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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

وجه التربوى وقد افتتح االجتماع بتالوة بعض مى القرمن الكريم ثم قدم األستان محمد حميدة الم
بو ارة التربية السعودية األستان حسن المللاوى فقال أنه خلري  لليلة التجلارة بجامعلة القلاهرة ، 
وقد تدرج فى مناصب و ارة الخ انلة المصلرية ىللى أن بللال أعالهلا فصلار ولليال لللو ارة ثلم علين 

المعاش وأضاف بمرتب ناهب و ير عضوا متفرغا لهيهة المواصالت السلكية بالقاهرة وهو اآلن ب
 قاهال : 

ومع أن األستان حسن المللاوى خري  للية التجارة وهلى نات دراسلة مدنيلة ىال أنله عنلى عقلب 
تخرجه بتحصي  العلوم الشرعية من فقه وتفسير وحديو حتى برع فى تلع العلوم وحاضر فيهلا 

ملن المثقفلين بله ملن شلاء  ىباأل هر الشري  واألندية والجمعيلات الثقافيلة فكلان نمونجلا يحتلن
ونهلى علن المنللر ند ىلقاء المحاضرات التى أمر فيها بلالمعروف عالمدنيين . ولم يق  نشاله 

ب  صار مفلفا لعلدة لتلب قيملة نافعلة مثل  لتلاب فقله العبلادات عللى ملنهب اإلملام ماللع وفقله 
المعللامالت علللى مللنهب اإلمللام مالللع ، وأللل  فللى التللارين اإلسللالمى لتابللا عللن خللامس الخلفللاء 
الراشدين اإلمام الحسن بن على ومخر عن اإلمام الحسين بلن عللى وثاللو علن السليدة خديجلة 
أم المفمنين فج اه هللا عن اإلسالم والمسلمين خيلرا لثيلرا ، ولله تحلت اللبلع لتلاب لبيلر علن : 

واة الشلعر القلديم ر فى القرمن الكريم . لملا أنله راويلة ملن  –صلى هللا عليه وسلم  –رسول هللا 
 حديو ، وهو يبهر المستمعين ىليه فى هنا المجال . وال

  وقد انته  نادى األنصار فرصة وجود سيادته بالمدينة المنورة فدعاه ألن



يلاكم  يحاضرلم فى " جهاد النفس " فاستمعوا ىليله لتنتفعلوا بعلمله لملا انتفلع غيلرلم وفقنلا هللا وا 
 لما يحب ويرضى . 

 
 ضر المستمعين ارتجاال فقال : وقد بدأ األستان حسن المللاوى يحا

 :  فاض أيها السادة األ
أحمللد ىللليلم هللا الللنى ال ىللله ىال هللو ، وأصلللى وأسلللم علللى سلليدنا وموالنللا محمللد الللنى جاءنللا 

ثللرهم تابعللا ، صلللى هللا عليلله وعلللى مللله بالهللدى وديللن الحللق ، فكللان أع للم الرسلل  شللأنا ، وأك
 ىلى يوم الدين .  بلحسان موأصحابه وأ واجه ونريته ومن وااله

نلى أعتل  بتللع  ثم أشللر نلادى األنصلار الملوقر عللى حسلن  نله ودعلوتى لهلنه المحاضلرة ، وا 
الللدعوة الكريمللة التللى شللرفنى بهللا النللادى الللنى انتسللب لسللادتنا األنصللار عللليهم وعلللى سللادتنا 

ألرض التلى المهاجرين رضوان هللا ، فأتاح لى بها التحدو ىليلم فى ربوع المدينة المنورة وهى ا
تبوأها وجاهد فيها السادة األنصار وخلدهم هللا فى لتابه الكلريم فسلماها " أرض هللا " فلى قولله 

حللين لانلت الهجلرة مللن مللة ىللى المدينللة  1تعلالى   أللم تكلن أرض هللا واسللعة فتهلاجروا فيهلا  
 فرضا مفروضا فى سبي  هللا . 

هبط الوحى ، ومراح البراق ، ومشرق النور ، وما أهنأكم يا أه  الحرمين بملة والمدينة فهما م
 ومنشأ الرسالة المحمدية التى عمت بأنوارها الخافقين ، ولفلت للمفمنين سعادة الدارين . 
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 .  37النساء : اآلية  - 



وما أشرفكم ملكا وحلومة وشعبا بأن تكونوا خدام الحرمين وضيوف هللا الوافدين ىليهما من لل  
لللنى ينعمللون بلله ، نلللع األمللن الللنى عللم فلل  عميللق ، وهللم يبللاهون للل  أقلللار األرض بللاألمن ا

المملكة العربية السعودية ولان ثمرة ليبة من ثمرات تلبيق أحلام الشرع الشري  التى حرصت 
ن شلاء هللا تعلالى نلرى  حلومتكم الرشيدة على العم  بهلا وهلنا ملن فضل  هللا علينلا وعلليلم . وا 

فقللد نللص دسللتور جمهوريللة مصللر قريبللا األحلللام الشللرعية ملبقللة فللى جميللع الللبالد اإلسللالمية 
العربيللة األخيللر علللى أن تكللون الشللريعة اإلسللالمية مصللدرا للقللوانين ولللنلع بللدأت الجمهوريللة 
العربية الليبية فى سن األحلام الشرعية ، وقد لان العم  بلالقوانين الوضلعية نتيجلة لالسلتعمار 

ين األخيلرة بعلون هللا ضلت علاره عنهلا فلى السلنفالنى منيلت بله اللبالد اإلسلالمية ملن قبل  ثلم ن
 وقوته .           وبعد . . 

 هللا محاضرتى عن " جهاد النفس " فأقول وباهلل التوفيق .  مفلنى أبدأ باس
 خلقة اإلنسان : 

خلق هللا سبحانه بقدرته اإلنسان فى أحسن تقويم ، ورلبه من ملع وملكوت ، فجسمه حيلوانى 
لملكوت ، وجع  ج  شأنه بين الجسد والروح رابلة ا ممن عالم الملع ، وروحه نورانية من عال

 قوية لرابلة العود األخضر بالخضرة التى تال مه مادام رلبا . 
 أحلام الشرع الشري  : 

  وشاء هللا ج  وعال أن تنتفع الجوارح الحيوانية من أعمال الروح
  



لريللق لاعللة هللا  ويلللون نلللع االنتفللاع عللنالنورانيللة وأن تنتفللع الللروح مللن أعمللال الجللوارح ، 
تعللالى فللى العبللادات والمعللامالت التللى شللرعها هللا فللى ديللن اإلسللالم لتللفتى ثمرتهللا فللى جنللب هللا 
تعالى . ولاعته سبحانه وتعالى تكون بل  النفس عن هواها النى يجلر اإلنسلان ىللى شلهوته 

وبلين لله ية ، وهى شهوات غري يلة نهلاه شلرع هللا علن لسلر حلدود هللا فيهلا ، انالجسدية الحيو 
عواقبها الضارة بصاحبها فى الدنيا واآلخرة ، وهنا هو ابتالء الملفمن ، فهلو بلين نفلس بشلرية 
أمارة بالسوء ، وبين أوامر شرعية ربانية تنهاه علن مجلارة هواهلا واتبلاع صلرال هللا المسلتقيم . 

ي وبلر ت نبها لنا   فلنا جاءت اللاملة الكبلرى ي يلوم يتلنلر اإلنسلان ملا سلعى م ويقول تعالى
يا ي فللن الجحليم هلى الملأوى ي وأملا ملن نالجحيم لمن يلرى ي فأملا ملن لغلى ومثلر الحيلاة اللد

ويلا بعلد ملا بلين النهلايتين ،  2خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فلن الجنة هى المأوى  
 فريق فى الجنة وفريق فى السعير . 

ين بأن ال ىله ىال هللا محملد رسلول هللا وال يلون اتباع الصرال المستقيم ىال على أساس الشهادت
، ومعنى األلوهية السيادة المللقة وهى ليست ىال هلل وحده ال يشارله فيها أحلد ، فكل  مخللوق 

لسيادة هللا وقدره ، وما شاء هللا فلى شلأنه للان وملا للم يشلأ  عقدره وع م فضله خض المهما ع
ء والمرسللون واألوليلاء والصلالحون والمالهللة تعلال ، فاألنبيلاملم يلن ، ال ىله ىال هلو الكبيلر ال

 المقربون للهم عبيد هلل تعالى ، وما بهم من نعمة فمن هللا تعالى . 
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 اإلسالم دين الفلرة : 
هى خاتمة الرساالت السماوية التى شلاءهللا تعلالى أن تقلوم بلين النلاس فلى والرسالة المحمدية 

 األرض لهال يلون للناس حجة بعد الرس  . 
إليمان باهلل تعالى فلرى فى النفس البشرية ، فك  نفس مفلورة على اإليمان باهلل سلبحانه ، وا

فقد جمع هللا األرواح البشرية فى عالم النر قب  أن يخلق األجسام ، وخالب األرواح فقلال جل  
ونلللع مللا تحليلله اآليللة أى أقللرار أنللع أنللت ربنللا وللليس غيللرع  3وعللال   ألسللت بللربلم قللالوا بلللى  

ن أخن ربع ملن بنلى مدم ملن  هلورهم نريلتهم وأشلهدهم عللى أنفسلهم ألسلت بلربلم ال كريمة   وا 
ىنما أشرع مبافنا من  لة ىنا لنا عن هنا غافلين ي أو تقومشهدنا أن تقولوا يوم القيا ىقالوا بل

وحين  هرت الرساالت بين الناس لان  4قب  ولنا نرية من بعدهم أفتهلكنا بما فع  المبللون  
رها لتنلير الناس بنلع اإلقلرار للهال يضللهم الشليلان ضلالال بعيلدا فينسليهم فللرة هللا التلى  هو 

فلر الناس عليها . وجاء لل  رسلول يفيلد دعلوة ملن سلبقوه ملن السلادة المرسللين حتلى لانلت 
الرسالة المحمدية مسع الختام . ومن نلع نفهم جليا ما جاء فى الحديو الشلري  " لل  موللود 

نما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " وعيولد على ال الفللرة هلى المشلار ىليهلا  لىفلرة وا 
اس عليهلا ال تبلدي  لخللق نلفى اآلية الكريمة " فأقم وجهع للدين حنيفا ، فلرة هللا التلى فللر ال

  5هللا نلع الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون "
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 .  172األعراف   - 
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 سورة الروم .   - 



 حلمة الخلقة : 
فقال تعالى   وما خلقلت الجلن واألنلس ىال ليعبلدون ي ملا أريلد ملنهم  وقد بين هللا حلمة الخلقة

وقلد فسلر ابلن عبلاس  6من ر ق وما أريد أن يلعمون ي ان هللا هو اللر اق نو القلوة المتلين  
 . رضى هللا عنهما قوله تعالى ىال ليعبدون بمعنى ىال ليعرفون 
ول  عبادة ال تستند ىلى توحيلد هللا  فمعرفة هللا بالتوحيد هى أول فرض فرضه هللا على عباده .

تعالى ىنما هى عبادة باللة ، ويفيد نلع قولله تعلالى مخالبلا موالنلا رسلول هللا صللى هللا عليله 
لى النين من قبلع لهن أشرلت ليحبلن عملع ولتكونن من الخاسرين  وسلم " ولقد أوحى ىليع وا 

 .  7لن من الشاكرين "و ي ب  هللا فاعبد 
اإلنسللان بالتوحيللد ملقللا ولللم يللوقن  ىقللرار باللسللان ويقينللا بالقلللب ، فلللن أقللر ويلللون توحيللد هللا

م للله ، فلللن خللدع النللاس ال يسللتليع أن يخللدع هللا الللنى يعاه لللان منافقللا عنللد هللا فللى دعللو بقلبلل
السر وأخفى ، وقد أفتتح هللا تعالى سلورة البقلرة بقولله الكلريم " اللم ي نللع الكتلاب ال ريلب فيله 

ين يفمنللون بالغيللب ويقيمللون الصللالة وممللا ر قنللاهم ينفقللون ي والللنين لللنل ان يهللدى للمتقللي
يفمنون بما أن ل ىليع وما أن ل من قبللع وبلاألخرة هلم يوقنلون ي أولهلع عللى هلدى ملن ربهلم 

 .  8وأولهع هم المفلحون "
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 سورة الروم .  - 
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 .  66و  65الزمر  - 
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 التكالي  الشرعية : 
ولللره ىلينللا الكفللر والفسللوق ونحللن نحمللد هللا تعللالى ىن مللن علينللا باإليمللان و ينلله فللى قلوبنللا ، 

سأله تعالى أن يحفظ علينا نعمة اإليمان حتى نلقاه يوم يقوم الناس للرب العلالمين نوالعصيان و 
وقد تعبدنا هللا بعد اإليمان بعبادات شتى تقتضلى منلا أن نجاهلد أنفسلنا فيهلا . وتكليفنلا بتللع . 

الجملادات المهمللة أو لو لم نلل  لكنلا العبادات فيه تشري  لنا ورفع ألقدارنا ولرامتنا ، ألننا ل
لالحيوان األعجم النى ال يرقى ىلى شرف التكلي  ، ولما أن التكليل  شلرف ، فهلو م هلر ملن 
م اهر العدالة الربانية ، ألن التكلالي  للنلع ميل ان يتميل  بله المحسلن ملن المسلن ولليس ملن 

لى بحلق " أفملن للان مفمنلا لملن ال تعلاقنا عند هللا بمن لة سواء ، وقد و العدالة فى شن أن يل
لمللا قللال سللبحانه " أم حسللب الللنين اجترحللوا السلليهات أن نجعلهللم  9لللان فاسللقا ال يسللتوون "

"  وقللال لللنلع 10لالللنين ممنللوا وعملللوا الصللالحات سللواء محيللاهم وممللاتهم سللاء مللا يحلمللون "
ع الموا ين " ونض لما يقول سبحانه  11تحلمون "  أفنجع  المسلمين لالمجرمين ي ما لكم لي

ن لللان مثقللال حبلة مللن خلردل أتينللا بهلا ولفللى بنللا فللالقسلط ليللوم القياملة  ال ت للم نفللس شليها وا 
 .  12حاسبين "

 وقد للفنا سبحانه وتعالى بالصلوات الخمس وال لاة والصيام والح  . 
 والصالة عبادة بدنية فيها شرف تكبيره ومناجاته سبحانه والرلوع والسجود 
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 .  18السجدة  - 
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 .  21الجاثية  - 
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 .  36و  35القلم  - 
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 .  47األنبياء  - 



ويسللتوى فلى تأديللة الصللوات الغنللى لللع تثبيلت وربللط عللى عقيللدة التوحيلد ، وفلى ن، بلين يديلله 
والفقير ، والحاكم والمحلوم ، والتابع والمتبلوع ، فهلى عبلادة األخلاء والمسلاوة الحقلة ، وهلى ال 

 تسقط عن المتكل  ما دام عقله فيه . 
أوقاتهلا المتفاوتلة وفى الصالة جهاد النفس ونقلها من الغفلة ىلى تسبيحه سبحانه ، ونلره فى 

 بالنهار واللي  . 
أما الصليام فعبلادة ال حرللة فيهلا ، ولكنهلا جهلاد ونيلة ، وفيله للبح شلهوات اللبلن والفلرج ملن 
الفجر ىللى الغلروب ، فيمللع الملفمن  ملام نفسله فيخضلعها لربله ، وال يخضلع لهواهلا ىن أرادت 

نا اسلتلاع أن يحلمهلا فلى حاللهل ا نصل  الوقلت ، فلأولى بله أن لعاما أو شلرابا أو شلهوة ، وا 
يحلمهللا فللى حراملله سللاهر الوقللت . ومللن أقللوال بعللض الحلمللاء : " نفسللع لالدابللة ، ىن رلبتهللا 

ن رلبتع قتلتع " .   حملتع وا 
وال لاة عبادة مالية واجبة على أصحاب المال اللنين يملكلون النصلاب وهلى تعلال  شلح اللنفس 

كتنلا ه والتبلاهى بله ىا ، وتشح به ، وتميل  ىللى بالمال ، ألن النفس بلبعها تحب المال حبا جم
بتلى الفقراء باألغنيلاء ، فيلا سلعادة ملن جاهلد أبين الناس ، وقد ابتلى هللا األغنياء بالفقراء ، و 

وام   ملا عنلدلم ينفلد وملا عنلد دوعل  على الباهس الفقير ووضع نصلب عينيله عللى اللنفسه 
 .  13هللا باق   
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 من سورة النمل .  96اآلية  - 



بلادة عيجاهلدون أنفسلهم فيهلا بأجسلامهم وبلأموالهم ، فهلى ن ، والح  فريضة على المستليعي
الهم فلى و بدنية مالية ، وهلم يخلالفون فيهلا مألوفلاتهم فيهجلرون أوللانهم وأهلليهم وينفقلون أمل

سبي  هللا ، وقد قال تعالى :   لكن الرسول والنين ممنوا معه جاهدوا بلأموالهم وأنفسلهم وأولهلع 
 .  14ون  لهم الخيرات وأولهع هم المفلح

علينا بله فلى قولله تعلالى :   اليلوم أكمللت لكلم  هللا تعالى فراهض اإلسالم بالح  ومن    وقد أكم
. فقلد ن للت اآليلة الشلريفة فلى يلوم  15دينلم وأتممت عليلم نعمتى ورضيت لكلم اإلسلالم دينلا  

 وسلم . عرفة ، ولان يوم جمعة فى حجة الوداع التى حجها موالنا رسول هللا صلى هللا عليه 
 باب التوبة : 

وعلى الرغم من تأدية المفمن لهنه العبادات ، فلنه عرضة القتراف السيهات بحلم بشريته حين 
تغلبه نفسه وال يسلتليع رد جماحهلا ، فملانا يصلنع ىنا أسلاء هللا ىن هللا تعلالى فلتح للمسلن بابلا 

الشلري  : " ىن هللا  وهلو بلاب التوبلة ، وقلد جلاء فلى الحلديو واسعا من أبواب رحمتله العليلة ،
بالنهللار ليتللوب مسللن الليلل  ، ويبسللط يللده بالليلل  ليتللوب مسللن النهللار حتللى تللللع  يبسللط يللده

 الشمس من مغربها " . 
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 ورة التوبة . من س 8اآلية  - 
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 من سورة المائدة .  3األية  - 



نى لغفار لمن تاب وممن وعم  صالحا ثم اهتدى   لما يقول سبحانه :    16ويقول تعالى :   وا 
 .  17ورا رحيما  من يعم  سوءا أو ي لم نفسه ثم يستغفر هللا يجد هللا غفو 

مللة اوفللى التوبللة واالسللتغفار جهللاد للللنفس ، ألن المللفمن ال يتجلله للتوبللة ىال ىن لانللت نفسلله لو 
مة نفس لريملة ليبلة ، وقلد أقسلم هللا بهلا اتستقبح  لتها وتتللع ىلى لاعة ربها ، والنفس اللو 

وم القيامللة ي وال فللى لتابلله الكللريم ، فشللرفها بللنلع القسللم الع لليم ، فقللال تعللالى :   ال أقسللم بيلل
 .  18مة  اأقسم بالنفس اللو 

وقد ال يق  لومها عند ال الت ، ب  يتعدى اللوم ىلى التقصير فى اللاعلات المسلتلاعة ، فيلرى 
المفمن أنه لم يبلال االستلاعة التى يسر هللا أسبابها ، وأمر المفمنين بها فلى قولله تعلالى :   

 . 19ا استلعتم  مفاتقوا هللا 
لوع ، وحلرص سلجهلاد ع ليم ألنله نلدم ، والنلدم توبلة ، والتوبلة سلعى لتصلحيح الولوم النفس 

 تباع الدين النى شرعه هللا ووصى به المفمنين . ىعلى 
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 من سورة طه .  12آية  - 
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 من سورة النساء .  110آية  - 
18

 من سورة القيامة .  2و 1آيتان  - 
19

 من سورة التغابن  16آية  - 



وقد لان ألسالفنا الصالحين  الت ولكنهم صدقوا هللا فى توبتهم منها ، وأحب هللا منهم صلدقهم 
:   وعللى الثالثلة اللنين خلفلوا حتلى ىنا  نا ، ووصفه لنا فى لتابه الكريم فى مث  قوله تعلالىه

ضاقت عليهم األرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم و نوا أال ملجأ من هللا ىال ىليه ثلم تلاب 
، وهفالء الثالثة لانوا تخلفوا بال علنر علن الخلروج  20عليهم ليتوبوا ىن هللا هو التواب الرحيم  

ع . فلان ر ليل  الملوا أنفسلهم حتلى ضلاقت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ىللى غل وة تبلو 
عليهم األرض مع سعتها ، ونلع شأن المفمن الحر ال لى النى يرجوا رحمة هللا تعلالى ويخلاف 

 عنابه . 
نا ع مللت الخلهلل فللى نفللس المللفمن صللغرت عنللد هللا فكفرهللا هللا عللن التاهللب ، أمللا ىنا  يهللةنا وا 

تكبللر عنللد هللا ويفاخللنه بهللا ، وينصللحنا اسللتهان المللفمن بخلايللاه واستصللغرها فللى نفسلله فلنهللا 
التللى ارتكبتهللا ، ولكللن ان للر ىلللى ع مللة ربللع  يهللة للر ىلللى صللغر الخلنالحلمللاء فيقولللون : ال ت

 النى خالفته فيها . 
ه وتعالى على الصدق فى التوبلة بقولله تعلالى :   يلا أيهلا اللنين ممنلوا توبلوا وقد حضنا سبحان

 فر عنلم سيهاتكم ىلى هللا توبة نصوحا عسى ربلم أن يل
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 من سورة التوبة .  118آية  - 



ويدخلكم جنات تجرى من تحتها األنهار يوم ال يخ ى هللا النبى والنين ممنلوا معله نلورهم يسلعى 
 .  21ا نورنا واغفر لنا ىنع على ل  شن قدير  هم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنبين أيدي

 محاسبة النفس : 
ا الصلحابة رضلى هللا علنهم وقلد حلرص سلادتنومحاسبة النفس هى سبي  اإلصالح والصلالح ، 

على محاسبة نفوسهم ، فكانوا هم السابقين بالخيرات بلنن هللا . وقد لان أمير الملفمنين عملر 
رضى هللا عنه يقول : حاسبوا أنفسلم قب  أن تحاسلبوا ، و نوهلا قبل  أن تلو ن علليلم . وللان 

ال هللع ضلياعا عللى عنه شديد المحاسبة لنفسه ، ومملا أثلر عنله قولله : للو أن جمل رضى هللا
 شالن الفرات لحاسب هللا عليه مل الخلاب . 

ومن لري  ما قرأته أنه أثناء خالفته عين ىماما على جماعة ، فشلا له بعض النلاس أن نللع 
ثم يغنى ، فسأل أمير المفمنين اإلمام فى حضرة الشلاكين : أحقلا أنلع تصللى  ماإلمام يصلى به

منين ، فقللال أميللر المللفمنين : مللانا تغنللى هللا فقللال يللا أميللر ثللم تغنللى هللا قللال : نعللم يللا أميللر المللف 
 المفمنين أغنى وأقول : 

 عاد للنات يبغى تعبى   ففادى للما عاتبته و 
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 من سورة التحريم .  8اآلية  - 



 فى تماديه فقد برح بلى  الأراه الدهر ىال  الهيلللا 
 فنى العمر لنا فى اللعب يا قرين السوء ما هنا الصبا

 أربى قب  أن أقضى منه وشباب بان منى فمضللى
 نفسى ال لنت وال لان الهللللللوى 

 اتقى المولى وخافى وارهبللى   
فما لان من أمير المفمنين بعد أن سمع نلع ىال أنه ن ر للشاكين وقال لهم ناصحا : ملن للان 
مللنلم مغنيللا فللليغن هلللنا . . . فقللد أعجللب أميللر المللفمنين بللأن نلللع اإلمللام يلللوم نفسلله علللى 

تابتغاء تقوى هللا ومرضاته و تقصيرها ويصدها عن هواها   قاء غضبه وعقابه . ا 
وقد لان أمير المفمنين عمر مثاال راهعا فى جهاد نفسه وصدها عن هواها ، فقد رمه علروة بلن 
ال بير صبيحة اختياره خليفة للمسلمين يحم  قربة ماء على  هره ، فقال له : ما هلنا يلا أميلر 

ن جلاهتنى الوفلود سلامعين مليعلين ، فلدخلت فلى المفمنين هللا فقال لعروة : أعجبتنى نفسلى حلي
 نفسى نخوة ، فأحببت أن أكسرها . . . أى بالتواضع فى هللا تعالى . 

 ولان رضى هللا عنه يتمث  لثيرا بشعر ورقة بن نوف  النى يقول فيه : 
 ال شن مما يرى تبقى بشاشته  
 األه  والولد  ودىى الرجال وينيف     



 وداهعه  لم تغن عن هرم  يوما 
 والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا     
 أين الملوع التى لانت مسللنة  
 من ل  أفب ىليها وافد يللرد    
 حوض هنالع مورود بال لنب 
 البد من ورده يوما لما وردوا     

 ر " . عماع ا يا و لم لان نقش خاتمه النى يلبسه " لفى بالموت 
أما اإلمام على لرم هللا وجهه فقد لان يقول فى محاسبة نفسه : ما أنا ونفسى ىال لراعلى غلنم 

 مع غنمه ، ىن ضمها من ناحية شردت من ناحية . 
وقصلته للرم هللا وجهله وهلو خليفلة ملع أخيلله عقيل  معروفلة ، فقلد سلأله عقيل   يلادة النفقللة ، 

النلار فيهلا أميلر الملفمنين عللى ، وأمسلع فأمره أن يأتى له بح مة حلب ، فجلاءه بهلا فأضلرم 
الملفمنين : أتخلاف نلارا بيد أخيه وقدمها ىلى النار ، فأبعد عقي  يده عن النار ، فقال لله أميلر 

 اليوم وال أخاف نارا سعرها مسعرها لغضبه .  ألهبها 
 الجهاد فى سبي  هللا : 

العبلادات بل  يتعلدى نللع ىللى  هنا وال يق  جهاد النفس عند االستغفار من الل الت أو الجلد فلى
لى جهاد  احتمال األنى فى سبي  هللا وا 



  داء الدين بالنفس والمال دفاعا عن اإلسالم وأولان المسلمين ، أع
أروع األمثال فى هنا الشأن لملا يشلهد  –رضى هللا عنهم  –وقد ضرب سادتنا الصحابة الكرام  

سلبي  هللا تعلالى فلللنهم لملا تعلملون صللبروا  لهلم لتلاب هللا الكلريم . أمللا علن أحتملال األنى فللى
على أنى لفار مللة صلبرا جمليال ثلم اضللروا ىللى الهجلرة ىللى الحبشلة ثلم الهجلرة ىللى المدينلة 
المنللورة ، فهللان عللليهم أن يهللاجروا ولللنهم وأهللليهم وأمللوالهم وأسللباب معايشللهم حفا للا علللى 

ع التضلحيات الكبلرى تلنلر لهلم دينهم واستمساكا به ورضوا بش   العيش فى ديار الغربلة وتلل
 وال تنلر عليهم . 

وحين دعوا ىلى القتال فى سبي  هللا رخصت عليهم أرواحهم وهى أغللى ملن األملوال ، وخاضلوا 
واستشهد منهم لثيرون ، وقلد  لنهم النلاس أمواتلا وهلم أحيلاء المعرلة تلو المعرلة مستبسلين 

للنين قتللوا فلى سلبي  هللا أمواتلا بل  أحيلاء عند ربهم ير قون ويقول تعالى فليهم   وال تحسلبن ا
عند ربهم ير قون ي فرحين بملا متلاهم هللا ملن فضلله ويستبشلرون باللنين للم يلحقلوا بهلم ملن 
خلفهم أال خوف عليهم وال هلم يح نلون ي يستبشلرون بنعملة ملن هللا وفضل  وأن هللا ال يضليع 

ابهم القلرح لللنين أحسلنوا مللنهم أجلر الملفمنين ي اللنين اسلتجابوا هلل والرسلول ملن بعللد ملا أصل
  22واتقوا أجر ع يم  
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 ران . من سورة آل عم 172إلى  169أية  - 



نع لتعجب من ع م لرمهم فى بنل األموال واسترخاصها فى سبي  هللا تعلالى عللى اللرغم ملن  وا 
النلا رسلول و فقد قدم سيدنا أبو بلر الصديق لل  ملا ملكلت يلداه لمفوس البشرية بها ،  نال نض

 هلنا لل  ملالى أقدمله هلل ، فقلال لله موالنلا رسلول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال : يا رسول هللا
هللا صلى هللا عليه وسلم : وما النى أبقيت لعيالع هللا قال أبقيت لهم هللا ورسوله ، أال رضى هللا 

 عنع أيها الصديق األع م والعلم األشهر . 
ى سلليدنا عمللر بللن الخلللاب رضللى هللا عنلله فيقللول : نهبللت بنصلل  مللالى ىلللى رسللول هللا لللويح
ى هللا عليه وسلم وقلت : اليوم أسلبق أبلا بللر ، وقلدمت نصل  ملالى لرسلول هللا صللى هللا صل

لللر قللد أبقيللت النصلل  لعيللالى ، فلللنا بللأبى بعليلله وسلللم وقلللت يللا رسللول هللا هللنا نصلل  مللالى و 
سللبقنى وقللدم للل  ماللله ، فقلللت للله : ال أسللبقع فللى شللن بعللدها أبللدا . لمللا يشلليد سلليدنا عمللر 

هللا عنلله ويقللول : لنللت أحللب أن يلللون لللى يومللان مللن أيللام أبللى بلللر بمواقلل  الصللديق رضللى 
 بحياتى للها ، يوم أن صحب رسول هللا فى الغار ، ويوم أن خالفنا فى حرب أه  الردة . 

  األموال فى سبي  هللا ، فمثال مول جيش العسلرة ن أن سيدنا عثمان بن عفان بنل لاهوتعلمو
ب ، وللم هلملن الل اد ، وأعللى لل  مقاتل  دينلارا ملن ن هلى وملا حمللتفى تبوع بسبعماهة بعير 

يلفه هنا مع ع مه ب  جاء بأل  دينار أخرى وصبها فلى حجلر النبلى صللى هللا عليله وسللم ، 
 فأخن صلوات هللا 



   بعدها ، اللهم اغفر لعثمان . موسالمه عليه يقلبها بين يديه ويقول : ما ضر عثمان ما ع
ا فى سبي  هللا عل  وجل  ه وجهه أرض يملكها فى ينبع فأوقفها للوقد لان إلمامنا على لرم هللا
 اة ربه على هوى نفسه . ضوعاش عيشة الكفاف مفثرا مر 

أما فقراء الصحابة الكرام فقلد سلج  لهلم صلدق للويتهم وحسلن نيلتهم فلى قولله الكلريم   لليس 
نصللحوا هلل علللى الضللعفاء وال علللى المرضللى وال علللى الللنين ال يجللدون مللا ينفقللون حللرج ىنا 

ورسوله ما على المحسنين من سبي  وهللا غفور رحيم ي وال على اللنين ىنا ملا أتلوع للتحملهم 
 .  23قلت ال أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ح نا أال يجدوا ما ينفقون  

 وا رحمللاء بيللنهم يللرحمنوفللى حللين لللان السللادة الصللحابة أشللداء فللى حللروبهم علللى الكفللار ، لللا
لمهم جلاهلهم ، ويلدعوا صلالحهم لللالحهم ، اقويهم ضعيفهم ، ويعين غنيهم فقيرهم ، ويعلم ع

برسول هللا صلى  ادا فى جنح اللي  يتهجدون أقتداءوا عبنلاوفى حين لانوا أسودا فى الحروب 
هللا عليه وسلم وت هر لكم تلع الصورة واضحة بينة فى قوله تعلالى   محملد رسلول هللا واللنين 

 أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رلعا سجدا يبتغون فضال من هللا  معه
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 من سورة التوبة .  92و  91اآليتام  - 



  24ا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود  نورضوا
ولنلع فى قوله تعالى   تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا ولمعا ومما ر قنلاهم 

وفلى قولله  25مللون  ينفقون ي فال تعللم نفلس ملا أخفلى لهلم ملن قلرة أعلين جل اء بملا للانوا يع
وفللى قوللله تعللالى    26تعللالى   لللانوا قللليال مللن الليلل  مللا يهجعللون وباألسللحار هللم يسللتغفرون  

واصبر نفسع مع النين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وال تعدوا عيناع عنهم تريلد 
 .  27لا   تلع من أغفلنا قلبه عن نلرنا واتبع هواه ولان أمره فر  ال ينة الحياة الدنيا و 

وال يخفللى عللليلم مللا لللان مللن مواسللاة سللادتنا األنصللار لسللادتنا المهللاجرين فقللد مووهللم وأنفقللوا 
عليهم ب  ومثلروهم عللى أنفسلهم وسلج  هللا لهلم لل  نللع فلى لتابله الكلريم فقلال تعلالى واصلفا 

ملن المهاجرين بالصدق   للفقراء المهاجرين النين أخرجلوا ملن ديلارهم وأملوالهم يبتغلون فضلال 
ثللم قللال تعللالى واصللفا األنصللار  28هللا ورضللوانا وينصللرون هللا ورسللوله أولهللع هللم الصللادقون  

بالفالح بعد نلع   والنين تبوأوا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر ىليهم وال يجدون فى 
 صدورهم حاجة مما أوتوا ويفثرون على أنفسهم ولو لان بهم 
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ثلم أرشلد هللا أجيلال المسللمين التلى  29هلم المفلحلون   خصاصة وملن يلوق شلح نفسله فأولهلع
ا ملتللت المهلاجرين واألنصلار أن يلنلروا لهلم فضللهم وأن يلدعوا لهلم بلالمغفرة فقلال تعلالى بعلد 

سبقونا باإليمان وال تجعل   نتقدم   والنين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا والخواننا الني
جرين واألنصللار شللرفا أن ا. ولفللى المهلل 30وف رحلليم  نللع رءفللى قلوبنللا غللال للللنين ممنللوا ربنللا ى

يلقللبهم هللا تعللالى بالسللابقين األولللين فللى قوللله الكللريم   والسللابقون األولللون مللن المهللاجرين 
ا هلواألنصار النين اتبعوهم بلحسان رضى هللا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى ملن تحت

 .  31م  األنهار خالدين فيها أبدا نلع الفو  الع ي
ومللا أعلل  نللاديلم المللوقر بتسللمية نللادى األنصللار "فللنلع ممللا تللنلرون بلله فضلللهم غفللر هللا لهللم 

 لسادة المهاجرين ولمن واالهم بلحسان ىلى يوم الدين . لو 
ىن للل  مللا تحلللى بلله السللادة الصللحابة ىنمللا لللان بعللد جهللاد أنفسللهم ، ولللان جهللادهم ألنفسللهم 

فثر العاج  عللى اآلجل  وتسلتحب الراحلة عللى المشلقات متصال ال ينقلع ألن النفوس بلبعها ت
ولكنهم رضى هللا عنهم لم يسايروا أنفسهم فى هواها لعلمهم أن مسايرتها فى هواها تضل  علن 

قال تعالى لسيدنا داود عليه السلالم   وال تتبلع الهلوى فيضللع علن سلبي  هللا    سبي  هللا ، فقد
  -وهى قصيرة األج   –الدنيا ولم يغب عنهم أن من صبر على األشق فى  32
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ال يفنلى وال يبيلد ، وملن العقل  والحلملة أال يبيلع الملفمن استمتع بنعيم اآلخلرة وهلو نعليم مقليم 
النعلليم البللاقى بالفللانى ىن ال تسللتوى الللدنيا بللاألخرة خاصللة بعللد أن نصللحنا هللا تعللالى فللى قوللله 

نه الفللارق بللين اويبللين لنللا سللبح 33الكللريم   بلل  تللفثرون الحيللاة الللدنيا واآلخللرة خيللر وأبقللى  
جاهدين أنفسهم والقاعدين فى قوله تعالى :   أمن هو قانت مناء اللي  ساجدا وقاهملا يحلنر مال

اآلخللرة ويرجللوا رحمللة ربلله قلل  هلل  يسللتوى الللنين يعلمللون والللنين ال يعلمللون ىنمللا يتللنلر أولللوا 
وأرض هللا  هلنه اللدنيا حسلنة األلباب ي ق  يا عبادى النين ممنوا اتقلوا ربللم لللنين أحسلنوا فلى

 .  34رون أجرهم بغير حساب  واسعة ىنما يوفى الصاب
 الصبر بأنواعه : 

 أيها األخوة الكرام : 
ىن جهاد النفس يقتضى منا صبرا على اللاعات ، وصبرا عللى المعاصلى ، وصلبرا عللى اللبالء 

ما الصبر على العلوافى فقليل  ، وصبرا على العوافى . وللنا يعلم أنواع الصبر الثالثة األولى ، أ
صحة األبدان ووفرة األموال وع م الجلاه ، فلأكثر األصلحاء منا من يعرفه ، والمقصود بالعوافى 

واألقويللاء مللن الشللباب ي لللم نفسلله بالمعاصللى واالنغمللاس فللى الشللهوات وال يجاهللد نفسلله فللى 
حلظ الشليلان ، وهلو  و ملنهلشبابه ، وفتنة األموال معروفة ، وبنل األموال فى الشهوات ىنملا 

لنلع لفر بالنعمة ، ولنلع الشأن فلى أصلحاب الجلاه اللنين يجعلونله فلى  للم الضلعي  ونصلر 
 القوى ، ناسين العدل النى أمر به هللا ويقول الحلماء : 
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الها فيما خلقه هللا ، قشلر الصحة بلنلها فلى اللاعلة ، وشللر الملال مىن شلر النعمة هو استع
ن تأنن ربلم لهن هما فى مرضاته سبحانه وتعالى ، وقد قال ج  شأنه والجاه يلون باستعمال   وا 

 . 35شلرتم أل يدنلم ولهن لفرتم ىن عنابى لشديد  
وقلد قلال صلللوات هللا وسلالمه عليله ألهلل  قبلاء : " أتصللبرون عللى اللبالء هللا قللالوا بللى ، قللال : 

لللى ، قلال : مفمنللون أنللتم أترضلون بالقضللاء هللا قلالوا بلللى ، قلال أتشلللرون فلى الرخللاء هللا قلالوا ب
كلن لم ألصلحابه يوملا : وهللا ملا الفقلر أخشلى علليلم ولسلورب الكعبة " وقلال صللى هللا عليله و 

نافسوها لما تنافسلها ملن قلبلكم فلتهلكهم لملا أهلكلتهم ، ويقلول أخشى أن تفتح عليلم الدنيا فت
يو القدسلى علن رب صلوات هللا وسالنه عليله : نعلم الملال الصلالح للملرء الصلالح . وفلى الحلد

تواضلع مالع ة : " أحب ثالثا وحبى لثالو أشد ، أحب التقى وحبى للشاب التقى أشلد ، وأحلب ال
وحبللى للغنللى المتواضللع أشللد وأحللب المتصللدق وحبللى للفقيللر المتصللدق أشللد ، وأبغللض ثالثللا 

ن العاصلى أشلد ، وأبغلض المتكبلر وبغضلى يوبغضى للثالو أشلد أبغلض العاصلى وبغضلى للشل
 لمتكبر أشد وأبغض البخي  وبغضى للغنى البخي  أشد " . للفقير ا

: ىن نفللس المللفمن رجاعللة ىلللى الحللق مللن قريللب ، فلنحاسللب أنفسللنا  مأيهللا المسللتمعون الكللرا
 باللي  على ما وقع منا بالنهار ، ولنحاسبها بالنهار على ما وقع منا باللي  ، ولنعود
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وهللا تعلالى يقلول   ىنملا متلى يفاجهنلا األجل  ،   أنفسنا التوبة الصلادقة والعاجللة فلننلا ال نلدرى 
وبللون مللن قريللب فأولهللع يتللوب هللا عللليهم تالتوبللة علللى هللا للللنين يعملللون السللوء بجهالللة ثللم ي

ولان هللا عليما حليما ي وليست التوبة للنين يعمللون السليهات حتلى ىنا حضلر أحلدهم الملوت 
 .  36لهع أعتدنا لهم عنابا أليما  قال ىنى تبت اآلن وال النين يموتون وهم لفار أو 

 وحدة األمة اإلسالمية : 
ونحن بحمد هللا أمة واحدة ال تفصلنا حدود جغرافية وال أجناس قومية ، ويقول تعالى فى وحدة 

فنتماسللع فللى وجلله أعلللداهنا ،  37صللفوفنا   ىن هللنه أمللتكم أمللة واحللدة وأنلللا ربلللم فاعبللدون  
يه المسلم فقلد سله  ق هللا ، وليقب  المسلم نصيحة أخحبالحق ولينلر ل  منا أخاه ب ىولنتواص

حب ىنا نللرت أعانلع ا: ملن خيلر األصلحاب هللا قلال " صلوسللم  موالنا رسول هللا صلى هللا عليله
نا نسيت نلرع " .   وا 
 األخالق النبوية : 

ولنتسلح فى مواجه أعداهنا وفى معاملة بعضنا بالخلق اإلسلالمى الكلريم اللنى للان يتحللى بله  
نلع لعللى خللق ع ليم  رس فقلد  38ول هللا صلى هللا عليه وسلم وأثبته هللا له فى قوله تعالى   وا 

ه عليه ربه فى سره وجهره فلم ينصرف عنه فى البالء ولم ينحرف فى مأرضى صلوات هللا وسال
الرخاء ، بل  التل م الصلرال المسلتقيم ودعلا أمتله ىللى الت امله فلأفلح ملن أللاع هللا وعمل  بعملله 

بصيرة أنا ومن اتبعنلى  علىهللا عليه وسلم وتخلق بخلقه   ق  هنه سبيلى أدعوا ىلى هللا صلى 
 39  . 
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 ورحم هللا أمير الشعراء شوقى ، ىن يقول مخالبا له صلى هللا عليه وسلم : 
 منها وما يتعشق الكبلللراء   يا من له األخالق ما تهوى العلى 
 وره  اآلنلللاء نيضن بدينا  لو لم تقم دينا  لقامت  وحدهللا 

وقد لان صلى هللا عليه وسلم يملع نفسله فلال يخلرج فلى الغضلب أو الرضلا علن الحلق ، وللان 
يسللخو بماللله ، ويعفللو عللن قللدرة ، ويحفللظ عهللده ونمتلله ، ويللرحم الضللعفاء ، وفللى نلللع يقللول 

 شوقى رحمه هللا :
 فى الحق ال ضغن وال بغضاء   فلنا غضبت فلنما هى غضبلة 

نا رضي  ورضا الكثير تحلم  وريللاء   ناع فى مرضاتلهفت وا 
نا سخوت بلغت   وفعلت ملاال تفع  األنللواء الجود الملدىبوا 

نا عفوت فقادرا ومقللللدرا  ال يستخ  بحلمع الجهللالء وا 
نا أخنت العهد أو أعليتللله  فجميع عهدع نملة ووفللاء وا 
نا رحمت فلللأنت أم أو أب   لرحملاءهنان فى الدنيا هما ا وا 

 لة ملد هللا فلى عملره : اولان صلى هللا عليه وسلم لما وصلفه شلاعرنا العبقلرى السليد ع يل  أب
 ح وصون الحق والحرملات داعيا للكمال والخلق السملللل 
 و ودرء الحدود بالشبهللات وبشيرا بالعرف والعدل والعلفل 
 خير قب  الصيام قب  الصالة   ومهيبا يالنفس أن نتفيأ اللللل 
 ض  ىال بالفض  والملرمات شارعا حرمة المساواة ال فلللا 



 سر غير غل ة وافتهات  ولللالممخنا للفقير من سعة  
  تسنى فتغمر  الكاهنلات  ل هللاماهو الدين ومضة من ج

 تغير أحوالنا : 
ا للان ملىن من الشجاعة األدبيلة أن نعتلرف أننلا فلى  ماننلا هلنا تغيرنلا فلى لثيلر ملن أحوالنلا ع

تنا بعيلدا علن فعليه أسالفنا الصالحين النين عضوا بالنواجن على مداب الدين وحدوده ، فقد جر 
مسلكهم  خارف الدنيا ومالهيها ، وال يعيبنا أن نعترف بقصورنا وتقصليرنا ألن شلعورنا بعيوبنلا 

ملا هو بداية سعينا لعالج أنفسنا من أمراضها ، وجالء قلوبنا من غفلتنا ، فللن القللوب تصلدأ ل
 يصدأ الحديد ، والرجوع للحق خير من التمادى فى البال  . 

وقد نصحنا فى هنا الشأن بعض عباقرتنا من الشعراء األفنان ، فها هو نا المرحوم محمد أقبال 
مخالبللا الشللباب ، فيمللا ترجملله عنلله ، يقللول  ر الباكسللتان ، بلل  شللاعر المسلللمين الكبيللرعشللا
 هللا فى عمره :  دبقى فضيلة الشين الصاوى شعالن مدص

 وا فخار المسلميلن تسبلتك  ألى مآثر القوم  انتسبتللم
 دنيا   وديلن هودولة ع    وأين مقام نى النورين منلم

 حتم فيه لن   الفاتحينابر   وفقر على األواب هلللال
   وتغتابون حتى الصالحينا  أقمتم فى الدنيا وفى الخلايا



ن لا  وهم ستروا عيوب الخلق لرا   نوا أبر  المتقينللاوا 
  ف نوا فيه بالدين ال نونلا   وبأس شبابلم أدمى خلاهللم
 بهم حول المناهب حاهرينا  هى المدينة الحمقاء  ألقللت

 لتحجب عنهم الحرم األمينا  لقد صنعت لهم صنم المالهى
وملللا أروعللله ليلللب هللا ثلللراه ، ىن يقلللول فلللى وحلللدة المسللللمين وفلللى هملللة أسلللالفنا الصلللالحين 

 حياتهم : وتض
 الوالعرب لنا والكلل  لن  ناد لللن لنا والهنللالصي

 الوجميع الكون لنا  وللن  أضحى اإلسالم  لنا  دينللا
 الأعددنا الروح له سلنلل  توحيلللد هللا لنا نلللور

 الوالبيت األول لعبتنللل  بنيت فى األرض معابدهللا
 البحياة الروح ويحف نلل  هو أول بيت نحف لللله

 الويا ميالد شريعتنلللل  ا أرض النور من الحرميني
 النللليفى أرضع نماها د  روض اإلسالم ودوحتلله
 فى األرض صدى من همتنا  وأنان المسلم لان للللله
 روح اآلمال  لنهضتنلللا  ىن اسم محمد الهللللادى

 الت ام الشرع ومحبة هللا : 
 أيها األع اء :

حال لى الحديو ىليلم فى أرض النور ، ولكنى ال أود أن أخلتم أخشى أن أكون قد أللت ، وقد  
 الحديو دون أن أسمعلم قلرات من 



بحر غ ير مما شدا به شيخى العالم الربانى المغفور له سيدى الشين على عقل  ليلب هللا ثلراه 
انه ، فقد قال فى مجاهدة نفسه والت ام شرع هللا تعالى ملن ىلهامله الفلورى اللنى متلاه  هللا سلبح

 ونقلناه عنه : 
 قتلت هوى نفسى فعشت بال نفس  
 ىلى األنس تهيتوجافيت أنسى فان     
 ولم أبد أمرى للعباد فلالملللا 
 ت النى ألقى عن الجن واألنسملت     
 وأدرلت بالوجدان سر أحبتللى 
 وعاينت ميات اليقين بال لبلللس     
 وعشت  مانى لست أحف  بالورى  
 هام فى مشهد القدسىولي  وقلبى      
 ت غيرى ما أفدت من الهدىموعل 
 فلم يبقى نو فهم لدى على لملس     
 وما اتخنت روحى سوى هللا غاية 
 فتم الهدى للروح والقلب والحلس     
 وتوجت بالقرمن نفسى عقيللدة 
 أصون به نفسى عن ال يال والدس     
ن شرب الناس اللال   وتصببوا 40وا 
 ق فى شربها لأسىفسنة خير الخل     
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 ولم أعشق الدنيا فتلع متابلللة 
 فوتها عرسى ىتهين لألخرى وف     

 ويقول رضى هللا عنه فى محبة هللا تعالى والتعلق به والتمسع بشرعه تعالى : 
 فال نالم على أحياء  تقللواه  ىنا محبوه مثرنا الحيللاة للللله 
  جنونا أنت منحاه يارب  دنى  ا  عمللوامىن لان حبى جنونا بهس 
 ىن لان وصفع بالحق  اتبعناه   قالوا ص  الحب ال تخلهه فى صفة 
خالص ومعرفلللة   وأن تموت وأن  المقصد  هللا  فقلت صدق وا 
 اهجوأن يلون لع البارى هو ال  وأن تكون مع الرحمن منلسلللرا 
 وال تخ  بالحلم أو تلعب بمعناه  الشريلل  وأن تسير على الشرع  
 قالوا ابتدعتم أجبنا قد رضيناه  ن تكن هلنا لنت المحب فللللنفل 
 مننا يشابه رب العرش نهلواه  اه ونقصلللدهضر نومن سوى هللا  

 اعلم ، والسالم عليلم ورحمة هللا وبرلانه . موفى النهاية أشلر لكم حسن است
 
 


