــــــــــــ  يق ن ـــــــــــــــــــــــــأداد ب ـــــــــــــــــــــــــن ت وال ت ـــــــــــــــــــــــــ ف لنفســـــــــــــــــــــــــك اال م
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  دعاء هللا فلسان الحا   :  -4
                                                                            أن  ــــــــــــــدعو المــــــــــــــ من ر ــــــــــــــ  فلســــــــــــــان الحا ــــــــــــــ  ــــــــــــــرن الســــــــــــــاد  ال ــــــــــــــو ي

                                                          هــــــــــون   عنــــــــــد الــــــــــدعاء اليــــــــــ  ت ــــــــــال  بقلــــــــــوو واال تقــــــــــار اليــــــــــ  ســــــــــبحان      ت
                                  منكســــــــــر   ــــــــــ  ال لــــــــــو   قويــــــــــ  اليقــــــــــ ن  ــــــــــ  اال ابــــــــــ    ويقــــــــــوت  ــــــــــ  ذلــــــــــك

 ال ار  فذلك س دن افن ع اء هللا السكندرن رض  هللا عن  :
 

  دن   ومد    ل وتس   ا تقارن    ف  
ـــــــــــــــــا                                  ـــــــــــــــــ  ان تقضـــــــــــــــــ  االر  ـــــــــــــــــ  عل ـــــــــــــــــون دل                                                                        أق
 وآمل     أر و   لما   تردن    لم   لو

ـــــــــــــا                                   ـــــــــــــ  ال لب ـــــــــــــا علمتن ـــــــــــــيض  ـــــــــــــودك م ـــــــــــــن                                                                    م
                                                 ويقــــــــــوت شــــــــــ    ال ــــــــــار  بــــــــــاا ســــــــــ دن الشــــــــــ خ علــــــــــ  عقــــــــــ   ــــــــــ  الهامــــــــــ 

 رض  هللا عن  :
 كلما   قل    يا   اله    شر ا  

ان                                                                                  أ  ــــــــــــــــــــــــــــد البحــــــــــــــــــــــــــــر أائــــــــــــــــــــــــــــد الفيضــــــــــــــــــــــــــــ                               
 واذا   ما   الي    مد   يم ن  
ــــــــــــــــــــــــــــــدان                                                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــد  لر   ال ن

 الرضا بالمقدور : -5
 

ــــــــــــ                                       ــــــــــــر هم ك ــــــــــــدور   ويســــــــــــلمون ل ــــــــــــي المق  رضــــــــــــ  الســــــــــــاد  ال ــــــــــــو ي  بمواق
ـــــــــذلك ال يضـــــــــ رون وال يشـــــــــكون                                التســـــــــليم  يمـــــــــا  ـــــــــر  بـــــــــ  أحكامـــــــــ    وهـــــــــم ل

ــــــــوت  ــــــــ  يق ــــــــد هللا الحســــــــ ن رضــــــــ  هللا عن ــــــــو عف ــــــــام اف ــــــــا االم ــــــــان موالن : نحــــــــن                                             وك
أهــــــــــــ  الف ــــــــــــ    نســــــــــــ ت هللا  ي   نــــــــــــا    ــــــــــــاذا أراد مــــــــــــا نكــــــــــــرد  يمــــــــــــا يحــــــــــــو                                             

رضـــــــــــ نا . وي لمنـــــــــــا شـــــــــــ خ الت ـــــــــــو  االكفـــــــــــر ســـــــــــ دن مح ـــــــــــ  الـــــــــــد ن فـــــــــــن                                 
                      يـــــــــــا هللا كلهـــــــــــا حســـــــــــن     مـــــــــــا وا ـــــــــــ  هـــــــــــواك   لتـــــــــــ              ال ر ـــــــــــ   يقـــــــــــوت : ع ا

ــــــــــــــا  ــــــــــــــد هللا . حســــــــــــــنا وم ــــــــــــــن عن ــــــــــــــ  م ــــــــــــــ  ك ــــــــــــــ  شــــــــــــــرا   ق ــــــــــــــ    لت الف
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ــــــــــــــــار و ــــــــــــــــاك أن ت ت ــــــــــــــــ  شــــــــــــــــئ  اي ــــــــــــــــرك هللا   ــــــــــــــــار ون : اذا    ــــــــــــــــوت ال                                             يق
ــــــــــــن  ــــــــــــر م ــــــــــــك  اهــــــــــــ  باو  ــــــــــــارد   الن ــــــــــــ  ا تي ــــــــــــارك ال ــــــــــــا  تي ــــــــــــو . كم                                          ال واق

                                         يقولـــــــــــون : اذا من ـــــــــــك لـــــــــــم يمن ـــــــــــك مـــــــــــن ف ـــــــــــ    وانمـــــــــــا من ـــــــــــك لي  يـــــــــــك . 
                               ولكـــــــــن ال يفهـــــــــم اال ع ـــــــــاء  ـــــــــ  المنـــــــــي اال  ـــــــــد     وممـــــــــا قـــــــــالود  ـــــــــ  ذلـــــــــك 

 ش را : 
 للنا     احو       االل     وقضاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاء                                                                                                                                 مــــــــــــــــــــــــــــــــــن االمهــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وا ب
 أضح  مريضا   اليق ن   أن   غ ر

ـــــــــــــــــــــامرضـــــــــــــــــــــا                                          ـــــــــــــــــــــاء  با ن                                                                                           شـــــــــــــــــــــد د ال ف
 ما رغو الراغو  اليق ن  ي     لو

                                                                                    اال الــــــــــــــــــــــــــــــــ  مليــــــــــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــــــــــماء                                        
  دا         هاتيك     فلوغ    رس وع

ــــــــــــــــــــــاء                                          ــــــــــــــــــــــو االنفي ــــــــــــــــــــــا مرات ــــــــــــــــــــــك علي                                                                                    تل
  ر مشا  هم و اعتهم :قتو  -6

ــــــــــــــــوقر الســــــــــــــــاد  ال ــــــــــــــــو ي  مشــــــــــــــــا                                                                  هم   ويحســــــــــــــــنون فهــــــــــــــــم ظنــــــــــــــــا   
ـــــــــــ   ر  ـــــــــــون  ـــــــــــ  هللا ت ـــــــــــال    ويحســـــــــــنون آدافهـــــــــــم م هـــــــــــم                                   وي ي ـــــــــــونهم  
                                       ال ـــــــــــــو   ـــــــــــــ  حضـــــــــــــرتهم   وال يســـــــــــــبقونهم بـــــــــــــالقوت أو الـــــــــــــرأن   وي ملـــــــــــــون 

ـــــــــــ  ـــــــــــ و ب ـــــــــــ   ـــــــــــل  هللا علي ـــــــــــون عن ـــــــــــ   نو  ـــــــــــارهم ائم                                                          أمرهم واشـــــــــــاراتهم   باعتب
 وسلم    االرشاد ال  هللا .

ـــــــــــدد ـــــــــــا  رضـــــــــــ  هللا عنـــــــــــ  اذا ذكـــــــــــر عن                                              وكـــــــــــان ســـــــــــ دن المرســـــــــــ  أفـــــــــــو ال ب
 قوت : يش    افو الحسن الشاذل  رض  هللا عن  

 أهمــــن عـــــــــاد  مــــــــس   ل 
                                                                                         داهم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ                                

 م  ل هــــــن منــــم أكــــــــــل  ان
 ــــــــــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــــــــــــــفهم عــــــــــــــــــــــــــــــأ و ــــــــــــــــــــــــــــــاد                                  



 

 

121 

ــــــــــــان  ــــــــــــا ك ــــــــــــي شــــــــــــ و هم بم ــــــــــــم م ــــــــــــ  آدافه                                             ويســــــــــــتدت الســــــــــــاد  ال ــــــــــــو ي   
ـــــــــ  الســـــــــ م حـــــــــ ن  ـــــــــ  الســـــــــ م وســـــــــ دنا ال ضـــــــــر علي                                   مـــــــــن ســـــــــ دنا موســـــــــ  علي

                                    ن شــــــــــــــاء هللا  ــــــــــــــافرا وال أع ــــــــــــــ  لــــــــــــــك أمــــــــــــــرا (اقــــــــــــــات لــــــــــــــ  ) ســــــــــــــت دن  
ـــــــــ  ـــــــــدد ورمـــــــــر  قلب ـــــــــايي امامـــــــــا أع ـــــــــاد  ـــــــــفق                                        وبالحـــــــــد ث الشـــــــــريف ) مـــــــــن ب

  لي    ان است ا  ( . 
ـــــــــــــ     ـــــــــــــاا   واســـــــــــــت ذن   ـــــــــــــ  مباي ت ـــــــــــــد لشـــــــــــــ خ عـــــــــــــار  ب                                                         واذا تقـــــــــــــدم المري
ـــــــــــذلك   ويرمـــــــــــ  نفســـــــــــ  بســـــــــــوء  ـــــــــــد ل ـــــــــــ    يغـــــــــــتم المري                                                           ـــــــــــ  الشـــــــــــ خ مباي ت
                                   الحــــــــــات مــــــــــي هللا . الن الشــــــــــ خ لــــــــــم  ــــــــــر فب ــــــــــ رت  أنــــــــــ  أهــــــــــ  الن ي لــــــــــو هللا 

 ل وا  من عبادد .  لو ا
ـــــــــــر ـــــــــــد   واعتف ـــــــــــ  المري ـــــــــــ  نف ـــــــــــ     اف ـــــــــــ  المباي  ـــــــــــ  الشـــــــــــ خ عل ـــــــــــاذا أقف                                                    

 من رضاء هللا .   خأن رضاء الش
ــــــــــــد  ــــــــــــان شــــــــــــ  ا ق ــــــــــــوان الب ــــــــــــرن   وك ــــــــــــدث عن ــــــــــــذد المناســــــــــــب  ح ــــــــــــ  ه                                                      و 

                                                  ارو ســـــــن  المائـــــــ    قـــــــات كنـــــــ  أ تلـــــــف الـــــــ  مالـــــــك فـــــــن أنـــــــ  ســـــــن ن    لمـــــــاقـــــــ
ـــــــــــ     ـــــــــــ  ان آ ـــــــــــذ عن ـــــــــــ    وأحفف ـــــــــــف الي ـــــــــــ  أ تل ـــــــــــر ال ـــــــــــاد  كن ـــــــــــدم   ف                                             ق

                                               لــــــــ  كمــــــــا ا ــــــــذ  عــــــــن مالــــــــك    قــــــــات  ومــــــــا انــــــــ  ر ــــــــ  م لــــــــوو   مــــــــي ذلــــــــك
                                                                                      مــــــــــن انــــــــــاء الل ــــــــــ  وأ ــــــــــرا  النهــــــــــار    ــــــــــ  تشــــــــــغلن  أوراد  ــــــــــ  كــــــــــ  ســــــــــاع  

ـــــــــــف . ـــــــــــ  ت تل ـــــــــــ  كمـــــــــــا كن ـــــــــــف الي ـــــــــــك . وا تل                                         عـــــــــــن وردن . و ـــــــــــذ عـــــــــــن مال
ـــــــــ ـــــــــ  ق ـــــــــ    ـــــــــدد   وقل ـــــــــن عن ـــــــــك   و ر ـــــــــ  م ـــــــــن ذل ـــــــــ  م ـــــــــوان :  اغتمم                                   ان عن

ــــــــرا لمــــــــا أ  ــــــــ     ــــــــو تفــــــــر  ل ــــــــ    واال ــــــــذر نفســــــــ  : ل ــــــــ  عــــــــن اال ــــــــت   الي                                      ن
ــــــــــــد ل  مســــــــــــ د رســــــــــــوت هللا  ــــــــــــل  هللا عليــــــــــــ  وســــــــــــلم ــــــــــــ                                            وســــــــــــلم   عن

ـــــــــ ن . ـــــــــا رك ت ـــــــــ  الروضـــــــــ    و ـــــــــل     ه ـــــــــد ال ـــــــــن الغ ـــــــــ  م ـــــــــم ر   ـــــــــ    ر                                                            علي
ـــــــــــن ـــــــــــ  م ـــــــــــر   وترأقن ـــــــــــو   ف ـــــــــــ  قل ـــــــــــا رو ان ت  ـــــــــــف عل ـــــــــــ  أســـــــــــ لك ي                                      وقل

ـــــــــــا أه ـــــــــــ  دارن علمـــــــــــ  م ـــــــــــ  ال ـــــــــــ  ال ـــــــــــرا  المســـــــــــتقيم   ور   ـــــــــــ  ال ـــــــــــدن ب                                                     ت
ــــــــن  ــــــــك ف ــــــــ  مال ــــــــف ال ــــــــم ا تل ــــــــ  مــــــــن حــــــــو اأنــــــــ  لمــــــــا مغتمــــــــا . ول                                      شــــــــرو قلف

 حتـــــــ  ع ــــــ   ـــــــفرن . دارن اال الـــــــ  ال ــــــ   المكتوبــــــ    فــــــر   لمــــــا  ر ـــــــ  مــــــن 
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ـــــــــــــــوان :  لمـــــــــــــــا ضـــــــــــــــا   ـــــــــــــــدرن . ق ـــــــــــــــد    فـــــــــــــــرا .  لمـــــــــــــــاقـــــــــــــــات ع                                              ن
                                            حضــــــــــــــــــر  دارد . وكنــــــــــــــــــ  عنــــــــــــــــــدد . وســــــــــــــــــلم  . أ لســــــــــــــــــن    لســــــــــــــــــ  .
                                                ــــــــ  ر  مليــــــــا رــــــــم ر ــــــــي رأســــــــ   قــــــــات : أفــــــــو مــــــــن أنــــــــ  ق . قلــــــــ  : أفــــــــو عفــــــــد
                                                        هللا . قـــــــــــــــــــات رفـــــــــــــــــــ  هللا كن تـــــــــــــــــــك   وو قـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــا عفـــــــــــــــــــد هللا . 
ــــــ  مــــــن أيارتــــــ   ــــــو لــــــم يكــــــن ل ــــــ  نفســــــ  ل ــــــات عنــــــوان :  قلــــــ    ــــــا مســــــ لتك ق ق                                    م

ــــــــدعاء                                                                          :  لكــــــــان كر ــــــــرا   رــــــــم ر ــــــــي رأســــــــ   قــــــــات والتســــــــليم عليــــــــ  غ ــــــــر هــــــــذا ال
ــــــــــــ  : ســــــــــــ ل  هللا  ــــــــــــ  مــــــــــــا مســــــــــــ لتك ق قل ــــــــــــك   ويرأقن ــــــــــــ  قلب                                                       أن ي  ــــــــــــف عل
 من علمك . وأر و أن يكون هللا قد أ افن  .

                                          قـــــــــــات : يـــــــــــا عفـــــــــــد هللا   لـــــــــــي  ال لـــــــــــم بـــــــــــالت لم   وانمـــــــــــا هـــــــــــو نـــــــــــور يقـــــــــــي  
                             علــــــــــ  قلــــــــــو مــــــــــن  ريــــــــــد هللا تبــــــــــارك وت ــــــــــال  أن  هديــــــــــ     ــــــــــان أرد  ال لــــــــــم . 

ــــــــــــم باســــــــــــت مال ا  و  ا لــــــــــــو اوال  ــــــــــــ  نفســــــــــــك حقيقــــــــــــ  ال فوديــــــــــــ   ــــــــــــو ال ل                                    ل
 واستفهم هللا يفهمك .

ـــــــــد ـــــــــا عف ـــــــــا أب ـــــــــ  ي ـــــــــ  : أ هـــــــــا الشـــــــــريف .  قـــــــــات   فـــــــــر : ق ـــــــــوان  قل ـــــــــات عن                                                                  ق
ـــــــــــــ  ـــــــــــــات : ر ر ـــــــــــــ  ق ق ـــــــــــــ  ال فودي ـــــــــــــد هللا ماحقيق ـــــــــــــا عف ـــــــــــــا أب ـــــــــــــ  : ي                                          هللا . قل

                                    ملكـــــــــــــا       وال – يمـــــــــــــا  ولـــــــــــــ  هللا  –أشـــــــــــــياء : أال  ـــــــــــــرن ال فـــــــــــــد لنفســـــــــــــ  
                                          ـــــــــــــدفر لنفســـــــــــــ  تـــــــــــــدف را   وان يشـــــــــــــتغ  بمـــــــــــــا أمـــــــــــــرد هللا ت ـــــــــــــال  . وينتهـــــــــــــ 

 عما نه  .
ــــــــــــد هللا أو ــــــــــــن   ــــــــــــا عف ــــــــــــا أب ــــــــــــ  ي ــــــــــــوان :  قل ــــــــــــات عن                                        .  قــــــــــــات : أو ــــــــــــيكق

ــــــــــن  ريــــــــــد ال ريــــــــــ  الــــــــــ  هللا ت ــــــــــال  .                                    فتســــــــــ   أشــــــــــياء .  انهــــــــــا و ــــــــــ ت  لم
 وهللا اس ت أن  و قك .

ـــــــــ  الحلـــــــــم   ور رـــــــــ   ـــــــــ  ال لـــــــــم : ـــــــــ   ـــــــــ  رياضـــــــــ  الـــــــــنف    ور رـــــــــ                                   ر ر
                                             مــــــــــــــا اللــــــــــــــوات   ــــــــــــــ  الرياضــــــــــــــ  :  ايــــــــــــــاك أن ت كــــــــــــــ  مــــــــــــــا ال تشــــــــــــــتهي    
                                                   انــــــــــــ   ــــــــــــورث الحماقــــــــــــ  والفلــــــــــــ    وال ت كــــــــــــ  اال عنــــــــــــد ال ــــــــــــو  . واذا أكلــــــــــــ 

                                           وســــــــــــلم :  كــــــــــــ  حــــــــــــ ال   رــــــــــــم اذكــــــــــــر قــــــــــــوت رســــــــــــوت هللا  ــــــــــــل  هللا عليــــــــــــ
                                              )) مـــــــــا مـــــــــ  آدمـــــــــ  وعـــــــــاء شـــــــــرا مـــــــــن ب نـــــــــ  .  ـــــــــان كـــــــــان والفـــــــــد .  رلـــــــــث

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ور ــــــــــــــــــــــــــــــــل  ام ــــــــــــــــــــــــــــــــث لنفســــــــــــــــــــــــــــــــ  (( . ل ث لشــــــــــــــــــــــــــــــــراب  ورل
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                        ن قلـــــــــــ  واحـــــــــــد  ســـــــــــم                    االلـــــــــــوات   ـــــــــــ  الحلـــــــــــم :  مـــــــــــن قـــــــــــات لـــــــــــك    مـــــــــــا
ــــــــــ  عشــــــــــرا لــــــــــم تســــــــــمي واحــــــــــد  . ومــــــــــن شــــــــــتمك                                               عشــــــــــرا    قــــــــــ  لــــــــــ  : ان قل

 قــــــــــــ  : ان كنــــــــــــ   ـــــــــــــادقا  ســــــــــــ ت هللا أن يغفــــــــــــر لـــــــــــــ  . وان كنــــــــــــ  كاذبـــــــــــــا                                                       
 ومن توعدك   دد بالن يح  والدعاء . اس ت هللا أن يغفر لك . 

ســــــــــــ ت ال لمــــــــــــاء مــــــــــــا  هلــــــــــــ  . وايــــــــــــاك ان                                                           اوامــــــــــــا اللــــــــــــوات   ــــــــــــ  ال لــــــــــــم :  
         تســــــــــــ لهم ت نتـــــــــــــا وت ر ــــــــــــ    وايـــــــــــــاك ان ت مــــــــــــ  فرايـــــــــــــك   و ــــــــــــذ باالحتيـــــــــــــا                                                   

هــــــــرو مــــــــن الفتيــــــــا هر ــــــــك مــــــــن االســــــــد                                        ا ــــــــ   ميــــــــي مــــــــا ت ــــــــد اليــــــــ  ســــــــفي    و 
 وال ت    رقفتك    النا   سرا .

ــــــــك . ــــــــد ن ــــــــح  ل ــــــــد هللا    ق ــــــــا عف ــــــــا أب ــــــــ  ي ــــــــم عن ــــــــات ق ــــــــم ق ــــــــوان : ر ــــــــات عن                                             ق
                                        ـــــــــــان  امـــــــــــر  ضـــــــــــن ن فنفســـــــــــ    والســـــــــــ م علـــــــــــ  وال تفســـــــــــد علـــــــــــ  وردن 

 من أتبي الهدن . 
 
 
 

    *   *
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ــــــــذا  الكت ــــــــو  المــــــــو أ     وقــــــــد  عاونــــــــ  ــــــــذا  وأر ــــــــو  ان  أكــــــــون  فنشــــــــر  ه                        ه
ـــــــــ  ـــــــــ     ـــــــــ  ال ملي ـــــــــ  ال ـــــــــو ي      ومـــــــــن الناشـــــــــئ ن  مـــــــــن  ـــــــــ ت  ت ر ت                           التر ي

ـــــــــارا  ـــــــــر   ب يســـــــــر  ال ب ـــــــــ  الت  ـــــــــ   وال ـــــــــو ي        ـــــــــو  الد ني ـــــــــات   للكت                     م ال 
ــــــــــــا  الســــــــــــاد   ال ــــــــــــو ي      ودحــــــــــــض  االعترا ــــــــــــ  منه                                 ا  ضــــــــــــوأوضــــــــــــحها  ال

ـــــــــــ    ـــــــــــ  الشـــــــــــرعي   الدامغ ـــــــــــ هم  باالدل ـــــــــــي توضـــــــــــي  مشـــــــــــرو الت ـــــــــــعل                              و   م
                            وأدعــــــــو ر ــــــــ  ب ــــــــد  ذلــــــــك أن  ــــــــرأ   الم ل ــــــــ ننوع قتــــــــ   بالكتــــــــاو  والســــــــ

                  عليــــــــ  ال ــــــــحب  ال ــــــــالح    ــــــــ  الــــــــد ن     ل نتف ــــــــوا  ب ــــــــحب   ال ــــــــادق ن  مــــــــن 
ــــــا ف مال ــــــد م ــــــال     ب  ــــــ  هللا ت  ــــــ رشــــــد ن  ال ــــــ     ــــــ  ال الي ــــــم أن أ ــــــذ التر ي ــــــ  له                              ن

                      ا  وهــــــوهم    لمـــــن اراد  ا  ــــــر   وســــــ    لهــــــا  ســــــ  تالـــــد ن  مــــــن أهلهــــــا  أمــــــر محــــــ
                              رء  ضــــــــــ  ف  فنفســــــــــ    ــــــــــ  مقاومــــــــــ  هــــــــــواد   قــــــــــون باســــــــــباومــــــــــمــــــــــ من   وال

هللا اليــــــــــ  علــــــــــ   ــــــــــد  شــــــــــ     ور ــــــــــات سلســــــــــلت                                            الهـــــــــدن  التــــــــــ  يســــــــــوقها 
 وهم الذ ن  ق     هم  بح   : 

 
 

 م ف ان   تح    م ررهــ ل    عن  الو ــــ
 

 ن  قد  دل  ظواهرهم عل   الفوا ــــ                                          
 رهم مفا ــــــ ا      الدن ـــــب اع   هللا

 ــم واوررهم احفهـــم  واداريهــــ                                           
ا منهمو  نفرا بمه تـــ   و  و ـــ              
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                                  ــــــــحفهم   ــــــــ  الــــــــدنيا     وانتفــــــــي  فهــــــــم   ــــــــ   د نــــــــ   .  ود ــــــــ   يــــــــا وأ  مــــــــن
      وم   تحق   قول   ت ال   : ال ن       أمرتهم  

 
و تحـ   أفوافهـا  وقـات  ))  وس    الذ ن اتقوا  ر هم  ال  ال ن   أمرا     حت   اذ   اءوهـا   

وقـالوا  الحمـد ا الـذن  ـدقنا  وعـدد   وها   الـد ن   لهم   أنتها  س م  عليكم   فتم   اد ل
                                          وأوررنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  االرض  نتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

مـن حـوت ال ـرش يسـبحون بحمـد ن  الم ئك   حـا  ن ر ح ث  نشاء   ن م  أ ر  ال امل ن . وت
 رو  ال الم ن  ((  .  ا   وق    الحمد ر هم وقض  ف نهم بالح 
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