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 هداءإ

 ىل: إ

 ...إقام النبّيني

 ...املرسلنيوسّيد 

 ...سّيد األولني واآلخرين

 دي:سيّ 

   سول اهللر ومد  

 صىل اهلل عليط وآلط وسلم
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 وإىل:

 فأحياين اهلل عط...  ا  قن كنت قي 

 اهلل عط...  فعّلمني باهال   وقن كنت

 رين اهلل عط... فتك غافال   وقن كنت

 فأعّ ين  اهلل عط...  ذليال   وقن كنت

 فهداين اهلل عط...  ضاال   وقن كنت

 عط... ا  قتكور ا  شيئ فرصت ا  قنسيّ  ا  نسي وقن كنت

 إىل:

 الـوارث ،وقـّرة نعيننـا ،ناشيخنا ونسـ اذنا وقرشـد

 املحمدي:

 الشيخ

 نمحد كف ارو

 قّدس اهلل رّسه الع ي  
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 توديم فضيلة الشيخ عمر الصباغ

م بّع ادّ األ ااق اق هلل العليم  احلمد ،بسم اهلل الرمحن الرحيم اخلاّلق اّلذي قسّّ

د بّ حل اخللّظ الع ّيم ،وااخالق ذي بّع  ،والّصالة والّسالم اّ  يّّيد   ّمّّ ث الّّ

    وأيّم  بّه اناّ   ،   امي    وأبرص به أاين ،   غلف    فهدى اهلل به قلوب ،مك قم ااخالقتّمم لي

 ين وقثوا ااخالق انّه الّم  وقيض اهلل ان أبح به أئّمة اهلدى وأاالم الّتقى اّلذ ،بّم  

فحمله  انهم خلف بعد يلف حّتى رضبت هبّم  ،والموه  النّ س من بعدهم ،وامال  

 النّ س يف مجي  اآلف ق. م دهاامث ل ومح

 أّم  بعد: 

ذي مّن يّ ق فيّه  حيإ إط يريّظ اهلل اقسّتقيم الّّ لو  الصّّ فإّن الّتصّوف هو السّّ

وااخّالق اّلتّت لصّل  ،اّ ه ق ئٌم ا  اإليمن اّلذي يصل إط اقجة اليقع  ،وبل و ج 

 إط الّذقوة العلي . 

يف أاّّمق ااخّّالق  وصيغّّ ّن موضّّوا الّتصّّّوف وأثّّرأل يف ااخّّالق موضّّوٌا إ

ال كالمّ   يقّ ل أو  املّية  ملموية      يرتمجه  إط الواق  حّتى لكون أخالقليض  هل  معي قا  

ة هّت مقيّ س اامّم واليّل  ،جمّرا الٍم يدّقس يف ق ا ت الّدقس اّن ااخّالق العمليّّ

 وبدق من ق ل:  ،فد اخالق لق س اامم وهب  لدوم ،ققّيه  ولقّدمه 

ّ  بقيّتم ّم ااإّ م   ااخّالق ّم

 

 نهدت أخالقهم نهدوافإن هم 

د   ة يّّّيد   ّمّّّ بأخالقهّّ      امتّّ  ت اّّ  اامّّم مجيعّّ وأمّّّ

ولكنّهّ  أخّالٌق  ،فلم لكن ااخالق انده  جمّرا شع ٍق يرف  أو اد قاٍت لّرّاا ،الّص اقة

ى امنّّ  ٌة قّغدّّت النّّّ س يف اإليّّالم حتّّّ ٌة ليديقيّّّ وأهّّل  ، ئعع غّّم مكّّرهع يّّ  واامليّّّ

 ،الّتصوف ال ييلدون كثرة العد اات من اإل س ن إالّ بعّد أن سسّن خلقّه ول كّو  فسّه

فّّإّن  ،للّّنّفع ويّّجّية  هلّّ     اّن الّّنّفع انّّدم  لتهّّّذال وااخّّالق انّّدم  لصّّدإ ايّّد 
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لّت ي  فإنا ق مت لتؤاي اد اهت  ال متّل منهّ  مهّم ،ااامل لصدإ انده  ّدوبة  مقدولة

حدة مّ  العّ قفع بّ هللوه ،ومهم ك  ت ش ّقة دق والصّّ  ،ذأل الوظيفة ال لعرف إالّ ب لصّّ

ّّذ ّّ ط:  ا  أخّ ّّه لعّ ّّن قولّ  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ مّ

  .إّنام ععثت ألمتّم قكارم األخالحم: يول اهلل ق ق لو . 

 ،ب لّتصّّوفق  اا اليّب خالافمّن  اا اليّب بّ  ،: الّتصّوف كّله أخالقوقيل

اّن حقّ ئظ الّتصّّوف وااخّالق  -حف ّه اهلل-وإّن م  كتده الّشيخ ّمد ب يّم ااّ ن 

إم م الّصوفّية يف  -محه اهللق-اّلمة الّدكتوق أمحد كفت قو ولرجم يلو  يمحة الّشيخ الع

 ارصأل خم م  نكر يف هذا الكت ال. 

وحرشّ  يف  ،وجّ ا  انّّ  خّم اءّ اء ،و قول: قمحب اهلل ي  شيخن  قمحة  وايعة  

  . وحسن أولئب قفيق  ،والّشهداء والّص حلع  والصديقع   مرة النّدّيع 

دليــل ) وال بّد يل أن أشكر مؤّلف هذا الكت ال )الشيخ ّمد ب يم اا ن( بعنوان

يخ أمحّد الذي و (املرشدين يف تسليك السالكني بذل جهدأل يف لرمجة يّلو  شّيخه الشّّ

وجّديٌر  ،وبعض كلمله فأبدإ الكتّ ال مّ ّواا  بكّّل الٍّم وحكمّةٍ  -اهلل هقمح-كفت قو 

بكّل ي لل الٍم وي لدة اقتن ء هذا الكت ال قّ  فيّه مّن فوائّد ا يمّة لعّوا اّ  ق قئهّ  

                                               ب لّتوفيظ والّسداا واخر ااوا   أن احلمد هلل قاّل الع قع.       

 

 م 2007/  8/  19اقوافظ  ه1428ّشعد ن اقع م  6حّرق يف 

 

 (.9/15وجمم  ال وائد ) ،(10/191ينن الديهقت الكربى ) (1)
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  توديم فضيلة الشيخ عشري الر 

يوق هذا ع يبعد الّتجوال بو ، ت هذأل الّصفح ت اقرشقا  م  يف اإليالا بعد

ذي  حيث ،يف مواضيعه الّشّيقةالكت ال والّتحّقظ   رى من خالل نلّب اءهّد الكدّم الّّ

حر القّّراّ   ،بّّذل يف مجّّ  هّّذأل اقّّوااد واإلقشّّ اات وأ ّّت للمّّع مّّن ان وينّّه السّّّ

وأا ّم مّ  فيّه مّن أثٍّر بليٍّي وهّدٍي  ،واهلدي النّدوّي يف كّل موضّوٍا مّن موضّوا له

 . يدوي

ٍة مّن هّذأل العن قيّد انّواٌن ينّدق   تّه  ،ااخالقيث مج  ان قيد دح يف كّل حدّّ

 واايد ال الّدااية لذلب فقد بر ت يف بفح له.  ايفالرّشح الو

وقد مّر ا  للب القوااد ااي يّّية اّلتّت أقّيم اليهّ  ايننّ  احلنيّف مّن قسّ ت 

صّلة اّلصّ ال  ثّّم ادّ قات متّ  ،لّه مّةقيال اقيّدة فيّه ال     وهت اابل اّن ايّن  ،العقيدة

يّيدّة كشّجرٍة     واد اٌة ال لثمر أخالّق  ،وااخالق ثمرة العد اة ،ب لعد اة ومن ااخالق

ت النّتيجة القصوى اّلتت ل هر من خالل الّتع مل بع ومن ثّم اقع مالت وه ،رةغم مثم

  .العد ا

داا وحسّن تّ الفهذا الكت ال مج  كّل هذا يف بفح له حيث  سأل اهلل  وفيّظ والسّّ

 الع قدة. 

                                            يالم اهلل وقمحته وبرك له.اليكم و

 شم الر ب الّشيخ
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 قودقة الطبعة الثالثة

احلمّّد هلل قال العّّ قع والصّّالة والسّّالم اّّ  يّّيد   ّمّّد واّّ  الّّه وبّّحده 

 أمجعع وبعد:

له القدول يف يوقي  وخ قجه  لكت ال الذي كتل اهلل ا ذافهذأل اليدعة الث لثة من ه

  لّت اّ  يّوقي  الشّ م خّالل السّنوات ولوال ال روف الصعدة التّت  -واحلمد هلل-

 اققدمة لليدعة اخل مسة.ااخمة قبم ك  ت هذأل  العرش 

 اجلديد يف هته الطبعة:

 مّن ثّمك يف هذأل اليدعة قمت بم يد من الرشوح قتون الكتّ ال بنّ ء اّ  يلّل

 اقرشدين.يدقة الس لكع بعدم  اقترصله يف اليدعة الس بقة ا  القّراء ليكون أقرال إط 

اّ   ا  معتمّدقمت بم يد من التوثيظ لدعض النصّوص التّت أ أوثقهّ  مّن قدّل 

 شهرهت .

 قمت ب ي اة بعض اابح ث بن ء ا  يلل بعض العلمء ااف ضل.

قّدال  واحلمّد هلل المن  وي يد   الم وامّال مت مب  س ل اهلل العيل الع يم أن ينفعن 

 قال الع قع.

 ّمد ب يم اا ن
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 قودقة الطبعة الثانية

 ات وملءالسمو فيه ملء    مد قك ا  كثم    ييد ا  دحلمد هلل ثم احلمد هلل.. احلمد هلل محا

ل قّ   أهّل الثنّ ء واقجّد أحّظ ّم  ،بعّد م  شئت مّن ءءٍ  ءم  بينه  ومل ااقض وملء

قّ  قضّيت وال  ال مّ    قّ  أاييّت وال معيّت قّ  منعّت وال قااّ  ،دالعدد وكّلن  لب اد

 وال حول وال قوة إال بب. منب اءدّ  ينف  نا اءدّ 

واّ   ..العلّوم الرشّاية ،لعلّوم وأ ق هّ ايهّر ا    أن جعلنت خ اماحلمد هلل... 

 قأيه  الوم التصّوف والعرف ن.

ق الوايّ  والقدّول التّ م مّن أئمّة ا الكتّ ال ب ال تشّ ذهّل  احلمد هلل... الذي أنن

ّّدال ّّ ء واابّ ّّد ااوليّ ّّ م بلّ ّّوف يف الشّ ّّالم التصّ ّّ ئإ  ،وأاّ ّّدعض النصّ و ّواو  بّ

 والتوجيه ت.

 وبعد:

أقّّدمه   (دليــل املرشــدين يف تســليك الســالكني)كتّّ ال  اليدعّّة الث  يّّة مّّنفهّّذأل 

 يريّظ القّرال إط اهلل  ، نءمهوق اقسلمع الذين يرغدون أن يسلكوا يريظ اإلحّس 

 ويتعّرفوا ا  اآلااال والوي ئل التت  ت القلل بنوق اهلل لع ط.

بّتمم اهلدايّة واقحدّة  ا  كل ق قئ هلذا الكت ال وأيأل اهلل العيل الع يم أن يمنّ 

 . فإن مل تكن تراه فإنط يراك ،نن تعبد اهلل كأنك تراه»وبلوغ اقراا: 

 .ع قواحلمد هلل قاّل الع 

 ّّمد ب يم اا ن   

 هّ 5/1430/  30

 م 2009/  5 /  25 
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 قودقة املؤلف:

 ٻ  ٻٱ       ٻ  

حلمد هلل قاّل الع قع والّصالة والّسالم ا  يّيد   ّّمد خ لم النّدّيع واقريّلع ا

وا  أهل بيته الّيّيدع الّي هرين وا  أبح به اقج هدين وا  من لدعهم بإحسّ ٍن إط 

 وبعد:  يندّ يوم ال

( الكنيدليل املرشــدين يف تســليك الســّ فقد وّفقنت اهلل لع ط لتأليف هذا الكت ال )

ة ة  يف بنّ ء شخصّّية اقّؤمن الّرب  يّّ إن أّن اقسّلمون اليّّوم  ،ليكّون إن شّ ء اهلل لدنّة  مهمّّ

بشكٍل خ صٍّ وغمهم من بنت اإل س ن بشكٍل ا ّم بح جٍة م ّيٍة ان ينقذوا ممّ  هّم فيّه 

اإل س ن واّلتت يتصل ب لع أ إط الّدم ق واخلراال إنا م  ايتمّر  ،ق اّية اّلتت  كمهما من

 يف بعدأل ان اهلل لع ط. 

وظّّن  ،كنولّوجّت وااللكّرتو ّ لقد اغرّت اإل س ن بتقّدمه العلمّت والّصن اّت والت

ة اء  ّل الّروحّّت  ،يف هّذا العلّم وحّدأل  أّن يع اله بنّ ء احلضّ قة  يف وأ ينتدّه إط أّايّّ

 اإل س  ّية. 

أل الع يّ   كنت مّرة  يف إحدى ّ رضات شيخن  الّشيخ أمحد كفتّ قو ّّ قّّدس اهلل 

ة أن لعّرف اهلل( حقّّ ا يم      فق ل كلمة  وقعت يف قلدت موقع مّ      ؛ ق ل: )الّثق فّة احلقيقيّّ

 ن خ لقه؟! ا خٍم يف اإل س ن اققيوا  ف  العلم إنا أ لصحده ل كيٌة للنّفع؟ وأّي 

فك  ّّت هّّذأل الكلمّّة الّّّداف  يل بتوفيّّظ اهلل اّّ  لّّأليف هّّذا الكتّّ ال اايّّد إط 

فلقّد ايّتغرقوا يف يلّل العلّم  ،اقثّقفع وإط يلدة العلم اء  ل الّروحّت اّلذي فقدوأل 

م بّ قوا يف مصّ ّف  ،من فقٍه وحديٍث ولفسٍم واقيدٍة وأبول وا أمّّ ثّم اكتفوا بّه ف نّّ

وأّن  ،مدقية الّتصّوف )غ ق حراء( تك  النّدّت  دقيٍة اخله  أن أّول ما سوالعلمء و 

 ،)ااق ااققّم بّن ااققّم(يف أّول اقٍس للّق أل الّصح بة ا  يديه هو اقٌس يف الّتصّوف 
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و سّوا أّن الّي قّ ت  ،حيث ك  ت الرتبية القلدية اإليم يّة هّت اقّ اة اقحوقيّة يف اقّنه 

ل بقيّ م الليّل وكثّرة ح بة سملّص الاهل ئلة اّلتت ك ن  وم  ك ن مصّدقه  الّتصّّوف اقتمثّّ

 نكر اهلل. 

ة  ضّعيفو قّ  هجر ياّلال العلم اليوم مدقية الّتصّوف إنا هّم جفّ ٌة قسّ ةٌ و اهلمّّ

فيعيش ويموت وقّبم ال  ،الداوة مسؤولّيةمحل من جتد أحدهم غم مستعدٍّ حلمل أا ى 

 مخسع ينة!!تالئه منرب قيول اهللقغم اا ا  حدوا    هيدي اهلل ا  يديه إ س  

العمّيل اواوا إط مدقية الّتصّّوف  ،في  أحد يب ياّلال العلم اواوا إط اابول

السّّلوكت فّّإن التصّّوف الن ّّري ال يسّّمن وال يغنّّت مّّن جّّوا وإ ّّم التصّّوف الّّم 

أيّي ا  وا  ك ن أيالفكم من العلمء اّلذين  جحوا يف مي اين الّداوة وكوهكذا  ،وامل

ليّ قات النفّ ق هبّم اقسّلمع اّ   حمّى اهلل هبّم الّّدين و رصّ اهللف ،وأي لذة  مّ مم

ولن أيوق هن  شواهد ا  الد ا كد ق أئمة اإليالم اقّنه  الرتبّوي الصّويف  .واإلحل ا

يكفينّت كتّّ ال اهلل لعّ ط الّّذي أمّّر  ،إط جنّّل    يف يّلوكهم مّّ  السّلو  العلمّّت جنّد 

عّ ط والتخلّظ ت مسمى الت كيّة ومّ  لتضّمن مّن كثّرة نكّر اهلل ل  ي ب لسلو  الرتبو

 ّل فج  وبح بته الكرام. ويكفينت السلو  الندوي الرشيف م  أهل بيته  ،بأخالق الكمل

اء  ّّل  -كّّم يّّيأي–  وا مّّن الصّّوفية وأوبّّوا ب لتصّّوف ا ّّه سّّلمع كّّ الّّمء اق

وال يكّون نلّب  ،شخصّّيتن ء ن فلنجعل للج  ل الّروحّت اوقأل يف ب ،الروحت لإليالم

حدة واخلدمّة لخشّي ب اقّرّبع اقجّ  ين  ،بقراءة هذا الكت ال فإّن الّتصّّوف ينّ ل ب لصّّ

م لننّّ ل مّّن قلّّوهبم م ولنخّّدمهصّّحدهلنفلندحّّث اّّنهم و ،أبّّوال  يف لربيّّة اقريّّدين

 كمالت اإليمن ومعرفة اهلل لع ط. 
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 يف هتا الك ا :  خط ي

ليسهل ا  اقرشّد لدقيسّه  يف حلّظ   رضات مستقلةّ  القأيت أن يكون الكت

 التصوف.

أ ألوي  ب لرشوح ان الكت ال موجه للمرشدين ولكل مرشد يريقته يف الرشح 

 بحسل ح ل احلضوق.

وفّية أ ّدهو  ،أّوال  إط أّ نت ح ف ت يف هّذا الكتّ ال اّ  بعّض اقصّيلح ت الصّّ

 ءء.  قةقياّن اقصيلح ت ال لغّم وال لدّدل يف احل

كم أّ نت يف هذا الكت ال خّرجت كّل ااح ايّث اّلتّت وقات فيّه وكنّت أحّ ول 

 . مةالمء ااوأيدت ااح ايث بشواهد ان  االيتشه ا ب لّصحيإ اون غمأل  ا  ج هد

 نّقا قصدر هتا الك ا : 

أل يف  ّّ فقّّد ااتمّّدت ب لّدقجّّة ااوط اّّ  إمّّالءاي قحّّ رضات شّّيخن  قّّّدس 

وّ رضات خلف ئه الكد ق الع  م حف هم اهلل  ،القران ورشح احلديث مفسالّتصّوف ول

يخ قجّل ايّل ،وأاامهم نخرا  لخّمة وهم: فضيلة الّشيخ بشم الد    ،وفضّيلة الشّّ

 ،وفضيلة الّشيخ بشم الّّر  ،وفضيلة الّشيخ امر الّصد غ ،لة الّشيخ قمض ن ايلوفضي

وفضّيلة الّدكتوق  ،  مّت الّديّوقتت ن يااوفضيلة  ،وفضيلة الّشيخ  صوح احلميص

وغمهم ممّن بحل شيخن  اكثر من مخسع ينة وشهد هلم ب لكمل  ،ّمد قجل ايل

 والّتكميل. 

هّل الّتصّّوف كتل بعض الّصوفّية اقعتمدة اند أ ا قجة الّث  ية ااتمدت وب لدّ 

 بعض الفراغ ت:  ونلب قلء

 أل. ّّ س ككت ال قوااد الّصوفّية للّشعرا  قدّ 

 

 بعد بدوق اليدعة ااوط. -قمحه اهلل-الشيخ بشم الد    لويف (1)



 13 

أل. مو ّّ  كتوب ت اإلم م الّرب   للّشيخ أمحد الف قوقت الّّسهندي قّدس 

ركّ ت ه مّن فتّوٍح ك  ّت بسّدل بكم حوى الكت ال بعض م  أكرمنت اهلل لع ط ّب 

أل.  ّّ    رات شيخن  قّدس اهلل 

يخ امّّر  وقّّد أكرمنّّت اهلل لعّّ ط فّّ ّيل  اّّ  هّّذا الكتّّ ال يّّّيدي ومّّوالي الشّّّ

بتوجيه له يف لعّديل بعّض العدّ قات  ا  اّلذي أغنى هذا الكت ال كثم ،اهللالّصّد غ حف ه 

يخ وكذلب اّيل  اليّه يّّيدي ومّوالي ا ،   وايتدداهل  بعد قات أكثر ااتداال  وبواب لشّّ

 فريض ان الكت ال واقؤلف واحلمد هلل.  -حف ه اهلل-بشم الر  

ة اإليّّالما  أخّّم وليّّاّلال العلّّم ة يّ : أقجّّو أن يكّّون هّّذا الكتّّ ال خدمّّة  لخمّّّ

  .وأن يتقّدله منّت إّ ه يميٌ  قريٌل جميل ،خ ّبة

أل أن يصّّحإ  ّّ وأقجو من كّل من قرأأل من شيوخن  الع  م خلف ء شيخن  قّدس 

أل يف يل  ّّ أخيّ ئت ويّداو يل أن يمّّد  اهلل لعّ ط ب لّي قّّة قت بعّة مسّمة شّيخن  قّّّدس 

.  ا  رب ن الّداوة و رش منهجه النّ جإ اّلذي قضيه ل  ووف ء 

 وأقول قويل هذا وأيتغفر اهلل الع يم وألوال إليه. 

   ّمد ب يم اا ن         
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 وىل: ة األحارضامل 

 النّقشبنديّةة التصوّف والطّريق
 ف؟  هو الّ صوّ  اق 

لكتّل واانكّ ق ال اّن يريّظ قّراءة ا ،إط معرفّة اهللالي لل يلوٌ  يوبل  هو

شّعوقا   ونلب بجه ا الّنّفع وإامّ ن نكّر اهلل ،ده  ب حا بهيفتإ اهلل عمٍل ج اٍّ وإّ م ب

  .وإامل اءواقح برشا اهلل لع ط ،   ج فّ     لس  يّ     ال لف     نوقو

ح بة الكّرام قيض و أ بمعنى اخر: هو منه ٌ  يوبل اقريد إط مّ  كّ ن اليّه الصّّ

ظ يف اقريّد ط عاهلل انهم من اإليمن الك مل وبذل النّفع والنّفيع يف يديل اهلل ل  ليتحقّّ

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہھ  ژ    ول اهلل لعّّّّّّ ط:ّقّّّّ 

 ژھ

ك »قلقّ ء الّروحّّت إط مقّ م اإلحسّ ن: اال هو :وبمعنى أقرص نن تعبــد اهلل كأنــّ

  .فإن مل تكن تراه فإّنط يراك ،تراه

ذي كّ ن لرّ ا وب لنّ ر ق  يدظ يتدّع معن  أّن الّتصّوف هو اء  ّل وحّّت اإليّمّ  الّّ

ااّول اّلذي اخل غ ق  يفهو الّصوفريول اهلل  ،وبح بته الكراماليه قيول اهلل 

ى قيّل انّه:  ،حراٍء للّتحنّث والّتعّدد د)»وفّر مّن ااهّل والولّد حتّّ قّد اشّظ  ا  إّن ّمّّ

   .(قّبه

ة ايّتمّرت ه تب لنّ ول إط ميدان الّداوة بعّد اكّتمل شخصّيّ  أل اهللوقّ  أمر اإليم يّّ

وكم ق لت الّسّيدة ا ئشّة قيض اهلل انهّ : كّ ن  ،معه ومراقدة  له ا  هلل حضوق ا  أوقااأل نكر

  .يذكر اهلل ا  كّل أحي  هقيول اهلل 

 

 (.18/19فضيلة الشيخ بشم الد   قمحه اهلل )ا  القلوال لا  ر ّ (1)
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ةهّّذأل اقدقيّّة لدنّّ ء  ه أبّّح بأاخّّل بعّّد نلّّب و ومّّن  ،شخصّّّيتهم اإليم يّّّ

ّّه  ّّب قولّ ّّ ت نلّ ّّ ط: جتليّ ڀ  ڀ   ٺ  ٺ    پ  پ   ڀ  ڀ  پ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ ژ لعّ

 . [ 20ق مل: ا ]    ژٺ

م بّ قوا  وق  اكتملت هذأل الّشخصّية اإليم ّية يف اابح ال قّ موا للجهّ ا امّّ

ق والغّرال ااّوة  وبّذال  للّنّفع يف ّ قبّة اااّداء  .أهال  له لينرشّوا ايّن اهلل يف الرشّّ

 ل: ؤاّس لكّن ال ،ك ن اقدقية ااوط يف اإليالم ا  ف لّتصّوف إن

  يفة؟!حاديث الّش ّية نو األملاذا مل ترد كلمة الّ صّوف يف اآليات الورآن

متعّّداة  لكّّل الٍّم مّن العلّوم     ألف ظ    لقد أخذت االبيالح ت الّ منّية ل قخييّ 

فمّثال  أايّوا  ،ك ن شأم  مصّيلح ت ليتعّّرف اليهّ     ف هر يف ميدان الّتخّصص ت أيّ 

  .الخ (الم النّحو والدالغة والرّصف...ّ)ك ة  الوم اللغة أيمء  خمتلف

الّّم أيّّد ال ) فقّّ لوا: ،وأايّّوا لعلّّوم القّّران أيّّمء متعّّّداة بحسّّل الدحّّث

          .الخ (الم النّ يخ واقنسوب... ،الم الّتجويد ،الم القراءات ،النّ ول

ّّم   ّّنّفع اي ّّة ال ّّ  ل كي ّّت  ّّّض ا ّّوم اّلت ّّوا العل ّّذلب أاي ّّّ  وك ّّ لوا     خ ب فق

نهم اليه  ك قريد واقّريّب والّيريّظ وا انه  مصيلح ٍت لع قفوا فيم بيف( وفّراوّ ص)التّ 

  .واحل ل واقق م...الخ

 اقث ل الّت يل:  ومن أمجل م  يمعت من شيخن 

ّديظ ق ل: ) ( فهّل ا  أاّرال لنّ  )رضال  يٌّد امّري  بنّت لو قلن  ايب بكٍّر الصّّ

 ،مرفّواو يٌّد: ف اّل  ،فّتإمدنّت اّ  الض م يستيي  أن يقوم بإاراهب : رضال: فعل 

 

اّن اإليّمن  بّ ال: يّؤال جربيّل الندّّت  ،( كتّ ال اإليّمن48جّ ء مّن حّديث جربيّل قواأل الدخّ قي ) (1)

 ب ال: بي ن اإليمن واإليالم واإلحس ن. ،( كت ال اإليمن9وقواأل مسلم ) ،واإليالم واإلحس ن

(2)  ّّ  أل.الشيخ أمحد كفت قو قدس 
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.. وكّذلب لّو يّليم      لكنّه ينيظ هب   يق ب لّيد  ال.. امرا : مفعول به منصوال....!!!و

حّدثن  ان أحوال اقريد يف الدداي ت وان أحوال الع قف ب هلل!! هّل يفهّم انّّ   :قلن  له

ّّ لّيد  ال ّّ ..؟ ب ّّذّوقه  ،يلدن ه اّّ ه هّّذأل ااحّّوال ول ّّّ ّّت ي ال ،لكن ّّم اقسّّّمي ت اّلت عل

 .  (أيلقن ه  اليه 

 الّطريوة النّوشبندّية:  قن الّطرحم الّصوفّيةو

عوق ويّّميت  ،وهت منهٌ  لربويٌّ للوبول ب قريد من الغفلّة إط احلضّوق والشّّ

  .ب لنّقشدندّية  سدة  إط مؤّيسه  )الّش أل  قشدند(

هندي أل  ق ل الّشيخ أمحّد الفّ قوقت الّسّّ ّّ مّن اخّول الّيريقّة )اقّراا : قّّدس 

ة ّّّ ّّدات الغيدي ّّع ب قعتق ّّ ت  ،حصّّول شّّيئع: حصّّول اليق ّّّذة يف الّي ا وحصّّول اّلل

   والعد اات(.

ان اليريقة: إّن الّّتجيل الّّذاي ادّ قة اّن ظهّوق الّّذات لع لّت     ويقول متحدث

ف ت ظ و بعينّّه يريّّ ويريّّظ هّّؤالء ااكّّ بر هّّ  ،ولقّديّّت بّّال مالح ّّة اايّّمء والصّّّ

النّه يّة يف فإن م  حصل لخبح ال يف أّول بحدة خم الدرش ا دقا   ،الكرامّصح بة ال

 ....الدداية

لو  لقّّدمب  دقا  النه يّة يف الددايّة:  اقرااقلت:  أي: سصّل  ،اءذبّة اّ  السّّ

حواال  هت غ ي ت السلو  ومنته أل ولكنه ال لدوم بل هّت فّرتة أ للمريد يف بداية يلوكه

 

لقل بّ)ااوييس( اّن لربيته أويّسية يعنت لربية قوحية من قدل مش يخ م لوا قدل والالّه  ،الدخ قي ّمد (1)

  هبم جسدا  لكنهم خ ليوأل قوح  وم جوا قوحه بأ واق الذكر واحلضوق والسّلو  أو ك  وا يف  م  ه وأ جيتم

وأ جيتمّ  بّه ويّيأي  ة الندّت قبتّه قوح  ّي  وهو الّذي -قمحه اهلل-ويميت أويسية  سدة إط اويع القر  

 الحق   حديث مسلم وم يد بي ن ان هذأل الرتبية.

  .ا  ر مكتوب ت اإلم م الرب   اء ء ااول (2)
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ن يصّل أج و  بضعة أشهر ا  ااكثر ثم يعوا اقريّد للسّلو  بديّىل إط لت  منية قد ال

 وهت معرفة اهلل لع ط وفيه  يستقر يف هذا اقق م وال يتغم انه. إط النه ية

نّية إّ م هت بوايية الت ام الّسنّة الس    إّن الّو هذأل الّيريقة وقفعة الّيدقة النّقشدندّية

 .إال اند الرضوقة العمل ب لّرخصةيستحدون وال  عةنيواالجتن ال ان الدداة الّش 

ما  ومنعّوا ،ب لّذكر القلدت اجتنل أك بر هذأل الّيريقة نكر اءهر وأمرواوقد  السّّ

 .وغم نلب ممّ  أ يكن بعرصأل العلنت والّرقص والوجد والّتواجد 

ق دلصّّّ كومّّ  أ لكّّن يف ا ،   واختّّ قوا اخللّّوة يف اءلّّوة بّّدل اخللّّوة أقبعّّع يومّّ 

 وجعلوا ااحوال واقواجيد ل بعة  لخحك م الرّشاّية.  ،ااّول

: أن يعّيش اقريّد حي لّه بّع النّ س ولكّن هيجّرهم (اخللوة يف اءلوةّ)واقراا ب

ولّذلب قّد سّدث لّه  ،ب لذكر ويدي  ويشرتي وقلده يشتغلفمثال  يدخل السوق  ،بقلده

دهي  هلّّم ولكّّن أهّّل اخلّّربة يدّّ  جّّذب ت شّّديدة وهّّو بّّع النّّ س يعترصّّه  بقلدّّه وال

 وال خيفى اليهم. والذوق أمث له يدقون ح له

ةشّّيوب النقشّّدندية أي: كالمهّّم  و  ّّرهم شّّف ء العلّّل  ،اواء اامّّراض القلديّّّ

أن  ،ظ الكّو ع ولوّجههم الوجيه ينّجت الّي لدع مّن لعلّّ  ،اقعنوّية تهم الّرفيعّة الشّّ واّّ

 لرف  اقريدين.

ب لكو ع: أي: الّد ي  واآلخّرة ف قريّد الصّ اق ن التعلظ م  ةواقراا ب لنجقلت: 

ّّة  ّّد يف اليريق ّّذلب اقري ّّل يّّواأل؛ ول ّّ ط وال ييل اقخلّّص ال هيّّتم إال لرضّّ ء اهلل لع

 النقشدندية يكرق يف الذكر  ويف خ قجه اد قة: إهلت أ ت مقصواي وقض   ميلويب.

ّّد  ّّ  اقري ّّة وا ّّ  اءرصف الّتوجّّّ يف هّّذأل اليريق ّّ ه اّّن مجي والرغدّّ ت ت ه

ة مّن بقلده وق لده واإلقد ل ب لكلّية واقرااات  ا  أك بر هذأل الّيريقة العلّية ويلل اهلمّّ
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 ،اّن يريّظ ّدّتهم اقحدّة الصّ اقة وامتّ ا  للّب اقحدّة يف قلّوهبم بواينهم الرّشيفة

 يف ّ رضة اقحدة القلدية للشيخ اقريب.    وييأي بي ن نلب الحق

فّإّن  ،الدرشّيتوّجه للقلّل للمريد أن يفيندغت  ،االبتداء يف بّد من الّذكروال 

اهلل... )ري االيّم اقدّ ق  جّي وأن  ،-الروح– جرة للقلل احلقيقّت للب اقضغة ك حلح 

 ،يف هّذا الوقّت ب لقصّد همن أاضّ ئ ا  ّر  اضوسا  هذا القلل وال  ..(اهللاهلل...

ّحّد اللفّد اقدّ ق  اليويندغّت أن  ،ب لكّليّّةإط القلّل     قعد متوّجهليو    ژ ٿٿ  ٺژ  ّب

ف تأن ال يو ،[11الشّّوقى: ]  ل مّن نقوة حرضّة الّّذات إط ّّن ال ي لكّت ،الحّد الصّّ

 حضيض الّصف ت.

أي:  ،أي: نكر اهلل يلد  للّذات اإلهليّة ،واقراا بعدم مالح ة الصف تقلت: 

فّإن  ،لمّن اقّ ال أو جّال    لعيّ ء وال خوّف     فحسل لّيع يلّد  ا  إليه  ولعدد    لقرب

إال االيم ااا م ايم الذات اهلل  ،الصف ت اإلهلية بع بف ت مج ل وبف ت جالل

وهّّذأل اخلصيصّّة مّّن خصّّ ئص اليريقّّة  ،فهّّو ايّّم قعرفّّة نالّّه يّّدح  ه ولعّّ ط

يف     النقشدندية ف لذكر والي ا ت فيه  للتقرال للمذكوق ومعرفته فحسل اون يمع

وال يعنّت نلّب  ،مّن ناقّه يدقيّه إال ال اقوهذا مق م يّ م ق ،من   ق    روبجنة أو ه

و هروب  من الن ق بعدم اإليمن بل هو ميلّل رشاّت ال أللجنة     اهت م من يعمل يلد

 واإليمن اقج ت... ،شب ولكن م   حن بصداأل بي ن اقق م ت الس مية

ٍف للمريد فإن ظهرت بوقة اقرشد   يندغّت أن لّذهل وقت الّذكر مّن غّم لكلّّ

فإم  وقوا القلّل الّذي هييجّه اّ   ،هل  يف القلل    تغل ب لّذكر ح ف لشو هب  إط القلل

 . الذكر واقحدة واحلضوق
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إ ّم هّت  ،انّد قجّ ل هّذأل اليريقّة أّن اقن م ت ال ااّتما اليهّ الس لب علم ولي

 فسّه كّذلب يف  يف احلقيقّة إنا قأى    ملّك فّإّن اإل سّ ن ال يكّون  ،لاليتئن س فحسّل

 ففيه جم ٌل لالاتما اليه.  ،يق ةم  ظهر من ااحوال واقواجيد يف ال كّل لكن و ،اقن م

يعةاقريد علم ولي ل ااثّر اليّه مربّوٌإ بإليّ ن أحكّ م الرشّّ  ،أّن  ف  الّذكر ولرلّّ

نن فتّ وى والّرجّوا إط  ،واجتنّ ال اقحّّرم اقشّتده ،فيندغت حسّن أااء الفّرائض والسّّ

  فتواهم. تىضمقالعلمء يف القليل والكثم والعمل ب

 ،ب لّّّذكر بعّد لصّّحيإ النّيّّة و ليصّّه السّ لب اشّّتغل يف هّذأل اليريقّة إنا 

من يهر اّ  العدّ اة وبّي م النفّل وقّدم الّري ض ت الّش ّقة واقج هدات الّشديدة 

قليال  ليع العمر كله م  ااتق ا     فقط لرتويض النفع وقت–ولر  بعض اقشتهي ت 

الّرنيلّة ب اوبّ ف احلسّنة وليّسّّ لّه  ل ااوبّ فبّدّ و وحّصل التّ كية -اب حته 

ل والّرضّ  وشّ هد هّذأل  اإل  بة و ال حّل الّد ي  من قلده ّّ رب والتّوك وحصل له الصّّ

 يكون بذلب قد ألّم الّسلو . ،اقع   احل بلة له يف ا أ اقث ل

 مّّن خصّّ ئل يّّلو  النّقشّّدندّية جعلّّوا أبّّل الف ئّّدة يف مجعيّّة القلّّل اّّ  اهلل

وال يعتّربون الكشّف واا ّواق ويرغدّون بحصّول أمّوٍق  ،وق اقراقدّة يف القلّلحضو

 معّية واحلضوق واءذب ت والواقاات. أقبعة: اء

 ا جذاال الّلي ئف القلدية والروحية إط جهة الفوق )اقعنوي(.  اجلتعات:

 .اد قٌة ان وقوا احل ل من جهة الفوق )اقعنوي( ا  القلل والروحالواردات: 
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 ة: حارضة الّثانيامل 

 ة النّقشبنديّةالطّريق أصول
لو  أهي  الس لب االم  - أّن الّيريظ النّقشدندّي مدن أل ا  اءذبة اققّدمة اّ  السّّ

 .من اقرشد الك مل

وهت لعلظ  ،خصيصةاحلقيقيع فلمش يخ اليريقة  ،م  يسمى: الرتبية ب قحدة أي:

فّال اخليّ ل ويرافّظ نلّب حضّوق بّوقهم يف  ،القلوال هبم من أول م  يراهم الس لب

يرلقّّت هبّّ  إط  ،لغيّّل اّّن خيّّ ل السّّ لب فيحصّّل للسّّ لب جذبّّة إط اهلل لعّّ طلكّّ ا 

   .وكل نلب قدل أن يددأ السلو  ،مق م ت اقحدة والقرال يف وقت يسم

رقأّول قدم يضعه اقريد يف الّذكر و ة اليّّ فّإن  ،القلدّت وهو اقرلدة ااخمة يف بقيّّ

ااخرى لددأ ب لذكر اءهري ليتحر  القلل به ثم خيتم السّ لب أوقااأل يف م يّة  قيرال

بيّّنم يدّّدأ النقشّّدندية الّّذكر مّّن القلّّل وجيتهّّدون ليتحّّر   ،السّّلو  ب لّّذكر القلدّّت

ثم  ،وهبم ب لذكر قدل ألسنتهمفتتحر  قل    ويس ادهم يف نلب جذبة مش خيهم كم بين  ا ف

 .الذكر م م هبووقل ا  جهر( يذكرون )ال إله إال اهلل

بحسّل لّرويض  القليل منه فحسّلوليع يف الّيريقة كثرة اءوا والعيش بل 

  جته له.الس لب لنفسه وبقدق ح

سرضّّون اقجّّ لع وقلّّوهبم مّّن خصّّ ئص اليريّّظ النقشّّدندي أن السّّ لكع و

 .ن بقلوهبم وجي لسون بأجس اهمح رضٌة م  احلّظ فيعت لو

ماويإ والّّّرقص لشّّّ ا اّّنعيّّدٌة ذأل اليريقّّة بوهّّ  فكّّل يّّلوكه  منضّّدط  ،السّّّ

ينّدق   ،: هو يريظ الّصح بة ال ي يّد وال يّنقصف لّيريظ النّقشدندّي  ،ب لكت ال والسنة

ّّظ  ّّن يري ّّة ا ّّ  بسّّدل اءذب ّّدااه  ب  ته ئه ّّر ) قأيّّه ابت ّديظأيب بك ّّن  ،( الصّّّ فم
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وم ومّنهم بّي  مهمّنبأيّدوا وومّنهم  ،بلح ّةٍ أرشقت لّه بّواقق اقعرفّة الّس لكع من 

 . ومنهم بأكثر من نلب أيدواب

 وشبندّية: نصول الّطريوة الن

 القران الكريم من التن يه هلل لع ط ان مش هبته احلوااث.الّتمّسب بعق ئد  -1

أو بأحّد اقّذاهل     فال بد أن يكون اقريد منضدي ،بضوابط الرشيعة االلت ام -2

 .بحسل مق مه العلمت  لفقه اقق قنب

 . إال اند الرضوقة وااخذ ب لع ائم الّرخص  لر -3

 . هلل لع ط اوام اقراقدة -4

 .ب لقلل والق لل اإلقد ل ا  اقوط -5

 .و ينته  اإلاراض ان  خ قف الّد ي  -6

 مّّن التعلقّّ ت اّّن كّّل مّّ  يّّوى اهلل -لّّيع ب لدّّدن–ب لقلّّل اإلاّّراض  -7

 .الد يوية من ااهل والولد واق ل

 . بدون لكلف - قضوحل صيل ملكة ا -8

النّ س يعنّت اخللّوة يف القلّل أي:  لية القلل للذكر بع  ،اخللوة يف اءلوة -9

 . فقط اون الددن وهذأل من خص ئص اليريقة

 . اللس ن أي: الذكر يف القلل اون  ريب– إخف ء الّذكر -10

 . فيجتهد أن ال خير   فع من أ ف يه إال م  نكر اهلل ،اا ف سحفد  -11

 .الّتخّلظ بأخالق النّدّت  -12

 ريوة النوشبندّية: آدا  الطّ 

 .يف ااحك م الفقهية يعمل ب احوإ -1

 . لموضه  ولقوى إقااله يعرض ان مشتهي ت النّفع وقغد هت  -2
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يف اليريقّة لّئال     خ ّب     فّال يلّدع لد ّي  ،مّن أهّل بلّدأل  الت ّي ب ّي العوام -3

  ال ييم اقوظفع يف الدولة ويالال اء معة... ،مةع ال تد أل بل يلدع م  يلدسه يلفت اإل

 نفّإ  ّ ل ميلوبّه اقريد   فمتى أحّل الشيخح  ،قريد لكسل قلل شيخهيسعى ا -4

وال سّل الشيخ اقريد إال إنا ل ّكت  فسه وكثرت أوقااأل وايتق مت  ،احلل أا م مريب

 بحدته.
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 الثة: ة الثحارضامل 

 ةالشّريعة والطّريقة واحلقيق
 هّيم اابل الرّشيعة أم الّيريقة أم احلقيقة؟! أأوال : 

  اإلهلت. هت اامر والنّهتيف اللغة: الدي ن واإلظه ق.  ويف اقصيلإ:  الّشيعة:

يعةالّطريوة )املجاهدة(:   ژيب  جت     حت     خت   مت   ىتژ      قّ ل لعّ ط: ،هّت يريّظ الرشّّ

  .ن قيومه حقيقة الرّشيعة ولتحّرق م إطفهت يلوٌ  إط اهلل حّتى لصل   [19 ّمد:]
العلّم يف فهت قلل الرّشيعة وقوحه  والوبول إط  ،وهت ثمرة الّيريقةاقويوة: 

  .[19ّمد:] ژيب  جت     حت     خت   مت   ىتژ قوله لع ط:

 ،وكّل حقيقٍة ال رشيعّة هلّ  فهّت ب يلّة ،كّل رشيعٍة ال حقيقة هل  فهت ا يلة :ا  إن

 واحلقيقة لعريف.  ،ف لرّشيعة لكليٌف 

 واحلقيقة مقّيدة ب لرّشيعة.  ،الرّشيعة مؤّيدة ب حلقيقة

 واحلقيقة أن لشهدأل.  ،الرّشيعة أن لعددأل 

 واحلقيقة أحوال.  ،والّيريقة أامل ،الرّشيعة أقوال

 : ن العباداتق  ةنقثل

وشهوا  ،وخشواه : )يريقة( ،حرك هت  وأقواهل  وأاااه : )رشيعة(الصالة:  -1

 فيه : )حقيقة(.   ف قاقع

هوة واللغّو: )رشيعّة(وم: الّص  -2 فيّم و ،اال قي ا ان الرّشاال والّيع م والشّّ

 بوم النّفع اّم يوى اهلل: )حقيقة(. و،النّفع ان الّشهوة وميله  إليه : )يريقة(
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واف وااقكّّ ن واانكّّ ق: )رشيعّّة(ّج: اقــ  -3 ه إط اهلل و ،الّ يّّ قة واليّّّ الّتوجّّّ

واف حّول  ،الد ين من غّمأل: )يريقّة(ة لوواخللوة به وخ قديّه وشّهوا معّ قف اليّّ

 جتّلي له: )حقيقة(. 

إخرا  حّل اقّ ل مّن و ،)رشيعة(إخرا  النّص ال من اق ل الّي هر: الّ كاة:  -4

 )حقيقة(.  : وق الّتوحيد وايتقراقأل يف القلل بعد خرو  اق لو ،القلل: )يريقة(

ومّن كّ ن  ،حل رشيعّةوح له: فهو ب ه ملمن ك ن المه فوق اف ولكل مق م: 

ومن ايّتوى المّه واملّه وح لّه: فهّو  ،المه اون امله وح له: فهو ب حل يريقة

 ب حل حقيقة. 

 يف كت به اإلحي ء: -قمحه اهلل–النتيجة هت م  ّوبفه اإلم م الغ ايل وهذأل 
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 حارضة الراععة: امل 

 املربياذ وجوب اخت
واقّراا بّ قريب: مّن وهدّه اهلل لعّ ط قّوة اّ   ،اقراا ب لشيخ: الع أ الرب   اقّريب

ولّيع اقّراا مّن اقّريب  ،و ل كية النفوس ولغمه  ام ك  ت اليه من ااخالق والسل

فكم ومن ويّل هلل لعّ ط ال  ،يف العلم والعمل حتى ولو بلي اقجة الوالية ا  من ا ه اهر

فّإن مهنّة ل كيّة  ،لنفوس وإن ملب قوة العلم وحسن الكالم والواديقدق ا  ل كية ا

 النفوس مهنة ا ي ة بع الص حلع.

چ  چ  ژ  : ت نّد القولّه لعّ ط يف مهمّة  وأبل وجّوال ا ّ ن اقّريب

بكّل     متصّف فل م أن يكّون الّواقث الك مّل للندّت  .[129الدقرة:]  ژ ڇ   ڇ

ليد رش مهمتّه مّن بعّدأل وإن أ لكّن بدقجّة إلقّ ن  مهمت من ينوال انه وهو الندت 

 اابيل.

العلّم إالّ ب جتماّه  ال يكمّل ي لّل)  :-قمحّه اهلل-ق ل الّشيخ ايّل اخلّواص 

ومّن أ جيتمّ  اّ   ،من قاو  ت النّفع ومّن اخليّراتليخرجه  يظرأحد شيوب اليّ ب

 .   الّيريظ ال مه الّتلديع غ لد أهل

واّ   ء لربيتها  يد شيٍخ وال م خدمته وابرب ا  جف  -أهي  الي لل–ف يلب 

فإّن العلم قي يٌة  ،فإّن اّلذي ييلعب اليه أمٌر  فيٌع ال يق بل ب اموق الّد يوّية ،كّل ح ل

ولّو حفّد  ، يخ العلم فكيف الّيلدّةفرّبم خفيت ا  مش ،وللنّفع فيه اي ئعة يما 

 مكتد ت الع أ يف الرّتبية ال يستغنت فيه  ان الّشيخ. 

 

 ( هو شيخ اإلم م الشعرا  قدس ّا . 1)
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ف يلل لب  ،ال يتيّّس الّسلو  إالّ ا  يد شيٍخ ك مٍل ا أٍ بعال  هذأل اامراضو

فّرّبم مكّث  ،لّثقلّع ا اةيرشد  وإالّ فّال يّديل للمق مّ ت ولّو ادّدت اهلل بعدّ     شيخ

ة يف أّول قّدٍم يف  ،اّلٍة امرأل كّله وهّو ال يّدقيالع بد ا   أمّّ  السّّ لب خيّر  مّن العلّّ

 . (ا  الّيريظ فمن أ يكن له شيٌخ ال يفتإ اليه أبد

 

 ّّب: صفات الّشيخ املر

: فلّّيع هّّو مّّن اقّّداع للسّّلو  والّّذكر بّّل هّّو مّّن بّّ رش نوٌق رصيّّإ -1

 .الكتلال قراءة يف     ق م ت بنفسه نوققا ااحوال وحّصل

  .الٌم بحيإ -2

ٌة ا ليّّة -3 : ولّّو بلّّي التسّّعع مّّن العمّّر فتجّّدأل ال يّّرت  بّّالة الليّّل وال اّّّ

 . وإن الو اهلمة من اإليمن ،ااوقاا وال النوافل وال اقوااد

 . شدده  وق القلل ،: وهت وبف ا ي بصمٌة   فذة -4

 . كم ييأي–ا  اقج له  إال بإنن ريبم : فالإنٌن ب لرّتبية -5

 بم ست   اقريد من الفقه والعق ئد.ا أٌ  –6

 . كم لقدم    ونوق      ري ،بكمالت القلوال والّسلو  ا أٌ  -7

 أن يتخلظ بأخالق واجدة منه : -8

فيكّسّ وال     يّيفلّيع هّو ق     فيع مل اقريدين هبم مّع  ،   ح  م قحيم  ن يكون أ -

 . عىصفي    لين

 أن يسرت م  اّيل  اليه من ايوال اقريدين.  -

 أن ال يغضل.  -

 جالله مم وٌ  بجمله. أن يكون  -
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 ّن: اعلم يا نخي املريد ن 

       ولكن إنا ب ق له اقيّعم أثمر وأ ت .    ،الّشجر إنا  دت وحدأل يوقق وال يثمر -

 ش هد. ق بدوقدول قلوال الّشيوب للمريد أاّل ءٍء ا  يع اله وأ -

 ولو بعد حع. ا  إيم ه ومن قّاأل قلل شيٍخ من الشيوب فإّ ه يرى رضق نلب  -

يكون للمريد من    فم ،حلقيقّت الك ملالّيريظ ااّا للوبول هو ّّدة الّشيخ ا -

م هّت مّن    ، الّتجّلي ت اإلهلّية وقّت حضّوقأل معهّ   اقرشّد الك مّل بيريّظ الّتوجيّه  ّدّة  إ ّّ

  . الّرمح   ا  دا الّرب   واإلم 

  : لالن فاع قنط رشوط صحبة الّشيخ املرّّب و

نتف  منّه  ولّو كّ ن أا ّم االم أهي  الس لب إنا أ لتوفر رشوإ بحدة اقريب فال يح

 . فمن رشوإ بحدة اقريب لال تف ا منه:   اقربع بل لو ك ن  دي

 .به االفتخ قو يهإل اال تس الواققرال ا  اهلل كو ه له  بنية اخلدمةن يصحده أ -1

 ،   وب ين ا  ظ هر    من أفع له ميلقن ال يعرتض ا  شيخه وال ينكر اليه فعال  أ -2

  وم  يستثنى منه.    وييأي لفصيل نلب ال حق ،فإ ه م  لدعه حتى لأكد أ ه اقريب واق كت

ترصّ ء  ّل  فسّه وال ين    ال خي لفه يف ءٍء ميلق مستسلم  أن يكون بع يديه  -3

وهلّم احلّظ يف  ،ولعل كثم من الن س من يعرتض ا  هّذا الرشّإ واااال .خهشيم  

الارتاضّهم مّن حيّث  ولكّن ال ّّل ،   رشّا     معصّوم نلب لكون الشيخ اقريب ليع

غّم معصّوم وإن اقّراا ب لتسّليم اقيلّظ هّو يف جمّ ل الرتبيّة ن الشّيخ يقول اقربون: إ

لرشّات ! وهّذا الرشّإ يثدتّه العلّم اة؟بّي وكيّف يّريب اقّريب مّن يّأبى الرت ،والسّلو 

 ليم.والنفيس اند اقسلمع واند غمهم فيقولون ال لربية إال ب لتس

بّ  اهلل النّدّت الرشيعة والتقوى وّدة أن لكون بحدة الشيخ مقرو ة ب ّلد ا  -4

 وّّدة أحد ال الّشيخ ومريديه. ،وب والص حلع وّّدة الّشياليه ويلم
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 سة: اق خلاملحارضة ا

 الصّحبـة
 :بحدت نيف الّيريقة النّقشدندّية وهت ااول هت الّركن ااي يّس  الّصحبة:

التّت  بحدة الصح بة للندّت   وأبله ،بحدة الّشيخ: وهت اقق م ااا م -1

 ك  ت أبل حصول إيممم ولقواهم واقلق ئهم.

وهت اقعع  :ميف اهلل من مريدي الشيخ ال ييم القدامى منه بحدة اإلخوان -2

 ااكرب ا  يلو  الّيريظ. 

 صحبة الّشيخ: نوال : 

النفسّية والقلديّة ال بّّد مّن ا ّّ ن شّيٍخ مّرالٍّ اّ أٍ بّ امراض يدظ وأن بين  أ ه 

وإليّب شّ هدان مّن احلّديث الرشّيف مّن لربيّة  ،فهو ك ليديّل للمّريض ،وأاويته 

 للصح بة: الندت 

ّ  فقّرأ قّراءة  أ كرهتّ  ل قجٌّل فّص دخّف  كنت يف اقسجد):  ق ل أيب بن كعل

اّ      فلّم قضي  الّصالة اخلن  مجيع ،فقرأ قراءة  يوى قراءة ب حدهثّم اخل قجل  ،اليه

شأمم فحّسن الندت  ،ب لقراءة  فحّدثن أل... فأمرا  النّدّت قيول اهلل 

مّ  قّد غشّينت رضال يف فلّم قأى النّدّّت  ،وال إن كنت يف اء هلّية 

( وكأّ  أ  ر إط اهلل     بدقي ففضت ارق   .(   فرق )حي ء 

  ه أبو بكرٍ قيفل ،  فظ حن لة بوله: ب ح بأا   وقوي أّن حن لة بن ا مر

ة والنّّ ق كأمّّ  قايّ  اّع  فق ل: م  شأ ب؟ فق ل:  كون اند قيول اهلل  ،يذّكر   اءنّّ

 

وقواأل  ،ب ال: بي ن أّن القّران اّ  يّدعة أحّرف ،( كت ال: بالة اقس فرين وقرصه  1356قواأل مسلم ) (1)

 حديث يعد بن اد اة. ،( كت ال: مسند اا ص ق20242يف مسندأل )أمحد 
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د   فظ ابن ..!! فق ل أبو بكر:  عم واهلل لق  كثما  هل والولد  سيناا فإنا خرجن  وا فسن 

تي نفبــ عيــده لــو تــدوقون عــىل قــا : فقّ ل  فذهد  إط قيول اهلل أيب قح فة..!! والــّ

ولكــن ســاعة  ،تكونون عندي ويف الّتكر لصافح كم املالئكة عىل فرشــكم ويف عــرقكم

  .فساعة

بمجّّرا   اقّّرض مّّن قلّّل الصّّح يب خّّرف ف  ّّت لّّرى يف احلّّديث ااول كيّّ 

 .وهذا م  يسمى قوة الرتبية ب لن ر ،و  رأل إليه اجتماه ب لندت 

حن لة وأبّ  بكّر ب لرتبيّة السّلوكية وهّت  ّوا  ويف احلديث الث   ا ل  الندت 

 اخر من الرتبية  تلف ان الرتبية ااوط ب لن ر.

هذأل القوة الروحية الندوية الرتبوية ن م    و من يعييه اهلل لع ط شيئف لشيخ اقريب ه

 فمال مته هت يدل اخلم لكل من يصحده بصدق النية.

  :يف اهلل صحبة اإلخوان: ا  ثاني

  .املؤقن قرآة املؤقن»: وأبله  قول الندت 

لذكر ايدب  أو ،بكملهفرتى  قصب وايدب يف اهلل الس لب التقت  أي: لرى أخ   

 قش األ. بنصيحته وإ

 أحدهم:  ل ق

 إنا كنّّت فّّّت قّّوٍم فصّّ حل خي قهّّّم 

 

 

 لصحل ااقاى فرتاى م  الّراي وال 

ّّه    اّّّن اقّّرء ال لسّّل  ويّّل  اّّن قرين

 

ّّدي   ّّّ قق قن يقتّّّّ ّّّريٍن بّّّّ ّّّكّل قّّّّ  فّّّّ

 فوائد الّصحبة:  

 

 ب ال: فضل اوام الذكر والفكر. ،( كت ال: التوبة4937قواأل مسلم ) (1)

 ب ال: يف النصيحة واحليية. ،( كت ال: اااال4272قواأل أبو ااووا ) (2)
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ولقي  لشّّوق  ،بحدة اإلخوان متن  اقريد من اال قالال والعواة إط الدي لة -1

 النّفع للمع يص. 

فّ لّيد  يّسّق مّن الّيدّ  مّن حيّث ال  ،قلوال ال يص ا إالّ ب لّصحدةلا الم -2

 .املرط عىل دين خليلط»: يعلم. ق ل قيول اهلل

فإنا امل وحدأل اون بحدٍة فّرّبم ظفّر  ، لشيي نبإّن الّس لب مدت  بنفسه و -3

 به الّشيي ن ب لغروق و ظفرت به النّفع ب لعجل. 

 الداف  إىل الّصحبة: 

  :ا  ر إط قول الندت  وا التج  ع والنّسدة:جو

.وقا تناكر قنها اخ لف ،قا تعارف قنها ائ لف ،األرواح بنود  جمنّدة»

أي: ااقواح قدّّل أن لّنّّ ل إط اّّ أ ااجسّّ ا ك  ّّت يف اّّ أ الّّروح جممواّّ ت 

اّ أ  يف فمّن ك  ّت قوحّه ،جمموا ت منه  الص لإ ومنه  الي لإ ك ءنّد يف بّفوفهم

لتت ك  ت يف بحدته  بصحدة ااخي ق إنا التقت يف الد ي  ب اخي ق بمجمواته  ا الروح

يف ا أ الروح أحدتهّ  وبّ قت لقّول: كأ نّ  لع قفنّ  منّذ أ ل بعيّد. وإنا اجتمعّت يف 

 الد ي  ب ارشاق الذين  فرت منهم يف ا أ الروح  فرت منهم يف ا أ الد ي .

 : رصف(حدة )بتلصا يصف فع لية ق ل أحدهم

ّّّّّت احلّّّّّّمم يوّمّّّّ  ع ّف     قأيّّّّّت اليّّّّّّ

 

 

 

ّّّّرأس احلّّّّح  م   ّب ّّّّّم  سّّّّّّ ّر ّث  ّل أثّّّّّّ

ّّّمٌ   ّّّ ّّّذا أم اّّد ّّّ ٌّّب ّه  فقلّّّّّّت أمسّّّّ

 

 

 

 

ّّح  ّّّت احلّ ّّّملنت ّف ّّد بّ  ّل مغّّّرمفقّ

  ّّّ ّّّ ع إّ  كنّّّّّّت لّرّب ّّّ  أجّّّّّّ ال اليّّّّ

 

 

 

 

ّّّرم ّّّم  مكّّ ّّب بّّ ّّحدت اقسّّ  بّّ

  

  ل بحقه.  ء يف أخذ اقب ال: م  ج ،( كت ال: ال هد ان قيول اهلل 2300قواأل الرتمذي ) (1)

( كتّ ال: الّرب 4773وقواأل مسّلم ) ،ب ال: ااقواح جنّوا جمنّدة ،قواأل الدخ قي كت ال أح ايث اا دي ء (2)

 ب ال: ااقواح جنوا جمندة. ،والصلة
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ّّّدق ّّ ّّ  اات ّق ّّ برا  فّّّ ّّحدت أكّّّ  ا  بّّّ

 

 

ّّ ء ي  ّّ حل ااوليّ ّّن بّ ّّذا مّ ّّركّ  مكّ

احللدّّت الّّذي يصّّن  منّّه اقّّراا بّّ ليع الّّرتاال  ،والديّّت ااخّّم بترصّّف منّّت 

 الص بون اقعير.

 دربات الّصحبة: 

 -.لر  االاّرتاضو ،بحدة الشيخ واااهب : اخلدمةبحدة من فوقب: وهت  -1

 . كم ييأي

الّرمحّة اءّدا وأهّم اااهبّ : بحده مريّدي الشّيخ بحدة من او ب: وهت  -2

 لّشيخ. ب هقبط قلدو

ّّم بّّحدة  -3 ّّدين وأه ّّن اقري ّّب م ّّ : اأقرا  ّّ طاااهب ّّر اهلل لع ّّ  نك ّّة ا  ،قعو 

 ن بحة.واق
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 املحارضة الّسادسة:

 املرشد الكامل
 من مكتوب ت اإلم م الرب   وبترصف:    اقتد ي

يّدح  ة  احلّّظ معرفّة إّن اققصد ااقىص واقيلّل اايّنى هّو الوبّول إط 

التّدّ ع لكون  فسه يف غ ية يف االبتداء ممكن للمريد  غمنلب و ،ولع ط معرفة ل مة

لّذلب  ، ألّوجن ال قديه لع ط يف غ ية الّرفعّة والتّّن  ،ّ ل بسدل لعّلق ٍت شتّىّوالتّن

 ،ب لكّليّةاّلتت هت يدل اإلف ضة وااليتف ضة مسلوبٌة بع العدد وقبه ك  ت اقن يدة  

ه ق بٍّّل بصٍّّم بّّ  ،بّّ لّيريظ اّّ أٍ  ٍخ شّّيال بّّّد مّّن فلّّ م أن لوجّّد الويّّيلة الرتبويّّة فّّ 

ريد لوبول اقيلوكية لربوية  للرب خيّة   ئٍل احلّد الوافر من الّيرفع ليكون وايية   

 إط معرفة احلظ.

اقريّد وبّع احلّظ يعنّت يهّر قلّل اقريّد مّن فإنا حصلت من يدٌة ل ّمٌة بّع 

ت اقن يّدة بينّه وبّع  قّب  التعلق ت برتبية الشيخ وّدته وأكثر نكر اهلل فتنوق قلدّه

ه  ،ظ فتج  اهلل اليه بأ واق معرفتهاحل ّّ فحينئٍذ يأخذ الّشيخ  فسه من الدع بّ لتّمم فإ 

  .قد أوبل الّي لل إط اقيلوال

ط مّّن غّّم  حلصّّول اّّ  ف بّّحدة وّدّّة وايّّية اقيلّّوال يف االبتّّداء والّتويّّّ

ون وايّيته بّد مجّ ل اقيلّوال ّ  ويف اال تهّ ء يّتج ،غّم ممكنّةالرتبوية اقرشد الك مل 

 أي العري ن ان كل وايية. .(الوبل العري نم  يسمى: )وسصل فيه  

أن يفنّت اختيّ قأل يف اختيّّ ق لّذلب اّ  اقريّّد إنا أقاا االيّتف اة مّن شّّيخه 

ويسعى  ،ويشّد  ي ق اهلّمة يف خدمته ،وخييل  فسه ان مجي  اقرااات  ،شيخه ب لكليّة

فإن قأى الّشيخ اققتدى به  ،ّ ه قأس م ل يع الهأ ا  قدمعت ،ألأمرل ث يف امت    غبلي    يعي
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وإن قأى أّن اقن يل التّوّجه واقراقدّة يشّم  ،أّن اقن يل اليتعدااأل الّذكر يأمرأل به

 وإّن الم الكف ية قجّرا الّصحدة يأمرأل هبم.  ،هبم

مّن     ّي لّيع رشاقرشّد الك مّل وإّن االحتي   إط الّذكر مّ  وجّوا بّحدة 

فإن وق  منه لقصٌم يف بعض رشائّط الّيريّظ يتالفّ أل بصّحدة هّذا  ،يظرشائط الّير

فإن ك ن من اقرااين جيذبه احلّظ يدح  ه ولع ط وجيتديه إليه    ويكفيّه أمّرأل  ،رشداق

بمحض ان يته وجيعل قوح  يّة بعض اقش يخ وي ئل يريقه واليلّه يف قيّ  منّ  ل 

 الّسلو . 

ل ل بعن ية ليّ وإن اهتدى ال ووبّل  ،احلّظ إط مثل هذا الّشيخ الك مل اقكمّّ

وأن يعتقّد يّع اله يف  ،ض  فسّه إليّه بّ لتّممإليه يندغت أن يغتّنم وجّواأل وأن يفّوّ 

 لرض أل.    وب ءملة أن جيعل هواأل ل بع ،مرضيّ له وشق األ يف خالف مرضيّ له

 الشيخ الكاقل املرشد املرّب املأذون:

ك مل اإليمن وااخّالق ولّيع الكّمل  :أي ،ب لك مل اقراا ه أ  يندغت التنديه ا

 اقيلظ.

 م  معنى الشيخ اقأنون ومن هو وم  بف له؟

 اّن الرشّا فّال بّد أن يّأنن لّه بّ حل أقاا أن يعّرّب  مّناالم أهي  الس لب أ ّه 

ہ  ہ   ژ نن لكّّل مسّّلم بّّذلب إن حقّّظ رشوإ الّّداوة: وقّّد أح  ،الرشّا

  ژھ ھ ہ  ہ  ھ

ٿ   ٿ ژ  ق ل لعّ ط: ،لع ط أّم  من أقاا أن يعّرف ب هلل فال بّد من إنن من اهللو

 ژٿ  ٹٹ  ٹ

 واإلنن الع م هو إنن التعريف برشا اهلل.  ،ف إلنن اخل ص هو إنن التعريف ب هلل
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 ذن؟ كيف يأيت اإل

اّّرب  ،اّّن اهلل اون وايّّيةيكّّون  ،   وهّّو اإلنن ااققّّى مق مّّ : إنن اا ديّّ ء -1

 . هوالف احلقيقة والوحت

وهّو  ،اقنّ م وأبراية اليق ّة  ارب يّيدي قيول اهلل إنن الع قفع: ويكون  -2

كّإنن يّّيدي الشّيخ أمحّد  ،اقرشدين النوااق الذين يألون كل قرن أو أكثّرلمجداين ل

الشيخ أمع ب إلنن لّه  خهشيفقد أمر قيول اهلل ب  اهلل اليه ويلم  كفت قو قدس ّأل 

 .ب ا  اإلج  ةوكتل شيخه نل

د مّّن مريّدأل أهليّّة للرتبيّّة اّرب العّّ قف بّّ هلل إنا شّهإنن ااوليّ ء: ويكّّون  -3

 .   اجته اي    ويدقى إن  ،والتوبيل وألته إش قات ا أ احلقيقة أنن له ب لتكميل واإلقش ا

 ويكون اإلذن عىل ثالث هيئات:

 وهو أاالأل.  قوحٌت  وييٌس إنٌن أح  -1

 من الشيخ. موق ٌ  إنٌن مكتواٌل  -2

   رصيٌإ أو إش قة.إمّ  إنٌن منيوٌق  -3

 .نلبي لفصيل أويي

 ،إنا  ّّدث أخّّذ االدّّ ال ،فّّإنا حصّّل اإلنن بّّ ق اقّّأنون مّّن أهّّل التسّّليب

ثقّل  يّؤنن لّه أمّ  مّن أ ،وكثرت إش قاله اقفهومة للقلوال وب قت كل حرك له بّإنن

ثقيلّة اّ  القلّوال لّيع فيهّ  حّالوة ولّيع اليهّ   وقعتظ  ئقوإن  دث ب حلكالمه 

 يالوة.

أل  ّّ من ادّ ا اهلل مّن  إنّ )يشم إط  فسه: -ق ل ييدي الشيخ أمحد كفت قو قدس 

 .(ال يتحر  إال بإنن فيقيض كل حي له ال يفشل بعمل وال يندم ا  قراق
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 عية األويسّية:الرّت 

ة اقرشّد ون بّأن لقّوم لّك و ،   اااّ  مق ّم ققّى والرتبية اا وهت برتبيّة قوح  يّّ

ة اقريّّد نع يف القّّ  ون ااقيّض وقّّ  ،قوح  يّّّ أمّّّ  يف القّّ  ون  ،د لكّّون بيّّنهم مئّّ ت السّّّ

ن وال سّّده  اّن الّّروح ال يسّتغرقه   ّم  ،خمترصٌّ إط حل ّةٍ ا  يوله الّروحّت ف لّ من 

  ق ّاة.ا ون  خيتلف ان ق  فق  وم ،يع هل  فوق و تأم م وخلف ول

 :ليل الرّتعية األويسّيةد

وهّو مّن أهّل  -قمحه اهلل–القر      أويسقبى  لندّت أن ا ،يف بحيإ مسلموقا 

 اعر قال: كان عمر عــن اخلطــا ب عن  ريسن  فعن! ا  أبد ب لندت بجسدأل اليمن وأ جيتم   

، سويــ ن  نتى عىلح ى ؟ عن عاقر سوينفيكم ن أهلم: س هل اليمنعليط نقداد ن تى ن ذا إ، 

قال: فكان  ،قال: نعم؟ م قن قرنثقال: قن قراد  ،قال: نعم؟ ن عاقرعنت نويس ن فوال: 

قــال:  ،قــال: نعــم؟ قــال: لــك والــدة ،قال: نعم؟ قوض  درهمإال عك عرص فربنت قنط 

  نقــداد نهــل الــيمن قــن قــ ويس عــن عــاقر عليكم ن يت يأ»))يوول:   ول اهللسعت رسم 

لــو نقســم  ،دة هو هبا عر  للط وا ،همرال قوض  دإقنط  ن ربف رصعن عط كا ،م قن قرنث ،قراد

فوــال لــط  ، غفر لطسفا ، غفر يلسفا «((لك فافعل فرغن يس ن عت اس طفإن  ،عرهأل اهللعىل 

غــرباط  يفن نكــو قــال: ؟ عاقلهــا لــك إىلنك ــب قــال: نال  ،كوفــةالقــال: ؟ يدنين ترعمر: 

 ،عمر  فوافق ،ل قن نرشافهمب رج ح  العام املوبلقال: فلام كان قن   ،يلإالناس نحب 

ل: وــو ي  عت رسول اهللسم قال:  ،ع ارث البيت قليل امل ك ط : ترقال ،ويسن لط عن أفس

ن عــط عــرص كــا ،م قن قــرنثد اهل اليمن قن قرن ق  نقداد  ن عاقرعويس عليكم ن يأيت ))»

ن ن ت طعســ ا فــإن ، ألعــرههلللو نقسم عــىل ا لط والدة هو هبا عر   ،همدرال قوض  إقنط ن فرب

 حلعسفر صا ا  حدث عهدن نت ن قال:  ، غفر يلسفوال: ا ا  ويسن تى أف .((علفاففر لك غيس 

فــانطلق عــىل  ،النــاس ،فاســ غفر لــط ففطــن لــط ،قال: لويت عمر؟ قال: نعم ، غفر يلسفا



 36 

هــته  فكــان كلــام رآه إنســان قــال: قــن نيــن ألويــس   ،وتط عــردةســ  قــال نســري: وك   ،وبهــط

سّدة  إط )ااويسّّية(  مصّيلإ  الرّتبيّة أهل التصوف اّ  هّذأل  ظليأولذلب  (1)الربدة؟

 اهلل.  قمحه-القر   أويعٍ 

حدة واإلجّ  ة   هملكّن ،بركّة ا يمّةفّال  لّو مّن أّم  لربية الّشيخ قريّدأل ب لصّّ

ذي يكّون اّن  ّت ّواإلنن ااويس    ق لوا: الرّتبية ااويسّية أققى مق م أققى مّن اإلنن الّّ

 ،والّسدل أّن الرّتبية ااويسّية ال لقدل الغّش وال لقدّل اقّداقاة ،دّيةسيريظ الّصحدة اء

يخح قّد ب ل ّ هر  ةبينم يف الرتبي قّراا وا ،يف الّيريقّة قصّلحٍة إيّالمّيةٍ  النّّ قص   جييّ  الشّّ

 اون اقجة الكمل اقعهواة. من أ لكتمل لربيته وهو ا  ءء حسن ب لن قص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ب ال: من فض ئل أويع القر   ،( كت ال: فض ئل الصح بة2542قواأل مسلم ) (1)
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  :ةاملحارضة الساعع

 الـمحبّة القلبيّة للشّيخ املربي
ة أهي  الس لب االم  أّن حصول ّّدة الّشيخ للمريد بال لكّلٍف االمة اقن يدة الّت مّّ

وااليّتف اة وال يريّظ أقّرال مّن يريّظ واّلتت هّت يّدل اإلفّ اة  ،بع اقرشد واقريد

 هداأل اهلل هلذأل اقحدة وايتعد هب .في  يع اة من  ،يف اهلل اقحّدة

 ،ب اتد ق النّفّ  للمدتّدئ     مني    لرليدذكر الالم أهّي  اقريد أّن اقحّدة مقّدمة ا  او

 ،شّتغ له ب لّّذكرمّن ايف الددايّة أوط للمريد يف اهلل للشيخ الع قف اقريب يعنت إن اقحّدة 

من يدة ك ملة ب قذكوق جّل واال حّتى ينتف  من يريظ الّّذكر بعد لمريد لأ  صل كو ه 

ومثل الذكر القران الكريم فّإن اإلكثّ ق  ،ت اقحّدة ممّهدة للّذكرولذلب ك   ،   ل مّ      اتفا 

اجّر فّإن من قراءله يف الدداية ال ينف  اقريد من حيث إبّالح قلدّه وإن كتّل اهلل لّه ا

 والقران ليع للقراءة بل هو للتدبر والعمل. ،ااجر ءء وايتف اة القلل ءء اخر

يفنّت كّل اقحدوبّ ت مّن     لعّ قف بّ هلل يف اهلل حّد ل الشيخ ا)حة ويريظ الّرابي

قلده( هو أقرال الّيرق ومنشأ ظهوق العج ئل ف لّّذكر وحّدأل بّال قابيّة لّيع موبّال  

حدة فك فيّة لوبّول أمّّ  ا ،   ق يّي    لكو ه ج ف لّرابيّة وحّده  مّ  قا يّة اآلااال والصّّ

قلل الع قف اقحل وا سّي ال اقعرفّة ب دهاقريد إط معرفة اهلل ّدته ان يريظ التح م قل

 إط قلده من للب اقحدة للشيخ. 

ٍف  فّإن هّذا ممّ  واالم أّن من لوا م اقحّدة الّتخّيل اقتوابل للمحدوال بغم لكلّّ

والقران الكريم كلّه  ،أكثر نكرأل والذكر يقتيض التخيل    فمن أحل شيئيعرف ب لتجربة 

وال اآلخّرة حتّى كأ ّب لّرى اآلخّرة قأي أّح ن ق ئم ا  التصوير القّرا  للغ ئّل ّم 
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ولعّل مّ  وقا  ،يف النفوس بسدل هذا التخيل ا  جيعل القران الكريم مؤثرالعع وهذا م  

 : االيتف اة من هذا التخيليف 

ة شّكوان  -1 فجّ ء   ،ا  شّديد ا  ا ئشة بنت يعد أّن أب ه  قّ ل: اشّتكيت بمكّّ

ة فّأويص لّر  إالّ ابنّة  واحّدر  مّ ال  وإّ  أ أأل فقلت: ي   دّت اهلل إّ   ،يعوا النّدّت 

قّ ل:  ؟فقلّت: أويص ب لنّصّف وألّر  النّصّف ،ال: فق ل بثلثت م يل وألر  الّثلث؟

ثّم وضّ   ،الثلث والّثلث كثري»ق ل:  ؟قلت فأويص ب لّثلث وألر  هل  الّثلثع  ،ال»

اللهــّم اشــف   قيّول اهلل  ل ّق يدأل ا  جدهته ثّم مسإ يدأل ا  وجهّت وبينّت ثّمّ 

ى السّّ اة كدّدي فّيم  فم  لت أجد براأل ا ونمتم لط هجرتط ا  سعد  .(حتّّ

ف   ر إط لفد )خي ل إيّل( وإط  .و يله ظنه ،خي له ي نه :خ ل اليشء ،وهو بمعنت خييل

 .ف ئدة نلب التخيل بوجوا برا يدأل 

 .ربكم عخياركم اّلتين إذا رؤوا ذكر اهللنخ  نال» : قيول اهلل وق ل -2

  .نولياط اهلل اّلتين إذا رؤوا ذكر اهلل» :قيول اهلل وق ل -3

  .إّن قن النّاس قفاتيح لتكر اهلل إذا رؤوا ذكر اهلل» : قيول اهلل وق ل -4

  .املرط ق  قن نحب»:  قيول اهلل وق ل -5

6-           ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ

  عتكرهم اهلل يتكر 26يو ع: ]   ژپ  پ  پ  ڀ   ڀ

 

 ليد ا  اقريض.ب ال: وض  ا ،( كت ال اقرىض5227قواأل الدخ قي ) (1)

  (. 150/ ص10فتإ الد قي )   (2)

 وقواأل (3)

 (.10/78قواأل الد اق ان شيخه ايل بن حرال الرا ي جمم  ال وائد ) (4)

 (.10/78( جمم  ال وائد )10476قواأل اليربا  ) (5)

 (.4779وقواأل مسلم ) ،ب ال: االمة حل اهلل  ،( كت ال: اااال5702)واأل الدخ قي ق (6)
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ففّّت كّّل النصّّوص السّّ بقة بيّّ ن أن التخيّّل للصّّ حلع مرشّّوا بّّل هّّو مّّن 

مر بّذلب التخيّل كّم يفعلّه أوليع احد أن يقول إن الندّت أ ّي  ،اقندوب ت والفض ئل

فإن حل الصح بة وال بيتّه للندّت بّ  اهلل اليّه ويّلم ك  ّت بّوقله ال  ،نديةدشقالن

إ ه و ،نلب مم  ارف من التجربةفإن  ،-كم ييأي-  لغيل ان خي هلم ولو أ يقولوا نلب

م  يأمر بّه وهذا فضال  ان أن  ،اامر فإن اإلب حة ج قية ا  أبل ادم النهت ادموإن 

  والتت ال  ت   لدليل أبال .  اهتم الرتبويةجته امن ا النقشدندية من التخيل هو

ل  من   ومث ل نلب: ،د أّن للمخّيلة قّوة يف الّتأثمواالم أهّي  اقري أغمض اينيّه و يّّ

أثم   ، أو ا ي  ّدوال  كوف ة       ح اثة  أليمة  حصلت معه منذ أقبعع ا م  م    ، فإّ ه يتأّثر غ ية التّّ وقبّّ

اليّّوم يقّّوم اختص بّّيو اليّّل وحل اثّّة االيمّّة.  ب ا قأل للّّ اليتحضّّ    ا  بكّّى بكّّ ء  شّّديد 

ىل ع  د مستشفي ت اامراض النّفسّية لعتّم  يفكثمة بعالج ت  النفيس يف الدول اقتقدمة

 ّت بّحيإ قّوي أفيقولون للمريض  يل  فسب قدة  صف ي اة كل يوم و ،التخيل

لقّّد و .مرضــواال متارضــوا ف للعّّل ب حلديّّد. وهّّذا مّّن جتليّّ ت احلّّديث الّّواقا: 

ح بة بّوقله يف خيّ هلم ال لنفّب اّنهم ولأمّل مّ    اهلل لريّول  جعلت ّّدة الصّّ

 وقا:

  الندّت ألّى أ ّه ، السلمت ثعلدة بن ضمرة ان الي ئت، ج بر بن سيى عنف -1

 الندت فق ل ،ب لشه اة يل ااا: فق ل  :((املشــكني عىل ثعلبة اعن دم محرّ ن   إين »اللهم 

 اليهم وأمحل خلفهم،  الندت يل فيرتاءى القوم، ا م يف أمحل فكنت:  لق «.((والكفار

 أبّح يب، مّ  أكّون حتّى فأمحّل أبّح يب، ندّّا     أيّض  يل يرتاءى ثم اندأل، أقف حتى

 (2).اهرأل  من     م   رفعمّ : ق ل

 

 وا األ إط اليربا . ،(11067جمم  ال وائد ومند  الفوئد ) (1)

 (.1347مسند الش ميع لليربا  ) (2)
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فدقت بعد أن ايتيقد  ،يف النّوم  النّدّت  ىأّ ه قأد وقا ان ابن اّد سوق -2

ر  ،فّّدخل اّّ  بعّّض أّمهّّ ت اقّّؤمنع ولعّلهّّ  خ لتّّه ميمو ّّة ،ديثا احلّّ يف هّّذ ا  متفكّّّ

وأ يّر   فن ر فيه  فّرأى فيهّ  بّوقة النّدّّت   اّلتت ك  ت للّريولفأخرجت له اقراة 

  (1) بوقة  فسه!!

إّن خمّيلّة اإل سّ ن ال  لّو وأختم هذا اقوضوا بواق  ال يمكن احد أن ينكرأل ّف 

هّ  رضعة بوقة قضيعه  منيدعة يف قلده  وهت يف الّسوق حلدّ اق امّ ف  ،من بوٍق متعّداة

يّت اائّم   وكذلب ،له ولعّلقه  به ص.. فّإّن خيّ ل الرشّّ ه  ،بّع اينيّه اللّّ أمّّ  اءّ ئ  فإ ّّ

ّّه هّت اّّ  م ئدل ّّ م الشّّّ ل الّيع ّّّ ّّذلب  ،خلّّ إوهكّّذا...  ،يتخي ّّ م اقرول ون ق ّّّ ال يّّيم ب

 ،بتخّيل بّوقة اقّريّب أيّنم نهّل وحيّثم حّّل  يداقر بأمر -م اهلل لع طقمحه-النقشدندية

فّال لدقّى إالّ بّوقة  ،حّتى لضمحّل كّل الّصوق ااخرى الّش غلة للمريد ان اهلل لع ط

و عّم االجتهّ ا هّذا  ،اقريّد لّذكر اهلل لعّ ط ومراقدتّهوهت بوقٌة مد قكٌّة لّدف   يباقرّ 

 ويموا هذأل العملية بّ)الرابية(. .االجته ا

 

 (.12/85فتإ الد قي ) (1)
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 الثاقنة:ة ارضحامل 

 دباأل
الجّتما اليعّ م فيهّ  واجّتما  اجتما خص ل اخلّم يف العدّد ومنّه )اقأابّة( وه

  .الن س اليه 

 فضيلة األد :

قــن حــّق الولــد عــىل والــده نن حيســن اســمط وحيســن » : قّّ ل قيّّول اهلل -1

  .قرضعط وحيسن ندعط

  .يبيتأدنّدعني رّّب فأحسن »:  ق ل قيول اهللو -2

وان هب  بن حكيم ان جّدأل ق ل: قلت: يّ  قيّول اهلل اوقالنّ  مّ   ّأي منهّ   -3

فقّ ل: الّرجّل  احفظ عورتــك إال قــن كوب ــك نو قــا قلكــت يمينــكق ل:  ،وم   ذق

قلّت:  «إن اســ طعت نن ال يراهــا نحــد فافعــل»قّ ل قيّول اهلل:  ،يكون مّ  الّرجّل

  .فاهلل نحّق نن يس حيا قنط»: يول اهللوالّرجل يكون خ لي  ؟ فق ل ق

 لألد : الصوفيةفهم 

يف  منذ ارشين ينة م  مدات قجيل وقت جلويس )  :الص حلع وقا ان بعض  -

 . (اال أوطاخللوة فإّن حسن اا

 

 واليربا  يف ااويط. ،قواأل الد اق (1)

   الصغم.يف اء م ،أخرجه السيويت (2)

وقواأل أبّو  ،بّ ال: كّم جّ ء يف حفّد العّوقة ،( كت ال: اااال اّن قيّول اهلل 2693قواأل الرتمذي ) (3)

بّ ال:  ،كتّ ال: النكّ ح ،(1910وقواأل ابن م جّة ) ،ب ال: م  ج ء يف التعري ،كت ال: احلمم ،(3001ااووا )

 التسرت اند اءما.
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ومن أ يعّرف مّ  هلل  ،العدد يصل إط اءنّة بي اته وإط اهلل بأابهوقا انهم: )إن و

 (.وميه ك ن من اااال يف ا لة بأمرأل  يتأّااليف  فسه وأ  لع ط

  .التت ال  ل اال ضد إ وااللت ام قهر النّفعبكو ه ييكمن فضل اااال إن 

م أاال فّإنا م  الس لب إط النه ية ولكّل مقّ  هي  الس لب أّن اااال يسمواالم أ

وإن  هتّدّ  لر  الع قف لأّابه م  اهلل هلب م  اهل لكع. ومن لأّاال م  اهلل ب ق من أهل

 قلت اد االه والمه.

 قليٍل من اااال أحو  منّ  إط كثٍم من العلم. إنا : فنحن إط 

 نقسام األد : 

 .م  اهللأاال  -1

 أاال م  قيوله.  -2

 العلمء.أاال م  الشيخ اقريب وي ئر  -3

 واقجتم . ،وااخوة ،نوالديالم  أاال  -4

 األد  ق  اهلل: 

 . اقحدة يف مأل غلالس لب ن ال يلتفت أ -1

 ويكرأل م  يكرهه. اهلل م  سّده الس لب ن سّل أ -2

 .ا  كّل ح لٍ أن يراقده الس لب  -3

  أن يتدبر الس لب كالمه )القران(. -4

 الّيلل منه.الس لب سن أن س  -5

 : فمن ال أاال له ال رشيعة له. تهرّشيعأن يمتثل الس لب  -6
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 عبوات األد : 

لسّ ن فحسّل ويمكّن أن لب  أاال الفصّ حةوهو ام: العوال أا الدقجة ااا ى:

أمّ   ،كمن يدقس اااال العريب يف اء معه جتدأل ايتق م لس  ه ،سصله ب لعلم والدقاية

 . القلده فال يستقيم ب لدقاية بل ب لرتبية وااا

رف إال ضّمن اااال ّفال لتّص  ،أاال اءواقحوهو اقؤمنع: الدقجة الث  ية أاال 

  مدقية اقؤاال.وهل  عد اخالرشيعة ونلب ب

وهّو أاال ال ينّ ل إال  ،أاال الّسّّ والوفّ ءوهو  الدقجة ااا : أاال اخلواص:

 ب لرتبية الروحية الرب  ية وهو نقوة اااال وقليل هم أهله.

 ّ ه:الس لب أهي  واالم أ

   س ل اهلل الع فية. إنا خر  اقريد ان ايتعمل اااال قج  حيث ج ء. -

ةإنا بّّّحت اقو - فّّإن اااال ثمّّرة مّّن  ،اّّ  اقحّّّل مال مّّة اااال دلأكّّّ  حدّّّ

 .  ثمرات اقحدة بل ال م من لوا مه

 آدا  الورآن: تأقالت يف 

 .[80الشعراء:] ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ : ا  لس ن إبراهيم  ق ل لع ط -1

لقّول أن القرا يّة م  أن العقيدة  اهلل فهو يشفع( وإنا أمرضنت: )إبراهيم قل فلم ي

 فتأّمل! مرض وهو الذي يشفت. يالذي  هو اهلل

 .[79الكهف:] ژ  ڱ  ڱ  ڱژ       :ا  لس ن اخلرض  ق ل لع طو -2

  .[82الكهف:] ژائ  ائ  ەئ    ەئى  ژ :    وق ل أيض

 .[81الكهف: ]ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۓ ژ :وق ل

الفعل  ظلعلّ  وقّ  ،ژڱژ  ق ل اخلرض:)العيل( متعّلقة ب لنّقص الفعل لّم ك ن ف

 ن متداخالن وجه وجه الفعل ك ن يف  وقّ   ،ژى  ائژ  ق ل:)بلوغ الشد ال( ب لكمل 



 44 

ف لفعل الن قص أقاله أ       مع ژۓ  ژ ق ل:ابدال خم منه(   ،)القتلكمٍل ووجه  قٍص 

فتأّمل! هو اهلل.  والك مل أقااأل اهلل. م  أن القران يقول أن الف ال اائم  

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈۈٴۇۋ  ۋ  ژ 

ر ّيعنّّت قّّ  نكّّرت الشّّ !! ا  أقاا قهبّّم هبّّم رّش  :قّّل اءّّنلّّم لف . [ 10اءّّن: ]   ژۅ  ۅ  ۉ

 أضمرت ايم اهلل وق  نكرت اخلم أظهرت ايم اهلل لع ط.

 

 أّن اااال يف العمل االمة القدول.أهي  الس لب: االم و
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 املحارضة ال اسعة: 

 اهلل ل سور األدب مع
 :تأقالت يف آيات األد  ق  رسول اهلل 

ّّ ل لعّّ ط:  -1 ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ژ ق

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ى  ى  ائ      ۅ  ۉ   ۉ  ېې  ې   ې

.[4-1احلجرات:] ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

مّ  وقا اّن كّذلب و ، دط ااامل: إّن إي ءة اااال م  النّدّت  تلقول اآلي

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ژ  ق ل: قّ    لت هذأل اآلية أ ع بن م لب 

واحتّدع اّن النّدّّت  ، قجلع ث بت بن قيع يف بيته وق ل: أ   من أهّل النّّ  ژ  .....ہ

،  فسأل النّدّت :قّ ل «يا نعــا عمــرو قــا شــأن ثاعــت اشــ كى؟»يعد بن مع ن فق ل

 ،ق ل: فأل أل يعٌد فّذكر لّه قّول قيّول اهلل  ،يعد: إّ ه ء قي وم  المت له بشكوى

 ّ  فأفق ل ث بت: أ  لت هذأل اآلية ولقد المتم أّ  من أقفعكم بول   ا  قيول اهلل 

  «.عل هو قن نهل اجلنّة :فق ل قيول اهلل  ،دّت فذكر يعٌد للن ،النّ ق أهل من

ه  ّ اى قيّول اهلل و مّن وقاء احلجّرات فقّ ل: يّ  ان ااقّرا بّن حّ بع أ ّّ

ت شّعٌ )فق ل:  فلم جيده قيول اهلل  ،قيول اهلل  ،(ي  قيول اهلل أال إّن محدي  يٌن ونمّّ

  . اهللذاك : فق ل قيول اهلل 

 

 سدط امله.ة اقؤمن أن ب ال: خم ف ،( كت ال: اإليمن170قواأل مسلم ) (1)

 ب ال: حديث ااقرا بن ح بع. ،( يف مسند اقكيع15422قواأل أمحد ) (2)



 46 

 مّن أيّ ء اااال مّ  الندّت  ضّالل  ّن يديّ  واحلديث الرشيفالكريمة  آلي ت ف

 أكثر إي ءة لخاال؟!فكيف بم هو  ،يف حرضلهبرف  الصوت 

   ڀ  ڀ    پ  پ       پ  پ    ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ   قّّ ل لعّّ ط:و -2

ٺ ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ ٿ  ٹٹٹ  ٹڤ     ڀ   ڀ

ڃ    ڃ  ڃڄڃ  ڄ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ

   ژچ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ژ     وق ل لعّ ط:

 ژک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ

ان اروة بن كعل القرظت ق ل: قّ  أقدلت قّريش اّ م ااحّ اال   لّوا بجمّ  و

ى  وأقدلت غيف ن ،من بئر قومة ب قدينة ق ئده  أبو يفي ن اايي ل  (لغمع ّ)ّب   لّوا حتّّ

 امّلوقّد  ،اخلرب ورضال اخلندق ا  اقدينة وج ء قيول اهلل  ،حدأح  جدل إط ج  ل

وأبيأ قج ٌل من اقن فقع وجعلوا يوقون ب لّضعيف من العمل  ،واقسلمون فيه الندت 

ه وجعل الّرجل مّن اقسّلمع إنا   بّت  ،وال إن ه  الندتم فيتسّللون إط أهليهم بغم ال

 ،ق حل جتهويستأن ه يف اللح  منه  يذكر نلب لريول اهلل   ن احل جة اّلتت ال بدّ  ئدة مالنّ

  ژ  ٱ   ٻژفأ  ل اهلل يف أولئب اقؤمنع قوله: ،فإنا قىض ح جته قج  ،فيأنن له

نن ف آلية لنفت اإليمن الك مّل امّن ال يسّتأ [64-62النوق:] ژے      ۓ  ۓ   ژ   إط قوله..

ال يتّوال إط اهلل لعّ ط مّن نلّب بإضّالل اهلل لّه ولعذيدّه العّذاال ا مّن وهتد الندت 

 االيم.

 ژڇڍ  ڍڌ  ڇچ  چ  ڇ  ڇژ      لعّّّّّّّّ ط: قّّّّّّّّ لو -3

 .[63النوق:]
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نهّل إط بنّت امّرو بّن اّوف  عد الّس ادي أّن قيول اهلل بن ي ان يهلو

الة  ،أقيمللنّّ س ّف  ٍر فقّ ل: ألصّيّل فجّ ء اقّؤّنن إط أيب بّك  ،ليصلإ بينهم فح  ّت الصّّ

ى وقّف  فصّ  أبو بكٍر فج ء قيول اهلل  ،فق ل:  عم والنّ س يف الّصالة فّتخّلص حتّّ

فلّم أكثّر النّّ س الّتصّفيظ  ،ت يف باللهفّصّفظ النّ س وك ن أبو بكٍر ال يلتف ،يف الّصّف 

  أبو بكرٍ ف  فر ،أن أمكث مك  ب فأش ق إليه قيول اهلل  التفت فرأى قيول اهلل 

من نلب ثّم ايتأخر أبو بكٍر حّتى ايّتوى يف  يه فحمد اهلل ا  م  أمر به قيول اهلل دي

يــا نعــا عكــر قــا قنعــك نن تثبــت إذ )) : قّ ل فلّم ا رصّف ،الّصّف ولقّدم قيول اهلل 

 البّن أيب قح فّة أن يصّيّل بّع يّدّي قيّول اهللمّ  كّ ن ):  فق ل أبو بكّر«((نقرتك؟

).(1)  

أو يذكر ايمه بدون لقّل أو كنيّة أو  قيول اهلل  ن ين اي الرجلف آلية لنهى أ

 .كم ين اي الرجل أخ أل لسويد 

 

  .الندت فمن لأاال ك ن من أهل القران الذي أمر ب ااال م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 639ب ال: مّن اخّل ليّؤم النّ س فجّ ء اإلمّ م. وقواأل مسّلم ) ،( كت ال: اانان643قواأل الدخ قي ) (1)

 ب ال: لقديم اءماة من يصيل هبم إنا لأخر اإلم م. ،كت ال: الصالة
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 املحارضة العارشة:

 املربييخ دب مع الشّاأل
 قيّول اهلل وخّالف اااال مّ      و  فع    واجد ق  ك ن اااال م  قيول اهلل 

ل م أن لكون للب اآلااال ب لوقاثّة للعّ أ  ،ب لسلو  بل ب إليمن من أبله ا  قوض     ّرم

ولّّيع يف نلّّب مد لغّّة مّّن حيّّث  العلــامط ورثــة األنبيــاط: اقّّريب بحكّّم قولّّه 

  وإن ك ن بال شب اااال م  قيّول اهلل ّب  ،وجوال اااال م  الص حلع والع قفع 

 . ا  ولر  اااال معه أكثر رضق    م أكثر وجوباهلل اليه ويل

ى يكّون اأّن مرأهيّ  االم و حدة مّن رضوقيّّ ت هّذا الّيريّظ حتّّ اّ ة اااال الصّّ

 .    يريظ اإلف اة وااليتف اة مفتوح

 : ق  املرّب  قالوا عن األد

 قّل أااٍل م  الّشيخ أا م أااٍل م  اقلو . أ -

  وبل. م  يلب أحٌد ب ااال إالّ  -

 ّيريظ.م ية الاااال  -

 : املرّب الّشيخاالع واد والسلوك ق    ادآقن 

 رضقأل.يه قأى فواجتن ال النّهت وإن  ،اّلد ا اامر وإن ظهر له خالفه -1

 .   تومي    حيّ     وغ ئد ا   رضحفد حرمته ح -2

 

1
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 القي م بحقوقه حسل اإلمك ن بال لقصٍم. -3

ف قريّد  بّنفع الدقجّة ضّّدأل  دةّالّتجنّل ان و ،اقيل واقحّدة والّتصديظ له -4

يوب أخّذوا اّن اهلل وقيّوله  ،ه إط شيخهيعرض بقلده ان مجي  اءه ت ويتوّج  إن الشّّ

 فكم أن اهلل يغ ق أن يعدد غمأل والندت ب  اهلل اليه ويّلم يغّ ق ان ين ّر  خلظ الغمة

 .غمهم يف غم رشيعته كذلب يغ ق الشيوب أن يرى اقريد

 هتوى ق  هيوى. ع يديه ولر  م  إلق ء الّسلم ب -5

 لر  الّتجّسع ان ح له.  -6

 . ال  هرة اقوافقة ءمي  أحواله -7

 .ءءٍ كل ض اليه بقلده يف اارتلر  خم لفته واال -8

الرا ية ولكنه يعتقد بشيخه  ؛فإم  لخ دي ء فحسل ال يعتقد بشيخه العصمةأ -9

يخ     باّن شّيخه بّوا ّل ءٍء يصّدقأّن ّك  فيعتقّد ،اإلهلية والتسديد اّن مّ  يفعّل الشّّ

  بيريظ اإلهل م واإلنن من اهلل.

فإن ارضت له شدهٌة  ،أن ال ييلل من شيخه الكرام ت وخواقق الع اات  -10

يعرضه  ا  شيخه فإن أ لنحّل فلم الّتقصم من  فسه ويعرض اليه م  ا كشف له وال 

 يرف  بوله. 

فّإن قأى  ،را اليه إّ م هو بوايّية شّيخه يتوٍح  كّل فيٍض أو فأن يعتقد أنّ  -11

بّأن يتصّّوق  ،يض يرا اليّه مّن مشّ يخ فليعتقّدأل مّن شّيخه)احل ل( أّن الف يف الواقعة

 لييفة  من لي ئف شيخه من يدة  لذلب الفيض. 

 ااتق األ أّ ه ال سصل له اققصوا من معرفة اهلل لع ط إالّ هبّمة شيخه. -12

 يخه إالّ معرفة اهلل لع ط. يد من بحدة شون مراا اقرال يك أن -13

 .   أّن أهل ااقض كّلهم كّذبوأل م  ا ااا بذلب إالّ يقيناقريد الّص اق لو  -14
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 قن اآلدا  السلوكية للمريد ق  شيخط: 

 أن يلتمع قدول الّشيخ القدول الّت م ويصرب حّتى سصل له نلب.  -1

 وال ي هد ب لوقا وإن ك ن كلمة.  ،وامبه ا  الدّ  شتغلفلي    إنا لّقنه شيئ -2

ي يّّالم غّّم -3 ّّّ ّّألوا   لكع أل مّّن السّّ ال يدل ّّيهم أن ي يخ اّن الواجّّل ال للشّّّ

 . ا  بعيد ا  اللهم إال اقس فر يفر ،بأ فسهم إط الشيخ

 . أوامر شيخهيف     ف  ي ،ال يتوّجه إالّ ق  يريد الّشيخ -4

ل له إّيالٌا اّ ل  ك ليديل إن حصفإّن الّشيخ  ،خه هر خمأل ورّشأل لشيأن يح  -5

 ال يعتمد ا  كشف شيخه فإّن الكشف قد خييىل. ف ،اقرض

ال يقتدي بأفع ل الّشيخ اّلتت قد   لف بعض أقواله اّن ح ل الّشيخ ومق مه  -6

 ف لشيخ وابل واقريد مدتدئ.  ،خمتلف

يخ اليّه مّن اإلخّوان واخل -8 ه أّن وإن ظهّر ّل  ،لفّ ءأن يرىض بمن يقّدمّه الشّّ

 نلب اقأنون اون امله هو. امل 

  إط ّ به.الفراق من مك قأل الّشيخ  -9

 .التأويلبعد ارض احل ل أو اقن م ا  الّشيخ ينت ر اءواال اون يلل  -10

 الدسط ب ااال واخلشوا.ك ن شيخه يف ح ل ال يكّلم شيخه إالّ يف ح ل  -11

 ،لّئال ييسّء إط شّيخه أفهّ مهملنّ س إالّ بحسل ال ينقل كالم الّشيخ إط ا -12

 ال يتحّدث ان كرام ت وأحوال شيخه إالّ م  إخوان شيخه.أن  :من نلب

 لر  الّتجّسع ان أحوال شيخه وخواّص أامله.  -13

 : الشيخ املرّبجمالسة   ادقن آو

 الّشيخ ا  وضوء.  تهجم لس -1

 . اند اخوله وخروجه القي م له -2
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 لنّ ر بوجهه. ة احدّ لر   -3

 لقديل يدأل.  -4

 . ولو ك ن اقريد يف م ا  خمتلف دّسم واحل نموافقته يف الت -5

 قدله واخلرو  بعدأل. الشيخ  حلضوق إط جملعا -6

 ادم الّتقّدم اليه يف اقج لع أو يف الّسم. -7

  يشتغل ب لنّوافل واانك ق م  وجوا الّشيخ. الأ -8

  .بكّليته إليه    ع لديه متوّجهللّشيخ إط غمأل بل جي ال يلتفت بحضوق اأ -9

 ال يشتغل انه ب لّذكر إالّ أن يأمرأل به. أ -10

 ال يقوم يف ّلٍّ يق  ظّله ا  ثوال شيخه أو ا  ظّله. أ -11

 وال يتوّضأ من متوّضئه.  ،ال يض  قجله يف مصاّلأل أ -12

 .ال يستعمل ح ج له اخل ّبة بهأ -13

 .يف حضوقأل  ا  كّلم أحد يوال    ال م ء  وال يأكل يع ميرش ال  -14

وال يرمت بص قه إط نلب  ،وال يمّد قجله اند غيدة شيخه إط ج  ٍل هو فيه  -15

 اء  ل. 

دحة بحّ ل  ،ال يتوّضأ بمرأى من الّشيخ -16 وال يصّيّل النّوافّل وال سمّل السّّ

 حضوق شيخه.

 ي فر ب لعلم اقكنون.إنا ج لع الّشيخ يف قق م  يعلم حّتى  -17

 :للمريد قالحظات

خيّر  اّن يف قا يّة بعّض اآلااال وأ يقّدق أن  ا  إن قأى اقريد  فسّه مقرصّّ  -1

 لكن جيل أن يرى الّتقصم. ،اهدهت  فهو معفوٌّ انه
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وشهد له ب لكمل واإلكمل يسّوغ هلذا اقريّد أن  ،إن وبل اقريد بربكة شيخه -2

 لّشيخ.ف ااال هن  خم لفة ا ،إهل مه خي لف شيخه وأن يعمل بمقتىض

س ّأل ييدي الشيخ أمحد كفت قو قدّ خلليفته ق ل الشيخ أمع كفت قو قّدس ّأل 

 بعد إاي ئه اإلج  ة: 

  (.!!   افعل م  لراأل من يد ،ي  ولدي إّ ب جمتهٌد يف الّيريظ فال لقتد يب)
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 قلحق:

 آداب املريد مع الشّيخ والطّريق
 ن   ّى بصّحدته إن كنت لقصّد أ 

 

 

 

 

 

ّّت  يّّّنن مّّّن ي   ف يّّّلب اّّّ    ّب

ّّ ايه   مسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 

 

ّّص وااا  بّّدق  ّّه      أخل ّّّت ّدت  ف

 

 

 

 

 ب بّّه وااكّّف بن ايّّه والّّ م ثّّرى  

 وايّّتغرق العمّّر يف اااال بّّحدته  

 

 

 

 

 وحّصل الّّدّق واليّ قوت مّن فيّه 

 وبّّّ لي يف أوامّّّرأل   ا  وابّّّذل فّّّؤاا  

 

 

 

 

 إط الوفّّّّ ق وبّّّّ اق يف مراضّّّّيه 

  ولّو خيّأ  واحذق بجهّد  أن لّأي  

 

 

 

 

 ه ب اّّد اّّن من هيّّ مّّ  ال سّّّل و  

 وكّّّّن ّّّّّّل ّّديّّّّه و  ّّّّ رصهم  

 

 

 

 

 أضّحى  يع ايّه وال م اداوة من 

يخ يف أاّّّ  من  لّّّه    وأ ّّّ ل الشّّّّ

 

 

 

 

ّّّ يه  ّّيٍم  ولنّ ّّة  لع ّ ّّه قدلّ  واجعلّ

ّّه   ّّت ب ّّذا إن ظنن ّّل ه  ولسّّت لفع

 

 

 

 

 وال خلّّّّال  فّّّّيم  يع  يّّّّه       قّصّّّ 

ّّد   ّّه أب ّّراا  وايتسّّلم ل ّّر  م  ا  وال

 

 

 

 

ّّى يف أي   ت   يّ ّّّ ّّن ك قيّ ّّه وكّ  ايّ

 ا  وأاّّدم وجّّوا  ال لشّّهد لّّه أثّّر  

 

 

 

 

 

ّّوقا    ّّه يّّ ّّه هيدمّّ ّّه وااّّ  ويدنيّّ

ّّيئ   ّّ      متّّّى قأيّّّت شّ     كنّّّت ّتجّد

 

 

 

 

ء اّّّّم  أ ّّّت   ويّّّه   برايّّّة اليشّّّّ

 انّّّه غّّّّنى  فمتّّّى   ا  وال لّّّرى أبّّّد  

 

 

ّّه غّّّنى  خيشّّى لن يّّيه    قأيّّت ان

ّّه   ّّأت غ يتّّّ  إّن ااتقّّّّّ ا  إن أ لّّّ

 

 

 

 

ّّه فيو  ّّب أن   فيّ ّّه شّ ّّى مد ايّ  فّ

ّّة اا   ّّ وغ يّّّ ّّر أن ّلّّ ّّ  مّّّ  راأل اّّّ

 

 

 

 

ّّه   مّّّّّ  الكّّّّّمل وأّن اهلل ه ايّّّ

ّّن    ّّ  ومّ ّّؤّول مّ ّّذا أن لّ ّّ قة هّ  إمّ

 

 

 

 

ّّ ق  ّّكل إظهّ ّّب أشّ ّّه   ا  اليّ  خل فيّ

ّّد شّّيئ   ّّرء إن يعتق ّّم      واق ّّيع ك  ول

 

 

 

 

ه أ جيّّّّّل فّّّّ هلل معييّّّّّه   ي نّّّّّ

 وليع ينف  قيّل الوقّت نا خلّلٍ  

 

 

 

 

 يف االاتقّّّ ا وال مّّّن ال يواليّّّه 

 إال إنا يّّّّّدقت للعدّّّّّد يّّّّّ بقةٌ  

 

 

 

 

 يعّّوا مّّن بعّّد هّّذا مّّن مواليّّه

ّّّحت    ّّن بّ ّّرة مّ ّّ  و  ّ ّّه اّ  إليّ

 

 

 

 

 يّّّّّديل وٍا بّّّّّإنن اهلل لغنيّّّّّه

 



 54 

 والنّ س اددان جمذواٌل وي لٌب مّ  

 

 

 

 

 ااّّّّّ  إليّّّّّّه بتعلّّّّّيٍم ولنديّّّّّّه 

 واءّّذال أخّّذة ادٍّّد بغتّّة  بيّّدي 

 

 

 

 

ّّه  ّّيع ينويّ ٍّّر لّ ّّو أمّ ٍّّة  حّ  ان يّ

 لعن يّّة ال وهّّو اقّّراا ومّّّخيوال ا  

 

 

 

 

 ّّ ّّة لكلّيّ ّّّع كلفّّ ّّه سّّ  ٍف لالفيّّ

 يّّّوقا  يّّّرا اليّّّه احلسّّّن لكملّّّة   

 

 

 

 

 لّّّه فيقصّّّد مّّّ  قّّّد كّّّ ن   ويّّّه 

ّّغلٍ   ّّد ال يلّّّوي اّّّ  شّ ّّراأل يعدّ  لّ

 

 

 

 

ّّه  ّّتحيل لف  يّ ّّ اة يسّ  يّّّوى العدّ

 وقد يغيل اّن اإلحسّ س خمتيفّ   

 

 

 

 

 ونو العن يّّة حفّّد احلّّّظ سميّّه 

ّّه يف  سٍّّظ   ّّدو من ّّ ئظ لد ّّرى احلق  ل

 

 

 

 

ّّ  ا  ّّو مّّ ّّه لكشّّ  ف اّن اهلل يلقيّّ

ّّّ ونو     لو  لّّّّّراأل يف بدايتّّّّّه السّّّ

 

 

 

 

ّّد   ّّ ء  لد قيّّّّه جي هّّ  الّّّّنّفع إحيّّ

 يميش ا  م  أهل الّصدق ملت م   

 

 

 

 

 رشويهّّّّم خ ئفّّّّ  مّّّّّّم يرايّّّّه 

ّّةٍ   ّّد ا مّ ّّرت بعّ ٍّّد فّ ّّن مريّ ّّم مّ  كّ

 

 

 

 هيوي بّه احلّّد يف أهّوى مه ويّه 

 واءذال إن ج ء من بعد الّسلو  لّه  

 

 

 

 

  ليه ممّ  الّسعت ل  فضٌل ا  اءذال 

 ذي الّتفصّّيل فيّّه هّّذا الّّّ ف ءّّذال   

 

 

 

 

 اءّذال ظهّرت حسّّ   بواايّه هو 

 يلكت   ويف احلقيقة لوال اءذال م   

 

 

 

 

ّّه  ّّت مرائيّ ّّظٍّ وال قأيّ ّّظ حّ  يريّ

 لو ال العن ية والّتخصيص قد يّدق   

 

 

 

 

 يف ااوة العدّد مّ  ق مّت اا ويّه 

 إّن الّّّمريد مّّراٌا والّّّمحّل هّّويٌّ  

 

 

 

 

 اّن لدا يّه     ل كشّف احلج  ويرف  

ّّمّ    عّّرف مّّ  قّّد كنّّت جتهلّّه  ل وث

 

 

 

 

ّّه  ت مع  ي ّّّ ّّن احلرصّّ جل ّّّّم ا  م

 ولرلوي من رشاال اا ّع بّ فيه  

 

 

 

 

 يّّ  يّّعد مّّن يّّأي مملّّوء  بصّّ فيه 

ت مّيوقّّّةٌ    وبّّّّل يّّّ  قاّل مّّّ  غنّّّّ

 

 

ّّب لرضّّيه   ّّّت بّّالة  في  اّّ  الّند
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 عشة: ادية املحارضة اق

 السّلوكما قبل 
مّن العثّوق اّ  الشّيخ اهل مّة قدّل السّلو ؛  قّدم تا  بعض اقم  لعرفن  بعد

عضّهم:  ل بق ،السلو  إط اهلل لع ط وم  أا أل وم  أ دقأل قحلة  ددأ  ،اقريب ولعلم اااال

ة السّّ لكع وإيّّ   ويريّظ الد يّل ،ريظ احلّظ يب يبلا) وال لغّرّت  ،وال لستوحشّن لقلّّ

 ،ون هّم اقثقفّونثّمون هّم اخليدّ ء وكثّمفكثّمون هّم العلّمء وك. (لكع بكثرة اهل 

 الس لكون.وقليلون هم 

 الصادقني ثالثة: عالقة وال عد للمريد قن الصدحم يف الطلب 

 . إط اهلل ان من  ل السمدحث ال -1

 . لتج و ه  وقفعه  من اليريظ ن ايوال النّفع واف ت اااملدحث اال -2

    حق ئظ الّتوحيد. معن دحث اال - 3

 وك: السل عداية

 (:صحوة)النّول دربات الّسلوك:  -

 وأيد هب :  ،: هت ا  ا   القلل وا تد هه من ققدة الغ فلع الصحوة

مالح ة النّعمة وقاية الّتقصم يف شكره  انّد قايّة أهّل الّدالء: كّ ن مّن  -1

  .«نعوط لك عنعم ك علّ » اا ء النّدّت 

ّّ أل لفّّ اال  -2 ّّ ت ولضّّيعه :تد ّّ ط: وات ااوق ّّ ل لع  ژ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤژ ق

 [6اال في ق:]

 

( كتّّ ال: 3315وقواأل الرتمّّذي ) ،بّّ ال: يّّيد االيّّتغف ق ،( كتّّ ال: الّّداوات5831قواأل الدخّّ قي ) (1)

 وقواأل أمحد يف مسندأل. ،الداوات ان قيول اهلل 
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 أهّم أيد ال اليق ة بحدة شيٍخ مرالٍّ مذّكٍر جم  .  -3

  :(الفكرة)ثاين دربات السلوك: 

 ولددأ الفكرة بّ: ،الفكرة: هت اشتغ ل العقل ولدبرأل للحي ة ولقلد هت 

يهّ  ب يّل جيّل الد اّه وف    حقيف احلي ة فيشهد أن  ،الّتميي  بع احلّظ والد يل -1

 ،بتمثيليته الرتبويةقومه  وهبذأل الفكرة شغل إبراهيم  ،جتن بهجيل ا

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژقّّّ ل لعّّّ ط: 

ھ  ے  ے     ھ  ہ  ہ  ھ  ھ      ۀ  ہ  ہ         ڻ  ۀ  ڻ  ڻ     ڻ  

 .[79-78اا ع م:] ژۓ  ۓ    

 . إط لذوقه ااا ئه لينتقل من ل اإلهلتحقيقة احل يتحرى -2

  )البصرية(: ثالث دربات السلوك:

ااشّي ء وال  حقّ ئظاقريّد رى بّه إهلت مفّ ض اّ  القلّل ّي الدصمة: وهت  وٌق 

 . ينخدا ب واهره 

 ونقسام البصرية:

ه   يف كّل أمّوق   اهلل لع ط بكل بف له قلل  ال يشهد  ف :  اهلل لع ط   بصمٌة يف ّبف ت   -1   ، حي ّل

ة الضّعف ء   ، الّر ق يشهد بفة الر اق اند   ة    ، وبّفة الّرمحن انّد قاّي وبّفة القهّ ق انّد قاّي

   . ية الفقراء... وهكذا كل الصف ت ا وبفة اقعيت اند ق   ، ااموات 

 : فمى حكمة ااوامر والنواهت وبركتهّ  بعّد القيّ مبصمٌة يف اامر والنّهت -2

  هب .

د يف كّّل يف كّّل ااوامّّر والوايّّ  اّّدى الو: فّّمبصّّمٌة يف الواّّد والوايّّد -3

 . فيعيش بينهم ،النواهت
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فييلعّّه اهلل اّّ  غّّوامض اامّّوق فيترصّّف وفّّظ للّّب  بصّّمة يف اافعّّ ل: -4

ن يروا بعد حّع أولعل الن س يق  منهم اارتاض ا  قراقاله وأفع له فال يلدثوا  ،الراي 

 بركته . 

 )الوصد(:راع  دربات السلوك: 

 .رفتههلل لع ط ليصل إط معأن ينوي بسلوكه وجه ا ،نّّيةلاالقصد: وهو 

 . ژ ى   ائ  ائ    ەئ  ەئژ  :اّّ  لسّّ ن إبّّراهيم  قّّ ل لعّّ ط

فيصم  ،فيصلإ  يته ب لتمم ويصفيه  من التشويش  نلب.فليع له هدف يف السلو  غم

 شع قأل إهلت أ ت مقصواي وقض   ميلويب.

  (:خاقس دربات السلوك )الع م

وهو امّل قلدّت  فهو مرحلة م  بعد النية ،ب لنيةقّتصل الع م: هو القصد اء  م ا

ڄ  ڄ  ڦ  ڄ   ژ  قّ ل لعّ ط: فيع م ا  أفعّ ل التقّوى ال ّ هرة والد ينّة. ،رصف

  .[159 ال امران: ژڄ

 )اهلمة(:سادس دربات السلوك: 

لتلّدع العمل قديّل اوهت مد رشة  ،م  بعد الع يمة ،اهلمة: مد اي الفعل اققصوا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ  ط: ق ل لّع  ،فيه

     ژڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤ  ڤ  ڦڦژ   ژٺ

 )املحاسبة(:ساع  دربات السلوك: 

اقح يدة:

     ژ  ٹ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ژ 
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   ( 1) . ( ح يدوا أ فسكم قدل أن   يدوا و  وا أ فسكم قدل أن لو  وا )   : ق ل ييد   امر  

 دربات واسبة النفس: 

 و الته ون فيه . أ والعد اات    من لر  الي ا ت    ، ّ يدة ا  ااامل ال  هرة   -1

واحلقد  يوء النية ومس وئ ااخالق الد ينة ك حلسد  من    ّ يدة ا  ااامل الد ينة   -2

 . وحل الد ي  والركون إليه .. 

كمح يدة النفع ا  يمعه  ب ءنة مق بل الي ا ت واليمّ      ، ّ يدة ا  اخليرات   -3

 ب لتجلي ت والنفح ت... 

 قن آليات املحاسبة: و

 ق ل أحدهم: لب.لس يف اء ادااال اقوأيما  -1

ّاع الّرض  ان    ةٌ كّل ايٍل كليّل

 

ّّدي   خط لدّ ّّّ ّّع السّ ّّم أّن اّ كّ

  اقسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ وي 

 

 . لتكون معرفتب بنفسب أاق ،النّ ر إط من هو فوقب يف الّدين -2

ه بنفسّّه وجهلّّه ولّّيعلم السّّ لب أن  قضّّ ء العدّّد بي اتّّه اليٌّّل اّّ  حسّّن ظنّّّ

 بحقوق ادواّيته.

 

 

 

 ب ال: منه. ،( كت ال: بفة القي مة والرق ئظ2383(، وقواأل الرتمذي )44203كن  العمل ) (1)
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 عشة: ثانية املحارضة ال

 ةاهدجملا
لّذلب كّ ن قكّن مّن  ،ل خّمأبل كل جه ا ومدتدأ كه ا النفع واهلوى هو ج

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ژ  لعّ ط: قّ ل ،أقك ن السلو  إط اهلل فال يّلو  إال بجهّ ا

ژ  يف مهمتّّه اقتعلقّّة بّّ قؤمنع: اّّن مهمّّة الندّّت  لعّّ ط قّّ لو .[6العنكدّّوت: ژۀ

الّذي لدنّى اليّه ابل ف لت كية هت ا .[129الدقرة:]  ژچ  چ  ڇ   ڇ

ربعنــا قــن اجلهــاد »: حع اوالّه مّن إحّدى الغّ وات ق ل قيول اهلل و الغ ي ت.

   .األصغر إىل اجلهاد األكرب بهاد النّفس واهلوى

  .(قن عرف نفسط عرف رّعط) :الص حلع وقا ان و

ّّ ل ّّدٍة ) دهم:حّّ أ وق ّّن جم ه ّّظ م ّّه الّيري ّّد يف أّول اخول ّّّد للمري ّّدال ب ٍة ومك ب

فمن قأينّ أل  ،فمن أرشقت بدايته أرشقت م يته ،لنّه ي توهت م هرٌة وجمالٌة ل ،قوبد

 . (واّ أل وج هه المن  إرشاق م يتهبإنالل  فسه وقوحه وم له يف الدداية  ا  ج اّ 

ر ّيّ  معّش )يقول:  -قمحه اهلل- يمعت الّّسي الّسقيّت )قمحه اهلل: -اءنيد  وق ل

وكّ ن  .(رتّّضعفت وقّص  فتضعفوا ولقرّصوا كما مدلغت أن لدلغوالّشد ال جّدوا قدل 

  (.!!ال يفرت ان العد اة

 قسام النّفوس ودرباهتا:ن 

 النّفع ااّم قة:  -1

 

 (.170والسيويت يف الدق اقنثوق ص ) ،ت يف ال هدقواأل الديهق (1)

 ،أ يذكرأل اّ  شّكل احلّديث كيميّ ء السّع اة ،(4/350حلية ااولي ء ) ،(1/413) الفتوح ت اقكية (2)

 (.1/1فصل كيف لعرف  فسب )
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 أ قق. واالمته  أن  وقه   [53يويف:] ژپ  پ  پ  پژ  ق ل لع ط:

 . ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋژ  بدايته  مسّولة: ق ل لع ط:

 .[30اق ئدة:] ژۅ   ۉ  ۉ  ې  ې ژ ميّواة: ق ل لع ط:وم يته  

 .[2القي مة:] ژک  ک  ک  گ ژ ق ل لع ط:  :النّفع الّلوامة -2

 للوم ب حده  بعد الوقوا يف اقعصية. وبفته  أم   ، وقه  أبفرواالمته  أن 

   .[8الشمع:] ژڤ  ڤ  ڦ  ژ مة: ق ل لع ط: النّفع اقله   -3

إ هلّ  يريّظ اخلّم والرشّّ لو بّفته  أمّ و ، وقهّ  وقايٌّ االمته  أن و  فّرتى ضّّ

 . ا  والرّشّ رّش  ا  اخلم خم

 .[27الفجر:] ژٺ  ٿ  ٿژ النّفع اقيمئنّة: ق ل لع ط:  -4

 ايمأّ ت ويكنت ويّلمت لخقداق. وبفته  أم   ، وقه  أبيضواالمته  أن 

 ژٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ژ  ق ل لع ط: النّفع الّراضية: -5

 اهلل. ان  قضيتوبفته  أم   ،قه  أخرضو واالمته  

 .[28الفجر:] ژ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹژ  ق ل لع ط:ة: النّفع اقرضيّ  -6

 ب قت مرضّية  اند احلّظ. وبفته  أم   ، وقه  أيواواالمته  أن 

 ژھ  ھ  ےے  ۓژ  قّّّ ل لعّّّ ط: الّّّنّفع الك ملّّّة: -7

 
قجعّت إط  ،ب هلل كّل  دتٍّ وا قٍف  وهت  فع ،قمحة  للع قع     وب ين ا  كملت ظ هر

 . من يسلكومم من الس لكع  اخللظ لرتبيتهم وإيص هلم فنوقه   سدّت بحسل ح ل

  ة:كيفّية املجاهد

ّّداي ت: -1 ّّ م واءّّوابّّ ولكّّون  جم هّّدة الد هر والقي فّّال يأكّّل  ، اامل والسّّّ

 ّلم إالّ اند الرّضوقة. إالّ اند اءوا وال ين م إالّ اند الغلدة وال يتكالس لب 
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 ،مّن اخليّرات رتقيته  ولصفيته نلب بجم هدة ااحوال و جم هدة النّه ي ت: -2

 . قش ايب واإلوهذأل مرحلة ال بد فيه  من الشيخ اقريب اقج   ب لتسل

 نفضل املجاهدة: 

ف لع أ  ،بحسل ح ل اقج هد لنفسه سدّيةٌ ليع جم هدة أفضل من جم هدة إ م هت  

بدّذل  والغنّّت جهّ األ  ،لّتواضّ بّل جي هّدون ب وأبّح ال اقن  ،برت  اقج الةجي هد 

 لخ. إ اق ل وإ ف قه..

 قمحه اهلل: ق ل ابن الف قض 

ّّّى ّ فنّفّّ  ّّّل لّوامّّّّة  مّت  يس كّّّّ  ت قّّد

 

 

 

 أيعه  اصت أو أاّص ك  ّت مييعتّت

عّضّّّّّه ّ اقّّّّوت أيّسّّّ     فأوقاهتّّّّّ     ر ّب

 

 

 

 

ّّّكون ّّ ّّّيم ّل ّّ ّّ  ّك ّّّت وألعدتهّّّ ّّ  مّرسّت

ّّ ات   ّ  فعّ ّّّته ومهّّّ حّملّ ّّّّملته ّل  م حّ

 

 

ّّّأنت  ّ ّّّ  ّل ّ ّّّّففت اّنّّه ّ ّّّنّت وإن ّخ ّ  ّم

ّّّّل كفلّّّّّت     قي مهّّّّّ  وكّلفتهّّّّّ  ال ّب

 

 

 

ّّت ّّت بكلفتّّّ ى كلفّّّ ّّّ ّّ  حتّّّ  بتكليفهّّّ

ّّّّذةٍ   ّّّّل ّل ّّّ  كّ ّّت فّّّّت هتّذيدهّ  وأنهّد

 

 

 

 

ّت ّّّ ّّّ اه  فّ يمأ ّّ ّ ّّّن ّا ّ ّّّإبع اه  ّا ّ  ّب

ّّّه   ّّّ  قكدّت ّّّ  مّ ّّّوٌل اومّ ّّظ هّ  وأ يّد

 

 

ّةّوأشّّّهد  فّسّّ   ّّّر   كّيّّّّ ّّّه غّي  ت مّّن

  

 



 62 

 ة: عشثالثة املحارضة ال

 الذّكر
 . [ 41ااح اال: ] ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئژ         اهلل لع ط: خم م  يق ل فيه قول  

أل  - ق ل الّشيخ ادد اخل لظ الغجدوا  ّّ  ،اااي ا ثالثة: الّتوفيظ للّّذكر): قدس 

 .(الذكر وقدول ،الّذكراوام و

دو) قمحّّه اهلل:-رّي ّقّّ ل احلسّّن الدصّّ و الة  وة يف ثالثّّة أشّّي ء:ا احلّّاللفقّّّ الصّّّ

  الّ ف الموا أّن الد ال مغلظ(.وإ ...فإنا وجدلم ،ءة القرانراوالّذكر وق

 ق ل أحدهم:

مّحّّّّّّّّة    ّّّّّّب ال أّ   سّّّّّّّيتب  ّل  نكرّل

 

 

 ّّ ّّّت ّ وأّيّ ّ ّّر  لس ّ  ّّّذكر نكّّ ّ ّّ  يف اّل   ّس مّّ

 وق ل أحدهم:  

ّّّه   ّّّت ااخلّّ ّّّ اٍل أ ّّ ّّم بّّ ّّّذكر أا ّّ  الّّ

 

ّّ س      ف جعّّل لنفسّّب حريّّ    اّّ  اا ف

 نواع الّتكر: ن  

 

 .ولرايد أيمء اهلل اءاللية واءملية ،اءهرية اانك قكثرة وهو من ثمرات 

 . . )اهلل...اهلل...اهلل(نكر االيم اقفرا -2

وهّو أبّل اإلخّالص ف لّذاكر يف هّذا الّذكر كأ ّه يقّول:  ،قأس اانكّ قوهو 

 ..(.مرااي ...اهلل مرااي.اهلل ) :وأ ( ...أقيد اهلل...اهلل أقيد)

نو  إذا نصا  نحدكم هــمّ )) : ان السّيدة ا ئشة قيض اهلل انه ، ق ل قيول اهلل 

 (1). ((ا  اهلله رّب ال نرشك عط شيئ... ألواط  فليول: اهلله

 

 (.5290، ققم 5/271أخرجه اليربا ى ىف ااويط )( 1)
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 .اواء: شدة وضيظ معيشة

 ّّ ّّ م  الّص ّّح اءّ ّّدير برشّ ّّيض القّ ّّ وي يف فّ ّّ ل اقنّ ــل اهلل)غم: قّ  (اهلل...فليوـ

  للتوحيّّّّّّّد ا  لع متّّّّّّّه ولأكيّّّّّّّد ا  بّّّّّّّذكرأل وايتحضّّّّّّّ ق ا  وكّّّّّّّرقأل ايّّّّّّّتلذن

 فإ ّّّّّّه االيّّّّّّم اءّّّّّّ م  ءميّّّّّّ  الصّّّّّّف ت اءالليّّّّّّة واءمليّّّّّّة والكمليّّّّّّة

ّّرأل  :( أيرّب) ّّدأل ونكّّّ ّّوفيقت لتوحيّّّ ّّدم ولّّّ ّّن العّّّ ّّ اي مّّّ ّّن إيّل بإجيّّّ   اقحسّّّ

ّّه ّّأ  كلّّّّّّّ ّّت لشّّّّّّّ ّّب احلقيقّّّّّّّ ّّه واق لّّّّّّّ ّّل  عمّّّّّّّ ّّريب يل بجالئّّّّّّّ  واقّّّّّّّ

ّّم ّّذكرأ ثّّّ ّّد ورصح بّّّ ّّإ ب لتوحيّّّ ّّ ل )فصّّّ ّّد فقّّّ ــيئأل اقجيّّّ ــط شـــ  (ا  ال نرشك عـــ

 .واقراا أن نلب يفر  اهلم والغم والضنب والضيظ إن بدقت النية وخلصت اليوية

 ،نكّّر العّّ قفع حيّّث ينتقلّّون مّّن االيّّم إط اقسّّمى وهّّو: نكّّر اقسّّّمى -3

وال مّ   ألف ظّه وأح ييسهم الد ينية م  مسمى لفد الّذات اإلهليّة ال مّ  فمش ارهم

 .تبف ت الذا

 هيئات التكر:

وهّو مّّ  اليّه أغلّّل  ،الّذكر اءهّري ب للسّّ ن قسّ ادة القلّل اّّ  الّذكر -1

 .الصوفية ال ييم للمدتدئع 

 اخلفت: وهو الذكر ب لقلل اون اللس ن إلحي ء القلل ب لذكر.الذكر  -2

ّّن ّّ  اّّّّ ّّ نكر اهلل خفيّّّّ ّّل فّّّّ  بقلّّّّ

 

 النّّّّّّ س بغّّّّّّم حّّّّّّرف وال قّّّّّّ ل  

ّّر  ّّل نكّّّّّ ّّذكر أفضّّّّّ ّّذا الّّّّّ  وهّّّّّ

 

ّّد   ّّول وبّّّّذا قّّ   الرجّّّّ لجّّّّرى قّّ

وليست  ،وكل نلب وقا يف القران والسنة: الذكر ب للس ن م  حضوق القلل -3 

اافضلية  سدية بحسل ايتعداا قلل الذاكر فمن الن س من ال هيئة أفضل من هيئة إ م  

اق للمرشّّد لقّّروا ،ين يّّده إال الّّذكر اءهّّري ومّّنهم مّّن ال ين يّّده إال الّّذكر اخلفّّت

 .اهلل لع ط م  ين يل اقريد الك مل الذي يلهمه
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 صايا للّتاكرين:و

 أهّي  اقريد:

م أقات أن  ونالّث قمحّه اهلل: يل ث-قّ ل أبّو ي يّد لأاال م  اقذكوق:  -1 يّنة كلّّ

 أنكر اهلل غسلت لس   إجالال  له.

  لتحصيل فليع نكر ،اجلع للّذكر وأ ت لرى أّن حّظ اهلل اليب أن لذكرأل  -2

 . بل الذكر مدنت ا  الفقر والعدواية ،من اهللي ا يوي أو أخرواي ء 

 للعتل.    ب لّيلل ال قافع    اجلع للّذكر ب اق -3

 . وإي   وقاية  فسب فتحجل الّذكر متذلال  كن أثن ء  -4

  .   ال متّل إنا لأّخر العي ء فذا  لتعّلم أّن نكر اهلل ليع قخيص -5

 ا. ة لب ب قرب فإّن الّ لم ا  وإن رصت ناكر ال لرت  الّذكر -6

 لّتكر: سلوكية لواع  ت

بعد الذكر  قديحةف لّذاكر خيجل أن يق  يف قلده بوقة   :اقح ف ة ا  الّّسيرة -1

ال ييم وهو يرى أن اهلل لع ط يهر قلدّه بفضّله فل مّه أن  ،كراية العوقات واقحرم ت

 . س فد ا  هذأل اليه قة

 .يصم  اقع  اءواقحيه قة ا   اقح ف ة -2

  .م  كل اخللظ الع مة اقح ف ة ا  اآلااال -3

 الندوية الواقاة يف السنة. اقح ف ة ا  ااوقاا -4

 : يف البدايات حوال الّتاكرن قن 

ك ن الّشيخ أمع كفتّ قو  ،يف حل الذكر واقذكوق من نكر قأيت منه العجل -1

أل - ّّ  اهلل!!  ر يف نكرحّتى ال ين م ويستم يكّحل اينيه ب قلإ -قّدس 
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 أّول ح الت الّذاكر الّ هد يف الّد ي  والّرغدة ب آلخرة.  -2

 ويرى أّن حي له كّله  قذكوقأل.  ،بنفسه أّ ه م  خلظ إال هلل ولذكرأل الذاكر يشعر  -3

 . ك ءداق اابمفمى اقرأة الف لنة  ،متوت شهوة الّذاكر -4

   .وأل بوقلهاون ان يش إلخف ء  فسه وح له اائم  الّذاكر يسعى  -5

من حوله ويشعر هبم وهّم يّذكرون  الّذاكر الّص اق جت وال لذكرأل الك ئن ت -6

 .بذكرأل 

 

 

 

 

 

 



 66 

 عشة: راععة املحارضة ال

 والسنة كر يف القرآن الكريمالذّتأصيل 
 الّتكر يف الورآن: آيات 

ی  جئحئ  مئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی ژ     : ق ل لع ط:   اامر به ميلق -1

 . [42-41ااح اال:] ژيئىئ

 .[205ااراف:]ژوئ    وئ  ۇئ  ۇئژ النّهت ان ضّدأل: ق ل لع ط: -2

ّّ ط:  -3 ّّ ل لعّّ ّّتدامته: قّّ ّّالح ب يّّ ّّظ الفّّ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ لعليّّ

[45ا ف ل:] ژۈئ

 ۈ  ۈ   ۆ      ۇ  ۇ  ۆژ   

 .[35ال:اح اا] ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ژ   لعّّ ط: قّّ لران مّّن هلّّى انّّه: ّخسّّ  -5

  .[ ژۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے  

 .[152الدقرة:] ژ ى   ائ ژ  جعل نكرأل هلم ج اء  لذكرهم له: ق ل لع ط: -6

ه أكّّّرب مّّّن  -7  ژائ   ائ  ەئژ  :قّّّ ل لعّّّ طكّّّّل ءء: أخّّّرب انّّّه بأ ّّّّ

 .[45عنكدوت:لا]

ّّه:  -8  ّّ ط:خّّتم اااّّمل الصّّّ حلة ب ّّ ل لع  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ژ   ق

10اءمعة:] ژڄ  ڃ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ّّ ط: -9 ّّ ل لعّ ّّ ت اهلل: قّ ّّّذاكر بهلليّ ّّ ا الّ ک     گ  گ  گ  گ  ژ      ا تفّ

.[191-190امران: ال] ژڳ  ڳ  
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 ژٺ  ٺ  ٺژ  قّ ل لعّ ط:ففّت الصّالة: : قوح مجي  ااامل -10

 .[14:يه ]

فا »: ق ل قيول اهلل ويف احل :  عي عــني الصــّ واف عالبيــت والســّ إّنام بعل الطــّ

  .واملروة ورقي اجّلامر إلقاقة ذكر اهلل

ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ    ى  ائ  ائژ  قّ ل لعّ ط: ويف اءه ا:

 .[45اا ف ل:] ژۆئ  ۆئ  ۈئ

  ة املّشفة:الّتكر يف السنّ 

؟ قّ ل   اقفّراون ي  قيول اهللق لوا: وم سبق املفّردون» :اهلل  ق ل قيول -1

: الّتاكرون اهلل كثريا  والّتاكرات.  

ّّ ل قيّّول اهلل  -2 ئ:وق ــّ ــيككم نال ننب ــد قل ــا عن ــم ونككاه كم عخــري نعاملك

 ة ونن تلووا عدّوكم ف رضعواونرفعها يف درباتكم وخري  لكم قن إعطاط الّتهب والفّض 

ــاقكم ــاقهم ويرضــعوا نعن ذكــر اهلل : ؟ قّّ ل !قّّ لوا: ومّّ  نا  يّّ  قيّّول اهلل«؟!نعن

.  

نن »: قيّول اهلل: أّي اااّمل أفضّل؟ فقّ ل يأل أارايبٌّ قيّول اهلل  -3

 .تفارحم الّدنيا ولسانك رعب  قن ذكر اهلل تعاىل

 

 

 

 ب ال: احلث ا  نكر اهلل لع ط. ،( كت ال: الذكر والدا ء والتوبة4834قواأل مسلم ) (2)

 (.3/99( )818بحيإ ابن حد ن ) (3)

 ه.ب ال: من ،( كت ال: الداوات ان قيول اهلل3299قواأل الرتمذي ) (4)
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 ة: شع اقسة املحارضة اخل

 (اهللال فوائد الذّكر )ال إله إ
( 5000قا الّيريقة النّقشدندّية من نكر النّفت واإلثدّ ت )وح أّن لتعلم أخت الذاكر 

اّن غمهّ  مّن اليّرق ونلّب بكّون الّوقا  وخيتلف الوقا اند النقشّدندية .   مرة يومي

 ،قلّل بيشّءظ التعلّّ مّرلدط بوإّ م هو  فٌت وإثد ٌت  ،ب لنفت واإلثد تليع لكراق العدا 

 د ت من ثالث إط يد  مّرات مّ بيشٍء ب اق إط النّفت واإلث ريد بتعّلظ قلدهفكّلم شعر اق

 مالح ة اقعنى. 

 : اهلل عالنفي واالثبات كيف نتكر

ٍة واون فّرتٍة واون أهي  الس لب:  ااف  اخلواير بدوام الّذكر ال ّّ هر بجّدٍّ ومجعيّّ

  لّذكر. اير  يظ القلل بفإنا يرات اخلو ،ا  ا ٍ  للم ا 

ثّم سّدع  ،فمه    مغلق ،ن يلصظ الّذاكر لس  ه بسقف احللظأكيفية ب لت يل: ن الوبي 

ة ويدتّدئ ّ ل مّن  ّت النّفع بعد أخذأل مّن اءّوف أو  ّت الّسّّ  بكالمّه )ال( ب لّتخيّّ

ة ويمّده  حّتى ينتهّت هبّ  إط الّّدم غ يف الّرأس مّن ويدتّدئ بعّده  هبمّ ة )إلّه(  ،الّّسّ

حّتى يمع القلل ويض  هبم ة )إالّ( خ ق  القلل ويرضّال  هب  ل ّالّدم غ ب لّتخّيل وين

مّن مّرة إط يّد  مّرات بّنفع  ولّراّدا ب يم )اهلل( يف القلّل بقّّوة.... ويكّّرق اّ  

وال ليأس فإن هذا الّذكر بّعل اّ  السّ لب  ،ويكون نلب ب لتدقيل اقستمر ،واحد

أل: احلسن الّش نيل كر قول أيب لذو ،لكو ه ست   لقلل  وقا  ّّ إنا ثقّل الّّذكر )قّّدس 

ا  لس  ب وكثر اللغو من مق لب وا دسيت اءواقح يف شّهوالب وا سّّد بّ ال الفكّر 

 .(لم أّن نلب من ا يم أو اق ف ا ، حلبان مص
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 قن فوائد ذكر ال إلط إالّ اهلل: 

وفراغ القلل مّن الّثقّة  ،االّلص ف ب لّ هد: خلّو الد ين من اقيل إط كّل ف نٍ  -1

 ائٍل. ب 

 مت النّفع ان الّتعّلظ بم ال بّد من  واله.  -2

ن االضّيراال انّد بحيّث ال يسّك ،الّتوّكل: هو ثقّة القلّل ب لوكيّل احلّّظ  -3

 لعّذق اايد ال ثقة  بمسّدل اايد ال. 

 احلي ء من اهلل وا مته فال يشكو وال يعيص.  -4

 لظ. الّشفقة يف القلل ا  اخل -5

 ر إليه. غنى القلل به والفق -6

 .   ونمّ     يكوت اللس ن مدح -7

 اإليث ق. حصول خلظ  -8

 ان مي لدة اخللظ ب إلحس ن.   يفالفتّوة: الّتج -9

 الّشكر: ا فراا القلل ب لّثن ء ا  اهلل وقاية النّعم يف يّت النّقم.  -10

 وض  الربكة يف الّيع م.  -11

 له وحرامه. ع م حال لة اليّ قوحت حلكشف  -12

 من الوي وس. ّتخّلصال -13
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 عشة: سادسة املحارضة ال

 آداب الذّكر
 : قبل التكر وقعط قن آدا  التكر

 الّيه قة من احلدث.  -1

 بالة قكعتع.  -2

 . م  ايتيعت اءلوس ا  الّركدتع  -3

 ايتقد ل القدلة.  -4

 الّتفّرغ من الّشواغل.  -5

 ّرة. ( م25االيتغف ق ) -6

 ريقة والرّشيعة. ن قّو  ا  يديه اليّ الّدا ء للّشيخ وق -7

 إهداء الف  ة واإلخالص إط قوح قج ل الّسلسلة.  -8

 إغمض العينع.  -9 

 .فإنا فشلت فتج و ه  لغمه  ،ث  ية 30قدة  قابية الّشيخ -10 

 قول )إهلت أ ت مقصواي وقض   ميلويب(.  -11 

 حدع النّفع.  -12 

 قلل.  ّيل لفد اءاللة يف ال -13 

ّّد غفلّّة أو -14  أ ويصّّيّل قكعتّّع  إنا اّّرض اّّ  اقري لشّّويش يعّّوا فيتوضّّّ

 . لكن ال يصل إط الويواس ويقيض وقته بفعل نلب ،ويع وا الوقا

 الّسكون واهلدوء. اخللوة أثن ء الّذكر واقح ف ة ا   -15

 خارج الّتكر: التاكر آدا  
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 . عتايتيم   اوام الوضوء -1

 .الث بتة لّسنناقح ف ة ا  ا -2

 غّض الدرص.  -3

 . ولو قب  ي اة قي م اخر الليل -4

 لقليل الّيع م وإن ك ن حالال . -5

 . ي ا ت يف اليوم والليلة 6فال ي يد ا   ،ب اتدال لقليل النّوم -6

 . السلو  الع لة يف بدايةكثرة  -7

 . ض ئه اائم  اقحّدة للمرشد واإلخالص له ويلل ق -8

ٍر اّ   ايتي ا أنس ول م   -9 الة أو منكّّ ال يكون يع مه ولد يه بيد ل قٍ  للصّّ

 الّيريظ وأهله. 

 .    والعمل هب  مجعيالفقهية مراا ة كّل اقذاهل بل جيل     ال يتعصل فقهي -10

 م أمر به الّشيخ.من ااوقاا ويكتفت بال يشتغل بيشٍء  -11    
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 عشة:  ساععةلاملحارضة ا

 السبعة كرب الذّراتم
 ،بع الع قفون ب هلل لع ط مرالّل الّذكر يف قلّل السّ لب يف اليريقّة النقشّدندية

فّإنا أقات أن  ،وهذأل اقرالل ال يعلمه  إال من ناقهّ  مّن السّ لكع فهّت مّن اانواق

 فأكثر نكر اهلل لع ط بصحدة الس لكع.    لعرفه  حق

مّّرة  (5000))ال إلّه إالّ اهلل(  بدوام الّذكر ال ّّ هرواير اف  اخلالّدربة األوىل: 

 فحقيقّة الّّذكر  سّي ن مّ  اون ،بجدٍّ اون فرتة حّتى إنا خّفت اخلواير وبّلت للّّذكر

. اقذكوق

ف رصف واير  يّظ القلّل ب لّّذكر بحإنا  الت اخلالّدربة الّثانية:  يّث لّو لكلّّ

 أ يستي ! ان القلل الّذكر 

 بدعع.  ت الّثدي اايمن بإ ،وحينتقل الّذكر إط الرّ لثة: الّثا الّدربة

 بدعع. وهو فوق الّثدي اايّس بإ ،ّّس ينتقل الّذكر إط ال الّدربة الّراععة:

 بدعع. وهو فوق الّثدي اايمن بإ ،ينتقل الّذكر إط اخلفّت الّدربة اخلاقسة: 

فتحصّّل ملكّّة  ،ق القلّّلإط يسّّ  ،ينتقّّل الّّّذكر إط ااخفّّىالّدربــة الّسادســة: 

 بكّل نّقاله وخالي  جسمه.      وب ين ا  فيذكر ظ هر الّذكر

  .الوقوف القلدّت وهو  بدة الّيريقة وثمرهت الّدربة الّساععة: 

وهذأل الدقج ت ح ل ال يعلمه إط من ب رشأل بصدق فّال سّظ الحّد أن يعّرتض 

 ك ن ا  نكر ويلو  ب اق.افضل للمرشد أن ال يعلمه إال قن وا ،اليه حتى يتذوقه

 

 

 (.205بحث التّدتّل يف هذا الكت ال )بفحة ا  ر  (1)
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 صايا للّتاكر: و

 . بعلمه ويمعه وبرصأل  الحد حع الّذكر أّن اهلل   ظٌر إليب وح رٌض معب -1

الحد أّن اهلل لع ط   ظٌر إليب و  رأل ّيٌط بب من كّل جه لب وأ ّت ويّط  -2

 لذوال ولذوال حّتى ال يدقى لوجوا  أثر. الحد أ ب ثّم  ،النّ ر

 .مهم اشتدت قسوة قلدب هللأحسن الّ ّن ب  -3

 أّ ب جليع اهلل.     االم أّ ه يكفيب من الّذكر رشف -4

 لكفى. الن قصة د كشف لب حقيقة  فسب لو أ يكن من الذكر إال أّ ه ق -5

يفاليّّب  -6 لتتعّّرف اّّ  اب ئّّب يف  ب يّّتمراق ايّّتما وحضّّوق اخلّّتم الرشّّّ

يف الّيريّظ  يعلم أب أل وأجدااأل من أإّن ) أهل الّسلو : ق ل ،   السلو  ولتصل هبم قوحي

فإّن من أ يصّإ لّه  سّل القّوم فهّو لقّيٌط ال أال  ،وقّبم ا تسل إط غم أبيهفهو أامى 

وإّن الّّسّ يف الّتلقع إّ م هو اقلدّ إ  ،وال جيو  له الّتصّدق واءلوس إلقش ا اقريدين ،له

 ء مّن جت وبه أقواح ااولي لسلةالّس فيكون إنا حّر   القلوال بدعضه  إط قيول اهلل 

 (.اهلل شيخه إط قيول 
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  ة:عشة نثاق املحارضة ال

 عند الذاكر  يبالصالة على النمكانة 


ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ژ 

   ژڇ  ڇ  

ڱ  ڱڱ    ڳ   ڳ   ڱ    گ  گ  گ  ڳ  ڳژ لعّ ط:  وق ل -

  ژں  ڻ ں 

 يف السنة: الصالة عىل النبي تأصيل 

 قن صىّل عّل صالة  واحــدة صــىّل اهلل عليــط عشــا  وقــن»)) :ق ل قيول اهلل  -1

  .صىّل عّل عشا  صىّل اهلل عليط قائة

 : يف وجهه فق لرش يرى  والدح نات يومٍ  ج ء قيول اهلل  -2

نقا يرضيك يا وّمد نّنط ال يصّل عليك نحد  قن  ال:فو  اطين بربيلإّنط قد ب 

ــط عشــا   ــك إال صــّليت علي ــط  ،نّق  ــك إال ســّلمت علي ــن نّق  ــك نحــد  ق وال يســّلم علي

  .را  ـعش

ى يبشــّ »: ق ل قيول اهلل  -3  قن صىّل عّل يف كّل يوم  نلــف قــّرة  مل يمــت ح ــّ

  .عاجلنّة

 ؟ الصالة عىل النبي عنى قا ق 

 . به   وا ثن ء خ صٍ : الصالة ا  الندت 

 

 (.7235/7اقعجم ااويط ) (1)

 (.1295/3قواأل النس ئت ) (2)

 (.2233/1كن  العمل ) (3)
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 : النبيالصالة عىل دا  

وكيف لنفعه باللب وقد ب   ،إ م أ ت اقنتف  هب   لنفعه أن لعتقد أم  ال -1

 اليه اهلل ومالئكته؟!

ل بّوقله أو اّ   ب لضّمم اقخ يّلاليه  حضوق القلل أثن ء الصالة -2 و يّّ

 .الرشيف مق مه يل الوقوف أم م ااقل 

 بولب.أن لكون جهرية لسم  فيه   -3

 فهّو يّّيد ولّد اام( ي  يّيدي)ب: يعنت قول ،صالة ويف غمه  اليد يفوالتس  -4

  أالن ه  أم ال، وقد قرن اهلل لع ط ايم الندّت  رات اقواضّ .ّب يمه يف القّران اّش 

ّّ ل ّّ ط: اهلل قّ ّّوق:  ]   ژچ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ    ڍ  ڍژ    لعّ  .[63النّ

... يّ   : ي  مويىقّط حيث ق لالقران يمه يف ين اي قيوله ب واالم أهي  اقريد أّن اهلل أ 

د ... بّل قّ ل: يّ  أهيّّ  النّدّّت ... يّ  أهيّّ  الّريّول ا يسى ... يّ   ّوح ... وأ يقّل يّ  ّمّّ

وقّ  نكّر االيّم نكّرأل يف يّي ق التعريّف اجّل رضوقة قيعيّة الّنص يف  فتأمل!!...

 اإلاالن ان  دوله ووجوال الد اه.

 :الصالة عىل النبي  نفضل نوقات

اليّه ويّلم لكّ ن يف الصّالة اّ  الندّت بّ  اهلل  الوقت كله لو قض أل اقريّد يف

 واافضل أن يسم  إقش ا شيخه ويتقيد به. ا  كثم ا  نلب خم

 نكثروا الّصالة عّل يف الليلة »)) :ق ل قيول اهلل  :ليلة اءمعة ويوم اءمعة -1
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  (1) .((الغّراط واليوم األكهر

قيّول اهلل  ق ل: يّمعت  بن امرو بن الع ص د اهللان اد :بعد كل أنان -2

 فإنــط قــن صــىل عــّل  ،ثــم صــّلوا عــلّ  ،إذا سمع م املؤذن فوولوا قثل قا يوــول)) :يقول

فإهنا قن لــة يف اجلنــة ال تنبغــي إال  ،ثم سلوا اهلل يل الوسيلة ،صالة  صىل اهلل عليط هبا عشا  

ــاد اهلل ــن عب ــد ق ــو  ،لعب ــا ه ــون نن ــّ  ،ونربــو نن نك ــيلة حل ــأل اهلل يل الوس ــن س ــط فم ت ل

 (2).((الشفاعة

 اقق م!! إ م هو  ليحصل ا  هذا احذق أن لعتقد أ ب لداو للندت و

 وقمحة بب حتى لن ل شف اته. ،لواض  منه 

البخيــل قــن : قّ ل قيّول اهلل : أن لصيل اليه كلم نكر ب اليم والضمم -3

  (3).((ذكرت عنده ومل يصّل علّ 

( 300) :وأقّل نلّب الندت  تٍّ من الصالة ا بد لب من وقا يومال ريد:ا امل نّي 

 مّرة.

 :قن عركات الصالة عىل النبي 

 قلكــا   نعطــاين اهلل إنّ )) :والصلة الروحّية به. قّ ل قيّول اهلل  ّدة الندت  -1

 فــالن ومــد يــا :قــال إال صالة عبد عل يصل فال قّت  ننا إذا قربي عىل يووم املالئكة قن

  (4).((عشا   قكاهنا عليط اهلل فيصل ،نعيط واسم عاسمط ميطسي عليك يصل فالن عن



 

 (.2139/1كنّ  العمل ) (1)

 (. 384قواأل مسلم ) (2)

 .والرتمذي ،واحل كم وبححه ،قواأل النس ئت وابن حد ن يف بحيحه (3)

 (.1063/2 وائد اهليثمت )  مسند احل قث (4)
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ثنّ ء اليق ّة إمّ  بّع ريفة أّيف اليق ّة قايّة قوح  يتّه الّش  اقراا براية الندّت و

 ل اخللوة وال يرى للب الروح الي هرة إال الرائت.يف ح  الن س أو

اس ّب »)): قّ ل قيّول اهلل  :يوم القي مّة القرال منه حدوث  -3 إّن نوىل النــّ

    (2).((يوم الوياقة نكثرهم عّل صالة

امط )): ق ل قيول اهلل  ايتج بة الدا ء: -4  ،واألرضالّدعاط قوقوف  عــني الســّ

  (3).((ى تصّل عىل نبّيكال يصعد قنط يشط  ح ّ 

 يا)) إنا ألى الليل يقول: ك ن قيول اهلل : لفري  الكروال ومغفرة الذ وال -5

 بــاط فيــط عــام املوت باط الرادفة ت بعها الرابفة باطت ،اهلل ذكروان  اهلل نذكروا الناس نيا

 فكّم اليّب الصّالة أكثّر إ  اهلل ولّي ق يّ  :قلّتكعّل:  بّن أيبّ ل: ق  ،((فيط عام املوت

 شــئت قــا))» : قّ لف ؟الربّ  قلت :ق ل«((شئت قا)) : فق ل بالي؟ من لب أجعل

 خــري فهــو  كدت فــإن شــئت قــا)) : قّّ لف ؟النصّّف :قلّت ((لــك خــري فهــو  كدت فــإن

 لّب أجعّل :قلّت ((لك خري فهو  كدت فإن شئت قا»)) : ق لف ؟ف لثلثع  :قلت«((لك

  (4).((ذنبك كل ويغفر مهك تكفى ا  إذ)) : ق ل ؟كله  بالي

فق ل: يّ   دّت اهلل ااا اهلل  أن قجال  رضيرا  ألى الندت  يروى: قض ء احلوائ  -6

إن شــئت نخــرت ذلــك فهــو نفضــل آلخرتــك وإن شــئت » : الندّت فق ل أن يع فينت

قكعتّع وأن فّأمرأل أن يتوضّأ وأن يصّيل  الرجّل: ال بّل ااا اهلل يل، فق ل«دعوت لك

نبي الرمحــة يــا ومــد  اللهم إين نسألك ونتوبط إليك عنبيك ومد  هبذا الدا ء: يداو

 

 (.6592/6بحيإ الدخ قي ) (1)

 (.484/2ينن الرتمذي ) (2)

 (.486/2ينن الرتمذي ) (3)

 (.2457/4ينن الرتمذي ) (4)
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فّم قّ م  ،بففعّل الّرجّل نّل «إين نتوبط عك إىل رّب يف حاب ي هته ف وىض وتشفعط يفّ 

  !إال وقّا اهلل اليه برصأل 

 :نفضل صيغ الصالة عىل النبي 

فكيّف  ،ليّباهلل قد المن  كيّف  سّلم اي  قيول : ق لوا م  المن  قيول اهلل 

د كــام  قولوا:»))  صيل اليب؟ فق ل:  وعــىل آل ســّيدنا ومــّ
د  الّلهم صــّل عــىل ســّيدنا ومــّ

آل سّيدنا إعراهيم إنك محيد جميد اللهم عارك عىل سّيدنا  صلّيت عىل سّيدنا إعراهيم وعىل

ك نا إعــراهيم إنــّ عراهيم وعىل آل ســّيدوّمد وعىل آل سّيدنا وّمد كام عاركت عىل سّيدنا إ

 (2).((محيد  جميد

 : صيغ الصالة عىل النبيوقن 

اللهم بّل ا  ييد   ّمّد بّالة لرضّيب ولرضّيه ولّرىض هبّ  انّّ  يّ  قاّل  -

 الع قع.

اللهّّم بّّّل اّّ  يّّيد   ّمّّد يف  ،اللهّّم بّّّل اّّ  يّّيد   ّمّّد يف ااولّّع  -

 م الدين.د يف اقخ ااا  إط يواللهم بّل ا  ييد   ّم ،اآلخرين

اللهم بّّل اّ  يّيد   ّمّد  ،اللهم بّل ا  ييد   ّمد ادا من بّ  اليه -

اللهم بّّل  ،اللهم بّل ا  ييد   ّمد كم يندغت أن يص  اليه ،ادا من أ يصّل اليه

 ا  ييد   ّمد كم  ل أن يص  اليه.  

 

 

 

 

 (.17280/4مسند أمحد بن حندل ) (1)

 (.3190/3بحيإ الدخ قي ) (2)
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 :عشة اسعة املحارضة ال

 حوالاأل
ويّمت حّ ال   ،من غم لعّمٍد وال اجّتالال اكرالذيرا ا  قلل  هو معنى   ال:اق

مّرتقٍّ اّن ح لّه متحّّوال   ص حل احل ل:ف ،له ان القلل بعد حصوله وادم ثد لهولتح

انه.

 ننواع األحوال: 

 . شيي  ّية -4 فس  ّية.  -3. مالئكّية -2قّب  ية.   -1

يّرا اّ   وهّت خيّ اٌل  ،ّذاكرد الصّّ اق اّل ل هر ا  اقرياألحوال الّرعانّية:  -1

وكشفه ب اٌق وهو بع  هو مصيٌل اائم  ف ،   أو هيدة  أو يكو     القلل يدقت يف القلل أ س

الّذاكر وسمّّر يعّرق جدّع أن بعد ا رصاف احلّ ل   االمتهو ،اءمل واءالل والكمل

وال سصل هذا احلّ ل  ،هالٌم يدقى معقوال  بعد نه ب حل ل وسصل ب ،تهاّ هه ولرلف  وج

 لوقّوفوسصل هذا احل ل بعّد مم قيّة )ا ،إالّ اند الفن ء الكيّلّ )الغيدة الك ملة( الرب  

 . ارض احل ل ا  الشيخ الع قف ب هلل اقأنون ب لرتبيةويندغت  ،القلدت( اند النقشدندّية

 أو يعيّت القلّل الدرّش الّذاكر قلل خي اٌل يرا ا   هتحوال املالئكّية: األ -2

  وية للس لب.لربال أحو وهت ،لقدضالدسط أو ا

يدقّت يف  ،هت خي اٌل يّرا اّ  القلّل بيشٍّء يلّّإ اليّهاألحوال الّشيطانّية:  -3

ٹ  ٹ ٹ  ژ لعّ ط: قّ لالّّذكر. الغفلة بعّد  ت ئ   من وهت ا  وفتوق    القلل وي وي

ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ       سّمى كشفد يصحده كشٌف يقو .[36ال خرف:] ژ  ٹ  ڤ  ڤ  

 هلّمة ومخوا   ق الّيلل وّّدة النّوم. فتوق ا وخيلفه ،   شيي  يّ 

ٍظ أو ايّتغراٍق  هتاألحوال النّفسانّية:  -4 خي اٌل يرا ا  القلل بشهوٍة أو لعلّّ
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ق اهلّمة وخيلفه فتو ،(الكشف اخلي يل) :وقد يصحده كشٌف يق ل له ،ب لّتوّجه بيشٍء واحد

فوائدأل: معرفة الّس لب من  ،(   غ لدبع النّ ئم واقستيقد ) ه:من  ،واقلف ا حراقة الّشهوة

للمريّد مّن اّرض احلّ ل اّ  ال بّّد و ،قصّ نفتيلعه اّ  الّ يّ اة والنّ  فسه وأحواهل 

 .الّشيخ ليصحإ له اقس ق

وهّت قمّو  ال يعرفهّ  ويتّذوقه  إال راتب اقال قــن األدنــى إىل األعــىل: ق رقوك 

  .فون اقج هت  وقمو ه  واالالهتالس لكون الص اقون فيعر

 ،اقّرال ،)فّأقة الصغمة الت لية: ة احليوا  تنفس  : ي هر له بصوقاحل ل ال -1

 .(وغمه  ، مل

 ،ثّّوق ،)محّّ قالكدّّمة الت ليّّة:  يّّواّ : ي هّّر لّّه بصّّوقة احليوا ّّ تاحلّّ ل احل -2

 .(وغما 

اّدا اايّد فّإّن لّه ) :سدعّت: ي هر له بصوقة الّسد ا نوات اا ي الاحل ل ال -3

 ة(. االلة خ ّب 

 قلدّت: ي هر له بصوقة أم ٍق ب فية وبح ٍق ب فية ويمٍء ب فية. احل ل ال -4

  واق. اروٌ  أو يّت لخقض أو أ روحّت: ي هر لهاحل ل ال -5

  قمو  الوية للملكوت ااا .لكّت: ي هر له احل ل اق -6

 ،وبّدق ،وكوكّل ،وّا  ،ولّوائإ ،ولوامّ  ،رّب ّ : ي هر له )بّرقاحل ل ال -7

 ثّم  وٌق جمّرا... ثّم اقك شف ت ثّم اقعرفة(. ،وشمع
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 : عشونالاملحارضة 

 بض والبسطالق
النّهّ ق يتع قد ن لع قل الليّل و ،ن متعّلق ن بأمٍر ح رضا  ح ال :الوبض والبسط

  فال خيلو ادٌد منهم.

     سيط. وهو  وا ن ل ّم وب ،قف  اقجةٍ اقوبٍة أو يدده واقٌا قلدتٌّ غيدتٌّ فالوبض: 

واّ ن لّ ّم وهّو   ،لدشٍّم ولكّريٍم أو قفّ  اقجّةٍ يدده واقٌا قلدتٌّ غيدتٌّ  لبسط:وا

 بسيط. و

 نسبا  الوبض: 

قيّل لرابعّّة مّ  يّّدل  ،)وهّّو قّدض اقريّّدين(:  ل لغّم اهللقلٌّل مّّ اقوبّة ل -1

  .!!(ّتى أاوافأّابنت قيّب ح ،قأيت اءنّة ف شتهيته ) لت: اّلتب؟ ق

ّّهأحد يّّوء أاال -2 ّّدين أيضّّ : السّّ لب ث قّّ ل أحّّدهم:  ،(   )وهّّو قّّدٌض اقري

   (.اخلت بيت اخلالء بقدمت اليمنى فحجدنت اهلل ثالثة أّي ٍم..!!)

  .)وهو قدٌض اهل الّد ي ( :ا ي  نهدت -3

  .(   أيض وم له: )وهو قدٌض اهل الد ي ظ أ يؤنيه يف  فسه  -4

ب لتنّ وال جيّري اّ  قلّوال  هّ قفهو ك لليل والنّ    علم له يددمن القدض ال لو -

 . الس لكع لتجيل ايمت اهلل لع ط الد يط والق بض

كون اّن ااقّوال واحلركّ ت واإلقاااتأاال وحيّد وهّو: ند  الوبض:   ،السّّ

 .الس لكع وهو من أشد اآلااال بعوبة ا  

 سبا  البسط: ن 

  . للمريّد(ي اة: )وهو بسّطٌ يف الالس لب   ي اة -1
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  .(   أيض يف اقحّدة: )وهو بسٌّط للمريّد الس لب  ي اة -2

  .د ي : )وهو بسٌط اهل الّد ي (المن ين هل  اإل س ن  ي اٌة  -3

  .اقدح والّثن ء من النّ س: )وهو بسٌط اهل الّد ي (حصول  -4

  .اقدح والّثن ء والّتع يم ولقديل اليد: )وهو بسٌّط للمريّد(حصول  -5

 ند  البسط: 

 الدسط.  ه يللمن  فساه  النّعمة واقنّة من اهلل وإن قإ دسواقرى أن ي -1

 اخلوف من يلل النّعمة.  -2

 اخلوف أن يكون الدسط فتنة.  -3

ليصه من اقثديّ ت لّه اّن ا  لرتبية اقريد ولرقيته أو    حكمة الوبض والبسط:

 بية اقريد  وا ن: رتف ،السلو 

 إ إالّ هب . ٍض ال يصللربية قد -1

 إ إالّ هب . ٍط ال يصلية بسلرب -2

بّ هلل  لع قفا أّن:أهي  الس لب االم و ،مدى العمر الرتبية بأحد احل لع  وقد لدوم

ذّلل ؛ّسوٌق بهح له القدض وهو م اائم   ل الدسّط سّّل حّ  اقريّدوأّن  ،اّن فيه كّمل التّّ

 .   اقهلب غ لد وقلكن يتدعه الغر ،اّن فيه الّّسوق واللّذة

  :لكنيللسا وصايا

 ل برّبب.اخب وهجر إخوا ففت أثن ئه ا    متن وب أو إنا ك ن ح لب القدض اائم   -

إنا ك ن ح لب القدض ال ل هرأل إلخوا ب وال قجتمعب واحف ّه بينّب وبّع  -

 قّبب. 

 ال لسهل ا  اقريد شدائد الدداية إالّ إنا ارف رشف الغ ية. -
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 والعشون: ادية املحارضة اق

 ةلواخللوة واجل
يراهم وال ال  ،ان الن س يف مك ن خ ل ا  ا فراا العدد بعد اة اهلل لع ط بعيداخللوة: 

 .كخلوات اا دي ء ،يرو ه

  .ختالإ الس لب ب لن سا اجللوة:

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں    ژ          ل لعّّ ط:ّقّ تأصــيل: 

 .   ژں  ڻ

تفّجرت يناعي  اقكمــة قــن  ا  نرععني صباح قن نخلص هلل » اهللقيول وق ل 

  .قلبط عىل لسانط

 اخللوة نوعان:   

 اخللوة ااقبعينّية. –الع لة 

يبعــثهم  ،نحّب النّاس إىل اهلل الفــّرارون عــدينهم» ق ل قيول اهلل  الع لة: -1

  .اهلل ق  عيسى عن قريم

ه ثّّم يف ه من الع لّة اّن أبنّ ء جنّس ال بّد للمريد ابتداء ح لأ ه االم أهي  الس لب 

 م يته من اخللوة.

 يذكر قّبه بإخالص.     ( يوم40خيلو اقريد )اخللوة األرععينّية:  -2

 

 

وقواأل  ،(204/1  وائد ال هد )احلسن اقرو ي يف قواأل ،قواأل الواييت متصال   ،   قوي مقيوا   ومرفوا (1)

 ( ب ال: سيى بن مع ن.4/270وأيب  عيم يف احللية ) ،(13/231ابن أيب شيدة )

 والسيويت. ،(121لديلمت )وا ،(1/25أبو  عيم يف احللية )( 2)
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 : األرععينية رشوط اخللوة

 النّّية م  اإلخالص.  -1

 إنن الّشيخ.  -2

 ريد. يدخل الّشيخ اخللوة ويصيّل قكعتع قدل اخول اق -3

 . ا  ومتعّون مدسمال  اليمنى ن يدخله  بقدمه أ -4

 مال مة الوضوء. -5

 ل له. عّلظ ّاه بكرامٍة  صال يأ -6

 . ا  ن لكون اخللوة م لمة  ليال  م قأ -7

 . م  أمكن ال يستند إط جداق اخللوةأ -8

 . وبمعن أل   لّذكربن يشتغل أ -9

  . فسه(–الّد ي  –اهلوى –يي ن )الّش  :أن يتيّقد اادائه ااقبعة -10

 . من كلفه شيخه برا يته ن ال يتكّلم بأّي كلمة إالّ م  شيخه أوأ -11

 أن لكون اخللوة بعيدة  ان حّع اابوات والّتشويش.  -12

 . ا  ال يرى أحدن أس ول  ،اقح ف ة ا  بالة اءمعة -13

 ال ين م إالّ ان غلدة. أ -14

 . يومال يف ة متوّييةوجدة واحدفيأكل  ،اقح ف ة ا  أأ اءوا -15

 .    ا  شيخه يوميّ بع الن ئم واقستيقد اقن م وورض قااأل يف اليق ة ا -16

 فال خير  إالّ بإنن شيخه.  ،أن يعترب أّن اخللوة هل  بداية وليع هل  م ية -17

 .  سصل له من قلل شيخه اقتّصل بقلل النّدّت  أّن م ن يعتقد أ -18

مّّن قلّّة و ،نهّّ  قّّد فّّتإ اهلل اليّّهمّّن حّّ فد اّّ  رشائيهّّ  واااهبّّ   ّّر  م

 لعل نلب حلكمة إهلية.ولو ح فد ا  رشائيه  ومن ال لغمأل اخللوة الس لكع 
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 والعشون: ثانية لاملحارضة ا

 اإلهلياحلبّ 
والنسّدة  ،ومنتهّى الغ يّ ت ،ولّذة اللّذات ،وغذاء الّروح ،قوت القلوال اقّب:

لقد اج  النحّ ة والدالغيّون والعلّمء و. ويدل اقق م ت وااحوال ،بع اقريد واقراا

. وخم لعريف له قول ابّن الفّ قض قمحّه اهلل ،فوا احللبل والذاكرون اقحدون أن يعرّ 

 !!(هو احلل)

 : تعريفات نهل اقب للحّب 

 ح لٌة ال لنقص ب ءف ء وال ل يد يف الرب.  اقّب: -

   ٌق يف القلل  رق م  يوى مراا اقحدوال.  اقّب: -

كٌر ال يصحو ب حده إالّ بمش هدة ّدوبه :قّب ا - ثّم سصّل لّه يف اقشّ هدة  ،يح

 يكٌر ال يوبف. 

 :  قن قعاين اقّب لغة 

 ء والدي ض ومنه )حدل ااين ن( يع ال بف ء اقوّاة. ّصف ال -

 والعلّو: ومنه )حدل اق ء( إنا اال اند يقوإ اقير يع ال هيج ن القلل.  -

  يقم( يع ال ثدوت اإلقااة.  الدعم إنا بر  وأوالل وم: ومنه )حّل  -

 وال. لمحدوالّلّل: ومنه )حّدة القلل للّده وااخله( يع ال إاي ء الكّل ل -

 واحلفد: ومنه )حل اق ء( يع ال حفد حدواأل.   -

 :-قمحه اهلل–ابن الف قض  ق ل

ّّة فخ ضّّوا ّّوٌم للمحد ّّّرض ق  لع

 

واوى ااّّوى بحّّ ق اهلّّ  ّّّ ّّم ابتل  ف

وك ن اءنيد قمحّه اهلل  ،جرت مسألٌة يف اقحّدة بمّكة لكّلم الّشيوب فيه يق ل أ ه  - 
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فأيرق قأيه وامعت اين أل ثّم ق ل: ادٌد  ،فق لوا: ه ت م  اند  ي  اراقت    أبغرهم ينّ

 ،م فدّ هلللكلّّ  فإن ،  ظٌر إليه بقلده ،ق ئٌم بأااء حقوقه ،مّتصٌل بذكر قّبه ،ناهٌل ان  فسه

فهّو بّ هلل وهلل ومّ  اهلل....  ،وإن يكن فم  اهلل ،وإن  ّر  فدأمر اهلل ،وإن  يظ فعن اهلل

 ا !! ب!! وق لوا: ج ا  اهلل ي  ل   الع قفع خمفدكى الّشيو

 ق ل الع قفون:  -

 ال لصّإ اقحّدة إالّ ب خلرو  ان قاية اقحّدة إط قاية اقحدوال.  -

  . أحدكم لص حده: ي  أ ّدة حّتى يقول ال لصّإ اقح -

ه  ،)كّذال مّن اّااّى ّّدتّت ال لصّإ اقحّدة لن ئٍم ان ّدوبّه فقّد وقا: - إنا جنّّ

  .حّب اهلل حّب ذكره» انّت(. ق ل قيول اهلل الليل   م 

 اقحّل إنا يكت هلب.  -

 شهادات املحبة:

 ژڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ ڦ ژ  لع ط:يف قوله الّشه اة االبتدائّية:  -1

االلّة اّ  ّدّة اهلل  االد ا للحرك ت والسّكن ت والصّف ت للندّت و .[31ال امران:]

 قيوله ولكنه  أقل اقج ت اقحدة. لع ط وّدة

 ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۓ  ۓژ  لع ط:يف قوله الّشه اة اإلادااّية:  -2

 ،ليل ا  بدق اقحدّةتل والفن ء اولعريضه  للقبذل النفع للمحدوال أي:  .[54اق ئدة:

 وهت أا  اقجة من االلد ا ال  هر.

ة:  -3 ّّّ ه اة الّث  وي ّّه الشّّّ ّّ ط:يف قول ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ژ      لع

ّّة: ژٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ ّّذل اءهّّد إلقااة الشّّه اة إلقضّّ ء اهلل أي:  .[111التوب ب

 

 ،(3/463ويف إحيّ ء الّوم الّدين ) ،( بّ ال: االمّة حّل اهلل حّل نكّرأل2/498معجم ابن اققّرئ ) (1)

 االم ت ّدة العدد لربه.ب ال: القول يف 
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 يصله .هت اقجة من اقحدة قليل من     حق ،لع ط

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ژ       لعّ ط:يف قوله ة: اء معيّ  الّشه اة -4

عت إليهّ  ديل اهلل بعد الّس  يل الشه اة يف يأي:  .[169ال امران:] ژں  ں  ڻ  ڻ

 شه اة بحظ ا  شه اة اقحدة.

 قالوا دربات املحّبة عشة:  

 العالقة: االقة القلل ب قحدوال.  -1

 وال. اإلقااة: إقااة القلل للمحد -2

 الصد بة: ا صد ال القلل إليه.  -3

 الغرام: هو احلّل الال م للقلل قال مة الغريم غريمه.  -4

 حّدة.الوا: بفو اق -5

 الّشغف: وبول احلّل إط شغ ف قلده.  -6

 من العشقة وهت:  د ت أبفر يلتوي ا  الشجر.  ،العشظ: احلّل اقفرإ -7

 التتّيم: التعدد والتذلل.  -8

 دد. التع -9

 اخلّلة. -10

 ق قن  اهلل أا  اقج ت اقحدة وأكرمن  هب .

 نحوال املحبني:  

  كر. حلقيقة والرّشاال فص حده متصنّ  متسأوله: الّذوق: وهو وجدان لّذة ا -1

ةيل -2 ة اإلهليّّ ويّدده  ،فصّ حده يّكران ،يه الرّشاال: هو الّسكر اقحّض ب قحدّّ

 ي  ااشي ء ولكنه ال يغيل ان ااشي ء. مك شفة  عت اءمل فيغيل اقحل ان متي

فصّ حده بّ ٍح ال  ،اخرأل: الّري: هو يدل اوام اقوابلة بعد بف ء اقع ملّة -3
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وهّو  ،ان كّل حد    ب ٍح ب حلّظ ف  ي ،يتغّم ليه من الواقاات الشديدة وال يتأّثر بم يرا ا

ل  الّسكر.
قح  ا 

 الكلمة اللغوي. د ق أبل ا  اات ،اقراا ب لسكر: غلدة  شوة احلل اإلهلتو

 ق ل أحدهم: 

ّّّن رشاال واااأل  ّ ّّ  ّم ّّّقى اهلل  قومّّ ّ  ّي

 

 

 

 فهّّّ موا بّّّه مّّّن بّّّع بّّّ ٍا وحّّّ رض

 وا ومّّّّ  هبّّّّمهّّّّّ ل جنّّّّّ ي ّّّّنهم اء 

 

 

 القّوم  ظّ هرجنوٌن يوى حلٍّ ا  

 يقوا بكؤوس احلّّل قاحّ  مّن اهلّوى 

 

 

 

ّّ مر ّّل اقس ّّك قى ب حلدي ّّوا ي  فراح

ّّدم   ّّة الليّّّّّل انّّّ ّّ جون يف ظلمّّّ  ينّّّ

 

 

 بّّه قّّد خلّّوا مّّنهم أويّّع بّّن اّّ مر

 يصل الطالب للمحبة؟كيف  

 من أ سل فليتعّرض للمحّدة ونلب بّ: 

وهت قأس السلو  كله فمن أ جي لع اقحدع لن يشم قائحة  :بهجم لسة أحد  -1

 . اقحدة

 . فإن القلل إنا أكثر نكرأل ناق حالوله ف شت ق للمذكوق :كثرة نكرأل  -2

 . ليدخل  وق كالمه إط القلوال فتشتعل ب قحدة :بتدّبر قراءة القران -3

وبه ال فيحل الي لل ّدليحل اهلل اقتقر :والقرال إط اهلل لع ط كثرة النّوافل -4

 .بحده له

فإن النفع جمدولة ا  حل من أحسّن  ،التت ال لعد وال  ىصو :قاية االئه -5

 . إليه 

لينّ ل   ّرة ّدوبّه فّإن احلرضّة  :محدّةالي لل لل ا  ّ اّل اهلل  إيث ق ّ اّل  -6

 . اإلهلية من بف هت  الغمة
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  ّصة حتفة املحّبة يف املارس ان )ع رّصف(:ق

 فرأى امرأة  لنشد: اخل اق قيت ن -قمحه اهلل-يروى أّن الّّسي 

ّّّّّّّّّدي  أايّّّّّّّّّذ  أن لغّّّّّّّّّّل ّي

 

ّّّت  ّّّّّ ٍّّة  يدّق ّّم  جريمّّّّّّ  بغّّّّّّ

ّّّت  ّّّّّّ ّّدي إط انّق ّّّل يّّّّّّّ  لغّّّّّّّ

 

 

 

 ومّّّّّّ  خ  ّّّّّّت ومّّّّّّ  ّقّّّّّّت

ّّّدٌ   ّّّّّّ ّّوا حت كّد ّّع جّّّّّّّ  وبّّّّّّّ

 

 

ّّّّّّه  قّّّّّّد احرتقّّّّّّت   أحّّّّّّّع ّب

ب يّّّّّّّ  منّّّّّّّى   ّّّّّّّلدتوحقّّّّّّّّ  ّق

 

ّّّّّّّّّت  ّّّّّّّّّّرة  بدّق ّّّّّّّّّمين   ّب  ّي

ّّّّّّّّّّلو  قّيعتهّّّّّّّّّّ  قيّعّّّّّّّّّ    ّ   ّف

 

ب  انّّّّّب مّّّّّ  قجعّّّّّت  ّّّ  وحقّّّ

 فوالت: ،فوالوا: جمنونة ،فسأل عنها 

ّّت ّّ  جننّّ ّّّ س مّّ ّّ النّّ ّّّن معرشّّ ّ  ولّّك

 

ّّّّّّت  ّّّّّّ  يّّّّّّكرا ٌة وقلّد ّّّّّّ حت أّ   ّب

ّّّم ات  ّّّ ّّّدي وّل ّّّ ّّتم ّي ّّّ    أغللّّّّ ّّّ  ن ّّد

 

ّّم   ّّريغّّ ّّ حت جهّّ ه وافتضّّ ّّّ  يف حدّّ

ّّّّّّّحّل   ّّّّّّّ  مفتو ٌّّّّّّّة ّب ٍّّّّّّّل  أّ   حّدّّي

 

 

 

ّّّن بّّّراح  لسّّّت أبغّّّت اّّّن ب بّّّه ّم

ّّتم ف  ذي  امّّ ّّّ ّّّت الّّ ّ ّّ ايفصالّح  سّّ

 

 

ّّّّت  ذي  امّّّتم بالّح  وفسّّّ اي الّّّّ

ّّّل مّّّّّّّوط  ّّ  اّّّّّّّ  مّّّّّّّن أحّّّّّ  مّّّّّ

 

 واقلضّّّّّّ أل لنفسّّّّّّه مّّّّّّن جنّّّّّّ ح 

عرف ــط ا عكــاؤك عــىل صــف ط يــا رسي فكيــف لــو فوالت: هت ،فبكيت :قال الّّسي 

 قالت: قعرف ط ثمّ حّق 

ّّ ال  ٍّّل يّّ ّّتنت ثّّّّوال وبّّ ّّّهألدسّّ ّ  ملدّس

 

ّّت   فأ ّّت مّّوط الّّوقى حقّّّ  ومّوالّئ

ّّّواٌء مّف  ّّّّ ّّّقلدت أّه ّّّّ ّّّ  ت ّب ّّّّ ّّّةٌ ّك ّّّّ  ّرّق

 

 ف يتجمعت مّّذ قألّّب العّّع أهواّئّّت 

تهّمّّّّن غّّّّّص ااوى ّبّّّ    رشال اقّّّّ ء غصّّّّّ

 

 فكيّّّف يصّّّن  مّّّن قّّّد غّّّّص ب قّّّ ء 

 

  

وال أيتدعد ان لكون حقيقيّة ووقعّت فّإن ارصّ  ،هذأل القصة من لأليف اقحدع بقصد الرتبية والتعليم (1)

 للمحدع. ا  ممي  ا  القصة ك ن ارص

 مشفى اامراض العقليّة. (2)
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ّّيل  ّّّن  لّ ّّ ت ّم ّّ  فّ ّّ  مّ ّّ يٌن اّ ّّت حّ  قلدّ

 

 ءّمّّن أا ّّم الّّّدا والّّنّفع يف جسّّدي 

وق يف   ّّّّّنّت ويف كدّّّّّدٍ والشّّّّّّ  خّّّّّ يري ّم

 

ّّت  ّّت يويداّئ ت مصّّوٌن ّف ّّّ  واحلّّّل من

ّّّصّدت اّلّّ إ   ّّّيب منّّّب ّق  ا  عتّّّذقمّد ال ّل

 

ّّّت  ّّّمته أحش ّئ ّّّ  ضّ ّّّعلم ّم ّّّت ّل  وأّ 

 فوالت: ال الّّسي: قن نين تعرفيني؟ق 

  ّّّ ّّ ال مّرل ّح ّّّى ااحدّ ّّت أقاأل إّل  قلدّ

 

 يّّكران مّّن حّّّل الّّّراح بّّ هلوى ب حّّ   

 اّّع جّّواي بّّدم  خّّوف هجّّرهم   ي 

 

 

   ّّّ ّّم مفت ّح ّّّى للخّ ٍّّّ  أّل ّّّراّل اّم  ّف

ّّّة    ّّّّ ّّ  هلل بّ كّّي ٍّّّن قاهّّّّّ ّّّّ  وقاّل اّّي

 

ّّه  ّّرو بّّّ خلوف منّ ّّ ل الّ ّّ  لنّ  ح والراحّ

 هلل ادّّّّّّّد جنّّّّّّّى ن دّّّّّّّ  فأح  ّّّّّّّه 

 

ّّّدم   ّّذقي ال ّّد ت يدكّّت وي ّّ   ّف  يّف ّح

ّّّنٌ   ّّّ ئٌف مسّّّتيقٌن فّّي  مسّّّتوحٌش ّخ

 

   ّّّّ وق مّصّد ّح ّّّّت قلدّّّّه للنّّّّّ  كّّّّأّن ّف

 :يوول ا  قالوا: كانت بارية  فسمعت قطرع ؟ّي: قا قّص ها..الّّس قال  

ت الّّّدهر اهّّّدا   ب ال  قضّّّّ  وحقّّّ

 

فو واّ وال كّّّّّّّدقت بعّّّّّد     االصّّّّّّ

ّّل وجّّد    ا  مّّخت جّّوا حت والقل

 

ّّّدا   ّّّو وأهّّّ ّّ ّّّذ وأيّّل ّّ ّّّّف أّل  فكّي

ّّل وجّّد    ا  مّّخت جّّوا حت والقل

 

ّّدا   ّّّ س ادّّ  لّّّّرا  لركتنّّّّت يف النّّ

 فرصخت وكّست العود وقالت:  

 ّّ ّّن جنّّّّ    ّخّ  يدنت احلّّّّّظ مّّ

 

 فكّّّّ ن وا ّّّّّت اّّّّ  لسّّّّّ   

ّّه ب    ّّت منّّّّ ّّد  فقّربنّّّّ ّّدح بح  عّّّّ  عّّّّ

 

نت اهلل وابّّّّّّّّيف    ّّّ  وخصّّّّّّ

ّّّ  ا  ّّت قّّّ ّّ  أجدّّّ ّّت يواّّّ  ايّّّ

 

   ّّ ّّذي ااّّّّّّّ ّّ  للّّّّّّّ  ملّديّّّّّّّ

ّّدم    ّّ  جنيّّّّّت قّّّ  وخفّّّّّت ممّّّ

 

 فوقّّّّّّّّ  احلّّّّّّّّّل ب امّّّّّّّّ   

 تى الّّسي عصاحبها ليشرتيا قنط... فوالت: ن  

ّّّّّّّى أن ّرت إّل ّّّّّّّد لصدّّّّّّّّ  ّق

 

ب  ّّّ ّّّت حدّّّ ّّ ّّل ّف ّّربي ايّّّ  بّّّ

ّّيّل   ّّدي وغّّّ ّّن قيّّّ ّّّ ق مّّّ ّّ  ّض

 

ّّّدقي  ّّّ ّّب ّب ّّ   فيّّّّ  وامتهّّّّ
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ّّري ّّب أمّّّ ّّى انّّّ ّّيع خيفّّّ  لّّّ

 

ّّري  ّّؤيل  ونخّّّ ّّّى يّّّ ّّ ّّ  مّن  يّّّ

 : فأعلوها فوالت 

ّّّه ّّّّّّّ ّّّنه إلّي ّّّّّّّ ّّت ّم  هربّّّّّّّّ

 

ّّّه  ّّّّّّّ ّّّنه الّي ّّّّّّّ  بكيّّّّّّّّّّت ّم

ّّّّّّّّّى    ّّّّّّّّّو موّل ه ّه  وحقّّّّّّّّّّ

 

ّّع   ّّت بّّّّّّّ ّّّّّّّّّهال  لّّّّّّّ  يدّي

ّّ ل  وأح ّّّّّّّّى  ى أ ّّّّّّ ّّّ  حتّّّّّّ

 

ّّّه  ّّّّّّّ ّّوت لدّي ّّم قجّّّّّّّّ  بّّّّّّّّ

 ها عمّكة تنابى رهّبا ف وول: يوول الّسي رمحط اهلل: وععد نعوام  رني  

ّّّمٌ  ّّّد ي  يقيّّّ ّّّت الّّّ ّّّل اهلل فّّّ ّّّّ 

 

 ليّّّّّّّّ ول يّقّّّّّّّّّمه فّّّّّّّّدواأل ااأل  

ّّّك   ّّه بّّّّ ّدتّّّّ ّّّنّ  ّّّق أل مّّّّ  أسٍ يّّّّ

 

 

 

ّّّق أل  ّّّيمن إن يّّّّّّ ّّأقواأل اقهّّّّّّ  فّّّّّّ

ّّّه   ّّم إليّّّّّ ّّّحّده ويّّّّّ ّّّه م بّّّّّ  فّّّّّ

 

 

ّّيع    ّّّواأل فلّّّّ ّّ  يّّّّ دوبّّّّ ّّدّ   يريّّّّ

ّّه   ّّوق  إليّّ ّّى شّّ ّّن اّااّّ ّّذلب مّّ  كّّ

 

ّّّراأل   ّّّّتى يّّّّّ ه حّّّّّ ّّّ ّّيم بحدّّّّّ  هيّّّّّ
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 والعشون: ثالثة الة املحارض

 نـوبيني واحملبـاحملبّسلوك 
م..؟ هّم منّه ّصتهم قف ،هم اّلذين أحّدهم اهلل: )سلوك اجلت ( املحبوعنيسلوك 

بأن يلقت اليهم  ؛بال قدميف السلو  فأّول قدٍم هلم  ،إن ّ ٌل أن يتوّبل إليه بغمأل  ،وإليه

ّّ األ  دهم اّّن اد ّّّ ّّه فيغي ل إلّّيهم اخللّّ  ،مّّن  ّّوق نال ّّّ اّّمل وات ولصّّغر لّّدهيم ااوسد

ويع م اندهم قاّل ااقض والّسموات. فدينم هم كذلب إن ألدسّهم ثّوال  ،الّص حل ت

بّل بّ قوا  ،ّم أقاف الّيهم ظلمّة  غّيدّتهم اّن   ّرهمث .ن روا فإنا هم ال همالعلم ف

بّل لّيع إالّ العّدم اقحّض  ،يمست مجيّ  العلّل و ال كّّل حّ اٍث ال اّلة له فأح     ادم

وبقت من  ،و الت اقريوم ت  واال  ال اّلة فيه ،ال اّلة له واضمحّلت اقعلوم تاّلذي 

 عوت واايمء والّصف ت.  نات له ف ضمحّلت النّأشم إليه ال ايم له وال بفة وال

نيســلوك  وا اهلل: )الســلوك ال وليــدي( املحبــّ ذين أحدّّّ تهم..؟ إنا فّّ  ،هّّم الّّّ م قصّّّ

 وبّله إط خدمّة ويلٍّ مّن أولي ئّه ونلّب الّويّل يّأمرأل اشتملت ان ية احلّظ بح ل العدد ي

  يريظ اقحّدة ويكون بّ: ب لّي ا ت والّري ض ت واقج هدات لت كية الد ين فيوّجهه إط

  .(إله إال اهلل ال :والنفت واإلثد ت -اهلل... اهلل : الّذكر )نكر -1

  اهلل لع ط.ة: وهت ا ت  ق الفيض من اقراقد -2

 لب بّوقة شّيخه يف مدقكّه أو يف قلدّه أو يتصّّوق وهت حفد السّّ  الّرابية: -3

 سّّ لب يّرى بّوقة شّيخه يف كّّل فإنا غلدت الّرابية اّ  ال ،بوقله أّم  بوقة شيخه

 . يف اهلل الّشيخّدة ويقولون أّن هذا هو الفن ء يف  ،ءءٍ 
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 والعشون: راععة الاملحارضة 

 الوالية
پ  ژ قّ ل لعّ ط: .ه إط  فسّها يته وحف ّه فّال يكّل هو من يتوّط اهلل قالوالية: 

مّن غّم       مت ّم ي هّب فيّأ ،رشيعة اهلل لعّ طالويل ثّم يتوّط  .[196اااراف:] ژپ  ڀ

وهت م يّ ت  ،الّداوة إط رشا اهلل وإيص ل العد ا إط اهللالويل يتوط  ثمّ  . قص ٍن أو فتوق

 لف إط الي ء.وهت ابيف ء من ااداي ت النّدّوة. بالوالية 

 عالقات الويّل: 

 . فال ين ر إط ثواال وال اق ال ،وشغله بهوحدأل أن لكون ّاته إط اهلل  -1

 من يقويه ان مرلدته.     إط  فسه بعع الّصغ ق خ ئف ا    ظر يكون أن -2

 أن ال يثظ بكرامٍة ل هر ا  يديه وال يغرّت هب .  -3

 م ب لعفو واقغفرة.ّدا ء هلدوام البقفقه وشفقته ا  خلظ اهلل.  -4

 يلل اإلحس ن من اهلل إط خلظ اهلل.  -5

 والّتع مت ان مس وئهم. أموال العد ا كّف النّفع ان  -6

 لويّل مص ٌن من اخلواير والوي وس يف الّصالة. ا -7

 . خوا همدذوال  إلأن يكون م  يف يدأل  -8

 يي لل  فسه بم للنّ س اليه.  -9

  .شدا محل  فسه ا  أ    قضفيهم  ان هلل نا ارض له أمرإ -10

 : عند الويل راقاتالكقكانة 

وهّت ليسّت مّن رضوقات  اموق اخل ققّة للعّ اة. لّويل ّب هت إكرام اهلل لع ط ل

  .ق لوا: )االيتق مة اع الكرامة(لذلب الوالية 
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 راقات الّصديوني مخسة: ك

 اوام الّذكر.    -1

 الّ هد يف الّد ي .  -2

 . شكو  والفتناليقع اند ال ا  ف ظاحل -3

 الغفلة والّد ي .  وجوا الوحشة بمج لسة أهل -4

 خواقق الع اات.  -5

 كيف حتصل الكراقة؟

إّ م يعي هّ  مّن هّو مشّغوٌل  ،من يلده  وال من  ّدثه  فسه هب ال يعيى الكرامة 

 ب هلل انه  واّم يوى اهلل.  

 :)خوارحم العادة(   الكراقةادآ

 ااوليّّ ء إظهّّ ق واقوبّّة ،اقوبّّة اا ديّّ ء حّّدع الّّوحتقّّ لوا:  : اهّّ فخإ -1 

  الكرام ت.

إن حصلت أم م النّ س وب ينّ  فّيم بينّه وبّع  ا  ظ هر التواض  اند حصوهل  -2

 . فسه

 اخلوف من ايتدقا  اهلل لع ط له اند حصوهل  ا  يديه. -3

 .اند حصوهل  ايتحي األ من اهلل لع ط -4

 .فهت ايتدقا إال للب االم هت  و
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 والعشون: اقسة اخلاملحارضة 

 اهلل هـلأ
 سدوا إليه امم لّوالّهم اهلل لعّ ط فهّم مّن أولي ئّه ولكّّن واليّتهم ال  هلل:نهل ا

فّّدقجتهم أا ّّى  ،يملكّّون القّّدقة اّّ  ل كيّّة ّ فّّوس يّّواهم أي ال ،لتعّّّدى غّّمهم

 الّ هوق يقسم الّ هوق.ومذهدهم االختد ء والّتخّفت فق ادهتم:  ،اقج ت الوالية

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ    لعّ ط: يف قولّه  :تأصيل

گ         گ     گ  گ   ک     ک     ک      ک       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ 

 .[53ا ع م:] ژڀ  ٺ  ٺ  ٺژ          ق ل لع ط:و  .[31هوا:] ژڳ

 ف:نهل اهلل يف اقديث الشي

تين إذا غــاعوا مل إّن اهلل حيّب األخفياط األتوياط األع)):  ق ل قيول اهلل -1 رياط الــّ

ف ودوا قلوهبم قصــاعيح اهلــدى نربــون قــن كــّل ف نــة  عميــاط  ،وإذا حرضوا مل ي عرفوا ،ي 

 (1).((قظلمة

  .إّن اهلل حيّب العبد الّ وّي الغنّي اخلفيّ »: قيول اهلل  ق ل -2

 نقســملو  ،رّ  نشعث نغرب قدفوع  عاألعوا  ال يؤعط لط» :قيول اهلل  ق ل -3

  .عىل اهلل ألعّره

 قن صفات نهل اهلل: 

 الّو امهم.  -1

 

  سالمة من الفتن. ب ال: من لرجى له ال ،( كت ال: الفتن3979ج ء من حديث ابن م جة ) (1)

 ( كت ال: ال هد والرق ئظ.5266قواأل مسلم ) (2)

 ب ال: فضل الضعف ء واخل ملع. ،( كت ال: الرب والصلة واآلااال4754قواأل مسلم ) (3)
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   .بف ء قصدهم )إخالبهم( -2

 ايتق مة يلوكهم.  -3

 أ يعرفوا حتى يش ق إليهم ب اب ب .  -4

ومق مّ هتم    أحّواهلمويغّ قون ّا  ،يغ ق احلّظ الّيهم فيسّرتهم اّن اخللّظ -5

 مق ٍم.  جليسه بح ٍل أوأحدهم ا  فال ي هر  ،فيسرتون أحواهلم ان قاية اخللظ

 ويّتٌة ب ينة.  ،قبعٌة ظ هرةأ :نهل اهلل نعامل

 األعامل األرع  الّظاهرة: 

 قّوة اقج هدة.  ،الّتجّرا ان اإلقااة ،الّتحّقظ ب ل ه اة ،ثرة العد اةك

 نة: األعامل الّسّ ة الباع

 . (خم لفة النفع) الّري ضة ،االاتص م ،الّتفّكر ،اقح يدة ،اإل  بة ،الّتوبة

فجّأة     -معمّل –مكّ ن املّه  اخل ا     أّن قجال  وييم    : قوى لن  بعض اابح ال   -

اة: أاينّت وق ل له ا  يد  فّم أن    ، يّدقي كيّف وقّ نا فأايّ أل وال    ( ل.س 1000)   يل الّسّّ

نا  لعمّل لّمى مّ  فهّّم بّ حل ا   ، مّن ااخّل اقعمّل   ا ّيم       ضعه  بجيده حّتى يم  بّول و 

فّدخل    ، أخذ   منب االف ؟! ثّّم خّر  لذلب  فأخذ الّرجل بيدأل وق ل له: ال  ف..    ، حدث 

مى مّ نا حّدث ااخّل اقعمّل فّإنا لّوٌح كدٌّم مّن الّ جّ   يّقط مّن اااّ  إط ااقض  ل 

 ... فتأّمل!!  من ّله   لّرجل فكأّ ه اختفى ج  لين ر إط نلب ا لولدأل الّش ال!! فر     مالبق 

     فرأيّت شّيخ   ، كنت أيم يف يريظ محّص امشّظ ق ل: فحّدثن  بعض ااحد ال و -

قلّت لّه:    ، للّسي قات فوقفت له وقلت له: إط أيّن؟ قّ ل: إط الشّّ م نو حليٍة بيض ء يقف يشم  

ل  وا تدهّّت يف الّيريّّظ أّن مّّؤرّش    ، ا  أبّّد فصّّعد يّّّي قي وجلّّع يّّذكر اهلل ال يتحّّّدث    ، لفضّّّ

ّي قة    ،  تهّ ء مستوى الوقوا شّ قف اّ  اال  ة الوقّوا امّخ السّّ فمّرقت يف يريقّت اّ  ّيّّ
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كّم    30!! ّ ّ   جيل : ال لقف ؟!! فم شعرت إالّ أّ نت أيّت فق ل يل اون أن ين ر إيلّ   ، ب لوقوا 

ادم شّعوقي إالّ ب اليّتج بة!!  فهممت أن أقف ا  ّّيٍة أخرى فق ل يل: ال لقف!! فتكّرق  

ّي قة مّّن وقّّوا إط الشّّّ م  ثّّّم وبّّلن     ، ولكّّّرق نلّّب أقبّّ  مّّّرات  يخ  ّ فنّّ   ، ومّّ  يف السّّّ  ل الشّّّ

 ...فتأّمل!!    لّسّي قة ف قغة مت م فذهدت إط ّّية الوقوا فإنا ب   ، وشكر  

 :الصاقنيوقن قصصهم عن 

 إ سّ ن إنا أااّو، الليّل جّوف يف اقنّرب هّذا مواجه لليلة إ : اقنكدق ابن ق ل -

 وإ  ادّ ا ، ا  اشتد قد القحط إن قال أي: ليقو فأيمعه قأيه، مقن  أييوا ة اند

 أقيله  ثم أقدلت، قد يح بة إنا ي اة  إال ك ن  فم: ق ل يقيتهم،  إال ي قال اليب مقسم

 خيفى أن اقنكدق ابن ا   ا  ا ي  وك ن  .أقيد  هكذا ليع قال ي : فق ل بصوت، وج ء اهلل،

 لقنّّ  مّّ م،اإل يّّلم مفلّّ ! أارفّّه وال ب قدينّّة هّّذا: فقّّ ل اخلّّم، أهّّل مّّن أحّّد اليّّه

 ،   موضّع فّدخل أ ّع، ااق ألّى حتى -الوااد– للق ّص  جيلع وأ وألدعه، وا رصف،

 هّو فّإنا ااخّل،: ق ل أاخل؟: فقلت أليته، يدحت، فلم وقجعت،: ق ل .واخل ففتإ

 منّت، وأا مهّ  ف يتشهره : ق ل اهلل، لحببأ أبدحت؟ كيف: فقلت ،   أقداح ينجر

  فقّة يف لّب هّل أخّت ي  اهلل، ا  الد قحة إقس مب يمعت إ : قلت نلب، قأيت فلم

 لّذكر  ال نلّب، غّم ولكّن ال: قّ ل اآلخّرة؟ مّن لريّد ق  ولفرغب هذا، ان لغنيب

 لنتأّل  إن فإ ّب اقنكّدق، ابّن يّ  لّألنت وال أمّوت، حتّى حّدا هّذا لّذكر وال حد،ا

 ،   ف قيي وك ن: ق ل جد،اقس يف القنت: ق ل ألق  ، أن أحل إ : فقلت للن س، شهرلنت

 (1) .الرجل م ت حتى احد اقنكدق ابن نلب نكر فم

 
 

 

 (.9/435( يم أاالم الندالء للذهدت: )1)
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 والعشون: دسة سااملحارضة ال

 يداملواجذواق و األ
دّث هو أّول اقج ت شهوا احلّظ ب حلّظ أثن ء الدواقق اقتوالية اند أا ى ل الّذوق:

 .    فإنا ا تهى ب ق قيّ     فإنا ا ااا ب ق رشب ،من الّتجيّل 

 نقسام األذواحم:

[106امران:ال ] ژ ې  ې   ژ الّذوق ل قة  ب ءسد: ق ل لع ط: -

عوق: قّّ ل لعّّّ ط:  - ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ   ولّّ قة  ب لشّّّّ

 .[112النحل:] ژڃ

 ا  اهلل تعــاىل رعــّ امن قــن رب عــ ذاحم ععم اإليــ : ول قة  ب لّروح: ق ل قيول اهلل  -

  .ورسوال ا  نبيّ  وعمحّمد   ا  وعاإلسالم دين

  .عند رّّب يطعمني ويسونينعيت  ،إيّن لست كهيئ كم :وق ل قيول اهلل 

ّّته  ّّمن إنا خ ليّّّت بش شّ ّّذلب اإليّ ّّفي ن: )كّ ّّ  أيب يّ ّّل مّ ّّديث هرقّ ويف حّ

  (3)القلوال(.

 عالقات نهل الّتوحم: 

 ال هد.  -1

 ادم التعّلظ بش غل.  -2

 ادم لأثرأل ب لعواقض.  -3

 

ب ال: قل ي  أهل الكتل لعّ لوا إط  ،( كت ال: لفسم القران4188ج ء من حديث يويل قواأل الدخ قي ) (3)

 كلمة يواء بينن  وبينكم.
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 ة يف اءلوة. رقة فخلقه اخللوال لكّدقأل لف -4

 فلم خلص من الشوائل ناق حالوة اقن ج ة.  ،يتلّذن ب قن ج ة -5

 اعدة  صوفّية: ق

 واقث ل القصة الت لية لوضّإ: والّذوق بحسل االيتعداا ،ا  الواقا يكون واحد

رشة خلواٍت متالبقة )بع ااّول والثّ   اثة  من اقريدين يف أاخل أحد الّشيوب ثال

 ارت بّري.. وبع الثّ   والثّ لث ارشة أّي م( وبعد مّدة مّر ب ئٌ  متجّوٌل يقول:  ،أّي م

فسأل قريدين فرصب كلٌّ من اقريدين الثّالثة رصخة  ا يمة فألى  قيل ا  ، ارت بّري

ادّدي اامّل لّرى من ايّ   يقّول: ؟ قّ ل: يّمعت : ق نا رصخّتا  ل أخماّلذي اخ

ويأل الثّ لث فق ل:  ،يقول: اآلن لرى بّري    يمعت من اي:    فق ليأل الثّ و ،بّري

 !!.. فتأّمل!يقول: كيف وجدت بّري    يمعت من اي

 هو م  جيد اقريد يف قلده من ثمرات ااوقاا واي ي  اانك ق. الوبد: 

نن يكون اهلل ورسولط  ، قن كّن فيط وبد حالوة اإليامنث  ثال: يول اهلل ق ل ق

ونن يكره نن يعود يف الكفر كام يكره  ،ونن حيّب املرط ال حيّبط إالّ هلل ، إليط مما سوامهانحّب 

  .نن يلوى يف النّار

 دربات الوبد: 

 .إن مل تبكوا ف باكوا»: الواجد: هو لصنّ  الوجد كقوله -1

 وهو كشهوا الدحر.  ،وهو مق م الددايةمتواجد( وب حده )

 وهّو ،وهّو مقّ م الويّط ،بال لكّلف وهو الّذوق يرا ا  القللالوجد: م   -2

 

ب ال: بي ن  ،( كت ال: اإليمن60وقواأل مسلم ) ،ب ال: حالوة اإليمن ،( كت ال: اإليمن15قواأل الدخ قي ) (1)

 خص ل من الصف هب  وجد حالوة اإليمن.

 (.1337من حديث قواأل ابن م جة )ج ء  (2)
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 كركوال الدحر بعد شهواأل. 

 وهو ك لغرق يف الدحّر بعّد ،وهو مق م النه ية ،الوجوا: الّشهوا بعد الوجد -3

 قكوبه.  

 :الصاقنيقن قعاين الوبد عند 

أل  إط أيب ي يّدمحّه اهلل ق مع ن كتل سيى بن - ّّ كّأس : ه هنّ  مّن رشال قّدس 

! فه هن  من فكتل إليه أبو ي يد: اجدت من وبف ح لب! !!ا  ة أ ي مأ بعده  أبدقحدّ ا

 ف أل يقول: هل من م يد؟!  ا  ستيس بح ق الكون ف غر



 101 

  :والعشونساععة الاملحارضة 

 املراداإلرادة واملريد و
 ژىئ     ىئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ژ       قّّّ ل لعّّّ ط: :تأصـــيل

 .[29ااح اال:] ژ  ۋ  ۋ    ۈ  ٴۇژ: ق ل لع طو .[52اا ع م:

: ب حل اإلقااة. واملريد:   : من ال إقااة له م  موالأل.       ابيالحلغة 

 موض القلل يف يلل احلّظ. اإلرادة: 

ّّؤاا ٌّّة يف الف ّّت لوا ّّ ل أحّّدهم: )ه ّّةٌ  ،ق ّّل ولذا ّّراٌم يف الضّّّ  ،يف القل  ،مموغ

 و ماٌن لؤّج  يف القلل(.  ،وا  ا ٌ  يف الد ين

ف خلرو  ان العّ اة االلّة اّ   ،رت  الع اةباءواال:  ؟اإلرادة صل فيناحتكيف 

 بّحة اإلقااة. 

 صفات املريد: 

 . ا  فمن أ يتجّرا ان إقااله ال يكون مريد ،يوى اهلل ال إقااة لهأن يكون  -1

 وكالمه رضوقة. ،وأكله ف قة ،يكون  ومه غلدة -2

 ،مه يف قلده إط اخر امرأل ب ق حك فعمل بهالع قفع من الوم     إنا يم  شيئ -3

 وإنا لكّلم ا تف  به من يمعه. 

 إنا قأيت اقريد يشتغل ب لّرخص فليع جيتء منه ءء. ف ،ال سل الرخص -4

  لع ط بفعل كل م  سده اهلل وّدة كل من سدهم اهلل. الّتحّدل هلل -5

 . لرتاج أي: الثد ت ا  إقااله وادم ا ،يف اليلل الّت ّين ب لّصدق -6

 . ته اقسلمع و ديدهم ب هلل صيح -7

 . ال ييم يف ظلمت الليل اا ع بكالم اهلل  -8
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 . إط حع بلوغ مق م الرض  انه ،اهلل وأقداقأل  الّصرب ا  أحك م -9

 . عد ا خي لف أمرأل اهلل لع ط ا  كل أمر من ال ااثرة امر -10

 . مراقدته هللاهلل لع ط بسدل كثرة  احلي ء من   ر -11

 . اهلل بكل م  أوي من قوةبذل اقجهوا يف مرض ت  -12

 . بم قدق من الر ق وااقداق ااخرى القن اة -13

هوا  ،هو اّلذي جيذبه احلّظ جذبة القدقةاملراد:  ويك شفه ب احوال فتثّم قّّوة الشّّ

 فيه وإقد ال  اليه و ّمال  اثق له.  ا  امنه اجته 

 ق ل أحدهم: 

ّّدٌ  ّّفمريّ ّّؤاا بّ ّّ الفّ ّّّنه     ّم

 

ّّه  ّّ م بّ ّّّ فهّ ّّّّل واا ّالسّ ّر يف ّك

 فيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوبى لّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه

 

ّّّد ى أقّي  أقاا ومّّّ  كّّّ ن حتّّّّ

 

ّّراافيّّوبى لّّه   مّّن مريٍّّد مّّ

له يّ  فقيّل: كيّف يسّتعم إذا نراد اهلل ععبد  خريا  اســ عملط» : ل قيول اهلل ق 

  .يوّفوط لعمل  صالح  قبل املوت» :فق ل قيول اهلل  ؟هللقيول ا

 واملراد:الفرحم عني املريد 

 .ا  ينة مريد 50مدتدئ السلو  ولو ا ه املريد:  -

منتهت السلو  من اللح ة ااوط.واملراد: 

 .(حدة اإليمن) .ق يس يف مع ملة  فسه وإخوا ه ،يتعل يف السلو  املريد:  -

كثم التدسم واق اح. ،إلخوا هلييف يف مع ملته  ،اامر بغم مشقةفت ك  واملراد:

  متحّمل. املريد: -

 ا  فضل اهلل.  ّمول واملراد:

 ييم. يسم وكأ ه  واملراد:       بديىل. ميس املريد: -

 

 ( ب ال: م  ج ء ال ادوى وال ه مة.2142قواأل الرتمذي ) (1)
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 : عشونالوثاقنة ال املحارضة

 آفات املريد
 قن آفات املريد: 

وهو خيّأ فّ حش ال  ،ته وااتق األ بشيخه  ّدبداف أن يعتقد بشيخه العصمة -1

 . ن قدل الشيخ  فسهجه ب لعلم الصحيإ للعقيدة مبد من اال

 أي: من هم اون الدلوغ من مريدي الشيخ. ،بحدة ااحداث -2

 ق ل أحدهم: إنا أقاا اهلل هوان ادٍد ألق أل إط بحدة ااحداث. 

بّدال كّلهّم أوبّ   اا مّن    ثالثّع شّيخبّحدت )قمحه اهلل:  ق ل فتإ اقوبيل

  .(حداثاّلظ مع رشة اااند فراقت: 

 ونلب ان بحدة ااحداث اققرو ة ب لع يفة قد لّسال الشهوة ا  القلل.

أمّ  االاّرتاض  ،يف لسليكه للمريدين ولربيتّه الع مّة االارتاض ا  الّشيخ -3

بعلّوم     متخصّص كّ ن الشّيخ لّيع  فإناا  خم لفة الشيخ ابول الرشيعة أو العقيدة 

 . يد الع أارتاض هن  بحيإ من اقرف الالرشيعة 

 احلسد لإلخوان وم  خّصهم اهلل به من اقق م ت وااحوال.  -4

 ايتئن يه وقكو ه إط أحواله.  -5

 اخر م  خير  من القلل.  -الري ية–حّل الّتصّدق والّتكّلم والّري ية وهت  -6

فّإّن  ،الّّراّل معرفّة قدل وبول القلّل إط ين ان الشيخ واقريد ا  بعيدّسفر ال -7

 يمٌّ ق لٌل. قدل النضو  للمريد الّسفر 

ة اااال إيّ ءيعنت: االكتف ء ب  هر العلوم وجت و  اآلااال اّلك ال  ا  احل ل  -8

 . الرّشا بمخ لفته م 
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 فرتة القدض.  لت ي من قحة اهلل ح لاليأس  -9

 . من العي ء الروحت هكشف أّاق ااحوال وم  خّصه اهلل ب -10

 ااال. وء ام  يالروحت إبق ء احل ل  -11

 . خالفه غمهمواند اند النّقشدندّية لخ  شيد وهو الّسما كثرة  -12

  ا  حس ال االيتق مة.يلل الكرامة  -13

فإن فيه خرو  اقريد ان مريديتّه إط  ،القللالّ وا  قدل  ضو  اإليمن يف  -14

 . يريظ الع مة

 . ئمبدون رضوقة أو ح جة ا  حس ال الع ا ب لّرخص شتغ لاال -15

 املريد:  واببات

 . وم  قيوله أااٌل م  اهلل -1

 أااٌل م  شيخه.  -2

 أااٌل م  اخللظ.  -3

 : للمريد الّشيخواببات 

 الّتسليب ب لدداية.  -1

 نّه ية. الّتدليي لل -2

 احلفد والّرا ية. -3

 

 

 



 105 

 : اسعة والعشونلا املحارضة

 الفتورة ومّاهل
وقّد وقا:  ،ثمّرة اإليّمنالي اة. والنش إ  : النش إ الدائم ا    ابيالح: اهلّمة

  (1).((لواط وبط رّعطال راحة ملؤقن  دون »)): ق ل قيول اهلل والّو اهلّمة من اإليمن. 

وهّو يّدل اإلضّ اة  مخوا حراقة الّيلل الال مّة للددايّة.وهو : ضّدها الف ور

 . (ا  إّن هلذأل القلوال إقد ال  وإاب ق) : د   ايلّ ييّ  ق لوالّتفريط. 

 ق ل أحدهم:  اهلّمة ثمرة املحّبة:

ّّيهال ّّد فحّ ٍة فقّ ّّّ ّّت نا اّ  إنا كنّ

ّّّ هم  ّّّم وقضّّ ّّّن اي حدّه  قّّّل ّق

 

 

 

ّّوامال ّّ  ك ّّب( ألف ّّ  )لّدي ّّ  اا  إنا م

 وال لن ر اايالل مّن اومم فإن 

 

 

 دن حوائّّال اايالل ا   رت إط 

 ف ور اهلّمة:سبب 

 مراقدة اهلل.ص ن الّشعوق بمن  ق إّم  -

 . من الد ا للشهوات و حوه  ،اقضعفة حلي ة القللوإّم  من وجوا اآلف ت  -

  حكمة حصول الفرتة:

ف قريد الّص اق يصرب وينت ر الفر  والك نال ينقلل  ،للمريد هو امتح ن اهلل 

 مكّروأٍل ممكّن أن  ت إط مق قبٍة وأ  رجه اّن اابّل وأ لدخلّه يفك  فإن ا  اقديه.

هوات فهّت الق للّة     ان الوقا واقلك ب     ليلغفر. وإن ك  ت  للمكروهّ ت ومّيال  للشّّ

 لسلو  اقريد. 

 

 ب ال: قول الندت: لو كنت متخذا  خليال . ،( كت ال: اقن قل3394قواأل الدخ قي ) (1)

   لريد.أي  ول بينب وبع م (2)
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  نعىل اهلمم:

 .    وأوبلت اخللظ إليه ااوة  و صح ،ا  ومقصد    ّاٌة اّلصلت ب هلل يلد

 قراتب اهلمم: 

ةمرافقّت أيّألب ): قيض اهلل انّه ّاة قبيعة بن كعّل اايّلمت -1 : (ب يف اءنّّ

فأليتّّه بوضّّوئه اّّن قبيعّّة بّّن كعّّل اايّّلمت قّّ ل: كنّّت أبيّّت مّّ  قيّّول اهلل 

ة «ســـل»: فقّّ ل يل ،وح جتّّه نوغـــري فقّّ ل:  ،فقلّّت: أيّّألب مرافقتّّب يف اءنّّّ

  .دالّسجو نعنّي عىل نفسك عكثرة » :فق ل ،قلت: هو نا «؟ذلك

ٱ  ژ:قّ ل لعّ ط ،اليهم الصالة والسّالم أا  منه  اة إبراهيم وإيمايل -2

    ژٻ  ٻ  ٻ  

فلّم  ،ارضّت اليّه مفّ ليإ خّ ائن ااقض :أا  منه  اة ييد   ّمّد  -3

 .ونقوني عالرفيق األعىل» :فق ل  لظ قلده بيشء!!يتع

 

 

 (.489مسلم يف كت ال الصالة فصل السجوا واحلّث اليه ) قواأل (1)

 (.2444قواأل مسلم كت ال فض ئل الصح بة ب ال فضل ا ئشة ) (2)
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 ثون: املحارضة الثال

 صطفاءجتباء واالاال
وهّو ّّض  ، ئّه مّن بّع جممواّة اقحدّع هلّت احّد أحداالختي ق اإلاالب باط: 

الفضل اإلهلّت من غم يدٍل وال وييلة. 

. 

ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ     چچ  ژ قّ ل لعّّ ط: تأصــيل: 

. [ 78احل : ]   ژ  ہہ  ژ   لع ط: ق ل  و   .[75احل :] ژڎ ڎ 

  ژٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦژ     : ق ل لع ط للنّدّت و

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ لعّّ ط:  قّ لو  . [ 86القصّّص: ] 

 .[113النس ء:] ژی  ی  جئ  حئ  مئ

ڎ  ڈ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ                      :   ن اخلرضق ل او

. [ 65الكهف: ]  ژڈ  ژ  ژ  

ليقتدع   قا  فرج  وهو كلّيم   لقد خر  مويى: ويى تد ء مويف اج

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀژ      لعّّ ط: قّّ ل !!!اهلل

[144اااراف:] ژڀ  ڀ  ٺ

ّّ ط:و ّّ ل لعّّّّ ۇ  ۇ  ۆ      ڭ   ڭ    ڭ    ۓ  ۓ  ڭ   ھ  ے  ے  ژ قّّّّ

ى   ائ   ائ     ەئ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى   ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ      ۆ  ۈ  ۈ  

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
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 ق ل أحدهم: 

ّّو ّّت لرّج ّّ  لس ّّن ق ّّد ك ّّّ  العد  أهي

 

ّّت قا   ّّ  أ  ّّن بّّالٍح أقجّّى ق  ّم

ّّّّ ق  ّّّّويى ألّّّّى ليقتّّّّدع ّ   ا  إّن ّم

 

ّّّن   ّّ ّّل اا ّم  قاأل والليّّّ
ٍ
ّّّ ء ّّ  ضّّي

 ّ ّّد   فّّ ّّ   وّق ّّد تشى قاجع ّّهوق  كّلم

 

ه و  جّّّ أل وهّّّو خّّّم   منّّّ   قبّّّّ

 املج بى: صفات  

 جف ئه.  ظ هر معصوٌم قغم  -1

اهلل  محت اّلذي خر  ليقتّّل قيّّولكعمم بن وهل اء ،مق ٌا للّي اة قغم إ ك قأل -2

 (1) .ف جتد أل اهلل وهداأل وب ق من خّلص اابح ال  

 كشفت له احلجل قغم غفلته.  -3

 : ب باطاال وبوه

 اامم.اخت قه  من بع  ،لخّمة اإليالمّية -1

 اّلن  ا  أهل الّذكر.  ،للّذكر -2

 اّلن  ا  أهل احلل.  ،للحل -3

 ه. وّفقن  خلدمة أولي ئ ،للخدمة -4

 حّدل إلين  يلل العلم.  ،للعلم -5

ٿ  ٹ    ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ       ا  ّّّّّّّر قولّّّّّّّه لعّّّّّّّ ط:

    ڇ      ڇ   چ  چڇ       چ    ڃ  چ   ڃ        ڄ  ڃ     ڃ     ڦڦ  ڄڄ  ڄ

چ  چ  چ  چ    ژ   وقوله لع ط: .[122-120النحّّل:] ژڍ  ڍ   ڌ     ڇ 

 .[24السجدة:] ژڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 :عحسب الظاهر يف اآلي ان سبا  االب باطقن ن 

 العد اة. ب لقنوت: يول : اقراا    ق  ت -1

 

 ا  ر السمة الندوية م  بعد بدق. (1)
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 بف ء الّتوحيد. ب لتوحيد: اقراا : ا  موّحد -2

  النّعم.  اأي: : ا  ش كر -3

 ا  الدالء. أي: : ا  ب بر -4

  كشف له الغي ء.أي: :    موقن -5

فعّد   حيّث بّدأ   أن االجتدّ ء ميلّظ  ،يدخل يف االجتدّ ء    ولكن كل نلب أيض

  الفضل اإلهلت.

 : االب باطقن ثمرات 

.    يديهاهلل ا هيدي :أّمة: أيأن يصم  -1  أّمة 

ين اقعرّب انه  اند الّصوفّية قّوة اهلداية لآلخرإنٌن ب هلداية: أي سصل ا   أن -2

 قّوة الرّتبية والّت كية. 

 ا  الّي اة حّتى النّه ية.  : أي:أن يصم مستقيم   -3

 يف الّد ي  حسنة ويف اآلخرة حسنة.أن يؤليه اهلل  -4

لعّّرض ايّد ال االجتدّ ء فمّن ال ليّأس وقّنط وفّال لإن أ جيتديّب اهلل ّية: وص

 .إن ش ء اهلل له اقراا لعّرض حصل
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 والثالثون:  اقاديةاملحارضة 

 واألحوال اتالـمقام
ظ للعدّد بمن  لتّه مّن اآلااال املوام: ل إليّه بنّوا هو م  يتحقّّ ٍف  ممّّ  يتوبّّ لرصّّ

رشوإ اققّ م يف عّد أن يسّتوومق ي ٍة ولكّلف. وال يرقى اقريد مّن مقّ ٍم إط مقّ م إالّ ب

 ااّول. 

ا اقــال:   ،يّّرا اّّ  القلّّل مّّن غّّم لصّّنٍّ  وال اجتنّّ اٍل وال اكتسّّ المّّ  هّّو نقــّ

 فهت مق م.  متّكنت فإنا ،فهت حديث  فع اامتاحوال ك لربوق فإنا ف 

 واقق م ت مك يل.  ،احوال مواهلف 

 عىل(: املواقات الّرئيسّية عند النّوشبندّية )قن األدنى إىل األ

ه إط قجّ ل الّسلل ا  السّّ لب أن يتجي  ق ل الع قفون ب هلل: للّو  ا  سّلة واحّدوجّّ

إط حرضّة جربيّل اآلخر ان يريظ اخلتم إط حرضة الّصديظ إط حرضّة اقصّيفى 

ه إليّه. فّإنا فعّل  ،إط الّذات العلّية ويشتغل بذلب حّتى لتحّّر  الّسلسّلة كّلهّ  ولتوجّّ

 قق م ااّول وهو: بجدٍّ واجته ٍا   ل ا

 العلم الرّعاين:  -1

 شّ هدة خملوق لّه( وهّتت )احلضّوق بملع ط معّب حيّثم كّن بأّن اهلل وهو العلم 

اقراقدة وال يصل العدد إليه  إالّ بعد ّ يدة النّفع ا  م  مىض وإبالح احلّ رض. وإنا 

ة يف بلي العدد مق م اقراقدة فال بّد أن يالحد هذا اقعنى اّلذي هو إثد  ت الوحدا ّية اإلهليّّ

ظ بمقّ م وّه  ،تهت مراقدتّه إط اقشّ هدةالد ين والّ  هر حّتى لن ذأل اقشّ هدة هّت الّتحقّّ

 العدواّية وهت اقش هدة بعع الدصمة. 
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 الف ح الّصمداين:  -2

 واحلضوق م  اهلل بمش هدة بف له.  ،وهو غيدتب ان كّل ف ن

 الّ جل اإلحساين:  -3

وق لّه حلضوق م  اهلل م  ادم شهوا ءٍء مّن خملحرضة احلّظ )اوهو القرال من 

وأو بف له( وهو معنى )ال إلّه إالّ اهلل(. 

 

دهم:ق ل أح

ّّ ء ّّن الّسّم ّّل النّجّّوم ّم  أمرلق

 

ي ء ّّّ ّّر يف الضّّ ّّوم ااقض أهبّّ   جّّ

ّّت  ّّم اّللي ّل ّّت ظل ّّة للّّب ّف  هداي

 

ّّّ ء ّ ّّّّذأل كشّّّّف الغّّي  هدايّّّّة  ّه

ّّّى  ّّّّم لّخّف  فتلّّّب لدّّّع وقتّّّ  ّث

 

ّّّ ء ّّ ّّّكفره   الغّي ّّ ّّّذأل ال  ّي ّّ  وّه
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 ثون:والثالنية ثااملحارضة ال

 ريقالطّوآداب  تبمرا
 ه الث  ية حّتى ينج  ااوط.صّإ لال ل ،رالل الّسلو  أقبعةم

 ااوط: الّتوبة. الّث  ية: االيتق مة. الّث لثة: الّتهذيل. الّرابعة: الّتقريل. 

 الّتحّول من اافع ل اقذمومة إط اافع ل اقحمواة. الندم ثم وهت: الّ وعة:  -1

 أبوهل  ثالثة: و ،احلف ظ ا  التوبةت وهاالس واقة:  -2

 ن.  الّّس والعلخشية اهلل يف -

 العدل يف الّرض  والغضل.  -

 القصد يف الغنى والفقر.  -

 ة: ثالث وفروا االيتق مة

 رمة: أي: حرمة ااوامر والنواهت.حفد احل -

 أي: من اق ل احلرام.لصفية الّلقمة. و -

 ا  و رشّّ     اّلد اّّ لريّّول اهلل و ،وي اّّة  اة  هلل لعّّ ط ادّّ أي:  لّّ وم اخلدمّّة:و -

 قض ء  للحوائ . ريدي الشيخ قو ،ب لرتبية والسلو  لّشيخ لسليم  ول ،للّسنّة

 الّتأّ . والّرفظ. وثالثة: حسن اخللظ. االيتق مة  مالتكو

 أي: هتذيل النفع بدوام ل كيته  من النق ئص والعيوال.الّ هتيب:  -3

 أقك  ه أقبعة: 

 الّسهر. والّصوم. و لة. العو. الّصمت

 ،كثرة الّذكر واإلام ن اليّها ت للتقرال ا  اهلل بمة الي أي مال  الّ وريب: -4

 واخول اخللوة يف اءلوة. 
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 آدا  الّطريق: 

 اوام الوضوء.  -1

 اإلحس ن.  -2

 لر  االارتاض ا  الدّي ن.  -3

 . لع ط حسن اقج وقة اوامر اهلل -4

 . لع ط حي ء  من اهللللنفع  لر  اال تص ق -5

 لّيريظ ال يصّّّإ إالّ لقّّوٍم فّّ  ،حدة مّّ  التواضّّ الصّّ  أي: ،مال مّّة الدسّّ إ -6

 فال لع يل وال لكرّب.   ،كنسوا أ فسهم ب ق ابل
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 والثالثون: ثالثة املحارضة ال

 لّيالسّرت والتّج
 . ا واق اقعرفة قي م احلجل اق  عة من اقش هدةالّسرت: 

 ا كش ف حجل اءالل ان أ واق اءمل.  الّ جّل:

 ،وللعّ قف قمحّة ،وللخّواّص لربيّة ،هّو للمريّد اقوبّةاجلــوا :   ملاذا الســرت؟

    حلف ه ان الّتالء واالحرتاق حّتى يتمّكن من مق م الّثد ت. مثّ ل نلّب.. قّ ل لعّ ط:

ان العص : أن  مراا اهلل من يؤال مويى ف .[17يه:] ژڃ  چ   چ  چژ 

احل بل بمف جأة الّسما من بعض م  ك ن فيه من اوام الّتجيّل  ليه بتلب اقش غلةيسرت ا

 اإلهلّت. اخلي ال 

 اقجب نرععة: 

 .  ويلده حل اق لحج ال  -1

 .  ويلده اء أل حل حج ال  -2

 (. مسخ العقل واد اة اافك قحج ال الّتقليد ) -3

  حج ال اقق بد النّفس  ّية.  -4

 : ال يرف  الّسرت إالّ عـ

 اءوا: وهو مفت ح اقك شفة. قليل من  -1

 جيلو القلل.  : اّ هيف العد اة يف ظلمت الليل رالّسه -2

 : اّ ه يصفت الروح. ان كل   قصة الّصمت -3

 : وهت ينّة اا دي ء. اتاخللوكثرة  -4
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 دربات الّ جل: 

 الّضعف. من حيث القّوة و اقحتج  اليه  تلف الّتجلي ت ب ختالف ايتعداا

  العقيل الرضوقي. علمب لاقح رضة: هت حضوق القلل م  اهلل جتيل  -1

الّّدليل العقّيل يف ال بّ لنّ ر يف النعت يف القلّل حضوٌق وهو اقك شفة: جتيل  -2

 بل ب حلع والشعوق اقتحصل من كثرة الذكر.

    ّا ليلثّم يوال   ،ل هر ثم  تفت ك لربوقلوائإ  وهلذا التجيل اقج ت: أّوله

 (. ان العقل  ا ال لغيلية لكشهوا مع قفثّم  ،القلل فرتة يويلة ثم كذلب  تفت

 . الغيوملدّدا بعد شمٍع الرشوق وهو يف القلل كاقش هدة: جتيل  -3

 صايا ععض العارفني: و

  . فتحجل ال لّتهم اهلل يف ءء -1

  .وبإي ءة الّ ّن بنفسب ليفتإ اليب الّ ّن ب هللواليب بحسن  -2

الب حع لع قض أوامّر لع ط بل اقم بأهوائب وشهو ال لؤثر  فسب ا  اهلل -3

 . اهلل

 لفتإ لب اابواال.  ا  واحد    يخ  ا قفأي: ش ا  واحد    ب ب ال م -4

  ض  لب الّرق ال. لع ط أي: هللاخض  لسّيٍد واحٍد  -5
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 والثالثون: راععة املحارضة ال

 ؤياالنوم والرّ
 ل م  احلي ة بشكل مؤقت.د ان التف اا قي ا اءسالنوم: 

   بأقواح خ ق  هذا الع أ اق اي. ح اند  ومهالص ل الروالرؤيا: 

وحقيقته  خواير لرا ا  القلل لتصّوق  ، وٌا من أ واا الكرامة الّرؤيا الّصادقة:

 أي: لرم  ليشء اخر.  ،للواق  وبعضه  قم ي    يف القلل بصوق شتى بعضه  مي بظ مت م

ــيل  ــاتأصــ ّّ ط: :الرؤيــ ّّ ل لعّّ  ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ      ٿٺ  ژ  قّّ
  .[64يو ع:]

ادقة بــ ط  قــن ســتز ونرععــني بــ ط»: قيّول اهلل ق ل - قــن  ا  إّن الّرؤيــا الصــّ

  .النّبّوة

والّرؤيــا  ،رى قــن اهللـالّرؤيا ثالث: فالّرؤيــا اقســنة عشــ »: قيول اهلل  ق لو -

فــإذا رنى نحــدكم قــا يكرهــط فــال  ،نفسطث اإلنسان هبا والّرؤيا حيّد  ،حت ين  قن الّشيطان

  .ث عط وليوم وليصّل حيّد 

 ننواع الّرؤيا: 

 . الكشف الروحت :ّم  يق ة  وهتإ -

 . ال الرأس بعع القلل :النّ ئم واقستيقد وهت ّم  بع إو -

  النّوم. وإّم  يف -

 

 

 ب ال: قاي  الص حلع. ،( كت ال: التعدم6468قواأل الدخ قي ) (1)

 ب ال: يف لأويل الراي . ،: الراي  ( كت ال2206مذي )والرت ،( كت ال: الراي  4200قواأل مسلم ) (2)
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 قسام النّوم: ن 

قّ ل: نكّر   والعدّ اات. اّن ادّد اهلل وم لعنة: وهو النّوم ان الّي اّ ت  -1

الة :قيّلقجٌل فاند النّدّت  ى أبّدإ مّ  قّ م إط الصّّ عــال »فقّ ل:  ،مّ   ال  ّ ئم  حتّّ

  .الّشيطان يف نذنط

ومّن  ،اّيل  احلّظ ايّل فق ل: من   م غفل)قمحه اهلل:  - وم غفلة: ق ل الّشديّل  -2

 . (ى ال ين مفك ن بعد نلب يكتحل ب قلإ حتّ  ،غفل حجل

قيّول  قّ لمن اهلل الّيهم.  قة  دبيكون أهل اقج هدات هو  وم   وم قمحة: -3

يوــول انظــروا إىل عبــدي  ،إذا نام العبد يف سجوده يبــاهي اهلل تعــاىل عــط قالئك ــط: اهلل 

  .ه عني يديّ روحط عندي وبسد

ڄ  ژ  لعّ ط:ل قّ  ،ال م حليّ ة اإل سّ نالنّوم الرّضوقي الهو   وم الع اة: -4

 .[10الندأ:] ژڄ  ڄ 

 وم يف الّتكر: النّ 

 : ح لت ن قليل النوم فلهك ن الذاكر ا إن

 .لده يذكر ) وم بدقة(وقإنا ايتيقد ف

 إنا ايتيقد وقلده غ فل ) وم غفلة(. و

فهو  ّوم غفلّة ال  ثّم   م يف الذكر ،قدل الذكر    ك في     وم قد   م إنا ك ن الّذاكر أّم 

 ّ لة. 

 : العارف عاهلل العامل عشع اهلل و  عرض الّرؤيا عىل الّشيخب و

ط عــىل نحــد  ولــيوم  ا  إذا رنى نحدكم شيئ»: قيول اهلل  ق ل - يكرهط فال يوصــّ

 

 ب ال: م  قوي فيمن   م الليل أمج  حتى أبدإ. ،( كت ال: بالة اقس فرين وقرصه  1293قواأل مسلم ) (1)

 (.44وقواأل الديهقت )للخيص الكدم/ ،(11/444قواأل ابن اس كر ) (2)
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  .فليصّل 

  .ال توّص الّرؤيا إالّ عىل عامل  نو ناصح  »: ق ل قيول اهلل و -

 ،ا  فليبصق عن يساره ثالث ،إذا رنى نحدكم رؤيا يكرهها: ق ل قيول اهلل و -

 .ولي حّول عن بنبط اّلتي كان عليط ،عاهلل قن الّشيطان وليس عت

 

 

 

 

 

 قن م.ب ال: القيد يف ا ،( كت ال: التعدم6499قواأل الدخ قي ) (1)

 ب ال: يف لأويل الراي  م  يستحل منه .  ( كت ال: الراي  ان قيول اهلل 2206الرتمذي )قواأل  (2)

 ( كت ال: الراي .4199قواأل مسلم ) (3)
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 والثالثون: ة اقساملحارضة اخل

 ةالسّكينة والطّمأنين
 ّ له اهلل ا  قلل اددأل اند اضيرابه من شّدة اقخ وف. ّهت الّسكون ينالّسكينة:  

ــيل:  ّّ تأصــــ ّّ ط:ّقّّّ  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ   ل لعّّّّ

 اخلوف من اهل يمة.  بعدأي:  .[26التوبة:]

ّّ ط:  ّّ ل لعّّّّّّ ڭ   ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ   ژ   وقّّّّّّ

   لّّت السّّكينة بعّّدأي:  .[40التوبّّة:] ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

 .أيب بكر وأيد قيوله ب ءنوا اقخفيةاخلوف ا  

ّّ ط: ّّ ل لعّّ گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ک  ک  ک   ژ       وقّّ

ّّتإ:] ژڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    لّّّّت السّّّّكينة بعّّّّدأي:  .[18الفّّ

 االضيراال. 

گ  گ  گگڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ       وقّّّّّّ ل لعّّّّّّ ط:

   .[26الفتإ:] ژڱ   ں  ں  ڻ  ڻ 
 ثمرات الّسكينة: 

  وٌق: يستنم القلل به ويكشف له حق ئظ اإليمن ب قراقدة.  -1

 لّشيي ن. ٌة: لثّدته ا  احلّظ ولوجل له الّصدق ولضدط النّفع ولقهر اقوّ  -2

 قوٌح: سيت هب  القلل ويتأّهل لّلق ء.  -3

  .   وا كش ف احلقيقة اي   ،موجل الّسكينة وأثٌر من اث قه نّقا الّطمأنينة: 

مب  ىب  يب   جت  حت  ختمت  ىت  يتجث  مث  ژ      ل لعّ ط:قّ تأصيل: 

ّّد:] ژىث ّّ ط:وقّّّّّّّ ل  .[28الراّّّّّ  ژڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ      لعّّّّّ



 120 

ّّ ل  ّّ ط: وقّّّّّ ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ        لعّّّّّ

 يكينٌة ثّم يقٌع ثّم يمأ ينة.  ف لدداية ،الّيمأ ينة ثمرة اليقع  .[75 اا ع م:] ژڤ

 قوارنة

                     الّيمأ ينة  الّسكينة 

 مق م اقؤمنع.   - 

 

 ق م الع قفع. م - 

 بعد اخلوف أو االّضيراال.  - 

 

 د اهلدوءبع - 

 .                                      ث بت شهواّية فهت مق م -   شعوقية فهت ح ل -
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 والثالثون: ة دسسااملحارضة ال

 امللوّنالتّلوين والتّمكني و
 ،اون ايّتقراٍق اّ  مقّ مهو للّون ولغّم ولواقا ااحّوال اّ  القلّل الّ لوين: 

 فإنا وبل متّكن. ،   يد متلّو فهو بفة أقب ال ااحوال وال ي ال اقر

لــو عويــ م عــىل قــا كنــ م عليــط عنــدي لصــافح كم املالئكــة » ق ل قيّول اهلل

  .عالّطرقات

 فص حده ب حل مق م.  ،هو بفة أهل احلق ئظ  الّ مكني:

التمكّع( لّذلب أ لقيّّ  ق مه  يف احلّل: ممث ل نلب: امرأة الع ي  م  يويف )

ة النّسّوةيدهي  قّّ  قألّه وهّت  ه فّوق ّدّّ فمقّ مهن يف احلّل:  الّالي قيعّن أيّدهين  دّّ

 . التلوين(

 والّتمكع بفة أهل النّه ي ت.  ،ف لّتلوين بفة أهل الدداي ت

 قفهوم الّ لوين عند النّوشبندّية: 

يسّّمى و ،اّن وحّدة اءمّ كثّرة الفّرق فال  جدّه  ،هو مق م الفرق بعد اءم 

ٻ  ٱ  ژ ق ل لع ط: اخللظ ب حلّظ وقاية الوحدة ب لكثرة.)ي ا ااشت( وهو شهوا قي م 

وب ءملة: التلوين اندهم أاّ  مّن الّتمكّع  .[37النوق:] ژ  پ  پ  پٻ  ٻ  ٻ  پ     

 اند غمهم.

 ا  وجوا أبّدمرااهم هن  من مصيلح ت اءم  والفرق وحدة المالح ة: وليع 

 فهم ممن ينفوه  مجلة ولفصيال .

 

(1)  
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االحتجّ ال  ى اند النقشدندية فهو قن هم خ ق  السلو  وهو م  التلوين اااأو

 ب خللظ ان احلّظ وهم أهل الغفالت. 

 وقوام اجلم :  

كرواالشتغ ل به اّم يواأل لع ط هو اجتما القلل واهلّمة ا  اهلل  . وهو مق م السّّ

  (.أو قق ٌء هت؟!ق ل:  ،قأين  ج قيتب ال قق ء): قيل احد الص حلع 

 . فتأمل!! ،الدداي ت اند النّقشدندّيةوهو مق م 

 ن:وام امللو  ق 

ّّظ إط  ّّو إيصّّ ل اخلل ّّ قف ،احلّّّظ ه ّّ م الع ّّو مق ّّ هلل وه ّّ ط: - .ب ّّه لع ّّ م قول  مق
 ويسّمى مق م النّ ول بعد العرو .  .[2اءمعة:] ژٹژ

 الصة الوول: خ 

 الّيلل ليريظ االيتق مة. الّتلوين: مق م 

  ت ا  الرّصاإ اقستقيم. الّتمكع: مق م االيتق مة والّثد

 م ا  الرّصاإ اقستقيم. اققو   الشيخ اقرشد الك مل ن: مق ماقلو  
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  والثالثون: ساععةالاملحارضة 

 هوالغنى بهلل الفقر 
 ع ان م امحة الّربوبّية.  قيظ العدواّية يف كّل ح له وا ل النّف الفور:

 فقر الك مل. تيجة الالغنى عاهلل: 

     ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے  ژ         

ة منّه..يئل أحدهم متى يستحّظ اقريد لقل الفقم؟ فق ل:   !إنا أ يدّظ اليّه بقيّّ

  .وإنا أ يكن له فهو له إن ك ن له فليع لهق ل:  ؟كيف نلبقيل: 

 .  أن يصم كّله هلليعنت 

 ركان الفور: ن 

 ا  الرّشيعة.  يلوكه ق ئم  الفقم ليكون  الٌم يسوس -1

 ان ّ قم اهلل. الفقم  وقٌا سج  -2

 وا  الّشكر اند الرخ ء.  ،الدالء اند ا  الّصربالفقم يقٌع سمل  -3

 اهلل.جليع يصم ف الفقم نكٌر يؤ ع -4

 وب ينه الغنى.  ،أل العدموظ هر ،وم يته الع ّ  ،بداية الفقر الّذّل 

 الفور: إىل سلوك كيف ال

 يكون نلب بّ:

 أي: إقي ل النّفع يف أحك م اهلل. : اخلرو  ان النّفع والّتسليم هلل لع ط -1

فإمّّ  قوالهّ  يفعّل هبّ  مّ   ،ال   بّم لنفسّب فهّت ليسّت لّب)ق ل أحّدهم: 

 . (يريد

 مّ  فيّب مّن خٍّم فهّو مّن أن لعلم أّن كّل  :أي: اااملاخللوص من قاية  -2
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 ّض فضل اهلل لع ط. 

  : من القللوالعلم والعمل واحل ل  نفعالالّركون إط إ الة  -3

 فمن قكن إط المه أ س أل اهلل إّي أل. 

 ومن قكن إط ح له يلده اهلل إّي أل.  

 ومن قكن إط معرفته حجده اهلل. 

 كن إط قلده أفسدأل اهلل.ومن ق

 يوى اهلل.  : ال يركن إط ءءٍ ا  نإ

 قوام )عبد الغنّي(: 

   إليّه مّن غّم ّأغنّ أل اهلل اّن مجيّ  اخلالئّظ وأايّ أل كّّل مّ  احّت مق م مّن هو 

    غنّي عد الغنى مح وهو اّلذي جعله ب ،لتحققه بفقرأل الّذاي وافتق قأل إليه بجمي  ّاه ،مسألةٍ 

 ه الغنّت.ويّد خللهم هبّمته اّلتت أمّدأل اهلل هب  من ايم للخلظ بقض ء حوائجهم

أل:  ّّ يقّول     ّشيخ أمحد يّمعت ه لّف قّ  ولد يل ال)ق ل الّشيخ أمع كفت قو قّدس 

أل فّأغمض اينيّه  أل   الّشيخ ادد الغنتيل:  ّّ يخ ايسّى الكّراي قّّدس  فذهدت للشّّ

 (.!مد قٌ ..! لقد أل   ب حل الوقت..!ولوّجه ثّم ق ل: 

يخو أل  محّد كفتّ قوأ قد ك ن كذلب و ّققّت الدرشّى فكّ ن الشّّ ّّ )ادّد  قّدس 

  .الغنت(

 الفوراط ثالثة: 

ّّ ل لعّّ ط: -1 ّّظ إط احلّّّظ: ق ّّر اخلل      ژہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے     ژ              فق

 وهذا اقق م ال يغنت ب حده إالّ ب هلل.    . [ 15ف ير: ] 

 اق ل. ة اق ل أو ادمه وب حل هذا الفقر يستغنت بوجوا فقر العوام: قلّ  -2 

  :يول اهلل ق ل ق وهذا ال يغنت ب حده ءء. فقر النّفع: -3 
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  (1).((ذهب  ل منّى نن يكون لط واديانلو كان العن آدم واد  قن »))

 الغنى ثالثة: 

 ان كّل م  يف الّد ي  واآلخرة. يعنت الغنّت ب هلل:  -1

 تس وى اندأل وجوا الّد ي  وادمه . وب حده  ي: غنى النّفع -2

ه ال يّّدومأو ب اتد ق ال ّّ هر  ا  جم   (غنى)الييلظ اليه الغنى ب ق ل: و -3 لصّّ حده  ا ّّّ

 . مهم ي ل

 
 

 

 من فتنة اق ل. ب ال: م  يتقى ،ئظ( كت ال: الرق  5959قواأل الدخ قي ) (1)
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  ة والثالثون:ثاقنال املحارضة

 ةتّذكّر واملوعظـال
 بحوة النفع بعد الغفلة.ال تكر: 

  ن يذكرأل ب خلير الق ام.كالم يصدق من الوااد لقلل مؤماملوعظة: 

ّّ ط:  ّّ ل لعّ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ے  ے  ۓ  ژ قّ

   .[116-115اقؤمنون:] ژٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۆ  ۈۈ
نّب ووققّة االمتحّ ن لسّحل م ،أخت اقريد:  حن اآلن يف االمتح ن واالختد ق

والعد اة ال  ،خلقه للعد اة هم من يعلم أن اهلل لع طؤمن الواات اقإن لذلب   ،اند اقوت

يي نومن ال شيخ  ،لسة أهل اإليمنجم صلإ إال بصحدة ول ولّذكر أن – له فشّيخه الشّّ

قّ ل  .أمّرأل العّ أ أن يّذهل إط أقض الصّ حلع     ولسعع  فس    حديث من قتل لسعيف 

ھ  ھ  ژ  قّّ ل لعّّ ط: .[55الّّذاقي ت:] ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ  لعّّ ط:

ٺ  ٺ   ژ  ط: قّ ل لّع  بة القلّل وقجواّه إط اهلل.لو :واإل  بة .[13غ فر:] ژے   ے  ۓ 

  .[19الراد:] ژٺ  ٺ 

ڌژ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ    ڇ    ژچ  

         ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ    وق ل لعّ ط: .[53غ فر:]

 يع كّل من يتذّكر يّتعد. ول ،يع كّل من يسم  الّذكرى يتذّكرل اخلالصة: 

   وعظة ثالثة:الولو  اّل ي تس م  امل 

هوات و لدّ ا أم له ب حده بوهو الذي  قلٌل مّيت: -1  لغفلّة والدعّد اّن بالشّّ

وبّ حل  .[5القي مّّة:] ژ ڻ   ڻ  ڻ   ۀ   ۀ ژ  ق ل لع ط: هو غم ق بل للّتذّكر.و ،اهلل

وال ومهم وا ته ونّكرلّه ال يسّتجيل ، بل يريد الفجوق هب ،هذا القلل ال يريد اهلداية
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ژ يّيد   قيول اهلل بواد  ىيتأّثر حتّ 

 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ل ويسّّوفالتقّوى يريد لل قهو  قلٌل حتٌّ مشغوٌل: -2 ه مشّغول ويؤجّّ  ،لكنّّ

وضّ  اجتماّت ه مّن أبّح اٍل وحول وهذا اال شغ ل يدده م  ،ق بٌل للتذكروهذا قلل 

 ،ال يسّتيي  العمّلو ،وب حل هّذا القلّل يتّذّكر ولكّن ال يتّوال يلٍّ يؤّثر اليه. ّمن

 واوااأل لدديل حي له وأبح به.  

اّ   ّوق فهّو  ا  كّلم نّكرله  اا  وق  الّذاكر هللهو القلل  قلٌل حتٌّ متذّكر: -3

  .[37ق:] ژٹ  ٹ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ژ     :ق ل لع ط .ق بٌل للتذكر

  : وهي رضعان العظة :ثمرة الّ تّكر

رأل     ا ة ب قسموا: إن كنّت وااّ   -1  فخ يّل بّ حل القلّل اقشّغول ونكّّ

ا  ّر إط قلدّب     إن كنت مواوظو. هلل ا  نكر القلل الّذاكر و األ ب حل وخ يل  ،ب هلل

 قواوظ واامل ا  لوجيه قلدب للوااد وإشّغ له ّب  ؟شغول؟ أم ناكر هلل هو مهل 

 به. 

فعنّدم  يّرى  ،جتّ قال وأخيّ ء اآلخّرين ا ة ب قشّهوا: يّتعّلم ويّّتعد مّن -2

عيد مّن واّد بغّمأل قّ لوا:  ،به إ س ن ا يص ويرى م يته يّتعد  الع ّة ب قشّهواو .السّّ

 .[24الفجر:] ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ژ ق ل لع ط:  .أقوى من اقوا ة ب قسموا

 رشوط االن فاع عالعظة: 

 ،اّلذي يع ّب كّ مال   جيل أن لرى أنّ أهي  الس لب لعمى ان ايل الوااد: ا -1

أقرال إط الكمل يف اإليمن نه ف بحث ان معّلٍم قصه ال يمكن أن لنتف  مف ّلذي لعتقد بن

 أّوال .واخللظ والعمل 
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 ق ل أحدهم:

ّّّمأل  ّّ ّم ّغ ّّّ ّّل اقعّلّّّ ّّّ  الّرجّّّ  أهيّّّ

 

 

 

ّّّم ّّّ ن نا التعلّي ّّاّل لنفسّّّب ّك  هّ

 

 

ّّّدو ّّن لصّّف ال ق م م ّّّ ّّذي الس اء ل

ّّنى  الضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 

 

 

ّت ّم ومن الضنى متيشّ وأّ   يقّي

ّّّه  ّّّت مثّل ٍّّظ ولأّل ّّن خلّ ّّه اّ  ال لنّ

 

ّّعلت ّّب إنا ّف ّّ ٌق الي ّّم ا  اّ ّّي

  ّّ ّّن غّيهّ ّّ  اّ ّّب ف مهّ ّّدأ بنفسّ  ابّ

 

ّّّيم ّ ّّّّت حّّك ّّإنا ا تهّّّّت فأّ   فّّ

ّّدى  ّّول ويقت ّّ  لقّّ ّّل م ّّ   يقّد  فهن

 

ّّ لقول منّّّب وينفّّّ  التعلّّّيم  بّ

 ،مّللة هّت  ويّل العلّم إط ااقشّكو ،الل واحلرام حلمن العلم بإ س ٍن الخيلو  

اّ      اّ مال  مّيلّع     ا ّق التّ م قّن     والّي قّة هّت نكّر اهلل فهنيّئ  ،وهذا ستّ   إط ي قّة

 . بدقه

حي ة قلل اقواوظ: جيل أن يكون قلل اقواّوظ إمّّ  حّتٌّ بّ هلل أو مشّغوٌل  -2

ّّن اهلل. ّّيال  اّّّ ّّ ط:  قلّّّ ّّ ل لعّّّ  ژگ  ڳ  ڳ  ڳڳ         ک  ک  ک  گ  گ  گژ قّّّ

ڤ    ٹ  ڤ  ڤژ           أمّّ  قولّّه لعّّ ط:القلّّل اقيّّت. آليّّة: اقّّراا ب و  .[56القصّّص:]

 القلل احلت. ف قراا به:   .[52الشوقى:] ژڤ   

فّّدعض النّّّ س  ،يفتهّّ ع يصّّلإ اخليّّ ال ليع كّّّل النّّّ س لّّ حيّّ ة العقّّل:  -3

وأ ت أهي  السّ لب . اوويفهم اوّثرتأيلل اقوهلم   يواابلإ هلم أن  ،قلوهبم ضعيفة

 وإن خ يل القلل ف فتإ قلدب.  ،ااد خي يل العقل ف فتإ اقلبك ن الوإنا 

ۈئ  ۈئ  ژ   قّ ل لعّ ط:من اهلوى: الّسالمة  -4   وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ   وئ   

ٺ  ٺېئ  ېئ    ٺ  ٺ   پ   ڀ  ڀ     ڀڀ   پپ    ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

 . [ 27هوا:   ژۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۅژ     ق ل لع ط: و   . [44-43الفرق ن:]

: في لّّل ا  إن .[14النمّّل: ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پٱ  ژ  قّ ل لعّ ط:و

 الّد ي  واقتع يل واقتكرّب واحل يد سرمون اال تف ا من اقوا ة.



 129 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ  قّ ل لعّ ط:إقام الواعظني الورآن الكريم: 

  ژڱ  ڱ  ں ڳ  ڱ  ڱ  ژ       :قّّ ل لعّّ ط .[29ص:] ژڃ   ڃ   چ

ح قي ااقايض الّيّيدةاخلم يف ف لقران ك قير يندت  .[26الدقّّرة:] و  يف الصّّ  ،ويندت الشّّ

ٺ  ٿ  ٿ  ژ  . ق ل لعّ ط:لذلب قيد اهلل النف  به بقدول اقواوظ للموا ة ويالمة قلده

ّّ ط:. و[37ق:] ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ ّّ ل لعّّ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ژ   قّّ

 لييل.ا لدلد الييل: القلل اقراا ب [58اااراف:] ژڀپ  پ  ڀ    ڀ       ڀ  

 : ا  ااقل اّلذي يتدّبر القران ينتف  هبذأل اخلمعإن فوائد تدّعر الورآن: 

ڭ  ڭڭ  ژ       قّ ل لعّ ط:ميّ ان قبّّ ّ : فّ لقران ر ّّفّرق بّع اخلّم والّش ي -1

    .[1الفرق ن:]ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 ايٍّة ؟ وكّّل وم  هت حقيقّة خلقنّ  ؟لقن خرة: ق نا خيعرف حقيقة الّد ي  واآل -2

    ڦ     ڤ     ڤ    ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ژ  قّ ل لعّ ط: .من الّسوق اقكّية لذّكر  اآلخرة

ڦ ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ      ڦ      ڦ 

ک    ک    ک     ڑ    ڑ     ژژ     ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  

    اال اّ  اقغفّرة اّن اإل سّ ن أ يدّظ مك ّ  ففت اآليّة: قّّدم العّذ  .[20احلديد:] ژک

هّت اخلرقّة اّلتّت لسّتعمله  اقّرأة مّ   تفّ  بّه قلّيال . وقّ لوا: اقتّ ا: وللّصلإ م  اهلل. 

گ  ڳ    گ  گژ  :قّّ ل لعّّ طو .فتأمّّل حقّّ قة الّّد ي  احلّّ ئض لتن يّّف  فسّّه 

  ژں         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں 

 الذي أجرم بحظ  فسه وليع الك فر.اقجرمون: اقجرم 

ة اامّّم وأيّّّ م اهلل: -3 ھ  ھ  ے  ے     ژ        قّّ ل لعّّ ط: يّذكر قصّّّ

 .[5إبراهيم:]  ژۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ

يي ن وخدثّه يعّرف  -4  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ژ        قّ ل لعّ ط:: وانّ األ بمك ئد الشّّ
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ّّ ير:] ژڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  ڄ   ڄڄ  ڃ ّّ ط: .[6ف ّّ ل لع ڭ  ژوق

  .[268الدقرة: ژڭ    ڭ    ۇ  ۇ

من برك ت القران م  يصيل القلل مّن  فحّ ٍت فيف الصدق:     جيعل ا رشاح -5 

كم نن »)) :قيول اهلل  ق ل وقا ية.  ث  رعهط فليورْن الورآن  إذا نحب نحد    (1).((حي  د 

 ح القلل. أّن مداق اإليمن والفهم كّله هو بال :  يدظ ستنت  ممّ 

 قفسدات الولب: 

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ژ   :  ق ل لع ط:السيئة  الّصحدة  -1

ے     ے    ھ         ھ        ھ     ھ      ہ     ہ       ہ      ۀ   ۀ    ہ         ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ 

ىت  يت  جث  ژ    وق ل لعّ ط: .[29-27ق ن:الفر] ژۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    

    ٺ      ڀ    ڀ       ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ يث  حج  مج    مث  ىث

 .[55-51الص ف ت:]   ژٹ   ٹ      ٿ     ٿ      ٿ     ٺ  ٿ     ٺ       ٺ

 . كميل الّشد ال إط الفتي ت اهلل:ميل القلل ان  -2

م راال واءّنع واقنّ ّّلّش الّيعّ م وا :ك  ّت مد حّةولو  الّشهواتكثرة الد ا  -3

  .ا  ف له كثم ا    م كثم ا  رشال كثم ا  من أكل كثمأحدهم:   لقوالكسل... 

عينــاي  نفس وّمد  عيــده قــا عرفــتواّلتي   ل قيول اهلل قيول اامل:  -4

  .ال يل ويان حّ ى يوبض اهلل روحي -بفنيّ  -إالّ  ننت نّن شفريّ 

وال  ، األقل قــا نرضــعت نم  ولــدهالوال ،األقل رمحة ألّق ي:  ل قيول اهلل قو

   .ا  غرس غارس  شجر

 

(1)

 قواأل أبو  عيم يف احللية والديهقت واابده   وابن أيب الد ي  يف قرص اامل. (2)

 (. 2/321-1( وقواأل الديلمت يف الفراوس: )2/51/52أخرجه اخلييل يف الت قيخ ) (3)
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 :ل اسعة والثالثوناملحارضة ا

 ماعالسّ

اقسموا.لنديه القلل ا  مع   السامع: 

ۆئژ   ۆئ   ۇئ   ۇئ وئ وئ   ەئ    ژەئ   

موقوفٌّة  هّ كلّ  الّد ي  احليّ ة قغّم أنّ درص الّسم  ا  ال يف اآلية قّدم اهلل لع ط 

اآلخرة ف قعّول ا  الّسم  م  يصحإ احلي ة أّم   ،ال ا  بحة السم  الدرص بّحة ا 

  اااّت اهللاقكلّف سّم  يفعنّدم   ،الدرّص السّم  اّ   لّذلب قّّدم ،أكثر من الدرص

ما مقّّدٌم لذلب ف ،فيكون ّ السع اة السم  ب هلليداوأل فيؤمن  فعّ   .اّ  الدرّص السّّ

ما يصّم مؤمّن  ،يمعه لّداات اهللن يعيت اقسلم أ ه ب لسّّ ما يكتّل كّ فر    ا ّّ  ،ا  وب لسّّ

ما يفّو  ،وب لّسما ينخفض ،وب لّسما يرلقت م ،وب لسّّ ژ  قّ ل لعّ ط: ا خيّسّ. وب لسّّ

ّّدة:]  ژمئ  ىئ  يئ ّّرنف .[108اق ئ ّّ لّتقوى.  ق م  ب ّّّ ّّ ط: والس ّّ ل لع ۈ  ٴۇ  ژ ق

م  ب إل صّ ت. قّرنف .[204:اااراف] ژۋ  ژ ھ  ھ ژ   ل لعّ ط:ّق و السّّ

ّّة. قّّرن ف .[16التغّّ بن:] م  ب لّي ا  ژ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭژ     قّّ ل لعّّ ط:والسّّّ

 ب اليتعداا.الّسم  قرن . ف

واإل س ن بيديعته يتأّثر  ،االم أّن الّسما بفٌة من بف ت اإليمن وله ااثر الكدم

وهو مفت ح اخلم والّثدّ ت اّ  اإليّمن  ،قلل اإل س نإط  اقفت ح للّدخول هوف ،ب لّسما

يوب اقّرّبع انّدم   ،هفيسّتقّر يف قلّد  ،اقريّد نح نح فكالم الّشيخ يّدخل إط أح  هلّذا كّ ن الشّّ

يدّّ يعون اقريّّد اّّ  الّّّذكر يد يعو ّّه اّّ  أن سرضّّ ويسّّم  اقيّّه ولّّو مّّّرة  واحّّدة  يف 

 اايدوا ا  ااقل.  

مّّرة  اّ    ألّى النّدّّت فقّد  ،ن من أبح بهسّل يما القراك ن قيول اهلل و



 132 

فقّ ل ابّن «اتل عّل الوــرآن»وق ل له:   ابن مسعواٍ 

»قيّّول اهلل 

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ژ 

  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ

«. ف لنّدت .لأّثر ارب الّسما ب قسموا 

 : الّسامع والّسلوك

ظ يعّرف مّ نا يسّم  ولّذلب ينتقّت  ،لّأثمالّسما له أا م وأخير  ف قريّد اقوفّّ

يخ غّذاٌء لقلدّه ولصّفيٌة ول كيٌّة لنفسّه ،ا تق ء ما لغّم نلّب يرضّّ  ،فسّماه للشّّ والسّّ

 ب لقلل ويفسدأل اّن أّي ءٍء لسمعه يصّل يف القلل. 

قّ ل  ،عوا ألدّ اهم منّهلذلب خ فوا منه ومن ،لقد الم اقرشكون خيوقة الّسماو

ما بّفٌة مّن بّف ت ف. [26فصلت:] ژۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۓژ  :لع ط هجران السّّ

 الكفر. 

وإنا يمعت الّنقص  ،فإنا ك  ت اقع   يّيدة وخّمة ب ق القلل كذلبفد لسما 

 : ق ل قيول اهللحلظ النقص ب لقلل والسلو . 

  .لاملرط عىل دين خليلط فلينظر نحدكم قن نال»

  :الولبارتباط سامع الّرنس عسامع 

م إن  ة هلّ  جهّ   السّّ  ،مهمتّه ااخّ ل الكّالم إط القلّلو ،مجي  الك ئنّ ت احليّّ

أنٌن قّد لسّم  ولكّن الّّرأس فّإنن  ؟القلّليف كل معنّى هل يستقر ولكّن ليستقر فيه 

 

 .ند قراءة القرانب ال: الدك ء ا ، ئل القران( كت ال: فض4667قواأل الدخ قي ) (1)

ه ،( كت ال ال هد ان قيول اهلل 2300قواأل الرتمذي ) (2) وأبّو ااووا  ،ب ال: مّ  جّ ء يف أخّذ اقّ ل بحقّّ

 ب ال: من يؤمر أن جي لع. ،( كت ال: اااال4193)
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إنا ك ن و ،كثر من  فعهأالسما اند نلب رضق   هلوى فيكونسم  إالّ بلال بمء  لقللا

 .      فع حينئذٍ يكون  نف  قلده من قران وموااديسم  م  يف    القلل يّيد

 آالت الّسامع: 

ه السّ م  يسم   :الّسما ب لّيد  واهلوى -1 مّ  هيّواأل ويوافقّه ويصّّم اّّم ال سدّّ

   .ويرض أل 

ن يقّرأ الّسما ب إليمن  -2 والّرض : أّولّه إاقا : لّدق  معّ   للّب الكلّمت ممّّ

 .[1:اءن]  ژ ڀڀ  ڀ   ڀ ژ     ق ل لع ط: .اليب

   .[285الدقرة: ژے   ےژ ق ل لع ط: .ث  يه ا م: م  قدل العمل

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ژ     :قّ ل لعّ ط م  بعد السّما. ث لثه إج بة:

 [193ال امران:  ژۅ  ۅ  ۉ

 قا: ويه ان قّبهفيم يرقيول اهلل  ق لومفت حه كثرة نكر اهلل:  الّسما ب هلل -3

وعرصــه  ،فإذا نحبب ط كنت سمعط فبــي يســم  ،ّر  إيّل عالنّوافل حّ ى نحّبطكال عبدي ي و

 .ويده اّل ي يبطش هبا ،فبي يبرص

ف ء أفضل أوقّ ت قّراءة القّران هّت بعّد الّذّ  واالم: أنّ  كر وانّد يّ ا ت الصّّ

ما إجي ّب ّالسليم يتأّثر بس لقلل ف  يدّ  فيّهولن ،ويف هّذأل ااوقّ ت    ويّلد    راة مّن السّّ

 .   اقسموامع 

ّّ ل لعّّّّ ط:  -4 ّّذموم: قّّ ما اقّّ ّّّ ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ           السّّ

ّّة:]  ژ ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې ّّ  ،[47التوبّّّّّ  أمر اهلل ّفّّّّ

 ن فقع.الّصح بة أن يتجنّدوا اق

 ّمل!!.. فتأ؟نا ك ن الّصح بة يتأّثرون من اقن فقع وكالمهم فكيف بن فإ

 

 ب ال: التواض . ،( كت ال: الرق ئظ6021واأل الدخ قي )ق (1)
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اخلالصة: 

 ر الّسامع: يف نث حاديث  رشيفة  ن 

»: قّّ ل قيّّول اهلل  -1

نعم العطّية كلمة حــق  تســمعها ثــّم حتملهــا إىل ن   لــك »:  ل قيول اهلل ق -2

  .قسلم ف عّلمط إّياها

 نثر الغناط: 

إليّه  ااغنيّةفإنا يمعت الّنّغم فّتإ القلّل واخّل معّ    ،النّغم مفت ٌح للقلل

   قاقية فنعم وإن ك ن خّالف نلّب اقسموا فإنا ك  ت يف ااغنية معفيه اقعنى فيندت 

 ،اخلّت إط القلّل معّ   القّران ف  صّلإ القلّلب لقران  إنا لغنّيتكذلب و ،فدقدقأل 

فغنّ ء  .ليس قنّا قن مل ي غّن عالورآن :ق ل قيول اهلل  ،لذلب  دال التغنت ب لقران

بّ لقران جعلّه  ولّيع اقّراا بّ لتغنت ،غّم القّرانوال يوجّد أمجّل مّن   ،القراناقؤمن 

 . ك لغن ء اقعهوا ولكن جتويدأل بأحد النغمت ال ييم احل ينة كنغمة الصد 

يع ويّيلٌة للمدتّدئع وّل  وفّه ي  القلل للّّذكر هيّ و ىليّ هي و ا الّدينت فهأّم  اإل ش

 غ ية أو اد اة. 

  .إيم ب متّكن اللهو منب ام ق فإنا ،دالء هو اللهوال أكربأّن أهي  الس لب واالم 

 الّصح بة:غن ء مث ل ا  

 

 (.4/87قواأل احل كم ) (1)

 (.1386قواأل ابن اقد ق  يف ال هد ) ،(12421قواأل اليربا  ) (2)

 (.١٣امللك:  ژٱ  ٻ  ژ ب ال: قول اهلل لع ط: ) ،( كت ال: التوحيد6973قواأل الدخ قي ) (3)
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 اللهّّّم لّّّوال أ ّّّت مّّّ  اهتّّّدين 

 

ّّّن  ّّّّّّ ّّّدقن  وال بّلّي  وال لصّّّّّّّ

ّّّن   ّّّّ ّّّينة  الّي ّّّّ ّّأ  لن يّك  فّّّّّ

 

ّّّّّدام إن  القينّّّّّ  ت ااّق  وثدّّّّّّ

ّّّن   ّّّ ّّوا الّي ّّد بغّّّّ  إّن اإلط قّّّّ

 

 

ّّّّّّّّّّّنة   ّّّّّّّّّّّن إن أقااوا فّّت  أبّي

ّّ  ألينّّّّ   ّّن إن بّّّّيإ بنّّ  و حّّ

 

ّّوا ّّي ح اّولّّّّ ّّّن  وب لصّّّّ ّّّ  الّي

 : ادنحوال الساقعني لإلنش 

ة الدرشّّية يف ايّتلذان  -1 يمٌا ب لّيد : وهّو يشّرت  فيّه اخلّ ّص والعّ ّم ب ءدلّّ

وت احلسّّن.  ّّّدوقاناوالصّّّ ّّ لّيد  ال م  ب ّّّدوقان الفلكّّّت  ،المّّة السّّّ وهّّو االمّّة ال

 واقيالن واالهت ا  اند بدايته.  ،وهذا اند اشتدااأل  ،الّيديعّت 

أو  ،أو اتّ اٍل  ،نكّر خيّ اٍل  لّل مّنحل ل: وهو لأّمل م  يرا اّ  القيمٌا ب  -2

 أو فرح.  ،أو خوٍف  ،أو نكر اشتي ق ،لصديٍظ لواد

 . بصف ء التوحيدوب هلل وهلل وهو يما يمٌا بحظ:  -3

 امع: والّصياح نثناط الّس  ةاقركقا هي حويوة 

 ق ل أحدهم: 

ّّّكر أنّ  ّّّّّّّّ ّّّنت لّّن ّّّّّّّّ  إن ّك

 

 ّّّ ّّّ ّّدة   و فّع ّّ ن ف ئّّّّ  لخحلّّّّ

ّّواي  ّّل اللّّّ ّّ   ر إط اإلبّّّ  فّّّ

 

 ّّّ ّ ّّب يدّع ّّد منّّ ّّّّن أغلّّ ّ  ّه

  ّّ ّّّحلو هّلّّ ّّ ّّداّي ّّّغم احلّّّ ّّ  ّ   

 

ّّداء ّّّتقي  الديّّّّ ّّّ ّّّ   ّف ّّّ  قيّع

 

 السامع:  يفهل السلوك نقوال ن 

وإنا قأيت اقريد سّّل  ،الّسما فتنٌة قن يلده ال قن ب افهق ل اءنيد قمحه اهلل:  -
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 . الّسما ففيه بقّية من الدي لة

 أل فتنة وب ينه اربة. ق ل الّشديل قمحه اهلل: الّسما ظ هر -

  ال يصلإ الّسما إالّ قن له  فٌع مّيتٌة وقلٌل حّت... ق لوا: -

نّية نّقا النّوشبندّية قّدس اهلل نرسارهم العلّية: واجتنّ ال  ،الت موا مت بعة الّسنّة السّّ

وإن أ يكّن هلّم  ،ن فّيهم اولّة اقت بعّةوهلذا يفرحون ويستدرشون إنا ك  ،الدداة الّد ّية

مّن هنّ  أ  ،فتوق اقت بعة م  وجوا ااحوال ال يقدلّونومتى أحّسوا  ،ءٌء من ااحوال

وإّن الّّرقص  ،دة اليّه ب ّلفّ ٍق وإمجّ اٍ وأ يقدلوا ااحوال اقرتلّ  ،جيّو وا الّرقص والّسما

 ژڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ ژوالّسما ااخٌل يف اللهّو واللعّل وقولّه لعّ ط: 

 .[6لقمن:]
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 األرععون: املحارضة 

 وتة وامليااحل
 .[122اا ع م:]  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  لع ط: ق ل

.[80النمل:] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤژ لع ط:  ق ل

 .[2النحل:] ژگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱژ  لع ط: ق ل

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ژ              لعّّ ط: قّّ ل

 .[97النحل:]  ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 وحي ة اخللوا يف اآلخرة.  ،لّد ي حي ة الّروح يف اواقراا: 

ة يف مثّل هّذا  :إّ ه لتمّر يب ي اٌة أقول فيه ) أحد الع قفع: ق ل إن ك ن أهل اءنّّ

 . (إنا  هلم يف ايٍش يّيل

 ياة واملوت: ننواع اق

يّ  بنّّت جّ لع : احلكّيم  بّ ي  لقّمنن وّم : واءهل مّوت ،العلم حي ة -1

هلل سيّت القلّوال اقّيتّة بنّوق احلكمّة كّم سيّت ااقض فإّن ا ،بركدتيب علمء و امحهمال

 . بوابل اقير

 وضعفه  موت: فقّوة اإلقااة اليٌل ا  قّوة احلي ة.  ،اإلقااة حي ة -2

 ،الدكّ ء ،عالمّة حيّ ة القلّل: اقراقدّةف: والغفلّة مّوت ،الذكر حي ة القلّل -3

 لّ هد. ا ،ء اقن ج ةبف  ،بالة الليل ،اهلّمة

  وّدة ااغي ق موت. ،حي ة الّروحاقحدة  إفراا -4

  :لبثمرة حياة الوقاهي 

 .[58يو ع:] ژک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ژ  لع ط: ق لالفرح ب هلل. هت: 
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 قراتب الفرح: 

ّّ ط: -1 ّّ ل لع ّّ هلل: ق ّّرح ب   ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦژ  الف

 .[36الراد:]

ّّ ء اهلل: -2 ّّرح بعيّّ ّّ ل  الفّّ ّّ ط:قّّ ال ] ژہ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہژ  لعّّ

   .[170امران:

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ژ  أّم  فرح اقوت: وهو االغرتاق بّ لنّعم. قّ ل لعّ ط:

 .[4اا ع م:] ژمب   ىب  يب  جت

پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ژ  ايم   صيحة اهلل لعّ ط: أهي  الس لب 

 .[64العنكدوت:] ژٺ

 :اق ننقا 

   .ح انمتوابل االقد ك ن قيول اهلل و ،ضد الفرحفهو 

 قوببات اق ن عالنّسبة لعاّقة املؤقنني: 

 وهو ّموا.  ،الّتفكم يف الّذ وال اق ضية -1

 وهو ّموا.  ،الّتفّكر يف اقوت -2

 وهو ّموا.  ،إط من هو ألقى منه فيح ن ا  لقصمأل الس لب  ر   -3

 

 

 

 

( ب ال: ليدلي الش هد 1/51ااح ايث اليوال لليربا  ) ،(2/194االئل الندوة ايب  عيم اابفه   ) (1)

 الغ ئل.
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 واألرععون: ادية املحارضة اق

 ةلـمعرفا
ثّّّم لفنّّى  (أفعّّ ل احلّّظ يف اخللّّظ) يدّّدو لّّه الشّّّ هد ،العّّ أ بّّ هللهّّو  العــارف:

واهد. (احلظ)فيكون اقشهوا  (خللظ)االّشواهد قّ ل  فيضّمحل اإلخّالص ولفنّى الشّّ

  .ننا نعلمكم عاهلل ونشّدكم لط خشية قيول اهلل 

 ربات املعرفة: د

ٻ  پ   ٻ ژ قيقة العينّية. قّ ل لعّ ط:عرفة حقيقة: هت بلوغ مق م احلم -1

 .[260الدقرة: ژپ  پ

لو م -2  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژقّّ ل لعّّ ط: : عرفّّة حّّّظ: وهّّت م يّّة السّّّ

 .[143اااراف:]

 ف: صفات العار

هالعّّ قف - وال يّّرى لّّه اّّ  أحٍّّد  ،وال يع لّّل ،وال خي بّّم ،: ال يي لّّل بحقّّّ

  .فضال  

 ح بهللٍت. وال يفر ،: ال يأيف ا  ف ئتالع قف -

 ك ئٌن م  اخللظ ب ئٌن انهم بّّسأل. أي:  ،: ك ئٌن ب ئنالع قف -

 وهو مق م الرّتبية.  ،الع قف:   ل بعد الّصعوا -

 : نقلب منل ف:ثمرات جمالسة العار

 الّشّب إط اليقع.  -1

 

 (.11/313ب ال: اخلوف من اهلل ) ،الد قيفتإ  (1)
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 الّري ء إط اإلخالص.  -2

 فلة إط الّذكر. الغ -3

 الكرب إط الّتواض .  -4

 يوء الّيوّية إط النّصيحة.  -5

 رائق املعرفة: ع

ڑ  ژ   :الّّّّذكر والفكّّّر ااّا: -1 ڑ   ژ   ژ       ڈ  

گ   گ   گ گ   ک      ک   ک         ڱ       ڳ           ڳ      ڳ     ڳ     ک  

ۀ       ڱ   ڱ  ڱ  ڻ   ڻ   ڻ   ں  ڻ      ہ   ں   ہ   ۀ  

ہ ژہ  

.[37ق:] ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ ژ  ق ل لع ط: ،الّّسي : الّذكر -2

                    .[37ق:] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ  ق ل لع ط: ،أ: الفكراابي -3

 ؟ ط الّ كليفهل عاملعرفة يسو

  .مستحل...( –مكروأل  –مت  –لّترشي  )أمر الع قف ال خير  ان اق ئظ ا

  ؟ ( يقولون: إّمم يصّلون برت  احلرك ت يّداون اقعرفة       إّن أقوام ) :  قمحه اهلل -  قيل للجنيد 

ذي يّسّق    ، لكّلمّوا بإيّق إ اااّمل هّو انّدي ا ّيم      إّن أقوام ) :  قمحه اهلل   فق ل اءنيد  والّّ

ذي يقّول هّذا وي   أحس  وإط اهلل    ، اهلل  قفع بّ هلل أخّذوا اااّمل اّن  ! إّن الّع ن ح ال  من الّّ

 .  ( إالّ أن س ل بينت وبينه    ، الرّب نّقة ولو بقيت ألف ينٍة أ أ قص من أامل   ، قجعوا فيه  

ّ يه اهلل لعّ طهت شهوا احلقيقة  اقعرفة: اخلالصة: والعلّم بأيّمء اهلل  ،بميلظ لّن

ّر ّيف السّّ ومجي  أحواله واوام من ج له  ،م  الّصدق هلل لع ط يف مع مالله ،لع ط وبف له

اّن  فسّه  اقريّد فدمقداق بعّد ،الّرايئةوالّتيّهر من ااخالق  ،والّرجوا إليه بكّل ءءٍ 

 مقداق معرفته برّبه.
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 واألرععون:  ثانيةاملحارضة ال

 اليقيـن
 فهو مّال  القلّل وحقيقّة ،   مرلدة الّصّديقّية وهو اقك شفة للحقيقة اي   اليوني:

 وبه يعرف اهلل.  ،اإليمن

حخ  مخ  جس     خت  مت   ىت   يت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ ژ      ق ل لع ط:يل:  تأص

  [32اء ثية:] ژ حس  خس    مس  حص  مص  جض 

 عالقة اليوني: 

عــىل قــا مل  ا  وال تــتقّن نحــد ،عــىل فضــل اهلل ا  ال حتمــدّن نحــد: ق ل قيّول اهلل 

 ،كراهيــة كــارهيــرّده عنــك  وال ،ال يسوقط إليك حرص حــريص فإّن ركحم اهلل ،يؤتك اهلل

وبعــل اهلــّم واقــ ن يف  ،وإّن اهلل ععدلط وقسطط بعل الّروح والفــرح يف الّرضــا واليوــني

  .الّشّك والّسخط

 دربات اليوني: 

كشّف الغيّ ء مّ  ا اات  لو): يّيد   ايّل  ق ليكون القلل ويمأ ينته:  -1

 الم اليقع.  وهذا مق م: .(   يقين

أبدحت كأّ  بعره قيّب )ح قثة:  كقول .الكشف الّروحّت ل: مك شفة القل -2

 اع اليقع. ،ذا مق موه. (ب ق ا  

 .براية اي ت اهلل الع مى مك شفة الدرص: وهو حّظ اليقع وهو يف اآلخرة -3

ة والنّّّ ق حقيقّة)قّّ ل أحّدهم: نفحــة:  فقّّ ل:  (وكيّّف؟)قيّّل لّه:  ،(قأيّّت اءنّّ

فّإّن  ،تت هلم بعينيه اثر اندي مّن قايتّت هلّم بعينّتوقاي تهم بعينت قيول اهلل قأي)

 

 (.2/309ب ال: ارين قيع اقالئكت ) ،أخرجه السيويت وأخرجه أبو  عيم يف حلية ااولي ء (1)
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 . (وبرصأل م   اغ وم  يغى ،برصي ييغى وي يي

 مرات اليوني: ث

اجدت قّن أيقّن ب حلسّ ال ثّّم هّو ال ): اهلّمة الع لية: كقول أيب الدقااء -1

 .  (يعمل

ّّدقااء ّقصّّ  -2 ّّّم هّّو اجدّّت قّّ ): ر اامّّل: كقّّول أيب ال ّّ قوت ث ن أيقّّن ب

 .(يضحب

 . (اجدت قن أيقن ب ءنّة والنّ ق ثّم هو ين م): قول أيب الدقااء كالّ هد:  -3 

 . فمى النقمة اع النعمة ،الدالء اندأل  عمةيصم  -4

فضّل  ت بّ لعيش أوّم  ،د مشى قج ٌل ب ليقع ا  اقّ ءققمحه اهلل: -اءنيد  ق ل

  .واهم الّروحّية( إط أاال أهل اليقع بإخف ء قمحه اهلل)يشم ق    منهم يقين
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 واألرععون: ثالثة املحارضة ال

 راســةالفِ
فهت مك شفة  ،هت  وٌق يقذفه اهلل يف قلل اددأل ليفّرق بع احلّظ والد يل الفراسة:

 اليقع ومع ينة الغيل. 

ٱ   ژ           لعّ ط: وق ل  ژڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ژ  لع ط: ق لتأصيل: 

 [ 30ّمد: ]   ژ ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ

ط ينظــر » ق ل قيول اهلل قولّه  ثّم لّال:  .عنــور اهللاّتووا فراسة املؤقن فإنــّ

   .[75:راحلج] ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦژ  لع ط:

ۇ  ژ   ا ي  يويف: ق ل لع ط:ثالثة: أفرس النّ س ): ق ل ابن مسعوا 

ۋ ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ     ھ    ژوابنّة شّعيل: قّ ل لعّ ط: .[21يف:يو] ژۆ  

        ق ل لع ط:وامرأة فراون:  .[26القصص:]  ژھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 .[ ژڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳژ 

رأل اّن اقحّ قم وأمسّب  فسّه اّن ّغّض بّص من ؟ وام الفراسةف نصل إىل ق يك

هوات ر ب ينّّه  ،الشّّّ ال  يّّىل  ،أكّّل احلّّاللو ،ريعةّالشّّ ب قراقدّّة وظّّ هرأل ب ّلدّّ ا وامّّّ

 فرايته. 

 : كشف النّبّي 

ّّ ل ق - وا)): يّّول اهلل ق ــن وراط  ،نقيمــوا صــفوفكم وتراصــّ ــإيّن نراكــم ق ف

  (2).(( هري

 

 يوقة احلجر.ومن  ب ال: ،( كت ال: لفسم القران ان قيول اهلل 3052قواأل الرتمذي ) (1)

 .(687، ققم 1/253أخرجه الدخ قى ) (2)
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 وابن قواحة قدل ا  وجعفر ا   عى  يد أّن قيول اهلل   ان أ ع بن م لب -

تها بعفــر فأصــيب ثــّم ت الّراية كيد  فأصيب ثّم نخــ نخ»)) : فق ل ،أن يأليهم اخلرب

نختها اعن رواحة فأصيب وعيناه تــترفان ح ــّى نخــت الّرايــة ســيف  قــن ســيوف اهلل 

  (1).((ح ّى ف ح اهلل عليهم

 الكشف يف الورآن: 

ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ قّّّّّّّّّ ل لعّّّّّّّّّ ط:

   ژڤ

كف ية. حدة مويى يف يوقة الكهف أثن ء ب ويف كشف اخلرض 

 شف: ننواع الك

قّ ل وهو كشٌف ب اق.  ،يف القلل اهللمن  وق وقوا حقيقت: من كشف  -1

 . (إنا ج لستم أهل الّصدق فج لسوهم ب لّصدق فإّمم جواييع القلوال)أحدهم:  

بحسن واير لرا ا  قلل اقريد خ وهت  ،وأوه مٌ   يح ٌت ش خي يل:كشف  -2

لدّه ونلب حلرقة ق    لب كشفى نوير (اقهدي)من ي ّن أّ ه  :مث هل  ،ي نّه  حقيقةف ية 

 ا  اقسلمع. 

 الّشيي ن ليضّله ان يديل اهلل. شيي  : وهو كشٌف ك نال يصّوقأل  كشف -3

  بوقة. ا  فيس: وهو حديث  فٍع يتيّوق اليتحك مه في هر أخم  كشف -4

 

ق ل فيه وهو ا  اقنرب )وم  يرهم أمم اند  (.و ،قواأل الدخ قي (1)
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 واألرععون:  راععةالاملحارضة 

 ص خالاإل
 حّتى ان النفع.  ،عمل ان مالح ة اقخلوق تلصفية ال اإلخالص:

   .[5الدينة:] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںژ  لع ط: ق لتأصيل: 

  ژک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ 

ة  أّي نلّب  يئل قيول اهلل  ان الّرجل يق لل قي ء  ويق لل شج اة  ويق لّل محيّّ

ن كلمــة اهلل هــي العليــا فهــو يف ســبيل قن قاتل ل كو : اهلل يف يديل اهلل؟ فق ل قيول 

  .اهلل

والعمّل مّن أجّل النّّ س  ،لّر  العمّل مّن أجّل النّّ س قيّ ء)ق ل أحدهم:  -

 . (واإلخالص أن يع فيب اهلل منهم ،رش 

 ف لّصدق هو االيتق مة ا  اإلخالص.  ،ال ينف  اإلخالص بدون بدٍق و

 دربات اإلخالص: 

 : بمش هدة منّة اهلل اليه ولوفيقه له. ا  قاية العمل ان العملإخر -1

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ژ  اخلالص من يلّل العّوض اّن العمّل: قّ ل لعّ ط:  -2

 .[21النوق:] ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ

اّن  وبّ لعلم بّ لعج  ،عة ب قت العيوالالنّ ول ان الّرض  ان العمل: بمي ل -3

 وبّية. أااء حقوق الّرب

 لعمل. من ا احلي ء -4

 

 

 ب ال: من ق لل لتكون كلمة اهلل هت العلي . ،( كت ال اءه ا والسم2599ي )قواأل الدخ ق (1)
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 كيف تصّفي العمل؟ 

 ب لعلم حّتى ال يرافظ العمل جه لة.  -1

 لخرو  ان الع اة. تجديد النية اند العمل وأثن ئه وبعدأل لب -2

 ه اند اخلدمة. فال لقف ّات ،ن الفتوقبحفد النّفع م -3

 .   يسوق  فسه كرهأن يقدل ا  العمل ب قحّدة حّتى ال  -4

 القات املخلصني: ع 

يوب بعّض اقريّدين مّن خرايّ ن فقّ ل هلّم: قدم ا - بّم يّأمركم )  أحّد الشّّ

وسّه.. أال يّأمركم )فقّ ل:  (بكثرة الّي اة م  الت ام الّتقصّم فيهّ )فق لوا:  (شيخكم؟

 تأّمل اقج ت اإلخالص!! ف (ب لغيدة انه  براية مددهي !!

إنا بذل )فق ل:  (لعدد أّ ه من اقخلصع؟متى يعلم ا): قمحه اهلل قيل لذي النّون -

 . ( لة اند النّ سّاقجهوا يف الّي اة وأحّل يقوإ اقن

قّه لح إنا بّ ق خح )فقّ ل:  (؟   متّى يكّون الّرجّل خملّص )قيل ليحيّى بّن معّ ن:  -

 . (ومن نّمهكخلظ الّرضي  ال يد يل من مدحه 

 فحة: ن

 ق لوا: من أخلص هلل ايتخلصه اهلل.  -

 ص اقريدين. ي ء الع قفع أفضل من إخالق لوا: ق -
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 واألرععون: اقسة اخلاملحارضة 

 الـمراقبة
 ايتشع ق العدد   ر اهلل لع ط له يف كل أحواله.املراقبة: 

[235الدقرة: ژگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گژ  ق ل لع ط: تأصيل:

ۈ  ۈ  ٴۇ    ۆ ژ قّ ل لعّ ط: و .[52ااح اال:] ژک  ک  ک  ک گ  گ  ژ ق ل لع ط: و

   .[4احلديد:]  ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ ق ل لع ط:و.[14لعلظ:ا] ژۋ

  .فإن مل تكن تراه فإّنط يراك ،نن تعبد اهلل كأّنك تراه :ق ل قيول اهلل و

 . (من قاقل اهلل يف خوايرأل اصمه اهلل يف حرك ت جواقحه)ق لوا: 

م اهللولع  ،االمة اقراقدة إيث ق م  أ  ل اهلل)ق لوا:   مّ  بّّغر ولصّغم ،يم مّ  ا ّّ

 . (اهلل

ب  وال ،لقلدب و فسّب    نا جلست للنّ س فكن واا إ)شيٌخ قريدأل:  وق ل يغّر ّّ

 .(فإّمم يراقدون ظ هر  واهلل يراقل ب ينب ،ليباجتما النّ س ا

 : حال املراقب هلل تعاىل يكون عني

 امتالء القلل من ا مته. أي: من : لع يٌم مذهل -1

 ا  اقراقدة غلدة الّذكر.  راقلاق  ملأي: : ا ٌو ح ملو -2

 ا  اقراقدة غلدة اقحّدة. اقراقل  يدعثأي: : وّوٌق ب اث -3

بيّنم أ ّ  أيّم يف الد ايّة إن أ ّ  بخشخشٍّة ) أحّدهم: قّ ل :صاقنياملراقبة عند ال

فّّت  كتاّّ     واقفّّ     فرأيّّت شّّيئ! فهّّ لنت نلّّب وأقات أن ألتفّّت فلّّم ألتفّّت ،خلفّّت

 . (سمي ثّم التفّت بعد نلب فإنا أ   بسدٍ  ا يماٍا لوأ   مر ،ف  رصف
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  ؟اّلتي يعني عىل املراقبةقا 

 : وهو أبل اقراقدة. الّذكر -1

 الّرابية: وهت ظّل اقراقدة.  -2

ن  اهللا كــام »)) :قّ ل قيّول اهلل  ،: بحدة الص حلع أيالّصحدة:  -3
اســ حي قــا

  (1).(( قن نهلكتس حي ربال  ذا هيبة  

اخل الّشديل ا  أيب احلسع النوقي وهو ق اٌد ي كٌن ال يتحّر  مّن ظّ هرأل   ه  أ ى  يرو 

ك  ّت    -قّط -ّنوق  أخذهت  من ّي ) فق ل:      ( ؟ لسكون ممّن أخذت هذأل اقراقدة وا فق ل له:    ، ءء 

   ( تحّر  هل  شعرة!! ل ك  ت إنا أقاات الّصيد قابيت قأس اءحر حّتى ال    ، لن  

 ؟اوقا هو ندهب املراقبة تكون ى ق 

ه فّإن كّ ن  ا  قحم اهلل ادد)قمحه اهلل: -قدل العمل: ق ل احلسن  -1 وقف انّد اّّ

 .  (هلل مىض وإن ك ن لغمأل لأّخر

 . إخالص القللم  العمل: مراقدة  -2

 بعد العمل: مراقدة شكر. -3

 املراقبة:  اترثم 

 ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ ژ      االيتق مة: -1

  .[46يه:] ژۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ژ  :ق ل لع ط :قة ب هللالثّ  -2

 نفحة: 

ي.كّرق اائم  أهي  الس لب:  ّّ  : اهلل معت.... اهلل   ظري..... اهلل ش هٌد 

 

(1)
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 واألرععون: سادسةالاملحارضة 

 ةاحلرّي
 ،مكو ّ تلل    يلي  ال يرى اقخلوق ت وهت أن ال يكون العدد  ت قّق اقرّية: 

 ادد من أ ت يف قّقه وأّأل.  لب أهي  السفأ ت 

إن نعطــي  ،تعس عبد الّدينار وعبد الــّدرهم وعبــد اخلميصــة: يول اهلل ق ل ق

  .وان كس وإذا شيك فال ان وشتعس  ،رب وإن مل يعط سخط

 . (اق ل إط اآلخرة وهو انه  حرمن اخل الّد ي  وهو انه  حر )ق ل أحدهم: 

 دواّية فمن بدقت ادواّيته بّحت حرّيته. هت اع الع ف حلرّية :ا  إن

 عدد الّراّل خمدوم وادد غمأل ّروم. ف ،   يل فكن له خ ام    إنا قأيت ي لدق لوا: 

 العبودّية: 

ب وأن ال لّرّا مّن أحك مّه شّيئّلب و مل اليه ك  أن لسّلم إليه كح  وال لّّدخر  ،   لّّ

 ،واحلفّد للحّدوا ،عهواوهّت الوفّ ء بّ ل ، جّة  وال يسّمعب لسّأل غّمأل ح ،   انه شيئ

 اقفقوا.  انوالّصرب  ،لّرض  ب قوجواوا

م  ك  وا يفرحون بيشٍّء مّن     أاقكت أقوام)يقول:  قمحه اهلل ك ن احلسن الدرصي

ذي  ،ءٍء منه  أابر وال س  ون ا  ،الّد ي  أقدل وك  ت يف أاينهم أهون مّن الّرّتاال الّّ

مّن  ا  وال يّأمر أحّد ،ييّوى لّه ثّوالهم يعيش يول امرأل ال وك ن أحد ،ييؤون اليه

اّ ملع بكتّ ال اهلل  ،إنا  ّ موا    هم وبّع ااقض شّيئوال جيعلون بيّن ،أهله بصن  يع م

 ،وجّرت امّواهم اّ  خّدواهم ،وينّة قيوله... إنا جنّهم اّلليل ق موا ا  أقدامهم

 .(حّتى ك ن ي ّن الّداخل اليهم أّن هذا من م ء الوضوء

 

 ب ال: احلراية يف الغ و يف يديل اهلل. ،ه ا والسم( كت ال: اء2673قواأل الدخ قي ) (1)
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ن يعلّم أّن     يت اّلليل كّله بركعٍة واحدٍة ويقّول: يّ  اجّد وك ن أويع القر  س  ممّّ

  .(؟كيف ين م من هو بينهم ين ر إليهم ،وأّن النّ ق لسعر  ته ،اءنّة ل ين فوقه

 ة: دربات العباد

 ج هدات! اقهم أبح ال و ،امن ب لغيلللعواّم قن وهت اد اة:  -1

 ك بدات!اقهم أبح ال و ،اليقع  الم قن له للخواّص وهت ادواّية:  -2

 هم أبح ال مش هدات!  و  ، اليقع اع  خلواّص اخلواّص قن له  وهت  ادواة:    -3
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 : ة واألرععونساععال املحارضة

 ياءحلا
كّ ن احليّ ء أكثّر حيّ ة فكّلم كّ ن القلّل  ،ومنه )احلي ( للمير ،ي ةمن احل اقياط:

 ألم. 

 : نحاديث قن اقياطقا ورد يف تأصيل: 

دعــط فــإّن : عّد أخّ أل يف احليّ ء فقّ ل قيّول اهلل برجٍّل ياهلل  مّر قيول -

  .اقياط قن اإليامن

 ،نفضلها قول ال إلــط إالّ اهلل ،اإليامن عض   وسبعون شعبة: قيول اهلل  وق ل -

  .واقياط شعبة  قن شعب اإليامن ،وندناها إقاعة األذى عن الّطريق

يكرهّه     قأى شّيئ فّإنا ، حيّ ء  مّن العّذقاء يف خّدقه أشدّ ن قيول اهلل ك  -

    ارفن أل يف وجهه

األوىل: إذا مل تس ح فاصــن  ممّا ندرك النّاس قن كالم النّبّوة : ق ل قيول اهلل  -

   .قا شئت

قيّول ق لوا: إّ   لنستحت يّ   اس حيوا قن اهلل حّق اقياط: ق ل قيول اهلل  -

قــن اهلل حــّق اقيــاط فلــيحفظ الــّرنس وقــا  ولكن قن اس حيا ،يس ذلكمل  اهلل! فق ل

وقــن نراد اآلخــرة تــرك كينــة  ،وليــتكر املــوت والــبىل ،وليحفظ البطن وقا حــوى ،وعى

 

 والنس ئت. ،وم لب ،وأبو ااووا ،ي ء من اإليمنب ال: احل ،( كت ال: اإليمن23خ قي )قواأل الد (1)

 ب ال: م  ج ء يف ايتكمل اإليمن.  ،( كت ال اإليمن ان قيول اهلل 2539قواأل الرتمذي ) (2)

 .ب ال: بفة الندت  ،قن قل( كت ال: ا3298قواأل الدخ قي ) (3)

 .ب ال: إنا أ لستإ ف بن  م  شئت ،( كت ال: اااال5655قواأل الدخ قي ) (4)
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 .اقياطقن اهلل حّق  فمن فعل ذلك فود اس حيا ،الّدنيا

 تعريف اقياط عند نهل السلوك: 

د بيّّنهم ح لٌّّة  ، ء قايّّة اآلالء وقايّّة الّتقصّّميّّ احل): ه اهللقمحّّ  قّّ ل اءنيّّد فيتولّّّ

 . (لسّمى احلي ء

 . (من االم ت الّشق ء قّلة احلي ء) : قمحه اهلل ق ل الفضيل

اهلل منّه وهّو  ايّتحي  ،   يّع مّن اهلل مي مّن ايّتحي ): محّه اهللق ن مع نق ل سيى ب

 .(مذ ل

  خصائص اقياط:

 .[14العلظ:] ژۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋژ  ط: راقدة(: ق ل لعاواف  احلي ء )اق -1

 .[1النس ء:]ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ژ ق ل لع ط: و

  احلي ء خلٌظ من أخالق اهلل:  -2

يســ حي قــن عبــده إذا رفــ  إليــط يديــط نن  ،إّن اهلل حيي  كــريم :ق ل قيول اهلل 

 .ميف اإلسالويس حي نن يعّت  ذا شيبة  شاعت  ا  يرّدمها صفر

 ياط: اق ننواع

 . كحي ء الع مة.احلي ء من الّذ ل -1

 كحي ء اقالئكة. احلي ء من الّتقصم: -2

 حي ء اإلجالل: كحي ء الع قفع ب هلل.  -3

 من اّلذين اا هم إط وليمة  ينل.كحي ء النّدّت  حي ء الكرم: -4

ں  ڻ     ڻ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ژ ق ل لعّ ط:

 

 ( كت ال: بفة القي مة والرق ئظ والوقا.2382قواأل الرتمذي ) (1)

 .ب ال: يف اا ء الندت  ،( كت ال: الداوات ان قيول اهلل 3479قواأل الرتمذي ) (2)
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ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ    ڻ

ۋ  ۅ  ۅ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ

ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 (1)[53:ااح اال ژۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ۆئ

اّن    ه ويّلم بّ  اهلل الّي  أن يسّأل قيّول اهلل   كحي ء اّيلٍّ  حي ء احلشمة:  -5

فأمرت  ف يتحييت أن أيأل قيول اهلل  ،: كنت قجال  مّذاء   يّيد   ايلّ  ق ل اقذي. 

  (2).((فيط الوضوط»)): اققداا بن اايوا فق ل 

نفسّه ل ا  سأله حوائجه احتق قيال حق ق: كحي ء العدد من قّبه حع حي ء االيت -6

 قوالأل.     وايتع  م

 وجه. الحدوال وامحراق اققلل اند نكر هيج ن الك ة:حي ء اقحدّ  -7

أّن قّدق اهلل أا ّم و ،العدواّية: مشّ هدة اّدم بّالح ادواّيتّه قعدّواأل حي ء  -8

 .  جّل وأ

ف لنّفوس الع يمة إنا بدق منه  م  هو اون قّدقه  ايّتحيت  حي ء الرّشف: -9

 وايتحي اه  من اآلخذ منه. 

 ض  ب لنّقص. ادم الرّ  حي ء اقرء من  فسه: -10

 
 

 

 

 

 .(3/109لفسم ابن كثم )ا  ر لفسم اآلية خمترص  (1)

( 456وقواأل مسّلم ) ،ب ال: من أ ير الوضوء إال من اقخّرجع ،( كت ال: الوضوء172قواأل الدخ قي ) (2)

 ب ال: اقذي. ،كت ال: احليض 
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 : ثاقنة واألرععوناملحارضة ال

 الشّكر
ٌة يف ،هو ثن ٌء واارتاٌف ب للس ن الّشكر:  وا قيّ ٌا وي اٌّة يف ،اءنّ ن وشّهوٌا وّدّّ

ا  م ئّدة     أن لرى  فسب يفيليّ   أو هو: مش هدة اقنّة وحفد احلرمة.أو هو:  ااقك ن.

  نّعمة. فسب أهال  للقمحه اهلل: أن ال لرى -ق ل اءنيد . اهلل

ڌ  ژ ا  الّي اة. ق ل لع ط: يمء اهلل )الّشكوق(: أي اقك فىلمن أأصيل: ت

كر ب لعدّّّ اة. وقّّّ ل لعّّّّ ط قّّّّرنف .[172الدقّّّّرة:] ژ ژ ڎ  ڎ ڈ  ڈ   :الشّّّّ
كر بّّ إليمن.  قّّرن. ف[152الدقّّرة:] ژ وئەئ  ەئ   ائژ ٿ  ژ لعّّ ط:  قّّ لوالشّّّ

  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ٹ

چ  ژ  قّّ ل لعّّ ط:والشّّكر ب الجتدّّ ء.  قّّرنف. [121-120النحّّل:] ژڃڃ  ڃ   ڃ  

ۆئ  ژ ق ل لعّ ط: و لخ دي ء.    جعل الشكر بفة  وخلق .[3اإلّاء:]ژ چ  ڇچ

 جعل الّشكر من خواّص العد اة خلواّص العد ا.  .[13يدأ:]ژۈئ  ۈئ   ېئ

كر ب لوفّّ ء  قّّرنف .ورا  نفــال نكــون عبــدا  شــك: قّّ ل قيّّول اهلل و الشّّّ

 ،وانرصــين وال تنرصــ عــل ،اللهّم نعنّي وال تعن عل: من اا ئه  وك نواإلخالص. 

رّ  ابعلني  ،وانرصين عىل قن عغى علّ  ،واهدين ويّّس اهلدى إيلّ  ،واقكر يل وال متكر ّب

ل  ،اهــا  قنيبــا  نو ،خمب ــا  إليــك ،قطواعــا  لــك ،لــك ا  رّهاعــ  ،ذّكارا  لــك ،شّكارا  لك رّ  توبــّ

ت حّج ــي ،ونبــب دعــويت ،واغســل حــوع ي ،تــوع ي  ،اينوســّدد لســ  ،واهــد قلبــي ،وثبــّ

 .يواسلل سخيمة صدر

 

 .ذيقواأل أبو ااووا وابن م جة والرتم (2)
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 قراتب الّشكر: 

 شكر العوام: ا   عم اابدان.  -1

 شكر اخلواّص: ا   عمة االختص ص.  -2

 شكر خواّص اخلواّص: ا   عمة االيتخالص.  -3

  آدا  الّشكر:

 . النّعم يف الّذهن اائم   ايتحض ق -1

 ژپ  ڀ  ڀ   ڀ    ڀژ 

  للب النعم. بأّ ه ال يستحّظ ايتشع ق الس لب  -3

 ژ  ڻ  ڻ ڻ  ڻژ الّثنّّ ء اّّ  اقّّنعم بّّع يّّدي ادّّ األ. قّّ ل لعّّ ط:  -4

 .[11الضحى:]

فإن مل جيد قا جيــ   ،طي عطاط  فليج  عطقن نع  : ميل: ق ل قيول اهللقّا اء -5

  .وإن ك مط فود كفره ،فإّنط إذا نثنى عليط فود شكره عط فليثنط

اس مل  ،قن مل يشكر الوليل مل يشكر الكثري: وق ل قيول اهلل  وقن مل يشــكر النــّ

 .ا رقة عتواجلامعة رمحة والف ،والّ حّدث عنعمة اهلل شكر وتركط كفر ،يشكر اهلل

 

 ب ال: م  ج ء يف اقتشد  بم أ يعيه. ،( كت ال: الرب والصلة ان قيول اهلل 1957قواأل الرتمذي ) (1)

 ب ال: م  ج ء يف الشكر قن أحسن إليب. ،( كت ال: الرب والصلة ان قيول اهلل 1878قواأل الرتمذي ) (2)



 156 

 : ال اسعة واألرععوناملحارضة 

 الغرباء
له  ،بي مهوفيرأل و ،كته ويكو هوحر ،هو ي ئٌر إط اهلل يف يق ته ومن مهالغريب: 

شهد الّد ي  وحق قهت  وقّلة وف ئه  وكثّرة  ،هو يف واٍا والنّ س يف واا ،شأٌن وللنّ س شأن

 جف ئه  فج ف ه . 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  ې    ې  ې   ۉ   ېژ لعّ ط:  ق ل: تأصيل

   .[116 هوا:    ژوئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
 قن األحاديث يف الغرعاط:قا ورد 

فطــوعى للغرعــاط  ،كــام عــدن  ا  وسيعود غريبــ  ا  عدن اإلسالم غريب: ق ل قيول اهلل

  .سد النّاساّلتين يصلحون إذا ف

 ب لي ا ت. أي:  .اّلتين ي يدون إذا نوص النّاسة: ويف قواي

  .نكثر ممّن يطيعهم همييعصناس  صاقون قليل  يف ناس  كثري  قن  يف قواية:و

  .اّلتين حييون سنّ ي ويعّلموهنا للنّاسويف قواية: 

جي معــون  ،الفّرارون عدينهم ،إّن نحّب يشط  إىل اهلل الغرعاط: يول اهللوق ل ق

  .يوم الوياقة قريمإىل عيسى عن 

ان  ق لت الّسّيدة ا ئشة قيض اهلل انه : يألت قيول اهلل  

 

 (.1/377( كت ال: يوبى للغرب ء )366حديث إيمايل بن جعفر ) (2)

  ص.ب ال: مسند ادد اهلل بن امرو بن الع ،( كت ال مسند اقكثرين من الصح بة6775مسند أمحد ) (3)

 .   ( كت ال: إن هذا الدين بدأ غريد215لديهقت )ال هد الكدم ل (4)

 ب ال: أحل ءء إط اهلل. ،(214ال هد الكدم للديهقت ) (5)
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   ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ   :اآلية

 ا  قطاعــ  ا  حّ ى إذا رنيــت شــّح  ،عل ائ مروا عاملعروف وتناهوا عن املنكر: فق ل 

ة نفســك ودع  ،ذي رني  عرنيــطوإعجــا  كــّل  ودنيــا قــؤثرة ا  وهوى  قّ بعــ  فعليــك عخاصــّ

اعر فــيهّن قثــل قن صــب  عــىل اجلمــر ،عنك نقر العاقة فإّن قن ورائكــم نيــام الصــرب  ،الصــّ

  .للعاقل فيهّن نبر مخسني ربال  قنكم

 سلسل الّ ارني للغرعاط: ال ّ 

 ،ا ترّش وي اإليّالم وب ء إط أن ّق غرح بة بن ء الّدين فك  وا م  الّص بدأ النّدّت 

 .    فص ق اقن فظ هو الغريل ثّم لراج  اإليالم ولقهقر فع ا اقؤمن غريد

 نفحة:

 ا  ويّيعوا اّوا    غريّد  ا  بّدأ الّّدين بّدء) قعنويّّ ت اقسّلمع:    قفّع  ق ل شيخن 

  فتأّمل حكمته..!! ،: بفة قصدق ّذوف بدل أن يعرهب  ح ل   فأارال غريد (   غريد

 

 ال: ومن يوقة اق ئدة.ب   ،( كت ال: لفسم القران الكريم2984قواأل الرتمذي ) (1)

أل. (2) ّّ  الّشيخ أمحد كفت قو قّدس 
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 اخلمسون:  املحارضة 

 غيـرةال
وهت حربب ا  ّدوبب أن يشّ قكب فيّه أحّد أو  ،من مق م ت اقحّدة الغرية:

 يميل قلده إط غم . 

قا نحد  نغري قن اهلل!! وقــن غريتــط حــّرم الفــواحش قــا  هــر  ق ل قيول اهلل 

وقــا  ،وقا نحد  نحّب إليط املدح قن اهلل!! وقن نبل ذلك نثنــى عــىل نفســط ،وقا عطنقنها 

  . إليط العتر قن اهلل!! وقن نبل ذلك نرسل الّرسل قبّشين وقنتريننحد  نحّب 

قيول اهلل 

ّّ ط:  ّّ ل لعّّّ ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ قّّّ

 ،ألدقون م  احلج ال؟ ق ل: حج ال الغّمة)اهلل:  الّّسي قمحه ق ل .[45اإلّاء:] ژڭ

إّن اهلل لع ط أ جيعّل الكفّّ ق أهّال  لفهّم كالمّه وال أهّال  قعرفتّه  ،وال أحٌد أغم من اهلل

 . (غمة  أن ين له من ليع أهال  له ،   حج بفجعل بينهم وبع قيوله  ،ولوحيدأل وّدته

ال  ،كة غّمأل بمشّ ق أي ال يّرض ،والّية ا  القلاالوههت غمة غار اهلل: كيف ي

 عدد غمأل وال يميل قلدب إط غمأل. يرض أن ل

اددي وحّقت إّ  لب ٌّّل فكّن  ،اددي كلٌّ يريد  له وأ   أقيد  يل)وقد وقا: 

   .(   يل ّدّ 

انّدم  مّ ل إط ولّدأل  لقد غ ق اهلل ا  قلل إبّراهيم ا  ر إط غمة اهلل لع ط: 

 

 ب ال: قوله وال لقربوا الفواحش. ،ال لفسم القران الكريم( كت  4268قواأل الدخ قي ) (1)

 ب ال: غمة اهلل لع ط و ريم الفواحش. ،( كت ال التوبة4959قواأل مسلم ) (2)
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 . ..فأمرأل بذبحهإيمايل 

  ّرت إط )فق لّت:  (مّ  يّدل مرضّب؟)قيل لرابعة العدوية وك  ت مريضّة: 

 .(اءنّة فأّابنت ب قرض

 بد: كيف يغار الع

ق ل:  ؟متى لسرتيإ من الغمةيئل الّشديّل: هت كراهية مش قكة الغم ب قحدوال. 

 ااقض.وهذا معنى قوحت ليع له مصداق ا   !!!ا  ناكر هلل إنا أ أق  

 ة قن صفات املحب:الغري

  .حّبك الّّشط يعمي ويصمّ : ق ل قيول اهلل 

 من غمة العدد أّ ه يغ ق ا   فسه أن يكون له  صيٌل لغم ّدوبه. 

 الغرية قن صفات املحبو : 

ة  يف من مّّه ا  قوي أّن مريّد ب مشّّغول) ل: فقّّ  ،فدهّّر هبّّ  ،قأى حوقيّّّ  .(كّّيّل بكلّّّ

لفب لرأيت لكن لو   رت إط خ ،مدذولفكيّل لكّلب     قإن كنت ب ا) ق لت احلوقّية:ف

 ،أهيّّ  الكّ نال)ق لت: لفه فصفعته ا  وجهه وف لتفت خ ،(وأمجل منّتمن هت خٌم 

 فتأّمل أهّي  اقريد! ( 

  ة:نفح

ف اءمي  فتجتهد لتعرّ  ،أن لغ ق أن لرى غفلة النّ س ان ّدوبب :كمل الغمة -

 .  بمق مه

لكّن يغلّل  الذين يّرون اقحدّوال ويّرون ااغيّ ق الغمة وبف أهل الدداية -

  فممن يغ ق اليه؟ ا  أّم  اقنتهت فال يرى الغم أبد ،اليهم حّل ّدوهبم

 

 

 ى.ب ال: يف اهلو ،( كت ال اااال4465قواأل أبو ااووا ) (1)
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 واخلمسون: واحدة املحارضة ال

 العـلم
كتّ ال ت الّوم الوّه  ،اا ديّ ءهّو لركّة ف ،اقراا بّه هنّ  اء  ّل الرشّات العلم:

 احلكمة والعلم ب هلل. ووالّسنّة 

 ،ريّظدٍم فسلوكه ا  غم    يأّول قدٍم إط اخر قم  الّس لب  ن أ يصحل العلمح إ

رق كّلهّ  مسّدواٌة اّ  قمحّه اهلل: -قّ ل اءنيّد  وهو مقيوا اليه يريظ الوبول. اليّّ

ن ويكتّل احلّّديث ال  سفّد القّراومّن أ ،اخللّظ إالّ اّ  مّن اقتفّى اثّ ق الّريّّول 

 . اّن المن  مقّيٌد ب لكت ال والّسنّة ،يقتدى به يف هذا اامر

نّ)ق ل أحدهم:  ة وأ يّّتهم من أ ي ن أفع له وأحواله يف كّل وقٍّت ب لكتّ ال والسّّ

 . (ال يعّد يف ايوان الّرج لخوايرأل ف

ّّم: وق ّّه لسّّديإ)ا أّن العل ّّ ا ،مذاكرل ّّه جه ّّه ،والدحّّث ان ّّة ويلد ّّه ،قرب                       وبذل

  .(ومداقيته لعدل الّصي م والقي م ،بدقة

 ننواع العلم:  

 .    ومسموا ا  وهو م  ك ن مقروءالٌم يدق  ب حلّع:  -1

 وي هر اهل اهلّمة الع لية.    ، يندت يف القلوال الّي هرة   الٌم خفتٌّ )الم القلل(:   -2

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک    ڍ  ڌ     ڌڎ ڇ  ڇ   ڍ ژ              ق ل لعّ ط:

.[108يويف:] ژک  ک   گ

   :قسمن وهت احلكمة: -3

مسّّدد هت  معرفة اقلد إ اايد ال با  بواين ااشي ء و يالااالوهت    رية: -أ

 

 .حديث يويل يف فضل العلم حّدث به مع ن بن جدل  (1)
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 .    ورشا ا  وقدق ا  وأمر    خلق

حّّدأل فتعيت كّل ءٍء حّقه وال لعّديّه  ،وض  اليّشء يف موضعهوهت املّية:  -ّب

 له ان وقته وال لؤّخرأل انه. وال لعجّ 

 ب لنتيجة فعل م  يندغت يف الوقت اّلذي يندغت ا  الّشكل اّلذي يندغت.

 اقكمة اإليامنّية:

 ولعرف ادله يف حكمه وللحد بّرأل يف منعه. ،ن لشهد   ر اهلل يف وادأل أ

  .اقكمة خمافة اهللرنس » يول اهلل ق ل ق

  نركان اقكمة:

  لم واا  ة.العلم واحل

وااخّالق واّ  قأيّه  احللّم يّيد  ،ةحالعلم الصّحيإ مّن مصّ اقأل الصّحي

 جول. لع اللي ئٍش وال ال حكمة ء هٍل ووادم العجلة. ف ،ااخالق

 ة: حفن

مّن العّ قفع     إيمّ   ملع احلكمة موهدة قّب  ّية ال كسّدّية لفّ ض اّ  قلّوال الّك 

م ءء لكّّن  ،بّّ هلل فتكّّون  ج لسّّة احلكّّمء وقّّراءة يّّمهممّّن احلكمّّة بميمكّّن لعلّّّ

 .حكمتهم كسدية ليست ك ملة وال مصقولة ولكنه    فعة

 
 

 

 

 

 

 (.742( )1/47ن )قواأل الديهقت يف شعل اإليم (1)
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 اخلمسون: ثانية واملحارضة ال

 اإليثار
  ح ج ت السوى ا  ح جة النفع.م يقدل :يثاراإل

ــيل: ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ   ژ       قّّّّّ ل لعّّّّّ ط: تأصـــ

 ژحئمئ  ىئ  يئ  جب
: ق ل قيول اهلل  ،إيث ق النفع ناهت  ا  غمه  ،: ضد اإليث قثرةاأل

  .فاصربوا حّ ى تلووين عىل اقوض ،إّنكم س لوون ععدي نثرة

ف لدخّل  ،فّإنا بّ ق بيّدأل بخّل بّه ،اّلذي سرص ا  م  ليع بيّدأل هو  الّشحيح:

ّإ.  ح : قيّول اهلل قّ لثمرة الشّّ اكم والشــّ ّح  ،إيــّ  ،نهلــك قــن كــان قــبلكم فــإّن الشــّ

  .هم عالوطيعة فوطعوانقرهم عالبخل فبخلوا ونقر

 واقؤثر من أج ال ااات اءوا.  ،: ف لدخيل من أج ال ااات الّشّإ ا  إن

 راتب اإليثار: ق 

 وهو مق م )الّسخ ء(.  ،  فسه اإليث قال يصعل ا وب اقل يؤثر من  -1

 وهو مق م )اءوا(.  ،له القليل يعيت ااكثر ويدقتيؤثر من  -2

 وهو مق م )اإليث ق(.  ،يعيت غمأل كّل اليّشء م  ح جته إليهمن  -3

 

 

لخ ص ق: ابربوا حتى للقو  اّ  احلّوض  ب ال: قول الندت  ،( كت ال اقن قل3508واأل الدخ قي )ق (1)

 ب ال: إاي ء اقؤلفة قلوهبم ا  اإليالم. ،( كت ال: ال ك ة1758ومسلم )

بّ ال: يف  (1698وقواأل أبّو ااووا ) ،(2/191مسّند ادّد اهلل بّن امّر ) ،(6792مسند اإلم م أمحّد ) (2)

 الشإ.
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 البتل: ننواع 

ڱ   ڱ  ں  ں  ژ لع ط:  الّ هد بم يف أيدي النّ س: ق لويدده   :بذل الد ي   -1

 .[131يه:] ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   



  .عوا النّاس عأقوالكم فسعوهم عأخالقكمإن مل تس»

رب:   ّّّ ّّذل الصّ ّّ  بّ ّّ ط:منهّ ّّ ل لعّ ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ قّ

 .[45اق ئدة:]   ژې  ې

ولو نن تلوى نخاك ووبهــك قنبســط   ،ا  ال حتّورّن شيئ :ق ل قيول اهلل ومنه : 

  .إليط

اللهّّم ال ل: إنا أبدإ ق  من الّصح بة   ك ن أبو ضمضم بذل العرض: -3

فمن شتمنت أو قذفنت فهو  ،وقد لصّدقت اليهم بعريض ،نّ سم ل يل ألصّدق به ا  ال

   .؟نن يكون كأّب ضمضمقن يس طي  قنكم : فق ل قيول اهلل  ،منت يف حل

 . برشويه  الرشاية بذل اء أل: ك لّشف اة وغمه  -4

 ل.بال مق ب بذله -  بذل العلم: -5

 .هبذله قن أ يسأل -                   

اّّن مّّ ء الدحّّر: يّّئل قيّّول اهلل  ،بّّذل   ّّ ئر اقسّّؤول انّّه -                    

  .هو الّطهور قاؤه اقّل قي  ط:  فأج ال (منه؟أ توضأ )

 يف يديل لعليم وخدمة الن س.   بذل الّراحة والوقت: -6

 

 ب ال: م  ج ء يف حسن اخللظ. ،جمم  ال وائد ،أل أبو يع  والد اققوا (1)

 ب ال: حديث أيب متيمة اهلجيم. ،( كت ال: مسند اقكيع15389مسند اإلم م أمحد ) (2)

 ب ال: م  ج ء يف الرجل سل الرجل قد اغت به. ،( كت ال: اااال4243قواأل أبو ااووا ) (3)

 (.52 ال: م  ج ء يف م ء الدحر أ ه يهوق والنس ئت )ب ،( كت ال: اليه قة64) قواأل الرتمذي (4)
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قي اة اءند يف الممو  ايب اديّدة قيض د بن الوليد خ لدذل ك بذل الّري ية: -7

 اهلل انهم.

 بذل النّفع: كقول أحدهم:  -8

 جيوا ب لنّفع إنا ضّن الدخيل هب 

 

 ءّوا                             اواءوا ب لنّفع أقىص غ ية  

وكّ ن يف  ،يف معركّة الممّو  اثر إخوا ّه اّ   فسّه ب حليّ ة قوي أّن اكرمة  

 أقبعة من الرج ل فّأقاا السّّ ق أن يسّظ اكرمّة فسّم  مّن كّ ن بج  دّهأقض اقعركة 

فّأقاا أن يسّقت  ،فلم يّرض أن يرشّال وأشّ ق لّه أن ايّظ بّ حدت ..م ء ..يقول: م ء

فّأقاا أن يسّقت  ،فأشّ ق أن ايّظ بّ حدت أّوال   ..مّ ء ..الّث   فسم  الث لث يقول: م ء

أن يرشّال الث لّث حتّى يرشّّال  فلّم يّرض .. ءمّّ  ..الّث لّث فسّم  الرابّ  يقّول: مّ ء

كّذا  ،فوجّدأل قّد مّ ت وللّخ عّ اف !فّأقاا أن يسّقت الرابّ  فوجّدأل قّد مّ ت ،الراب 

  !!واثروا بعضهم ا  بعض يف احلي ة ،   م لوا مجيع أبح به

 خلقه!    ق أمر اهلل وقض أل ا  قض   فسب وقض  ق إيثم اإليثأهّم وأا و

سّ ئه إط    فأقيّل ،: أب بنت اءهّدفق لاهلل  قوي أّ ه ألى قجٌل إط قيول

فق ل أبو يلحّة اا صّ قي: أ ّ   ؟قن لضيف رسول اهلل فق ل: ،   فلم جيد اندهّن شيئ

وال لّدخري  يول اهلل ضيف قل المرأله: أكرمت فذهل به إط أهله فق  ،قيول اهللي  

دية ،   شيئ دية العشّ ء فنّّوميهم نا أقاا الصّّ : فّإقّ ل ،ق لت: واهلل م  اندي إالّ قّوت الصّّ

ثّم ألّوا  ،ففعلت ضيف قيول اهلل ل فأيفئت الّسا  و يوي بيو ن  الليلة ،ولع يل

ّّ  قيّّول اهلل  ّّ ل:  ا ــة»))فق ــالن وفالن ــن ف ــد عجــب اهلل ق ّّ ل  (1).((لو ّّيهم:وأ   ف
 .[9احلرش:]  ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی    یژ

 : الصاقنياإليثار عند 

 

 (.4607بحيإ الدخ قي ) (1)
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 ،فدعّث هبّ  إليّه فتن وهلّ  اآلخّر .(ّن أخت أحّو إ)ش ة فق ل: أهدي إط قجٍل  -

فدعث هب  إليه... حتى اّ ات إط ااّول بعّد اوقامّ   .(ّن أخت أحو  إليه  منّت)فق ل: 

 ! أبي تيد  

فسّأله  ،ومعّه ثالثّة أقغفٍّة أيعمهّ  لكلّل ا  أيّوا ا  وقوي أّن قجال  قأى ادد -

أ )فقّ ل لّه:  (ي يّومت هّذا!!ال يّأيو) ل: فّق  (هل أبقيت لنفسب ءء؟)اّلذي قاأل: 

فلّيع  ،وهو أوط منّت ب لّيعّ م إّن هذا الكلل ألى من مك ٍن بعيد)فق ل:  (؟فعلت هذا

   (!!   ن يعوا ج ئعد قصد  أمن اقروءة وق
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 واخلمسون: ثالثة املحارضة ال

 التّواضع
ال واض :

 ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇژ      تأصيل: 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ      

 .[٥٤املائدة:] ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے
نوحى إيّل نن تواضعوا حّ ى ال يفخر نحد  عىل نحد  إّن اهلل»:ق ل قيول اهلل و

  .نحدوال يبغي نحد  عىل 

  .ال يدخل اجلنّة قن كان يف قلبط قثوال ذّرة  قن كرب» :ق ل قيول اهلل و

 االم أهي  الس لب أن أا م الّتواض  هو الّتواض  هلل وهو االيتسالم له: 

ن فق ل: ان الّتواض  يئل الفضيل قمحه اهلل  أن خيض  للحّظ وينق ا له ويقدلّه ممّّ

 . ق له

 :واض  خلق األنبياط األعظمال ّ 

 : واض  النّدّت من ل



 ت!! يث ش ءفتنيلظ به حة لأخذ بيدأل م  ك  ت اا   -

 

 ت التّت يعّرف هبّ  يف بّ ال: الصّف ،( كتّ ال: اءنّة وبّفة  عيمهّ  5109ج ء من حديث قواأل مسلم ) (1)

 الد ي  أهل اءنة.

 (.1921والرتمذي ) ، هب ال:  ريم الكرب وبي   ،( كت ال: اإليمن131قواأل مسلم ) (2)
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 يف بيته يف خدمة أهله!! وك ن  -

 ،ويعلّف الدعّّم ،وسلّل الشّّّ ة اهلّه ،  ثوبّهويرقّّّ  ،ف  علّهخيّص وكّ ن  -

ويددأ مّن  ،ويميش م  ااقملة واليتيم يف ح جتهم ،وجي لع اقس كع  ،ويأكل م  اخل ام

 ّل.  ولو إط خ وجييل ااوة من اا أل  ،لقيه ب لّسالم

 .الناسكّل قريب  لنّي  سهل  قريب  قن حترم النّار عىل »: ق ل قيول اهلل 

  نفوسنا قن الكرب؟الج كيف نع

 ،واّ  ا لقّه مّ ء  قأيّت امّر بّن اخليّّ ال) :قمحّه اهلل ق ل اروة بّن الّّ بم

قّ  أل   الوفوا ي معع مييعع اخلت فق ل:  ،ندغت لب هذا اقؤمنع ال يي  أممفقلت: 

  (.أقات أن أكّسه !!ف فيس  خوة 

يّرقّوا يل ا  ظهرأل ويقّول: سمل ح مة احلك ن  ،إم قة  ويّل أبو هريرةوق  

  أي: افتحوا له اليريظ!! لخمم!!

 قن عالقة ال واض : 

 ،فتقدلّه مّن اّدّو  ،فتقدل احلّظ ممّن  ّده وممّن لدغضّه    أن ال لرّا ا  ادّو  حق

 .    ولقدله من اقعتذق اقعرتف لب وإن ك ن ك نب

كــان نم  ا  وــ فليوبــل قنــط و ،ال  قــن ذنبــطقن نتــاه نخــوه ق نصــّ »: ق ل قيول اهلل 

  .فعل مل يرد عّل اقوضي فإن مل ،قبطال  

اّ      االم أّن نقوة الّتواض  م  اهلل: أن ال يّرى الع بّد لنفسّه حّق أهي  الس لب: 

 اهلل اجل امله.

 

 

 ب ال: مسند ادد اهلل بن مسعوا. ،( مسند اقكثرين من الصح بة3742قواأل أمحد يف مسندأل ) (1)

 (.3758قواأل احل كم وق ل بحيإ اإلين ا )الرتغيل والرتهيل  (2)
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 واخلمسون:  راععةاملحارضة ال

 ةالفتـوّ
 و ّمل أناهم.  ، انهم نى  وكّف اا  ،  لة اإلحس ن إط الّن س ّ هت من 

 حسن اخللظ.  هت    : أي 

 . هت الّصفإ ان اثرات اإلخوانق ل الفضيل قمحه اهلل:  -

 هت كّف اانى وبذل النّدى )اخلم(. قمحه اهلل: -ق ل اءنيد  -

 . ايرتي ل النّ س يف فضلب وهت

 هو الّداف  عىل الف ّوة ؟  قا

 يلل الّثن ء من النّ س.  إليه وليع اإلحس ن إط اد ا اهلل اقنسوبع 

  .قن كان يف حابة نخيط كان اهلل يف حاب ط: يول اهلل ق ل ق

 قن الف ّوة: 

 لر  اخلصومة.  -1

 التغ فل ان الّ ّلة.  -2

  سي ن اانّية.  -3

 حس ن إط النّ س. اإل سي ن  -4

 د. أبعمن الس لب قّرال يأن  -5

 .هيمن يؤنالس لب كرم أن ي -6

 ااتذاق من ااتذق. الس لب ل أن قد -7

 اتل. الس لب  أن ال ي هر من -8

 

 ب ال: ال ي لم اقسلم اقسلم. ،كت ال: اق  أ والغضل ،(2262قواأل الدخ قي ) (1)
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 . هتغم م  من أي ء إليأن ال ي -9

 ف. نص  ف وال ينصح أن ي -10

 . هربإ ا  بديقأن ال ي -11

 الف ّوة يف حّق اهلل: 

كّ ن  عّن ابّن ادّّ ٍس قيض اهلل اّنهم قّ ل:فغضل له.  بم ب هلل ويف اهلل ويأن خي 

اموات واألرض » ن الليل يتهّجد ق ل:إنا ق م م النّدّت  اللهّم لك اقمد ننت قّيم الســّ

اموات واألرض وقــن فــيهنّ  ولك اقمــد لــك قلــك ،هنّ وقن في ولــك اقمــد نــور  ،الســّ

 ،وقولــك حــّق  ،ولواؤك حــّق  ،ولك اقمد ننت اقّق ووعدك اقّق  ،اموات واألرضالّس 

ة حــّق  ار حــّق  ،واجلنــّ و  ،والنــّ اعة حــّق  ،حــّق  د  وومــّ  ،ن حــّق والنّبيــّ اللهــّم لــك  ،والســّ

 ،وإليــك حاكمــت نسلمت وعك آقنــت وعليــك توكلــت وإليــك ننبــت 

ننت املوّدم وننت املــؤّخر ال إلــط  ،فاغفر يل قا قّدقت وقا نّخرت وقا نرسرت وقا نعلنت

  .إالّ ننت

نبّينا وّمد تأّقل ف ّوة   

 

 

 ،جمّويسٌّ  فأل أل مّرة  ضيٌف  ،ل إالّ م  ضيفك ن ال يأك وقا أّن إبراهيم نفحة: 

ال لأكل حّتى لسلم!! فقّ ل اقجّويّس: ال أاا  : إبراهيم له فلّم ارفه أّ ه جمويّس ق ل

: ي  إبراهيم إّ  منّذ مخسّع يّنة  راهيماهلل إط إب فأوحى ،اينت اجل لقمة وا يلظ

 فكيف متنعه لقمة أو لقمتع لتغّم له اينه؟ ،وأ   أيعمه ويعدد غمي

 

 

 لليل.( كت ال التهجد ب  1120) قواأل الدخ قي (1)

 قواأل الدخ قي ومسلم يف الصحيحع.( 2)
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 واخلمسون: اقسة املحارضة اخل

 الرّضا
 ،وهو برٌب بال ج ا ولقّدل الّدالء بفّرٍح  ،اختي ق اهلل لبهو الوقوف ا  الّرضا: 

 وقاية النّعمة يف النّقمة. 

 م الرضا:نفحات عن قوا

وإّ م ج ء الّثنّ ء اّ  أهّل الّرضّ  ونلّب لشّّدله  ،أ يأت يف القران أمٌر ب لّرض  -

 ا  النّفع. 

 فيمكن أن يتوّبل إليه العدد ب كتس به. ،من مجلة اقق م ت :الّرض  -

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ژ          قّّ ل لعّّ ط مفتّّ ح الّرضّّ  الّيمأ ينّّة: -

30-27الفجر:] ژ ڦ  ڦ       ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ ٹ  ٹ  

[119اق ئدة: ژ مت  ىت  يت  جث  مثژ والّرض  به أبٌل للّرض  انه: ق ل لع ط: -

 قا ورد يف الرضا قن نصوص حديثية:

»قيّّول اهلل 

»قيول اهلل 

 فسّه إنا أقّ م  فقّ ل:متى يدلي العدد مق م الّرضّ ؟ : ه اهللقمح بن مع ن قيل ليحيى

 

 ب ال: الدليل ا  من قيض ب هلل. ،( كت ال: اإليمن49قواأل مسلم ) (1)

 ب ال: ايتحد ال قول مثل قول اقؤنن قن يمعه ثم يصيل. ،( كت ال: الصالة579قواأل مسلم ) (2)
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وإن  ،وإن منعتنّت قضّيت ،ا  أقبعة أبوٍل فيم يع مل قّبه فيقول: إن أاييتنّت قدلّت

 . وإن ااولنت أجدت ،لركتنت اددت

 ربات الّرضا: د

  :بم قسمه اهلل وأاي أل     قضوهو  قض  العوام )اقؤمنع(: -1

إن ك ن الفقّر فّإّن  ،الغنى والفقر ميّيت ن م  أب يل أهّيم قكدت:  ر ل يّيد   امق

 . وإن ك ن الغنى فإّن فيه الدذل ،فيه الّصرب

  :منعهبم قّدقأل اهلل و    قض وهو قض  اخلواص )ااولي ء(: -2

 . أبدحت وم  يل ّوٌق إالّ يف مواق  القدق : ق ل امر بن ادد الع ي 

 .  وب ق  يل يف قدق  حّتى ال أحّل لعجيل ءٍء أّخرله   ، ّضنت بقض ئب ق اللهم  او:  ك ن يد و 

  .كل م  يواأل قض  ب هلل ان وهو  قض  خواّص اخلواص )الع قفع(: -3

 ...ي ن الّثوقي ويويف بن أيد إاجتم  وهيل بن الوقا ويف الرضا عند نهلط:

فقّ ل يويّف بّن  ت!فواات أ  ميّّ وأّم  اليوم  ،الفجأةكنت أكرأل موت الّثوقّي:  فق ل

ت ال أكّرأل يّول يويّف:  فقّ ل قّ  أ ّّوف مّن الفتنّة!الّثوقّي:  فق ل ؟أوأيد إ:  لكنّّ

ه وأامّل       لعيّل أب اف يوم يويف:    ق ل   وأ لكرأل اقوت؟الّثوقّي:  فق ل !!الدق ء... وال فّي أّل

ه  ،   ال أقول شيئوهيل:  فق ل أ ت؟ وم  لقول  لوهيل:    فقيل   !! ...    ب حل  أحّّل نلّب إيّل أحدّّ

 أّمل اقج ت الرض !! فت !!..الّثوقّي وقّدل بع اينيه فق م إط اهلل..!

    ھ  ے ژ      ق ل لعّ ط: ض ء اهلل لع ط أا م من كّل ثواال:ققا هو ثوا  الرضا؟ 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ         ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

  [72التوبة:] ژۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې

ألظ  فسب م  القدق حيّث : الع قف ق لف ..ا نتق ل أحد العلمء لع قٍف ب هلل: 

بأن يفّرغ قلدّب وي )يعنت الرض ( فهو أحرى ،ش ء ل اّّ  ،سّخط نلّبوإيّ   أن ل ،قلّّ
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 . فيلقيب م  اّلذين يخط اهلل اليهم ،فيجّل بب الّسخط وأ ت انه يف غفلٍة ال لشعر به

إّ ه لتكون يل ح جٌة إط اهلل فأيّأله  بعض الع قفع: ق ل؟! الّرضا ايفينعاط هل الّد 

فيفتإ ايّل من من ج له ومعرفته والّتذّلل إليه والتملظ بع يديه م  أحّل أن يّؤّخر  ،إي ه 

 .ف لّدا ء ال ين يف الّرض  ، ءه  ولدوم يل للب احل لانّت قض
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 : واخلمسونسادسة الاملحارضة 

 الصّرب
ــّ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  ژ             قّّّ ل لعّّّ ط: لكّّّف.احلّّّدع وارب: الصـ

  .[28الكهف:]  ژپ  پ   پ  ڀ

كوى.  فهو حدع النّفع ان اء ا والّتسّخطواقراا به:  وكّف اللسّ ن اّن الشّّ

 . الّصرب جتّرا اقراقة من غم لعّدعقمحه اهلل:  -ق ل اءنيد 

  لصرب ال يييقه إال الرج ل. ف

 :خصائص الصرب

 لع لوا  تأمل. ،ارشات اقراتالّصرب يف القران  نكر اهلل -

.[153الدقرة: ژ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئژ        ق ل لع ط:

 ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍژ   قّّّّّّّ ل لعّّّّّّّ ط: 

   .[177الدقرة:

 .      ژ   ۅ  ۉ  ۉ ژ   .االمة الصدق الصرب -

   .[153الدقرة:]  ژېئ  ېئ  ىئ  ىئژ  ط: ق ل لع

 ژ ىث   يث   حج  مج  جح  محژ يف الّصرب معّية اهلل. ق ل لع ط:  -

 حاديث يف الصرب: ن 

 فهو مفت ح النرص. .واعلم نّن النّرص ق  الّصرب»: قيول اهلل  ق ل -

رب ضــياط: قيّول اهلل  وق ل -  اليريّظ الّذي تء للمدّتيلّيّض  اقّراا الصــّ

 

 ادد اهلل بن اد س. ب ال: بداية مسند ،ه شم ( كت ال: مسند بنت2666قواأل أمحد يف مسندأل ) (1)

  .ب ال: فضل الوضوء ،( كت ال: اليه قة328قواأل مسلم ج ء من حديث ) (2)
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 فد امل ب هلل يعيش.ظ هرأل أ ه مسدوا 

 اقراا لكلف الصرب. .قن ي صرّب يصرّبه اهلل»: قيول اهلل  وق ل -

ألقر املؤقن إّن نقره كّلط لط خري وليس ذلك ألحــد   ا  عجب :قيول اهلل  وق ل -

 ا  اط صــرب فكــان خــريإن نصــاعط رّض و ،إن نصاعط رّساط شــكر فكــان خــريا  لــط ،إالّ للمؤقن

اقراا أن اقؤمن بع الصرب والشكر ال ث لث هلم والصرب له من الثواال م  هو خم  .لط

 للص بر من  قيظ مرااأل وقف  الدالء انه.

قراا أن الصرب احلظ ا .األوىلإّنام الّصرب عند الّصدقة »: قيول اهلل  وق ل -

 الدالء فليع الصرب برب من غلل ا  أمرأل.حل ة لنّ ول ول أهو م  ي هر اند 

 .الصربا نعطي نحد  عطاط  خريا  ونوس  قن ق » :قيول اهلل  وق ل -

 .اقراا أن الصرب اي ء إهلت

 ننواع الّصرب: 

 .ك لذي سدع  فسه ا  الصي م والصالةبرٌب ا  ي اة اهلل.  -1

احلالل ولر  احلرام وهّو فسه ا  أكل سدع  ك لذي  ،برٌب ان معصية اهلل -2

 . معروض اليه

ك لصّرب اّ  فقّد الولّد أو شّدة اقّرض  ،برٌب اّ  قضّ ء اهلل وهّو أشّّده  -3

 والفقر.

 

 

 ب ال: االيتعف ف ان اقسألة. ،( كت ال: ال ك ة1376قواأل الدخ قي ج ء من حديث ) (1)

( 18175ب ال: اقّؤمن أمّرأل كلّه خّم وأمحّد يف مسّندأل ) ،ال هد والرق ئظ( كت ال: 5318واأل مسلم )ق (2)

  ن.ب ال: حديث بهيل بن ين ،كت ال: أول مسند الكوفيع

 .ب ال:  ي قة القدوق ،( كت ال: اءن ئ 1203قواأل الدخ قي ) (3)

 ب ال: الصرب ان ّ قم اهلل. ،( كت ال: الرق ئظ5989الدخ قي ج ء من حديث )قواأل  (4)
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 قا يعينك عىل الصرب: 

 مالح ة حسن اء اء.  -أ

 ا ت  ق الفر .  -بّ

أهّل الّدالء والنّ ر إط  ، لنّ ر إط م  يملب من  عم اهللبهتوين الدلّية: ونلب  -جّ

 اشد. ا

 بات الّصرب: در

  ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئژ برب اقّؤمنع: وهّو بّرٌب بّ هلل. قّ ل لعّ ط: -1

 .[127النحل:]

ٿٿ  ژ وهو برٌب هلل والّداف  له حّده هلل لع ط. قّ ل لعّ ط:: ااولي ءبرب  -2

 .[44ص:] ژ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ

الرض  وهو الصّرب  :يأ ،ع طهلل لوهو برب الع قف م  مراا ا: برب الع قفع  -3

 .[83يويف:] ژے  ےژ  ق ل لع ط:اءميل: 

 هل الّشكوى إىل اهلل تنايف الّصرب؟ 

ة إط قّبه ب لّي ئف فق ل: النّدّت  لقد شك  اللهّم إليك نشكو ضــعف قــّويت وقلــّ

 قــن إىل ،يا نرحم الّرامحني ننــت رّ  املس ضــعفني وننــت رّّب  ،حيل ي وهواين عىل النّاس

يكــن عــك غضــب  عــّل فــال إىل عدوز ي جّهمني؟ نم إىل عدوز قّلك ط نقــري؟ إن مل تكلني؟ 

تي نرشقــت لــط الّظلــامت ،نعــايل غــري نّن عافي ــك هــي نوســ  يل  ،نعــوذ عنــور وبهــك الــّ

لك الع بى  ، ل ّب سخطكـوصلح عليط نقر الّدنيا واآلخرة نن حيّل عّل غضبك نو نن ين

  . عكوال قّوة إالّ وال حول  ،حّ ى ترىض

 

(1)
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ّّك  ّّوال  وشّّّ ّّ ط: :يعقّّّ ّّ ل لعّّّ  ژېئ  ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی  یژ  قّّّ

م شّكوى اهلل هّت اقف .[86يويّّف:] ب لشّكو مّن  لّشك ية إط اهلل ّمّواة وإ ّّ ذمومّة ا ّّ

  رمحب إط من ال يرمحب.ي

 أحدهم:ق ل 

ّّم ّّون فكّّ ّّب الّ نّّ ّّن بد قئّّ  أحسّّ

 

 

 

 وكم برمش يرٍف يّّس اإلاس قا

 للّو ّّّّتإنا الّ مّّّّ ن اّّّّّول اليّّّّه  

 

 

 

 

ّّ قا  ألوا ّّّّه وملّّّّّإ خيٍّّّّل جّّ

ّ م بّّرب      ب ّلّّح ا  واجعّّل مّّ  اايّّّ

 

 

ّّف ٌّّ يكّش رب  ّّّ ّّ قا ف لص  اايّت
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 : مسوناخلوساععة ال املحارضة

 الزّهـد

ّّ ط:تأصــيل:  ّّ ل لع ڤ  ڤژ   ق ڦ  ڦ  ڦ ڄ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڦ  

ڃ ڃ  ڌ  ڌ ڇڍ  ڍ ڇ   ڇ ڇ  چ ڃڃ  چ  چ  چ ڄ  ڄڄ  

ک ک  ک  ک   ڑ  ڑ    .[20احلديد:] ژڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  

لّيع الّ هّد يف الّّد ي  بتحّريم »)) :قّ ل قيّول اهلل : يف اإلســالم قفهوم الّ هد

وأن لكّون  ،ولكن أن لكون بم يف يد اهلل أوثظ منب بم يف يد  ،احلالل وال إض اة اق ل

فدحسّل  (1).((هب  أقغل منّب فيهّ  لّو أمّّ  بقيّت لّب إنا أ ت أبدتيف ثواال اقصيدة 

بّل   ،أكل الغليد ولدع اقرّق فليع هو  ،ب لد ي  املاحلديث الرشيف ال هد: ا قي ا ا

هّو اّ وف و   ، فتصغر يف اينه فيسهل اليّه اإلاّراض انهّ    ، الّ وال هو الّن ر إط الّد ي  بعع  

 . ف القلل انه القلل ان الّد ي  بال لكّلف وا رصا

 قن الّ اهد اقق؟ 

 ا  ولّو أّن أحّد ،لو أّن الّد ي  كّله  بأّه   ّت يّدي مّ  فرحّت هبّ ق ل أحدهم: 

  أخذه  كّله  من يدي م  ح  ت!!

 ق ل اءنيد قمحه اهلل: هو خلّو القلل اّم خلت منه اليد. 

  ق ل الداقا  قمحه اهلل: هو لر  م  يشغلب ان اهلل.

 د: بات الّ هدر

 وهو واجل.  ،حلرام: وهو للع ّمةلر  ا -1

 

 .ب ال: م  ج ء يف ال ه اة يف الد ي   ،( كت ال: ال هد ان قيول اهلل2262قواأل الرتمذي ) (1)
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 وهو مندوال.  ،لر  الفضول: وهو للخواّص  -2

 لر  م  يشغل ان اهلل: وهو لخولي ء وهو فضيلة.  -3

 الّ هد يف الّ هد: وهو لخ دي ء والع قفع.  -4

 ة الّ هد: عالق 

 من اع قّبه. الس لب أن يسقط     لر  الّشدهة خوف -1

 اهلل.  وق ت يف ي اةاغتن م اا -2

 الّصرب اند الدالء والّرض  بمّر القض ء.  -3

 عن ال هد:نحاديث 

  .واجلسدالّ هد يف الّدنيا يريح الولب : قيول اهلل  ق ل -

ط قــن  ،تفّرغــوا قــن مهــوم الــّدنيا قــا اســ طع م :وق ل قيول اهلل - كانــت فإنــّ

وقن كانت اآلخرة نكرب مّهط مج   ،نيطفوره عني عي فشى اهلل ضيع ط وبعلالّدنيا نكرب مّهط ن 

ملؤقنني وقا نقبل عبد  عولبط إىل اهلل إالّ بعل اهلل قلو  ا ،وبعل غناه يف قلبط ،اهلل لط نقوره

  .وكان اهلل إليط عكّل خري  نرسع ،ّد والّرمحةتفد إليط عالو 

واط  ال نهــا عــثالث: شــ قن نرش  قلبط حّب الّدنيا ال ــاط ق : قيول اهلل  وق ل -

فمــن  ،عالبــة  وقطلوعــةفالــّدنيا  ،يبلــغ قن هــاهونقــل  ال  ،وحرص  ال يبلغ غنــاه ،ينفد عناه

وقن علب اآلخرة علب ط الّدنيا حّ ى  ،علب الّدنيا علب ط اآلخرة حّ ى يأتيط املوت فيأخته

  .ركقط يس ويف قنها

.واقن جّ ةخيّر  حّالوة الّّذكر ه أّ   يّر مّ  فيّهأخ فّإنّ  حّل الّّد ي  احذقحتتير: 

 

 (.286ص 10قواأل اليربا  يف ااويط )جمم  ال وائد    (1)

 (.5157قواأل اليربا  يف اقعجم ااويط ) (2)

 .(10/249وجمم  ال وائد ) ،( كت ال: التوبة وال هد4/85الرتهيل والرتغيل )  (3)
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 : الثاقنة واخلمسوناملحارضة 

 لــورعا
حّذق  فهّواخلّرو  اّن كّّل شّدهٍة وّ يّدة الّنّفع يف كّّل يرفّة اّع.  الورع:

 القلل. 

ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ژ  :قّّّ ل لعّّّ طتأصـــيل: 

 .[51:ناقؤمنو] ژھ

 نحاديث يف الورع: 

ط لــن يلوــاين عبــد  يف حــارض :  ل قيّّول اهللّق  - قــال اهلل تعــاىل: يــا قوســى إنــّ

إالّ قن كان قن الورعني فإيّن نس حييهم ونبّلهم ونكرقهم  ،الوياقة إال فّ ش ط عام يف يديط

  .وندخلهم اجلنّة عغري حسا 

هــو قــا عّوضــط اهلل  ال يرتكط إالّ هلل إالّ  ا  قا ترك عبد  هلل نقر: وق ل قيول اهلل -

  .خري  لط قنط يف دينط ودنياه

فمــن فعــل  ،قــن اقــالل ا  ابعلوا عينكم وعني اقرام ســرت: وق ل قيول اهلل  -

وقن نرت  فيط كــان كــاملرت  إىل بنــب اقمــى يوشــك نن يوــ   ،ذاك اس ربن لعرضط ودينط

 .وإّن محى اهلل يف األرض وارقط ،وإّن لكّل قلك  محى ،فيط

 . م  قأيت أيهل من الوقا: م  ح   يف  فسب فداه هم:ق ل أحد

 الّّدين؟م  مّال  : احلسن الدرصّي وك ن سّدث ا  الن س ويأل ييد   ايٌل 

 

 (.4/75كت ال التوبة وال هد ) الرتغيل والرتهيل،(3/296جمم  ال وائد ) (1)

 (.1/296ب ال: ي أ بن ادد اهلل ) ،حلية ااولي ء (2)

 ( ب ال: اجعلوا بينكم وبع احلرام يرتا .45معجم ابن اققرئ ) (3)
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 أنن له ب لّتحّدث ا  النّ س. منه و فعجل ايلٌّ  ،الّيم ق ل:  فم افته؟ق ل:  ،الوقاق ل: 

وبي  ة اإليمن ليدقى يف أاّ   يه قة النّفعيدعث ا   الوقا: خصائص الورع:

اّن احلّدوا ويتلّون قولّه  ا  اقد ح ت ابتع امن  ا  كثمالع قفون يرتكون وإن الّدقج ت.  

نّّون أن جمّّرا االقّّرتاال مّّن أي: يديّ  .[187الدقّّرة:]  ژڑ  ک  ک  ک  کژ  لعّّ ط: 

 مّل ح ّوظهم غم أهل الّوقا يأخّذون كأم   احلدوا ّرم ليع الوقوف اند احلدوا.

 .[229الدقرة:] ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئژ        يتلون قوله لع ط:و

 

 اخلوف من الوقوا. اافعهم العوام:  - 

 حرمة الرّشا. اافعهم اخلواص:  - 

 اااال م  اامر والنّهت.  : اافعهمخواص اخلواص - 

 . العي ء اءليل من الّدقيظ من الوقا أ يصل إطن أ ين ر إط م أحدهم: ق ل 

وقا كثّّم مّّن قصّّص الّّوقا يف التّّ قيخ اإليّّالمت القّّديم  قصــص يف الــورع:

قد لكون كذلب ولكن كثم منه  وقّ   ،اقتأمل هب  لعله جيده  مغ الة يف اقدح ،واقع رص

وب ءملّة إن  ،ووق  ااكثر مم  أ يروأل أحد من الن س إلخف ء الوقاع أامهلم ووقاهّم

بّل  ،و حّن الع مّة غّم مكلفّون هبّذا احلجّم مّن الّوقا ،نلبصن  أكثر من اإليمن ي

   اإليّّمن العميّّظ ومراقدّّة اهلل لعّّ ط واااال معّّه. إ ّّه مّّن اوافّّ  ،   الّّوقا لّّيع لكليفّّ 

ا أن يّرّتال فّأقا ،كّ ن أحّدهم يكتّل اّ  ققعٍّة يف بيّت كّراءااول: : مثّ النوإليب 

فا الريشة بجداق يّيعلم يقّول:     م  ه لّف فّس  الريشّة الفّرتّ  ثّّم أاّرض ،لديّت فتوقّّ

  من احلس ال!! ا  اقستخّف ب لرّتاال م  يلق أل غد

ف كرتى إلخراجه  بثالثّة  ،ق  من أحدهم اقهٌم يف بئٍر قذقةوقوي أّ ه و: والث  

 فق ل: اليه ايم اهلل لع ط!!  ،فقيل له يف نلب ،ا  ر اين قّاش
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 : ال اسعة واخلمسوناملحارضة 

 التّـوكّل
 ،اقيلقّةهو ااتما الس لب ا  اهلل ثقة به اّ  قدقلّه  ،القلل من أامل كل:ال و 

وهّو لّر   ،هو ا يّراح القلّل بّع يّدّي الّّراّل و ،و الم القلل بكف ية الّراّل للعددوه

 االختي ق وااليرتي ل م  جم قي ااقداق. 

ّّمن  ژی  ی  ی  جئ  حئ    مئژ  قّّّّ ل لعّّّّ ط: ،وهّّّّو االمّّّّة اإليّّ

.[3اليالق:] ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ  ق ل لع ط: ،هلل كف أل ن لوكل ا  اوم

.[159ال امران:] ژ ڃ  ڃ  ڃ  چژ  ق ل لع ط: ،والتوكل مم  سده اهلل لع ط

اهلل لعّ ط الوكيّل: وهّو الّذي لكفّل لعدّ األ بّ لر ق مّن حيّث ال من أيّمء  - 

 ستسدون. 

 . الدخ قيكم يف  ،: اقتوّكلالنّدّت ومن أيمء  -

 الفرحم عني الّ وّكل واالع صام:  -

 االاتص م يلدّت. ،الّتوّكل إجي يبّ 

 وب لسلدت: االحتمء ب هلل لع ط. ،واقراا ب إلجي يب: اليلل من اهلل لع ط

 فأّوال  ااتص م ثّم لوّكل. 

 ال وكل:  يف نحاديث

تين عغري حسا ا  يدخل اجلنّة قن نّق ي سبعون نلف: ق ل قيول اهلل             ال   هــم الــّ

  .يسرتقون وال ي طرّيون وال يك وون وعىل رهّبم ي وّكلون

 

 .ب ال: ومن يتوكل ا  اهلل فهو حسده ،( كت ال: الرق ئظ5991قواأل الدخ قي ) (1)
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ولكّن اقّراا اّدم لعلّظ  ،يد ال كم فهّم الع مّة مّن اللفّدوليع اقراا لر  اا

 .ال لثقته هب  يد اللخمر ب اخذ ب افالقلل ب ايد ال أبال  ولو أخذ هب  

حّع  إبراهيم  اهلل  دت ق هل  ،(حسدن  اهلل و عم الوكيل) : ق ل ابن اّد س -

ّّّ ق د   دّّت اهلل وق هلّّ  ،ألقّّت يف الن ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      ژ     حّّع قّّ لوا:ّمّّّ

.[173ال امران:] ژجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

لو نّنكم ت وّكلون عىل اهلل حّق توّكلط لركقكم كــام يــركحم : قيول اهلل  وق ل -

 .ا  عطانوتروح  ا  الّطري تغدو مخاص

قن قال إذا خرج قن عي ط: عســم اهلل توّكلــت عــىل اهلل وال  : ل قيول اهللقو -

يوول الشيطان لشــيطان  آخــر: ف ،يوال لط: هديت ووقيت وكفيت ،الّ عاهللّوة إحول وال ق

 .ووقيلك عربل  قد هدي وكفي  كيف

 نفحات يف ال وكل:

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ق ل لع ط: 

 .[5الف  ة:] ژٿ  ٿژ ف الّدين: ق ل لع ط:لعدواّية:  ص ف

 .[5الف  ة:] ژٿ  ٿژ  الّث  : ق ل لع ط:والّتوّكل  صف الّدين 

   قدق معرفتب برّبب يكون لوّكلب.   فع

لوّكلّت  ميقول أحدك ال: قمحه اهلل-  يفق ل برش احل: من االمة الّتوّكل الّرض  -

 . هاهلل ب بم يفعله ا  اهلل لريض كمأحد لو لوّكل قّبه!!ا  اهلل يكذال ا  

إال رشبّة      أّ ه قأى قجال  بمّكة ال يتن ول شيئ محه اهلل:قان أيب يليمن الّداقا   -

 

 ب ال: يف التوكل ا  اهلل. ،( كت ال: ال هد ان قيول اهلل 2266قواأل الرتمذي ) (1)

 ،ب ال: م  جّ ء مّ  يقّول إنا خّر  مّن بيتّه ،( كت ال: الداوات ان قيول اهلل 3348قواأل الرتمذي ) (2)

 خر  من بيته.ب ال: م  يقول إنا  ،( كت ال: اااال4431وأبو ااووا )
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: أقأيت لو غ قت  م م أّي ءٍء    فمىض اليه أّي م.. فق ل أبو يليمن يوم ،من م ء  م م

فّإّ  كنّت أادّد  ،أقشّدلنتحيث  ا   خمكنت لرشال؟ فق م وقّدل قأيه وق ل: ج ا  اهلل

  م م منذ أي م... ثّم لركه. 

 ّكل واألسبا : الّ و 

واّ  ن اايد ال م  هّو إالّ أاال مّ   ،حكم به اد األ  اايد ال ق  ون اهلل يف أقضه

. م  اليقع أن اهلل لعّ ط خّ لظ السّدل واقسّدل والقّ  ون الّرابط بيّنهم ،يف حكمه اهلل

واالمة نلّب أن ال  ،يد ال وقي  االقة القلل هب ون إط اال ادم الّركمن مت م الّتوكّ ف

 فال يضيرال قلده لفقده  وال يفرح بحصوهل .  ،يد يل بإقد ل اايد ال وإاب قه 

ففّت اهلجّرة اختدّأ بغّ ق ثّوق وكّ ن إنا  ،ب ايّد ال    يوموم  أخّل قيول اهلل 

 ينة..  وك ن بعد خيرب يّدخر قوت ،اخل اقعركة لدع اقاع 

 :فويضال ّ 

ل هّّو     وإ  اهلّّ  بّّه يلدّّ  ،ويكّّون بإلقّّ ء اامّّوق كّلهّّ  هلل ،أققّّى اقجّّ ت الّتوكّّّ

 فهو إيق ٌإ للّتدبم ولكن هذا يف غم ب ال اامر والنّهت. ،ا  واختي ق
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 املحارضة الس ون:

 الرّجــاء
 هو االيتدش ق والّثقة بجوا اهلل وفضله. الّرباط: 

 لعّ ط: قّ لو. [57اإلّاء:]     ژۇئ  ۇئ وئ   وئ ژ     ق ل لعّ ط:تأصيل: 
 .[5العنكدوت:] ژ ى  ى ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ       ۆئ  ۈئ  ژ

 قا ورد يف الرباط قن نحاديث:

  .ال يموتّن نحدكم إالّ وهو حيسن الّظّن عاهلل: ق ل قيول اهلل  -

  . ّب قا شاطبدي ّب فليظنّ ننا عند  ّن ع لع ط يف احلديث القديّس:  ق ل -

 رحم عني الّرباط والّ منّي: الف

 الّرج ء: الّتمنّت م  العمل.  -

 م  الكسل.  الرغدة هو والّتمنّت: -

 الفرحم عني الرباط والرغبة: 

 والرغدة يلل.  ،الرج ء يم 

 نواع الّرباط: أ

ه.  -1 ڎ  ڈ  ڈ   ژ    قّّ ل لعّّ ط: قجّّ ء مّّن أن ّّل: يرجّّو غفّّران قبّّّ

 .[102التوبة:]  ژک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ  ڑ   ڑ    ژ

 قج ء من أي ا: يرجو ثواال قّبه وقدوله )يرجو قمحته(.   -2

 

 ب ال: اامر بحسن ال ن ب هلل لع ط اند اقوت. ،( كت ال: اءنة وبفة  عيمه  وأهله  5125مسلم )قواأل  (1)

 ب ال: حديث واثلة بن اايق  من الش ميع. ،( كت ال: مسند اقكيع15442محد يف مسندأل )قواأل أ (2)
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ژ     

 ژۇئائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ   ۇئ  

 قج ء من فيه ايل: يرجو إبالحه.  -4

 قج ء من ايتق م: يرجو اوام االيتق مة.  -5

ه. :قج ء من يلب الّيريظ -6 يت  جث مث    ژ     قّ ل لعّ ط:  يرجو قرال ومعرفّة قبّّ

 .[110الكهف:]  ژ ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس

 فوائد الّرباط: قن 

  ثقة بمن يرجوأل مقرون بحسن ظن. ن الراجت ا فإ إظه ق العدواّية. -1

 واخلوف سجدب ان اقع يص.  ،اقلف ا اهلّمة: ف لّرج ء سّركب إط الّي ا ت -2

خيّ ف ن وبّه ويرجّو قمحّة  ،يعيش بع اخلوف والّرجّ ء اقؤمن الك ملاعلم نّن: 

 قّبه.  

 :  رابيقناباة  

 أجّد  اّ   ،ااّمليكّ ا قجّ ئت لّب مّ  الّّذ وال يغلّل قجّ ئت لّب مّ  ا -

 ؟وكيّف أبّّفيه  وأحّر هّ  وأ ّ  ب آلفّ ت معّروف ،أاتمد يف ااامل ا  اإلخّالص

  ؟ ءوا موبوفوكيف ال لغفره  وأ ت ب ،وأجد  يف الّذ وال أاتمد ا  افو 

قا دعوتني وربوتني غفــرت لــك يا اعن آدم إّنك  ق ل لع ط يف احلديث القديّس:

  .عايلعىل قا كان قنك وال ن 

 

تغف ق ومّ  نكّر ال: يف فضل التوبة واالّي ب    ( كت ال: الداوات ان قيول اهلل 2462قواأل الرتمذي ) (1)

 ان قمحة اهلل.
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 والس ون: ادية قاملحارضة ا

 اخلشــوع
: اال خف ض. ق ل لع ط:اخلشوع  .[39فصلت:] ژٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  : لغة 

 : هو قي م قلل العدد بع يدّي اهلل ب لّذّل واخلضوا.    ابيالح

 يدده: إرشاق  وق الّتع يم يف القلل فينت  انه نّل القلل بع يديه. و

 .[16احلديد:] ژ   ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ ق ل لع ط:تأصيل: 

 : اخلشوعول 

قجّّال  يعدّّث قأى النّدّّّت فقّّد  ،ا عك يّّه اّّ  اءّّواقحي هّّر و ،القلّّلّلّّه 

  .لو خش  قلب هتا خلشعت بوارحط :لحيته يف الّصالة فق ل قيول اهلل ب

    سّد خ شّعوهّو أن لّرى اء ؛إيّّ كم وخشّوا النّفّ ق ق ل حذيفة بن اليمن

 . القلل ليع بخ ش و

 كيف نصبح خاشعني؟ 

ۉ  ۉ   ې  ژ     قّ ل لعّ ط:  :الّّذكرايتحض ق ا مة اقذكوق يف القلل أثن ء  -

 .[205اااراف:] ژ ې  ې  ې 

ى ال تــرى فيهــا  : ل قيول اهللوق ة اخلشــوع ح ــّ  يرف  قن هته األقــّ
نّول يشط 

   .ا  خاشع

 

 

(1) 

 

 ب ال: م  ج ء يف نه ال العلم. ،( كت ال: العلم2577قواأل الرتمذي ) (2)
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 قن عالقات اخلشوع: 

 ،يمشّون ويتمولّون يف مشّيتهم    شّد   -قيض اهلل انهّ -ة ا ئشّة لّسّيدقأت ا -

ك ن امر بن اخليّّ ال إنا مشّى فق لت:   ّس  فق لوا:  من هؤالء..؟فق لت ابح هب : 

  !!   وك ن هو النّ يب حقّ  ،وإنا أيعم أشد  ،وإنا رضال أوج  ،وإنا ق ل أيم  ،أّا
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 وقن عالقة اخلشوع: 

  .وي هر نلب ب اليتج بة له لرّشاّت ذّلل لخمر االتّ  -

 .إط اهلل لع ط االفتق ق -

 ق ل أحدهم: 

ّ ت ّّّى قاّل الّربيّّّّ  أ ّّّ  الفقّّّم إّل

 

ّّ الي ّّ  اقسّّكع يف جممّّوا ّح  أ 

ّت ظّ قتت   أ   الّ لّوم لنفيسّ وّه

 

ّت ّندأل يأّل  واخلم إن يألين  مّن ّا

 اخلشوع: اإلخبات.قرائن قن  

كون واااال. وٌا مقّروٌن بخشهو  خبات:اإل گ   گ  ژ لعّ ط:قّ ل  لسّّ

گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  

 ژڻ 

وايتغرق حّده  ،وايتغرق أابه ح له ،ق لوا: اقخدت من ايتغرق خشواه شهوله

 هواأل. 
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 والس ون:  ثانيةاملحارضة ال

 االعتصام
  .اقنيعة ومنه )الع بمة( ،تن اّتمّسب واالماالحتمء واللغة   االع صام:

 االع صام نوعان: 

  ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ  قّّ ل لعّّ ط: :بحدل اهلل: وهو القران -1

 .[103ال امران:]

: يــرىض لكــم نن ا  ويكــره لكــم ثالثــ  ا  إّن اهلل يرىض لكم ثالث: ق ل قيول اهلل و

ويكره لكــم قيــل  ،وال تفّرقوا ا  اهلل مجيعونن تع صموا عحبل  ،ا  تعبدوه وال تشكوا عط شيئ

 من الّضالل. العدد ف الاتص م بحدل اهلل سمت  .وكثرة الّسؤال ،وإضاعة املال ،الوق

ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ژ  : قّ ل لعّ ط:لعّ ط االاتص م بّ هلل -2

 .[78احل :] ژۆئ 

  .   مراقد ا  ثمرة االاتص م ب هلل: أن لكون م  اهلل متوّكال  ح رضو - 

قا توّر  إيّل عبدي عّشط  نحّب إيّل ممّا افرتضت » ل لع ط يف احلديث القديّس:ق 

ط ،عليط ى نحبــّ تي  ،وقا كال عبدي ي وــّر  إيّل عالنّوافــل ح ــّ فــإذا نحبب ــط كنــت ســمعط الــّ

ولــئن  ،ي عليهاـوربلط اّل ي يمش ،ويده اّل ي يبطش هبا ،وعرصه اّلتي يبرص عط ،يسم  عط

  .اس عاذ ّب ألعيتّنط عطينّط ولئنسألني أل

ٍل ) ق ل أحّد الصّ حلع كّأن اهلل يقّول: واّّ ي وجّاليل اقيعّّن أمّل كّّل مؤمّّ

ل  ،واكسوّ ه ثوال اقذّلة يف الن ق ،غمي ب إلي س وابّعدّ ه من فرجّت وفضّيل... أيؤمّّ

دائد  دائد بيّدي؟اددي يف الشّّ ا بيّدي واأم يرجّو غّمي وأ ّ  الغنّّت اّء  غّمي والشّّ

 

  ح جة.النهت ان اقس ئل من غمب ال:  ،( كت ال: ااقضية3236قواأل مسلم ) (1)

 ب ال: التواض . ،( كت ال: الرق ئظ6021قواأل الدخ قي ) (2)
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فّم يل  ؟يعلم أّ  م  أوهنته   ئدة  أ يملب كشفه  غّمي أأ  ليإ اابواال وهت مغلقة؟مف

  (.يأل فال أجيل؟!...أفأح  ؟وأ يسألنت وأ   اهلل أبتدئ ب لعيّية قدل اقسألة    أقاأل معرض

 ق لوا: من قاقل اهلل يف خوايرأل اصمه اهلل يف جواقحه.  -

نصــلح يل شــأين ال تكلني إىل نفب عرفة عني   اللهم:  وك ن من اا ء النّدّت  -

 .كلط ال إلط إال ننت

 . الرشيف ا  لس  ه  ووقا كثٌم من االيتع نات يف احلديث

يخ نصيحة:  والّّدخول  ّت الك مّل أكثر م  يعينب اّ  االاتصّ م بّحدة الشّّ

 .     ي ئع ا  مريد جن حه

 

 (.20447قواأل اإلم م أمحد ) (1)
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 والس ون: ثالثةاملحارضة ال

 لـّــتالـتـب
 ،بّ)اال قي ا(: اال قي ا القلدتٌّ الرّصف واقراا:اال قي ا إط اهلل ب لكّلّية.  ّ ل:الّ ب

 وليع اقراا برت  العمل أو الّ وا .

  .[8اق مل:] ژ چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇژ  ق ل لع ط:تأصيل: 

ّيدة مّّريم بّّ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ    امّّّ  كّّم قّّ ل لعّّ ط: (الدتولّ)ويّّّميت السّّّ

  .[17مريم:] ژڇ

وال  ،فال يرى بّّسأل بمعنى الّتع يم غّمأل  ،أن ينفصل بّّسأل اّم يوى اهلل ف لّتدّتل:

 يسم  إالّ منه. 

أي اال فص ل اّم يوى اهلل أّوال  ثّم  ،ال يكون الّتدّتل إالّ ب ال فص ل ثّم االّلص لو

 الّتخلية ثّم الّتحلية. أي:  ،االلص ل به

ندّية يف أقك ن يريقتهم ان الوقوف القلدت: ّدث النّقشد   ال ب ل عند النوشبندية:

أل:  ّّ الوقّوف القلدّّت كن يٌّة اّن احلضّوق مّ  احلّّظ فق ل الّشيخ اديد اهلل أحراق قّدس 

وهّّو رشٌإ ال ٌم يف الّّّذكر ويسّّمى  ،لعّّ ط اّّ  وجٍّّه ال يكّّون معّّه التفّّ ٌت إط غّّمأل 

   .ب حلضوق والشهوا والوبل والوجوا

 .[36احل :]  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ  ق ل لع ط: :نفحة قرآنية

وهو أن سرض العي ء  ،ايم الف ال من اارّت إنا لعرض للعي ء اون يؤال :املعرت

وال يفيّد الّّذكر بّال  ،اهلل لعّ طيعنت ا ت  ق الفّيض مّن  ،وين ر إط اقعيت بدون يؤال

 هو قوح الّذكر.  :ا  إن ،لدّتل
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 ؟ ع ش ات الولبيعني عىل ال ب ل واس جام قا التي

 :م  الشيخ الع قف ب هلل الّرابية -1

إط ان لغلّل  ،اد قٌة ان حفد الّس لب بوقة شّيخه يف مدقكّه أو يف قلدّه وهت

 ،الّس لب يرى بوقة شّيخه يف كّّل ءءقلل فإنا غلدت الّرابية ا   ،الرابية ا  قلده

الك ملة اون  ة اهلل لع طكل اقحدوب ت من قلل اقريد ليتحرض إط ّدويقولون هذا فن ء 

 ك ء.رش

الّذكر و ،ظهوق العج ئل والغرائل هو أقرال الّيرق ومنشأيريظ الّرابية لذلب 

ة ايّتجما القلّلّدة وحدأل بال قابية وبال فن ٍء يف   ،الّشيخ ليع موبّال  لعّدم إمك  يّّ

 أّم  الّرابية وحده  م  قا ية اااال الّصحدة فك فيٌة يف االلص ل. 

 .حفد القلل ان اخول اخلواير -5

 . ين ينةفحرينت ارش  ،حريت قلدت ارش لي لٍ  ق ل أحدهم:

ى  ،لعّ ط ا  قلدت أقبعّع يّنة ومّ  فتحتّه لغّم اهلل    كنت بّوابق ل أحدهم:  حتّّ

 . عرف غم اهللب ق قلدت ال ي

أل: الّشيخ أبو اق ل  ّّ اليّوم يل أقبعّون يّنة واهلل ين ّر إط حلسن اخلرق   قّّدس 

 . قلدت ال يرى فيه غمأل 

  وصّية:

ه بقلدّب إط اهلل  ،وأغمّض العينّع  ،واحدع النفع ،اجلع ا  الركدتع  ولوجّّ

مّرات لصّل إط اقّراا إن  (3). كّرق نلب كل يوم اون أن لقول ءء حّتى م ية النّفع

 اهلل. ش ء 
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 والس ون: راععة ارضة الاملح

 اخلـوف
هّو يّوإ اهلل يقّّوم بّه و ،إّن اخلوف مّن العقوبّة ولوّقعهّ  مّ  جمّ قي اا فّ س

 .[175ال امران:] ژڤ  ٹ  ڤ  ڤژ  ق ل لع ط:الّش قاين ان ب به. 

 : نسبةاخلوف عاع بار ال

)كخّّوف السّّ قق مّّن قجّّ ل  :الوجّّل: قجفّّ ن القلّّل ممّّن خيّّ ف اقوبتّّه -1

  .امن(ا

  .هليدة: خوف مقرون ب قعرفة )ك خلوف من السلي ن(ا -2

  .(اقريب الشيخغضل اإلجالل: لع يم مقرون ب حلل )ك خلوف من  -3

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ   اخلشّّية: خّّوف مقّّرون بّّ لتع يم. قّّ ل لعّّ ط: -4

 .[28ف ير:] ژ ۉ

ّّف ق: -5 ّّوف مقّّرون ب اإلش ّّةخ ّّ ط: لرمح ّّ ل لع ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ  . ق

 .[26اليوق:] ژۋ

 اخلوف نعمة قن نعم اهلل تعاىل: 

وإنا يكن اخلوف القلوال أحرق مواضّ   ،إال خرال    م  ف قق اخلوف قلدق لوا: 

 . الّشهوات

لذلب ك ن اخلّوف االمة اخلوف الّص اق أن سول بع ب حده وبع ّ قم اهلل. و

 .من النعم

 ننواع اخلوف:  

اخلوف من العقوبّة )العّذاال(:  -1
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ۀ ژ ۀ    ڻ   ڻ   ڻ    ژڻ  

 : ر  االيتق مةاخلوف من ل -2

  .اللهّم يا قوّلب الولو  ثّبت قلبي عىل دينك :ك ن أكثر اا ء النّدّت  -

عأس ار الكعبة عند املل  م  ا  قا شئت نن نرى بربيل ق عّلو :وق ل قيول اهلل  -

  .إالّ رني ط نعمة  ننعمت هبا علّ  ليوول: اللهّم يا وابد يا قابد ال ت 

اقريد خي ف أن يدت  ب قع يص والع قف خي ف ة: ق لوا: من يوء اخل متاخلوف  -3

  أن يدت  ب لكفر!

  .اللهم إين نعوذ عك نن ي خبطني الشيطان عند املوت :من اا ئه و

 اخلوف من مكر اهلل: ق ل أحدهم:  -4

 فّّّهللمن مكّّّر اهلل بّّّ هلل  ج هٌّّّل 

 

 وخّّّّ ئف مكّّّّر اهلل بّّّّ هلل اّّّّ أ

يفّظ جربيّل وميك ئيّل يدكيّ ن  ،ظهر من إبليع م  ظهّر قّ  لربوية:كقصة قوي  

هكّذا فقّ ل لعّ ط:   يّ  قاّل مّ   ّأمن مكّر !قّ ال:  مّ  هّذا الدكّ ء؟فأوحى اهلل لعّ ط: 

 والقصة قم ية للتعليم فحسل. .!!فكو  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  ژ وق ل لع طاخلوف من اآلخرة ومواقفه :   -5

      ٿ       ٿ        ٺ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ

 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿٿٹٹ  

 

 (.12128د اإلم م أمحد )مسن (1)

 أخرجه السيويت يف الدق اقنثوق. (2)

 ب ال: االيتع نة من الرتاي واهلدم. ،( كت ال: االيتع نة5436قواأل النس ئت ) (3)



 195 

 .سّلماللهم سّلم وقا أّن اا ء اا دي ء يف احلرش:  .[2-1احل :]

 نفحات قن خوف املالئكة واألنبياط والصحاعة:

 ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆژ  قّّ ل لعّّ ط:فخّّوف اقالئكّّة: أمّّ   -أ

 .[50النحل:]

يف الصّالة   ك ن يسّم  لصّدق إبّراهيمفقد وقا أ ه خوف اا دي ء:  وأم  -ّب

 اّّرف نلّّب يف وجهّّه.. قأى غّّيم   إنا يّّيد   ّمّّد وكّّ ن  دّينّّ   .اهللمّّن     خوفّّ  أ يّّ ٌ 

  .هتا عارض  ممطرنا :عالريح فوالوا قا يؤقنني وقد عّت  قوم   : ويقول

هلل لقّد قأيّت أبّح ال ّمّد وا:  ل ايلق وأم  خوف الصح بة: فقد  - 

 ا  قّد بّ لوا هلل يّّجد ا  غّرب    شّعث ا  لقد ك  وا يصّدحون بّفر ،يشدههم    فم أقى اليوم شيئ

 ،فّإنا أبّدحوا نكّروا اهلل ،يرتاوحّون بّع جدّ ههم وأقّدامهم ،يتلون كت ال اهلل    وقي م

القّوم   لكأنّ واهلل ،ثي هبم والت أاينهم حتى لدتل ،م اوا كم يميد الشجر يف يوم الريإ

   .!!ب لوا غ فلع 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ب ال: فضل السجوا. ،( كت ال: اانان764يث يويل )قواأل الدخ قي ج ء من حد (1)

 ب ال: قوله: فلم قأوأل ا قض   مستقدال  أوايتهم. ،( كت ال: لفسم القران4454قواأل الدخ قي ) (2)
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 والس ون:  خلاقسةاملحارضة ا

 ىل اهللالفرار إ
أّ  الفرار:  اة ال اّ  وجّه التّّ واهلّروال اّ  وجّه  ،هو اهلروال ا  وجّه الّسّّ

 . لعفوأل     من اقع يص والذ وال إط اهلل يلد الف ا واخلوف ال ا  وجه الّيمأ ينة واام ن

اآليّة الكريمّة أمّر فّت هّذأل ف .[50الذاقي ت:]  ژىئ  يئ جبژ   ط:ق ل لعأصيل: ت

 فّروا إط اهلل. مع اّلذين امنوا به أن ياهلل  دّيه أن يدّلي قريش واقسل

فحولتهم مّن  ،قلدت حي ة أبح ال قيول اهلل  -كلمٍت ثالث -ية هذأل اآلإن 

إن  .شّق ء إط الواليّةحّولتهم مّن الوقلدت حي ة كثم من ااشقي ء ف ،الكفر إط اإليمن

    جّذقي ا  ولغّم يّلوكه وحي لّه لغيّم لؤّثر به ،قلٍل يعت ويفهم هذأل اآلية نيكل مؤمن ٍ 

ولكون ا تق ال  من الغفلة والدعد اّن اهلل إط حيّ ة الّّذكر  ،فتكون  قية الّتحّول والّتدّدل

  .وايتعداا يدقكه  إالّ من ك ن يف قلده حي ةلكن ال  ،والقرال من اهلل

 فراق إط اهلل... وفراق من اهلل... الفرار رضعان:

   الفرار إىل اهلل: :نوال  

)الشّيخ اقّريب(  فراق من اليتم إط ااال: وهّو أن لعثّر اّ  ااال الروحّت - 1

ف لصح بة فّروا أوال  إط قيول اهلل  ،مريب له وال شيخ له وال مذكر لهف ليتيم الذي ال 

 اب ءهم وأّمه هتم وأمواهلم.  ملكون فهجروافرتكوا كل م  ي

 إط الفراقيدل و ،يددأ الفراق إط الّشيخ من لر  كل الد ي  ومتعلق هت  وهجره و

القّران الكّريم وقّد فّرض ب    اإليمن يف القلل. اّن الشيخ اقريب اون غمأل  الّشيخ

ڈ  ژ  ژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ فقّ ل لعّ ط: ،اهلجرة إط اقعّلم

   ڱ     ڱڱ     ڱ       ڳ        ڳڳ     ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ڑ  
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ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  

ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۈ       ۆ   ۇ      ۇ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ   ۇئ         ۇئ   ەئ  وئ  وئ      ەئ   ائ  ائ    ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى 

 ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

مّن  فّرّ في ،وهّو بّذل اءهّد يف العمّلالفراق من الع م ا  العمل إط اءد:  -2

 بجد و قيظ العدواية.   إط أاملهفرّ وي ،ءٍء قلدتٍّ إط ءٍء اميلٍّ 

؟ أي ادّد اهلل  أّ  هّل  ه فّس السّ لب سأل يالفراق من الريوم إط اابول: ف -3

 هل ارفت اهلل فأايت حقوق العدواية؟ وهل أبدحت من أهل ال إله إال اهلل؟ 

ادّد اهلل؟ هّل ه قّ نا أ فّس السّ لب سّأل في وظ إط التجريّد: الفراق من احل -4

 ،اددأل ا ه حّظ اهلل ايلّ ن أأم اّ ه أمر اهلل؟ وااققى من نلب أ ؟من اذابه واق به    خوف

اهلل ولكن اون إخالص بغية اءنة و عيمهّ !! وكّم وكّم ن س من يعدد فكم وكم من ال

! وهو مؤمن ولكن أ يتجرا من ح وظ من اقريدين من يدكت ويداو قبه وييلل اءنة

مّن     يعدّد اهلل ال خوّف  :أي .نعم العبد صهيب لو مل نــف اهلل مل يعصــط وقا: فسه. 

  اد اة اهلل. بال  ق  لر ولوأ لوجد النّ ق أ ،  قأل 

ف ت إط قايّة الفراق من الصّف ت إط الّذات: وهّو  ّّول القلّل اّن  -5 الصّّ

 وهو مق م الع قفع.  ،الّذات العلّيةقصد 

 فرار التاكر:

 اهلل....  ب يمالذي يرلقت يف مق م الفن ء  ،وال يكون إالّ للذاكر

 أّوال  يصم هلل.. )أكله هلل ورشبه هلل وامله وحي له هلل(..

 (..فيصم له... )كل ءء يف يدأل له  ء  ّم ي ااا فن ث

 

 (.37146كن  العمل ) (1)
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 ... فيفنت الوجوا يف اينه. يدح  ه ثّم ي ااا فن ء  فال يدقى إال هو

 جرة يف الّسنّة: اهلالفرار و

  .نفضل اهلجرة نن هتجر قا كره اهلل :ق ل قيول اهلل

ت  هلجرة ّب  قّ ءاالقليلّل  فدّل ا  ،قا كرهبل  م  حرم اهلل :لم يقلف إط مّن ي كّّ

  .املهابر قن هجر اخلطايا والتنو : النّفوس. ق ل قيول اهلل

 قن نركان الّطريوة النّوشبندّية: 

 . (السفر ان الوينب للغة العربية ): يعنت )ب للغة الف قيية( السفر اق وين

قّ ل   أّن أول خيّوة يف اإليّالم خيّوة يّّيد   إبّراهيمأهي  السّ لب واالم 

يف غ ق حراء إط اهلل  ّمد وفّر الندت .[99الصّّ ف ت:] ژ ى   ائ  ائ    ەئ  ەئ ژ  :لع ط

هّو الفراق إط اقريب وهذا لذلب فّر الصح بة إط قيول اهلل  ،معلمه ومربيه ومؤابه

 وإنا بّإ حجر ااي س بّإ الدن ء.  ،حجر ااي س

اّن الشّيخ     ال بحّث رق إط الغّرّشيروى أّن أحد اقريدين الص اقع ي فر من ال

 واندم  وجدأل ق ل: 

ّّرّ  ّّّل يّ ّّت الكّ  وا يف ّهّّ  ا  لركّ

 

ّّّت أقا  ّ ّّ ل لّك ّّت العيّّ  وأيتمّّ

جيل ا  الس لب أن يس فر من اند هواأل وشهوله ومرااأل ال من ق ل النّقشدندّية:  

نا وإّ م ااترب أقب ال السلو  السفر ال  هري للوبّول إط اقرشّد اقّريب فّإ ،بلٍد إط بلد

ويرت  السفر ال  هري حتى يددأ  ،وجل اليه أن يسّلم أمرأل إليه ويقيم اندأل وبل إليه 

 ب لسفر الد ينت. 

 ق ل أحدهم:

 

 ب ال: هجرة الد اي. ،( كت ال: الديعة4095قواأل النس ئت ) (1)

 : حرمة ام اقؤمن وم له.ب ال ،( كت ال: الفتن3924قواأل ابن م جة ) (2)
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 ّمّّر ٌل         رّ ّوالسّّّ  ا  ظّّ هر ّكّّن ق ينّّ   

 

ّّن اون قح  جٍّّل أحسّّن ف لسّّم م

ّّفر   السّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

وهّو  ،ةاهلجرة أّول قكٍن مّن أقكّ ن اليريقّة النقشّدندي ولذلب ق ل النّقشدندّية:

 لسفر إط الشيخ اقريب الذي يريب  فسّب ثّم قلدّب حتّى لتعّرف فعليب بي يس قكن أ

 . ا  اهلل

ال أل  هو من ف لشيخ اقه جر إليه ،ر إليه ج  ليع كّل شيٍخ هيح واالم أهي  الس لب أ ه 

ة ،قوة الرتبية هدّة  منّه اهلل  فلّيع كّل أوليّ ء اهلل  ،ا  ا يّ ٌة جّد وهّذأل اقوهدّة الّرب  يّّ

إن ّف  هلجرة هلّذا اقّريب فّرض. ّف  ،قوة الرتبية ول كية اآلخريناقوهدة من  يملكون هذأل 

دون بيعٍّة فّال يقدّل اإليّالم ّب  ،قد يعةلريد معرفة اهلل فيجل اليب اهلجرة واكنت 

 . وبيعة وقثته بيعة له  للندت

 : الفرار قن اهلل: ا  ثاني

 يعود كام كان. ني:  ا  عراعين املؤقن نن يعود  :وهو الّ عّر  ععد اهلجرة ني

بن!!  نخوف قا نخاف: ق ل قيول اهلل  - بن عىل نّق ــي الك ــا  واللــّ ا اللــّ فأقــّ

ونّقا الك ا  فيف ح ألقوام  فيجادلون عــط  ،فين ج  نقوام قّبط فيرتكون اجلمعة واجلامعات

 .آقنوااّلتين 

ا  ،واللــبن ان: الورآن إّن نخوف قا نخاف عىل نّق ي اثن)) :قيول اهلل  ق ل - فأقــّ

ا اللــبن في بعــون الّريــف ي بعــون  ،الوــرآن في عّلمــط املنــافوون ليجــادلوا عــط املــؤقنني ونقــّ

 (2).((الّصلواتالّشهوات ويرتكون 

 ويعّّوا إط أغن مّّه يّّرت  الندّّت بعّّد لركّّه الد ايّّة وهجرلّّه إط الندّّت  :أي

 .ت قّاة اقريدين والعي ن ب هللوه ،ومواشيه

 

 (2/44جمم  ال وائد ) ،بغم لف هقواأل اليربا  وأمحد  (1)

 (.4/27ب ال: أخوف م  أخ ف ا  أمتت ) ،( ج م  بي ن العلم وفضله البن ادد الرب1429) (2)
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 : والس ون سةسادالحارضة امل 

 قتالو
 م  أ ت فيه بع الّ م  ع اق يض واقستقدل.  :الوقت

      أّ ه مشتغٌل بم هو أوط من العد اات.   :يريدون به ابن وقته ويفالّص ق لوا: 

بل هيّمه الوقت اّلذي هو  ،ال هيّمه م يض وقته واليه ويفأّن الّص أهي  الس لب االم 

  ٍض لضييٌ  لوقٍت جديد. بفوات وقت م ف الشتغ ل ،فيه

 . الوقت ك لّسيف إن أ لقيعه قيعبق ل الّش فعّت قمحه اهلل: 

 . الوقت ف لوقت اليه مقتأض ا ومن  ،ه وقتهو لالوقت ف ارفمن  ق لوا:

بن ا ين اي: ي  من اٍ وكأن م  من يوٍم ينشّظ فجرأل إالّ قمحه اهلل: ق ل احلسن الدرصي 

 . فت ّوا منّت فإّ  ال أاوا إط يوم القي مة ،اام أ   خلٌظ جديد وا  املب شهيد

 بّ: اءواال:  كيف نحفظ نوقاتنا؟

 .الندوية الرشيعةبحسل م  وقا يف  العد ااتلو ي   -1

 الفراغ ب لذكر.  وملء ،لع ط لّدوام ا  نكر اهللاقح ف ة وا -2

 اال شغ ل بم هو أوط وأ ف  ف آلخرة مقّدمة ا  الّد ي .  -3

 ووض  بر  مٍ  يومّت.  ،وملء الفراغ ،لن يم ااوق ت -4

 للوبول إليه . وبذل اءهد والعمل  ،وض  ااهداف والغ ي ت -5

 . شقي ءمن اا    وبتضييعه لصم شقيب هلل     ب لوقت لصم ا قفنصيحة: 

فــإن اســ طاع نن ال  ،إن قاقت الّساعة ويف يد نحــدكم فســيلة: قيول اهلل  ق ل

  .يووم ح ى يغرسها فليفعل

 

 ( ب قت مسند اقكثرين.12512أمحد يف مسندأل ) ،قواأل الدخ قي اااال اقفرا (1)
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 : س ونالوساععة ال املحارضة

 ةاإلناب
 هت لوبة القلل. اإلناعة: 

 .[54ال مر:] ژ ۈ  ٴۇ  ۋ ژ  ق ل لع ط: :نقر اهلل عاإلناعة

قّ ل و .[75هّّوا:] ژڇ  ڇ  ڇ    چ  چژ  ع ط:ق ل ل :ووصف ننبياطه عاإلناعة

 .[24ص:] ژې  ې  ې   ى    ىژ  لع ط:

 .[8ق:] ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱژ ق ل لع ط: ووصف نهل اإليامن عاإلناعة: 

 اإلناعة ععد الّ وعة: 

ڳ  گ ژ  : قّ ل لعّ ط:ا  كم قجعت إليه ااتّذاق    الّرجوا إط احلّظ إبالح -1

 ّ: ونلب ب .[82:يه] ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱڳ   ڳ  

 اخلرو  من الّتدع ت.  -أ

 الّتوّج  للعثرات.  -بّ

 ايتدقا  الف ئت ت. -جّ 

 : ونلب بّ: ا  الّرجوا إليه وف ء  كم قجعت إليه اهد -2

 اخلالص من لّذة الّذ ل.  -أ

 لنفع.للر  االيته  ة بأهل الغفلة م  الّرج ء  -بّ

لرجّّ  إط  فسّّب  ثّّمّ  ،ات اهلللّّن لفقّّه كّّل الفقّّه حتّّى متقّّت النّّ س يف نوقا: 

 .   فتكون أشد هل  مقت

 الّتفتيش اّم يشوال العد اة من ح وظ النّفع.  -جّ

: ونلب بّ: الّرجوا إليه ح ال  كم قجع -3  ت إليه إج بة 



 202 

قّ لوا:  طقــنكم عملــ   ا  لن ينّجي نحد :يول اهلل ق ل ق :اإلي س من املب -أ

دين اهلل عرمح ــط وال ننــا إالّ » وال أ ّّت يّّ  قيّّول اهلل؟! قّّ ل: ســّددوا وقــارعوا  ،نن ي غمــّ

  .والوصد الوصد تبلغواط  قن الّدجلة واغدوا وروحوا ويش

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے          ژ غن ء اهلل انب: ق ل لع ط:شهوا   -بّ

-15ف ير:] ژ ے    ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ     ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ 

17].

ّ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ  ژ   قّ ل لعّّ ط: ان يّة اهلل ومنّتّه:شّهوا  -ّج

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گگ  گ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژژ

 .[8-7احلجرات:] ژڳ  ڳ  ڳ  

 

 

 

 

 

( كت ال: بّفة القي مّة 5036ومسلم ) ،ب ال: القصد واقداومة ،( كت ال: الرق ئظ5982قواأل الدخ قي ) (1)

 ب ال: لن يدخل أحد اءنة بعمله بل برمحة اهلل لع ط. ،واءنة والن ق
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 : الثاقنة والس وناملحارضة 

 ةالتّوب
ووقته : مرافقّة السّ لب يف يّلوكه مّن أّول  : الندم واإلقالا ان الذ ل.ةالّتوب

 ظ إط اخرأل. اليري

ــيل:  ّّ ط:تأصـ ّّ ل لعّ  ژىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ ژ     قّ

 .[31النوق:]

فــإيّن ألتــو  يف اليــوم إليــط قائــة  ،يا نّيا الناس توعوا إىل اهلل: ق ل قيول اهلل و

   .قرة

ر  اغفــر يل » يعّدون اليه يف اقجلع الواحد قدّل أن يقّوم: ك ن أبح به و

  م ئة مرة .غفورال ت الّ وا وتب عّل إّنك نن

ّّذكر  بخ لقّّب  :ةوعــ ل ال ّ نوّ  التفكّّر بح لّّب ومهلللّّب بعّّد أن لسّّم  موا ّّة ل

وبحقوقه اليب وبتقصم  بأااء م  جيل اليب. وقد لكون الصّحوة بنفحّة إهليّة اون 

 يدل خ قجت. 

 رشائط ال وعة: 

 هكذا ا  الرتليل. االاتذاق.  ثماإلقالا  ثمالندم 

 

بّ ال: ايّتحد ال االيّتغف ق واإلكثّ ق  ،( كت ال: الذكر والدا ء والتوبة وااليّتغف ق4871قواأل مسلم ) (1)

 منه.

بّ ال: مّ  يقّ ل إنا قّ م مّن اقجلّع وأبّو  ،( كت ال: الداوات اّن قيّول اهلل 3356قواأل الرتمذي ) (2)

( كتّ ال: مسّند اقكثّرين 4496ب ال: يف االيتغف ق وقواأل أمحد يف مسّندأل ) ،( كت ال: الصالة1295ااووا )

 ب ال: مسند ادد اهلل بن امر. ،من الصح بة
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 (1).((توعةالندم )):  ق ل قيول اهللالندم:  -1

 .    مت م اإلقالا ان الذ ل -2

ّّراءة يل فأاتّّذققولّّب: ك: ب للسّّ ن االاتّّذاق إط اهلل -3 وال قّّّوة يل  ،اللهّّم ال ب

ب وّّض جنّ يتت ،ولكنّت مذ ٌل مستغفر ،فأ ترص  ،اللهم ال اذق يل إّ م هو ّض حقّّ

 . وإالّ ف حلّظ لب ...فإن افوت

وال جهال  به وال إ ك قا   ،يكن منّت م  ك ن ان ايته  ٍة بحّقبي  قاّل أ  ولب:وكق

إّ م من غلدة اهلوى وضعف القّوة ان مق ومة مّرض  ،وال ايته  ة  بوايد  ،ّيالابإل

هوة ب وقجّّ ء  لكرمّّب  بّّ ويمعّّ   يف مغفرلّّب واّلكّّ ال  اّّ  افّّو  وحسّّن ظّّنٍ  ،الشّّّ

وءفع غروق والنّالوغّر  بب  ،ويمع   يف يعة حلمب وقمحتب ويّرت   ،اامّّ قة ب لسّّ

وال معو ّة اّ  ي اتّب إالّ  ،وال يديل لالاتصّ م إالّ بّبوأا  نت جهيل  ،رخّت ايلّ اق

 . بعفو 

 والغمة هلل.  -اهّت م الّتوبة  -ع يم اءن ية ل ال وعة: قا ععد

 ونلب بّ:   لع يم اءن ية:  -1

 .لع يم اامر -أ

 .لع يم اآلمر  -بّ

  .ء اءالّتصديظ ب  -جّ

 :ونلب لّ اهّت م الّتوبة -2

 ّ:ولع ل  ب ،ضعف الع يمة -أ

 لتف ت إط الّذ ل الفينة بعد الفينة. الا -

 

مسّند ( كتّ ال: 3809األ أمحّد يف مسّندأل )ب ال: نكر التوبة وقو ،د( كت ال: ال ه4242قواأل ابن م جة ) (1)

 ب ال: مسند ادد اهلل بن مسعوا. ،اقكثرين من الصح بة



 205 

 يمأ ينة النّفع والوثوق ب لّتوبة.  -

 مجوا العع وايتمراق الغفلة.  -ّب

ادّّّ اي » وقا يف احلّّّديث القّّّديس:: الغّّّمة هلل: انّّّد اقلكّّّ ال اقعّّّ يص -3

وأ   أكلؤهم ا  فرشهم، إّ  واءّن واإل ع يف  دّأٍ ا ّيم: أخلّظ  ، نت ب لع  ئميد ق و

 !ورّشهّّم إيّل بّّ اد ،خّّمي إط العدّّ ا  ّّ  ل !شّّكر يّّوايوأق ق ويح  !عدّّد غّّميويح 

مّن  !وهّم أفقّر ءٍء إيلّ  يصويتدّغضون إيّل ب قع انهم!  وأ   الغنّت  ل إليهم بنعمتأ دّ 

ومّن لّر  اجّيل أاييتّه  ،نّت   ايته من قريّلومن أارض ا ،أقدل إيّل للّقيته من بعيد

ف بحّّويل وقّّّوي ألنّّت لّّه  ،ومّّن أقاا قضّّ ي أقات مّّ  يريّّد ،فّوق اق يّّد ومّن لرصّّّ

وأهّل يّ اتت أهّل  ،وأهّل شّكري أهّل  يّ اي ،أهّل نكّري أهّل جم لسّتت ،احلديد

 فّإ  أحّّل  ،مإن لّ بوا إيّل فأ ّ  حديّده ،يتت ال أقّنّيهم مّن قمحتّتوأهل معص ،كرامتت

رهم  ،وإن أ يتوبوا إيّل فأ   يديدهم ،الّتوابع وأحّل اقتيّهرين أبتلّيهم ب قصّ ئل، ايهّّ

 ،من اقع يل

 

 عالقات ال وعة املوبولة: 

 ممّ  ك ن اليه قدله .  ا  أن يكون بعد الّتوبة خم -1

 يرفة اع.  أمن مكر اهللله فال ي    ال ي ال اخلوف مص حدأن  -2

 ا خالا القلل ولقّيعه ممّ  يلف من العمل. - 3

أيّّألب  ،اللهّّم أيّّألب بعّّّ   ونيّل إالّ قمحتنّّتكقولّّب:  ا كسّّ ق القلّّل: -4

 ،هذأل   بيتت الك نبة اخل يئّة بّع يّديب ،وبغن   انّت وفقري إليب ،بقّولب وضعفت
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أيّألب  ، إليّبمنجّ  منّب إالّ  ال ملجّأ وال ،اديد  يواي كثم ولّيع يل يّيد يّوا 

 مسألة اقسكع وأبتهل إليب ابته ل اخل ض  الّذليل. 

 :ةالفرحم عني املغفرة والّ وع

 االيتغف ق: الّسرت والوق ية ويق ل له ) لية(. 

 الّتوبة: جلل اقنفعة ب ّلد ا احلّظ ويق ل له ) لية(. 

 [3هوا:] ژھ  ھ ھے  ے  ۓ ژ  ق ل لع ط:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ    : قّ ل لعّ ط ح:الّ وعة النّصو 

 .[8التحريم:] ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ 

أن يتوال العدد من الّذ ل ثّم ال يعوا إليه كّم ال : ق ل ييد   امر بن اخلّي ال 

 . يعوا اللدن إط الرضا

 توعة العبد ثمرة توعة اهلل عليط: ند : 

ۉ    ۉ    ۅ ۅ  ۋۋۈ   ٴۇۈ    ۆ  ۆژ    ق ل لع ط:

ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئ   وئ   وئۇئ       ەئ     ەئ     ائ     ائ      ې  ې  ې  ې  ى  ى

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     پ     پ      پ     پ      ٻ      ٻ     ٻ       ٻ     ٱ ۈئ   

 ژڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ    ٹ  ڤڤ     ٹ   ٿ    ٹ     ٹ     ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  

 .[118- 17التوبة:]

 .[71الفرق ن:] ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑژ    ل لع ط:قو

ا ّه قجّ   ،قستقيم ا  لوبته الذي ليهّر مّن الّذ والحل ل ابي ن  معنى اآلية:ف

أن أكرمّه اهلل بيهّ قة قلدّه مّن اثّ ق الّذ وال  فكّ ن ،وإقد ال      وشوق ا  بصدق نكرإط اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ      ل لعّ ط:قّ  ،ة النصّوحوهّت التوّب  ،واقيّل إط الشّهوة

 لوبة ا يمة الشأن. :أي ژڑ ژ    انه اآلية بقوله:وارّبت   ژپ  پ 
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فّّال معنّّى للتوبّّّة بّّدون امّّّل  ،التوبّّة والعمّّل الصّّّ لإ مقرو ّّ ن يف قّّّرن

 الص حل ت.

رشد أ جيتم  ب ق رى كثم من الت ئدع ا اوا ان لوبتهم إط اقع يص فلمنا؟! ا ه 

 في ول أثر اقع يص واقيل إليه  من قدله. ،اقريب الذي ي كت  فسه بإنن اهلل لع ط

 الّصغ ئر والكد ئر: نقسام الّتنو : 

 .[32النجم:]  ژڻڱ  ں  ں  ڻ ڻ  ڻ ژ  ق ل لع ط:

 . الذ وال بغ ئرأو هو: هو  ،ل مّرة  ثّم ال يعوا لّذ اإلق م ب اّللمم:

فقلّت: هّّو  ژ ڻ  ڻژ  :يّّئلت اّن قّول اهلل لعّّ ط :قمحّه اهلل قّ ل أبّو بّّ لإ

فق ل: لقد أا  ّب اليهّ    لّم ب لّذ ل ثّم ال يع واأل فذكرت نلب البن اّد سالّرجل ي

   .ملٌب كريم

 . هو م  أأّ ب لقلل أي خير اليه: قمحه اهلل- ق ل يعيد بن اقسيل

 :ق ل قيول اهلل 

ا  ــّ          اللهـــــم إن تغفـــــر تغفـــــر مجـــ

 

او  ــّ ــك ال نملــــ ــد  لــــ  (2).«ني عبــــ

وقّد يقّرتن ب لصّغمة  ،قد يقرتن ب لكدمة حي ٌء وخوٌف جيعله  بّغمةقالحظة:  

 ف لقضّية  سدّية.  ،قّلة حي ٍء وادم مد الٍة يلحقه  ب لكدمة

 وهت م  وقا ب لنص لصل لعرشة كد ئر: الكبائر:

 قّ ل: ي  قيول اهلل وم  هّن؟ق لوا: تاب نبوا الّسب  املوعوا:  ل قيول اهلل ق

ونكــل قــال  ،ونكــل الّرعــا ،وق ل النّفس اّل ي حــّرم اهلل إال عــاقق ،والّسحر ،الّشك عاهلل

 

 ب ال: ومن يوقة النجم. ،( كت ال: لفسم القران الكريم3206قواأل الرتمذي ) (1)

(.ب ال: قوله لع ط: )إّن الذين يأكلون أمو ،( كت ال: الوب ي  2560قواأل الدخ قي ) (2)  ال اليت مى ظلم 
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 .املؤقناتوقتف املحصنات الغافالت  ،والّ ويّل يوم الّ حف ،الي يم

 م الّ ائب؟نفضل ن  الرباطة ذو

 . ادم الوقوا يف الّذ ل أبال   الرباطة:

 الوقوا ب لّذ ل ثّم الّتوبة الّص اقة منه. : الّ وعة

لو أقدل بّ اٌق اّ  اهلل ألّف  قول اءنيد قمحه اهلل:ي: ق ل بعضهم: الرباءة أفضل

 . ر ممّ    لهك ن م  ف له أكثلا ٍم ثّم أارض انه حل ة  واحدة 

خل بّه د يعمل العدّد الّّذ ل فيّدق بعضهم:قول ي: وق ل بعضهم: الّت ئل أفضل

يعمّل الّّذ ل فّال قّ ل:  وكيّف نلّب؟ :ق لوا ويعمل الّي اة فيدخل هب  النّ ق... ،اءنّة

فيحّّدث لّّه ا كسّّ ٌق ولوبٌّّة  ،ه إن قّّ م وإن قعّّد وإن مشّّى نكّّر ن دّّهيّّ يّّ ال  صّّل اين

قّ م  ويعمل احلسنة فال ل ال  صّل اينيّه إن ،وايتغف ٌق و دٌم فيكون نلب يدل  ج له

    فتكون يدل هالكّه فيكّون الّّذ ل موجّد  ا  وكرب    جدم أوقثته اوإن قعد وإن مشى كلّ 

ألق أل ا  ن ٍل يكّسأل به ويعّرفّه  ا  إنا أقاا اهلل هبذا العدد خم ،لرتّلل ي ا ٍت وحسن ت

قدقأل وينّكع به قأيه ويستخر  منه ااء العجل فيكّون الّّذ ل أ فّ  لّه مّن ي اّ ٍت 

 .كثمة

  ، ب أس  لٍّل ك  ّت يّدل كيسّت ا مّن ّك ال جتّ    : اام   ي  ابن »يف احلديث القديس:    وقا 

 . فقد أيتخر  منب هب  ااء  ال يصلإ أن جت وق   به وألدستب هب  حّلة العدواّية 

 . إّ م ابتليتب ب لّذ ل ا  أحّل أن أظهر فضيل وكرمت ا  من اص     : ي  ابن اام 

إنا اصّمتب واصّمت بنيّب مّن الّّذ وال فعّ  مّن أجّوا بعفّوي  :ي  ابن اام

      .تتومغفري ولوب

فلّب خلقتهّ  ولكّن اهّدط إط ااق  ،اخر  منه  :ال جت ا من قويل لب :ي  ابن اام

 

 ب ال: بي ن الكد ئر وأكربه . ،( كت ال: اإليمن129قواأل مسلم ) (1)
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فّّإنا اشّّتّد احلّّّل وايّّتغلد  ،يّّح ئل اءّفّّوناقج هّّدة وابّّذق بّّذاق الّتقّّوى وأميّّر 

 وايتوى ا  يوقه فتع ل ف حصدأل.

ب منهّ  ومّ  أخرجّت  ،ام  أهديتب من اءنّة إالّ لتتوّيل إيّل يف الّصعو :ي  ابن اام

 . إالّ لتعوا

 . ل هب  الين إلين  من ي اٍة لد  ٌل لذّل به لدين  أحّل ن :ي  ابن اام

        .إّ ب م  ااولنت وقجولنت غفرت لب ا  م  ك ن منب وال أب يل :ي  ابن اام

 . لو بلغت ن وبب ان ن الّسمء ثّم ايتغفرلنت غفرت لب ي  ابن اام:

 ،ومنب االيتغف ق وايّل اقغفرة ، ء وايّل اإلج بة  فمنب الّداال لعج :ي  ابن اام

  .«ومنب الّتوبة وايّل لدديل الّسّيئ ت ب حلسن ت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ  ل ابن اّد س: قّ    لت:يقو

-١الفتتتتتتتتتتتت  :] ژڤ  ڤ      ٹ      ٹ    ٹ       ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

خي ليهم احل ن والكهللبة وقد  حّر اهلّدي ب حلديديّة فقّ ل  احلديدية وهموقجعوا من  .[٣

  .ا  لود نن لت عّل آية هي نحّب إيّل قن الّدنيا مجيع: قيول اهلل 

يؤتى عالّربل يــوم  ،إيّن ألعلم آخر ربل  نرج قن النّار»: ق ل قيول اهلل و -

عملــت كــتا..  :فيوــال ،اهــ أ عنــط كبارذنوعــط ونبــّ اعرضــوا عليــط صــغار  :الوياقــة فيوــال

نعطــوه قكــان كــّل  :وهو قشفق  قن كبارها.. فيوال ،كتا... وهو قور  ال ينكروكتا... و

  .إّن يل ذنوعا  قا نراها هنا!! :سّيئة  عملها حسنة  فيوول

 ضحب حتى بدت  واجذأل.: فلقد قأيت قيول اهلل  ق ل أبو نق

 

 ،( كت ال: اءهّ ا والسّم3341ومسلم ) ،ب ال: غ وة احلديدية ،( كت ال: اقغ  ي2859قواأل الدخ قي ) (1)

 ب ال: بلإ احلديدية يف احلديدية. 

  قي.ب ال: حديث أيب نق الغف ،( كت ال: مسند اا ص ق20428قواأل أمحد يف مسندأل ) (2)
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 ٌم ممّن اهرتأ ثوبه ثّم قّقعه وأبلحه.خ ا  بله جديدمن ك ن ثوبه ا  أالرتبيح: 

ه خّر  م شّي :ةرسار الّ وعن قن  يف أحيّ ء امشّظ     يروى اّن بعّض الصّّ حلع أ ّّ

قّ ل نلّب  ،فن اله أّمه فلم جيده  ،فوجد يفال  يدلي يّت ينوات قد فّر من بيته ،القديمة

ى امّداّ فجلست أ  ر إليّه ف بتعّد ثّّم اّ ا ثّّم ابتعّد ثّّم الّرجل:  ه  ا حتّّ إط بيّت أمّّ

ع ا  اتدة الد ال و  م حّتى فتحت أّمه الد ال واحتضنته وهت لقول: أأ أقل لّب وجل

تال هترال انّت؟! أأ لعلم أ ّ  فدكّى نلّب الّرجّل الصّ لإ  ؟!!ه ال أحد أحّن اليّب منّّ

 وق ل: هكذا ح ل العدد م  موالأل!! 

 : ر الّ وعةنرسا

 ويقسم إط:  ،م نّل العدواّيةإ ّ  ،الّي اةأن ال يريد ب لّتوبة اّ   -1

 نّل احل جة والفقر.  -أ

 نّل الّي اة.  -بّ

 نّل اقحّدة:  -جّ

 ق لوا:

 اخضّّ  ونّل قّّن  ّّّل فلّّيع يف        

 

ّد   حكم اهلوى أ ٌّف يشّ ل ويفّق

 نّل اقعصية.  -ا 

 . نكر اءف  وقت الصف  من اءف  سي ن اءن ية: ق لوا:  -2

متّّى هتّّت اّّن اليريّّظ فّّ قج  إط ن دّّب جتّّد : ااول اكّّع قّّول اخّّر قّّ لو

 . اليريظ

مّن الّداوى     ئشّي ء فسّه حّ ل الصّف إنا أحّع العدد مّن : عال فصيل الرتبيح

ة اهلل اليّه وكّمل  ،أ ف  له ر الّذ لك  ذح من العجل ف    وشيئ وإن ك ن يف ح ل مشّ هدة منّّ

 افتق قأل إليه فنسي ن الذ ل هن  أوط. 
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 الّتوبة:  الّتوبة من -3

 ونلب بعلمب أّ م حصلت الّتوبة بمنّة اهلل ومشيئته. 

  :وجم هدهت  وهت النّفع ااّم قة ب لّسوء :النّ ر إط امل اءن ية ومصدقه  -3

إّن الّشيطان قعد : يول اهلل ق ل ق :ن اقعصية: وهو الّشيي نالنّ ر إط م يّ   -2

تســلم وتــتر دينــك وديــن آعائــك وآعــاط  فوال:اإلسالم ريق فوعد لط عط ،العن آدم عأعرقط

 !هتــابر وتــدع نرضــك وســامطك :ثّم قعد لط عطريــق اهلجــرة فوــال ،فعصاه فأسلم !نّقك

ثــّم قعــد لــط عطريــق اجلهــاد  ،فعصــاه فهــابر ،وإّنام قثل املهابر كمثل الفــرس يف الطــول

فعصــاه  !الرنة ويوســم املــ جتاهد فهو بهد النّفس واملال ف واتــل ف و ــل ف ــنكح املــ  :فوال

ا  عــىل  ،نن يدخلط اجلنّة ل ذلك كان حّوا  عىل اهلل فمن فع ،فجاهد وإن غــرحم كــان حوــّ

  .عىل اهلل نن يدخلط اجلنّة ا  نو وقص ط داع ط كان حو ،اهلل نن يدخلط اجلنّة

ولّو وبّل بّه اامّر أن  ف لّشيي ن يفعل م  ايّتي ا ليدعّد  اّن يريّظ الكّمل

 ّصغمة ليدعد  ان أامل الرّب الكدمة. مل اخلم الداو  ااي

 النّ ر إط قدإ م  مى اهلل انه وحسن م  ألى به.  -4

 النّ ر إط بغ ئر الّذ وال أّم  كد ئر.  -أل 

 . ة من لضيي  الوقت واللهوالّتوب -6

 .حل الد ي  ..؟!ن ٌل كدٌم ال يستغفر منه الن س وقا: .التوبة من حل الد ي  -7

 وعة:قن نحكام ال ّ 

 فقّّد فمتّّى أّخرهّّ  ،ال جيّّو  لأخمهّّ  ،اقدّّ اقة إط الّتوبّّة فّّرٌض اّّ  الفّّوق -1

 ىص. ا

 

وقواأل أمحّّد يف مسّّندأل  ،بّّ ال: مّّ  قّّن أيّّلم وهّّ جر وج هّّد ،( كتّّ ال: اءهّّ ا2083يّّنن النسّّ ئت ) (1)

 ب ال: حديث يربة بن أيب ف كة. ،( كت ال: مسند اقكيع15392)
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 . ال يعلمه التت من الّذ وال و  ب حده  يعلمه التت من الّذ وال التوبة -2

وإرسايف يف نقــري وقــا  ر يل خطيئ ــي وبهــلاللهم اغفيداو يف بالله: ك ن 

 ،بــّدي وهــ يل وخطــأي وعمــدي وكــّل ذلــك عنــدي للهم اغفــر يلا ،ننت نعلم عط قنّي

ننت  ،اللهم اغفر يل قا قّدقت وقا نّخرت وقا نرسرت وقا نعلنت وقا ننت نعلم عط قنّي

 .ننتإهلي ال إلط إالّ  ،املوّدم وننت املؤّخر وننت عىل كّل يشط  قدير

ســالم مل نحســن يف اإل قــن»:قّ ل قيّول اهلل : ا  يعوا إط الّذ ل أبّدأن ال  -3

  .اإلسالم نخت عاألّول واآلخر وقن نساط يف ،ل يف اجلاهليةيؤاخت عام عم 

ڎ     ژ    لعّ ط: قّ لوف اامل ب خلواليم.  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  

ڈ    [2احلجرات:] ژڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓژ :ق ل لع طو .[33ّمد:] ژڈ   

ن الّ بم أن حكّيم بّن ان اروة ّب : تة سفد م  مىض من حسن حسن اخل مت -4

كنت أ نث هب  يف اء هلية من بّلٍة  ا  أخربأل أّ ه ق ل: ي  قيول اهلل أقأيت أموق  ح ام

نســلمت عــىل قــا نســلفت  :وات قٍة وبدقٍة هل يل فيه  من أجر..؟ فق ل قيول اهلل 

   .قن خري

 .وّية اّية واقعنالّتحّلل من اّلذين ظلمتهم ولعّديت ا  حقوقهم اق -5

 .للذين ظلمتهم قدل التوبة الدا ء -6

 

 

 ( كت ال: الداوات5920قواأل الدخ قي ) (1)

 ن أرش  ب هلل.ال: إثم مب   ،واقع  دين وقت هلم( كت ال: ايتت بة اقرلدين 6410قواأل الدخ قي ) (2)

( 175ومسّّلم ) ،بّّ ال: مّّن وبّّل قمحّه يف الرشّّ  ثّّم أيّّلم ،( كتّّ ال: اااال5533قواأل الدخّ قي ) (3)

 ب ال: بي ن حكم امل الك فر إنا أيلم بعدأل. ،كت ال: اإليمن
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 : والس ونال اسعة املحارضة 

 من وصايا العارفني
 الّشيخ نقني كف ارو قّدس رّسه وهو عىل فراش املوت: العارف عاهلل وصايا  

  .خرض   شيخن  :فقولوا ،ج ء اخلرض لع لوا ف يتقدلوأل  :إنا قيل لكم -1

 أهون اليه من أن يسقط من قلل شيخه. ن قاب  يمء وان يسقط أحدكم م -2

ّم الق لّل  ،ففّروا منه فراقكم من اايّد ،ر ا  الشيخإنا قأيتم اقنكح  -3 ه السّّ فإ ّّ

 لقلوبكم.  

  :ّية ألحد العارفنيوص

ّديقع  ومّن حّ   ثالثّة  مّنهن كّ ن مّن أولي ئّه  ،أقبٌ  من حّ  هّن كّ ن مّن الصّّ

 ومن ح   واحدة  ك ن من الّص حلع:  ،هداء ك ن من الّش ح   اثنتع  ومن ،اققّربع 

 وثمرله  وق اهلل.  ،لّذكر: وبس يه العمل الّص لإا -1

 وثمرله العلم.  ،وبس يه الّصرب :الّتفّكر -2

 وثمرله اق يد.  ،وبس يه الشكر :الفقر -3

 وثمرله الوب ل.  ،وبس يه بغض الّد ي  :احلّل  -4

 قالوا يف جماهدة النفس: 

 يف بدايته ب حل جم هدٍة أ جيد من هذأل اليريقة شّمة.  من أ يكن -

 يعد  فسه يقول:    واا   يّيد   امر وافظقوي أ ه  -

 وفّّّّّّّّؤااي كّلّمّّّّّّّّّ  اّّّّّّّّّ لدته 

 

 اّّّ ا يف اللّّّّذات يدغّّّت لعدّّّت 

  ّّ ّّّدهر إال الهيّّّّّّّ  ال أقاأل الّّّّّّّ

 

 يف مت ايّّّّّّّّه فقّّّّّّّّد بّّّّّّّّّرح يب 

 
 

 اإلم م الش نيل قدس ّأل. (1)
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 ّّ ت فمّضّ ّّّ  ىّوشّّّّد اٌل بّّّّ ن منّّ

 

 ّّ ّّل أن أّقّّّ ّّهّقدّّّّ  أقيب يض منّّّّ

ّّ  قّّ   د ي ّّ  هّّذا الصّّّ وء م  رين السّّّ

 

ّّل ّّذا ب للعّّ ّّر كّّ ّّل العمّّ  نهّّ

ّّوى  ّّ ن اهل ّّت وال ك   فيسّّ ال كن

 

ّّت ّّ يف واقهدّّّ ّّ ّلقت اهلل وخّّّ  فّّّ

أل  أبو ي يد ق ل -  ّّ ومخّع يّنٍع  ،اا  فيّس كنّت اثنتّت ارشّة يّنة حّدّ  :قدس 

مخع يّنع فإنا وييت  ّ  ٌق ظ هٌر فعملت يف قيعه  ،وينة  أ  ر بينهم ،كنت مراة قلدت

فكشّف يل فن ّرت إط اخللّظ فّرأيتهم مّولى فكّرّبت الّيهم أقبّ   ،ر كيف أقيعّهأ  

 .لكدمات

 :قمحه اهلل- بن أاهمإبراهيم  ق ل -

 لن ين ل أحٌد اقجة الّص حلع حّتى جيو  يّت اقد ت: 

 أن يغلظ ب ال النّعمة ويفتإ ب ال الّشّدة.  -1

  أن يغلظ ب ال العّ  ويفتإ ب ال الّذّل. -2

 ب ال الّراحة ويفتإ ب ال الّتعل.  أن يغلظ -3

 أن يغلظ ب ال النّوم ويفتإ ب ال الّسهر.  -4

 أن يغلظ ب ال الغنى ويفتإ ب ال الفقر.  -5

 أن يغلظ ب ال اامل ويفتإ ب ال االيتعداا للموت. -6

 نت هذا اامر ا  ثالثة:بح  بعضهم: ق ل -

 أن ال لأكل إال ان ف قة. -1

 ن غلدة.وال لن م إالّ ا -2

 ال لتكّلم إالّ اند الرّضوقة. و -3

 إّ م اخل الفس ا ا  اخللظ من يّتة أشي ء: : قمحه اهلل نو النّون ق ل

 ضعف النّّية بعمل اآلخرة.  -1
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 ب قت أبدامم قهينة  لشهواهتم.  -2

 حّجة  ا فسهم.  الص حلع جعلوا قليل  الّت  -3

 غلدهم يول اامل م  قرال ااجل. -4

 وقع ا  قض  اخل لظ.  وا قض  اقخلاثر -5

 اّلدعوا أهواءهم ولركوا ينّة  دّيهم.  -6

واإلبقّّ ء اّّ  العمّّل بعّّدم   ، لّّيص العمّّل أشّّّد مّّن العمّّل قّّ ل بعضّّهم: -

 .  ّلص أشّد من  ليصه

وال يّتكّلم يف  ،هالع قف: هو اّلذي ال ييفىل  وق معرفته  وق وقا ق ل بعضهم: -

اّ  هتّب أيّت ق  وال  ملّه الكرامّ ت ،نّةكتّ ال والسّّ اليه ظ هر النقضه يب ين الٍم 

 . ّ قم اهلل

وايلل حّالوة اقن جّ ة  ،ايلل حي ة قلدب بمج لسة أهل الّذكر ق ل بعضهم: -

 . بفراغ القلل

ال يعلمّه ملٌّب فيكتدّه وال شّيي ٌن  ،اإلخّالص بّع اهلل وادّدأل  ق ل بعضّهم: -

 . فيهلكهفيفسدأل وال هوى  

والعمل  ،نتٍّ وايتعمل كّل خلٍظ ي   الّتصّوف: جتنّل كّل خلٍظ ا ٍّ  ق ل بعضهم: -

 . هلل من غم قاية العمل

وأا ّى اقجّ ت  ،بأا  اقجّ ت الكّرب وأشّّده  أن لّرى  فّس  ق ل بعضهم: -

 . ير  فسب يف ب لبالرّش  أن   

 . اقتقّربون امٌل خفتٌّ  أقرال م  يتقّرال به ق ل بعضهم: -
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 املحارضة السبعون: 

 اغتنام الفرص
وصــّح ك قبــل  ،كقبل مخس: شباعك قبل هرقــ  ا  اغ نم مخس»: قيول اهلل  ق ل 

  . وحياتك قبل قوتك ،وفراغك قبل شغلك ،غناك قبل فوركو ،سومك

 ويكون اإلغتن م بّ:

 اغتن م الّصحة: ب لّتهّجد والّصي م وكثرة الّسجوا وخدمة العد ا.  -

 د ال: يف قّوة الّذاكرة واحلفد. اغتن م الّش  -

 اغتن م الغنى: يف اإل ف ق وبذل اق ل.  -

الّ وا   مسّؤولي ت قدّل ،بدنّ ء الشخصّية اإليّالمية الك ملّة اغتن م الفراغ: -

ّّ ل الشّّ فع ..وااوالا ّّ م الوقّّت قمحّّه اهلل ّت ق ّّه  :يف اغتن يف إن أ لقيع الوقّّت ك لسّّّ

 قيعب. 

لكّت     وبنّى هلّم خي ّم  ،وفّد ثقيٍّف اقسّجد   ل قيول اهللأ :من الّسنة مث ٌل 

 ،إنا خيّل ال يّذكر  فسّهوكّ ن قيّول اهلل  ،يسمعوا القران ويروا النّ س إنا بّلوا

أّ ه قيول اهلل وال يشهد بّه يف خيدتّه! فلّّم فلّم يمعه وفد ثقيٍف ق لوا: يأمر   أن  شهد 

وك  وا يغدون إط قيول اهلل  نيّن رسول اهللفإيّن نّول قن شهد »: غه قوهلم ق ل لب

ه أبّغرهم م  ،كّل يوم وخيلفون اثمن بن أيب العّ ص اّ  قحّ هلم ا ّّ فكّ ن اّثمن كلّّ

فسّأله اّن الّدين وايّتقرأأل  الندتب هل جرة امد إط  -  موا -قج  الوفد إليه وق لوا

وجّد قيّول اهلل  وكّ ن إنا ،لّمحّتى فقه يف الّدين وا ا  ف ختلف إليه اثمن مراق ،القران

  فأاجّل نلّب قيّول اهلل  ،وك ن يكتم نلب مّن أبّح به ،امد إط أيب بكر   ئم

 

 وأ خيرج أل. ( ق ل: بحيإ ا  رشيهم7957قوي يف اقستدق  ا  الصحيحع للح كم ) (1)
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موا... وهو يداوهم إط اإليّالم فأيّلفمكث الوفد خيتلفون إط قيول اهلل  ،وأحّده

 العّ ص فأّمر اليهم اثمن بّن أيب ،وق لوا: ي  قيول اهلل أّمر الين  قجال  يؤّمن  من قومن 

  وك ن قد لعّلم يوقا  من القران قدل أن خير  ،قأى من حربه ا  اإليالم ق.  

 : فرصة وبود الّشيخ اغ نام

يخة وجّوا اغتنّ م فربّّ  :االغتنّّ مأا ّّم أّن: أهيّّ  السّ لب االّم  ة   ،الشّّّ وخ بّّّ

 . الشيوب سدة اوالا وخّدامب لنّ

ى قمحه اهلل:-ايّل اخلواص  ق ل   والّدأل ويكتفّت يف الّدالل ّا  إّن أحّدهم ليرتبّّ

 .ان الذكر ويلو  اليريظ فال يأي منه خم ،بتع يم النّ س له بحكم الّتد  للّشيخ

كنت أخيّل ولدي كّّل خلّوٍة أقبعّع يومّ   فّال وك ن أمحد الّ اهد قمحه اهلل يقول: 

   !!!يفتإ اليه

 

 واقمد هلل رّ  العاملني 
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 املصادر واملراب 

 ؤلفاق  الايم الكت  

 القران الكريم  

 

 

 الدخ قي  اااال اقفرا  1

 اليربا   ااح ايث اليوال  2

 ابن ااثم  أيد الغ بة  3

 اخلييل الدغدااي  الت قيخ  4

 اقنذقي  الرتغيل والرتهيل  5

  للخيص الكدم يف  ري  أح ايث الرافعت  6

بّّّن أبّّّو إيّّّح ق إيّّّمايل  حديث إيمايل بن جعفر  7

 أبو  عيم اابده    حلية ااولي ء  8 يب كثم جعفر بن أ

 السيويت  الدقق اقنتثرة يف ااح ايث اقشتهرة  9

1

0 

 الديهقت  االئل الندوة

1

1 

 أبو  عيم اابده    االئل الندوة

1

2 

 ابن القيم اءو ية   اا اقع ا

1

3 

 أمحد بن حندل  ال هد

1

4 

 ابن اقد ق   ال هد

1

5 

 الديهقت  ال هد الكدم

1

6 

 احلسن اقرو ي   وائد ال هد

1

7 

 السيويت  اء م  الصغم

1

8 

 ابن ادد الرب  ج م  بي ن 

1

9 

 الصنع    يدل السالم 

2

0 

 أبو ااووا  ينن أيب ااووا 

2

1 

 أبو ّمد )الداقمت(  ينن الداقمت 

2

2 

 النس ئت   ينن النس ئت  

2

3 

 الرتمذي  ج م  الرتمذي 
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2

4 

 ابن م جة   جة ينن ابن م

2

5 

 ابن كثم  السمة الندوية 

2

6 

 الدخ قي  بحيإ الدخ قي 

2

7 

 مسلم بن احلج    بحيإ مسلم 

2

8 

 ابن حد ن  بحيإ ابن حد ن 

2

9 

 الداققينت  العلل 

3

0 

 ابن أيب الد ي   قرص اامل 

3

1 

 اقتقت اهلندي   كن  العمل 

3

2 

 دل أمحد بن حن  مسند اإلم م أمحد بن حندل

3

3 

 الديلمت  مسند الفراوس 

3

4 

  مسند يعد بن أيب وق ص 

3

5 

 احل كم  اقستدق  ا  الصحيحع 

3

6 

 اليربا  اقعجم الكدم لليربا  

3

7 

 اليربا  اقعجم ااويط لليربا  

3

8 

 اليربا   اقعجم الصغم لليربا  

3

9 

 ادد الر اق  مصنف ادد الر اق 

4

0 

 ابن أيب شيدة  يدة ند ابن أيب شمس

4

1 

 اهليثمت   جمم  ال وائد 

4

2 

 الديهقت  شعل اإليمن 

4

3 

  معجم ابن اققرئ 
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 2 عطاقة الك ا  

 3 إهداء 

 5 مقدمة الشيخ امر الصد غ  

 7 مقدمة الشيخ بشم الر   

 8 لثةمقدمة اليدعة الث  

 9 مقدمة اليدعة الث  ية 

 10 قؤلفمقدمة ا 

 الصفحة العنوان حارضةامل

 15 النقشدندية ةالتّصّوف واليريق -1

 21 اليريقة النقشدنديةأبول  -2

 24 الرشيعة واليريقة واحلقيقة -3

 26 ريبوجوال ا  ن اق -4

 29 الصحدة -5

 33 اقرشد الك مل الشيخ -6

 37 اقريب اقحدة القلدية للشيخ -7

 41 اااال -8

   44 ال م  قيول اهللااا -9

 47 اقريب اااال م  الشيخ  -10

 48 ملحظ يف اااال م  الشيخ اقريب 

 50 السلو م  قدل  -11

 58 اقج هدة -12

 61 الذكر   -13

 64 الذكر يف القران الكريم -14

 68 )ال إله إال اهلل( الذكرفوائد  -15

 70 اااال الذكر -16

 72 السدعة الذكرمرالل  -17

18- 

19- 

  . الة ا  الندتالص

 ااحوال

74 

79 
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 81 القدض والدسط -20

 83 اخللوة واءلوة -21

 85 اإلهلتاحلل  -22

 

    23-  

 اقحدة يف اق قيت ن  قصة  فة

 اقحدع واقحدوبع

89 

92 

 94 الوالية -24

 97 أهل اهلل -25

 99 اانواق واقواجيد -26

 102 قراااإلقااة واقريد وا -27

 105 اف ت اقريد -28

 107 اهلمة والفتوق -29

 109 االجتد ء واالبيف ء -30

 112 وااحوال اقق م ت -31

 114 اليريظواااال مرالل  -32

 116 السرت والتجيل -33

 118 النوم والراي  -34

 121 السكينة واليمأ ينة -35

 123 والتمكع واقلّونالتلوين  -36

 125 والغنى ب هلل الفقر -37

 128 التذكر واقوا ة -38

 135 السما  -39

 142 احلي ة واقوت -40

 144 اقعرفة -41

 147 اليقع -42

 149 الفراية -43

 153 اإلخالص -44

 155 اقراقدة -45

 157 احلرية -46

 159 احلي ء -47
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 162 الشكر -48

 164 الغرب ء -49

 166 الغمة -50

 169 لمالع  -51

 171 اإليث ق -52

 174 التواض  -53

 176 الفتوة -54

 178 الرض  -55

 181 الصرب -56

 185 ال هد -57

 187 الوقا -58

 189 التوكل -59

 192 الرج ء -60

 195 اخلشوا -61

 197 االاتص م -62

 199 التدتل -63

 201 اخلوف -64

 204 الفراق إط اهلل -65

 208 الوقت -66

 210 اإل  بة -67

 212 التوبة -68

 222 فعقمن وب ي  الع  -69

 225 اغتن م الفرص -70

 228 اقص اق واقراج  

 230 الفهرس 

 
 

 

 

 

 


